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Komentář:  
 
Ustavičný spěch v ustavičném kolotoči - to je vše, co dnes od života můžeme očekávat? Je život skutečně tak krátký, 
že nemáme čas se posadit a zamyslit se, až do té doby, kdy už je na to pozdě? Připomíná mi to jednu starou bajkou o 
paviánech: 
 
Někde dole v Africe je na kopci osamělý strom a na něm žije stádo opic. Nemají celkem nic lepšího na práci, než 
klátit nohama a diskutovat o počasí. Náhle jeden opičák skočí na zem a rozběhne se jako blázen dolů z kopce. A 
naráz všechny opice následují jeho příklad. Po nějaké době se opičák nečekaně zastaví, ale celé stádo běží dál a 
podupe ho. Jen jediná opice se vrátí k zraněnému kamarádovi a ptá se ho s údivem: "Proč jsi se proboha zastavil? 
"No to je tak," vysvětluje umírající opičák," já jsem si uvědomil, že vlastně nevím, kam běžím..."  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: Óda na bolest 
Reportáž: Go West (Aneb jak se žije u prérie, pokračování 1 -5) 
Povídka: Mr. Hurontario 
Poezie: Prohraná bitva Čechů o Florencii  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část zde je zobrazena v kódu CE 1250; pro verzi bez 
diakritiky jděte prosím zpět na Titulní stránku.  

 
 
 
 

"Ten chlapík se jmenuje Darwin a nazývá se to ´O ovulaci podruhů´..."  
 

Pls send me a mail to my address below; your comments will be appreciated. If you want to receive announcement of 
the new issue by mail, add the word SUBSCRIBE. 
Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. 

Webmaster Jan (Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca 
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ÚVAHA: ÓDA NA BOLEST.  

Sedím a píšu. Ve světě se zatím řeší tisíce záhadných tajemství a já si tady klidně píšu a dumám o vlastních 
bolestech. Vlastně ještě dál - já už přemýšlím o tom, co bude pak, až už nebudu mít ani ty bolesti. Tohle je ovšem 
tajemství, které už tady na světě nevyřeším. Jestli je ovšem vůbec nutno něco řešit - co když tu žádné tajemství není, 
co když opravdu "Mors est similis sommo..."? 
 
Nevadí mi to, že se už pak nebudu moci z ničeho radovat. Vždyť radost je jen znamení, že jsem v pořádku, že je vše 
tak říkajíc normální. Radost je vlastně velice prostá věc : k úsměvu prý stačí třikrát méně svalů, než je zapotřebí ke 
grimase bolesti. Bolest má také oproti radosti daleko více stupňů, odstínů a hloubek... 
 
Mohl bych vám po dlouhé hodiny jmenovat všechny bolesti, co znám, a věřím, že se vůbec nebudete nudit. Bolesti 
spazmatické, svíravé, škrtící, bodavé, dusivé, trhavé, řezavé, bolesti až k mdlobě. Bolesti zklamání, bolesti tvůrčí, 
bolesti dědičné i bolesti z lásky. A co teprve bolesti z obětování či z nevděčnosti, a ovšem i bolesti z hlouposti a 
hloupost z bolesti...! 
 
Znám bolest předstíranou a zapíranou, hypochondrickou anebo zase bolest potlačovanou, tu, co se ale vrací a bolí pak 
tisíckrát více. Každý z nás zažil bolest z urážky i zesměšnění, či bolest, kterou si způsobil vlastně sám, bolest z 
rozumu. Pak je tu bolest, která sice přebolí, ale zanechává hluboké jizvy - tak hluboko, že nejsou ani vidět. A ještě je 
tu bolest, která se probouzí pomalu, tak jako uspokojená milenka po dlouhé noci lásky, a časem se stupňuje... Je 
bolest věrná až za hrob - prominete-li mi ten výraz - a mohl bych pokračovat až do nekonečna a na konci je už jen 
samotná bolest z bolesti... 
 
Existuje zklamání rodičů i zoufalství dětí, utrpení milenek - ale i manželek - bolesti moje, tvoje, naše i jejich. Osobní 
i sociální, davové, ale i ty co jsou jen o samotě, bolesti nakažlivé, trvalé i přechodné, mnohé nevyléčitelné. Nakonec 
je tu ovšem i ta bolest úplně poslední... 
 
A tak tu stojíme, bojujeme a nakonec podléháme. Jednou jako oběti, jindy jako bezmocní ochránci těch, co už 
bojovat nemohou anebo snad ani nechtějí. Sraženi k zemi, zvedáme se, abychom znovu upadli, pro změnu třeba zase 
pod bolestí jinou. Bolesti - ano, všichni je máme; ony nás jednou sbližují a jindy rozdělují, jednou rozbíjejí velká 
přátelství a jinde zakládají nová... 
 
"Dal jsem Ti bolest", pravil z bohů ten nejmocnější, a snad si ani neuvědomil, co nám tím vlastně daroval. A dával 
bohatě, některým hodně, jiným ještě více; dal bolesti velké, větší i ty úplně obrovské. A tak se k němu v těžké hodině 
obracíme a vracíme mu, co boží jest. Klečíme a tiše žadoníme: "V bolestiplné hodině naší, slituj se nad námi!" Ano, 
namísto abychom děkovali - jako za vše, co nám kdy bylo štědře dopřáno - proklínáme své trápení anebo se ke své 
bolesti ani neznáme. Vlastně bychom jí měli blahořečit, vždyť nás provází celým životem: v bolesti se rodíme i 
umíráme. Ano, měli bychom děkovat těm, co nám je způsobují a navzájem si svá trápení závidět... 

------ 

Tak vidíte, kam jsem to se svou útrpnou logikou došel, kam mě ta moje bolest zavedla! Ovšem jedno musíte uznat: 
kdyby nás nikdy nebolely zuby, nepoznali bychom ani ten nádherný pocit, jaké to je, když nás bolet přestanou. A 
tady to máte: za každou radost se musí platit, zatímco bolest je - alespoň většinou - úplně zadarmo... 

 
 

Back to index 

REPORTÁŽ: GO WEST (Aneb jak se žije u prérie, pokračování 1 - 5), ťukněte na slovo reportáž. 
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POVÍDKA: Mr. HURONTARIO 

Samozřejmě, že jsem ho znal - pokud ovšem můžete někoho vůbec někdy úplně poznat. Říká se, že člověk se 
opravdu projeví až v situacích, kdy musí něco velkého obětovat, jako třeba život. Jenomže jak chcete někoho 
posuzovat podle situace, která nastane třeba jen jednou v životě a na kterou navíc není ani připraven? 
 
Ano, děláme u stejné firmy, ale každý v jiném departmentu. Tady v Severní Karolajně jsme oba už vlastně po 
několikáté, tak jak to vyžaduje náš projekt, jak si to žádá naše firma. No tak ona to není naše firma, my u ní jen 
pracujeme, víte? Ale proč o něm mluvíte v minulém čase, pane inspektore? Ach tak, vy nejste od policie, vy jste od 
federálních! A co vlastně provedl? Jo, tak on se ztratil! Ale já nic nevím, já jsem ho viděl naposledy, když jsme sem 
přiletěli. My totiž bydlíme každý v jiném hotelu, víte? 
 
No ano, myslím, že je kanadský občan, ale co to má s tím co dělat? Jo tak, vy si myslíte, že třeba někdo z místních 
lidí ho mohl...Ne, pokud já vím, tak s nikým nekamarádil. Se mnou také ne, vždyť my sem přijedeme vždycky jen tak 
na měsíc a pak zase letíme zpátky do Kanady, naše firma je totiž v Burlingtonu. S kým se tu stýkal? To já nevím, ale 
má-li tak málo času jako já, tak většinou přijde do styku jen s techniky, s vedoucím zkušebny a sekretářkou pana 
Dillona. Ano, a také s panem Dillonem, pochopitelně, ale to jen když ho pozve na večeři do Kiwanis klubu, jako zve 
mne. 
 
Ne, já jsem zodpovědný za elektronickou část našeho zařízení, a on je mechanický einženýr. Ale ano, musíme být 
členy inženýrské asociace, náš podnik si to vyžaduje. Dvojí občanství? To mohl mít, ale já jsem Švýcar, pane, v naší 
zemi můžeme mít jen jedno. Však mi to také stojí peníze, každý rok se musím vyplácet, abych nemusel na vojenské 
cvičení. 
 
Ale ovšem, já chápu, že si musíte zjistit všecko, vy přece musíte podezírat každého a pak procesem eliminace - jo tak, 
proto jste si mě sem nepozvali. Ovšem, řeknu vám všecko, co vím, ale mnoho toho není... 

- - - 

Jmenuje se Martinec, Filip Martinec. Ale počkejte, ne Martínez, on nebyl z Kuby nebo Mexika, on byl Čech. Yes, 
czech nationality, z Evropy, víte, to je tam za tou vodou - no dobře, promiňte, já zapomněl, že se s vámi nemá 
žertovat. Ale ne, nezatajoval to, všichni v podniku jsme to věděli. Byl na to hrdý, pane; vy nejste hrdý na svůj 
domov? Že jste z Texasu? No tak vidíte, tam jsou ti ze všech nejhrdější. U nás mu ale jinak neřekli, než Mister 
Hurontario, on totiž často žertoval, že je "native of Hurontario". No to máte tak: native znamená buď že je 
domorodec, nebo že tam bydlí. Ne, Hurontario není provincie Kanady. Ale ne, ani okres, ani město. Pokud já vím, 
tak se tak jmenuje jedna ulice v centru Mississaugy - ano, to je ovšem město, hned u Toronta.  
 
Proč o tom teda mluvil? No tam někde blízko bydlel tenjeho přítel a také on tam nějakou dobu žil. Znali se ještě z 
Prahy. Yes, Prague, hlavni město. Že to také víte? Tak proč se mě ptáte? Ano, vykládal mi o tom jednu historku. Vy 
ji chcete slyšet? No to je tak: on odešel po té invazi, žil nějakou dobu ve sběrném táboře v Italii a pak emigroval do 
Kanady. Když tam přiletěl, dostal se také do Hamiltonu - to je blízko u Toronta - kde hledal práci. Ne, nesehnal ji, ale 
rozhodl se, že alespoň navštíví toho přítele a překvapí ho - on o tom totiž ještě nevěděl. Kdo? No přece ten přítel. O 
čem nevěděl? No o tom, že Filip je už v Kanadě, oni si totiž ani moc nepsali. Naposledy mu poslal Filip pohled, ještě 
když byl v Itálii. 
 
Jenomže Hurontário je dlouhá ulice, ta se táhne napříč městem, od Ontárijského jezera až daleko na sever. Ne, ne až 
k Huronskému, to by byla dlouhá dvěstě mil. No a tehdy zrovna pršelo a on šel pěšky - to je taky nápad, pane - až 
tam konečně pozdě v noci došel. Jeho přítel, celý rozespalý a také překvapený, jak ho tam viděl promoklého, se 
zmohl jen na jednu otázku: "Jak jsi se sem proboha dostal?" A Filip prý udělal vyčerpaný obličej a povídá:" Já jsem 
sem připlaval až z Itálie!" Když mi to vyprávěl, tak se vždycky musel hrozně smát - pořád viděl tu vyděšenou 
přítelovu tvář a dokonce mi tvrdil, že mu to v prvním okamžiku uvěřil! 
 
Já vím, že to není žádná velká story, ale vy jste to chtěl slyšet. A já vás poslechl, protože vám přece nechci nic 
zatajovat, že ano? Vlastně počkejte, proč se do toho plete FBI? Aha, když je to Kanaďan, tak to nemůžete svěřit 
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místnímu šerifovi, to chápu. Jakou historku teda chcete slyšet? Že nechcete slyšet žádné historky, ale pravdu? Tu já 
pane neznám, já jen vím, co mi řekli ti druzí nebo on sám. To už si musíte osobně přebrat, co jsou fakta a co ne. 

- - - 

Ano, přišel tehdy z Italie, ale v kterém táboře byl, to mi neřekl. Tam se právě také oženil, v té Italii. Ne, nebyla Italka, 
byla Češka. Ona tam byla na výletu, zrovna když přišla ta ruská invaze a tak tam také hned zůstala a napsala mu, aby 
za ní přišel. A on se sebral a šel. Pěšky. No já nevím proč, on asi hrozně rád chodil, nebo co. Přes Rakousko, přes 
Alpy. Jak to dokázal? Pane, to byly jenom rakouské Alpy, ne ty naše, švýcarské. Asi mu také pomohlo, že ho vedla 
láska, ne? 
 
Tak tam teda došel, našel ji a brzo na to se vzali. Helena byla šťastná - to víte, už jen to, že se zase potkali, bylo skoro 
jako zázrak. A potom, už jste někdy měl svatbu v Itálii? Cože? Ne, já také ne, ale umím si to představit. Byl jsem 
jednou na italské svatbě ve Scarborough a řeknu vám, ti Italové jsou na svatby úplně zatížení. Ne, neměli s sebou nic, 
ona jen kufřík a on batoh. Peníze také ne, tu veselku jim vystrojili místní lidé. Ještě po létech na to vzpomínal, na tu 
svatbu a na to, jak ona tehdy přímo zářila štěstím. I fotografii z té svatby mi jednou ukázal. 
 
Že jste ji také viděl, tu fotografii? Ah tak, vy jste už byli v tom hotelu, v jeho pokoji. A říkáte, že zmizel, ale jeho věci 
tam zůstaly? Takže vy opravdu nevíte, kde je. A to vás nenapadlo, že někam odjel a že se zase vrátí? Já vím, deset dní 
je dlouhá doba na nějakou procházku. Třeba ho možná někdo unesl, ne? Ba ne, naše firma nemá žádná světoborná 
tajemství - a když, tak to by měli unést spíše mne, ha ha. Vy říkáte, že mohl mít svoje vlastní tajemství? To mohl, 
každý je přece máme. Z minulosti? To hlavně, ale do budoucna možná také. Těm se ale zase říká plány, ne? 
 
Teď jsem si ještě na něco vzpomněl, to s tím přízviskem Hurontario. On o tom hodně mluvil, ne o té ulici, ale jinak. 
Něco jako kdyby to byla nějaká země, nebo co. Dokonce si nechal natisknout visitku: 

Filip Martinec  
FIRST CITIZEN OF HURONTARIO 

To je něco jako čestný občan nebo ovšem také první obyvatel, že ano. Ale ne, nebyl to podvod, vždyť takové místo 
vůbec neexistuje, spíše to byla taková vážná legrace. To je tak: on totiž hodně cestoval, hlavně pro naši firmu. V 
Burlingtonu se mu moc nelíbilo, on asi potřeboval takové to místo, co by měl jen pro sebe. Nové místo na mapě, 
jestli mi chápete. Domů, do Prahy, tam nemohl, tam by ho hned zaarestovali. Ne, nebyl zločinec, to jen za to, že 
přešel hranice. Ovšem, přešel správně, povolení a pas také měl, ale to už byla okupace. No ano, já vím, že si 
vzpomínáte, tehdy to bylo trestné, tedy ne to, že vyjel, ale to, že se zase nevrátil. Něco jako když jste ve vězení, víte? 

- - - 

Potíže měli hned na začátku, když přišli s Helenou do Toronta; to ještě bydleli blízko toho přítele. Ne, pane, ten se 
pak přestěhoval do Britské Kolumbie, dělá tam pro nějakou japonskou firmu. To už je ale hrozně dávno. Jaké potíže 
měli? On mi to neřekl, ale řekl bych, že to byly hlavně potíže s manželstvím. Helena prostě nebyla šťastná. Důvodů 
mohla mít jistě několik. Snad měla jiné představy o manželství, znáte to, bylo to její první. On musel pořád někam 
lítat a tak byla často sama doma; prostě to nějak nepracovalo. Ne, pokud vím, tak mu nezahýbala - nebo o tom 
nevěděl, jinak by se to na něm poznalo. Samozřejmě, že vám nebrala telefon, ona tam už přece několik let nebydlí... 
 
Jo tak vy nevíte, že on je už dávno rozvedený? No, jednoho dne se Helenka sebrala a utekla. Ale s nikým, jen tak 
sama; měla už toho asi dost. Hodně dlouho po ní smutnil, nikdy vlastně nepřestal. Ona se vdala; žije teď v Albertě, 
má dvě děti a je prý docela spokojena. Ne, to mi řekl on, já už ji nepoznal. 
 
Ovšem, já rozumím, že vám tohle všechno nepomůže. Něco z doby, když byl v té Italii anebo ještě předtím? Dělal 
prý v Čechách pro nějaký státní výzkum. Ne, žádného špiona, ale tehdy tam všechno patřilo státu, víte? Ne, do ciziny 
tehdy nejezdil, to až z Kanady. Nejprve tady dělal pro nějakou americkou firmu. S Američany si rozuměl, byli to 
podle něho takoví praktičtí lidé. A mladí duchem, říkával. No já nevím, jak to myslel, snad tak, že jsou někdy jako 
děti. Ne, to není můj názor, to je názor všeobecný. Jaký já mám názor? Počkejte - takže vy mě přece jenom 
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vyslýcháte? To jste mi měl říci předem a ne jen tak oklikou, že jako ode mne potřebujete informace. To není od vás 
hezké, pane federální! Jo tak, vy jste chtěl, abych se rozpovídal, že jo? 
 
Že je to u vás síla zvyku? No dobře, vždyť já se nezlobím, jen se klidně ptejte. Ne, já si nemyslím, že to byla 
sebevražda. Že nenechal dopis na rozloučenou? No tak vidíte. Ale na druhé straně je pravda, tedy alespoň pod tou 
jeho fasádou to bylo občas vidět, že ho něco trápilo, možná ještě něco víc, než ten její odchod. To nevím, ve 
společnosti byl docela veselý. Ne, já nemyslel gay, on byl heterosexuální, to byste ho musel znát. Jistě, holky ze 
singlebarů a náhodné známosti. Však víte, jak to chodí u rozvedených. Že nejste rozvedený? Já také ne, dokonce ani 
ženatý. Jak se tady říká: svobodný mládenec je člověk, který neudělá tu samou chybu ani jednou. Ne, trvalou známost 
neměl. Workoholik? Ano, já vím, to neznamená, že pil v práci, ale že byl prací posedlý. To teda možná byl, ale jak 
vám říkám, my jsme se v práci moc neviděli a ve volném čase se o ní nebavíme. Nejsme za to placeni, víte? 
 
Cynik? Ne pane, cynik jsem já, on byl spíše takový smutný romantik, zvláště s tím jeho Hurontariem. Někdy, když 
byl trochu opilý, tak o tom mluvil, jako by mu to nahrazovalo domov. Asi potřeboval něco, kam by se po práci mohl 
vracet. To víte, nejdříve odešel ze své země a pak ještě ztratil manželku. Nějakou dobu měl tuším psa, ale i ten pak 
umřel. Ano, měl rád hudbu, takový ten klasický džez, a také myslím, že na něco hrál. Ale co to má všecko dělat s tím, 
že zmizel? 
 
Jak vycházel s lidmi z podniku? Dobře, my všichni spolu vycházíme dobře, zeptejte se u nás na osobním oddělení. 
Vlastně teď se tomu říká Human Resources, jako kdybychom třeba měli ještě někoho jiného, než lidi. Pak by se to 
ovšem jmenovalo třeba Oddělení koňských zdrojů, haha! No ano, dívky v práci zdravil, ale jinak nic jiného, to se u 
firmy netrpí. Ale ano, manželky zaměstnanců u nás také dělají, ale jen ve vší počestnosti. Co jsem tím myslel? Vůbec 
nic, to jsem jen tak žertoval. Víte přece, co je to joke, ne? To je, když jeden něco řekne a ostatní se tomu z nějakého 
neznámého důvodu smějou. 
 
Ne, naposled, co jsem ho viděl, se choval docela normálně, pokud se to vůbec dá o někom říci. Ovšem, naše 
zaměstnání z nás dělá divné brouky, ale který job ne? Jako každý emigrant měl tak trochu rozpolcenou osobnost, ale 
většina z nás si na to časem zvykne. Jestli si zvykl on? Někteří si nezvyknou vůbec; říká se tomu homesick, ne? Ne, 
pokud vím, zbraň neměl. Já vím, tady v Karolajně můžete od šerifa za deset dolarů dostat povolení na pořádný kolt, 
něco většího než ty saturday night special, co prodávají v New Yorku. Ovšem cizinec to nedostane a z Kanady si 
také nic nemohl přivézt, to je nesmysl. 

- - - 

Poslyšte, takže vy jste s tím pátráním po vraždě - promiňte mi ten výraz - jaksi v mrtvém bodě, že? Tělo se nenašlo, 
pachatel také ne, a ani já jsem vám toho moc neřekl. Takže je nezvěstný. A opravdu si neodběhl zpátky do Kanady? 
No ano, to mě mohlo napadnout, že jste se ptali na letištích. A co naše firma, tam jste se ptali? Jo tak, oni to byli, co 
vyhlásili poplach! Že jim volal pan Dillon? A co v jeho bytě, tam také nic nechybí? No jo, samozřejmě, že jste tam 
byli, to s tím telefonem byl jenom chyták na mě, jestlim jako něco nezatajuju, že jo? A co tady v hotelu? A jak to víte 
- vždyť ani nevíte, co tam všecko měl! No já ano, jednou mě tam pozval na drink. Měl tam na nočním stolku 
fotografii z té své svatby v Itálii a za sklem tam byl zastrčena stará jízdenka z vlaku, ještě z Čech, z poslední cesty na 
hranici. Že tam ta jízdenka není? A víte to určitě? 
 
Tak to vám možná přece jenom poradím: zkuste se zeptat tady v městě, jestli si tu někdo před dvěma týdny 
nekupoval tornu. No ano, obyčejný batoh. Proč? No přece ji potřeboval, aby mohl zase přes ty Alpy zpátky. Vždyť 
jsem vám už přece řekl, že on hrozně rád chodil! A navíc to chtěl asi všecko jaksi vymazat zpátky. Že nechápete, 
proč by to dělal? To se nedivím - já bych se divil, kdybyste to pochopil. To máte tak: jsou velké útěky a velké 
návraty. A k těm druhým potřebujete, pane, někdy daleko větší odvahu. Filipa prostě něco zavolalo - tak jako už 
jednou předtím - a on všeho nechal, sebral se a šel. Říká se tomu hlas srdce, nebo tak nějak...  

 
 

Back to index 
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POEZIE: PROHRANÁ BITVA 

Prohraná Bitva Čechů o Florencii 
 
Marně bys hledal v historických knihách, 
kdy se ta bitva udála,  
zda někdy za feudála 
či ještě dávno za starého Říma. 
 
Spali jsme tehdy v malém trattorii 
pro chudé studenty, 
co téměř bez renty, 
tam přespat mohou přemoženi vínem. 
 
Z okna tam vidíš celé údolí, 
však na zdech mají stopy od krve,  
kterých si všimneš vlastně teprve, 
když házíš sebou večer na matraci. 
 
I vysvětlení se tu dočkáš brzy 
a k útěku tě také donutí, 
když probudí tě první kousnutí 
vší silou - vzletem sokolím, kupředu kráčejme... 

Back to index 
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Komentář:  
 
Tak jsme toho od vánoc prožili zatím dost: ledové bouře v Quebeku a Ontariu, čeká se výbuch nějaké sopky a buhví, 
čeho ještě. Někdo říká, že to má na svědomí El Niňo, jiný, že se naklonila osa Jupitera, ostatní to svádějí na skleníkový 
efekt. A ti největší pesimisté (opět) tvrdí, že přichází (také opět) konec světa. No to by mi ještě tak scházelo, zrovna 
teď, když si konečně mohu užívat svou těžce zaslouženou penzi! Taková věc se může stát jenom mně! To mi řekněte, 
kam mi pak budou posílat šek? Už je vidím, jak mi napíšou, že musím zaškrtnout buď: a) nebe, nebo b) peklo, nebo c) 
jiné místo (v tomto případě si to sice mohu nechat dát posílat do místní banky v novém místě, ale musím od nich 
předem dostat číslo konta a potvrzení ...  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: Paradigmata. 
Reportáž: Go West (Aneb jak se žije u prérie, pokračování 6 -10) 
Povídka: Gettysburg. 
Poezie: Balada o Cromwellovi.  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část zde je zobrazena v kódu CE 1250; pro verzi bez 
diakritiky jděte prosím zpět na Titulní stránku.  

 
 

"Kluk se nám nevyvedl. Byli jsme pro něj moc primitivní, tak se sebral a odstěhoval se někam až k 
Neandertálu..."  
 

Pls send me a mail to my address below; your comments will be appreciated. If you want to receive announcement of 
the new issue by mail, add the word SUBSCRIBE.  
Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. 

Webmaster Jan (Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca  
 
 

ÚVAHA: PARADIGMATA  

Mám takovou jednu metodu, která mi pomáhá, když se cítím ve stresu, když mám nějaké velké problémy anebo prostě 
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jen špatnou náladu. Sdělím vám jí zcela zadarmo, ačkoliv jeden kalifornský šrink, pardon, psychiatr, na ní vydělává 
těžké peníze.  
 
Pracuje to takto: představím si prostě, že zítra touhle dobu zemřu. Proč? To není důležité, však já taky zítra zemřít 
nechci, ale pro tuhle metodu je ta představa nutná. Zítra, pět minut před tím, než zemřu - to už to budu pochopitelně 
vědět - si najednou vzpomenu, jaké jsme měl včera, to jest dnes, starosti. A přijde mi to všechno tak k smíchu, že mě z 
toho klepne mrtvice ještě dřív, než umřu. Pak se pochopitelně rychle vrátím do skutečnosti a jsem hrozně rád, že jsem 
dneska, to jest zítra, vlastně nezemřel.  
 
No vidíte a takhle jsem to dělal už deset let před tím psychiatrem. Ale abych mu nekřivdil - myslím, že tahle metoda je 
stará jako lidstvo samo. Vždyť takhle vlastně nějak vzniklo i náboženství.  
 
Vidíte, začal jsem poměrně makábr historkou a skončil jsem úplně jinak. Převedl jsme to prostě na jinou platformu, na 
jinou dimenzi. Říká se tomu změna paradigmatu, neboli způsobu či modelu, jakým jsme zvyklí myslet. Ono totiž ve 
všem záleží hlavně na přístupu k věci, na attitudě. Ano, na úhlu pohledu, z kterého se na věc díváme. Celý náš život se 
zkládá z attitud a někdy se nám dokonce zdají důležitější, než samotný život. Opakuji, že se nám tak jen zdají, protože 
jako v té historce o poloprázné láhvi whiskey, je to všecko jen otázka názoru..  
 
Že tu historku neznáte? No to je tak: optimista řekne, že je ještě napůl plná a pesimista zase, že je už napůl prázdná. Na 
faktu tím ovšem absolutně nic nezmění. Nejhorší je na tom pedant: ten to bude pořád přelévat, aby přesně změřil, kolik 
tam toho vlastně je a nezbude mu už čas, aby se rozhodl, co s tím zbytkem alkoholu vlastně udělá.  
 
Na rozdíl od láhve s whiskey nám naše attitudy naopak mohou život zkrátit anebo i prodloužit. Anglické přísloví říká, 
že "our life isn´t just a series of chances, but of choices". Jinými slovy náhoda přeje každému, ale jen ten, kdo svou 
příležitost správně uchopí, s ní uspěje.  
 
Ne vždycky nám pomůže logika. Kdosi udělal takovýhle pokus: položil dvě prázdné láhve na stůl, do jedné dal 
mouchu a do druhé včelu - přitom láhve neuzavřel. Včela se mermomocí snažila prolézt skleněným dnem, kde také 
nakonec zemřela, zatímco moucha po nějaké době našla otevřené hrdlo a ulétla na svobodu. Z logického pohledu měla 
pravdu včela, která se lopotila za světlem, zdrojem života, zatímco moucha vlastně jen tak lítala jako blázen. Chudák 
včela zahynula jen proto, že nedokázala změnit svoje paradigma.  
 
Zenon Alexandrijský kdysi řekl, že život je jako kniha: nezáleží vůbec na tom, jak je kniha veliká, ale jak je dobrá. No 
a vidíte, filozofové se dnes pořád ještě hádají, kolik z té knihy života si vlastně píšeme sami, ať už jako jednotlivci 
nebo i jako společnost. a přitom ta kvantita tu není tak důležitá, stačí, když víme, že je na nás, jestli z toho díla bude 
tragedie nebo komedie. Mám ovšem na mysli komedii v dobrém slova smyslu, plnou dobré pohody, při které se rádi 
zasmějeme, často i sobě.  
 
Ano, stačí změnit pardigma a z truchlohry tu máme veselohru (ale pozor, nesmíme to přehnat, pak by z toho byla 
dokonce fraška!). Ano, zrovna když si myslíme, že nám někdo ten život zatraceně špatně nalinkoval, stačí změnit úhel 
pohledu a hle - už to tak moc zle nevypadá. Dokud žijeme, je pořád nějaká, i když třeba dost malá naděje. Problémy se 
dají vyřešit, z nemocí se můžeme vyléčit a chyby se přece dají zase napravit. Horší je to s lidmi: ti se mění poměrně 
málo a hrozně neradi...  

Back to index 

REPORTÁŽ: GO WEST (Aneb jak se žije u prérie, pokračování 6 -10), ťukněte na slovo reportáž.  

POVÍDKA: GETTYSBURG 
(Překlad povídky "The Old Hundred") 
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"Když byla kanonáda v nejlepším, jižanská kapela, která byla mezi námi a hřbitovem, začala hrát polky a valčíky, což 
znělo za doprovodu výbuchů a hvizdu dělostřeleckých granátů velice neobvykle."  

Colonel Artur J. L. Fremantle, Britský vojenský zapisovatel u štábu generála Roberta E. Lee 

----- ----- ----- 

Naše kapela patřila k 26-tému regimentu ze Severní Karoliny, ale jinak jsme si říkali Moravian Brass Band, tak jako 
tehdy, když jsme ještě hrávali v Salemu. Naši předkové totiž přišli ze Saska, nejprve do Georgie, později do Karoliny a 
tam založili Salem. Takže kdybyste se mě zeptali, co vlastně děláme tady nahoře v Pennsylvanii, asi bych se vám 
musel přiznat, že nás sem poslali, abychom tyhle Yankees naučili zpívat Dixie. Ale to byste asi dnes už nepochopili...  

---- 

Toho rána jsme vstávali do druhého dne bitvy. Město jsme sice měli pod kontrolou, ale na kopcích kolem bylo vidět 
modravé hloučky nepřátel, kteří se ovšem nehodlali vzdát, protože bojovali na svém. A tak zatímco jejich papa 
Lincoln byl z toho celý nervózní, naši se chystali, že dnes dokončí, co včera začali. Chlapci si ještě dělali vtipy na to, 
jaká pěkná místa si ti seveřané zvolili k obraně, se jmény jako Hřbitovní kopec a Ďáblovo hnízdo, i když si je vlastně 
nevybrali - to my jsme je tam zahnali. Jenomže přes noc jim přišly posily, takže byli najednou v přesile a i slepému 
muselo být jasné, že vyhnat je odtamtud nebude příliš snadné.  
 
Zvedali jsme se dost pomalu. Čekal nás těžký den a představa, že mnozí z nás už ani zítra vstávat nebudou, nám 
náladu nepřidala. I ten budíček zněl jakoby někdo vytruboval na funusu. Jak by ne, však ho troubil regimentální 
trubač, který, stejně jako chlapec bubeník, k naší kapele ani nepatřil. My jsme vůbec byli taková kapitola sama pro 
sebe - nikdo dobře nevěděl, co s námi. Pravda, hráli jsme gallops pro kavalerii i quicksteps pro infanterii, vlastenecké 
marše na parádách, ale hlavně jsme vyhrávali na pohřbech. Jinak jsme tak akorát drželi stráže anebo pomáhali 
chirurgovi.  
 
A ovšem také v kuchyni, to hlavně a jako z udělání, zrovna dneska. Šli jsme neochotně, udržovat oheň pod kotly není 
zrovna práce pro muzikanty. Zatímco ostatní dostali štípat dříví, kuchař si mě zavolal a že prý mu někdo ukrad' pytel s 
cukrem a ať prý doběhnu k vozům s proviantem, aby mi dali nový. Pak si ovšem vzpomněl, že proviant zůstal na 
druhé straně města, ale že prý je vedle nás nějaká brigáda z Texasu, ať se zeptám, jestli by nám nepůjčili, že ho po 
bitvě zase vrátíme. Nejdřív jsem nechtěl, s takovým poselstvím by si tam měl jít sám, ale nakonec jsem šel, co jsem 
také mohl dělat? Naštěstí ten jejich kuchař byl docela příjemný chlapík a prý samozřejmě, a tadyhle Amos tě tam 
zavede. Tak jsme šli a já abych vůbec něco řekl, povídám tomu Texanovi: "Amos - ty se jmenuješ Amos?" A on, že 
prý se tak jmenoval kdysi jeden jejich biskup, oni že jsou totiž Moravians a on sám že má rodinu někde u Austinu.  
 
To mě vyrazilo dech. " My jsme jsme také Moravians", povídám," naši praotci sem přišli ještě s biskupem 
Spangerberkem!" Bylo na něm vidět, že je taky celej překvapenej. "To naše zase," vysvětloval, "ty sem přivedl 
reverend Chumský. Někteří zůstali tam, co my, jiní šli dál a založili si to nové místo, Temple tomu říkají."  
 
"Ale počkej, " vyzvídám ," máte vy tam taky nějakou kapelu? " "Kapelu?" na to on, "My máme nejlepší dechovou 
kapelu v Americe a já v ní taky hraju!" No dobře, myslím si, ono se říká, že tihle hoši z Texasu nejsou zrovna 
nejskromnější. Ale hlavně, že je muzikant! Mezi hudebníky je totiž vždycky takové to neviditelné spojení - znáte to: 
sejdou se, hrajou celé hodiny a když se pak rozcházejí, tak si potřesou ruce a řeknou: "To jsme si hezky popovídali, 
co?" A bylo mi hned jasné, že musím Amose přivést k naši kapele. Naštěstí měl ten jejich kuchař větší porozumění, 
než ten náš vařečkový král, a řekl mu, že ho asi hodinu nebude potřebovat.  
 
Představil jsem Amose našemu kapelníkovi a ten hned na něj: "A co tam u vás všecko hrajete?" " No my tak spíše 
square dances a semtam polku..." říká ten vykuk najednou nějak moc skromně. Ale náš starej se nedal a hned na něj: 
"A Bonnie Blue Flag znáš?" A tu vám mu ten kluk řekne: " S dovolením!", vezme mu z ruky trumpetu a už jak ji bral, 
bylo vidět, že ji nedrží poprvé, našpulí pysky, přiloží ji ke rtům a duje. Ale jak - takhle snad neumí troubit ani 
archanděl Gabriel!  
 
A náš kapelmajstr jen pokyvuje hlavou, ale nijak nedává najevo, že se mu to líbí. A přitom musí vidět jako my, že je 
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ten dlouhán opravdu virtuóz. A pak si vezme trubku od něj zpět a hraje "Maryland, ó Maryland", a když mu nato ten 
mladej tvrdí, že je to vlastně melodie písně "Ó Tannenbaum", tak mu ovšem musí dát za pravdu. Pak se ale neudrží se 
a vyhrkne: "Ale vsadím se, že u vás neznáte nic od našeho Zinzendorfa! " A to už jsme se vůbec nedivili, že tuhle 
sázku šéf taky prohrál a jen jsme tiše poslouchali, když Texan spustil také tu naší "Old Hundred", což je zhudebněný 
žalm, prý ještě ze staré vlasti. A nakonec ještě přidal tu, kterou prý zpívali naši předkové, když opouštěli vlast.  
 
Zaposlouchali jsme se, ale mezitím si už ten chlapík sedl a jen tak prohodil: "Víte, my to máme v rodině. My jsme z 
Olomouce a v naší rodině byl kdysi nějaký Pavel Josef Vejvanovský, co také začínal jako vojenský trubač a později to 
dotáhl na kapelmajstra na zámku". A ještě nám vykládal, jak to tehdá v tom sedmnáctém století bylo, když v té jedné 
bitvě hrstka Moravanů bojovala u nějakého letohrádku do posledního muže. A pak se zase zvedl a povídá:" Tak já už 
musím jít, oni by se po mně hoši sháněli". Ještě než odešel, půjčil si ale ode mne moji notovou knížku a napsal mi tam 
svou adresu, abychom prý ho po válce navštívili, že jeho žena nám udělá pravou moravskou hostinu.  

-----  

Bitva už byla v plném proudu, když kolem nás zrovna projížděl náš vrchní velitel. Tak jsme hned spustili tu jeho, 
"Carry me back to old Virginny's shore" a ještě pochopitelně i "Pochod 26-ho Regimentu". A pak najednou náš 
kapelník povídá: "Hoši a teď něco pro Amose! Musí to tam mít ti hoši z Texasu pod Little Round Top pěkně horké - 
třeba nás i uslyší!"  
 
A tak jsme hráli, nejprve "Pojď milá, už se setmělo", "Lulu odešla" a ještě také na jihu oblíbenou "Juanitu". Došlo i na 
tu, co se u nás v Salemu hraje na Velikonoční neděli na oslavu zmrtvýchvstání Páně. To se totiž všichni sejdeme v 
kostele a kdo umí na něco hrát, tak se přidá a naše chorály se pak nesou daleko do údolí. A najednou Julius, aniž to 
komu řekl, spustil jen tak sólo tu starodávnou, tu "Old Hundred", kterou možná už tehdy zpívali mušketýři na té Bílé 
hoře, když už věděli, že je všemu konec. A jak vám tak hrál, my jsme se pomalu přidávali, jeden po druhém.  
 
A pak, protože bitva trvala dlouho a nám došel repertoár, ale hlavně také proto, že jsme nechtěli pořád hrát jen ty 
smutné, tak jsme přešli i na valčíky a polky a úplně jsme vám zapomněli, že kolem nás se lidé zabíjejí, koně padají, 
šrapnely lítají vzduchem a dopadají hned vedle na hřitov, kde nedají pokoj ani těm mrtvým. Zapomněli jsme, že je 
pořád kolem ještě válka, a to ta nejhorší, ta, které se říká tak nějak moc slušně "občanská".  
 
A najednou vám tam přijede nějaký oficír, podle přízvuku to mohl být Angličan a povídá s úsměvem: "Boys, to jsem 
ještě neviděl, aby někdo takhle vyhrával v bitvě do tance a to ještě u hřbitova". Na což mu náš kapelmajstr odpověděl: 
"Pane plukovníku, dnes tu každý dělá to, co nejlépe umí a my holt umíme nejlépe dělat právě tuhle muziku, Sir." 

----- ----- -----  

Hlášení generálu Robertu E.Lee, ze dne 4 července 1863:  

" V bitvě u Gettysburgu utrpěl 26-tý Regiment ze Severní Karoliny těžké ztráty - z celkového stavu 800 mužů jich bylo 
717 zabito, zraněno anebo je nezvěstných."  
 

KONEC  

Poznámka autora: 
Uvedený Freemantlův citát a historii 26 regimentu najdete skoro v každé učebnici o válce Severu proti Jihu. Teprve 
nedávno jsem - vlastně náhodou - objevil, že ona kapela se skládala z Moravských bratří (Moravians) ze Salemu. Také 
texasská brigáda u Gettysburgu statečně zaútočila na Little Round Top a ztratila tam většinu vojáků. Jen osobu Amose 
jsem si přimyslil.  

Back to index 
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POEZIE: BALADA O CROMWELLOVI 

 
Přitáhli vojáci cikánku - zběha,  
ona prý pro krále dělala špeha.  
Ptali se Cromwella, co dělat mají.  
"Nejprve zjistíme, co bába tají,"  
 
rozhodl Oliver. Proces byl krátký:  
nalezli dopis. Nesla ho zpátky,  
odněkud - kamsi. Neřekla více.  
Rozsudek dozněl, pohasla svíce.  
 
S koně se k cikánce generál sklání,  
ptá se jí, nemá-li poslední přání.  
"Jediné, o co chci, vojáku, žádat,"  
povídá, "z ruky ti budoucnost hádat."  
 
Diví se generál poslední prosbě,  
on prý se vysměje osudu hrozbě.  
Před babu usedne, odloží zbraň  
a pak jí ochotně nastaví dlaň.  
 
"Havrana vidím, jak na lešení sedí,  
na mrtvé tělo upřeně hledí,  
i kata vidím a ještě dál,  
v pozadí - ano, v pozadí král..."  
 
Umlkla stařena. V nastalém tichu  
Cromwell se nemůže ubránit smíchu.  
"Sám ďábel tu tvoji historku psal:  
krákora - krakorec - krvavec - král!  
 
Ještě než pošlu tě cikánko k čertu,  
ujišťuji tě, že´s podlehla žertu.  
Nejsem to já, s kým si popravčí hrál,  
ta tvoje mrtvola - to je sám král!"  
 
Smějí se vojáci, smějí se mušketýři,  
však jeho pistole už na srdce jí míří  
a ranou jedinou stařenu k zemi skolí.  
Však divná její slova spát mu nedovolí,  
 
plán vymýšlí a obelstít chce osud.  
Jak to, že na to vlastně nepomyslil dosud?  
Jedno je jasné: bude-li král žít,  
prokletá věštba krev mu bude pít.  
 
Svolali tribunál, přivedli krále,  
rozsudek dohodli a podepsali dále,  
aby kat králi hlavu mečem sťal.  
Krákora - krakorec - krvavec - král!  
 
Sešel se parlament a hlas se nese sálem:  
"Nemáme už vládce, ty buď naším králem!"  
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Zarazí se Cromwell - králem nechce být,  
kletba by se mohla ještě vyplnit!  
 
Usnesli se tedy, usnesli se sborem,  
když nechce být králem, bude Protektorem.  
A tak vládl dále, vládl rukou silnou  
a nakonec zemřel smrtí nenásilnou.  
 
Na smrtelném loži vzpomněl si však znova  
na starou cikánku a na její slova.  
Zachechtal se ještě, než ho schvátil kašel:  
"Vidíš bábo: já jsem jinou smrtí zašel!"  
 
Však po čase válek přichází čas orat:  
nepřežil ho ani jeho Protektorát.  
Unaveni diktaturou vzpomněli si ale,  
že nebylo špatné poslouchat jen krále.  
 
Pojednou všem jasná Cromwellova vina -  
a tak zvolí králem Stuartovce syna.  
Vrátil se jim domů, vítaly ho davy  
a dobrý král Karel uváženě praví:  
 
"Mír a klid v Anglii nadevše mi drahý.  
Odpouštím vám všem a potrestám jen vrahy  
mého otce, jemuž jsem to slíbil.  
Já si exekuce nikdy neoblíbil."  
 
Nejdřív popravili, rozčtvrtili živé  
a pak došlo na ty, co umřeli dříve.  
Z hrobky vytáhli též Cromwellovo tělo.  
Trubky zněly, v bubny bili, burácelo dělo.  
 
Na provaze visí a rachotí hnáty.  
Zase je padouchem, kdo byl jednou svatý.  
Na trámu se havran k duté lebce sklání  
a jen mrtvý chápe jeho skřehotání:  
 
"Cikánka ti četla, co ve hvězdách psáno -  
nikdo se nevyhne tomu, co je dáno.  
Nejvíc se zasměje, kdo naposled se smál:  
Krákora - krakorec - Cromwell - a král!"  

 

Back to index (Zpátky na index) 

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku)  

©hurychj@hurontel.on.ca  
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HURONTARIA - 3B/98 
Canadian Czech-out Enzine  Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku) 

Komentář: 
Ne, že by bylo málo novinek, ale ne všecky se nás jaksi týkají - já říkám, ze fakta si mě nevybírají, ona se mi prostě 
"stávají". Takže vybírat si je musím pak už sám. Výhodou požehnaného stáří je také to, že vůbec nemusí být 
požehnané, ono může dokonce být i před tím žehem. A protože, jak říká Murphy, žádný dobrý skutek nezůstane 
nepotrestán, je jasno, že si to stejně vždycky odnesu, ať dělám, co dělám. 
Ale zatímco já se tu vypovídávám, vy byste asi radši chtěli vědět, proč jsme vlastně zkrátili jméno našeho občasníku - 
ano, my ho prosím nezměnili, my ho jen na jednom konci zcvrkli (šest souhlásek za sebou, to je, co?). Mohl bych 
říci, že důvody byly hlavně ekonomické, ale proč bych po dlouhé době zase jednou neřekl pravdu? Už proto, že v 
tomto případě šlo jasně o poselství z onoho světa - ano, způsobila to Mary Browningová a je to všecko popsáno tady 
v Úvaze...  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: Proč jsme ztratili naše "N"? (Záhadná Mary Browningová.)  
Reportáž: Go West (Aneb jak se žije u prérie, pokračování 11 -15.) 
Povídka: Návrat.  
Poezie: Napiš mi báseň.  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část zde je zobrazena v kódu CE 1250; pro verzi bez 
diakritiky jděte prosím zpět na Titulní stránku.  

"Myslím, tudíž jsem. Idioti nemyslí, takže nejsou..."  
 
 
 

Pls send me a mail to my address below; your comments will be appreciated. If you want to receive announcement of 
the new issue by mail, add the word SUBSCRIBE.  
Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. 

Webmaster Jan (Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca  
 
 

ÚVAHA: PROČ JSME ZTRATILI NAŠE "N"?  
(Záhadná Mary Browningová.) 
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Ne, vůbec jsem s ní o tom nemluvil, ani jsme si nepsali. Jak také - Mary Browningová už totiž nežije. A přece, nebýt 
jí, mohl si náš HURONTARIAN klidně nechat svoje "N"... 

------ 

Snad ale abych začal od začátku: jak jste si už všimli, jsem člověk zvědavý - opravuji, chtěl jsem říci zvídavý. A tak 
se nemůže nikdo divit, že jsem si v záchvatu ješitnosti zabrowzdil po NETu, abych viděl, zda jsme se už zviditelnili 
na internetových hledačkách.  
 
Jednotlivé nálezy se začaly vesele kupit na obrazovkách, řádek za řádkem. A hele, všíchni naši dobří přátele: 
Neviditelný Pes, Amberzine, Kanadské Listy a dokonce i Hurontel, náš servít, pardon, server. Bylo to milé, ale 
najednou - počkat, co je tohle? 
 
....Rodinná Stránka Family Brown... Ťuknu na Find, abych se dověděl, co tam píší a hle, tam se objeví jméno Mary 
Browningové, datum 1995 a ještě Hurontarian! Moment, jak mohla už v roce 1995 ta paní vědět, jak nazvu náš 
občasník, když já to ještě nevěděl ani v prosinci loňského roku? Prosím, nevadí mi, že se někdo, kdo je ještě 
"browning" (hnědnoucí) počítá také mezi úplně "brown", to je jejich věc, ale Hurontarian je náš a jen náš. Leda, že 
by to datum znamenalo úmrtí - pak by to ovšem mohlo být jen poselství z onoho světa. No jo, ale proč mi to posílá 
zrovna přes Internet? Naštěstí tam bylo ještě jméno jakéhosi městečka v Ontariu. Tak jsem tam napsal, pro jistotu 
hned na dvě různé netové stránky. Odpovědi přišly brzo, ale obě byly negativní. Jen jedna naznačovala, že by ten 
Hurontarian mohl být něco jako obyvatel Hurontaria... 
 
Zde ale musím odbočit a vysvětlit, jak jsem na ten název přišel já. Tedy po pravdě řečeno vlastně nemusím, ale já si 
myslím, že to čtenářům dlužím. Pokud jste četli povídku Mr. Hurontario v prvním čísle tohoto enzinu (jak se to řekne 
v češtině?) pak asi víte, že Hurontario bylo podle Filipa Martince vymyšlené místo, do kterého se utíkal, když na něj 
začal působit smutek po domově. Říkal si dokonce "první občan Hurontaria". A teď mi někdo bude tvrdit, že Mary 
Browningová tam patřila také? 
 
Poslal jsem tedy dopis přímo na "rodinu" Brownových - to jsou ti, kterým nestačí, že jich je na světě pár milionů, oni 
to ještě chtějí přesně spočítat - a jejich odpověď mi pomohla záhadu vyřešit. Dali mi adresu jejich dopisovatele z 
Ontaria, který mi lehce vysvětlil, že tu noticku našel v úmrtní rubrice nedělní přílohy jedněch novin, přílohy nazvané, 
ano, nazvané Hurontarian. Bylo mi, jako kdyby mi někdo vrazil nůž do srdce, nebo kam se vlastně takový nůž vráží. 
Že bychom byli s naším nápadem až druzí? Další výzkum potvrdil, že starodávný název pro oblast mezi jezery 
Huronským a Ontárijským byl kdysi opravdu Hurontario a její obyvatel by tedy měl být Hurontarián... 
 
Cože? Dobrá, dobrá, nemusíte ještě tím nožem v ráně otáčet, i tak to dost bolí. Co ale teď? Změnit jméno? No proč 
ne, ale na jaké? Hurontarians - to by pořád jen připomínalo starou bolest. Hurontario - to už má jedna ulice v 
Mississauze, obchod hudebními nástroji a také jedna internetová centrála. New Hurontarian - ne, ne, to je příliš 
zřejmá záplata. A co takhle HURONTARIA, vždyť i Atlantida přece končí na "a"? HURONTARIA, vybájená 
Filipova země, kam se můžeme utéct, když nás šéf terorizuje, soused otravuje s plotem a manželka už zase kárá. 
Když si i Terry Pratchett může vymyslet svoji Zeměplochu, proč ne my? Pravda, tu naši si může někdo poplést, ale 
vždyť i Čechy se anglicky řeknou Bohemia, ačkoliv tam už žádní keltští Boimové nežijí... 
 
No dobře, ale co když někomu to "N" bude přece jen chybět? Lehká pomoc: tak si ho tam může připsat, ať už vduchu 
anebo tužkou. Ostatně je to naposled, co tahle odhazujeme písmeno, protože kdybychom pořád pokračovali, nezbylo 
by nám nakonec ani "H". 
 
A ti, co se s tím nemohou smířit, se budou muset bohužel zase spokojit jen s denním tiskem a dobře jim tak. Podobně 
i ti, kteří nepřenesou přes srdce to, že tím také náš časopis jaksi změnil i sex. A podle mého minulé článku o změně 
paradigmat půjdeme ještě dál. Ano, je tu i nový reklamní slogan: HURONTARIA - časopis, který není pro každého." 
Ale nezní to náhodou příliš snobsky?" ozval se zase čertík vzadu, ale na to už jsem měl pro něj připravenou odpověď: 
"Leda tak zase snobům - cožpak existuje časopis, který je vůbec pro každého? 
 
A tu jsem si vzpoměl na to, jak jsem se v Kanadských Listech, v článku "Poslední zlatá horečka v Kanadě", zmínil o 
Charlie Wilsonovi, který na severu Ontaria zřizoval flotilu motorových člunů, kterými by dopravoval zásoby pro 
zlatokopy. Stalo se mu totiž, že při křtění svých člunů se jeden jaksi nekvalifikoval: jméno VULCAN už totiž měl 
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někde v Kanadě nějaký jiný člun. Škot Charlie ale už koupil předem ta pozlacená písmena, se kterých se sestaví 
jméno a pak se přibije na příď. A tak s vynalézavostí vlastní příslušníkům jeho národa prostě jednotlivá písmena 
přeházel tak, aby vzniklo nové jméno: CANVUL. Pravda, v češtině to zní trochu legračně, ale uznejte, že proti 
Charliemu jsme s naším odhozeným "N" úplní břídilové! 

Back to index 

REPORTÁŽ: Go West (Aneb jak se žije u prérie, pokračování 10 - 15 a ukončení), ťukněte na slovo reportáž. 

POVÍDKA: NÁVRAT 
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu, v březnu 1993.) 

Tak jsi se přece jen vrátil, i když jen na chvíli. Těch dvacet let ti leželo v podvědomí jako velký, nesplacený či lépe 
řečeno nesplatitelný dluh. Ale dluh komu, čemu?  
 
Dáváš si na čas, bloumáš po Praze jako tehdy, před lety. Co jsi to vlastně tehdy hledal: smysl života, lásku ženy či 
elixír mudrců? Půl světa jsi projel od té doby a přece se zase vracíš sem, jako kdyby ta skutečná, ta pravá záhada byla 
jen tady. Anebo je to tím, že se prostě musíš vracet - jako milenec k své první lásce, či snad jako vrah na místo činu? 
 
Ano, ještě teď ti někteří neprominou, že jsi odešel. Jako kdyby bylo co promíjet, jako kdybys opravdu o to odpuštění 
skutečně žádal. Že jsi opustil tuto zem? Ale to přece ne: tato Země, tato planeta byla vždycky moje a jestli ji jednou 
opustím, nebude to moji vinou.  

----- 
Zamířím na Hrad, tam, kde stojí voják na vartě, ale kabát má parádní, ne nepodobný uniformě nějaké armády z Jižní 

Ameriky. Přímo před vojákem scházím do Jeleního Příkopu, mám na něj osobní, převážně příjemné vzpomínky. 
Nedostanu se ale daleko. Cestu mi zastaví ne ten voják, ale taková malá babička jako z pohádky a protože si mě asi 
plete s cizincem, praví přísně: STŘEŽENÝ OBJEKT! Sloveso vynechala; asi se domnívá, že slovesům nerozumím. 

Nevidím nikde zákaz, a tak zakroutím nechápavě hlavou. Ale babička je neuprosná, tvrdošíjně opakuje ta pro 
každého přece pochopitelná slova. Znovu zakývám hlavou, znovu stejná odpověď. Pak už mi to nedá a říkám česky : 
"Dobře to tu, babi, hlídáte!" A říkám si: tolik jsme tehdy spoléhali na Blanické rytíře a zatím jsme měli zavolat naše 

babičky! 
 

Směrem k Loretě jakási paní stojí u výkladu a komentuje obrázky za výlohou: ?"I could have painted it better". Nedá 
ti to a optáš se jí, kolik by si asi tak ona žádala za obrázek. Lady je zaražena, nečekala, že jí někdo rozuměl. 

Nezahajuji diskusi, spíše mě můj výrok jaksi mrzí. 
 

----- 
Scházím pomalu dolů ke Karlovu mostu. Vypráví se, že mostecké věže několikrát zachránily Prahu před útočníky. 
Oblíbenou obranou prý bylo vylévat na ně roztavenou smůlu. Po jednom takovém útoku našli dole rytířské brnění, 
ale uvnitř bylo prázdné, jen trocha popela, nic víc. Dnes je Malostranská věž přístupná publiku. Jdu ke kase a jsem 

hned osloven stručným: "Zwanzig kronen!" A hele, pán je asi auslandr, řikám si, a povídám česky: "Kolik?" " 
Zwanzig kronen!" opakuje hlasitě, jako by mě neslyšel. Vedle něho sedí paní, vypadá jako Češka, obracím se tedy na 
ni o pomoc: "Prosím Vás, paní, řekněte mu, že jsem Čech a umím ještě navíc číst a že jasně vidím, že je tam napsáno 

"DOSPĚLÍ - 10 KČS". A tu vám na mě ten auslandr pustí česky: "No jo, pane, jak já mám poznat, že jste Čech?" 
Rozesmál jsem se: " Víš co?" začal jsem mu jako dobrý Čech tykat, "ta věž tu už stojí šestset let a myslím, že ona i já 

to ještě nějakou dobu bez sebe vydržíme. Já jsem radši přijdu, až bude mít službu někdo slušnej." A odcházím - 
vlastně mám štěstí, že neměl po ruce tu hořící smůlu.... 

 
Přejdu most, jdu na Karlovo náměstí a navštívím budovu Techniky. Procházím starým podchodem, častí, která byla 
kdysi klášterem. Chci si natočit ty staré schody, které jsem tehdy nikdy neměl čas si ani pořádně prohlédnout: buď 
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jsem pospíchal na zkoužku, nebo po ní zpět na vzduch. Kdosi mě osloví : "Vy si to tady natáčíte na kameru?" Jeho 
čeština je hrozná, ale přece jen říkám : "Ano, já si to tu filmuju." "A proč?" nedá mu to. Nejprve chci říci něco 

nevrlého, ale pak vysvětluju: "No víte, já jsem tady už kdysi byl v mém minulém životě." "Jo, vy jste tady studoval?" 
táže se opět ten zvědavec. "Ale ne, já tady byl ještě jako jeptiška a protože jsem moc hřešil, pardon, hřešila, tak se 

sem musím znova a znova vracet." Odchazí s vážnými pochybami o mém zdravém rozumu - kdo taky ještě dneska ví, 
že tady býval klášter? Pak mě napadne, že na tom ani moc nezáleží: málokdo ví, kdo to byl Servít a přece se to o něm 

psalo na každém plotě. 
 

Park na Karláku: tady jsme se prvně líbali s Helenou; ukradla mi tehdy srdce kus. Stmívá se zrovna jako tehdy. 
"Řekni mi pravdu," chtěla vědět a já jsem - nevím už vlastně proč - furiantsky zalhal. O co všecko jsem vlastně v 

životě už tolikrát přišel? Naproti na kostelní římse stojí jakýsi svatý a pozoruje mě, jakoby chtěl říci: "Blázne, celému 
světu jsi se chtěl smát a zapomněl jsi, kdo že se vlastně směje naposled." "No co," povidám mu, "ty jsi se stal svatej 

jen proto, že jsi asi nikdy nebyl mladej." 
 

Když jsem sem vrátil, tak jsem měl nejprve dojem, jako bych před dvaceti lety umřel a pak se znovu vrátil na svět, 
abych si těch dvacet roků jaksi odžil. Potkával jsem kamarády, co zestárli, jiní zase už odešli do věčných lovišť a 
zbyly po nich jen ty naše písně u táboraku. Stačil ale jediný pohled do zrcadla a poznal jsem, že i já jsem si už ty 

svoje roky odžil a nové mi asi nedají. 
 

V automatu Černý pivovar, kde jsme často provokovali fízly, si dávám tradiční bramborák a pivo. Asi po hodině, to 
už hodně daleko od Karláku, zjistím, že jsem tam zapomněl knihu, Řivnáčova Průvodce Prahou, vydaného roku 

1889. Koupil jsem ho před lety v Praze v antikvariátu a byl se mnou pořád, nosil jsem ho po světě jako talisman a byl 
bych nerad, kdybych ho ztratil právě tady v Praze. Vracím se a kniha je kupodivu stále tam, na pultě. Jsem rád, 

protože mnoho věcí v ní je staršího data a přesto, nebo právě proto, stále platí. Jen v hotelích se tuším už nepřiplácí za 
světlo a za otop. 

 
Na Příkopech se od zdi odlepí mladá dívka a nesměle se ptá, nemám-li korunu. Vypadá, že utekla z domova. No 

vidíš, já taky, říkám si v duchu. Ale také je možné, že je jen na drogách. U Malostranské stanice Metra stojí nesměle 
tulák, zřejmě alkoholik a ptá se totéž, ale jaksi plaše, jen očima. To Cikán v Jablonci na autobusovém nádraži je jiný 

frajer. Když mu dáš jen korunu, natáhne hned druhou ruku a řekne: "A to je málo!" 
 

Pojedu Metrem do Libně. Zámecký park, náš místní Petřín, dějiště klukovských válek i útulek mladých lásek. Marně 
hledáš iniciály, které jsi tu kdysi vyryl na lavičku; dřevo je pryč, jen nohy z betonu tu zbyly. Ach vy lavičky našeho 

mládí, kde jsme se my z chlapecké školy učili anatomii žákyň ze školy dívčí! Tam jsme se učili milovat, abych 
parafrázoval desatero "své bližní", , zatimco šmíráci jen "sebe sama". A jasmíny tu voní pořád, tak jako tehdy.... 

 
Zapomeneš a chceš přeběhnout trávník, ale už jsi na to asi moc dospělý. Poslušně sejdeš dolů po cestě, až k Vltavě, 

do které vtéká potok Rokytka, staročesky zvaný Rokytnice. To bylo tehdy, když se procesí s ostatky svatého 
Vojtěcha zde zastavilo a pocestní místo to zalíbivše si, Libní pak toto nazvali. Snažím se uhodnout, jak by asi toto 
místo nazvali dnes, kde všude kolem vidíš jen rezavé železo libeňských loděnic, které se tu rozlezly jako rakovina. 

Potok je zregulovaný, stejně jako život lidí tady. A na potoce pracuje parta Poláků. 
 

Stařičká kaštanová alej u vody má ale pořád své kouzlo. To jen pod Černou skálou závodí silnice s železnicí a všude 
kolem je jen plno bodláků a kopřiv. Jsou cítit i ve vzduchu a najednou si uvědomuješ, že kopřivy sice pálí a smrdí, 
ale to asi jen pro nás, pro lidi. Na skále je kolonie zahrádkářů a hned vedle je hřbitov. Ticho prostého libeňského 
hřbitova mě vždycky přitahovalo, chodil jsem se tam hlavně učit. Jako tehdy čtu teď jména, která mi nic neříkají. 

Jednou tu mělo být i moje jméno, aby zase někomu jinému nic neříkalo. A venku v parku před hřbitovem si hrají děti 
a laškují milenci, kteří budou jednou dělat děti, které si pak budou zase hrát u hřbitova, a znovu dokola, funiculi, 

funicula... 
 

Jdeš nahoru k Vychovatelně, k místu, které bylo osudné nejen jednomu reichsprotektorovi, ale i většímu počtu 
mládeže, neb tam byla polepšovna. Později to přiřadili k Bulovce; ležel jsem tam jako kluk se zánětem ledvin, ale 

tajně jsem na vánoce utekl domů. Prošlo mi to, protože jsem tehdy sestře nalhal, že mi posílá paní doktorka a tak mi 
dala propouštěcí papíry.  
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Jdu dolů k Libušácké škole rozkopanou ulicí. Snad tu dělají vodovod či co, ale příkop je dost hluboký, aby odkryl 
ohniště lovců mamutů od Bílé Skály, je-li tu ještě jaká. Kdesi hraje hudba: Vrať se zpět, můj sentimental Johnny... 
Ne, nepůjdu zpět, radši se dám dolů k libeňskému zámku, kterému jsme jinak neřekli, než Zámeček. Snad mu tak 
začala říkat sama Marie Tereza, když tu jednou byla na návštěvě. I hlavní síň pro ni tehdy nově vymalovali, plnou 

andělíčků s nahatejma prdelkama. Teď se to ovšem používá jakožto oddávací síň. 
 

A jsi v ulici, kde jsi bydlel celých třicet let. Procházíš průjezdy a dvorky, ale kolemjdouci si tě nevšímají, ani zvědavá 
hlava nepoodhrne záclonu, jako se to dělávalo kdysi. Co jsi čekal? Nikoho tu přece nemáš, nikdo tě tu už nezná. Je to 
tak dobře, minulost se daleko lépe vybaví, když ji přítomnost nevyrušuje. A zdá se ti, že zase slyšíš známý smích - to 
máma volá, abys přivedl věčně zatoulaného bráchu domů, domovnice hubuje a kdesi doznívá klapot kopyt uhlířova 

koně, ale i ten se vzdaluje... 
 

V prodejně elektrických spotřebiču naproti Sokolovně mají plné regály zboží, které se kdysi dalo koupit jen za 
hranicemi, jinak řečeno za ostnatým drátem. Hezká slečna stojí za pultem, usmívá se a na pultě má opravdovou růži v 
opravdové váze. To tu tehdy nebývalo. Ani to disko, necelých sto metrů od kostela, disko, o kterém se leccos psalo v 

novinách a tak ho teď ho hlídá černej šerif. 
 

----- 
Na stanici podzemní dráhy na Můstku kdosi namaloval prstem do prachu na kulatý ozdobný panel srdce s velkým 

"M". A náhle si uvědomíš, že panel je až za kolejemi a že pisatel musel nějak přejít ten prostor s vysokým napětím. 
Vystoupíš v Dejvicích na náměstí a kupuješ tam bonboniéru. Ta paní v obchodě ti ji jen tak, bez ptaní, ozdobně 

zabalí a to ještě s fešáckým uzlem. Podivíš se, jak to dobře umí. " Já to dělám ráda," řekne prostě, "když na to mám 
čas." Chápu; ostatní to zase nedělají, protože je za to nikdo neplatí. 

 
Na Olšanech se ukáže mezera v tvém vzdělání. Ptáš se kolemjdouciho, kde že je tady to místo, kde se rozsypává. "Jó, 

vy myslíte rozptyluje?" praví ten pán, ale jen tak, bez úmyslu, že by tě chtěl opravit. A musíš se usmát, neboť se ti 
vybaví plakát západního stylu: "Nejlepší rozptýlení najdete u nás!" Palouček je kupodivu velmi malý, ale zato hojně 

pokrytý růžemi. Řezanými. Sedíš na lavičce a rozmlouváš s těmi, co tu už nejsou, ale ty tomu ještě pořád nechceš 
uvěřit. 

 
Na cestě zpátky uvidíš hrob s nápisem "Voloďa Podlezl, padl 5 května 1945". Záhada? To bych řekl! A hned přes 

uličku je pole plné křížů pro vojáky, co padli ve světové valce - tedy v té první, ony ji tehdy ještě neočíslovali; 
všichni si totiž mysleli, že tahle bude tou poslední. 

 
----- 

Odjíždíš do Jizerských Hor - vlastně do Jizerskejch hor - tam jim nikdo jinak neřekne. Letos ale nepojedeš na Souš, 
která si teď bohužel úplně zaslouží své jméno. Není divu, že je cesta uzavřena pro cizince: těžko bychom jim 

vysvětlovali, že to nebyl Sibiřský meteorit, co si tady zařádil. Naše chata je naštěstí v údolí Kamenice, tam ještě 
nelétají letadla, rozsypávající potaš, aby se zbavila půda kyselosti.  

 
Jdeš se podívat na "svou" cestu na Špičáku. V jeskyních, kde jsme si hrávali na loupežníky, teď najdeš leda tak stopy 
po dnešních neandrtálcích a vedle nich kdysi malé smrčky tu vyrostly až do nebe. "Cesta mého života", říkal jsem jí 

tehdy. Nešla rovně, dost se točila a uprostřed museli dymanitem vylámat skálu. Teď na jejím konci postavili krmelec. 
 
 

A v Liberci zajdeš na Ještěd. Jednokolejná tramvajka tě zaveze, tak jako před lety, skoro až k lanovce. Občas se 
zastaví a čeká se na protijedoucí tramvaj. Na konečné vystoupí paní učitelka s četou prvňáčků, ale protože už padesát 
metrů od kolejí jsou strategicky uloženy lavičky, jednotka prvňáčků rozbalí batůžky a zaútočí na svačinu. Nahoře na 
Ještědu najdeš krásný rozhled, jeden prázdný restaurant a dva postarší německé páry, co si tu po letech znovu přijeli 

prohlédnout Reichenberg. 
 

Z telefonní budky na náměstí slyším volat jakousi mladou ženu: "Haló, Honzo, tady Vlastina!" a vzpomenu si, že 
musím také zavolat domů, manželce, do Kincardinu. Před nádražím přecházi hlavní ulici malý pes. Zastaví se 

uprostřed ulice, aby nechal přejet osobní auto. Pokrok civilizace: zvykli si lidé, zvyknou si jistě i zvířata. 
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----- 
A jsem zase v Praze. Jdu se podívat na náhrobek zakladatele robotiky - rabína Lewiho. Vidíš, teď máme takové 

roboty, že nám navrhují ještě lepší roboty. A možná, že jednou ti roboti navrhnou i lepšího člověka. Tvůj robot byl 
ale asi příliš lidský - prý se dokonce vzbouřil. To jeden tvůj potomek - Lewis - měl lepší nápad: vynalezl texasky a 

zbohatnul. 
 

Také na Bertramku zajdu, abych Wolfiho ujistil, že jeho Pražané, i ti zdaleka, ho pořád ještě mají rádi - on říkal, že 
mu rozumějí. Dole u Anděla vede učitelka děti ze školky po Plzeňské třídě. Chce se mi zakřičet: "Proč je vedeš po 

ulici plné výfukových smradů, proč nejdete do parku?" Ale stejně by mě neslyšela, je tam také hrozný hluk. 
 

V TV dávají pořad Benny Hilla, nedávno zesnulého britského komika. Před svou smrtí se do české televize nedostal. 
Teď by asi z toho udělal dobrý vtip. Jako třeba, že dobří komici jsou jen ti mrtví komici. Pak dávají jakýsi cizí film, s 

rychlopřekladem: mužský hlas tam čte všecky role. Čte-li ženské role, zní to jen srandovně, ale čte-li celý dialog, 
nevíš komu kdo co řekl. Naštěstí to nejsou filmy nějaké umělecké úrovně, tam se to ztratí. Chceš se jít podívat na 

český film, ale české filmy jaksi zmizely. Zato české knihy jsou, ale nikdo je moc nekupuje. 
 

Šlapu nahoru schody na Letnou, k monumentálnímu podstavci. Nadstavba - gigantický Gruzínec - se ovšem nemohla 
změnit podle základny, tak ho radši vyhodili do vzduchu. Jen reznoucí monstrum připomíná maršálův kostnatý 

ukazováček, připravený stále ještě hrozivě zakývat. Podstavec je popsaný neslušnými anglickými nápisy. Tehdy, 
když se to stavělo, vyhnali nás tam s gymplem na brigádu. Tahali jsme takovou malou káru, ne nepodobnou těm, co v 
Paříži vozily odsouzence ke gillotině, a zpívali jsme brumendo píseň mrtvých revolucionářů, co mu hráli na pohřbu. 

Tehdy byl pořád ještě kultem, ale nikdo nás tehdy kupodivu neudal. 
 

Nahoře obejdu orientální letohrádek a zastavím se až u Zeyera, sousoší postav z jeho knih, v místě, ktere máme s mou 
ženou obzvláště rádi. Ale po sochách mi tam lezou kluci - nic jim nevadí, že si je filmuji. Až pak jeden něco 

velitelsky zakřikne a všichni nasednou na horské bicikly a už jsou pryč. Z malého jezírka u tam pije pes, zatímco jeho 
pán spí vedle v trávě. 

 
V Belvederu je výstava Toskánských Habsburků; nu proč ne, však ten kus Italie tady nechali postavit oni. Také Ital 

na Karlově Náměstí stále ještě prodává zmrzlinu jako dříve. Některé věci prostě přetrvají věky... Naše federální 
republika však asi ne. Má se prý rozdělit, vlastně určitě, už se dohodli. V tom jsme my byli vždycky velice dobří: 
umět se dohodnout , v čem se rozcházíme. Většina lidí, co se jich ptáš, s rozchodem také souhlasí. Pak ale uvidíš 

matku českého studenta; oba žijí léta v Bratislavě, ale bojí se, co bude dál. Chtějí domů do Čech a teprve teď chápeš, 
že se to vlastně taky trochu týká lidí a že ten rozchod nebude tak bezbolestný. Ovšem státy vznikají a zanikají; také 

lide zanikají, někdy dokonce i před smrtí... 
 

----- 
Zatím jsi došel až na nábřeží Vltavy. Panorama Hradčan, tak milované všemi Čechy, že je uvidíš namalované na 

většině dárků, co nám kdy naši do ciziny poslali. A zatím to celé panorama, které je nám tak blízké, vlastně vůbec 
nebylo vytvořeno námi. Pracovaly na něm generace, něco dodala příroda a patinu tomu přidala historie. Umí také 

naše generace ještě vytvořit něco tak krásného? 
 

Stojím u zábradlí a najednou to chápu: jako bych se vlastně skládal ze dvou osob: té jedné, co žila dvacet let za vodou 
a té druhé, co zůstala tady. Můj dvojník, co tady celou dobu byl, se teď na čas zase převtělil do mne. Nevidím ho, ale 
vím, že existuje, že on tu sedával na mém oblíbeném místě v parku, postával na nábřeží a krmil racky. On tu žil celou 

tu dobu, šel místo mne na pohřeb mých rodičů a časem zestárnul stejně jako já. 
 

Jsou sny, ktere se nazyvaji emigrantské - skoro každý exulant je ma. Zdá se Vám přitom, že jste zase zpátky tady a 
chcete se mermomocí dostat ven, ale nemůžete - a máte z toho hrozný strach. Sny se opakují, ale jinak to nedává 

žádný smysl: vždyť víte, že už jste venku a nemusíte se ničeho bát! Podle Zikmunda Freuda je to prý obranná reakce: 
tím, že se vytváří fiktivní, opačný strach, kompenzuje se ten reálný, ten skutečný. Ano, ten strach, že jste sice venku, 
ale že už se nikdy, nikdy nevrátíte... A tak mi teď všechny části hlavolamu do sebe samy zapadnou: ty sny, to byly 
přece sny mého dvojníka, který tady žil místo mne a který tady také nikdy žít nepřestane. A až budu odlétat, bude 

možná stát na letišti a ještě mi zamává. 
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Ale to už by byl spíše námět pro Gustava Meyrinka... 

 
Back to index 

POEZIE: NAPIŠ MI BÁSEŇ 

 
Napiš mi báseň, řekla mi, 
ty přece hezké verše umíš - 
i když ženám moc nerozumíš. 
Napiš o tom, co vidíš kolem sebe, 
zelený park a modré nebe, 
 
napiš jak slavík tesknou píseň zpívá, 
jak student učí se a zívá... 
O lásce napiš, která smutek léčí 
i o děcku, co upadlo a brečí, 
 
napiš o polibku, kterým dá dívka vale. 
Víc se mě neptej; přece víš, jak dále! 
Takhle to pravila a jak by můza byla, 
na rozchodnou mi čelo políbila. 
 
Napiš mi báseň, řekla mi 
a já teď tady osamělý sedím 
a na svět v parku zaraženě hledím. 
Marně jsem čekal na ten veršů příval, 
zatímco slavík pěl a student zíval... 
Láska prý léčí všechen smutek, 
leč mnoho slibů, skutek utek'. 
U lavičky teď vskutku brečí dítě... 
Ubohé dítě, matka neslyší tě - 
 
- jak já mám tady verše psát, 
když nikdy nepřestane řvát? 
Nějakým zázrakem se ale děcko ztiší 
a já už zase pilně píši: 
S milencem dívka loučí se a mává 
a na hřbitově roste tráva, 
modrá je tráva, zelené je nebe- 
- a já se holka zblázním z Tebe! 
 
Nakonec ještě popadla mě hrůza: 
co když mě políbila anti-můza? 

Back to index (Zpátky na index) 

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku)  
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HURONTARIA - 4B/98 
Canadian Czech-out Enzine  Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku) 

Komentář: 
Tentokát se soustředíme na věci technického rázu. Tak především jsme oddělili anglickou a českou část, takže každá 
má svůj samostatný dokument. Stránka se "naláduje" dvakrát rychleji (že je to hotovo, se pozná, když ty vlaječky 
nahoře začnou pravidelně vlát) a pokud chcete ušetřit čas na NETu, můžete si stránku uložit (nejlépe v HTML 
formátu) a přečíst v klidu, později a levněji. Stránku si totiž můžete vybavit opět browserem (už na to vymysleli 
nějaký český název?), ovšem chcete-li tam mít i obrázky, tyto se musí uložit extra a do stejné directory. (Jak? 
Ťuknete pravým tlačítkem myši na obrázek, objeví se menu a pak na "Save picture as"). Tady jich ovšem moc 
nevedeme, obrázky jsou jako stáří: žerou hrozně paměť a čas.  
 
Co platí o čtení, platí i o tisku, navíc se dá teď každá půlka vytisknout zvlášť. Jinak nás potěšilo, že nabíráme čtenáře 
po Evropě i obou Amerikách a jednáme teď o linku do Wilsonu (The Capital of Czech Kansas) i jinam. Přibrali jsem 
také nový mirror, je na Titulní stránce dole. Proč? Rychlost přístupu na jednotlivá místa není stejná a závisí převážně 
na místním času. Zapište si prosím ten link do vašich bookmarků. Pokud budou s něčím problémy, nechte nám vědět. 
Také bude teď česká část vycházet ve dvou verzích - v CE1250 (Windows) a "Bez diakritky", viz Titulní stránka, 
Volba čísla). To je asi tak vše. 
 
Snad ještě jedna věc: V Hurontarii najdete nejen oddechové čtení, ale i spoustu výrazů, které nejsou podle PČP 
(Pravidel českého pravopisu). To proto, že čeština je jazyk nejen živý, ale i vtipný. Koneckonců dnešní čeština se 
datuje vlastně od doby českých buditelů, kteří jí dali její moderní formu. Ti nám to určitě odpustí, neboť to tehdy 
dělali také. Co by nám neodpustili, jsou překlepy, takže v tom se rozhodně chceme polepšit.  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: O.K. NEBO JEN P.K.?  
Reportáž: SAYONARA (Rozpaky poutníka v Japonsku)  
Povídka: JAK BYL RODRIGO OSVOBOZEN  
Poezie: Lord Tennyson: POSLEDNÍ SBOHEM  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část je zde zobrazena v kódu CE 1250; pro verzi bez 
diakritiky jděte prosím zpět na Titulní stránku.  

Svoboda projevu? A proč mi tedy u soudu řekli, že mám "právo mlčet"?  
 
 
 

Pls send me a mail to my address below; your comments will be appreciated. If you want to receive announcement of 
the new issue by mail, add the word SUBSCRIBE.  
Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být nformováni e-mailem, když vyjde 
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nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. 
Webmaster Jan(Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca  

 
 

ÚVAHA: O.K. NEBO JEN P.K.? 
(Poprvé otištěno: Kanadské Listy, příloha Neviditelného Psa) 

Některé anglosaské zkratky jsou nejen známy, ale všeobecně se i ví, jak původně vznikly. Tak například K.O. 
znamená knock-out , což není třeba vysvětlovat nikomu, kdo kdy jenom slyšel o boxu. Zkratka OK je tuším stále ještě 
značka českých letadel a radiostanic - měli jsme na fakultě stanici OK1KUR a posílali nám na ni QSL karty z celého 
světa. Ovšem psaná s tečkami, tedy O.K., znamená něco jako "all right", čili vše v pořádku. Vznikla tak, že běžné All 
Correct (foneticky "ól korekt"), si tu lidé, pravděpodobně němečtí emigranti, zkrátili po svém. Zkratka P.K. pak je 
ovšem pouze moje a znamená politically correct (povšimněte si prosím také toho "K" v tom "P.K.", to aby byla vidět 
jeho podobnost s O.K., ale zároveň i kontrast, neboť P.K. není úplně O.K.). Ale nechme slovních hříček: zažil jsem 
už předtím politickou korektnost (česky též správnost a snad i dobrotu); to bylo ještě za nacistů a později komunistů, 
a také vím, že kdo nebyl korekt, mohl být i za Rakouska poslán do c.k. korekce, čili vězení - ti mladší pak alespoň do 
polepšovny, zrovna takové, která se z libeňského kopečka tehdy dívala, jak "nepolepšitelní" Češi odbouchli 
reichsprotektora Heydricha.  
 
Ano, politická korektnost není nic nového, jenom si (alespoň u nás v Severní Americe) navlékla novou roušku. Ta 
není sice tak průzračná jako byly císařovy nové šaty, ale ti, co ji nosí, jsou pod ní stejně nahatí. Čekáme jen, jako v té 
pohádce, na to malé, nevinné děcko, co se nebude bát říci pravdu, která sice nebude politicky "korekt", ale zato bude 
opravdu korekt. My ostatní totiž radši jdeme s proudem. I já. Tak například už dávno netvrdím místním Svědkům 
Jehovovým, že toho jejich gentlemana neznám, že jsem ho neurazil a že se s ním v souboji bít nehodlám, což je 
prosím svatá pravda. Jednoduše prohlásím, že si na to netroufám, že se nejdřív pokusím napravit mé vlastní hříchy, 
než začnu dělat kázání jiným. I když jim pointa tohoto tvrzení pořád ještě jaksi uniká, přesto odejdou, a máme na 
nějaký čas - tedy pánbůh i já - alespoň pokoj. A když pak přijdou zase jiní, třeba vybírat na podporu divé zvěře, 
sděluji jim, že jsem už peníze dal přímo místním srnkám a mývalům. Zřejmě to není to, co by vyběrači ode mne asi 
chtěli, ale alespoň mě nemohou pomluvit, že nic nedávám... 
 
Také jsem se rozhodl, že se politicky zapojím. U firmy, kde jsem kdysi pracoval, jsme vyplňovali jakýsi dotazník. 
Hrdě jsem se zapsal do jednoho čtverečku, že patřím k visible minority tj. viditelné menšině. Zavolali si mě, že to 
mám špatně. "Proč," ptám se nechápavě, "měřím sice jen 5 stop a 5 palců, ale viditelný jsem. A také si myslím, že 
těch pár tisíc Čechů, co je v Kanadě, se dá celkem dobře kvalifikovat jakožto menšina." "Ale ne," řekli mi, "vy nám 
nerozumíte, vy jste přece white Caucasian (vyslov "uajt kókejšn", míněno bílý Indoevropan; co s tím má co dělat 
Kavkaz, se mě prosím neptejte). Řekl jsem, že to zní, jako když někdo hledá inzerátem ztraceného kokršpaniela, ale 
ujistili mě, že je to správný, dokonce vědecký titul. Zeptal jsem se, nejsou-li snad barvoslepí, neboť já jsem asi tak 
málo bílý, jako je číňan žlutý anebo indián rudý. Také jsem jim sdělil, že jsem si myslel, že dělit lidi podle barev je 
rasistické, že se snad lidé mají dělit jen na hodné a zlé. Řekli mi, že je to dělení zastaralé a že v demokracii se dělí 
hlavně podle barev. Zeptal jsem se tedy, když se jim bílá nelíbí, kterou jinou barvu bych si mohl demokraticky 
vybrat. Kroutili nade mnou hlavou, ale neporadili. Tak jsem jim tam ke svému jménu napsal ze zoufalství invisible 
majority? , tedy jako něco jako neviditelná většina. Proti tomu už nic neměli, asi proto, že kdyby přeškrtli i to, tak už 
bych se jim tam do žádné škatulky ani nevešel. 
 
Jindy zase, když jsem se naposled vracel z Evropy a hupsnul na letišti v Torontě do minibusu, usedla vedle mě jakási 
slečna a vykládala mi o té hrozné ozonové díře. Jen tak mimochodem, když ož o tom mluvíme, poraďte mi: jedná se 
o díru v ozonu, nebo o ozon v díře? Kápl jsem jí do noty, když jsem jí tvrdil, že jsem měl možnost srovnávat onu díru 
za letu, jak jsem ji viděl před třemi lety a pak teď: a opravdu, ona se zvětšila! Jeden pán, co seděl za námi, se 
rozchechtal, až se zakuckal. Obrátil jsem se na něj: "Vidíte, už vám ten ozon taky chybí, co?" 
 
Navíc jsem začal politicky korektně nadávat na různé politické strany, ale dávám si pozor, abych nadával vždy na tu 
stejnou, jako nadává ten, s kým mluvím. Ono se to politicky vyplatí. Vím, zní to trochu jako politická 
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bezcharakternost, ale co když on bude politicky korekt a já ne? Namítnete, že můžeme být také naopak oba politicky 
nekorektní, ale zase mi pak alespoň nenabije hubu. Přestal jsem také kouřit a spolu s ostatními v našem podniku s 
radostí pozoruji, jak si ta menšina - asi jediná menšina, která nemá u nás žádná práva – ničí plíce ve zákonem 
vymezené a vyhulené, převyhulené místnosti. Vážím si jich: umírají, abychom my ostatní mohli žít. Ale jinak na ně 
také nadávám, dělají to všichni, tak to asi bude P.K. 
 
Na tabuli - tedy na takovou tu nástěnku v našem oddělení - jsem napsal: "Zachraňte naše sovy, ať si také mohou 
houknout!" Schválně jsem se při tom nechal chytit, abych byl pochválen, ale to se nestalo: nevšiml jsem si totiž, že 
ten týden se zrovna zachraňovali kojoti. Naší známé, která studuje jak zdravě jíst, jsem vykládal o hrozné nemoci z 
ryb, kterou jsem si na místě vymyslel, jen abych na ni udělal dojem, že jsem v této věci P.K. Odbyla mě: "Ale to už 
my přece dávno víme!" a zahrnula mě takovou spoustou horrorů kolem ryb, že jsem je pak (a ji také) nemohl celý rok 
ani vidět. Když přijdu do banky - stojí tam obvykle několik front, u každého okénka jedna – vždycky se slušně toho 
posledního v řadě zeptám: "Prosím vás, stojím tady politicky dobře?" Ale od té doby, co se jedna stařenka vylekala a 
šla se raději zeptat té slečny za okénkem, to už nedělám. Stoupnu si a politicky chytře počkám, až to někdo zjistí. Co 
já vím, třeba to není politicky správné zeptat se, co je politicky správné…  
 
Když se mi šéf zeptá, co si myslím, tak vždycky řeknu: "Já se vším s vámi absolutně souhlasím!" Zatím se mi nikdy 
nezeptal v čem či s čím vlastně souhlasím; vždycky jen pokývá radostně hlavou. Ví, že se nemusí ptát: je na mě 
spolehnutí a to je hlavní. Já sice nechápu, proč jsem na tohle musel studovat, ale dál o tom nepřemýšlím: nebylo by to 
P.K. 
 
Někdy se bojím, zda nejsem dokonce P.M.K. (Příliš Moc Korekt) – takoví mohou být totiž také podezřelí. Navíc si 
ještě někteří nactiutrhači dovolují o mě tvrdít, že si z toho všeho dělám jen srandu. Ale počkejte: až budeme moci 
donášet na ty politicky nekorektní, to budete T.K. (Teprve Koukat)!  

Back to index 

REPORTÁŽ: SAYONARA  
(Rozpaky poutníka v Japonsku, díl 1.)  

Na cestu.  
 
Při pozorování nedávného přenosu Olympijských her z Nagana jsem si znovu připomněl mou poslední návštěvu v 
Japonsku a dojem, který na mě tehdy učinila. Protože Japonsko, to jsou Japonci a pocity Čecha či Kanaďana v Zemi 
vycházejícího slunce jsou, jak se říká "převážně různé". Vlastně ani nevím, jestli se oni tolik liší od nás, nebo my od 
nich... 
 
Jezdil jsem tam sice jen služebně, tj. certifikovat pro CSA (ne ČSA, tohle je Canadian Standard Association) počítače 
známých značek a navštívil jsem tam pár míst, jako je Tokyo (jak jinak?), Utsonomiya nebo Toyohashi. Když jsem 
tam jel poprvé, měl jsem přímé zkušenosti jen s japonskými obchodními a firemními zástupci v Torontě a dva roky 
telefonních konverzací s Japonskem. Z toho období si ostatně ještě teď pamatuji, jak mi posílali faxy z Nipponu (jak 
se také jinak Japonsku říká) , na které jsem jim odpovídal den předem, tj. na páteční jsem odpovídal ve čtvrtek a 
podobně. Nebyly to pochopitelně žádné čáry, bylo to jen díky tomu, že Tokyo je o 15 hodin před Torontem. 
Připadalo mi to tehdy hrozně srandovní a Japoncům také. Když na to teď pomyslím, to je vlastně to první, co jsem se 
o nich naučil: oni totiž mají velký smysl pro humor, větší než třeba Číňani či Němci.  
 
Jinak tu pochopitelně máme v Kanadě Japonce, kteří tu žijí několik generací (neberte mi za slovo, když ne oni, tak 
jejich potomci), ale ti už jsou příliš zkanadizovaní. Tak například můj bývalý šéf měl ryze japonské jméno, ale už byl 
jaksi víc šéf, než Japonec - jestli rozumíte, co tím chci říci. Od něj bych se asi víc naučil tak o Řecku než o Japonsku.  
 
Takže mou hlavní přípravou bylo jen těch pár obědů, na kterých jsem s nimi byl a konverzace, které jsme s nimi měl. 
Zatímco v CSA oni brali na oběd nás, v Northern Telecom, kde jsme dělal předtím, jsme zase zvali my je. Většinou 
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teda do místního go-go klubu, kde mohli ochutnat skvělý roastbeef s křenem a obdivovat lepé tvary kanadských 
děvčat. Obzvláště pamatuji jednoho, nebudu uvádět jeho jméno - řekněme, že se jmenoval Netzuda - pořád podezřele 
vychvaloval ten křen a jinam by na oběd už asi ani nešel. Bohužel, i ten nejlepší roastbeef se přejí a když majitel 
podniku začal z úsporných důvodů posílat na podium i dívky ne už tak pohledné, utrpěl tím nakonec i náš obchod s 
Japonskem.  
 
Japonské restaurace v Torontě, kam nás zase zvali Japonci, mě vyhovovaly více: byly elegantní, orientální a mohl 
jsem se tam pochlubit, jak umím ovládat chopsticks, neboli tyčinky, kterými se to všechno jí. Tento anglický název 
jim ale nedává zaslouženou úctu: japonské tyčinky bývají nalakované, nádherně pomalované a pro většinu lidí z 
occidentu (tj západu) hrozně nepraktické. Byl jsem dokonce svědkem nemístného vtipu, když se jeden 
spoluzaměstnanec hostitelů při té příležitosti zeptal, jak staré vlastně ty tyčinky jsou (tedy ne ty jeho, ale historicky 
vzato). Načež mu pyšně odvětili, že pět tisíc let i více. Na to ale ten šprýmař čekal, neboť prohlásil, že naše vidlička a 
nůž jsou staré jen 500 let. Co tím chtěl dokázat, nevím, snad jenom svoji hloupost. 
 
Ne, nesmáli se, ale ani ho nesprdli. A tak už v Torontě jsem zjistil jednu jejich charakterovou vlastnost: oni jsou totiž 
hrozně inteligentní. Jenomže to nedávají najevo - oni vůbec mnoho věcí nedávají najevo. I tak se to pozná, i když, 
pravda, "it takes one to know one" (volně přeloženo: na to musí být jeden sám inteligentní), takže já to radši dál 
nerozvádím, protože byste se mě také mohli zeptat, jak jsem to tedy poznal já...  
 
Ovšem inteligence a tradice jsou - a vždycky byly, ať už je to kdekoliv - v určitém rozporu. Podle jedné definice 
inteligence je to "schopnost se přizpůsobit". Japonci se přizpůsobit umí, to jen v některých věcech nemohou a v 
jiných zase nechtějí. Tradice a westernizace svádí v Japonsku krutý, i když ne zrovna viditelný boj. 
 
Projevuje se to nakonec i v jejich jednání s vámi. Pokud jsme jednali služebně, neznám lepší partnery, ba co víc, 
starali se o mě, že jsem si připadal jako ve vatě. Technicky se ale cítili trochu víc na výši než my - ale který technik 
není tak trochu snob? My Kanaďané, my si ve světě moc reklamy neděláme, snad za skromnosti, snad proto, že si 
myslíme, že každý přece musí vědět, jak jsme dobří. V čem byli ale určitě lepší, byla "domácí příprava". 
Dokumentace, která byla třeba potřeba k verifikaci, byla pro nás předem napsána skvělou angličtinou a ještě třikrát na 
disku - pokaždé jinak, protože jsme u firmy tehdy používali tři druhy wordprocessorů, což by se u Japonců asi 
netrpělo.  
 
Moji kolegové mě varovali, že na mě Japonci vrhnou dvacet inženýrů, kteří rozumí perfektně našim standartům (tj. 
technickým normám) a dokonce je umí snad i nazpaměť. Jak proti tomu můžete bojovat? Zjistil jsem, že docela 
dobře. Mám totiž svůj vlastní jednoduchý přístup k věci: česky se tomu říká drzost. A tak když jsem něco přesně 
nevěděl, přiznal jsem to s poukazem na to, že si to můžeme najít přesně ve standartech. Tam jsme mimochodem 
zjistili, že si ani oni všecko nepamatovali tak úplně přesně... 
 
Tento můj novátorský přístup k věci je zřejmě šokoval: asi se to všecko musili opravdu učit nazpaměť. Vysvětlil jsem 
jim, že u nás si šetříme pamět na jiné věci a odříkal jsem jim česky báseň Toman a lesní panna, tak jak si to ještě 
pamatuji z toho biflování ve škole. To už jsem věděl, že kromě vědy jsou Japonci zatíženi i na umění. Problém byl, 
jak přeložit lesní pannu do angličtiny. Slovo virgin se mi zdálo dost nerealistické, ale pak mě někde v paměti naštěstí 
povyskočil termín water nymph. "Ah, Roosalka, Dvorzak", řekl jeden z nich, čímž mě doslova posadil na židli. 
Teprve později jsem poznal, jak hodně znají českou i jinou hudbu. 
 
V tom týdnu, co mi zbýval do mého prvního letu na východ, jsem pak ještě stačil po večerech přelouskat dvě knihy o 
Japoncích, obě americké a tudíž nepoužitelné. Co mi z nich zbylo v hlavě mě pak způsobilo pár nedorozumění, 
naštěstí ne smrtelných. 
 
A pak už jen stačilo přibalit pár průvodců, po česku bedekrů, a deštník, neboť právě nastávalo období dešťů. Na to mi 
nejvíc kolegové připravovali, neboť deštník je tam prý důležitější než co jiného (není to vůbec pravda, deštník je až 
na druhém místě). Letěli jsme šest hodin přes Kanadu na zapad, tedy skoro jako přes Kanadu na východ, do Evropy. 
Přespal jsme ve Vancouveru a ráno pokračoval dálších deset hodin do Japanu, tedy vcelku šestnáct hodin. Vezmete-li 
v úvahu, že časový rozdíl je 15 hodin plus, vlastně tedy jeden den plus a sedum hodin minus. Tolik to tedy trvá, než 
se země ve svém otočí mezi těma dvěma poledníky. To už jsem byl v letadle, když mě napadlo, že by bylo 
jednodušší, kdybychom prostě vyletěli nahoru a tam počkali několik hodin na jednom místě, než se pod nás zase 
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dostaneTokyo a pak prostě klidně sletěli dolů. Zdálo se to úplně logické a nedovedu vůbec pochopit, proč to ještě Air 
Canada ani Canadian Airlines takto nedělají... 
 
Moje první opravdová poznávací lekce přišla hned v letadle. Maně jsem otevřel nějakou knihu, když se mnou 
hovorný Japonec, co si přisednul ke mně, začal rozmluvu, která se skončila až když jsme se rozcházeli na Narita 
letišti v Tokyu (tedy ono není přímo v městě, jedete odtamtud do Tokya autobusem pěkně dlouho). Byla to zajímavá 
příručka, už proto, že mu jí dala jeho firma, aby nás, westerňáky z Toronta, seznámila s jejich starodávnou kulturou, 
jinak řečeno zcivilizovala. Měl jich víc a všechny mu zbyly, asi proto, že byly psány jen japonskym obrázkovým 
písmem. Vracel se domů a byl hrozně rád, že ji mohl udat alespoň u mě. Jak vlastně poznal, že já čtu všecko, co má 
obrázky, to teda nevím. Navíc, zřejmě poučen tím, že musel několikrát tu příručku zákazníkům přeložit - další znak 
japonské discipliny: když ji nemohl rozdat, tak ji prostě "odmluvil" - tak ji také odvyprávěl mě. Měl v tom opravdu 
praxi a času jsme měli dost, tak jsme strávili příjemných (alespoň podle jeho názoru) deset hodin jednostranné 
konverzace. Tím se stalo, že mám tady o čem psát a doma si navíc schovávám jednu nečitelnou příručku, jako 
památku na ten nezapomenutelný let.  
 

Něco o japon-če-štině.  
 
První, co se cestovatel v Japonsku bohudík nemusí naučit, je mluvit japonsky. Pravda, stalo se mi tam několikrát, že 
jsem oslovil někoho, kdo anglicky (a s jistou pravděpodobností ani česky) vůbec neuměl - jeden děda dokonce ode 
mně se strachem utekl - ale jinak jsem s mluvením problém neměl. 
 
Navíc by mi to, co jsem se naučil japonsky, vždycky stačilo jen tak na pár vět a byl bych zase vedle. Tak například 
hned ráno v hotelu jsem se chlapíkovi, který zastupoval našeho zákazníka, hrdě představil a dodal doozo yoroshiku, 
tedy něco jako "těší mě, že vás poznávám", načež on spustil ochotně něco japonsky a já jsem se honem přiznal, že to 
je asi tak vše, co znám. Na druhé straně existují japonské výrazy, velice podobné českým, které ale znamenají něco 
úplně jiného. Tak třeba jindy se mě můj pobočník zeptal Čo to máte? a já mu v domění, že hbitě sdělil, že "Nič, veru 
naozaj". Takovou odpověď jistě nečekal, vždyť chotto mate neznamená nic jiného, než "počkejte okamžik".  
 
Také dívka v recepci, která na mě volala Ohio a které jsem, v domnění, že si mě plete s nějakým Američanem, hbitě 
odpovídal slovem Kentucky, mi jenom přála "dobré jitro". Když jsem se to druhý den dozvěděl, hned jsem na ní ráno 
vesele zvolal ohayó, načež mi ona odpověděla mile slovem kentakí. Podobně kino nemá nic společného s biografem, 
neboť to znamená "včera" a tako není mexické jídlo, ale "drak", ano, ten dětský na špagátu a takových případů je 
pochopitelně mnoho. 
 
Jinak je tu mnoho slov jako kdyby vypadlo z českého slovniku - ovšem poněkud se také přitom natlouklo: takshi je 
taxi, hoteru je hotel, busu je autobus a kohi je kafe. Pečlivý pozorovatel by mě asi opravil, že jsou ta slova spíše 
podobná angličtině, ovšem takových šťouralů najdete všude dost. Pak jsou ovšem ještě slova, která znějí jinak než 
česky a navíc ještě znamenají něco úplně jiného - těch je ovšem nejvíc. Tak třeba hayaku (pospěš si), denwa (telefon) 
a dokonce se z nich vytvářejí celé nesrozumitelné věty, například Motto yasui no wa?chcete-li říci: "Nemáte něco 
levnějšího?" 
 
Jedna výhoda pro Čecha je tu ale jasná: na rozdíl od angličtiny, kde se (až na čestné výjimky) nikdy nic nečte tak, jak 
se to píše - a kanadské děti se díku tomu učí ve škole pět let jenom psát - v japonštině se všechny samohlásky čtou 
tak, jako v češtině a také souhlásky se vyslovují jednoduše. Takovou pohodu jsem zažil jen s havajštinou nebo 
moravštinou.  
 
Toto vše je ovšem jenom v roomaji což je vlastně fonetický překlad japonštiny, aniž by to bylo defakto nějaké písmo. 
Japonština má tři písma, všechna se tak trochu podobaji čínštině, neboli, jak říkají Američané, když něčemu 
nerozumějí, they all look chinese to me, ale o tom snad zase něco později. Jednomu z těch písem dokonce říkají 
"čínské", což jsem se dozvěděl právě ve vlaku z Tokya do Toyohashi. Byl jsem totiž vyrušen svým sousedem, když 
jsem si prohlížel nějaký časopis, a ten se mě najednou zničeho nic zcela nelogicky (ale zato anglicky, jinak bych to 
dodnes ještě nevěděl) zeptal, jestli umím číst chinese alphabet. Faktem je, že Japonci se moc nezdržujím tím, aby 
něco psali anglicky a v roomaji už vůbec nepíšou. Dvoujazyčné prospekty s angličtinou či jiným jazykem, to ano, ty 
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jsou všude. Co se týká knih, našel jsem při návštěvě japonského knihkupectví, které bylo mimochodem zcela narváno 
- nejen knihami, ale i lidmi - jen pět anglických knih mezi stovkami knih japonských. Ale opět: jsou tam 
knihkupectví čistě pro cizince či pro studenty, kde je tomu zase naopak. Ale narváno je tam také. 
 
Ještě snad o japonské výslovnosti: jsou prakticky tři způsoby, které se tajemně míchají dohromady. Jedna zní, jako 
když si pustíte magneťák na větší rychlost, tu druhou si můžete nacvičit, když rychle vyběhnete do schodů a snažíte 
se na jeden dech říci alespoň deset vět. Třetí pak se užívá spíše na divadle či ve filmu - Japonci totiž nepoužívají 
grimasy a nahrazují pocity zloby či starosti prostě zvýšeným hlasem. Prvně jsem to viděl ve filmu Sedm samurajů, 
kde si situace, kterou by Yul Bryner v Sedmi statečných vyřešil svým poklidným hlasem a pěti výstřely, vyžádala 
nejdříve přestřelku slovní a to ještě na poměrně vysoké hladině, tedy decibelové. Pak ale ještě existuje japonská 
výslovnost, kterou jsme si zamiloval, ta, kterou tam mluví ženy. Není to vlastně ani výslovnost, je to něco jako zpěv 
slavíka a je to tak roztomilé, že se vám dokonce zdá, že tomu rozumíte. A to je u člověka jako jsem já, který málokdy 
rozumí tomu, co vlastně ženy říkají, opravdu co říci. 
 
(pokračování příště)  

Back to index  

POVÍDKA: JAK BYL RODRIGO OSVOBOZEN 

Toho večera byl Rodrigo hrozně nešťastný a nemohl myslet na nic jiného, než na svou lásku. Ta malá chica ho stále 
ještě odmítala a to si právě nemohl dost dobře srovnat v hlavě - míval totiž u žen většinou úspěch. Měl takový ten 
šestý smysl, který mu řekl, u které mu to půjde lehce a u které ne. A právě u téhle se jeho instinkt mýlil. 
 
Stalo se to, když šel za Palomou, která byla jeho láskou velikou a poslední, tedy alespoň prozatím. Tentokrát mu to 
ale nevyšlo, to víte, gitana. Když v rozvášnění omylem vyslovil jméno té druhé, Palomita ho rychle vyhodila ze 
dveří, pokřikujíc ještě cosi o kohoutovi a smetišti. Ale to už Rodrigo pořádně neslyšel, neboť se rychle vzdaloval 
směrem, kde stála cantina - útěcha, která nikdy neselhala.  
 
Tam bylo jako obvykle rušno. Kamarádi už popíjeli, tedy někteří, jiní zase ještě popíjeli. To bylo tak: jestli jsi někdy 
potkal některého náhodou někde jinde, mohl jsi se vsadit, že jde stejně buď z hospody anebo do hospody. Šenkýřka 
Consuella se také hned přitočila a bez ptaní mu nalila víno. Kdosi podal kytaru a než se kdo nadál, Rodrigo začal 
zpívat právě něco o ní. 
 
Ostatním se píseň pochopitelně líbila, i když se Consuella tvářila všelijak. Pomalu se přidávali k Rodrigovi a protože 
se každá sloka musela pochopitelně extra zapít, nebylo divu, že za hodinu byli všichni nalití, někteří i pod stolem. 
Všichni, kromě starého Manuela, který předstíral, že je opilý, ale zatím moc nepil. To aby mohl dělat revoluci a ta se 
musí dělat ve stavu střízlivém.  
 
Manuel to také byl, který si vzal Rodriga na mušku a začal do něj hučet: "Poslyš, chlapče, znal jsem tvého tatíka, byl 
to pane na slovo vzatý revolucinář, zapatista, i Pancho Villu pamatoval! A co tvůj praděd - ten zase bojoval v té 
revoluci proti císaři Maximiliánovi. Jen ty nic! Daleko se odkutálelo jablko od stromu. To se nestydíš? S ženskými se 
tahat, to ano, ale udělat nějaké to přepadení, nebo bombu hodit, to ne. Na to jsi moc líný, viď?"  
 
Rodrigo už ty jeho řeči slyšel mnohokrát a tak ho to ani nezajímalo. Aby alespoň něco řekl, prohodil, že oba za to 
také i životy položili, tatíka oběsili a praděda vojáci, austriacos nebo snad checos pro změnu zastřelili. Praděd navíc 
umřel zbytečně, protože se ukázalo, že měl jen tu smůlu, že si ho s někým spletli. Však za to také dostal milost, ale to 
už byl bohužel po smrti. "A já nechci umřít," namítal Rodrigo ospale, "jsem ještě mladej." Pak si na něco vzpomněl a 
dodal: " A vůbec, ona mě nemá ráda a já se kvůli ní musím zabít ..."  
 
"Pěknej hrdina," odplivl si Manuel, "ještě se mi tady rozbrečí. Ne, s tebou bychom to nevyhráli. S takovými tuhle 
zemi neosvobodíme. Ale my ji osvobodíme - i tebe osvobodíme, ať už chceš anebo ne. Naštěstí jsme tu my, co pro lid 
dáme vše, i své životy." Třeba říci, že Manuel s tím rozdáváním nijak moc nepospíchal. Na všechny akce totiž posílal 
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za sebe radši ty druhé. Nechtěl riskovat: chtěl tu revoluci přežít, neboť si od ní sliboval daleko více, než jenom 
vítězství lidu. Navíc se také bál vězení, protože slyšel, že se tam musí pracovat. Dopil tedy víno, které patřilo 
jednomu z těch spáčů a šel dělat revoluci zase jinam.  
 
Také Rodrigo se zvedl a pomalu odcházel, aniž přesně věděl, kam jde. Vedlo ho asi podvědomí, protože najednou 
zjistil, že je pod oknem své lásky - teda ne té první, ani té druhé či desáté - ale své lásky poslední, té nešťastné. Chtěl 
jí něco zazpívat, ale hlas mu selhal a než ho našel, usnul a svalil se do trávy. Probudil ho nějaký pes, který mu z 
nepochopitelných důvodů olizoval obličej. To Rodriga tak dojalo, že se rozplakal. Pak zase na chvíli přestal a snažil 
si vzpomenout, proč je najednou muy triste, tolik smutný. Nakonec jen zahulákal něco neslušného na úkor místních 
rodáků, zcela přitom zapomínaje, že se tu také narodil. Chtěl toto své prohlášení vylepšit ještě několika silnějšími 
výrazy, když se za rohem ozvaly kroky vojenské hlídky.  
 
El comandante zpozoroval Rodriga a vyzval ho, aby se rozešel, což Rodrigo neudělal. Naopak, sebral kámen a hodil 
ho do nejbližšího okna; to aby ukázal, že mu nikdo nebude poroučet. Vojáci se rozběhli směrem k němu a tak si to 
rychle rozmyslel a začal utíkat. Doběhl až na jakési malé, opuštěné náměstí, kde se k němu přišoural zase nějaký pes. 
Rodrigo se po něm ohnal a pes ho za to pořádně kousl. A pak, zatímco se snažil za hlasitého nářku ovázat si ránu 
šátkem, se někde nad ním otevřelo okno a kdosi zakřičel: "Táhni domů! "  
 
" Paroháči jeden!" prohodil Rodrigo, aniž by se zdržoval pohledem, komu to vlastně nadává. "Cos' to řekl?" zařval 
oslovený. "Tvoje žena se mnou spala." prohlásil Rodrigo klidně. "Lumpe, to mi zaplatíš! " prskal ten nahoře." "Ale 
ne, já už jsem přece zaplatil jí, estúpido! " zavolal Rodrigo nahoru, okno bouchlo a byl konec.  
 
Zase se tedy sebral a šel dál. Několikrát ještě kohosi vzbudil, dostal i pár kopanců a nakonec se rozhodl, že se asi 
přece jen zabije. Ale nejdříve se ještě musí rozloučit s ní: nechat jí vědět, proč to udělal, aby toho pak do smrti 
litovala. Došel opět k domu, kde bydlela Paloma. Vešel dovnitř, ale dál se nedostal; usnul už na schodech.  

----- ----- -----  

Pak ho cosi probudilo. Dole pod ním, ve sklepě, se svítilo. Sedělo tam asi tucet mužů a cosi si pološeptem 
domlouvali. "Viva la república, viva la revolución! " vykřikl co chvíli některý z nich. Vtom uviděli Rodriga. "Co ty 
tady?" ptal se jeden z nich. Rodriga nenapadlo nic jiného, než také vykřiknout: "Viva la revolución!" Vzali ho mezi 
sebe, dali mu napít vína a svázali ho. Jejich vůdce si pak vzal ostatní stranou a řekl jim krátce: "Musíme ho zabít, 
jinak by nás všechny prozradil." 
 
Dlouho se radili a Rodrigo zatím zase usnul. Konečně se jeden z nich nabídl, že ho tedy utratí. Zrovna se k tomu 
připravoval, když do domu vtrhla ozbrojená stráž a všechny spiklence zajala. Rodriga také - vůbec jim nevadilo, že 
byl vlastně zajatcem. Po výslechu, kde se ale ukázalo, že je na mol opilý a že opravdu neví nic, nada, ho vojáci radši 
poslali domů. A aby mu cesta lépe ubíhala, ještě mu přidali pořádné nakopnutí.  

----- ----- -----  

Ráno, zatímco se na náměstí chystala popravu chycených spiklenců, ho náhoda ho s nimi zase svedla. Rodrigo totiž 
prospal noc kdesi v parku a cestou domů musel projít právě přes tohle náměstí, Plaza de la Libertad. Přišlo se tam na 
exekuci podívat poměrně dost lidí. Někteří byli přihnáni vojáky, jiní přišli jen tak, ze zvědavosti. Mnozí se dokonce i 
tlačili, aby lépe viděli a matky zvedaly děcka nad hlavu, aby také jim nic neušlo. Nešťastníci tam stáli na lešení a 
zpívali jednu starou revoluční píseň. Chyběl jim ale tenor a tak to Rodrigo nevydržel a přidal se. To povzbudilo 
ostatní v davu a za chvíli už notovali všichni.  
 
Bylo to tak spontánní, že Rodrigo úplně zapomněl, kde je, a aby ukázal těm na lešení, že si je pamatuje, začal na ně 
mávat a volat: "Viva la revolución". To už si ho všiml i velitel vojáků, a nařídil, aby ho tedy také zatkli a přitáhli k 
odsouzencům. Postavil se hrdě vedle nich, ale jak odcházeli jeden po druhém k šibenici, nakonec s ním zpívali na 
podiu už jen tři, pak dva, a nakonec, jako poslední, zpíval už jen on sám.  
 
Vtom ho kdosi v davu poznal a zakřičel: "Já ti dám paroháče, cobarde! " a hodil po něm kamenem. Druzí v davu se 
ochotně přidali. "Urychlete to", volal el capitán, který se bál, že by mu ho utloukli ještě než ho bude moci pořádně 
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popravit. Vojáci tedy udělali kolem Rodriga kruh, dotáhli ho k trámu a jakýsi šplhoun z davu ochotně přinesl 
stoličku, která při tom zmatku spadla z lešení. Rodrigo si najednou vzpomněl, že jeho praděd vlastně taky umřel 
omylem. Ne, nemůže přece umřít jen tak pro nic! Vylezl tedy na stoličku a zařval: "Ať žije svoboda! Dolů s tyranem! 
" A protože ho zapomněli předtím svázat, sebral katovi oprátku a sám si jí nasadil na krk.  
 
Náhle se rozlehl náměstím křik: "Tyran je mrtev, viva la revolución!" Náměstí začaly obsazovat houfy revolucionářů 
a vojáci se jim ochotně vzdávali. Jen ti na lešení jaksi váhali. Ne tak Rodrigo: najednou pochopil, že se mu vlastně 
chce hrozně žít. Odhodil nejbližší dva vojáky a už-už se chystal skočit dolů z lešení, když se na něj vrhnul sám el 
capitán. Ale to už také osvoboditelé dorazili až na lešení a jeden z nich se z koně rozmáchl šavlí po oficírovi. Ten se 
ale uhnul a čepel se svezla Rodrigovi přes břicho a zasáhla ho v místě, o které se muži nejvíc bojí. Ošetřili ho jak 
mohli. Když ho odnášeli, zeptala se jakási žena z davu doktora: "Seňor médico, bude žít?" "Ovšemže," odvětil ten 
dobrý muž, "ale nikdy už nebude moci milovat žádnou ženu," a výrazně na ni mrkl.  
 
A tak byl Rodrigo osvobozen.  

Back to index 

POEZIE: POSLEDNÍ SBOHEM  
(Přeloženo z originální básně Lorda Tennysona: "Crossing the Bar".) 

Zapadlo slunce. První hvězda noci -  
jak jasné pro mě její volání!  
Nemusí provázet mě příliv vzdycháním,  
když zemi opouštím jak plavec, bez pomoci.  
 
Jen tiše ševelet by měl jak dítě spící,  
vřící a pěnivý, k pevnině hnát se hned,  
jako by přicházel z hloubi dno nemající  
a obracet se opět v moře zpět.  
 
Hlas večerního zvonu, soumrak na moři  
a zrádná tma, která loď provází.  
Nemusí o smutku tvá ústa hovořit:  
to jenom námořník teď na loď odchází.  
 
Ač někde daleko od země budu zrána,  
a nikdo na břehu nespatří lodi dým,  
já přesto doufám, že snad uvidím,  
tam na své cestě svého Kapitána.  
 

Back to index (Zpátky na index) 

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku)  

©hurychj@hurontel.on.ca 
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Komentář: 
 
Ovšem, věci se stávají. To není omluva, jen fakt: málem jsem toto páté číslo nedokončil. Málem: přiskřípnul jsem si 
totiž nerv, co jde z páteře a pak jsem se za pomoci mé ženy Ati hodinu dostával do našeho auta, protože jsem byl 
příliš pyšný, než abych zavolal sanitku. Na pohotovostním oddělení naší malé nemocnice bylo zatím rušno: byl tam 
jen jedna doktorka a zrovna měli nějaký komplikovaný porod. Takže jsme čekali další dvě hodiny a věřte mi, byly to 
nejdelší dvě hodiny v mém životě... 
 
Ale to je v pořádku. Nový život má přednost, tedy alespoň by měl mít. Pak mi dali injekci, absolvoval jsem jeden 
bolestivý převoz domů a strávil jsem noc napolo stoje, napolo se opíraje o berle. Berle, které jsme si výhodně 
schovali od lyžařské nehody mé ženy, mi pomohly snížit váhu horní půlky mého torza, jelikož jsem si nemohl ani 
lehnout, ani sednout. Ještě nyní, po dohotovení tohoto čísla Hurontarie, mám nějakou bolest jako upomínku, abych 
byl příště opatrnější. Takže je-li konec dobrý, vše je dobré a hádám, že to byla potřebná lekce, aby si člověk zase 
jednou pozměnil svoje pořadí důležitostí, priorit. Protože život si zatím klidně pokračuje dál...  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: ILUZE ČI VIZE?  
Reportáž: SAYONARA II (Rozpaky poutníka v Japonsku)  
Povídka: PŘÁTELÉ A NEPŘÁTELÉ (mystery)  
Poezie: ROZJÍVENÁ (veše v próze)  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část je zde zobrazena v kódu CE 1250; pro verzi bez 
diakritiky jděte prosím zpět na Titulní stránku.  

 
 
Strýček Sasquatch? To je černá ovce naší rodiny...  
 
 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být nformováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 

dozvěděli. 
Webmaster Jan(Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca  

 
Text follows - text následuje: 

ÚVAHA: ILUZE ČI VIZE? 
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(Poprvé otištěno v pražském AmberZinu) 

Čas je opravdu podivná fyzikální dimenze: má sice také negativní stupnici, ale zkuste ho obrátit zpět! Zatím to 
umíme jen v počítačových simulacích anebo pomocí různých pamětí, ale ten reálný, řekl bych "biologický" čas, ve 
kterém žijeme, ten zatím obrátit nejde, leda tak ve science fiction. 
 
Ovšem s tím už jsme se tak nějak smířili, i když už ne zrovna s tím, že ten čas ovšem také pro každého z nás jednou 
skončí. Jak říká staré přísloví: každý chce jít do nebe, ale nikdo pro to nechce umřít. A nejen to: čas se nedá ani 
zpomalit či urychlit (při "normálních" rychlostech, pane Einsteine!), a už vůbec ne přeskočit. Jak by se nám to ale 
značně hodilo... 
 
Je na to takový technický vtip, elektrotechnici tomu říkají "předbíhající relé". Je to pravý opak časově "zpožděného 
relé ", které zapracuje nějakou dobu po tom, co zmáčknete tlačítko. Reverzací paradigmu vznikne relé, které sepne 
nějakou dobu před tím, než zmáčknete tlačítko. Že je to nemožné, obzvláště bez použití jiných snímačů, např. 
vzdálenosti, tepla, atd? Vůbec ne, na jedno poměrně elegantní řešení jsem přišel: stačí přece reverzovat čas a pak 
můžete použít obyčejné zpožděné relé! Tento nápad zde dávám zcela zdarma a zatím jsem na to ještě nikde nenašel 
žádný patent. Ale vážně, praktických použití by bylo nespočetně: tak například byste věděli, kdy přijdou nečekaní 
hosté, o kolik později vám asi tak přijde děvče na rande, atd. Jistě, takové relé se dá udělat úplně normálně tam, kde 
přesně víte, kdy ten který jev v budoucnosti nastane - ale to by nebyl žádný vtip, že ano. 
 
Už od pravěku se lidé snažili předvídat, co se stane v budoucnosti: ať už to bylo zjistit, kdy kolem půjde stádo 
mamutů, nebo kdy zkrachuje ta která banka. Pokud se jedná o jevy opakované, můžeme buď udělat odhad (guess) 
anebo použít i hrubé pravděpodobnosti (guesstimate), případně to i poněkud přesněji vypočíst (calculated guess). 
Tomu všemu se pak ovšem obecně říká předpověď neboli forecast. Uvádím zde anglické výrazy jen proto, aby bylo 
vidět, že i jinde existují různé stupně odhadů a pochopitelně i s nimi spojené druhy problémů. V poslední době se 
přidružily odhady pomocí neuronových sítí, která nám v našich odhadech přidávají další nejistotu, totiž tu, jak dalece 
jim můžeme věřit. 
 
Nu dobrá, ale jak je to u věcí či událostí, které se neopakují, jsou buď jednorázové či ještě nemají žádnou historii, tj. 
události, které se ještě neudály? Tam má naše fantazie volné pole, neboli - když už jsem u těch citátů - "your guess is 
as good as mine" , tj. každý odhad je stejně dobrý (přesněji řečeno stejně špatný). Nejde mi tu ovšem ani tak o 
metody, jako spíše o výsledky. Když mi někdo najde naftu proutkařením, pak samotný fakt, že si to neumím 
vysvětlit, je vcelku bezpředmětný. I kdybych pak spotřeboval milóny na to, že toho proutkaře vozím po světě, aby mi 
našel další ložiska nafty a on už žádná nenajde, stejně to nevymaže ten fakt, že už to tak jednou našel a třeba někdy - 
řekněme do nebližšího velkého třesku - zase najde. Zrovna tak to ale nevymaže ten fakt, že se jednalo o čistou 
náhodu... 
 
Ale to už se dostávám do oblasti iluzí, totiž představ, které jsou anebo budou - v případě předpovědí - nereálné. A 
opět: nemám zde na mysli žádné podvody nebo drogové halucinace (ty patří do jiné kategorie), ale poctivě míněné 
představy, které nemaji (a v případě předpovědí ani nebudou) mít svou realizaci ve skutečném, reálném světě. Vize, 
na druhé straně, je předpověď, která se víceméně uskuteční. 
 
Uvedu příklad: v roce 1862 napsal Victor Hugo v Bídnících:" Občané...umíte si představit budoucnost? Národy si 
budou navzájem jako bratři, žádné děsivé události (míněny války, povstání či krize), všichni budou šťastni..." 
 
Ano, dobře míněno, ale stále jenom iluze. Na druhé straně, jen o rok později, napsal jiný Francouz, Jules Verne, 
knihu (která byla mimochodem odmítnuta nakladatelem a našel ji až Verneův pravnuk v roce 1989; poprvé pak vyšla 
v roce 1994), ve které zobrazuje svoji vizi o tom, jak bude svět vypadat za sto let (přesněji řečeno roku 1960) a která 
se jmenuje "Paříž ve dvacátém století". 
 
Verne měl tehdy za sebou teprve svou první knihu, "Pět neděl v balóně" a na svůj velký úspěch si musel ještě pár let 
počkat. Přesto se kniha vyznačuje už i typickou verneovskou "jasnovidností". Tak například v ní předvídal (v roce 
1863):  
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• použití elektrického světla pro osvětlování ulic (první obloukovka byla v roce 1876, Edisonova žárovka v roce 1880, 
elektrické osvětlení ulic v Paříži až v roce 1890) 
 
• motorová vozidla (automobily) poháněné vodíkem (pár jich už jezdí a ve velkém se na tom pracuje, viz můj výtah z 
říjnového časopisu Wired)  
 
• tramvaje (první v USA r. 1880, v Evropě 1890)  
 
• automaticky řízené nadzemní vlaky na kolejích, poháněné sice stlačeným vzduchem, ale už držené v ložiskách 
elektromagnetickou silou (viz moderní japonské vlaky s lineárními motory) 
 
• výtahy a dveře ovládané tlačítky (první Otis výtah se objevil už v roce 1857, ale nebyl tuším elektrický, tlačítka 
neexistovala) 
 
• podzemní dráhu (první pokusná v Londýně sice už 1862, ale v Paříži až 1900 - o Praze naštěstí Verne nemluvil)  
 
• elektrické křeslo, tedy popravní (vynalezeno o 25 let později) 
 
• kanceláře s kopírkami, faxem a počítači (Verne jim říkal kalkulátory). 
 
V jedné pasáži jsem objevil i zmínku o e-mailu: "...elektrická telegrafie, která posílá dopisy přímo k adresátovi..." a 
navíc tak, že "...utajení textu je zaručeno". Jinde zase " ..fotografická telegrafie...dovoluje zasílat fotografie a obrázky 
na velké vzdálenosti". Jeho počítače už mají také klávesnici (tehdy se ještě nevědělo ani o psacím stroji!), lidé hrají 
na elektrická piana, atd. 
 
Je třeba pokračovat? Asi ne, zajímavější je, jak to tedy všecko vlastně vysvětlíme. Tak například:  
 
• Kniha může být ovšem hoax, napsaný později. Proti tomu svědčí dokumenty, které potvrzují, že Verne v roce 1863 
opravdu dal tento text svému vydavateli Hetzelovi, který ho odmítl, s poznámkou : "Je to utopie. Nikdo vám to 
dneska neuvěří." Rukopis byl také nedávno oficiálně autentikován a uznán za pravý. 
 
• Lidé prostě dělali za posledních sto let všecko možné, aby Vernea usvědčili z pravdy - ne, počkejte, to nezní ani tak 
moc blbě, on totiž Verne hodně lidí inspiroval. Ale ve velkém měřítku je to pochopitelně nesmysl. 
 
• Někdo Verneovi při tom pomáhal (to se mimochodem tvrdilo o všech jeho knihách). Ale jak mohl ten pan Někdo 
tak dobře znát budoucnost? Tato otázka se ovšem dá zredukovat na otázku první a odpověď tedy stále chybí.  
 
• Verne přišel z Venuše, tak jak se to tvrdilo i o jiném vizionáři, Teslovi, který navíc svoje vize i uskutečňoval. V 
tomto případě bychom si ale měli stěžovat u úřadů na Venuši, že nám sem jich takových neposlílají víc... 
 
• Verne měl pozorovací talent, dobrou logiku a skvělý odhad, kterým směrem technologie půjde. Možná, že k tomu 
přispělo i to, že neměl běžné technické vzdělání, které by asi omezovalo jeho představivost. Na druhé straně víme, že 
měl svoji vlastní databázi, která obsahovala 20 tisíc kartotečních karet. Také jeho předvídavost v jiných knihách je 
fenomenální: tak například Apollo 9, které realizovalo jeho cestu na měsíc sto let po tom, kdy o ni psal, bylo také 
odpáleno z Floridy, vážilo stejně, a přistálo v moři tři kilometry od místa, kde to očekával Verne. Podobně přesné 
odhady byly v případě doby cesty, celkem asi dvacet různých dat a Verne také už v roce 1889 předvídal umělý 
zemský satelit.  
 
Jak je vidět, Verne dovedl odhadnout trend věcí, i těch, které se v té době ještě považovaly za nesmysl. Dalo by se 
říci, že nic není úplně nemožné, jen je to v té či které době ještě nerealizovatelné - řekl bych, že šedesát procent věcí, 
které dnes používáme, bylo před sto lety neuvěřitelnými. Ano, fantazie to může vytvořit, tam se smí všecko, ale naše 
omezené lidské chápání, držené při zemi současnou realitou, nám často říká "ne, to není možné". Podle známé 
Murphyho definice je vynálezce člověk, který "neví, že to nejde a tak to vynalezne", nebo dokonce podle jiné 
"inženýr, který nebere svoje vzdělání příliš vážně". 
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Tak či tak, Verneovy vize se splnily, zatímco iluze jiných tu pořád po světě běhají dál, bez naděje na první početí. Jiní 
iluzionáři zase něco nesmyslného začnou, ale pak dá velkou práci je od jejich iluzí odehnat - sem patří i 
revoluzionáři. Do třetí kategorie pak patří hrubé omyly při předvídání budoucnosti - těch je pochopitelně nejvíc. 
Namátkou si vzpomínám na případ Američana, který v druhé polovině minulého století sice předvídal enormní vzrůst 
městské dopravy, ale zároveň varoval i před tím, že se pak budeme muset brodit po kolena v koňském trusu. Jak je 
vidět, nejen v koňském - na prvního ledna se ve sdělovacích prostředcích objevuje každý rok zase plno nových 
předpovědí...  

Back to index 

REPORTÁŽ: SAYONARA  
(Rozpaky poutníka v Japonsku, díl 2.)  

Klanící se celníci.  
 
Kde jsem to vlastně přestal? Aha, v letadle. Vystoupil jsem na letišti Narita Airport s pocity přinejmeším smíšenými. 
Vezl jsem totiž známému mého známého elektronický audio-zesilovač. Jeho přesvědčování, že rozhodně nebudu 
muset platit clo, mě původně uchlácholilo, ale čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem si uvědomoval, že jsem už 
také v životě potkal pár lidí, kteří mi lhali. Vy ne? Tak to máte štěstí, anebo mi asi neříkáte pravdu. 
 
Když jsem se blížil k celnici, zařadil jsem se do řady a přemýšlel, mám-li také lhát, nebo doufat, že se nezeptají - jako 
bych nevěděl, že se vždycky zeptají - anebo ukázat na balíček a nechat to osudu. A jak tak trapně koukám kolem, 
najednou mi vám padne do očí nápis, hlásající velkými písmeny, že každý, kdo přijíždí do Japonska, má právo si 
přivést s sebou zboží do hodnoty dvou, ano dvou, tisíc dolarů amerických. A co hlavní, bez cla. Halelujá, zajásala 
moje malá dušička a rychle - protože nikdo vlastně neměl nic k proclení - jsem pokračoval k celníkoví, který se mi 
ještě navíc klaněl. 
 
Ano, čtete správně, klaněl, protože Japonci se zdraví klaněním. Ostatně viděl jsem i policajta, jak se klaněl - dovedete 
si představit něco takového v Praze? Ale v Japonsku je to normální, na to mě už připravoval i můj soused v letadle. A 
navíc: oni se klaní nejen cizincům ale i sami sobě, ne jako některé národy. Klanění je pro ně něco jako naše potřesení 
rukou nebo francouzský bosk na obě tváře. Ovšem význam to má poněkud širší, od běžného pozdravu až k projevu 
úcty či vyjádření omluvy. 
 
Jak jsem se přitom cítil? V hotelu, ve vlaku, ve výtahu či jinde jsem si prostě připadal jako když si mě s někým 
spletli, ale brzo jsem si na to zvykl. Dokonce jsem se je snažil napodobovat, což u nejaponců vypadá asi hodně 
srandovně. Že jsem přitom neměl ruce vpředu u sebe, ale u švů, jako na vojně, to byl přitom asi ten nejmenší 
přestupek. 
Co ale dělat, když se potkáte na meetinku s japonskými inženýry a manažery, které osobně neznáte ani jejich pozici 
na společenském žebříčku? Ono totiž nejde o to uklonit se, ale přesně do jakého úhlu? Také to už jsem se totiž 
předem dozvěděl - že totiž nejhlouběji se klaní ten, kdo chce vyjádřit větší úctu, vděčnost, prostě větší úhel, že ano. A 
když už se někdo klaní, musí to dělat pořádně, jinak by urazil toho druhého anebo zase ponížil sebe. Anebo by to 
brali tak, že se jim vysmívá, což je to nejhorší a pak by ovšem bylo lepší, kdyby se neklaněl vůbec. Vzpomínal jsem 
na zlaté časy na vojně, kde každý nadřízený měl na výložce napsáno, kdo, lépe řečeno co je, takže jsemhned věděl, 
komu se klanět, pardon, salutovat. 
 
Také si vzpomínám, jak jsme byli kdysi v Itálii, kde nás na exkurzi představovali řediteli jejich asi té největší 
elektrárenské firmy. Bylo nás tam celkem kolem padesáti, tiskli jsme si s ním ruce a říkali mu svá jména, přičemž on 
utrápeně každému opakoval to svoje, jako kdyby se ho učil nazpaměť. Když došla řada na mě, natáhl jsem pravici a 
pronesl jenom "Buon giorno". Pan ředitel se zarazil, zasmál se, pak pochopil a řekl také "Buon giorno". A vsadím se, 
že si z celé naší výpravy pak pamatoval jenom mě a můj uličnický vtip. 
 
V Japonsku jsem to také vyřešil po svém: napadlo mě totiž, že oni asi o mě ví zrovna tak málo, jako já o nich. A tak 
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jsem na jejich pozdrav vždy srazil podpadky a prušácky seknul hlavou. Myslím, že to byla docela dobrá imitaci 
Ericha von Stroheima z filmu Ztracené iluze, jen ten monokl jsem bohužel neměl. A věřili byste, že to pracovalo? Asi 
to už jednou viděli, vlastně ne, dvakrát, ale kdo by počítal... 
 
Součástí pozdravu je ovšem skoro vždy zdvořilý anebo alespoň vážný (?) úsměv, který někdy i pozdrav nahrazuje, ve 
významu "děkuji" anebo "prosím". Ovšem ani s pozdravem to nesmíte přehánět. Když vám například někde upadnou 
drobné, radši se nejdřív rozhlédněte kolem - mohli byste se najednou nechtěně ocitnout v davu uklánějících se 
Japonců... 
 
Hoteru.  
 
Vyjeli jsme letištním autobusem, který nás vezl po dálnici do Tokya. Seděl jsem vedle skupiny Američnů a jeden, 
který už zřejmě předtím v Japonsku byl, těm ostatním něco vysvětloval. 
 
Zaposlouchal jsem se také a dozvěděl jsem se opět informaci, kterou jsem pak v Japonsku vůbec nepotřeboval, totiž 
že každý náklaďák má vpředu na střeše tři zelená světla. Pravda, sám bych si toho asi také časem všiml, ale musel 
bych se ještě zeptat, co vlastně znamenají. Ony totiž informují ostatní řidiče a hlavně policii, jakou rychlostí dotyčné 
vozidlo jede. Prostřední světlo svítí, jede-li řidič přesně maximální povolenou rychlostí. To vlevo, jede-li pomaleji, to 
pravé, jede-li ...ano, správně, vy už jste to také viděli? Jak se zjistí, že žárovky nejsou spálené nebo to, co se vlastně 
řidičům stane v případě přestupku, to jsem se sice už nedozvěděl. Ale jak je vidět, asi to pracuje, jinak by to už dávno 
zrušili. 
 
Jak jsem se dostal do postele, to už ani nevím, vím jen to, že jsem spal hrozně dlouho a dobře. A to hned ze dvou 
důvodů: jednak mi přátelé poradili, že se tím zabije jet lag (tj. časový rozdíl, neboť naše tělo si podobně jako naše 
hodinky s sebou přiveze do Japonska i ten starý, původní čas), jednak že jsem byl z toho dlouhého letu pořádně 
unaven. Navíc jsem přiletěl v pátek večer tokijského času a mohl jsem vyspávat do aleluja můj první spánek v Tokyu 
či vlastně po japonsku v Tokiu. 
 
Když jsem se tedy vyhrabal z postele a zakousl se hladově do ovoce, které stálo na stole s komplimenty 
manadžmentu, rozevřel jsem záclony, abych se také trochu podíval na město. Vysoko jsme byli na to dost, pokud 
vám třicáté páté patro něco říká. Odtamtud už uvidíte celý les tokijských mrakodrapů, věž televizní vysílačky a občas 
i vzducholoď, která tu pravidelně cirkuluje kolem města, patrně s turisty. Pohled o to zajímavější, neboť okna sahala 
až k zemi, to aby byl ten pocit úplný, alespoň teda pro ty, co netrpí závratěmi. 
 
Později jsem u toho okna postával často a jednou se dokonce budova mírně zachvěla. Tak mírně, že jsem velice 
rychle doběhl ke dveřím, kde ovšem třes přestal, když tedy nepočítám ten v mých kolenou. Už se to pak neopakovalo 
a v recepci mi řekli, že je to "normální". Japonci totiž staví nové budovy na gumových blocích, takže ty se pak chvějí 
jaksi celé a nezlomí se jako sirka. Jejich tvrzení mě potěšilo, protože v případě zemětřasu nepracují výtahy a musel 
bych tedy všechna ta poschodí urychleně seběhnout. Něco podobného se nám s Aťou už stalo v Honolulu, když jsme 
díky falešnému požárnímu alarmu scupitali pěšmo třicet pater - on totiž tehdy nějak nefungoval ani telefon. Jak 
normální otřes to tehdy byl, to už se asi nikdy nedovím, ale tři neděle po mém návratu došlo u Tokya k velkému 
zemětřesení, které napáchalo dost veliké škody. 
 
Hotel, kde jsem bydlel, se jmenoval Keio Plaza, v katalogu ho najdete v kategorii De Luxe, což není divu, neboť byl 
a asi ještě je se svými 41 patry nejvyšší hotelem v Japonsku. Má 1500 pokojů, 20 restaurací, 9 barů, garáže pro 800 
aut, nemluvě už o dvou oddávacích síních a bezpočtu obchodů. Jak to všecko vím? Někteří cestovatelé sbírají ručníky 
- já, romantik, zase příručky a prospekty. Jo a v těch obchodech mají také deštníky. Abyste rozuměli: kolegové mě už 
v Kanadě připomínali, že si mám vzít s sebou hlavně deštník. Jenomže dobrá vůle je jedna věc a špatná paměť je zase 
něco úplně jiného. Čímž chci říci, že první věc, po které jsem se v Tokiu sháněl, byl právě ten rainbuster. Byl asi 
dvakrát tak drahý než jinde - myslím ten nejlevnější, co tam měli - a to i na japonské poměry. Navíc tři dny nepršelo, 
takže jsem o té své investici začal vážně pochybovat. Naštěstí pak ale začalo a pršelo s malými přestávkami pořád, 
jako v Londýně. Většinou to byl také takový ten anglický drizzle, ovšem daleko teplejší; koneckonců byli jsme v 
monsunové oblasti, že ano. 
 
Domů jsem si ale už ten deštník nepřivezl. Jednou, když jsem byl pozván od Japonců na oběd, jsem si jej uložil do 
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šatny, vlastně takového parkoviště deštníků se samými stojánky, některé byly na klíč, jiné jen tak. Jenže po obědě 
jsem už ten svůj nemohl jaksi najít: hledejte ho mezi tisíci deštníků, které jsou všechny černé, zrovna jako ten váš! V 
desperaci jsem chtěl použít methodu, kterou jsem použil kdysi v Disneylandu, když jsem nemohl najít na parkovišti 
svoje rentované auto, u něhož jsem si dokonce nepamatoval ani barvu. Tehdy jsem se prostě coural mezi 
Mickeymousy a jezdil na horské dráze tak dlouho, dokud všechna ta auta neodjela. To, které pak zbylo, bylo podle 
procesu eliminace s největší pravděpodobností to moje, což se také ukázalo být pravdou. 
 
Jenže jak to vysvětlit hostitelům? A budou na mě tak dlouho čekat s jejich autem? Řekl jsem jim tedy pravdu. To je 
výborná věc - pokud to neznáte, zkuste to také, někdy to dokonce i pracuje. Jestli jsem ale čekal rozpaky ze strany 
Japonců, těchtož jsem se nedočkal. Prý to se tu stává často, tak si prostě jeden vezměte a jedem. Ať mi ale nikdo 
neříká, že je to země uniformity: ten nový deštník měl držadlo z kůže, zatímco u toho starého, pokud se dobře 
pamatuji, bylo jen plastikové. A co víc- vydržel mi ten parasol pak ještě pár let, než podlehl mému zvyku opírat se o 
něj jako o vycházkovou hůl.  
 
A tak jsem se v pondělí ráno dostavil do haly hotelu, v jedné ruce deštník a v druhé cedulku se svým jménem. Přesně 
ve stanovenou dobu ke mně přistoupil jakýsi mladík, který tam předtím už dávno klidně stál, ale trpělivě čekal, až 
jeho hodinky ukáží 8 hodin japonského času. To mě ovšem neudivilo, neboť moje Aťa si v tomhle s Japonci nezadá; 
má to, stejně jako oni, asi dědičné. Uklonil jsem se, povídám doozo yoroshiku, viz předchozí díl, abych se 
neopakoval, a vyjeli jsme taxíkem. Můj průvodce mluvil anglicky, byl už několikrát v Kanadě a byl netypicky velice 
hovorný, tedy na Japonce. Já ovšem jsem na Kaďana také dost upovídaný a tak se ty naše dva monology velice dobře 
mísily. A najednou mi bylo fajn. Abyste rozuměli: já za to nemohu, ale já se všude cítím brzo jako doma. 
 
Aťa dokonce tvrdí, že se taky tak i chovám... 
(pokračování)  

Back to index  

POVÍDKA: PŘÁTELÉ A NEPŘÁTELÉ (mystery) 

Jmenovali se dejme tomu Gino a Arturo. Ne, pochopitelně, to nejsou jejich pravá jména, ostatně neměli v sobě ani 
kapku italské krve. Zato byli sousedé, či jak bychom řekli, dobří sousedé. jeden byl vdovec, druhý rozvedený a oba se 
zdáli se svým osudem smířeni. Manželstvím si ani jeden ani druhý nechtěli komplikovat život a zatímco Gino měl 
známosti spíše nevážné než vážné, Arturo se zase více věnoval svému hobby. 
 
Ostatně to hobby měli společné a není divu, že se proto brzo spřátelili. Navštěvovali se navzájem, aby spolu sledovali 
v televizi bejzból. Oba fandili stejnému mužstvu, torontstkým Blue Jays a přitom popíjeli pivo, Arturo Molson a Gino 
Budweiser. V zimě také jezdili spolu často lyžovat, většinou dost daleko, to víte, blízko Toronta hory nenajdete. 
Jednou přišel Arturo s nápadem - našel u Haliburtonu jedno hezké místo, kam by se dalo jezdit na dovolenou. Hned 
to ofotil a ukazoval Ginovi fotografiii: zátiší s lesem, vpředu jezírko a břízy, v pozadí kopce kolem dokola, prostě 
místo, které si hned musíte zamilovat. 
 
Vyjeli si tam tedy hned příští léto. Stanovali u jezera a spolu pak prochodili celé okolí a ještě kus dál. Gino se 
pochopitelně tím místem také hned nadchl. A jednou takhle zvečera mu Arturo povídá: "Tady by bylo hezké postavit 
si takovou parádní chatu, víš, takovou, co by se v ní dalo na stará kolena bydlet, daleko od civilizace a nedělat nic 
jiného, než si v klidu žít." To máte tak: Kanada je krásná země, ale musíte si na ni udělat čas. Jenomže kdy? Denně se 
trmácíte v trafiku do práce a z práce, a večer jste rádi, že si u televize natáhnete nohy v křesle, otevřete pivo a 
probudíte se až o půlnoci, když už hrají hymnu.  

-----  
 

Jak lidé stárnou, jejich myšlenky se víc a víc zabývají odchodem do penze. Penze má být takový ráj na zemi a někteří 
jsou tím tak posedlí, že nemyslí na nic jiného. Byl takový u nás v podniku, Ben Ericsson se jmenoval. Půl života 
šetřil, aby si mohl koupit plachetnici - měl totiž námořnictví jako potomek Vikingů v krvi - a pak to s ní pyšně 
čároval po Ontárijském jezeru až k Tisícům ostrovů. Hlavně o dovolené, kdy se jich sešlo víc a každý z nich s 
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kapitánskou furážkou na hlavě a basou piva u nohy ve více méně polostřízlivém stavu brázdil na své kocábce vlny 
kolem Kingstonu. Teda toho v Ontariu, aby bylo jasno, ne na Jamaice. 

 
Často mi to pak vysvětloval, pročmá tak rád vodu. "Felix," povídá,"tady na zeměkouli jsi už svobodnej jen na tý 

vodě. Města, ta už jsou jen jako taková veliká vězení, spojená koridory silnic a ani na venkově už pomalu nenajdeš 
pěšinu, kde bys mohl projít mezi nápisem Soukromý majetek a Vstup zakázán. Všecko je naplánováno, 

prefabrikováno, nařízeno nebo zase zakázáno. Jen na vodě jsi ještě svým pánem a nedejchá ti na záda nějaký 
kontrolni orgán." 

 
"To myslíš svobodný, jako bývali piráti?" nahrávám mu. 

 
"Jo, jako korsáři a bukanýři, "přitakal, "bratrstvo svobodných mužů, jako rovný s rovným. Rozumíš, co tím chci 

říct?" 
 

Pak dostal zlaté hodinky, zapěli jsme mu, že je Jolly Good Fellow a odešel do penze. Brzo na to odjel na Floridu. 
Staral se tam jednomu známému o jeho letní byt. Připlul tam i se svou jachtou a k malé penzi si přivydělával tím, že 

sebe i svou kocábku pronajímal na deep sea fishing, jinak řečeno na rybaření a to hlavně snobským turistům. 
 

Ti si tahle najmou loď i s kapitánem a vypraví se na lov merlínů neboli mečounů. Ben je zaveze až na místo, usadí je 
do takových speciálních židliček a oni se pak hodinu i déle tahají s rybou o špagát, asi jako ten stařec ve známé 
Hemingwayově povídce. Nakonec se merlín buď utrhne, nebo prohraje a je s velkou slávu vytažen, vyfocen - 

pochopitelně s tím, kdo to přetahování lanem vyhrál - a po zaplacení tučné zálohy ho tentýž nechá vypreparovat u 
odborníka. Tedy toho merlína, ne Bena. 

 
Pak se turisté vrátí domů a netrpělivě čekají na to veledílo vycpanosti. Konečně dorazí velká krabice, ve které je 
modrostříbrný mečoun, sice celý ze sádry, ale zato pomalovaný barvami, které jsou jako živé. A majitel ho pak 

smutně pověsí nad krb a třese se, aby nějaký host po něm z nevědomosti (anebo proto, že byl také kdysi tak napálen), 
nezačal proboha něčím škrabat. 

 
Po letech, když jsem byl na služební cestě do Fort Lauderdale, jsem tam také Bena navštívil. Jeho opálený obličej 

silně kontrastoval s vyběleným vlasem. Stál tam v námořnickém tričku, ošlehaný větrem, vysušený sluncem a 
nasolený mořem. Zprvu mě nepoznal a tak mi důvěrně nabízel slevu na "perfektní rybářský výlet". Jako obvykle, měl 

mi toho plno co říct. Nežil si špatně: na co nestačila penze, doplatili mečouni. 
"Takže ty jsi teď konečně svobodný, co? " ptám se a musím se uzmívat.  

"Samozřejmě," povídá. "Tady prosím, pane a ráno v pět vyrážíme." To druhé neplatilo mě, ale jeho zákazníkovi, 
kterému ukazoval, kam si má uložit zavazadla. 

 
Zatáhl mě ješte večer do malého oysterbaru, takové malinké restaurace, kde jsme si dali lobstry a víno chablis z 
Kalifornie. Vzpomínal na to, jak kdysi otročil u nás v podniku. "Kdepak svoboda, ta už na světě nikde není. Já si 

myslím, člověče, že svobodné už jsou snad jen ty ryby a já je ještě, blbec, pomáhám chytat!" 
 

-----  
 

Gino se pro chalupu nadchnul. Hned zařídil, aby od banky dostali půjčku a také, to aby nebyla moc veliká, do toho 
ještě nějaké své peníze vrazil. Musel, protože Arturo moc peněz neměl, pořád ještě platil alimenty sve bývalé 

manželce. Za půl roku byla chata - vlastně by se dalo říci dům, jak byla veliká - postavena a oba tam začali jezdit na 
víkendy i na dovolenou. 

 
A užívali si tam svou vytouženou pohodu: zatímco Arturo lovil ryby v jezírku, Gino se zabýval malováním, tedy jako 
obrazů, když to chcete vědět. Všechny byly ale jaksi dost podobné jeden druhému: molo s párkem loonů, tu zleva , tu 
zprava, jindy zase z druhé strany přes vodu. Pravda, někdy ty potápky nahradil kachnami či kanadskými husami a to 
v pohybu, chci říci ve vzletu. Viděl to kdysi na nějaké výstavě a moc se mu to líbilo. Večer pojedli smažené ryby - 

jezero jich bylo plné a pak zasedli k televizi a pivu, aby pozorovali bejzból nebo filmy, movies. Většinou ty 
holywoodské, co vždycky skončí dobře. 
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Kdyby také tahle historka měla happyend, musel bych ji ukončit právě tady. Ale protože se do toho vložil osud, tak 
jak už to v životě bývá, příběh ještě pokračoval, už ale ne tak idylicky. Ten "zlý osud", jak by řekla malá dcerka 

našich sousedů, Kathryn, ale ona má pořád jaksi snahu všecko si zjednodušovat. Marně jí říkám, že matka příroda 
nebo otec osud nejsou vůbec dobří ani zlí. To jen my lidé, jim dáváme ty přívlastky a to ještě většinou špatně.  

 
Jak může být smrt zlá, když s ní všechno lidské utrpení končí? A proč oslavujeme každé narození, když jím vlastně 

začíná ta naše pouť po světě, plná bolesti? Osud! Když se to stane někomu jinému, tak měl prostě smůlu, ale když se 
top stane nám, tak to byl osud. Ono to totiž zní lépe, když řekneme: "něco mě nutilo, abych pořád sázel na koně", 
nežli přiznat "prohrál jsem, protože jsem, já blázen, nevěděl, kdy přestat". A tak všichni radši podléháme osudu, 

místo abychom změnili sebe sama. 
 

Jakýsi Eddie Catrall dokonce v televizi prohlásil, že věří, že život není otázka štěstí, ale jen řada promarněných 
příležitostí a špatných rozhodnutí. Pracoval nějakou dobu pro kolumbijské mafiány a pak změnil pány a dělal pro 
FBI, pro policii. Dostal nové jméno a žije teď nikdo neví, kde. Jeho godfather od mafie je ovšem jiného názoru: 

udělal už v Eddieho případě rozhodnutí a teď už jen čeká na příležitost... 
 

-----  
 

Ale pořád nějak odbíhám od našeho příběhu. Jednoho dne i Ginovi ukázala příležitost, nebo jestli chcete, štěstí. 
Dostal nabídku práce do Nového Brunswicku, na východě Kanady. Bylo to něco, o čem dlouho snil, taková ta 

možnost, která se naskytne jen jednou v životě. Bylo to místo vedoucího, práce, ve které vynikal a plat byl víc než 
slušný. Musel by se ovšem přestěhovat, ale naštěstí má na to nějaký čas. Dobře, dům dá na prodej, ale co s tou 

společnou chatou? No co, zajde za Arturem, je to kamarád, tak to pochopí... 
 

Nepochopil. Prý si nemůže od něho druhou půlku chaty odkoupit, nemá na to peníze. Marně mu Gino nabízel, že by 
ještě nějakou dobu platil splátky, jak to dělal dříve. Alespoň do té doby, než by se chata prodala. Ale o tom Arturo 

také nechtěl ani slyšet. On si chce svou půlku nechat za každou cenu. I začal tedy Gino znova: že stačí, když mu bude 
tedy Arturo tu druhou půlku splácet pomalu, že se jistě dohodnou a že ani nebude chtít úroky. Ne, ne, trval ten druhý 

tvrdohlavě na svém. A vůbec, jak si to představuje? Na něčem se dohodnout a pak utéct a neplnit to, k čemu se 
uvázal? A rozešli se ten večer poprvé ve zlém. 

 
Arturo mu ovšem pravdu neřekl: ztráta přítele se ho totiž hrozně dotkla, považoval jeho odchod za zradu. Někteří lidé 

se totiž dívají na přátelství jako na něco, co jim patří, jako třeba auto nebo člun. A když pak o přítele přijdou, 
považují to víc než za nevděčnost - cítí se být doslova okradeni. Takový byl i Arturo. Zvykl si na Gina a nechtěl ho 

ztratil. Domníval se, ovšem naivně, že svou neústupností změní jeho rozhodnutí. 
 

Všmli jste si, jak se lidské city někdy zastaví jako kámen na vrcholu své dráhy a pak se začnou měnit v úplný opak? 
Stačí jen malý impuls, který rozkývá kyvadlo opačným směrem a tak se i láska někdy změní v nenávist a přítel v 

nepřítele. Impuls, jako třeba závist, uražená pýcha, žárlivost anebo i úspěch toho druhého. 
 

Když se Arturo uklidnil, šel to Ginovi rozmluvit. To nové místo mu přece nestojí za to, přece by neopustil kamaráda, 
atakdále a tak pořád dokola. V očích měl přitom slzy, choval se jako zhrzený milenec, mluvil o zklamání, o zradě. 
Nakonec se to ale všecko zase stočilo na tu chatu. Aby Gina úplně neodbyl, nabídl mu tedy za jeho půlku směšně 
malou částku. To se ale zase urazil Gino. Dal do toho přece peníze navíc a jak se může Arturo snažit vydělat na 

kamarádovi? To pochopitelně naštvalo zase Artura. Řekl, že už se o tom nebude bavit, že se urážet nenechá a vůbec, 
když on nebude chtít, tak se může Gino stavět na hlavu a stejně nic nemůže udělat. 

 
Tím to ovšem neskončilo. Hned druhý měsíc přišel Ginovi dopis z banky, že zapomněli splatit měsíční splátku na 

chatu a ať to ihned učiní, jinak...To bylo totiž tak: protože oba byli majitelé, dlužbníci i ručitelé, dohodli se na 
začátku, že Gino bude platit každý lichý měsíc a Arturo ten sudý. No a právě ten sudý nebyl zaplacen. Gino si ke mně 

přišel stěžovat a ptal se mi, co má tedy dělat.  
 

"Neplať to," povídám, "ale promluv si předtím s Arturem, třeba je to omyl." 
"Není," řekl Gino, "už jsem s ním mluvil. Řekl mi, že nezaplatil schválně." 

"Tak to je jasné," vysvětluji mu,"on chce, abys mu tu svou půlku dal zadarmo. Prostě tě vydírá. Neplať a vydrž." 
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"Ale to přijdu o chatu," namítal Gino. 
"Pravděpodobně o ni přijdeš stejně," řekl jsem nemilosrdně. Tyhle případy znám." 

"Najdu si právníka," povídá Gino , "a ještě tomu sonuvabiči ukážu!" 
 

A tak mu poslal přes právníka dopis, kde ho žádal, atakdále, však si to umíte představit. Dopisy se vesele střídaly, ale 
když to vypadalo, že ani třetí splátka nebude zaplacena, banka pohrozila Ginovi, že chatu zabaví. A tehdy mu 

povolily nervy a zaplatil, pochopitelně i za Artura. A aby si to vynahradil, rozhodl se Artura soudit. 
 

Arturo odpověděl svým způsobem. Zamontoval si na zahradu silné reprodukrory, které vyřvávaly směrem k Ginovi. 
Zoufalý Gino hned zavolal policii, ale hudba jako na potvoru vždycky zmlkla a když přišli policisté ka Arturovi, 

nebyl doma. Tak se to stalo dvakrát a po třetí už ani nepřišli. Jindy zase začalo na Ginově zahradě zničeho nic hořet. 
Přijeli hasiči, kteří požár uhasili a ještě Ginovi vybadali, že nemá házet hadry napuštěné hořlavinou do odpadků. 

 
Když na to tak pomyslíme, lidé se liší od zvířat hlavně kulturou a válkami. Touhat tvořit a ničit se tu projevuje téměř 

ve stejné síle. Matka, která přivádí život na tento svět, dokáže i zabít, jen aby uchránila své dítě. Církev, která 
nedovolí trpícímu, aby si vzal život, neváhá vhodně vynechat ve svých kázáních ono "nezabiješ!", když posílá mladé 
chlapce do válečného pekla. A ještě jim slibuje, že se za to dostanou do nebe, pravda, někteří jen v kusech, ale určitě 

všichni. 
 

Pak za mnou přišel Gino ještě jednou: kdosi telefonoval jeho budoucímu zaměstnavateli, že je lhář, že si všechny 
svoje zkušenosti a bývalá zaměstnání vymyslel, že vůbec nedostudoval a že není schopen udržet si job, prostě lež na 

lež. Zaměstnavatel to napsal Ginovi s tím, že se věc vyšetřuje a že mu dají vědět. 
 

Ubožák se zajíkal hněvem, když mi to říkal. "Já ho zabiju, bastarda," řval jako pominutý. 
"Nezabiješ," povídám. "vždyť bys to ani neuměl. A vůbec: moc to nevykřikuj, někdo to uslyší a pak budu ještě 

spolupachatel. Má je pomsta, praví Pán a je to tuším i v bibli."  
Zatáhl jsem ho do baru a pořádně jsme se nalili. Domů jsem se vraceli v taxíku a zatímco Gino usnul, přemýšlel jsem, 

co by se dalo udělat. Nic jsem ale tehdy nevymyslel, ať jsem si namáhal závity sebevíc. 
 

Naštěstí se našel v té Ginově nové firmě někdo, kdo měl rozum a když se přesvědčil, že dopis lhal a že se asi jedná o 
udání ze msty - ostatně která udání nejsou? - Gina přijali. Teď už ale moc času na soudy nezbývalo a ještě než odjel 
do toho Fredrictonu, Gino, celý šťastný, že má ten job, velkoryse svoji půlku chaty na Artura přepsal a to zadarmo. 
To mi ale dělat neměl: bydlím totiž ve stejné ulici a každý víkend jsem pak vídal Artura, jak odjíždí do té své napůl 

ukradené chaty, nabubřelý a spokojený, že vyhrál. 
 

-----  
 

No a pak se najednou u poštovních schránek na rohu objevilo parte, oznamující, že Gino zemřel ve Fredrictonu na 
následky dopravní nehody. Neváhal jsem a šel jsem se přesvědčit, jak na to bude Arturo reagovat. Přijal mě 

nafoukaně, ale zvědavost mu nedala: vyslechnout mě musel. Tak jsem mu vylíčil, jak doktor, co Gina opatroval, 
našel v jeho věcech moje číslo. Jak mi zavolal a do telefonu mi pak řekl, jak ješte než Gino umřel, zasípal: "Řekněte 

Arturovi, že ho...", ale než to mohl dopovědět, že zemřel. 
 

Doktor sice nevěděl, o jakého Artura jde, ale pomyslel si, že by ten Arturo asi měl vědět, že na něj Gino v poslední 
chvíli myslel. A že já, jelikož jiného Artura neznám, mu to tedy vyřizuji. Arturo tam stál, zažený, už vůbec ne 

nafoukaný a vypadal - no prostě na chvíli zase jako každý jiný člověk. 
 

"A opravdu nevíš, co mi chtěl říct?" zeptal se mě a já zavrtěl hlavou a pomyslel jsem si: "Tobě bych to neřekl, i 
kdybych to věděl, Jidáši!" Ale nahlas povídám: "Asi to muselo to být něco důležitého, prý se chudák namáhal, ale ne 

a ne to vyslovit." 
 

V tu chvíli zazvonil telefon a zatímco Arturo běžel do vedlejšího pokoje, chvíli jsem se tam ještě zdržel, ale když 
nepřicházel, pomalu jsem se coural chodbou ke dveřím a konečně jsem byl venku... 

 
-----  
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Za nějakou dobu se s Arturem děly divné věci a lidé si začali ledacos povídat. Několikrát jsem ho pak viděl: 

zešedivěl, zhubnul a vůbec se začal nějak ztrácet. Na chatu už nejezdil, jako by se tam bál. Většinou se zavíral doma 
a dětem, které přišly vybírat na různé dobro- i méně-činné účely sprostě nadával a vyháněl je ze zahrady ven. 

 
Jindy ho viděli, jak klopýtá za bílého dne opilý po ulici. pořád prý něco drmolil, že chce alkohol, gin nebo co, ale já 
vím, že tím myslel Gina. Také prý začal zastavovat lidi na ulici a prosil je za odpuštění. Jindy zase vyběhl z domu 
jako šílený a bušil na dveře kostela, který byl ještě zavřený, že se chce vyzpovídat ze smrtelného hříchu. Byl zase 

opilý a nechtěl se odtamtud hnout, tak ho zavřeli na policii a když se vyspal z opice, doprovodili ho domů. 
 

Ale dlouho tam nepobyl. Hned za týden se totiž objevila na jeho domě cedule "NA PRODEJ" a Arturo se brzo na to 
odstěhoval. Kam? Prý ke své sestře do Cincinati, v Ohiu. 

 
Ta cedule tam na tom domě strašila dost dlouho, jakoby ho nikdo nechtěl koupit. Nedalo mi to a dal jsem si sraz se 

saleslady, tedy tou paní, co měla prodej domu zprostředkovat. Vodila mě po domě všude možně a na mou otázku, že 
jsem slyšel, že v domě straší, mi řekla s úsměvem: "Já vím, tady v okolí se říká ledacos, ale mohu vás ujistit, že v tom 

není špetka pravdy." 
 

Rád jsem jí uvěřil, proč ne. Pak jsem se jí na něco zeptal, takže musela odejít do vedlejšího pokoje a telefonovat do 
své kanceláře. Sešel jsem pomalu dolů se schodiště a zalovil jsem pod schody. Ještě to tam bylo, od mé poslední 

návštěvy u Artura. Strčil jsem to do kapsy. Paní se zase vrátila a já jí řekl, že si to ještě všecko musím rozmyslet... 
 

-----  
 

Zastavil jsem se na mostě a vylovil z kapsy magneťák a krabičku s dálkovým ovládáním. Vlastně mohl Arturo 
děkovat sám sobě - použil jsem jen jeho starý nápad. Baterka už byla skoro vybitá, ale když sem sepnul spinač, 

reproduktor ještě zaskřehotal: "Vyřiďte Arturovi, že..." Hodil jsem magneťák velkým obloukem do vody, už jsem ho 
nepotřeboval. Ještě jsem se zastavil u poštovních stránek, abych tam strhl jedno staré, zažloutlé úmrtní oznámení. V 

neděli mi totiž přijede Gino na návštěvu a mohl by to náhodou uvidět. Sám pověrčivý nejsem, ale lidé říkají, že prý to 
přináší neštěstí... 

Back to index 

POEZIE: ROZJÍVENÁ 
(Z připravované sbírky básní v próze) 

ROZJÍVENÁ.  
 
Jsi hebká jako jarní květy jívy, lidově též zvané "kočičky". 
Hebká jako ta jíva rozvitá, jako jíva rozjívená. Jsi moje dívka rozjívená...  
 

-----  
KAMILA.  

 
Představila se mi jako Kamila, na příjmení prý ani nezáleží. Ostatně ho prý brzo změní. 

Aha, povídám, pochopil jsem - vy se vdáváte, že? 
Na ústech se jí rozlil úsměv. Ale vůbec ne, řekla, rozvádím se... 

 
-----  

SRDCE.  
 

Palcem levé nohy nakreslila do písku srdce. 
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Co to je, ptám se. 
To má být srdce, řekla uraženě. 

Ale pravé srdce vypadá takhle, řekl jsem a vyryl jsem do země známý obrazec, 
tak jak nám to ukazovali v anatomii. 

 
Vím, řekla: velká komora, malá komora, předsíň... 

Ale víš, přiznala se, mně to zní příliš jako plán domu. 
A navíc takové nějaké neúplné, dodala a hned mi to také vysvětlila: 

Něco mi tam nesouhlasí - proč se vlastně říká, že srdce buší? 
A na co tam buší, když tam nejsou žádné dveře?  

Anebo židle - to pak není žádný div, když chlopně nedosedají... 
 

-----  
LHÁŘ.  

 
Promiňte, zeptal se mi kdosi, ale ty příběhy, co píšete, ty příběhy jsou pravdivé? 

Jak, pravdivé? zeptal jsem se ho zase já. 
No jestli se jako opravdu staly, chtěl vědět. 

 
Ale ne, usmál jsem se a řekl jsem: To je taková básnická představivost, víte? 

Ale jestli nejsou pravdivé, tak to musí být vylhané, pokračoval ten dobrý muž. 
Radši jsem to vzdal a zalhal jsem: No to víte, že ano.  

Samozřejmě, že jsou vylhané, všecky jsou úplně vylhané... 
 

-----  
HUSY.  

 
Mám rád divoké husy. Dokonce jsem jednou chtěl umět létat jako ony. 

Připojil bych se k jejich "véčku" a kejhal a kejhal... 
 

V naší řeči by to bylo asi takto: 
 

Viděli jste děvčata tu ženskou tam dole? 
Vloni touhle dobou se nosila jako princezna a letos se nosí s outěžkem...  

No jo, teď už má ovšem nos dolů... 
A co támhleta ze samoty, podívejte se, zase hledá děti po lese  

a mužskej jí zatím v hospodě chlastá... 
 

Všecko bych viděl, všecko bych znal - jo, kdybych tak mohl být divokou husou... 
 

-----  
NEJSME DOMA.  

 
Koupili jsme si automatickou odpovídající mašinu pro náš telefon.  

Ovšem nic se jí neptejte, ona totiž neodpovídá, 
ale jen říká předem nahranou zprávu a to ještě jen když nejsme doma. 

 
Chtěl jsem mít tu zprávu co nejoriginálnější a tak jsem tam nahrál na pásku toto: 

 
"Vážení přátelé, pokud byste chtěli se mnou mluvit, máte sice správné číslo,  

ale bohužel nejsem doma, takže prosím zavolejte ještě jednou,  
ale to až budu zase doma, ano? Děkuji vám za zavolání." 

 
Je to velká výhoda, když má člověk doma takovou moderní vymoženost. 

Jak jinak by volající věděli, co mají udělat, když nejsme doma? 
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-----  

JIŘINKA.  
 

Co chceš k narozeninám, Jiřinko, ptal jsem se opatrně, květiny nebo pozvat na večeři?  
A co takhle obojí, usmála se. 

Ale přece jsi řekla, namítám, že jsi ráda, když je tvůj nastávající tak šetrný! 
 

To ano, usmála se medově, ale proč by měl šetřit zrovna na mně?  
 

-----  
LUDVA.  

 
Už ve škole nám říkali, kdo je náš přítel a nepřítel. 

Ale já měl radši SVÉHO nepřítele, takového, kterého jsem si vybral sám. 
 

Můj nepřítel byl tehdy Ludva Kolář. Kdysi mi totiž na školním výletě rozbil nos, až mi tekla krev.  
Poznámku jsem ovšem dostal jenom já, protože paní učitelka Makovcová brala 

krvavé skvrny na mé košili jako důkaz mé viny. 
Ludva se sám nepřiznal a já to pochopitelně na něj nepích, 

protože na to jsem byl příliš hrdý a morálně nedospělý. 
 

Později jsem rozbil Ludvíkovi zase nos já.  
To už jsme ale měli pana učitele Horáka, který měl jiný smysl pro spravedlnost 

a rozhodl se najít vinníka. Ubrečený Ludvík ukázal prstem na mě.  
A tak jsem tu poznámku dostal zase jenom já. 

 
Prostě když dva dělají totéž, není to totéž... 

 
-----  

VESELÉ VDOVY.  
 

Lidé většinou litují vdovce, málokdy ale vdovy. 
Zřejmě se všeobecně soudí, že vdovy si to na sebe přivádějí samy,  

že své muže většinou asi utrápí, či co. 
 

Vdovy prý se také lehčeji utěší, viz známou operetu pana Lehára. 
 

Některé vdovy se dokonce - opět velice rychle - vdají. 
Protože žít bez muže je asi hrozně těžké. Někdy prý ještě těžší, nežli žít s ním... 

 
-----  

LHÁŘKA.  
 

Napsala mi dopis na rozloučenou a také chtěla, abych jí vrátil všechny její dopisy.  
Učinil jsem tak a požádal jí o ty moje. 

Proč, řekla, jsou to docela hezké dopisy, chci si je ponechat! 
 

Nemáš už na ně právo, povídám, já jsem ti vrátil ty tvoje, tak mi, prosím, vrať ty mé. 
Musíš mi je přece vrátit! 

Myslíš? usmála se vítězně. Já jsem je totiž všechny spálila!  
 

Vím, že mi lhala, ale nemohl jsem nic dělat. 
Ostatně mi to ani tak moc nevadí: já jí zase lhal v těch dopisech... 
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-----  
BLÁŽA.  

 
Napsal jsem tuto báseň mojí lásce - byla to vzpomínka na náš poslední večer  

před mým odchodem na vojnu: 
 

In vino veritas - 
pravda je ve víně, 
blaženě usnul jsem 
Blaženě na klíně. 

 
Chtěl jsem tu báseň udat v nějakém časopise. 

V jednom mi řekli, že je nějaká neslušná, v tom druhém, že prý podporuju alkoholiky.  
Ve třetím mi editor vysvětloval, kde se má a nemá psát tiskací B. 

 
A Blažena? Ani se neptejte! 

 
-----  

MOJE DRUHÉ JÁ.  
 

Potkal jsem se se svým druhým já - teda mé první já se s ním potkalo. 
Protože - přiznejme si to, každý z nás je tak trochu schizofrenik. 

 
Oba se sice nemáme moc rádi, ale naštěstí se zase tak často nevidíme. 

 
Potkali jsme se tedy a já povídám: No to ses mi ani nepochlubil, co se ti včera stalo! 

Co jsem ti zase udělal? ptal se mě otráveně. 
 

Ty ne, ale co já jsem ti udělal, říkám mu - nebo vlastně on mě? 
Vidíte, už jsem z toho celý popletený... 

 
Přesto je to zajímavé se občas takhle s mým druhým já potkat. Je to jako v zrcadle, vidím se pak zcela obráceně. 

Vlastně ne - naopak! Co to povídám, vidím se pak zcela normálně... 
 

Back to index (Zpátky na index) 

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku)  

©hurychj@hurontel.on.ca 
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HURONTARIA - 6B/98 
Canadian Czech-out Enzine  Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku) 

Komentář: 
 
Asi jste si minule všimli, že jsme na titulní stránce přidali abecední rejstřík - v tom chceme také dále pokračovat. K 
druhému mirroru v Idahu teď přirostl třetí, v Německu, pro naše čtenáře v Evropě. Jde o to, abyste si našli ten 
rychlejší mirror pro tu kterou denní dobu na Titulní Stránce a do bookmarků si jej pak už jistě dáte sami.  
 
Také se dost rozrůstáme, čtenáři a linky na Hurontarii přibývají, ale o tom si můžete přečíst, když se zapíšete na náš 
pravidelný bulletin, kterým oznamujeme vydání nového čísla, stačí jen dát do textu pošty slovo SUBSCRIBE. 
Snažíme se také získat čtenáře, kteří si chtějí procvičit svoji znalost angličtiny či češtiny zajímavým čtením. K tomu 
nám pomáhají linky u cestovních kanclářích a na univerzitách a školách. Můžete-li nás propagovat tam a ještě jinde, 
uděláte nám velkou službu a budeme vám vděčni.  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: DÍKY KOMU?  
Reportáž: SAYONARA III (Rozpaky poutníka v Japonsku)  
Povídka: JOHN PATRICK A SHERILYN (Mystery).  
Poezie: NA CESTU.  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět na Titulní stránku.  

 
 
"Pivo je pro pití a život pro prožití."  
 

 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být nformováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 

dozvěděli. 
Webmaster Jan(Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca  

 
Text follows - text následuje: 

ÚVAHA: DÍKY KOMU? 

Dovolte mi přátelé, abych vyslovil myšlenku, která se bude mnohým zdát poněkud kacířská, zatímco těm, co na 
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kacíře nevěří, bude připadat přinejmenším absurdní. Přiznám se, že její důsledky mě také někdy trochu děsí, ale nedá 
se nic dělat, potvrzuje to celá historie lidstva. Ano, za to, co jsme a kam jsme se dostali, můžeme poděkovat hlavně 
volům! Tak vidíte, už je to venku, zpátky to nevezmu, někdo to prostě říci musel. 
 

----  
 

Ale abych začal pěkně od začátku: jistě jste už také někde četli, že to byla pára, která byla hnací silou pokroku, ta 
pára, která nás doslova dotlačila až do dvacátého století. Dobrá, ale co bylo před párou? Tedy pochopitelně pára tu 
byla odedávna, ale my jsme ji jaksi neuměli využívat. Ano, správně, byla to voda, která poháněla vodní mlýny, jež 
nejenom rozkošně klapaly, ale hlavně zpracovávaly tak zvanou energii vodní. Ovšem bylo období, kdy ještě nebylo 
mlýnů, ani vodních, ani těch větrných. Co se tedy používalo předtím, kdo to byl, co pomáhal lidstvu tahat kamení na 

pyramidy, pohánět žentoury, pumpovat vodu z polí a pak zase zpátky do polí? 
 

Byli to volové, dámy a pánové, volové! Člověk totiž nezačal myslet hned, když řekl opicím sbohem a slezl se stromu 
- ne, člověk se začal vyvíjet, až když začal pracovat, lépe řečeno až když přišel na to, jak se vyhnout těžké práci. Ano, 

dát jí někomu jinému, silnému, zatímco on, slabý, ale chytrý, by pak měl čas na přemýšlení, že ano, přesněji řečeno 
na to, jak do ní zapřáhnout někoho jiného. Tehdy se člověk, lépe řečeno jeho mozek začal vyvíjet, až dosáhl úrovně - 
ale ne, tak daleko ještě nejsme. A abych parafrázoval Béďu Engelsů, práce vlastně poopičila člověka, neboť jak říkal 

kdysi jeden můj šéf, při práci se nemyslí, při práci se dělá. Jemu se to mluvilo, on nemusel ani nepracovat, ani 
přemýšlet. Ovšem on si to mohl dovolit, od toho byl přece vedoucí. 

 
Ovšem i výše jmenovaný Bedřich jaksi ve svých knihách příliš nezdůrazňoval, že kdyby nebylo továrny, kterou 

vlastnil, nemohl by ani on podporovat jakéhosi Marxe, který si svým psaním nevydělal ani na pero, kterým pak psal o 
vykořisťování člověka člověkem. Jinak řečeno: kdyby nebylo práce dělníků, kteří Engelsovi vyráběli nadhodnotu, 

nemohl by ani Karel Marx vynalézt termín - to je náhoda - zvaný nadhodnota. A kruh se uzavírá. 
 

Leč vraťme se zpět k naší volské historii. Ano, byli to volové, kteří sami pokojně táhli pár tisíc let jařmo útisku. 
Kdysi totiž slovo jařmo znamenalo opravdu jen chomout, ale to bylo ovšem jen u volů. A zatímco volové tahali, lidé 
si na potoce stavěli taková ta kolečka, co se vesele točila. A když pak ta kolečka začala nahrazovat těžkou práci volů, 

naskytla se otázka: Co ale teď se všemi těmi přebytečnými voly? 
 

Dobrý král Václav je tehdy výhodně posílal do Německa, což se ale nelíbilo jeho bratrovi Boleslavovi, který v tom 
viděl únik pracovní síly a nechal proto Vendu zabít. Za to po něm pojmenovali město, navíc s přívlastkem "Mladá", 

což je ovšem přinejmenším gramatická chyba. 
 

Ale vraťme se ještě trochu víc zpět. Naskýtá se otázka: Byli volové ve starém Egyptě? Ovšemže byli! Pravda, na 
stěnách královských hrobek najdeme spíše obrazy býků, hlavně tedy Apise, který byl mimo jiné i posvátný. Historií 
volů, stejně jako historií lidstva se táhne jako červená nit - vidíte, zase ten Béďa - boj za práva volů. Ano, přátelé, 
volové byli, jsou a budou zneuznáváni. Je zde ovšem malý rozdíl: u lidí to vede k různým komplexům, zatímco u 

volů tomu tak není. Vezměte třeba Napoleona, jak ten byl pane zpočátku zneuznáván! A vidíte, on si řekl: "Ne, já jim 
ukážu, ještě rádi za mnou potáhnou!". A vidíte, táhli, také jako volové. 

 
Nedostatkem komplexů se ošem volové značně liší od lidí. Volové nechtějí nikomu nic dokazovat, jen sehnou hlavu 
a táhnou. Není divu, že se jméno vůl stalo synonymem pro naivního dobráka a že se dnes poslušnému manželovi říká 

"starej dobrej vůl". Ano, situace se změnila, označení "vůl" se stalo výsměchen ba i urážkou. 
 

Za starého Říma, vlastně už i za mladého, se dokonce říkalo "Quod licet Jovi, non licet bovi", po česku "Co je 
dovoleno Bohu, není dovoleno volu". Jen malou útěchou byla i vtipná odpověď: "Od většího vola menší vůl učí se 

orati", kterou už latinsky neznám - přešli jsme tehdy v gymplu na ruštinu. Ano, na vlastní oči jsem viděl v Pompejích 
nápis, který jeden umírající pompejan vyryl z posledních sil do omítky, ještě než byl zpopelněn: "Servitus bos est". 

Dnes už se asi nedovíme, kdo tím byl míněn, ale možná, že nám jednou čeští cimrmanologové vysvětlí význam i této 
cenné glosy. Dá se tušit, že bude jednou slavnější než Cesarovo "Veni, vidi, vinci", volně přeloženo: "Přišel jsem a 

viděl jsem to, Venco". 
 

Ovšem staletí přešla a staří volové vymřeli. Čemuž se vlastně ani nemůžeme tak moc divit, neboť podle učebnice 
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zoologie je vůl vlastně "býk, který byl vykastrován" ( ne, to nebyla kubánská učebnice, tam to z nějakého důvodu 
není). Býk, který ztratí potenci, je každému jen k smíchu. Býk, který běží v aréně za rudou mantilou, kupodivu k 

smíchu není. Vůl, který dře, abychom se měli dobře, je k popukání. Býk, který naběhne toreadorovi na rožeň, se stane 
středem arény. Člověk, který dře jako vůl, je považován za vola. Člověk, který naletí jako vůl na různá hesla, je 

naopak politicky vyspělý. Tomu se prosím vědecky říká posun hodnot. 
 

------ 
 

Pak mi neříkejte, že se svět nezbláznil. Přesto tvrdím, že kdyby nebylo volů, táhli bychom ty žentoury dodneška 
sami. Ano, došli jsme daleko; tak daleko, že zapomínáme, že za to vše vlastně vděčíme volům, těm volům, pro které 

nemáme nic jiného než posměch. Přesto všecko nejsem pesimista a věřím, že se jednou situace změní. 
 

Náznaky tu jsou. Uvědomil jsem si to onehdá, když jsem v Praze slyšel jak někdo oslovil druhého - patrně svého 
přítele - slovem "vole". Znělo to docela mile, bylo v tom něco kamarádského, něco přitažlivého a také zavazujícího. 

Znělo to téměř jako "bratře". 
 

Back to index 

REPORTÁŽ: SAYONARA  
(Rozpaky poutníka v Japonsku, díl 3.)  

Japonská kuchyně.  
 
I když se nám třeba nikdy nepodaří pochopit všechny finesy japonské kultury, jedna její část je nám určitě nejblíže - 
jejich kuchyně. Už jste si všimli, jak kuchyně dělá lidi? Italská je veselá a tak i Italové, arabská je vážná a tak i 
Arabové, jiná je tučná a její pojídači jsou pak tučňáci. Japonci jsou také jejich kuchyně, rozdíl je v tom, že oni to ještě 
nevědí. Je vynalézavá, barevná, smyslná a vždycky vás v něčem překvapí. 
 
Pochopitelně u japonského jídla jde především o uspokojení smyslů, ať už to je chuť, čich nebo pochopitelně i zrak. 
To vyplývá i ze zásad shintoismu, jednoho z japonských náboženství, které tvrdí, že příroda je posvátná a 
neposkvrněná, jednoduše řečeno prostě přírodní. A tak jsou jejich jídla plná barev, nádherně upravená, jsou to taková 
miniaturní umělecká díla, se kterými se rádi vystavují. Ano, i za skly restaurace, kde uvidíte plastické makety jídel - 
ve skutečné velikosti - a to pro celé menu a i s cenami. Nezvyklé, ale svůdné.  
 
Japonsko, jako každý ostrov, nebo souostroví - ale co to tady povídám, vždyť vím, že nikdo nemá rád, když se jeho 
zemí říká ostrov. Britové to řeší tak, že Evropě říkají kontinent a Británie je - no prostě Británie. Australani zase říkají 
svému ostrovu světadíl, nu co, velikost na to mají. Japonsko, jako každá země obehnaná mořem, závisí hodně na 
rybách. Je to jejich jídlo hlavní a jak říká můj kamarád z Missisaugy, který má jednu japonskou rodinu za sousedy, 
taky asi nejoblíbenější. Jak moc se mýlí, to bych vám tady chtěl právě dokázat. 
 
Polévka (miso)  
 
je většinou rybí, někdy se soja fazolemi, jindy s jinou zeleninou. Podává se, podobně jako miska vařené rýže, skoro 
ke všem hlavním jídlům a srká se. Jak se mi v Japonsku hodilo, že se mojí mamince nepodařilo (a bůh je mi 
svědkem, že se snažila) mě odnaučit některé nešvary při jídle! Japonská nudlová polévka je zcela jiná než čínská 
won-ton. Podobně dashi, což je zase ale spíše vývar, než polévka.  
 
Ryba  
se dělá na všechny možné i nemožné způsoby. Syrová ryba je buď sashimi, nebo sushi. Dále máme ryby uzené, 
smažené, sušené a bůhví jaké ještě.  
 
Sushi  
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Plátky syrové ryby spolu s rýží namočenou v rýžovém octě (komezu) se lisují či rolují, a to spolu se zeleninou a 
wasabi, japonským zeleným křenem, a balí do sušeném listu mořské chaluhy (nori), která je bobatá na jod. Bohužel, 
nejsa takový znalec, nerozeznám v sushi jeden druh ryby od druhého, ten křen mi tu chuť vždycky nějak maskuje. 
Nigirizushi jsou ručně dělané, zatímco maki jsou rolované. Oshi jsou lisované - to si pamatuji, protože se mnou dělal 
jednou jeden Ind, který se jmenoval Joshi, ale to je čistě mnemonika, vsadím se, že je v životě nejedl. 
 
Vzpomínám, že jsem tuto lahůdku později objednal Atě v jedné japonské restauraci v kanadském Vancouveru. Ty 
černozelené trubičky, vypadající jako malinké kremrole, jí zmátly - nečekala ode mne takový podraz. Po prvním 
kousnutí se zděšeně ptala, co to je a pak jen prohlásila, že to je cejtit dehtem a o chuti raději pomlčela. Někteří lidé si 
na sushi nemohou zvyknout, jiní se gurmánsky olizují. Já osobně dávám přednost tempuře před sushi. 
 
Já s tím mám totiž ještě jiný problém: jelikož se jedná o syrové ryby, ve kterých se vyskytují paraziti, musí se ryby 
vizuálně prohlížet. Solidní restaurace na to mají školené kuchaře a ultrazvuk, ale v menších špeluňkách bych si sushi 
nebo sashimi asi jíst netroufal - ale to berte jen jako moji zaujatost, statistiku neznám. 
 
Jak se sushí.  
Nejprve potřebujete borý, ostý nůž, bento. Dále bambusovou podložku, makisu, na které se to roluje. Dřevěnou lžicí 
se přidává rýže, ovšem dá se to dělat i prsty, jako to dělají japonští kuchaři. 
 
1) Pro ruční smotek se začne s plátkem nori, na něm se rozestře rýže, na to okurka, asparagus, krab nebo i tuňák (ale 
ne tučňák!). Dole se nori přeloží, celé se to zaroluje do válečku a nakonec slepí hořčicí, rozdrcenou rýží, nebo 
majonézou. A chuť - no nechte se překvapit, můžete si to zkusit sami. 
 
Americká verze, zvaná California roll, se dělá tak, že se na nori dá vrstva rýže, okurka, krab, přeloží se plátkem 
avocada a zroluje se do toho rýžového či nori papíru. Zřejmě pro ty, co nemají rádi chaluhy, nebo jsou líní si je 
natrhat. 
 
Sashimi  
jsou ovšem jen plátky syrových ryb, krásně rozložené po talíři jako vějíř. Ryby se používají ale jen slanovodní, jinak 
řečeno mořské, neboť ty prý neobsahují parasity. Plátky se namáčí do sojasosu a také zde se používá zelený křen.  
 
Předpokládám, že sem také patří ona proslavená jedovatá ryba fugu, jenž musí být specielně připravena, jinak je 
smrtelná. Její tenký plátek stojí ale hodně a tak můžete hádat, který byl ten hlavní důvod, proč jsem si ji neobjednal.  
 
Tempura  
jsou obalené krevety či jiní korýši, smažení stylem deep fry, tedy potopením do vařícího omastku. Recept prý do 
Japonska přivezli v 16. století misionáři a obchodníci z Portugalska a Holandska. Co do chuti je to pro nás, kteří si 
občas doma dáme fried shimps (smažené krevety po americku) velmi podobné. Smaží se to na veliké pánvi, spolu se 
zeleninou, většinou v podzemnicovém tj. arašidovém oleji. Obalené v specielním obalu (koromo), se to usmaží a pak 
se to rukou namáčí do tentsuyu, tedy připraveného sosu. Nikdy se nesmaží úplně do zlatova či do hněda, aby se mohli 
ti korýšovci vychutnávat, ale je ovšem nutno je mít čerstvé, ono se to jinak pozná. Také se tam smaží kousky 
zeleniny. To vše se dává na talířek nebo se to pokládá na rýži v misce a poleje tím sosem. Někdy se to podává se 
sojasosem jako předkrm. Chuť je to božská, a řekl bych, že předčí anglosaský či jiný styl smažení, ovšem ono také 
záleží na tom obalování. Také krabí krokety jsou skvělé. 
 
Co všecko se dá tempurovat jsem se přesvědčil, když mi můj průvodič pozval večer do takového malého pajzlíku, 
kde jsme seděli u pultu a kuchtík občas vylovil něco usmaženého a s pohledem, jakoby se jednalo o perlový 
náhrdelník, nám to nabízel. Na vyzvání mého hostitele, hlavně tedy, abych ho neurazil, jsem se snažil pozřít něco, co 
vypadalo jako mořský pavouk. Bylo to hodně křupavé - bylo to totiž obalené a usmažené i se skořápkou a také to 
pěkně vypadalo (pokud vůbec může pavouk dobře vypadat), ale chutnalo spíše jako křída. Ale ani to mu nestačilo, 
ještě jsme si to navíc namáčeli do roztaveného sádla s rozmíchanou kapkou sojasosu a připíjeli teplé - ano, teplé - 
saké. Na to jsme si dali nějakou polévku, o které mi hostitel řekl, že jí dělávala jeho maminka, ale na chuť se už 
nepamatuji. Jak to můj žaludek všecko vydržel, to je pro mě dodnes záhada. 
 
Ryby a podobná mořská havěť.  
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Jste-li na ryby, dejte si lososa, japonsky se to rekne taky sake, zrovna jako to víno ( nevím proč, asi jim došla slova). 
Ika je sepie, kani je krab, tako je chobotnice, maguro je tuňák, shrimp je ebi a ikura jsou lososí jikry. To by mohlo tak 
na jeden večer stačit. 
 
Úhoř, unagi, je cenný nejen pro svoji chuť, ale že také dává energii. Většinou je grilovaný, nebo vařený, to jen já 
jsem si jednou objednal uzené úhoře, které byly super a asi byli dost drazí, neboť si je ostatní také hned objednali, 
když to platila firma. Koňská makrela je prý výborný zdroj vitaminů B1 a B2.  
 
Hamaguri jsou běžné japonské škeble, nejlepší jsou od zimy do jara (já nevěděl, že něco takového je dobré vědět, to 
mi to jednou vysvětlil jeden chlapík v Severní Karolajně). Jedí se syrové nebo grillované. Ryby lze také smažit 
zabalené v konbu, jiné to chaluze, bohaté na vápník, potaš a údajně snižující srdeční tlak (že by potrava budoucnosti?)
 
Korroke jsou plněné krokety, smažené stylem deep-fried.Také obalované kuličky z chobotnic , které se servírují i na 
uličních stáncích, jsou výborné, ale dá se to udělat i doma, potřebujete jen takoyaki grill, pánev a nějakého toho 
hlavonožce. Sušené šrimpy neboli krevety se nazývají sakura-ebi. 
 
Sukiyaki  
je když se grilluje (yaki) hovězí maso na radlici pluhu (suki). Tak alespoň jsem si to přečetl ve slovníku. Dnes už se 
pluhy nepoužívají, na traktoru se to také neservíruje, ale zato vám to udělají přímo u stolu. Maso, dušené v omáčce se 
zeleninou, houbami a nudlemi se pak poleje syrovým vejcem. Podává se pochopitelně s miskou čerstvě uvařené rýře. 
 
Tonkatsu  
jsou smažené obalované vepřové kotlety, podávané s omáčkou, jako třeba Jungfrauschnitzel, ale díky té omačce 
chutnají úplně jinak a už vůbec ne jako naše dobré české kotlety s bramborovým salátem. 
 
Teriyaki kuře  
Teriaki je ovšem jméno známé kořeněnné omáčky, vlastně sosu, ale protože je to kuře marinováno a připraveno právě 
v ní, tak se mu také říká. Já sám na ní barbekuju doma často, s ní se nedá nic zkazit. Existuje ovšem také teriyaki 
hovězí, ale to chce teriyaki krávu. 
 
Yakitori (ne, ne cacciatori)  
je kuře v kouscích, grilované (přitom se pomazává sojasosem a servíruje se zeleninou. 
 
Kdo se zajímá o množství kalorií, může si to porovnat: podle EDO Japan, tj. firmy, co má řetěz japonských restaurací 
v Severní Americe, má jejich teriayaki kuře asi 1g tuku, 410 kalorií, sukiyaki hovězí má 2 a 434 a vepřové na zázvoru 
má 2.2 a 445. 
 
Zelenina a jiné  
jsou třeba vařené špičky bambusu (pokud je to ještě zelenina a ne dřevina), lístky chrysantémy, různé ředkvičky, 
shiitaki či enoki houby a plátky chaluh. Lotosový kořen renkon je trochu škrobovitý, je máčený v octě a používá se na 
marinády, případně se i smaží.. Ředkvičky se řeknou daikon. Také bílá ředkev vodnice, kabu, se dává do polévek i 
jinam. Do téhle kategorie asi patří asi ty chaluhy, které jsou většinou jen součástí jiných jídel, i když si můžete 
pomlsat na jejich opečené verzi, tj, pod infračerveným světlem.  
 
Jednou jsem si myslel, že asi ten plátek zeleniny, co jsem měl na talíři, nějak špatně uvařili. Teprve po delší době, 
když jsem se ho snažil nenápadně zahodit, jsem přišel na to, že byl z plastiku. Předpokládá, že ho tam dali, protože 
měl malý obsah kalorií. 
 
Tofu  
je vysoce hodnotný protein ze soji, nemá cholesterol a je skladován ve formě cihličky ve vodě a před použitím se 
ovšem nechá odkapat. Dává se do polévek, do různých jídel i grillů. Stává se velkou módou kuchařů na západě. Tofu 
se dá připravovat všelijak, také i grilovat. Já sám jsem se o to pokusil, neboť tofu teď proniká i do našich 
supermarketů, ale moje výsledky byly všelijaké.  
 
Těstoviny  
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Yamové nudle, také nudle soba nebo udon jsou běžnou součástí polévek a různých jídel. Japonci si vůbec potrpí na 
nudle. 
 
Rýže  
se většinou podává jen tak, čistá, ale perfektně uvařená a pojídá se - jako ostatně všechno - pomocí proslulých 
tyčinek. Perfektně uvařená rýže drží pohromadě v hrudkách a tak se jimi dobře nabírá. Rýže japonská má krátká, 
kulatá, poloprůsvitná zrna a používá se také všude. Po uvaření se má lesknout a lehce se lepit. Kdo jste někdy vařili 
rýži - ne, nemyslím tu předvařenou - asi víte, že existuje tisíc způsobů, jak ji uvařit špatně, ale jen jeden, jak ji uvařit 
dobře pro ten který účel. Pokud se nejí "jen tak", míchá se se zeleninou, kuřetem nebo fazolemi. A pochopitelně bez 
rýže by nebylo sushi. 
 
Po jídle  
se podává ovoce, ale také často moučníky, třeba sladké rýžové koule, jello z červených fazolí, yamový koláč 
konnyaku či podobně. 
 
Koření  
Česnek a zázvor se používají hodně a vůbec všude ve východní Asii. Pochopitelně i nakládané do láku. Používá se i 
horká hořčice wagarashi. Wasabi je zase jiné unikátní japonské koření. Kořen se nastrouhá a dává do sushi či nudlí, 
ale prodává se spíše jako pasta. 
 
Výrobní značky, které je dobré znát.  
Sojová essence, sojasos, podobná našemu Maggi, je - podobně asi jako pro Italy olivový olej - značkou gurmánství i 
snobizmu. Také prý snižuje chlesterol v těle, předpokládám v lidském, i když to přímo neříkali. Vyrábí ji mnoho 
firem, nejznámější je ovšem gigantický Kikkoman, který ovšem také vyrábí teriyaki sos. Rýžový ocet, lehce 
kořeněný, pro přípravu sushi, zase dělají u Karukanů a Nakanů. S+P dělá koření a známé japonské kari, po česku 
curry.  
 
Pití.  
Saké je podle definice rýžové víno, podle jiných rýžový nápoj, ovšem tak či onak na naše poměry poněkud slabý. V 
Utsunomiyi mi jednou kumpáni při večeři dali láhev saké, prý pro mou manželku, z čehož jsem usoudil, že si 
japonské dámy také občas rády přihnou. Atě jsem ho nedovezl, ale zato jsem jí na letišti koupil její oblíbený peach-
schnaps, takže mi to odpustila. Tu láhev saké jsem pak jeden večer vypil poměrně rychle úplně sám a to ještě v 
hotelu, když na mě padl smutek po domově. Pokud saké skrývá ještě nějaké tajemství, já ho neobjevil. Snad jen to, že 
mě po něm vůbec nebolela hlava. 
 
Používá se, jako v Evropě víno, také hodně k vaření, nebo i k tenderizování (změkčování) masa. Mě chutnalo více 
mirin, což je sladké saké, ale ještě radši jsem si dal Kirin, japonské pivo. Jinak ovšem jsem vždycky popíjel k jídlu 
zelený čaj, po kterém se dobře tráví. Navíc ho dávají na stůl automaticky, takže jsem neměl potíže s objednáváním. O 
automatických mašinách, ze kterých po vhození mincí vypadne horká káva v konzervě a podobně, se ani nezmiňuju, 
ty jsou tam všude. 
 
Vína.  
Firma Suntory vyrábí světoznámá vína, jako třeba Ch. Lion Noble d´Or. Tamba zase víno Tamba Nouveau. 
 
Japonské pivo a alkohol  
Kirin - je prý v pořadí třetí nejvíc pité pivo na světě a má na Japonsko největší obsah akoholu (5 procent). Vaří se 
všude možně po světě, ano, i v Anglii. 
Sapporo - se prodává ve stříbrolesklých plechovkách, takže připomíná vzhledem spíše nějaký zdravotní nápoj. Pivo 
je to lehké a občerstvující. 
Suntory - dělá kromě příjemně chutnajícího piva také whiskey. Také Hikibi dělá whiskey. Nechutnal jsem ani jednu, 
ale pochybuji, že by pobily Jacka Danielse z Tenessee... 
Asahi - pro znalce podotýkám, že je to hlavně stout. Skoro všechny japonské pivovary dělají i černé pivo. Midory 
dělá melounovým likér, kterýžto termín mi připomíná známé "vománkové víno". 
 
Korejské bárbekjú.  
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Pozvali mi na něj sami Japonci, ale už předtím mi jeden kolega v CSA poradil, že je to žůžo. To vás takhle posadí ke 
stolu, kde je v prostředku otvor a zatímco dumáte, k čemu by to mohlo být, začnou nosit na stůl tácy s tence 
nakrájenými masy. Když už to bylo asi dvacet druhů, začal jsem být nervozní: znám toiž jen osm druhů domácích 
zvířat a orientálci si jak známo libují v ledasčems, například Vietnamci i na psech. 
 
Pak nám přinesli takový kotlík, nahoře se síťovinou, ve kterém bylo žhavé uhlí a zasadili ho do toho otvoru ve stole a 
všichni si začali brát ty plátky masa a pokládali je na mřížku, kde se to opékalo a vydávalo to takový ten sizzle, 
neboli syčení. Chutnalo to epes rádes, copak o to, jen jsem se musel držet, abych se zvědavosti nezeptal, jaké druhy 
masa tam mají. Teprve později jsem se dozvěděl, že se používá hlavně nejlepší hovězí, tedy sirloin jako na stejky, 
které se předtím dvě hodiny marinuje v sosu, co obsahuje soju, cukr, česnek a sesame. Ten cukr je důležitý, to aby 
opečené maso trochu karamelizovalo a bylo křupavější. 
 
Hibachi,  
na druhé straně, je sice druh bárbekjú, ale je to jen taková řekli bychom vanička, s mřížovinou, dvířkami dole a plná 
rozžhaveného dřevěného uhlí. Nepoužívá se na přípravu celých jídel, pro dlouhá pečení, opékání a už vůbec ne pro 
tučná masa. Od jiných barbekjú se liší hlavně recepty a tím, že krásně voní, alespoň v Japonsku, kde se zřejmě 
používá uhlí ze speciálních dřev. S mým propanovým se nedá porovnat, ani kdybych tam občas přihodil sandál - tedy 
myslím to dřevo. 
 
Je tam ovšem také cizina,  
tedy pro Japonce, pochopitelně. MacDonaldský hamburger, považovaný na západě za jídlo příliš no řekněme lidové, 
abych neurazil, se považuje v Japonsku, jako ostatně i jinde mezi mladými, za lahůdku. Mě už to ani neudivilo, neboť 
jsem viděl kdysi i v Paříži, městě nejlepších světových kuchařů, velké fronty u Maca. Naše přísloví, že u cizích 
všechno chutná lépe, platí tedy nejen pro Čechy. Jen tak mimochodem, zdržíte-li se někdy v cizině déle, řekněme rok, 
zjistíte, že váš starý známý žaludek je pořád ještě ten nejlepší český vlastenec a je to tak asi dobře. 
 
Také v Kentucky Fried Chicken (KFC a la Japan) jsem jednou popojedl, ale bylo to skoro stejné, jako tady na západě. 
Pokud jsem očekával něco ve stylu čínského dimsunu, kantonské kuchyně, zmýlil jsem se. To nám jednou v Torontě 
přinesli na stůl pečenou slepici, jejíž hlavička nám, jemně oddělena od trupu, s otevřenými očičkama pořád vyčítavě 
čuměla do jídla. Nevím, proč jsem si tehdy připadal jako kanibal, zatímco některé dámy důrazně žádaly, aby se ta 
gilotinovaná hlava odstranila, než se mohli s chutí pustit do zbytku dekapitovaneho kapuleta. 
 
Před KFC tam stává socha colonela Sanderse, zakladatele KFC, byl tam trochu nižší postavy než jinde, snad aby ho 
Japoncům víc přiblížili. Najednou začlo pršet a číšník honem vyběhl ven a vlastním tělem ho chránil proti dešti, když 
ho odnášel do sucha. Napadlo mi, že mu prostě mohli strčit do ruky deštník, ale pak jsem si uvědomil, že Japonci 
mají úctu ke všem soškám a kdo ví, třeba si mysleli, že je to americký Buddha. Sám jsem si jednu takovou břichatou 
sošku přivez z Japonska domů, Aťa jí teď říká Honza. 
 
I jinde.  
Kdo jste byli v Japonku, tak se asi budete ptát, zda jsem si mohl tohle všecko objednat, když je tam tak draho. Ano, 
je, za hamburgra jsem platil asi dvacet amerických dolarů a to jsme dostávali diety jen třicet dolarů na den. Ale tohle 
Japonci už také věděli a tak nás krmili sami. A dobře. Každý hotel měl restauraci, kde jsem už měli předplacené 
snídaně, většinou smorgasbord, neboli "jez kolik sníš". Na obědy a večeře mě většinou také brali, ať už jednotlivě, 
nebo od firmy. Pamatuji, jak za mnou jeden inženýr jel tři hodiny přes kus Japonska, jen aby mě mohl vzít na večeři, 
přičemž se mi stále omlouval, ale tu příhodu popíšu radši jindy. 
 
A zbytek? To není tak složité uhodnout: v Kanadě i ve Státech máte japonskou restauraci v každém větším městě. Že 
to není vždycky ono, je nasnadě. Tak například v Saskatoonu i jinde najdete kiosky na různých shopping centrech, 
které prodávají něco, čemu také odvážně říkají sukiyaki. Jí se to vidličkou z papírových tácků a pravý Japonec by se 
tomu na míle vyhnul. takže jsem si to radši vyzkoušel (chybami se učíme, ne?) z různých kuchařských knih na svém 
barbekjú ... 
(pokračování)  

Back to index  
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POVÍDKA: JOHN PATRICK A SHERILYN (Mystery). 
(Věnováno paní Evě Hechtové)  

Naše předměstí leží v průseku mezi lesy; je to sice pár mil od města, ale přesto se pyšně považuje za část Inverhillu. 
Říká se tomu Sutherlands. Proč? Snad že je to na jih od řeky, snad, že tu kdysi nějací Sutherlandi bydleli. Ale to 
muselo být někdy dávno, nikdo se už tady na ně nepamatuje. 
 
Mezi námi a jezerem vede stará dostavníková cesta, ještě z počátku tohoto století, místy je přerušovaná potoky nebo 
zarostlá lesem. Stromy po obou stranách cesty k sobě přátelsky sklánějí své větve a vytvářejí jakousi alej, která 
připomíná atmosféru dálných časů. Kdysi tu u cesty vyrostly sruby, to jak přicházeli vojáci, námořníci a později i 
settleři. Celý přístav se tu tak rozrostl, přímo u ústí řeky, která si nechá říkat Wawa - tak ji ostatně pojmenovali už 
Ojibwa indiáni, kteří tu blízko stále ještě žijí. Všimli si totiž, že tudy podél řeky přilétají hejna kanadských hus, které 
tu také odpočívají, než se vydají na sever přes Huronské jezero. Přístav, nazvaný St. Jacob, dokonce vyrůstal rychleji 
než sousední Inverhill, tak jako někdy mladší sourozenec přeroste své bratry. A v místní kronice si můžete přečíst o 
požáru, který přístav i osadu svatého Jakuba zničil, to když se inverhillští osadníci sebrali a místo zapálili. 
 
Ta zapomenutá cesta, vedoucí k dávno opuštěnému přístavu, je ovšem velmi romantická a proto tam často chodíváme 
s mou ženou Marion na procházku. Dosud tam stojí několik srubů, předělaných na rekreační chaty. Turisti zdaleka, 
od Hamiltonu nebo až z Toronta, sem v létě přijíždějí a okupují pláže. Kluci se tu učí padat ze surfboardů a 
plachetnic je tu také plno. Většinou jsou to ty od Michiganského a Hořejšího jezera, která jsou obě propojena s 
Huronem. Na podzim zase civilizátoři odtáhnou a kraj si oddechne. A jak se pak zima přibližuje, cesta se 
melancholicky halí do roztrhaných cárů mlhy a přiložíš-li ucho k zemi, uslyšíšmožná i rachot kol starého 
dostavníku... 
 
Na vodě u mola se houpají rackové a zatímco vlny laškovně poplácávají hráz, tam někde dole pod vodou vyzvání 
zvon z místního kostela, zvon, který tehdy vandalové odvezli na člunu do zálivu a tam slavnostně utopili. A jak tak 
podzim ustupuje a přenechývá místo zimě, přilétnou severáky od Thunder Bay a ve větvích stromů pak do úmoru 
zpívají své smuteční písně. Za koho? Jednou jsem na břehu jezera našel divokou husu. Ležela celá ztuhlá, snad už 
byla noc příliš chladná anebo asi byla vyčerpaná letem a přecenila svoje síly. Její družky byly už dávno dál na cestě 
na jih, za sluncem, jen ona tu opozdilec ležela a zdálo se, jako by zaspala. Její nádherný, dlouhý krk byl ohnutý do 
oblouku a hlavu měla skrytu pod křídlem. Tak zůstala, když si pro ni přišel anděl smrti a spolu pak odletěli někam 
daleko, možná do ptačího ráje... 
 
Také v zimě se tu s Marion rádi couráme a větve stromů, zatížené sněhem, se k nám sklánějí a kývají na pozdrav. To 
už je i potok zamrzlý a tak jej lehce přejdeme po ledu, zatímco jindy musíme jít kus proti proudu, kde je malý, 
houpavý můstek. Za potokem pak cesta zase pokračuje dál, kolem rozvalin zájezdní hospody, jejiž komín ještě stojí. 
Krb je ještě celý černý od ohně, který tady kdysi plápolal a zahříval cestující, promrzlé z jízdy dostavníkem. 
 
Odtamtud jdeme ještě pár minut a už jsme u domu Wilsonových, tedy Johna Patricka a jeho ženy Nancy. Marion se 
totiž seznámila s Nancy v jejich náboženském klubu, žíkají tomu bible study. Probírají tam Starý i Nový Zákon, 
ochutnávají zákusky a také diskutují různé, řekl bych světské problémy. Je to totiž sezení čistě ženské, vlastně přísně 
tajné. Když se zeptám Marion, o čem se mluvilo, řekne "Svatý Lukáš, kapitola šestá, verš třicátý sedmý". Schválně 
jsem si to tam našel a stálo tam: "Neodsuzujte druhé a Bůh neodsoudí vás". A přitom vím, že kromě Lukáše tam také 
probírají Rachel, ne tu z bible, ale Rachel Cunninghamovou a její dceru, co se bude letos vdávat. 
 
Většinou se na své procházce u Wilsonů také na chvíli zastavíme. Nejprve všichni posedíme spolu a protřepáváme 
novinky, ale brzy se my dva s Johnem Patrickem odebereme do vedlejší místnosti, on přihodí poleno do krbu a oba 
pak děláme plány na jarní sezónu. Má totiž člun a tak jezdíme často na Huron lovit ryby. Většinou chytáme jezerní 
pstruhy, whitefish nebo pickerely a každý rok se také zůčastňujeme místního Chinook Salmon Fishing Derby, kde se 
chytá o ceny. Už jsme těch lososů chytili pěknou řádku, i skoro metrové, ale ještě nikdo z nás nevyhrál. Rybaření z 
nás udělalo kamarády a dobře si s Johnem rozumíme: já jsme jinak nemluva a on je takový tichý, nekomplikovaný 
člověk. 
 

----- 
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Bylo to v květnu, kry na jezeře se už dávno hnuly a odpluly buhví kam. Slunce se už také vesele shlíželo ve vodě, už 

ne tak nesměle, jako na začátku dubna. Zase jsme jednou došli až k Wilsonovic domu a Marion podotkla, že asi 
někam odjeli, vypadalo to tam nejak tiše či co. V zadním pokoji se ale svítilo, tak jsem zazvonil. "Nejprve jsi měl 
zjistit, jestli tam není zloděj," dávala mi instrukce moje žena. Ona totiž myslí na všecko, ale málokdy mi to řekne 

včas. Nancy, celá uplakaná, otvírala pomalu dveře a vzlykala: "John Patrick! Dostal záchvat a odvezli ho do 
nemocnice se srdcem. Pořád mě utěšovali, že to nebude tak zlé, ale já nevím..." 

 
Druhý den jsme šli do nemocnice i my. John tam ležel, bledý a nehybný, v nose trubičky a u postele na stojanu mu 
visela výživa nebo jak se tomu říká. Ani jsme si s ním nemohli promluvit, tak na tom byl špatně. Vraceli jsme se 

smutní, asi jako jednou, když jsme navštívili ve Scarborough mého kamaráda, paralyzovaného po nehodě. Byla to 
specielní nemocnice, samí lidé na vozíčkách, většinou po úrazu. Vozíčky byly elektricky poháněné a oni se kolem 

nás míhali jako na závodech. Někteří mohli hýbat jen hlavou, těm dali kolem čela nějaký kruh se spínači a pohybem 
hlavy doleva či doprava pak řídili směr a rychlost svých vozítek. Bylo to jako v nějaké science fiction, lépe řečeno v 

horroru. Vypadalo to jako v opravárně robotů, až na to, že uvnitř byli lidé... 
 

Navštívil jsem Johna ještě později, to už byl doma. Ležel v posteli a vypadal o trochu lépe. Chvíli jsme se bavili o 
ničem a on mě najednou zničeho nic požádal, zda bych úpro něj něco neudělal. "Ale ovšem," povídám, "vždyť jsme 
přátelé." Ukázal na skříň a řekl: "Je tam nahoře taková malá krabička, přines mi ji." Uchopil ji opatrně, jako kdyby 

tam měl celé rodinné jmění. Pak ji přejel ji rukou, jako kdyby dělal nějaké čáry a zase mi ji podal zpátky. "Ne, teď ji 
neotvírej," zarazil mě, "až po mé smrti." 

 
"Co blázníš?" snažil jsem se ho utěšovat, ale viděl jsem, že mluví vážně. 

Kývnul prstem, abych se k němu naklonil a zašeptal:" Chtěl bych, abys mi ji dal do hrobu, tu krabici, ale tajně, aby o 
tom nevěděla - ukázal na vedlejší místnost, kde byla Nancy - ona by to určitě spálila. Jsou tam totiž dopisy." 

"Čí dopisy?" nedalo mi to.  
"Dopisy od Sherilyn. Přečti si je a pochopíš," dodal. 

"Ale já -" namítnul jsem. 
"Vysvětlím ti to později, jestli na to bude čas," přerušil mě. "Schovej to pod kabát a teď už jdi!" 

Tak jsem šel, co mi zbývalo, ale hlavou mi to vrtalo. Tak vida, ten klidný, nenápadný člověk má také svoje tajemství. 
A ani nechce, aby se to dozvěděla Nancy; hm, tak ona tichá voda přece jen břehy mele. No co, však on mi to ještě rád 

poví, jsme přece kamarádi... 
 

----- 
 

Už mi to nepověděl, protože tři dny nato zemřel. Odvezli ho prý zase do nemocnice, ale už bylo pozdě. Když nám to 
Nancy volala, zněla už v telefonu nějak divně, ale když jsme k ní přišli, vyváděla jako šílená. Ani ne ze žalu, spíš ze 

zlosti. "Ona mi ho ukradla," vykřikovala, "ta děvka mi ho zabila! Celou tu dobu ho trápila a nemohla se ho vzdát. 
Radši ho utrápila, než by mi ho pustila, prokletá čarodějnice, ona ho zaklela..." 

 
To už bylo na mě moc. Nechal jsem Marion, aby ji utěšovala a šel jsem radši zařizovat pohřeb. Nemám rád 

hysterické scény a už vůbec ne, když se týkají mého kamaráda. Co to vůbec Nancy blábolí, jaké čáry, jaké utrápení, 
vždyť přece umřel na srdce! Vynořila se mi scéna s krabičkou a hlavou mi vrtala představa neznámé ženy, která prý 

měla nad Johnem takovou moc. 
 

Tím se mi ovšem hned připoměl i ten problém: co teď udělat s tou krabicí? Nejlepší bude, přemítal jsem, když ji 
prostě nenápadně vsunu do rakve, až bude John vystaven v kostele. Je to ovšem riziko: když mě chytnou, jak to 

vůbec vysvětlím? Jediný člověk, který by mi to dosvědčil, už bohužel promluvit nemůže. A proč bych vlastně neměl 
ty dopisy vrátit pisatelce? Možná, že bych měl přece jen otevřít ten box a najít tam její adresu... 

 
Ale byla to opravdu jen sbírka dopisů, trochu opotřebovaných, jako kdyby si je někdo pořád četl. Jinak jsem v nich 

nenašel nic zvláštního. Písmo bylo skoro dětské, téměř krasopisné a dopisní papír byl bez iniciálek. Obálka ani jedna. 
Milostné vzpomínky z mládí, říkám si a dál už jsem to ani nečet. Když jsem tu plechovku zavíral, měl jsem pořád 

ještě takový divný pocit, jako bych někomu nahlížel do ložnice. 
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----- 
 

Pak přišel pohřeb. Pečlivě jsem schoval krabičku pod kabát a tvářil se hrozně nenápadně. Usedli jsme do lavic, 
vpředu na katafalku ležela rakev a do specielního stojanu zasunuli desku se jménem: 

JOHN PATRICK WILSON 
 

Jak je to prakrtické, řekl jsem si, dnes on, zítra já, jedna cedule se vysune, jiná se zase zašoupne. Ale to už mě Marion 
táhla dopředu, abychom se prý šli podívat. Mě osobně se tedy to čumění na drahé zesnulé zdá poněkud nenormální, 

radši si je pamatuji, jací byli, když žili. Ovšem musím přiznat, že tam John vypadal lépe, než za živa. Oholený, 
učesaný, prostě jako kdyby šel na koncert. Pochopitelně, že mu udělali make-up, ale hlavně měl ve tváři takový 

zvláštní výraz spokojenosti, který jsem u něj předtím nikdy neviděl. Jako kdyby se tam, kam se odebral, docela těšil. 
Jakoby konečně našel, co hledal, jako by neodcházel, ale naopak se někam vracel. 

 
V duchu jsme mu dokonce záviděl a hned jsem to také řekl Marion, ale ta mě okřikla, abych prý nemluvil jako 

blázen. "To jsem nevěděl, že blázni závidějí mrtvým, " povídám a hned mi také došlo, proč mu vlastně závidím. On si 
tu klidně leží a já zatím abych přemýšlel, jak k němu propašuju tu zapeklitou krabici. Nejlépe asi bude mu ji šoupnout 

pod tělo, nebo pod hlavu.... 
 

Konečně bylo po mši, lidé odcházeli, jiní se bavili v hloučcích a nikdo si zrovna Johna nevšímal. Přistoupil jsem 
pokud možno nenápadně ke katafalku a kouknu na něj, jako kdyby mi mohl poradit. Ale on nic, jen se pořád tak 

nevinně usmíval a čas utíkal. V duchu jsem si nadával, že jsem mu to slíbil, pak už jsem se zlobil i na něj, že ode mne 
ten slib chtěl a ještě se mi teď posmívá. Musel jsem vypadat asi hodně ztrápeně, protože ke mně přistoupil náš kněz, 

father Sobotkiewicz. Poklepal mi na rameno, až mi málem vypadla ta piksla na zem a utěšoval mě: "Už si to tak 
Charlie neber, už ho nemusíme litovat, John už si svoje dotrpěl." 

 
Ale já ne, chtělo se mi křičet, a vtom mě napadla spásná myšlenka: vždyť on přece John vůbec neřekl do rakve, ale 
do hrobu a dokonce ani neřekl, kdy to musí být! Ulevilo se mi - nikdo tak rád neodkládá věci, jako já. Všichni jsme 

pak s Nancy odjeli do jejich domu, kde se držela smuteční večeře. My jsme se ale s Marion brzy vytratili, 
koneckonců o Nancy jsme strach mít nemuseli, přijeli oba její synové i její matka. 

 
----- 

 
Už jsem se chtěl vypravit na hřbitov, abych měl tu záležitost zas sebou, když jsem si vzpoměl znovu na jeho slova: 
"Přečti si to a pochopíš!" Co jsem vlastně měl chápat? Možná, že chtěl, abych dal té jeho pisatelce zprávu, ale kde ji 
najdu? Nenápadně jsem se ptal kolem po nějaké Sherilyn, ale nikdo ji neznal. Pak jsem si řekl: aha, to on asi myslel, 

že když ji najdu, abych jí ty dopisy dal, ona má přece na ně právo! Také jí musím sdělit, že zemřel, protože, jak je 
vidět, ona není vůbec odsud... 

 
Znovu jsem krabici otevřel, ale tentokrát jsem se začetl pozorněji. Byla to opravdu taková mladá, studentská láska, 
znali se asi ze školy, tak jak se mladí poznávají. Pak do toho něco přišlo, ale co, to nebylo z dopisu vůbec zřejmé. 

Muselo to být něco většího, protože on najednou utekl z města a potuloval se někde po západě Kanady. Obálky tam 
nebyly, takže nebylo jasné, kam byly dopisy zasílány. Psali si dál, nebyl to tedy takový ten rozchod, kdy se milenci 
pohádají a už spolu nemluví. Pravděpodobně měl nějaký průšvih ve škole, nebo doma, však to znáte, také jsme byli 
mladí. Požádal jí, aby utekla za ním, že bez ní nemůže žít. Zprvu odmítala, nemohla, možná ani nechtěla. Rozhodně 
ale ne proto, že by ho neměla ráda. Napůl dítě a napůl už žena, otvírala v těch dpisech, plných upřímného citu, svoje 
srdce, naplněné zmatkem lásky. Srdce, na druhé straně zatížené, jako u jiných žen, poslušností k rodičům, k jejich 

klanu a tradici. 
 

Bojovala s tím jak nejlíp uměla. Marně mu vysvětlovala - a hlavně asi také sobě - že nemůže, že nesmí, že nemá 
odvahu. Od začátku už stejně tušila, že je to marné, že sebe nepřesvědčí, že nakonec stejně odjede. Odjede tam, kam 
ji volá ten hlas, který ti šťastní z nás uslyší jen jednou v životě a ti méně šťastní už vůbec ne. Následoval dopis, kde 
slibovala, že přijede do Reginy, šestého července, v sedm hodin večer. Rok tam ovšem nenapsala, proč také. Ale to 

už byla také její poslední dopis a byl jsme zase tam, kde jsem začal. Přijela, nepřijela? A co vůbec dělal John Patrick 
v Saskatchewanu? 
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Měl jsem v Regině naštěstí jednoho známého, tak jsem ho požádal o informaci. Když se ale ptal, proč to potřebuju 
vědět, musel jsem mu zalhat, pravdě by totiž určitě neuvěřil. Zjistil mi, že kolem sedmé hodiny večer přijíždí do 

Reginy vlak z Winnipegu, tedy směrem z východu, směrem od našeho Ontaria. Snad to byla náhoda, snad se jízdní 
řády mění skutečně tak málo. Nebylo to moc slibné, ale podařilo se mi alespoň eliminovat celou Kanadu na západ od 
Reginy. John Patrick tam tedy byl , otázkou zůstává, zda tam Sherylin tehdy skutečně přijela. Odhadl jsem, že to bylo 

asi tak v padesátých létech, ale to také bylo vše, co se dalo o tom říct.  
 

Vím, Sherlok Holmes by zde řekl své známé :"Elementary, dear Watson!" a už by to frčelo. Podobně jiný spisovatel 
detektivek by zase naznačil, že jenom úplný blb by už teď nepřišel na řešení. Abychom se ale mohli jako ti blbicítit, 

nejdříve by to řešení pořádně zamaskoval a pro jistotu některá fakta ještě navíc zatajil.  
 

Ovšem tak to musí být, čtenáři to prostě nechtějí mít vůbec lehké. Dobrá detektivka totiž v sobě spojuje jednu porci 
napětí se dvěma porcemi tápání po pravdě. A vůbec nevadí, že to čtenář neuhodne, hlavně, když si může říci "No jo, 

jak to možné, že jsem tohleto přehlédl?" Úplně přitom zapomene, že spisovatel detektivky pracuje vlastně úplně 
stejně, jako ten vrah: nejprve si nalezne motiv, potom oběť, pak ji zabije a nakonec už jen zamaskuje stopy. Takhle je 

to totiž daleko lehčí, alespoň pro toho spisovatele, pochopitelně. 
 

V detektivkách se také vždycky zloduch nakonec docela rád přizná, když mu ten či onen Šerlok rozbije jeho alibi 
anebo dokáže, že to prostě nikdo jiný udělat nemohl. Tato téměř zbožná úcta k logice ale těm živým zločincům 
bohužel chybí. Málokterý začne u soudu najednou ochotně vysvětlovat, proč a jak vlastně utopil svou tchyni v 

akváriu. On se vám lump většinou ani nepřizná! To zase takový lotr v detektivce, to je pane jinej pašák - zřejmě mu 
asi záleží na tom, aby se čtenář za svoje peníze opravdu dozvěděl úplně vše. 

 
Byl jsem jednou v porotě, jakožto jeden z oněch dvanácti rozhněvaných mužů, vlastně pardon, bylo nás jen pět, sedm 

bylo žen. Porotili jsme tam tehdy chlapíka, který přepadl obchod a byl chycen in flagranti, jinak řečeno s pistolí v 
ruce. U soudu tvrdil, že ten revolver někomu vypadl a on že ho jen ze zvědavosti zvedl. To už bylo i na soudce moc a 
povídá: "Nezdá se vám to ale velká náhoda, že ten, komu upadla, měl všechny tři iniciálky stejné jako máte vy?" No, 

nemyslel, ani tehdy, ani předtím, vždyť on je tam sám idiot do té pažby vyryl! 
 

----- 
 

Nezbývalo, než se nějak šikovně zeptat Nancy, ale sám jsem to udělat nemohl. Musel jsem chtě-nechtě, tedy spíše 
nechtě, celou tu historku vyprávět Marion. Vlastně jen potud, pokud jsem to znal. Čekal jsem, že se na mě zase bude 
zlobit, ale vzala to normálně, jako kdyby se takové věci stávaly každý den. Ženy jsou totiž vědecky nevyzpytatelné, 
jak říkal náš profesor matematiky a asi proto také zůstal svobodným mládencem. Ovšem zvědavá na konec celého 

příběhu, to tedy zase byla. Zašla za Nancy dokonce ten samý den, hned po tom, co si dvakrát přečetla všecky ty 
dopisy. Než odešla, musela mi ale slíbit, že Nancy nic neprozradí. 

 
Moc toho nevyzvěděla, ale přinesla hned jedno překvapení: Sherilyn už totiž nežila. "Výborně," řekl jsem, "tak a milá 
krabice, adieu, ještě dneska se setkáš s Johnem Patrickem." Ale Marion se mnou tentokrát nesouhlasila, a to hned ze 
tří důvodů: jednak se mnou souhlasí málokdy a za druhé prý to tak nemůžeme nechat. Ten třetí důvod neřekla, ale já 

ho dobře znám: nedala jí zvědavost.  
 

"Máme hromadu stop, " pravila. "Nancy mi totiž řekla, že John jezdíval každý rok v srpnu někam autem. Kam, to 
neřekl, ale podle toho, jak se oblékal, se dalo usoudit, že se jí jezdil - Nancy řekla ´té ženské´ - podívat na hrob." 

 
"Jak to, že o ní Nancy vůbec ví?" zeptal jsem se, asi hloupě, soudě podle toho, jak se Marion zatvářila. 

 
"No on o ní mluvil ze spaní a později i ve dne, to když si myslel, že je sám. Jako by ho očarovala, říkala. Pak mu 
Nancy řekla, že o tom ví a chtěla rozvod. Ale John ji uprosil, aby s ním zůstala, i když kromě jména jí nic víc o 

Sherilyn neřekl. Teda kromě toho, že už nežije; snad jí tím chtěl uchlácholit, ale znáš Nancy, to mu u ní moc 
nepomohlo." 

 
"Víš, " vysvětlovala mi žena, " to je hrozné, když žiješ s mužem, o kterém víš, že má rád jinou." 
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"To nevím," povídám, "já nikdy s mužem nežil, ale taky bych se asi naštval, kdyby měl rád jinou." 
 

"Už jsi zase protivnej, " odsekla Marion a uraženě se odmčela. Ale ne nadlouho, za chvíli to už nevydržela a 
pokračovala: "Tak s ním žila dál, protože ho milovala." 

 
"Ale on Nancy také miloval," hájil jsem ho. "A vůbec" jak může vůbec někdo žárlit na mrtvou?" 

 
Marion jen zakroutila hlavou, jako že ničemu nerozumím. Nancy prý si opravdu myslí, že ho ta ženská zaklela. Ale 

není ti tu něco nápadné?" zeptala se spiklenecky. 
 

"A co?" divil jsem se, protože mi nikdy nic není nápadné, zvláště ne to, co je nápadné mé ženě.  
 

"No přece ta vytrvalost. V tom musí být něco víc; představ si, kolik už to asi je let! Vždyť se znali už ze školy!! 
 

"No co, " říkám, "vždyť my jsme taky byli highschool sweethearts a vydrželo nám to až do teďka!" 
 

"To je něco jiného," odsekla Marion a já viděl, že už to téma radši nemám rozvádět. 
 

"Musíš tam zajet," rozhodla moje žena, jako obvykle za nás za oba a mě napadlo, že to je asi také ten důvod, proč 
nám to dohromady tak dlouho vydrželo. 

 
"Ale kam, proboha, to mi neřekneš?" zeptal jsem se překvapeně. 

 
"No přece do Peterborough, tam někde je pochována." 

 
Tím mi ovšem vyrazila dech. Určitě čekala na moje překvapení a když se ho dočkala, podívala se na mě vítězně jako 

Napoleon a pronesla: "Zatím, co ty se tady povaluješ, udělala jsem sama kus pořádné detektivní práce."  
 

Nezmohl jsem se než na: "Ale jak jsi to, prosím tě..." 
 

"No jak, připravovali jsme s Nancy Johnovy věci, že je dáme Armádě Spásy a tenhle papírek mu vypadl z jeho 
svátečního saka." 

 
"Vypadl, jo?" ptám se nevěřícně. 

 
"No trochu jsem mu pomohla a taky jsem ho musela hned schovat, aby to Nancy neviděla," řekla a podala mi jakýsi 

kus papíru. Podíval jsem se na něj: byla to účtenka od benzinu, datována 20 srpna předešlého roku, od nějak pumpy v 
Peterborough. Na to jsem ovšem nemohl nic říct a druhý den jsem tam hned vyrazil. 

 
---- 

 
V Peterborough jsem ovšem nepochodil, John Patrick zajížděl pravděpodobně někam do okolí. Zase konec stopy, 

zalitoval jsem, ale představa, že bych k Marion přijel s prázdnou, mě děsila. Nakonec jsem to vymyslel: v jednom z 
těch dopisů se Sherilyn zmiňovala o "jejich" mostu, kde se scházeli. A nebyl to jen tak ledajaký most, byl to tak 
zvaný covered bridge, na němž je postaveno něco ve tvaru otevřené stodoly, to asi aby ten most, když je celý ze 
dřeva, netrpěl počasím. Je to celkem rarita, v celém Ontariu jich není jistě víc než deset. Zašel jsem tam tedy do 

městské knihovny, kde jsem se dozvěděl kromě mnoha jiných věcí - které jsme ovšem nehledal - také to, že v okolí 
jsou jen dva takové mosty.  

 
Měl jsem štěstí: hned na prvním místě - jmenovalo se Logansville - jsme našel náhrobek, který byl s největší 

pravděpodobností její: 
 

SHERILYN DONOVAN 
Zemřela tragicky 20 srpna 1951. 
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Na hrobě ležela uschlá kytice, bůhví odkdy a patrně od Johna. Z obrázku na pomníčku se na mě dívalo mladé, 
usměvavé děvče, které asi odjelo za svým milencem a zase se zase vrátilo sem, ale bez něho. Možná, ale možná, že to 
bylo všecko jinak. V duchu jsem viděl jiný hrob, ten u nás. Jaká podivná historie, či spíše tragedie, je asi spojovala? 

Stál jsem tam a otázky se mi hlavou jen míhaly. Co jí tady asi každý rok John říkal, když jí pokládal na hrob květiny? 
Nakonec jsem také koupil kytici, protože vím, že by si to John tak určitě přál a položil jsem jí Sherilyn k hlavě. 

 
Vrátil jsem se zase do Peterborough, přesněji řečeno zase do městské knihovny. Co jsem se nedozvěděl z novin, mi 

ochotně vypověděla paní knihovnice, už starší, milá paní: " Jo, pane, tenhle příběh tady už málokdo zná. To byla 
veliká láska. Jenomže on se nějak nepohodl se svými rodiči a utekl na západ, do Prairies. Odtamtud jí psal, aby 

přijela za ním, ale ona nechtěla, to víte, chodila ještě do školy. Ale on prosil a prosil a tak se sebrala a jela za ním. 
Moc se jim tam nedařilo, až on přišel na ten hloupej nápad s vyloupením banky, znáte to, holdup..." 

 
----- 

 
Ano, znám to, dokonce důvěrně, ne že bych teda nějakou banku vyloupil, ale byl jsem při tom. To jsem ještě bydlel v 

Montrealu, pracoval jsem blízko Cote Vertu a banku jsme tam měli takovou malou, hned na rohu. 
 

Šel jsem si v poledne vybírat šek, tedy jako výplatu, a po kratším čekání v řadě jsem se konečně dostal k okénku. 
Slečna mi zrovna začala vyplácet peníze, když slyším nějaký hluk. Tak se otočím a vidím tři muže v maskách - v 

takových těch lyžařských, co mají jen otvory pro oči a ústa. V rukou měli automatické pušky a křičeli něco 
francouzsky. Já se ovšem nikdy pořádně to jejich parle vous nenaučil, takže jsem si nejprve myslel, že se tam natáčí 

nějaký film nebo co. Když se ale ostatní lidé začali stavět ke zdi a zvedali ruce, viděl jsem, že se asi nejedná o 
divadelní inscenaci bitvy o Quebec City a poměrně přesně jsem je napodobil. 

 
Za chvíli mě ale začaly ruce bolet a tak jsem je zase nenápadně spustil, ale ten jeden si toho všimnul a píchnul mě 

hlavní do žeber, a ten druhej, ještě víc nervozní, na mě něco zařval. Ruce mi rychle vyletěly nahoru jako na špagátu - 
což bylo jen dobře, jak mi později sdělil ten detektiv, co to vyšetřoval. Jenomže já v tom okamžiku myslel na něco 

úplně jiného a sice na to, kam asi položila ta slečna ty moje peníze, jestli tedy na mou, nebo její stranu okénka, než je 
tedy všecky ti grázlové sebrali. Že to není důležité? Jakto, že ne? Kdyby byly bývaly u mě, tak mi to banka nezaplatí 

a oni by vlastně okrádli taky mě. A vůbec, co bych řekl Marion, až přijdu domů s prázdnou? Myslíte, že by mi 
uvěřila, že mě banditi v bance okradli? 

 
Jeden z těch ostrých hochů zatím kopl několikrát do manažera, který už ležel poslušně na břiše, tak jak mu to ostatně 
předtím zřejmě nařídili. Moc si ale nezakopal, protože ten okopaný hned zařval: "Léon!" a mladičký účetní honem 
zlodějům otevřel klíčem sejf. Nacpali peníze do ruksaků a rychle ven. jen ten poslední z nich, zřejmě špýmař, opět 
něco vykřikl a namířil zbraň na nás ostatní, co jsme tam zatím stáli, jako kdybychom podpírali neviditelný strop. 

Pomalým pohybem do strany, jako když kropí záhon, mávnul hlavní a vyrazil ze sebe: "Rrratatata!", ještě navíc s tím 
hrozným quebeckým "r". 

 
Za necelou hodinu přijela policie. To se totiž čeká, aby si lupiči překvapení při činu nevzali některé ze zákazníků 

jakožto rukojmí, protože tím by se situace značně zkomplikovala. Zmíněný detektiv nás všechny pořádně vyzpovídal 
a já si najednou uvědomil, že si vůbec nepamatuji některé důležité detaily. Jak byli vysocí? No dost, jeden byl vyšší. 

Jak staří? Tam jsem už byl přesnější - pokud se mě nezeptali, jak jsem to vlastně poznal, když měli přece všichni 
masky na obličejích. Oblečení? Asi džíny, ne? Nebo ne? Pak jsem si vzpomněl: ten jeden přeskočil pult, jako to 

dělával slavný John Dillinger, teda alespoň ve filmu. Ostatní se přidali: "Ano, ano, on přeskočil pult!" Když byl se 
mnou hotov, povídá mi ten detektiv: "To máte štěstí, co? To se každému nestane." 

 
"Já nevím," povídám, "mě se to ale v kině zdálo nějak víc opravdovější." Zasmál se a propustil mě. Kolik toho tehdy 

ukradli, dodnes nevím, protože je nikdy nechytli - byli to zřejmě profesionálové. 
 

---- 
 

John Patrick ovšem profesionál nebyl. Proto ho také asi napadlo jít vyloupit banku, jinak by si uvědomil, že je to 
riskantní a tresty za kradení v bance jsou přísné. Pokud ovšem nejste samotný bankéř, tam jste naopak zákonem 

chráněn. Také ve výběru zbraní nebyl moc zkušený: někde si sehnal nebo snad i koupil, obyčejnou brokovnici, tehdy 
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se na to ještě nepotřebovaly žádné papíry. Upravil ji standartním způsobem: to se uřízne vpředu hlaveň a vzadu pažba 
a co pak zbude, je taková dvouhlavňová bambitka, která se dá schovat pod kabát či do rukávu. Na pohled je to zbraň 

legrační, ale dovede udělat díru do dveří, jako kdyby tam proletěl meloun. A nejen do dveří - proto se jí obránci 
zákona dost bojí a u koho takovou bouchačku najdou, tak se s ním moc nemazlí, pokud se tu dá o mazlení vůbec 

mluvit, že ano. 
 

----- 
Sherilyn seděla venku v nastartovaném autě, takže on byl na všechno úplně sám. Přepad se ale podařil a pak už jen 

rychle odjížděli na sever, protože na jih byla hranice se Spojenými Státy a tam už byli učitě všichni zalarmováni. Na 
severu je také hledání těžší: je tam méně lidí, kteří by mohli něco vidět. Navíc jejich fotografie neexistovaly - v 
Regině je ještě nikdo neznal. Přesto jim ale byli brzo na stopě. To víte, když někdo kupuje děvčeti extravagantní 
dárky, to je jako by si dal inzerát, kde je. Také to, že byli hrozně zamilovaní, jim uškodilo. Takoví lidé jsou totiž 

hrozně nápadní, věřte mi. 
 

K tomu také přispěl ještě jeden malý detail: přespávali často v chatách, kde nejen že nic neodcizili, ale Sherilyn 
vždycky po nich pěkně uklidila, takže bylo jasně vidět, že jeden z pachatelů je žena. A John Patrick ještě nechával na 
stole peníze za konzervy, které si vzali. Takové věci jsou nápadné i stopařům od Kanadské Jízdní a není divu, že brzo 
byli naši uprchlíci v jedné z těch chat obklíčeni. Vyzvali je, aby se vzdali. Dlouho se domlouvali, ale pak, patrně díky 

Sherilyn, vyšli ven do oslepujícího slunce. Drželi se za ruce, šťastni, že je všemu konec. 
 

Když je mladý, poměrně nezkušený policista vyzval "Put your hands up!", ochotně oba zvedli ruce. John dokonce i s 
tou zpropadenou bambitkou. Popletený policista sice hned zakřičel: "Throw out your weapons!", tedy aby jako 

zahodili zbraně, což měl ovšem zakřičet nejdřív - ale to už bylo bohužel pozdě. Jiný ze strážců pořádku si myslel, že 
chlapec zvedá zbraň k výstřelu, unáhlil se a zmáčkl spoušť. Zasáhl Johna do prsou a ten bez hlesu padl do trávy. 

 
A v tom okamžiku Sherilyn, která v životě neublížila ani mouše a jejímž největším a také jediným zločinem byla její 
láska, tato Sherilyn vytrhla zbraň z ruky svého milence a vypálila z jedné a hned také z druhé hlavně. První ranou se 
minula, ale ta druhá zasáhla toho policistu, co vystřelil a poslala ho rovnou ďáblovi na grill. Ale to už začali střílet i 

ostatní. Jedna střela ji zasáhla do ramene, druhá do tváře a třetí jí prolétla srdcem. 
 

Svezla se tiše vedle svého Romea a ještě než umřela, rozlil se jí po tváři spokojený úsměv. A najednou bylo všude 
ticho, jako by se nic nestalo. Konstábl k ní přistoupil, aby zjistil, zda je mrtvá, ale zarazil se, když jí pohleděl do 
tváře. Ležele tam tiše, jen vítr si pohrával s jejími zlatými vlasy a její oči se upíraly vzhůru, neboť je psáno, že 

manželství jsou uzavírána v nebi a když ne tady, alespoň tam bude ženou svého vyvoleného. 
 

A pak se policista sklonil podruhé a řekl: "Tenhle ještě dýchá, zavolejte sanitku!" 
 

----- 
 

Odvezli ji zpět do Logansvillu, kde jí také uspořádali tichý pohřeb. Vyjela sama a vrátila se také zase sama. " A co se 
stalo s tím chlapcem, s tím Wilsonem?" zeptal jsem se knihovnice.  

 
"Pardon?" řekla nechápavě. 

 
"No přeces s tím chlapcem," vysvětluji. 

 
"Ale ten se nejmenoval Wilson, to byl John Patrick Stuart, slavné jméno pane, přímo královské. Přežil to, dostal se z 
toho a odseděl si deset let v Kingstonu. Sem se už nevrátil. Jeho otec byl učitel a matku jsem také znala. Oba to byli 

takoví hodní lidé, ale už jsou oba dávno po smrti." 
 

"A také John," řekl jsem a vyprávěl jsem jí druhou půlku té historie. 
 

Víc jsem se už o nich nedozvěděl, ale nebylo ani třeba. John tedy začal nový život s novým jménem - staré mu 
vymazali, zřejmě s úředním souhlasem. Co ale nemohli vymazat, byly vzpomínky na minulost. Žil s nimi celý zbytek 

života, každý den a každou noc... 
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-----  

 
Rozhodli jsme se, tedy Marion a tím pádem i já, že už nezbývá než vyplnit i jeho poslední přání. Druhý den 

odpoledne jsem se tedy vypravil na náš hřbitov, vzal s sebou takovou malou zahradnickou lopatku a pochopitelně i tu 
krabici, která už vydala svoji záhadu. 

 
Poklekl jsem, odkryl travnatý koberec, který tam zatím stačili položit a zatímco jsem vyhrabával lopatkou jamku, 
vyprávěl jsem Johnovi, jak jsem byl u Sherilyn a že tam ona má teď zase od něj čerstvé květiny. Náhle se za mnou 

ozvaly kroky. Otočil jsem se a nade mnou stála - Nancy. 
 

Nic neříkala, jen velitelsky natáhla ruku a mě nezbývalo, než jí tu plechovku dát. Chtěl jsem jí něco říci, ale pořádně 
jsem nevěděl, co by to vlastně mělo být. Uchopila krabici a přejela ji rukou. Nejprve jsem si myslel, že jí chce zbavit 
kouzla nebo co, ale pak jsem pochopil, že to bylo vlastně jakési pohlazení. Pak poklekla, položila ten box do jamky, 

zahrábla ji hlínou a přikryla trávníkem. Chvíli postála a pak zase odešla. 
 

Zůstal jsem v překvapení ještě chvíli klečet a když jsem zvedl hlavu, najednou vám vidím, že v uličce mezi hroby 
stojí Marion a kouká na mě. Po tváři se jí koulely slzy, ale usmívala se na mě vítězoslavně, tak jak to jen ona umí. 

Ale řekněte sami, cožpak jsem se na ni mohl zlobit? 
 

Back to index 

POEZIE: NA CESTU 

Vraného koně si osedlám na cestu, 
od pana Erbena vezu si nevěstu. 
Natrhám na louce náruče rezedy, 
na návsi vyslechnu tři dědy-vševědy. 
 
Tam, kde Jan Nepomuk vyhlíží na mezi, 
potkám se s vojáky Marie Terezy, 
od paní Němcové pohádku přečtu si, 
najdu si na mapě, kde leží Veltrusy. 
 
Cestou se zastavím u hradu Zvíkova, 
vítá mě u brány Mikuláš z Heslova. 
V Litomyšli v parku ulehnu na břichu 
do trávy u tvého pomníku, Bedřichu. 
 
S ranečkem vydám se jak kdysi do Vídně, 
v hospodě u karet prohraju prabídně 
a vracet budu se jen v hadrech tuláka. 
Projdu Prahu krokem pyšného Hanáka, 
 
po starých schodech si vyběhnu za šera 
tam, kam mě lákaly písničky Hašlera. 
Courat se budu u svatého Matěje, 
i když se tam, tuším, teď už nic neděje. 
 
V zahradě u Fleků posedím u piva. 
Třešně si natrhám - hlídač se nedívá, 
ve škole zapěju "Zelení hájové". 
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Na kopci petřínském pak verše májové 
 
zarudlý vykoktám jak student nesmělý. 
Do uší zazvoní divčí smích veselý - 
směješ se, má milá, jak tehdy před lety. 
Pod Žižkův strom ještě usednu staletý, 
 
kde cestou unaven, zdřímnu si na chvíli. 
A za zdí u křížů křídlovka zakvílí, 
jako když vrací se domů syn ztracený. 
Dalo mi děvčátko prstýnek zlacený... 

Back to index (Zpátky na index) 

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku)  
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HURONTARIA - 7B/98 
Canadian Czech-out Enzine  Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku) 

Komentář: 
 
Také rádi posíláte "digitální" pohlednice? Pak jste jistě unaveni tím bohatým výběrem a komplikovaným menu, kde si 
musíte všecko naprogramovat, včetně barvy pozadí, teda stránky, že ano. Po dlouhém dumání - a dokonce i přemýšlení 
- pro vás vymyslel náš redaktor originální řešení: jedna, kompletně univerzální pohlednice, kde se nemusíte zdržovat 
tím, jestli je adresát Mr, Mrs, Miss nebo Ms, a vlastně vůbec ničím. Nebyl to ovšem tak úplně jen jeho nápad, přišel na 
něj cestou z Toronta, když zašel do zájezdní restaurace, kde měli na jídelním lístku jen jedno jídlo. 
 
Jak originální, řekl si a tady to máte: už dnes můžete z Hurontarie poslat pohlednici svým přátelům ZDE. Platit 
nemusíte nic, je tam už i známka, pohlednice je dvoujazyčná a navíc má návod, jak ji poslat dál. Pravda, tak úplně 
zadarmo to není, děláte tím vlastně Hurontarii reklamu, ale zato se z toho vůbec neplatí daně. Takže jich pošlete co 
nejvíc a potěšte se něčím, co je v našem komplikovaném světě zcela unikátní: prefabrikovanou univerzální 
elektronickou pohlednicí, na kterou svět dosud marně čekal!  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: SUBLIMÁLNÍ SUGESCE  
Reportáž: SAYONARA IV (Rozpaky poutníka v Japonsku)  
Povídka: JOHNNY ANGEL  
Poezie: ČESKÉ LIMERIKY.  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez diakritiky, 
pro novou volbu jděte prosím zpět na Titulní stránku.  

 
 
"Theorie relativity: všecko je relativní, jen blbost může být také absolutní."  
 

 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být nformováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 

dozvěděli. 
Webmaster Jan(Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca  

 
Text následuje: 

ÚVAHA: SUBLIMÁLNÍ SUGESCE 
(Poprvé zveřejněno v Amberzinu) 
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Už jste někde slyšeli, že by se počítač zajímal o to, jak vlastně pracuje? Ale ano - říká se mu mozek a snaží se to 
vypátrat za každou cenu. Filozofové, logici i lékaři - ať už neurologové, nebo psychyatři - nám každý den dodávají na 
stůl takříkajíc "řízky z mozečku", které nám mají vysvětlit, proč a jak děláme tohle takhle a ne jinak. A to nemluvím o 
těch druhých, kteří si také říkají vědci, ale asi jen proto, si myslí, že něco vědí. 
 
Ale vážně: studium našeho myšlení, které se postupem času stalo z obyčejného by-productu, tedy vedlejšího produktu 
našeho mozku, jeho hlavní funkcí, udělalo v poslední době udělalo značný krok nejen kupředu (což se dalo čekat), ale 
i do stran. Tedy do jiných dimenzí, jestli dovolíte.  
 
Jako prvnímu patří tato zásluha jistě Freudovi. Freud byl vlastně takový Kolumbus nového mozkového světadílu, totiž 
podvědomí. Bohužel, stejně jako Kolumbus, jehož světadíl pak pojmenovali po nějakém Vespuccim a vzpomenou si 
něj vždycky jen na nějaké to sté výročí objevení Ameriky - Freudova psychoanalýza prošla všemi stadii bagatelizace. 
Od doby, kdy bylo módou se nechat analyzovat, až do dneška, kdy už stačila vymřít po přeslici (to když ho opustil 
Jung) i po meči (dnes Freuda krituje každý, kdo mu nesehá ani po kolena). 
 
A tak když se slovo "podvědomí" dostalo i do našeho podvědomí a stalo se běžným obratem v řeči, dovídáme se, že i 
ono se dá nějak ovlivňovat. Tak třeba nedávno byl v TV kanadský film o obětech jistého doktora Camerona, který v 
šedesátých letech dělal v Montrealském sanatoriu pokusy na pacientech. Projekt by financován americkou CIA, která 
se snažila najít spolehlivou methodu brejnvošování, neboť se báli, že Rusové už něco podobného mají. Dobrý ten 
doktor totiž přišel na to, že bude-li svým pacientům hrát celý den do sluchátek nekonečnou pásku s nějakým 
poselstvím, dostane se tak přímo do jejich podvědomí a tím tam jaksi zasadí zárodek jejich vyléčení. 
 
Američanům nešlo o léčení, ale mentální programování. A doktorovi, který neměl na výzkum, šlo zase jak získat 
peníze pro jeho projekt. A tak když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří... 
 
Nepodařilo. Po překonání počátečních potíží, kdy si po nějaké době pacienti sluchátka prostě strhávali, začal je doktor 
nadrogovávat. Větším problémem ale bylo, že pacientům po tom programovaní zůstaly v paměti iluze obě : ta jejich 
první, schizofrenická, i ta nová, získaná. Ale v té době se už používaly počítače a tak jejich zřejmou analogií dostal 
doktor nápad, že pacientům musí nejdříve to starou paměť vymazat. A mazal pořádně! Několikrát denně jim dával 
elektrické šoky o stovce voltů, trvající několik vteřin a to přímo do mozku!  
 
Kdo maže, ten jede a opravdu, pacienti byli po tom všem jako vygumovaní, lépe si nové sugesce osvojovali, rychle se 
léčili a brzo by měl sanatorium prázdné - kdyby se mu zase dál neplnilo, protože jak známo, počet bláznů na světě 
zůstává konstantní. A brzo mu už sanatorium praskalo ve švech, protože se mu začali vracet i ti "vyléčení", které pak 
radši posílal jinam, protože byli bohužel v horším stavu, než když k němu přišli poprvé. Až po letech zažádaly oběti 
jeho "léčení" Američany o odškodné a americký soud jim ho také přiklepnul. 
 
Jednu věc ale pokusy dokázaly: naše podvědomí se zřejmě dá do jisté míry ovládat, i když ne nějakými primitivními, 
ne-li přímo kriminálními metodami. Meditace, ať už ta orientální, nebo i křesťanská, je toho jistě důkazem. Použijeme-
li jazyk počítačů, podvědomí je něco jako "executive" program a pravděpodobně ještě mnohem víc. Otázka, jak ho 
přeprogramovat, není tak jednoduchá, jak by se zdálo: pouhá repetice samozřejmě nestačí. A zdá se, že čím méně o 
tom ví to normální vědomí, tím lépe. 
 
Na tom jsou také založeny tak zvané sublimální methody - hlavně pásky, ať už phono a nebo video. Fonopásky jsou 
většinou dělány tak, že ta poselství neslyšíte, alespoň ne vědomě - většinou slyšíte jen hudbu nebo šumění moře. Jedná 
se prý o stovky hlášek, posílaných současně. Zdá se, že to šumění moře není vůbec žádné moře, ale určitý druh bílého 
šumu, do kterého se všechny ty normální zprávy společně namixují. To je ovšem jen má doměnka a jelikož jsem 
nedělal jejich frekvenční analýzu, nemohu to potvrdit. 
 
Co ale mohu potvrdit, je že to na mně pracuje. Půjčil jsem si kdysi jednu takovou pásku z knihovny a pravidelně jsem 
si ji v autě hrál - ne, že bych se chtěl naprogramovat, ale že tam byla dobrá hudba. Cítil jsem při tom jistou úlevu - 
páska byla proti stressu - ale nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Za nějakou dobu se mi stalo, že jsem večer 
nemohl usnout a odněkud se vynořil nápad, abych si předříkával opakovaně slovo "relax!". Ze zoufalství, že nemohu 
usnout, jsem to učinil a také jsem brzo usnul. Druhý den jsem si vzpomněl, že ta message, tedy hláška, se vyskytovala 
na druhé straně té pasky, kde byla "čitelná", ale kterou jsem nepoužíval, neboť byla údajně hypnotická a nesměla se 
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hrát za jízdy v autě. Po několik večerů jsem pokus opakoval a vždycky to pracovalo. 
 
Pak jsem udělal jiný pokus: začal jsem si to říkat upravené do češtiny:"relaxuj se!". K mému překvapení to 
nepracovalo vůbec, ani trochu. Přešel jsem tedy na starou verzi a opět, stoprocentní úspěch. Zřejmě jsem byl 
naprogramován jen v angličtině. Moje první reakce byla vítězná - tak ono to přece jen pracuje! Druhá byla spíše 
děsivá: Vždyť je to hrůza, já mohu být naprogramován jako nějaká mašina! Zjistil jsem také ještě jinou věc: nové 
programování se neudrží na dlouho, musíte tuto sugesci pravidelně opakovat, jinak jaksi vyprchá. K tomu jsem pak 
používal onu pásku a opravdu, jakmile hudba spustila, cítil jsem, jak se mi automaticky snižuje napětí v těle, specielně 
v rukou, které držely volant. 
 
Prosím, já netvrdím, že ty pásky všeobecně pracují, ale po mé zkušenosti nemohu stoprocentně vyloučit, že vůbec 
nepracují. Ale to není důležité: mě samotného zajímá spíše to, jak to vlastně pracuje. Četl jsem kdysi knihu profesora z 
MacMaster Univerzity v Hamiltonu, jmenovala se "Subliminal Suggestion"; jméno autora si bohužel nepamatuji. 
Mimochodem, Webster´s Dictionary definuje "subliminal" jakožto něco, co je na hranici vědomí a podvědomí; a 
"subliminal message" jakožto zprávu, která je určena k ovlivnění podvědomí svým pravidelným opakováním. V knize 
se tvrdí, že naše smysly dokážou podvědomě vnímat a zpracovávat daleko víc, než jsme ochotni přiznat.  
 
Tak třeba náš zrak umí docela dobře přečíst nápis obrácený vzhůru nohama, vnímat jedno rozdílné okénko filmu 
(kterých je na filmovém pásku třicet za vteřinu), číst částečně naznačené slovo "sex" v mracích na fotografii v 
Playboyi a podobně. Zřejmě je to i se zvukem, kde náš procesor umí oddělit několik zvukových kanálů, které jsou 
smixovány dohromady - sám vím, že u čisté sinusovky neslyším víc, než dvacet kiloherz, zatímco u houslí vnímám i 
jejich značně vyšší harmonické...My to prostě vnímáme, ale neuvědomujeme si to. A co víc, my na to reagujeme - 
podvědomě, pochopitelně - tak jako v tom kině, kde jim jako každý třicátý rámeček filmu dali fotku člověka, co umírá 
na Sahaře žízní a spotřeba nápojů v kafeteerii toho kina prý pak vzrostla dvojnásobně. A lidé si ani neuvědomovali, 
proč to tak je. 
 
Ten profesor z Maca si tohle všecko vyexperimentoval na žácích, jenomže on šel ještě dál: on tvrdí, že reklamy v 
televizi jsou dělány tak, aby nás podvědomě programovaly ke kupování jejich výrobků. Obrázky se prý hemží 
podvědomými zprávami o sexu, smutku (reklama na Whiskey), bolesti a podobně. Vyvolal proti sobě velkou bouři: 
vždyť takové programování by bylo nezákonné! On argumentoval tím, že i t.zv. debilní reklamy v televizi stály pár 
miliónů (každá), takže na nich přece něco musí za ty prachy být. No a jelikož to není vidět, tak že to asi bude 
sublimální.  
 
Videopásky jsme zatím žádné neviděl (možná že jen podvědomě, nevím). Jen si vzpomínám, jak jednou v Ancasteru, 
stát Massachussetts, jsme se o tom bavili s jedním americkým chlapíkem, který se chlubil tím, že kdysi dělal pro FBI. 
Na mou otázku přiznal, že sublimální sugesce existuje. Když jsem se ho zeptal, jestli je možné, aby i reklamy 
kandidátů na prezidenta mohly být tak dělány, aby sublimálně ovlivnily voliče, absolutně to popřel. To se prý najde 
jenom v science fiction... 
 

Back to index 

REPORTÁŽ: SAYONARA  
(Rozpaky poutníka v Japonsku, díl č.4.)  

Japonci dříve.  
 
Víc než padesát let po světové válce svět pořád ještě otlouká Němcům o hlavu jejich vinu, zatímco na Japonskou část 
si už nikdo ani nevzpomene. A když, tak jen když se Američanům vyčítá Hirošima. Nevím, jestli je to jejich chytrou 
politikou, nebo tím, že se poučili a sami se snaží na všecko zapomenout. Jestli zapomněli, to je ovšem jiná otázka. V 
Japonsku jsem na ni odpověď nenašel, ani jsem se nepokoušel. Ti, se kterými jsem přišel do styku, byli totiž našimi 
zákazníky. 
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Částečně jsem svou odpověď našel už předtím na Havaji. Navštívili jsme pochopitelně i Pearl Harbour - jednak, že ho 
tam navštíví každý, kdo trochu zná americkou historii a já ještě z jiného důvodu. V roce 1991 jsme byli u známých v 
Quebeku a viděli jsme tam v TV prezidenta Bushe, jak měl projev z memoriálu postaveném nad potopenou lodí U.S.S. 
Arizona, jedné z mnoha lodí, které šly tehdy při nečekaném japonském útoku 7 prosince 1941 ke dnu. Protože jsme se 
na cestu na Havaj už dlouho připravovali, prohlásil jsem tehdy, ovšem jako vtip, že jednou budu na Bushově místě. 
Poslal jsem pak odtamtud také hned přátelům pohlednici, aby viděli, že jsem si netřepil ústa a vyvrátil tak jejich 
doměnky, že jsem se asi zbláznil a že chci být americkým prezidentem. 
 
Memoriál, spíše tedy platforma s dómem, je vlastně místo klidu a rozjímání, hlavně tedy o tom, jak jsou všechny 
agresivní války zbytečné. Tehdy nás z toho vyrušila právě přijechavší - dostanete se tam jen člunem - skupina Japonců, 
kteří se tam pak vesele smáli, i když se vlastně jednalo o sarkofág pro ty, které tady jejich otcové zabili. Někteří měli 
na hlavě sportovní čepičky s nápisem Arizona, které se daly koupit v přístavu a pochopitelně nebyly míněny k oslavě 
Japonců, ale byly určeny jen jako suvenýry. Část lodi je z platformy ještě dobře vidět v hloubce a k hladině od ní pořád 
ještě stoupají kapky oleje, jako jediné slzy, které jsou dosud prolévány za dva tisíce mrtvých mužů její posádky, z 
nichž 1102 jich ještě leží tam dole pod vámi. 
 
Když jsme se vrátili na břeh, do hlavní budovy, spatřil jsem tam jednoho japonského otce, který na maketě hrdě 
ukazoval synovi, co všecko tehdy potopili. Američany tahle věc právem rozčiluje, ale samotní Havajané to přecházejí s 
vtipem. Říkal nám ho řidič výletního autobusu: prý měli tehdy Japonci ještě plán pozemní invaze, ale jeden chytrý 
generál prohlásil: "Ba ne, hoši, tohle nebudeme dělat, proč si to ničit, když nám to jednou bude patřit!" Ten vtip je 
ovšem smutná narážka na to, že na Havaji už Japonci skoupili, co mohli. A co je horšího, bez války a nikdo jim to už 
nemůže sebrat... 
 
Předpokládám, že kdyby válku vyhráli Japonci, že by příliš generózní nebyli - japonská mentalita nezná milost pro 
poražené a Sedm Samurajů rozhodně není sága o králi Artušovi. Koneckonců ani tak po světě oslavovaní ninjové 
nebyli nic jiného než najatí vrahové. Po příkladu Američanů, kanadská vláda za druhé světové války internovala své 
Japonce - jinak kanadské občany - do specielních táborů. Podle dnešních, mírových měřítek to byl čin jistě 
zavrženíhodný, ale podle tehdejších zřejmě nutný. Tak například ve Státech byl zatknut velký počet špionů, kteří právě 
přispěli k devastaci amerického loďstva v Pearlu. Navíc se nejednalo o nic víc než internaci. Pravda, život v táborech 
byl těžký, ale asi tak jako tomu bývalo v době prvních osadníků, ale možná i trochu lepší. Před několika lety se jim za 
to kanadská vláda omluvila a dala jim finanční kompenzaci. Nikdo ovšem nikdy nepomýšlel dát nějakou kompenzaci 
rodičům kanadských vojáků, kteří padli v téže válce a obětovali životy za naši svobodu. Hlavní důvod ovšem byl, že 
by je něco takového žádat ani nenapadlo. Předpokládal jsem, že japonští Kanaďané postižení internací ty peníze 
odmítnou s vysvětlením, že je to zase jejich příspěvek k tomu, že je svět dnes svobodný a že kdyby byli tehdy v 
Japonsku, jejich synové by také museli do války a třeba by teď už dávno nežili - ale k odmítnutí jaksi nedošlo. 
 
Samotnému japonskému císaři trvalo čtyřicet let, než se veřejně omluvil za zločiny, která napáchala jeho soldateska na 
spojeneckých vězních;snad proto, že Japonci tehdy neuznávali dohodu Organizace Spojených Národů o zajatcích. O 
finanční náhradě ze strany bohatého Japonska se už ani nezmínil. Snad proto, že tím, že se tak "ponížil", dával vlastně 
daleko víc - pochopitelně míněno z japonského hlediska. 
 
Teď, víc než padesát let po válce, už oba poražené státy, tj. Německo a Japonsko, vesele dominují svým zbožím na 
světových trzích. A je to tak dobře: získali to svou pílí a inteligencí. Snad jim konečně dojde, že mohou svoji 
nadbytečnou energii zaměstnávat daleko lépe, než vojáčkováním a okupováním nových teritorií. Vždyť už sám 
Napoleon říkal, že se "nedá sedět na bodácích", jinými slovy, že udržet si dobyté území je daleko těžší, než ho získat - 
i když se tím bohužel sám neřídil. A každému je už dnes jasné, že Němci i Japonci získali v míru vlastně daleko víc, 
než nějakým blitzkriegem hysterických maniaků. A pokud si pořád povedou jako dosud, budeme mít co dělat, 
abychom tu dnešní, tu hospodářskou válku jednou skončili alespoň na remízu... 
 
Japonci nyní.  
 
Rád bych, abyste mě dobře pochopili: to, co jsem napsal, nejsou předsudky, ale fakta. Ani já jsme si do Japonska 
nevezl žádné předsudky a žádné jsem tam také nezískal. Japonci jako lidé jsou prostě lidé jako my: dobří i méně dobří, 
chytří i méně chytří. Rozhodně ale víc laskaví, než my. Jak dalece je to věcí tradice či zdání, nevím. Mě to ale 
připadalo po nějaké době docela normální, na takové věci si člověk zvykne rychle. Ani nevím, jestli je to klanění 
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projev úcty nebo poslušnosti, řekl bych spíše, že je to zavazuje, aby se chovali slušně i po tom klanění. Nám tohle 
chybí. 
 
V Japonsku nenajdete technické diskuze, které by byly kořeněny peprnými slovy, jako v Kanadě či USA, emocemi se 
tam netluče do stolu a ten, kdo víc křičí, nevyhrává - leda snad volňásek do blázince. Lidé si zachovávají určité 
dekorum a když ho ztratí, je to horší než exkomunikace. Jeden inženýr mě tam jednou iritoval svým mlčením - to než 
jsem pochopil, že pro něj bylo nemyslitelné (rozuměj neslušné), aby mi řekl obyčejné NE. Už jsem tu psal o jednom 
vedoucím, který za mnou jel japonskou "Strelou" jen proto, aby mě mohl pozvat na večeři. To bylo tak: přišel mi od 
něj do Toronta fax s obviněním, že "vy jste to udělal špatně". Nebyla to moje vina, převzal jsem projekt před týdnem 
po jiném a šlo mi o to, že se veškerá korespondence zakládá do fajlu a můj šéf by to mohl při čtení špatně pochopit. 
 
Mě ovšem nedá velkou práci naštvat a tak jsem tomu pánovi nafaxoval (ne, nenafackoval, to jsme měl nejprve chuť 
udělat, ale na štěstí to na tu dálku nešlo). Tak teda nafaxoval jsem mu, že se mýlí a že ač už jsem pro ně předtím udělal 
hodně dobrého, neočekávám pochvalu, ale také né urážky. A že mě utěšuje jen to, že dělám dobrou práci, takže moje 
honour, tedy čest, nemůže být tím naštěstí vůbec dotčena. A slovo honour jsem podtrhl, protože to už jsem tehdy 
věděl, že to je pro ně jakési zaklínadlo a já zase když chci, tak umím bejt zlej. 
 
Asi za dvě hodiny mi přišel z Japonska fax, kde se omlouval nejen on, ale i jeho šéf, který se to nějak dověděl a ještě 
šéf jeho šéfa. No a ta večeře pak byla jen na potvrzení, že už se nezlobím. Dohodli jsme se tehdy, že Japonci tím "vy 
jste udělal chybu" nemínili mě, ale firmu, nu proč ne, v angličtině zní plurál a singulár od druhé osoby úplně stejně. 
Tato historka je i jinak poučná. Ukazuje na to, jak málo vědí také Japonci o nás: kdo se dneska ještě tady na západě 
ohání ctí - teda kromě Clintonových konkubín? 
 
Dekórum a dekorace.  
 
Dekórum je také další věc, na kterou si my na západě už nepotrpíme. V Japonsku ho uvidíte všude a mezi stovkami 
tmavošedých uniforem - pardon, úřednických obleků - občas na ulici také barevně prosvitne někdo oblečený v 
tradičním, řekl bych slavnostním, oděvu. Semtam tam také na ulici uvidíte i dívčinu v obalu gejši a s parukovým 
příčeskem - vlastně náčeskem. V oděvu, který je stejně nepraktický jako ty miniaturní pantoflíčky, které tak mučí 
jejich nožičky. Také mají polštářek na zádech, který by pro všechny praktické účely měl asi být uložen spíše níže. 
Ovšem ty dvě dívky, které nás obsluhovaly v restauraci (myslím, že se jmenovaly Mishuki a Mitaki, ale také jsem si to 
možná jen vymyslel) byly asi tak jediné, na kterých jsem se mohl pokochat pohledem: v hotelu sice inzerovaly nějaké 
masérky, ale nenacházím velkou rozkoš v tom, když mi někdo chodí celou vahou bosýma nohama po zádech a už 
vůbec se mi nechce vysvětlovat manželce, že šlo o něco zcela nevinného, i když se mi při tom hnula plotýnka. 
 
S gejšami jsem se nesetkal, asi je to profese spíše na vyhynutí. Jednak to vyžaduje dlouhodobý trénink - dívka musí 
umět tančit, zpívat, recitovat, vyprávět milostné příběhy, hrát na nějaký hudební nástroj a vůbec samotná čajová 
ceremonie je dost složitá - a navíc asi moderní Japonce láká spíše nekomplikovaný sex. Manažerům ho prý dokonce 
platí firma (že by jako odlučné?). 
 
O plastické zelenině na mém talíři jsem už psal. Jindy jsme zase prošli do restaurace nádhernou zahradou, kde byly 
skály, ryby tam plovaly v jezírku a ptáci tam krásně pěli - než jsem si všiml, že pod jedním keřem vlastně štěbetali 
přímo z reproduktoru. Když jsem se na to ptal svého hostitele, odpověděl s provinilým úsměvem, že to mají rádi. 
Zřejmě ano, protože když jsem se jindy ptal na jeho hobby, řekl, že je to bird watching neboli pozorování ptactva. Ani 
jsem se mu nesnažil vysvětlit, že v Anglii by tím rozuměli "pozorování děvčat" a v Americe či v Evropě ještě něco 
horšího. 
 
O klanění jsem už mluvil. U taxíkáře mě to nepřekvapilo, snad jen to, že se přitom nepraštil do hlavy o otevřené dveře 
svého taxíku. Jindy jsem viděl, jak jeden z nich, čekající na rito, odpaloval neviditelnou holí neviditelný míček. 
Vysvětlil mi, že si nemůže dovolit hrát na pravém greenu, tj. v golfovém klubu, tak se alespoň takhle udržuje v 
kondici. Pro co se v ní udržoval, když se tam nikdy nedostane, to mi už neřekl. Golf je v Japonsku populární, stejně 
jako baseball a vůbec hry, kde jejich krátká postava není handicapem. Golf je ovšem drahý. Podle zaručené zprávy 
musí také ten, kdo udělá "hole in one (HIO)", tj. umístí míček v jamce na jeden jediný úder, zaplatit všem ostatním 
večeři. To by ho finančně zruinovalo - a tak si předem na to zaplatí pojištění - které se také nazývá HIO. Vzhledem k 
tomu, že ale taková HIO má pravděpodobnost mikroskopicky malou, je to také největší případ optimismu, který jsem 
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tam potkal. 
 
Doprava.  
 
Taxík, ve kterém jsem jsme seděl, měl krásné kraječky na oknech, dar to od manželky, jak mi řidič pyšně vysvětloval 
svou japonskou angličtinou, zatímco hodinu vyplňoval jakýsi formulář a to ani nebyl od tajné služby - proboha, teď mi 
napadá: víte, že možná jo? Cestou do Utsunomiye jsme se ale dostali do trafiku, po česku do zácpy. Tedy dopravní, ta 
druhá by ale byla lepší, protože na mě jaksi přišlo nutkání a my zrovna přijeli na rampu k highwayi, čili silnici. Před 
námi moře aut a jako na potvoru, všechna stála. Rychle jsem zvážil vážnost situace a také jsem hned řidiči vysvětlil, 
pokud možno slušně, co se může stát. Asi jsem mu to vylíčil dobře (i s následky), protože rychle vycouval celou 
rampu zpět, bravurně se vyhýbaje přijíždějícím i stojícím vozidlům a zavezl mě na nejbližší místo určení. 
 
Metrem jsem moc nejezdil, nebaví mě, když mě najatí studenti smačkávají spolu s ostatními sardinkami dovnitř. Zato 
jsem jel přes půl Japonska do Toyohashi rychlovlakem, tedy japonskou Strelou - dokonce jí i říkají Shinkanzen Bullet 
Train. Jeho průměrná rychlost je 262 km/hod, zatímco maximální je 443 km/hod. Světový rekord v maximální 
rychlosti sice drží Francie - 515 km/hod, ale její průměrná rychlost je menší než japonská - 254 km/hod. Překvapilo 
mi, že tam nebyly žádné bezpečnostní pásy jako jsou v letadle, ale normálně je nepotřebujete a při srážce by vám asi 
moc nepomohly. Jenže o žádné srážce jsem tam neslyšel, i když tam vlaky odjíždějí ve velmi krátkých intervalech za 
sebou. Dokonce tak malých, že když přijdete na nástupiště o dvě minuty dříve a vlak už tam stojí, můžete se splést a 
odjet jinam. Mě se to málem stalo na na tokijském nádraží Shinjuku, které bylo nedaleko hotelu Keyo Plaza. 
 
Stanice tam jsou, ale ne vždy jsou také označeny i v angličtině. Zato se můžete plně spolehnout na své hodinky a jízdní 
řád. Sám jsem to zkusil a dokonce jsem tak zjistil, že se mi hodinky předcházely. Koleje musí být zřejmě plně 
zabroušeny, protože o nějakých nárazech na spojky nemohlo být ani řeči. Projeli jsme kolem posvátné hory Fudji 
(která je také malována a tištěna skoro všude a na všem, jako naše Hradčany). Prý je vidět i z toho největšího 
mrakodrapu z Tokya - teda za jasného dne, který jsem tam ale nepotkal. 
 
Zato když jsem vystupoval, jedna babička mě hrozně usilovně něco naznačovala. Protože se staví ve stanicích jen 
velmi krátce (podle definice je vlastně vlak věc, která se pohybuje), snažil jsem se jí pochopit víceméně rychle a to se 
mi vcelku podařilo, když ukázala na můj deštník, který jsem zapoměl pod sedadlem. Deštník byl vůbec největší případ 
pesimizmu, který jsem v Japonsku potkal. A taky realizmu.  
 
Vlakem jezdí skoro každý a také se jezdí hodně na kole. Podobně jako v Holandsku, je to i praktické, hlavně tam, kde 
není místo na větší auta. Potkal jsem na předměstí skupinu dětí na školním výletě, na kolech a každé mělo na hlavě 
malou helmičku. No dobrá, řekl jsem si, to u nás mají také. Ale pak jsem potkal jinou skupinu, pěší a ty helmičky měly 
také, takže vypadaly jako hříbečky na cestě do konzervárny. Ty dětské helmy je zase největší případ opatrnosti, který 
jsem tam potkal. Ale možná, že jen šli pozorovat ptactvo a preventivně si chránili vlasy. Mimochodem, u Japonců asi 
nenajdete jinou barvu vlasů než černou, snad jen u japonských pankerů.  
(pokračování)  

Back to index  

POVÍDKA: JOHNNY ANGEL 
(Poprvé otištěno v Neviditelném Psovi) 

Jednoho dne mi rodiče oznámili, že budu mít bratříčka nebo sestřičku - koho že prý bych chtěl raději. Řekl jsem po 
pravdě, že bych radši kolo, ale nic naplat, za nějakou dobu se v našem domě objevilo něco takového malého a řvalo 
TO na plnou hubu. Rodiče mi TO představili a řekli: "Tady máš Johnny malého bratra, tak buď na něj hodný!" 
Nazývali TO sice Freddie, ale já TOMU vůbec nemohl přijít na jméno.  
 
Ze začátku to ještě šlo, ale za rok se TO zvedlo na nohy - to bylo tehdy, když jsem zrovna začal chodit do školy. A 
maminka, vždycky když někam šla, říkala: "Pěkně si tu s Freddiem hrajte, já jdu teď nakoupit," a já se musel o TO 
stvoření starat! Nejen že jsem se nemohl věnovat čtení mých oblíbených knížek, ale ještě jsem musel dávat pozor, aby 
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se TO neskulilo ze schodů anebo TO nevypadlo z okna.  
 
Také mi TO s oblibou trhalo domácí úlohy ze sešitů, takže jsem je pak musel psát znova - prostě bylo TO úplně 
hrozné! Rodiče si mého trápení vůbec nevšímali, ale zato s TÍM se mohli úplně zbláznit. Pořád TO obskakovali a 
mazlili se s TÍM, jako by TO bylo nějaké štěně, nebo co. Když TO ještě trochu vyrostlo, tak jsem TOMU vždycky dal 
za trest žďuchanec nebo dva, pokud se ovšem nikdo nedíval. Ale TO pak vždycky začalo brečet a rodiče, kteří hned 
přiběhli, se na mě zlobili, že jsem TOMU něco udělal. Ono totiž TO vždycky pak ukazovalo na mě a žalovalo.  
 
Nakonec mě musela vzít maminka k doktorovi Nicolsonovi - jako kdybych to byl já, kdo potřeboval doktora a ne 
TAMTO. Lékař se pak s ní dlouho radil o samotě a ona mi po příchodu domů řekla: " Johnny, be an angel - nesmíš 
pořád trápit svého malého bratříčka, to není hezké. Viď, že mi slíbiš, že už budeš hodný?" Přitom plakala a mě jí bylo 
upřímně líto i když jsem věděl, že ona má radši TO než mě. Slíbil jsem jí tedy, že už budu hodný jako anděl, protože 
nechci, aby kvůli TOMU musela plakat. A tak když se TO vztekalo, já se jen usmíval a když mi TO polilo sešit, já TO 
ještě pohladil a vůbec jsem se choval úplně nemožně.  
 
A pak se to stalo: jednou ráno jsem ucítil na zádech něco, co vypadalo jako dvě malé boule. Ani tatínek si s tím 
nevěděl rady a maminka řekla, že to asi budou potíže růstu. Ale ono to den ze dne narůstalo a tak mě nakonec přece 
jen vzali k doktorovi. Doktor Nicolson jen pořád kroutil hlavou a pak řekl, že to asi bude zakrnělé siamské dvojče. 
Předepsal mi nějaké prášky a že prý se uvidí. Což se také uvidělo, protože to rostlo dále a dělalo mi to už i potíže s 
oblékáním. Navíc mě to také bolelo, když mě TAMTO za ty boule - teď už spíše pahýly - ještě tahalo.  
 
Později se to už ani nedalo schovat; maminka mi sice pahýly stahovala leukoplastí, ale stejně to i pod kabátem 
vypadalo nějak divně a děti ve škole na mě pokřikovali: "Hrbatej, hrbatej!" Také mi na tom narostla taková podivná 
bílá srst, ze které se později vyklubalo peří. Začalo to vypadat už skoro jako křídla a ta pořád ještě rostla, takže jsem 
musel zůstat ze školy doma, což mi ovšem zase tak moc nevadilo. Když už byly ty perutě skoro tak veliké, jako má 
archanděl Gabriel, co je na obraze v katedrále svatého Jana, spráskli nad tím nadělením rodiče rukama a šli jsme se 
zase poradit se starým panem Nicolsonem.  
 
Tentokrát se s ním radili ještě déle než předtím a když vyšli, tak si mě doktor zavolal samotného dovnitř a povídá: " 
Johnny, myslím, že jsi to s tou dobrotou přehnal! Operovat to nejde, léky na to žádné nemáme a pod kabát už to také 
neschováš. Můžeme zkusit jen jedinou věc: musíš přestat být tolik hodný, snad se tím ten růst zastaví a možná, že ti ty 
letky časem i zakrní. Ovšem o tom, co jsem ti teď říkal, nesmíš nikomu ani ceknout! Hlavně ne svým rodičům - tady si 
vezmi tuhle medicínu, já jsem jim řekl, že ti dám nějaké kapky."  
 
Rád jsem si vzal doktorovu radu k srdci. A tak jsem TO nechával klidně řvát, když TO upadlo, už jsem TOMU 
nepomáhal na nohy, ani jsem TO nevaroval, když byl namrzlý chodník, prostě jsem TO ignoroval. A víte, že se mi ty 
perutě opravdu trochu smrskly? Ale pořád ne dost, tak jsem TOMU vždycky ještě přidal semtam šťulec, nebo radši i 
víc. To už bylo lepší - křídla se pomalu začala zase měnit na křidélka, i peří mi začalo pelichat. Plný nedočkavosti 
jsem TO začal i štípat TO i bez důvodu, a když rodiče někam šli, tak jsem TO ještě zavíral do sklepa. Aby se o tom 
nikdo nedozvěděl, ještě jsem TOMU navíc pohrozil, že když to TO někomu řekne, tak se pomstím.  
 
Během několika dalších dnů mi výrůstky na zádech zmizely úplně. Už jsem se z toho začal radovat, ale hned druhý 
den se mi objevily na hlavě zase dvě boule - tedy spíše takové malinkaté růžky, ale vypadalo to, že z nich vyrostou 
pořádná trkadla. Honem jsem zase začal být hodný, ale i když se jejich růst jaksi zastavil, nechtěly se za žádnou cenu 
zmenšovat. Naštěstí si toho rodiče ještě nevšimli, a tak jsem honem zase zašel k doktorovi, ale tentokrát jen sám - 
nechtěl jsem, aby se maminka dozvěděla, jak jsem TAMTOMU ubližoval.  
 
"Milý Johnny," povídá doktor, " teď to jsi to přehnal zase druhým směrem a obávám se, že už to zpět asi nepůjde. Ale 
je dobré, že se to přece jen stabilizovalo. Hlavně teď sekej dobrotu, aby se to zase nevzpamatovalo a nedorostlo to 
ještě v nějaké paroží. Já zavolám tvým rodičům a vysvětlím jim, že je to něco jako zuby moudrosti, aby si s tím 
nedělali starosti."  
 
A to také udělal. Rodiče se s tím rádi spokojili a tatínek si dokonce pochvaloval, jak umí doktor Nicolson všecko dobře 
vysvětlit, že by tomu i blbý rozuměl. Pak se obrátil ke mně a řekl: " Víš, Johnny, tohle je o hodně lepší, než mít křídla, 
to se dá schovat pod čepici - a když budeš hodný, tak ještě dostaneš na vánoce pod stromeček velkého, teplého 
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kulicha..."  

Back to index 

POEZIE: ČESKÉ LIMERIKY  

První limeriky (limericks) vytvořil v minulém století básník Edward Lear. Brzo se chytly a dnes už je veršují po světě 
hned v několika řečech i nářečích. Limeriky mají svoji specielní formu a rytmus a většinou jsou - anebo se snaží být - 
také vtipné. Dělí se na tři typy: ty první se recitují, když jsou ve společnosti přítomny dámy, ty druhé, když tam dámy 
nejsou, ale je tam kněz a ty třetí, to jsou teprve ty pravé peprné limeriky. Marně jsem hledal v naší literatuře nějaké ty 
české limeriky, takže tento můj pokus je možná první svého druhu.  
 
SVATEBNÍ.  
 
Mě líbí se jen moje Vladěna,  
že se mnou je tak dobře sladěna.  
Než jsme si u oltáře  
tam pobozkali tváře,  
dítě už měla vlastně do věna.  
 
 
NA VLACHOVCE.  
 
V té hospodě bývalo veselo,  
mačkalo se tam tělo na tělo,  
jak muzika hrála,  
má milá se smála  
a domů se jí vůbec nechtělo.  
 
Na neštěstí František Breberků  
si vzal moji Kamilu do merku  
a v tanečním davu  
jí popletl hlavu.  
Mě zbyla jen útěcha obžerků.  
 
Hamletovské: píti či nepíti  
já nemusím už ale řešiti:  
proč měl bych mít strachy,  
když nemám už prachy  
alkoholu po častém požití?  
 
 
PRVNÍ ČESKÝ LIMERIK.  
 
Znám jednu dívenku jménem Lucky,  
co pocházela prý od Kentucky.  
Našli po ní ve světnici,  
kde přechovávala lvici,  
džíny rozervané až na cucky.  
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Komentář:  
 
Někdy, když dokončuji nové číslo, tak si říkám: co bych asi tak zajímavého dal ještě do komentáře? A většinou mě nic 
nenapadne a pak je ten komentář jen takový malý sirotek odbývaný. Jednou mi napadlo, že bych třeba mohl napsat, co 
se mi za ty tři týdny stalo zajímavého - ale na to by tu zase nebylo dost místa. No to trochu (chci říci hodně) přeháním, 
tolik se toho zase nestalo, ale vůbec mě to nemrzí. Jak už to napsal Hašek: "Lidský život je tak složitý, že proti tomu 
život člověka je úplné nic" (nebo tak nějak, přesně už se nepamatuju). 
 
Nedávno se mi stalo, že se mi už dlouho nic nestalo. Ale to záleží čistě na tom, jakou důležitost tomu čemu přikládám, 
že ano. Abych zase citoval Haška: "Ať si bylo, jak si bylo, přece nikdy nebylo, aby jaksi nebylo" (alebo nebolo, ak to 
prajete ve slovenčine). To je právě ta relativita: stávají se totiž buď a) dobré nebo za b) zlé věci. A nestane-li se, co jste 
očekávali, pak je to naopak v případě a) zlé a v případě b) dobré. No a tady je ten problém: jak může být dobré to, co 
vůbec neexistuje nebo špatné to, co se vůbec nestalo? Ale radši už té filozofie nechám - nebude to ani dobré, ani zlé, 
ale bude to tak rozhodně lepší...  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: PROČ JSEM SE NESTAL POLITIKEM.  
Reportáž: SAYONARA V (Rozpaky poutníka v Japonsku, dokončení)  
Povídka: JEN TAKOVÁ MALÁ PORUCHA  
Poezie: John McCrae: IN FLANDERS FIELDS (překlad).  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez diakritiky, 
pro novou volbu jděte prosím zpět nahoře na Titulní stránku.  

 
 
"Dva polovodiče nedávají dohromady jeden vodič a dva polo-inteligenti nedávají jednoho 
inteligenta."  
 
 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být nformováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 

dozvěděli. 
Webmaster Jan(Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca 

 
Text následuje: 
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Vidíte, taková jednoduchá otázka a já na ni nemám odpověď. Přesněji řečeno mám, ale je jich víc a nevím, kterou 
bych měl vybrat. Kdybych byl politik, tak bych tenhle problém neměl: tady bych použil tuhle odpověď, támhle zase 
támhletu, dnes jednu, zitra jinou... 
 
Ne, nejde mi o zesměšňování politiků, na to si úplně stačí oni sami. Zajímá mě jen, proč jsem se k nim nedal a zda 
jsem vlastně někde neudělal chybu. To, co jsem tu napsal, je tedy taková zpověď, litování hříchů a hned si také přidám 
rozhřešení. První odpověď, která mi napadá je, že jsem měl 
 
absolutní nezájem o politiku.  
Už od dětství jsem trpěl nutkáním hodně povídat. Dokonce jsem jednu dobu také učil, ale to to bylo lehké, neboť 
studenti mě museli vyslechnout a navíc ještě se mnou souhlasili, snad v domění, že by jinak nedostali zápočet. Já jim 
tu doměnku nevyvracel, snad z pohodlnosti, snad proto, že mám rád, když se mnou lidé souhlasí. Navíc se u nás dával 
zápočet hlavně za prezenci, semtam za výsledky a semtam i za to, jak dalece čitelné byly jejich zápisky. Děvčata to 
měla lehké, protože uměla psát krasopisně. 
 
To povídání, kterému se vznešeně říkalo pedagogika, mě tedy velmi bavilo. Na druhé straně se mi ale nechtělo lidi 
poučovat, neměl jsem na to dostatečně velké ego nebo co se to vlastně k tomu potřebuje. Mezi učením a poučováním 
je rozdíl v tom, že poučovatel je stoprocentně přesvědčen, že pravdu má on a nikdo jiný, nebo přinejmenším že on má 
tu největší pravdu ze všech. Poučování je v klinickém slova smyslu vlastně duševní porucha a v lidském slova smyslu 
blbost. Jenže poučovatel to neví a trik je v tom, že my zase nevíme, že on to neví a on pak vesele a nerušeně poučuje 
masy.  
 
Kdosi to asi už řekl přede mnou: "Blbost je vlastně nevyléčitelná." Ano, blb sice už přestává být blbem, když pozná, že 
je blb, ovšem pokud je ještě blbem, nemůže poznat, že jím je, tudíž nemůže jím ani přestat být - je to takový Catch 22 
(viz kniha Josepha Hellera). Čímž je to dokázáno, neboli Quod erat demonstrandum, jak říkával náš profesor 
matematiky, když nevěděl, jak dál. A od toho nutkání poučovat je už jen krok k poučování, neboli k nutkání oblbovat, 
což je vlastně základem politikaření. 
 
Vím, že bych na to nebyl dobrý.  
To na rozdíl od politiků, kteří to o sobě nevědí a tak se z nich postupně stávají tak zvané osobnosti veřejné (tady je 
zajímavé, jak se význam toho slova rozšířil, dříve se používal spíše pro veřejné domy, jinak řečeno vykřičené). Jak to 
vím, že bych na to nebyl dobrý? Po pravdě řečeno, já to tak docela stoprocentně nevím, ale na rozdíl do politiků si 
myslím, že lidstvu jen prospěje, když se to nebudu snažit dokazovat v praxi. 
 
Vyučil jsem se v jistém oboru,  
který mě stačí uživit, takže se - jako každý jiný hňup bez fantazie - živím prací. Myslím si totiž, že politici jsou lidé, 
kteří nic pořádného neumí, takže se místo práce musí živit jinak. Mám na to prosím i důkaz: většina politiků, když 
skončí svou veřejnou kariéru, se živí dál jen pomocí svých konekcí, pokud ovšem předtím neskončí ve vězení, že ano. 
S tou prací se ale asi mýlím: kdybych byl politik, tak bych věděl, že dneska se nikdo už poctivou praci stejně pořádně 
neuživí. 
 
Chyběla mi touha spasit lidstvo,  
která politikovi pomáhá šplhat se nahoru, aby tam, pohodlně usazen, mohl vykonávat svoji spasitelskou funkci. Že 
přitom dělá kopance, to mu nevadí: on ví, že každý jiný by to dělal hůř. Protože si to ale myslí všichni politici, 
dostáváme se tak k logickému paradoxu, že ne jeden, ale všichni politici se na to místo hodí nejlépe, i když každý s 
nich by to dělal hůř, než kterýkoliv z ostatních. 
 
Nechtělo se mi pořád ohlupovat lidi.  
To je ovšem jen výmluva - mě se chtělo, ale jaksi jsem se bál následků. Už v mládí jsem zaregistroval, že mi to jde 
docela dobře, šlo jen to trvat na určitém tvrzení dostatečně dlouho, tak dlouho, až ostatní začnout pochybovat o tom 
svém. Také jsem to několikrát zkusil a řeknu vám, je to nebepečné, hlavně po stránce ublížení na těle. 
 
Daleko lepší se to ovšem dělá v davu, jednak že v davu se jaksi všechno myšlení navzájem ruší, takže dav pak navenek 
vypadá, že vůbec nemyslí, jednak, že se pak všichni jednotlivci jaksi natočí jedním směrem jako molekuly ve 
zmagnetovaném železe. Dav se pak také stává magnetický a s jinými zmagnetizovanými davy se buď přitahuje, nebo 
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odpuzuje. Patříte-li ovšem k nezmagnetizovanému železu, obě tato železa - pardon, davy - vás naopak mohou 
přitáhnout, přesněji řečeno shltnout. Zmagnetizovaný člen hlavu ovšem najednou začne ztrácet mozkovou hmotu. 
Zmagnetizovaný dav se pozná podle toho, jak všichni souhlasně kývají hlavami: to je celkem pochopitelné, protože 
prázdnou hlavou se kývá lehčeji. 
 
Pedagog či demagog?  
Na demagogii, tj. tento proces zmagnetování, jsme všichni náchylní, podobně jako na chřipku, ať už se jedná o 
vysokoškolského profesora nebo o ty, kterým se škola tak líbila, že si ji celou odseděli v obecné. Hlavní zbraní 
demagogie jsou totiž sliby. Čím to je, že i když se tisíckrát zklameme, věříme slibům znova a znova? Studoval jsem - 
soukromě - některá odvětví slibologie a zjistil jsem, že lidská bytost nemůže existovat, aniž by alespoň něčemu 
nevěřila. A my nejen že věřit musíme, my dokonce věřit chceme a ještě si myslíme, že to patří k hlavním svobodám 
člověka. Zatím jsme ovšem jen tak naprogramováni, že když nemáme čemu věřit, tak si už něco k věření vymyslíme. 
 
Pak přijdou volby. Kdysi jsem v Oakville zneužíval své svaté právo volit, ne k volbě, ale k hloupému, skoro bych řekl 
školáckému žertu. U uren totiž sedí babičky - dobrovolnice - které vám mají ochotně pomoci a to také - opravdu 
ochotně - dělají. Tváří se, jako kdyby v těch urnách byly zpopelněné ostatky nějakých svatých. Opatrně jsem se jich 
zeptal, jestli se jich něco mohu zeptat. I když to bylo zcela nelogické, protože už tato moje otázka byla jaksi bez 
dovolení, ale ony, rozradostněny, že se jich vůbec někdo na něco ptá, mě ochotně pobídky, abych se nerozpakoval. 
Nerozpakuje se a v ruce drze drže ( = přechodník přítomného času osoby první, čísla jednotného) všecky ty 
kandidátky, zeptal jsem se nevinně, jestli nemají ještě nějaké jiné, přesněji řečeno lepší, kandidáty. 
 
babičky vědmy se rozčilily a ujistily mě, že lepší kandidáti nejsou. To ovšem byla jen polovička pravdy: oni tehdy 
nebyli ani žádní horší kandidáti, že ano. Jedna věc mě zaráží: na sliby už sice nevěřím, ale pořád je ještě rád dávám... 
 
Osud byl ke mně milosrdný,  
udělal jsem totiž zkoušky a byl jsem graduován (po česku promočen). Co to s tím má co dělat? Rád vysvětlím. Jednou 
jsme byli v Itálii, byl to výměnný zájezd s italskými studenty. Navštívili jsme také Florencii a pochopitelně jsme se 
zastavili i na známém náměstí u sochy vítěze nad Goliášem, jehož bezbrannost chtěl Michelangelo zřejmě naznačit 
jeho relativně miniaturními genitáliemi. Na náměstí pod loggiemi sedělo pár studentů a každý si pilně čítal v malé rudé 
knížce. Přistopil jsem k jednomu a povídám:"Mao?" a on na to: "Si". 
 
Tato historicky důležitá konverzace mi vysvětlila celou tragedii lidstva: studenti, místo aby se učili, si radči čtou různé 
maocetungovnoviny a následkem toho neznají integrály a propadnou u zkoušek. Protože ovšem nic pořádného neumí, 
začnou dělat revoluce a jelikož neumí stavět, začnou tedy alespoň bourat. To jim jde kupodivu velice dobře a tak jsem 
zjistil, že takovou politiku můžet vlastně dělat každý. Dokonce i ti, co ty zkoušky udělají, protože ti mohou pak navíc 
bourat lépe a radostněji; příklady na mě nechtějte, nerad bych někoho vynechal. Hned mě tehdy také napadlo čistě 
politické řešení: musíme prostě všechny studenty nechat projít u zkoušek a těm slabším doporučit, aby ve svém oboru 
raději nepraktikovali, ale radši šli dělat něco nenáročného, jako třeba vedoucí. 
 
Nejsem fatalista,  
a věřím, že určité věci se mohou ještě víc zkazit, když se dělají špatně. To v politice neplatí, tedy alespoň se zdá, že na 
to politici nevěří. Pravda, matka příroda dokáže mnoho věcí napravit a každý politik vám bude tvrdit, že bez něj by to 
bylo určitě ještě horší. Že by to mohlo být naopak lepší, to už ho nenapadne a napadne-li, k vyslovení téhož nikdy 
nedojde. 
 
Historický zákon korupce a erupce  
jsem pochopil, když jsme jako kluci podpláceli hlídačova syna, aby nám otvíral branku do sadu, kam jsme pak chodili 
na jablka. Ovšem jen do té doby, než na to přišel jeho otec, kasičku s našimi úplatky mu sebral a peníze propil. Když 
vystřízlivěl, dal na bránu nový zámek a ve výbuchu spravedlivého hněvu syna zpohlavkoval. Korupce prostě vede k 
erupci. 
 
Říká se že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Z historie víme, že i ti nejupřímnější snahy politiků 
skončily fiaskem. Tak např. Napoleon, hrdina francouzské revoluce, si brzy z hesla" Liberté, egalité, fraternité!" 
nechal jen tu fraternitu a začal svým bratrům udělovat různá království. V dvacátém století máme takových 
napoleónků už stovky. Ano, je to zákonité a kdo leze do politiky a pak říká, že to nevěděl, je buď ignorant nebo lhář - 
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rozhodně tedy ne člověk, který by měl řídit věci veřejné, jinak řečeno nám všem společné. 
 
Poslední v řadě, ale ne v důležitosti,  
je důvod zcela prostý: nikdo mi k tomu nedal příležitost. Rodiče mě k tomu nevedli a neměl jsem ani žádné správné 
konekce. Dokonce se obávám, že jsem byl na politiku líný a je mi to teď nějak líto: představte si, kam bych to byl 
býval třeba dotáhl! Pochopitelně by tu byly i nevýhody - nemohl bych už například napsat článek, jako je tento...  

Back to index 

REPORTÁŽ: SAYONARA  
(Rozpaky poutníka v Japonsku, díl č.5, ukončení)  

Zahrady a barvy.  
 
V Japonsku mají také veřejné parky, ale chcete-li se opravdu rozšoupnout navštivte japonské zahrady. Po pravdě 
řečeno, viděl jsem jejich různé imitace po světě, ale všecko to byly jenom imitace. Až na Nikka Yuko Centenial 
Garden v Lethbridge, v kanadské Albertě, kterou navrhoval japonský architekt, dokonce profesor. Jak už jsem psal, za 
války bylo 20 tisíc japonských Kanaďanů internováno do vnitrozemí. Z toho šest tisíc právě do Lethbridge, kde se také 
rozhodli po válce zůstat, zřejmě proto, že se tam s nimi slušne zacházelo. Mimochodem Nikka Yuko znamená - ano, 
uhodli jste, Japonsko-Kanada. 
 
Navštívil jsem nejhezčí zahradu v Tokyu, Shinjuku Gyoen. Od vstupního háje, odkud mě vyhnali nepříliš přátelští 
havrani - pod jedním se dokonce ulomila větev - jsem se dostal k rybníčkům s ostrůvky a tu zlatými, jinde jen černými 
rybkami. Skalky, květiny, kamenné lampiony na kamenných podstavcích, ve kterých prý někdy hořívá oheň, klenuté 
můstky a na konci je ještě botanická zahrada. Půvabná zákoutí, některá úplně jako z pohádky - no ano, je to klišé, ale 
je to taky pravda. Jen ten budhistický zvon, do kterého bijete zavěšeným trámem, jsem tam neviděl, ale zato jeden 
skvostný pavilon, kde by bylo docela prima strávit nějakou tu dovolenou. Jen tak mimochodem: sakury (třešně) tam 
kvetou v dubnu a chryzantémy (které jsou také v císařském znaku) až do října. Stejně malebné jako zahrady jsou i 
jejich budhistické chrámy (až pětipatrové pagody) a svatyně (ty patří náboženství shinto).  
 
Japonci věří na harmonii v přírodě i jinde. Jejich zahrady jsou třírozměrné básně tvarů a barev - oni totiž milují nejen 
květiny, ale i kameny. Japonci také vynalezli ikebanu i bonzai, ty miniaturní stromečky, které jejich majitelé 
pravidelně setříhávají do různých tvarů. Jak dalece ovšem bonzai harmonizuje s přírodou, to jsem se raději neptal. 
Jejich země je, jak se praví, nejzelenější v Asii. Nejoblíbenější užitkovou rostlinou je (kromě rýže) zřejmě bambus - je 
v Japonsku používán na všecko: od dekorací až po různá nářadí, včetně držadel malířských štětců. 
 
Obrázkové písmo a obrazy  
 
Tedy nejen malířských štětců, ale i psacích. Štetcem ovšem píšou jen profesionální psavci a učí se to několik let. Když 
je pozorujete, máte dojem, že něco posvátného tvoří. Písmo je tu víc než symbol, písmo je umění. Proto také najdete 
na mnoha japonských obrazech i nápisy, takže se podobají spíše plakátům. Tak to ovšem nechápou Japonci, pro ně je 
písmo částí obrazu, možná i historie obrazu. Fakt je, že jejich kaligrafie je daleko přísnější, než ta naše - není to jen 
psaní, ale přímo rituál. Dovedu si představit, jak se asi dívají na to nutné zlo, totiž na primitizování čínských znaků 
(ano, tenhle druh písma tam přišel z Číny) pro displeje počítačů. Pamatuji, jak naše devítibodové tiskárny nám na naši 
latinku stačily úplně bohatě (na češtinku už moc ne, kroužek nad u vypadal spíše jako kosočtvereček). Na japonské 
znaky tehdy pořádně nestačilo ani 24 hehel (tehdy se totiž výstup z počítače tiskl tiskárnou pomocí řady jehel a 
písmena se tvořila tak, že se jehly posouvaly a poklepem na jehlu se tisklo, maximální výška písmene tudíž byla 9, 
případně 24 bodů). 
 
Když jsem tam šel prvně do kina, dávali zrovna Two Moon Junction, americký film s japonskými tutulky, které běžely 
svisle, po straně. Naštěstí tam nechali původní angličtinu, kterou ve filmu mluvila má oblíbenkyně Sherilyn Fenn (já si 
oblíbil ji, ne ona mě!), takže jsem o nic nepřišel. Po pravdě řečeno, film to byl spíše zamilovaný, takže by se dal 
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pochopit i jen tak. Kino bylo kupodivu poloprázdné, i když se jednalo jen o film mládeži nepřístupný. V hotelu si 
ovšem můžete objednat porno, ale jste-li zvědaví na japonskou Kama-Sutru, budete zklamáni. Z celého filmu jsem 
pochytil, že jim dělalo zvláštní rozkoš kapání roztaveného vosku na obnaženou anatomii. Jinak každý zajímavý detail 
ve scéně byl úmyslně zakryt nějakým kusem nábytku, a to pokaždé jiným, takže po jednom filmu už byste klidně 
mohli dělat odborníka na japonskou dekoraci. 
 
My cizinci  
 
Podobně jako se tvrdí o severoamerických Indiánech, že nevnímají čas jakožto postupnou sekvenci okamžiků, dá se 
říci, že Japonci nežijí ve třech, ale ve čtyřech dimenzích. Nejlépe to poznáte při komunikaci. Skoro byste dali za 
pravdu filozofovi, který tvrdil, že člověk vynalezl slova, aby zastřel to, co si myslí. Ovšem tak tomu není. Jejich život 
je prostě orámován disciplinou - většinou totiž hromadu věcí ani nemusí vyslovit, ty se prostě rozumí samo sebou. Oni 
naopak zase mají problémy, když přijdou k nám, protože nechápou, že musíme říkat všecko. Hodně času mi trvalo, než 
jsem poznal, kdy je Japonec naštvaný a ještě déle, abych ho vůbec nějak dokázat naštvat.  
 
Nesmíme totiž zapomínat, že Japonsko žilo několik staletí odděleně od zbytku světa. Ještě dnes se nějak snaží - i když 
marně - tu izolaci udržovat: Slyšel jsem, že jejich zaměstnanci v Kanadě tam nesmí zůstat déle, než jeden rok. 
Američané vůbec dělají chybu, že se snaží Japonce pochopit, místo aby je brali takové, jací jsou. V současné 
hospodářské válce - nedělejme si iluze, o tu právě jde - je jistě nutné předvídat, co druhá strana udělá. Americký odhad 
ovšem byl často úplně vedle. Mluvil jsem s několika businessmany ještě v Japonsku a z toho jsem vydedukoval, že je 
Japonci znají lépe, než oni je. 
 
My totiž Japonce jejich metodami nepobijeme: například u jedné firmy jsme zaváděli JIT (just-in-time management), 
kde vše se udělá přesně na čas a kde všecko klape jako hodinky. Pochopitelně to nebylo šité na západní morálku a 
nastal velký zmatek, nemluvě už o nářku odborářů. Jiná taková metoda byla zero defekt, tj, nulový defekt při výrobě. 
My to prostě nemohli docílit, ztráty na čase a tím i na penězích byly ohromné. To jen kopírovací mozky našich 
vedoucích nedovedly pochopit, že ač to jde v Nipponu, u nás prostě jaksi ne. Pak jsme zjistili, že ponechání dvou 
procentního defektu ve výrobě, jež se pak dal krásně zachytit testováním, zrychlil naši produkci hned dvojnásobně. 
Defektem zde ovšem nemyslím to, že by dělníci dělali zmetky, ale to, že se technologické procesy nedaly tak moc 
přesně uřídit. Vtip byl v tom, že Japonci věděli, co jim sedí a co ne. My jsme jen, i když velice pilně, kopírovali. 
 
Pověry a předsudky  
 
Soudě podle japonských bojových sportů, jako je sumo, karate, judo, jiu-jitsu, kendo atd., bychom soudili, že jsou 
rodilí útočníci. Je to ovšem omyl. Tyto sporty byly původně vynalezeny pro obranu a na to se také při výcviku klade 
důraz. Málo se také v cizině ví o povstání japonských důstojníků, kteří viděli, kam by ta celá agresivita vedla a snažili 
se tomu v předvečer druhé světové války zabránit. Povstání bylo krvavě potlačeno a brzy na to napadlo Japonsko Čínu 
a zbytek je, jak se říká, historie. Patent na agresorství nemají jen některé státy, jak nám tvrdil (ovšem ještě před 
přátelskou invazí) bývalý Sovětský Svaz - je to hlavně politika jedinců a ne národů. 
 
Už Marco Polo dal Evropanům falešnou ideu, že Japonsko je zemí zlata a pak následovala hromada dalších pověr: jako 
to, že jsou Japonci detailisti, paličatí, nechápaví a mají nesmyslné požadavky. Ale otočte to a zjistíte, že my jsme se 
zase jim museli zdát neorganizovaní, bezzásadoví, nechápaví a s nesmyslnými požadavky.  
 
Našel jsem u nich hromadu základních věcí, které tvoří základ porozumění při vyjednávání: například všichni 
očekáváme něco za něco, rozumný profit a malé náklady. Co my ale neznáme, je jejich téměř úcta k zákazníkovi - na 
něm nešetří penězi ani časem, a už vůbec ne snahou. Tomáš Baťa by si s nimi dobře rozuměl. U nás v Kanadě, když 
chce zákazník změnit něco, co není podle kontraktu, hned ho strašíme tím, kolik ho to bude stát extra. Japonci vám to 
uděljí třeba i zadarmo, jen abyste jako zákazník byl spokojený - protože vy zase přivedete jiné zákazníky. U nás či v 
USA se řeší jakékoliv neshody soudem. V Japonsku je prý na milion lidi stokrát míň právníků než ve Spojených 
Státech. 
 
Na západě, když prototyp projde zkouškou, uděláme během pár dní dohodu a pak - pomalu, ale jistě - začínáme 
plánovat, kdy bychom asi tak měli začít. Japonci se dohadují třeba půl roku, ale pak hned druhý den ráno začnou 
vyrábět. A tehle rozdíl v rychlosti najdete i jinde. Tak např. Japonci kdysi "znárodnili" český vynález automatické 
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převodovky pro motocykly. A než jsme u nás našli šroubky, abychom mohli začít, Japonci už zabrali trh. Jistě, 
žalovali jsme je a vyhráli. Museli nám platit pár tisíc dolarů, což jsme si tehdy dávali jako velkou zásluhu. Pokuta se 
ve skutečnosti rovnala jenm zisku za pár stovek motocyklů, zatímco Japonci jich už vyráběli tisíce a tisíce ročně. 
 
Ješte jednou Japonci a Japonky  
 
Normální Japonec toho moc nenamluví a o sobě obzvláště ne. Kromě zdvořilostních frází toho vlastně moc neřeknou a 
jejich tvář neumí grimasy (proto se v japonských filmech hodně křičí, když se chce naznačit rozčilení). Zato se hodně 
smějí, někdy tím ale spíše jen zakrývají rozpačitost, třeba jako když si s vámi neví rady.  
 
To s tím mluvením ovšem neplatí o ženách, ty štěbetají docela neúnavně, obzvláště když jsou samy. Kde jsou ty doby, 
kdy bývaly vychovávány s důrazem na poslušnost a věrnost, v ženy, které se nezajímají, kde jejich muži ztrávili noc, 
jen když jim dají potomky. To se ale změnilo: pravda, vypadají pořád jako křehké a nesmírně hezké porcelánové 
figurky, ale už se u nic víc cení talent, inteligence a vkus. Někdo může namítnout, že tím zase ztrácí svůj šarm a 
tajemnost, ale to si ani nemyslím, u mě rozhodně ne. Kde najdete ženy, aby byly pořád tak usměvavé a milé? Jenže 
pozor - milé, to ano, ale také vzdělanější než bývaly a tak se nepleťme, ta hezká tvářička také sedí na chytré hlavičce. 
 
Co k tomu přispělo? Ta věčně - alespoň u nás - kritizovaná televize. Stačí si pustit jejich programy, kde se dovídají o 
politice, o společnosti, o technice a o životě vůbec. Srovnejte to s jejich manžely, kteří sedí v práci, počítají elektrony a 
ztrácí kontakt se světem. A pak se stane, že rozhořčené ženy dokážou i to, co bylo kdysi zcela nemožné: prosadit 
sesazení předsedy vlády (jmenoval se tuším Uno) a to jen proto, že se nezachoval - už si nepamatuji přesně kde ani jak, 
ale jednalo se zase o nějaké ženy, jestli se nemýlím. 
 
Japonsko je také země, které má své bohyně, například bohyni perel. Inu proč ne, vyrábí se jich tam až 50 tun ročně. 
Jsou to t.zv. perly kultivované, kde se perlorodce nenápadně šoupne do škeble taková kulička, kterou pak tato poslušně 
obalí perletí. Nu a vám to pak i s ní prodají v konzervě se skleněným dnem a šklebli si už rozlouskněte sami. Koupil 
jsem jednu takovou známým, už nevím, co stála, ale nebyla dražší, než knížka, co jsem si pak koupil do letadla. 
 
Ano, Japonsko je zajímavá země. Tokyo je pořád ještě největší město světa. A Japonci jsou lidé, kteří nejen rádi 
dávají, ale i také berou dary (kdo ne?). Mají rádi hudbu i svoje malé byty, proti kterým se ty pražské jeví jako naměrné 
jednotky. Mají rádi miniatury a počitače jim přišli do noty, protože jsou navíc také povahy hravé. Mají rádi vzdělání i 
svoji práci. Jejich kultůra je konglomerace obou, té východní i západní, i když kopulace těch dvou vytváří někdy 
zajímavé, skoro až groteskní mutanty. 
 
Na druhé straně je vidět i jiné následky jejich pracovitosti, začínají mít totiž "zápaďácké" problémy: stress, neurozy, 
deprese. Práce je pro ně nejen vážná, ale i vážená věc a jejich vedoucí neberou o mnoho větší platy, než ostatní 
zaměstnanci (protože jak už jsem psal, povýšení je hlavně věcí pocty). A tak se přepracovávají - někteří už neměli pár 
let dovolenou a firmy je teď vší silou nutí, aby se trochu rekreovali. A tak je posílají ven, třeba na Havaj, nebo do 
kanadské Britské Kolumbie. 
 
Je to země, kde 80 procent obyvatel chce vypadat jako ostatní, kde dveře jsou z papíru, kde neuvidíte na ulicích 
odpadky, kde záchodové mísy jsou prapodivného tvaru, kde 9 z 10 bank patří zase Japoncům a kde 20 procent 
obyvatelstva dělá pro koncern se jménem Mitsubishi. A je to země, kde se říká, že moudrost pochází z mlčení... 
 
Co dodat? Snad ještě vzpomínku na jednu z japonských lidových písní: 
 
Dal jsem mé milé darem tři paraplíčka: 
jedno proti dešti, 
druhé proti slunci, 
třetí, aby mi s ním zamávala. 
 
Tak tedy Sayonara. 
(konec).  

Back to index  
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POVÍDKA: JEN TAKOVÁ MALÁ PORUCHA 

Hned jsem si pomyslel, že bude asi pojišťovací agent, alespoň tak vypadal: menší, mírně obtloustlý a hrozně milý, až 
vtíravý. 
 
"Mister Leblanc," povídá, "mé jméno je Calhoun a jsem od firmy Astrální Projekce. Děláme tady průzkum trhu, takže 
bych si vám dovolil položit pár otázek, které pochopitelně nemusíte všecky zodpovědět." 
 
Aha, říkám si, jako obvykle začíná dotazníkem a končí to nabídkou prodeje. Nu co, nechám ho vypovídat a pak ho 
prostě vyhodím. Protože tihle pojišťováci, kteří se vám zdají sympatičtí, jsou právě ti, kteří vás nejvíc napálí. "Prosím, 
ptejte se," povídám nahlas, ale už jeho první otázka mi téměř vyrazila dech. 
 
"Jak myslíte," povídá, "že budete dlouho žít?" 
"Dlouho," říkám se stejně medovým úsměvem. 
"Ano," přitakal," to si myslí většina lidí, kterých jsme se ptali. Ale věřte, že ve vašem věku je statistika velice krutá: 
lidé se stejným zdravotním stavem jako vy žijí v průměru nanejvýš tak tři roky a polovička jich nepřežije ani dva. Kdy 
jste byl naposled u lékaře?" 
"Před měsícem," povídám a hned jsem si zalhal. " Ovšem můj doktor shledal, že jsem ve výborném stavu." 
"Ano," nedbal na to, co říkám a pokračoval, "málokdo by uvěřil, jak se může taková situace zhoršit, že?" 
 
Přemýšlel jsem: kde se to jen u čerta mohl dozvědět? Můj doktor by mu to jistě neprozradil, vždyť bych ho za to mohl 
soudit. Nahlas jsem ale řekl: "Když to tak všecko dobře víte, tak proč se mě na to vůbec ptáte?" 
"Jerry," představil se," říkejte mi Jerry. Dobrá otázka," dodal. "Velmi dobrá otázka." 
Ignoroval jsem jeho nabídku tykání. "Nechtěl byste radši přejít k věci?" ptám se. "Co vlastně prodáváte? Životní 
pojistku? Děkuji, nechci, nejsem ženatý." 
 
"To víme," řekl trpělivě," zjistili jsme si vaše osovní údaje předem. My vám nabízíme smlouvu, která přinese benefit 
právě jenom vám. Naše nabídka je totiž taková: když podepíšete s námi smlouvu, zaručujeme vám, že budete žít ještě 
celých sedm let, ve zdraví a spokojenosti." 
"Nechci vám brát iluze, " povídám, "ale já chci žít mnohem déle a to i bez vaší smlouvy. Namáhal jste se úplně 
zbytečně. Tak nashledanou!" 
"Pardon," řekl, "ale vaše paní matka tuším také umřela na srdce a to asi ve stejném věku, jako jste teď vy, ne?" 
Jak tohle ví, říkám si. "Poslyšte," namítl jsem, "znám tak trochu něco o současném stavu lékařské vědy a pochybuji, že 
by zrovna vaše firma - " 
 
Přerušil mě: "Zde by asi nejlépe pomohla praktická ukázka. Vy přece od narození špatně vidíte. Sundejte si prosím 
brýle," vyzval mě. Chvíli jsem váhal, ale pak jsem mu ty brýle dal, ani nevím proč. "Jak mě vidíte?" chtěl vědět. 
"Jako takový rozmazaný flek," zasmál jsem se. Ozvalo se prasknutí a já jsem, ve zlé předtuše, vykřikl: "Co to člověče 
děláte?" 
"Právě jsem rozlomil vaše brýle, už je nebudete potřebovat," odvětil mi s klidem showmana. "Nic se nebojte, to je 
opravdu v pořádku, věřte mi." Luskl prstem a obraz se mi začal pomalu vyjasňovat a opravdu, najednou jsem viděl 
všecko normálně, i ty rozbité brýle na stole. 
"Počkejte, to je nějaký hloupý trik, že? To nejsou moje brýle, ale jenom podobné, ne?" 
 
"Račte se přesvědčit," vybídl mi a opravdu, byly moje; poznal jsem je docela dobře. 
"Ah tak, tak to je jiný trik, že jo?" snažil jsem se to pochopit. "Ono se mi to vrátí, až odejdete, ne? Radši mi ty brýle 
zpravte, nebo mi je budete muset zaplatit!" 
"Nevrátí se vám to, nebojte se. A kdyby ano - což se nám zatím ještě nikdy nestalo - tak vám milerádi zaplatíme nové 
brýle." 
 
"Ale to je fantastické," neubránil jsem se obdivu. "Ovšem když s vámi neudělám ten obchod, tak se mi to vrátí, že 
jsem to uhodl?" 
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"Nevrátí," pravil vážně. "Berte to jako vzorek bez ceny, co se dává zdarma. Vždyť k čemu vám bude dobrý zrak, když 
budete žít už jen rok, nebo dva?" 
Přemýšlel jsem nahlas: "Od lékařské associace nejste a říkáte sedm let...Hm, a kolik mě to bude stát?" 
"To je všecko v tom kontraktu," usmál se tajemně. 
 
"A co když budu chtít tu smlouvu zrušit anebo prodloužit?" vyzvídal jsem dál. 
"Ale to nejde! Sedm let je maximální limit a pozdější změny kontraktu jsou absolutně vyloučeny. To si prosím 
uvědomte předem." 
"Počkejte," napadlo mě, "tohle já už přece někde četl. Kdyby to nebylo směšné, tak bych řekl, že to zní jako smlouva s 
ďáblem. Já vím, že je to nesmysl; vy přece nejste - "  
 
Přerušil mě. "Ale jsem! To víte, nové doby chtějí nový přístup k věci," dodal, jako by se omlouval. 
"V minulosti jste ale dávali svým klientům víc, ne?" namítám. "Mládí, bohatství, lásku žen, vrcholnou moudrost..." 
"A dávat život se vám zdá málo?" usmál se se pobaveně. 
"A co to podepisování vlastní krví, to se ještě provádí?" 
"Ale kdepak, to byla jen taková lidová fantazie. Propisovačka na to úplně stačí! Přece nebudeme riskovat, že si někdo 
zanese infekci a umře nám pak dříve," řekl a zasmál se, jako by udělal buhvíjaký dobrý vtip. 
 
"Já tomu ale pořád nějak nemohu věřit," váhal jsem. "Vy mi vážně nabízíte smlouvu, která mi zaručuje ještě sedm let 
života. A co pak? Pak umřu a přijdu do pekla?" 
"Nebe a peklo jsou, pane, jen prázdné pojmy. My od vás chceme jen jednu maličkost - vaši duši." 
"To je mi nějaké divné - nebe neexistuje, ale lidská duše ano? A co bůh, ten také neexistuje?" 
"Ale ano, bůh existuje - od věčnosti do věčnosti. I ďábel existuje, jak račte vidět. A také andělé." 
"Takže vy si vlastně jenom přebíráte dušičky, ne? A tomu se říká boj zla s dobrem, nebo jak?" 
 
"Ale ne, dobro a zlo jsou také jen otázkou názoru. Naše konkurence se vás ovšem snaží přesvědčit - většinou bez 
úspěchu - že dobro není to, co je dobré a užitečné pro vás. Ovšem jste-li hodný a posloucháte jejich příkazy, dostanete 
se prý za to do nebe. Ale pokud vím, tak jste přece atheista, ne?" 
"To jsem," přiznal jsem se, " ale také věřím na dobro a zlo v tom tradičním smyslu, který je pro vás už asi zastaralý. Já 
věřím, že je potřeba konat dobro, aby se lidé prostě nesežrali za živa." 
"Prosím, věřte si, co chcete," uklidňoval mě. "Ale když nevěříte na život po smrti, prodloužení života tady na zemi je 
vaše jediná alternativa. Tím se přece druhým neublíží?" zeptal se ironicky. 
 
"Poslouchejte," byl jsem ještě stále skeptický," vy mi tady natrvalo vyléčíte moji vrozenou vadu zraku, ale neumíte to 
udělat tak, abych žil déle než sedm let?" 
"Já jsem neřekl, že to vyléčení je natrvalo. Pochopitelně je to jen do té doby, než zemřete. Konečně," ustupoval, 
"vždyť vy to nemusíte podepsat hned. Pěkně si to rozmyslete a nechte mi vědět. Chceme, aby naši zákazníci byli plně 
spokojeni." 
To se vsadím, pomyslil jsem si. "Kdy teda potřebujete mít mou odpověď?" 
 
"Týden bude stačit, ne? Ale nezapomeňte: odpověď může být jen ANO nebo NE, žádné výjimky se nepřijímají." 
Chvíli jsme se ještě bavili, ale pak se pekelník rychle vypoklonkoval a odešel. Nezbyl po něm ani pach síry. Že by se 
náš učitel náboženství v tomhle přece jen mýlil? 
 

-----  
 

Už od mládí mě trápil strach ze smrti. Ne, že bych byl zbabělec - vyvázl jsem, jak se říká, ze spárů smrti několikrát. 
Nikdy jsem ji ovšem moc neprovokoval a vyhledávat ji, to už teda určitě ne. Co mě děsilo, bylo to, co nastane pak. 

Nedovedl jsem si představit sebe jakožto nikoho, nic, prostě vakuum. Nedýchat, nemyslet, nežít? A vůbec si sebe ani 
neuvědomovat?  

 
Představa nebe, plná dušiček ve spodním prádle, naslouchajících unaveným tónům harfy, ta představa mě příliš 

nelákala. To už tak spíše ráj mohamedánský, plný jídla, pití a ženských. Peklo jsem na druhé straně zavrhoval už 
proto, že je to v podstatě instituce nápravná a k těm já nikdy sympatie neměl. Calhounova nabídka mě ovšem lákala, 

ale bál jsem se, že v tom bude nějaký trik. Co když bych normálně žil dokonce víc než sedm let - to by byl od něj 
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opravdu sprostý podvod! Ale ďábel je přece schopný všeho, ne?  
 

Už to, že jsem se musel rozhodnout, byl sám o sobě pekelný nápad. Já se totiž velice nerad rozhoduji a o svém životě 
už radši vůbec ne. Málokdy mi to totiž vyjde správně. Také mě štvalo, že jsem mu naletěl na ten trik s brýlemi a 

nemohl jsem přijít na to, jak to udělal. Navíc jsem už opravdu brýle nepotřeboval: viděl jsem pořád výborně. 
 

Jak se týden blížil ke konci, trápil jsem se víc a víc. Pak už jsem kvůli tomu ani nespal. Konečně jsem vymyslel plán, 
který mi mohl při troše štěstí vyjít. Můj šestý smysl mi říkal, že je to asi jediné řešení v mé situaci. Když se čas 

přiblížil, uvědomil jsem si ale, že mi Calhoun neřekl, kdy přijde, nebo kde se máme sejít. A pak z ničeho nic zazvonil 
telefon. 

 
"Haló," ozvalo se, "asi nevíte, jak mě zkontaktovat, že?" 

Tak to vidíš, povídám si, on ví všecko. Shodli jsme se na pondělí - víkend jsem si chtěl ještě nechat na rozhodování.  
Když přišel, přešel hned k věci. "Tak co, " otázal se s úsměvem, "bude to ANO nebo NE?" 

"To záleží na vás," začal jsem vychytrale. "Když mi dáte lepší podmínky, tak to bude ANO." 
 

"Ale to nejde," vrtěl se nespokojeně," už jsem vám přece řekl, že podmínky se nesmí měnit. Musíte říci jenom ANO 
nebo NE!" 

"Zákazníkovi se pane Calhoun nikdy neříká musíte, anebo to snad u vás v pekle neplatí? Moje odpověď je ANO, ale 
dáte mi místo sedmi roků čtrnáct let života." 

Rozčilil se a cukal sebou jako ten čertík na pimprlovém divadle. "Už jsem vám říkal -" začal, ale přerušil jsem ho. 
"Dejme si tedy karty na stůl, ano?" povídám," Já jsem vás totiž pěkně prokoukl. Vy hoši totiž vůbec nemáte moc 

prodloužit život, vy jen tak blafujete. Tam někde na věčnosti je totiž kniha a tam je napsáno, že mi zbývá přesně sedm 
let života. Takže vy mi vlastně nabízíte velké nic a chcete za to všecko. Opravdu ďábelsky vymyšleno, ale jinak je to 
obyčejný podvod. Proto prý nemohu chtít víc let! Proto vy vždycky dodržíte slovo! A ještě chcete, abych vám za to 

upsal to, co jsem doposavad myslel, že snad ani nemám - vlastní duši!" 
Můj trik zapracoval: Calhoun se najednou zatvářil překvapeně. "Ale to je absurdní," breptal," snad si nemyslíte, že..." 

 
"Jó, tak oni vás také doběhli? Ale, ale, Calhoune!" posmíval jsem se mu. 

Snažil se z toho vybruslit, jak nejlépe uměl: "Takže vaše odpověď je NE. No dobře, já to tak nahlásím..." 
"Naopak, moje odpověď je definitivní ANO, ale se čtrnácti lety. A nezapomeň to tak nahlásit!" rozčílil jsem se a ani 

jsem si neuvědomoval, že mu najednou tykám. 
"Takovou odpověď já přijmout nemohu," kroutil se ubohý ďábel. Zasmál jsem se: "Nepřijímej, ale předej ji svému 

šéfovi, on už bude vědět, co s ní." 
 

Další noc jsem zase nespal, ale ani ne tak nerozhodností, jako vzrušením. Ono je hezké nevěřit na čerty, ale když se 
jedná o to žít déle, jsem ochoten uvěřit čemukoliv. Moje drzost mě už v životě zavedla do všelijakých nebezpečných 

situací, ale tohle byl i pro mě vrchol. Abych se bál, to mě ještě jaksi nenapadlo. Nemohl jsem si nechat ujít příležitost, 
jaká se naskytne málokomu. Navíc jsem byl zvědavý, co bude dál. A přitom asi klidně stačilo říci NE a měl bych býval 

pokoj. Anebo také ne. 
 

-----  
 

Mr. Devlin byl už poněkud starší gentleman, ale jak starý, to bych si asi netroufal hádat. Překvapilo mě, že se vůbec se 
nepodoboval Calhounovi: byl hubený a měl živé, baziliččí oči. Hned mi sdělil, že je ředitelem firmy Astrální Projekce, 

jako kdybychom oba dva nevěděli lépe. 
 

"Moji přátelé mi říkají Ferda, to je zkráceně pro Lucifer," vysvětloval. "Přejdu hned k věci," řekl. "Musíme nějak 
spravit tu zamotanou - no, tu záležitost. Calhoun sice navrhoval, abychom to ututlali, tak jsem ho musel degradovat 

zpátky do kotelny, idiota." Zasmál se a dodal: "To je jen takový slovní obraz, chápete, ještě ze starých dob, kdy jsme s 
tím strašili lidi. Tak se podívejte: my víme dobře, že kdyby se tato vaše hypotéza - jakkoli je nepravdivá - dostala na 

veřejnost, utrpěla by tím značně prosperita naší firmy a to nemůžeme dopustit." 
 

"Také mi to napadlo," přitakal jsem s úsměvem. 
"Vás také napadlo, že je to jen hypotéza?" 
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"Ne, já myslím to, že to nemůžete dopustit. Proto jsem chtěl mluvit přímo s vámi." 
 

Asi se mu líbil můj smysl pro realitu, neboť přikývl a vysvětloval: "Víte, nám nevadí, když se to dozví naše 
konkurence, ale my nechceme, z důvodů, jež jistě pochopíte, aby to přišlo do novin. Proto jsem byl autorizován 

ředitelskou radou, abych vám nabídl cokoliv, co bude v našich možnostech. Přejte si peníze, hezké holky, věčné mládí, 
místo ministra - všecko, co chcete, jen ne to, co si žádáte." 

 
Podivil jsem se: "Vy můžete všecko, jenom mi nemůžete přidat navíc těch dalších sedm let?" Neodpovídal a tak jsem 
pokračoval: "A teď si mám něco přát! Teď, když už jste mi uškodili? Nezapomeňte, že vaší vinou už vím, že budu žít 
jenom sedm let! Dovedete si představit ta muka? Pořád počítat ty dny, co mi zbývají, a dívat se, jak utíkají jako voda z 

děravého sudu?"  
 

"Ďábelské, že?" nemohl utajit své potěšení. 
To mě rozčililo: "Budu vás soudit, neměli jste žádné právo mi to říkat!" "Ale vždyť my jsme vám nic neříkali, vy jste 

na to přišel sám," namítal vlastně zcela po pravdě. "Nemůžete nám dávat vinu jen za nějakou vaši nesmyslnou 
hypotézu - " 

"- která nicméně může poškodit váš podnik," doplnil jsem ho. 
"Nu ano, ale buďte člověče rozumný. Chcete mít tu nejhezčí ženu na světě? Kámen mudrců? Či radši zlato, diamanty? 

Nebo doktorát té nejlepší univerzity světa? Co takhle věčné mládí?" 
Nemohl jsem zadržet smích: "Věčné mládí, jo? A to celých sedm let?" 

To ho rozčílilo: ďábel zřejmě nemá rád, když se mu někdo směje. "Nepodceňujte naši moc," hrozil. "Abyste nebyl 
sorry!" 

 
"Ale ne, nepodceňuji vás," snažil jsem se ho uklidnit. "Už samotný fakt, že jste přišel ke mně mi dokazuje, že je to věc 
vážná. Tak proč mi ale nabízíte takové pitomosti? A když to neberu, tak mě ještě chcete strašit! Ba ne, pane, já už se 

ničeho nebojím. Vždycky jsem se smrti bál, ale teď, když už vím, kdy umřu, tak už strach nemám. Nemohu sice umřít 
později, ale také nemohu umřít dřív, že ano? A to mi dává nesmírný pocit jistoty," lhal jsem, jako když tiskne. 

 
"Ale vy nevíte, jak umřete," vytáhl Devlin svou nejlepší kartu, "ani jak dlouho budete umírat a v jakých bolestech - " 
Přerušil jsem ho: "To mi neříkejte, nechci to vědět! To bychom se pak už nikdy nemohli dohodnout." Snažil jsem se 
ho - a hlavně sebe - uklidnit: "Dobře, dobře, jedna nula pro vás. Ale tak snad abychom zase začali od začátku, ne?"  

 
Zamyslil se a povídá: "Věřte mi to nebo ne, ale tohle se nám během celé existence naší firmy ještě nikdy nestalo. Lidé 

se snažili různě chytračit, ale aby nás přímo vydírali, to tu ještě nebylo." 
"Jaké vydírání, to je jenom přesilovka. Však vy také nehrajete fair play." 

"Jak chcete," prohodil. "Zřejmě nevíte, co se stane s lidmi, kteří se nám nelíbí." Zamrazilo mě. Jeho výhrůžky mi 
naháněly strach, který jsem už kdysi poznal... 

 
Ale ještě jsem se nevzdal: "Chápu, ale teď, když vím, že mi váš návrh vlastně nic nedává, jak ho mohu přijmout? Na 

druhé straně, jelikož mám teď tuhle informaci, mohu na tom něco vydělat, ne? Jste přece biznysman, tak víte, že 
taková příležitost se nevyskytuje dvakrát v životě!" 

Zamyslel se a řekl: "Váš způsob myšlení se mi opravdu líbí. Nechcete být u nás agentem?" 
"Jako je Calhoun? Jak on se k vám dostal? Také podepsal smlouvu, co?" 

Neodpovídal. Naopak, tvářil se dost kysele. Abych to napravil, ještě jsem dodal: "Ale teď, když vím, že budu žít i tak 
ještě sedm let, klidně bych tu smlouvu podepsal, ovšem kdybyste mi dali těch několik let navíc." 

 
"Poslyšte, vy jste mi opravdu sympatický," pravil konečně. "Víte co, já si o tom promluvím se Stvořitelem." 

"Tak on si vážně nechá říkat Stvořitel?" zeptal jsem se zvědavě. 
"Ale kdepak, tak mu říkáme jen my. On si vůbec nepotrpí na tituly, to jen tenhle jaksi toleruje. On se totiž od té doby, 
co stvořil svět, úplně zavřel do ústraní a věnuje se nějaké kybernetice nebo čert ví čemu." Zarazil se, že vzal své jméno 
nadarmo a usmál se: "Síla zvyku, víte? A aby se ten svět nějak držel v rovnováze, aniž by s tím on musel ztrácet čas, 
vytvořil ďábly a anděly. A my abychom se o všecko starali a strhali se." Zakroutil hlavou: "Těžká práce pane! Ani 

byste nevěřil, jak je těžké udržovat ten balanc!"  
 

A s těmi slovy zmizel; ani ho nenapadlo, že by také mohl odejít dveřmi. 
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----  

 
Hned druhý den ráno mi někdo telefonoval a představil se jako Martin Leblanc. 

 
"Promiňte," odpověděl jsem, "to jste se asi spletl: Martin Leblanc jsem přece já." 

"Já také," povídá on, "já jsem totiž tvůj anděl strážný. My si rádi přisvojujeme jména osob, které strážíme." 
"Aha," řekl jsem, protože za těch posledních pár dnů mě už vůbec nic nepřekvapilo. "Ty jsi tedy něco jako mé druhé 

já, ne?" 
 

"Ani druhé, ani třetí. Já jsem tvůj strážný anděl, synu." 
"O.K.," souhlasil jsem, "ale toho syna si nech od cesty. A co bys rád?" 

"Slyšel jsem, že chceš udělat smlouvu s ďáblem." 
"A co když chci? Jsi strážný anděl nebo strážník od policie? Co je ti vůbec po tom? Najednou se o mě staráš! A kde jsi 
byl, když jsem se jako kluk topil v řece? Nebo když jsem měl tu bouračku s autem? Kde jsi byl, když jsem chtěl začít 

nový život a potřeboval jsem k tomu jen trochu štěstí?" 
 

Urazil se: "Copak to nechápeš? To já jsem tam poslal toho penzistu, co tě vytáhl z vody. A já jsem zmírnil náraz toho 
náklaďáku, abys to vůbec přežil!" 

"Ale moc jsi se nesnažil, poležel jsem si pak ještě pár neděl v nemocnici. A navíc mi pak automobilová pojišťovna 
zvýšila poplatky." 

"Ale opravdu, Martine, nedělej to, neprodávej svou duši. Celý zbytek života budeš litovat!" "Ale kdepak, jenom 
čtrnáct let. Při troše štěstí," dodal jsem. 

"Myslel jsem život věčný," rozčiloval se ten druhý Martin. 
 

Zasmál jsem se: "Život věčný, ale napřed musím umřít, viď! A co když ty blafuješ jako Calhoun? Co když život věčný 
vůbec neexistuje? Ostatně život věčný musí být asi věčná otrava, ne? Ale poslyš," vyzvídal jsem, "je to tedy pravda, že 

už mám jen sedm let života?" 
"V tom je právě ten problém. I když to tak není, jak ty si myslíš, je pravda, že všeobecná znalost téhle informace by 

situaci na zemi značně zkomplikovala. Lidé by se ptali, kdy přijdou na řadu, každý by chtěl zázraky, někteří jen 
transplatace, ti bohatší i zmrtvýchvstání a bůhví, co ještě." Zarazil se. Slyšel jsem, jak tiše řekl - patrně pro někoho, 

kdo také poslouchal na drátě: "Promiňte, nechtěl jsem brát jméno boží nadarmo!" 
"Podívej se," pravil jsem odmítavě, "to je váš problém. Udělali jste sekanec a já na to přišel. Něco za něco. Tak víš co? 

Nahlas to svému šéfovi a už se o to nestarej." 
"To jako archandělovi Gabrielovi?" zeptal se udiveně. 

"Tomu ne, ty můj strážmistře, přece Stvořiteli. Máte přece na něj telefon, ne?" 
 

Zavěsil jsem a spokojeně jsem se usmál. Tak tohle intervjú mám tedy zajištěné ze dvou stran. 
 

-----  
 

Stvořitel se ale do mé kanceláře nedostavil. Místo toho jsem dostal poštou pozvání k povinnému očkování proti 
chřipce. Snažil jsem se sice úřednici v telefonu přesvědčit, že jelikož vím, kdy umřu, tak to jejich očkování vůbec 

nepotřebuji. 
 

"Jak dlouho si myslíte, že budete žít, to nás pane vůbec nezajímá!" rozčilila se ta paní, podle hlasu tedy spíše ještě 
dívka. "Tohle je nařízení z ministerstva a nedělejte mi to zbytečně těžké! Injekce pícháme v pátek a dostavte se 

osobně," dodala, patrně abych se snad nesnažil dostavit nějak jinak. 
 

K očkování už ale nedošlo. Při cestě do ordinace do mě kdosi na schodech Metra zezadu vrazil a já jsem spadl 
střemhlav dolů. Víc už si nepamatuji, neboť jsem se probudil až na lůžku v nemocnici. Na těle jsem měl samé bandáže 

a kde zrovna nebyla sádra, tam byly do těla zapíchané všelijaké trubičky. Na stolku u mé postele byl postavený 
monitor a pravidelně pípal. Na obrazovce se přitom vždycky objevil takový ten puls, právě tak jak to ukazují ve 

filmech.  
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Jakýsi doktor stojící u mé postele zrovna tvrdil zástupu mediků, že to asi nepřežiju. "Ale to nejde," odporoval jsem a 
snažil jsem se zvednout, "já přece budu žít ještě sedm let!" 

Podíval se na mě s neskrývanou ironií: "O tom ovšem pane Leblanc přece nerozhodujte vy! Vidíte," otočil se k 
studentům, "takhle by to vypadalo, kdyby si každý nemocný určoval svou diagnózu sám! To by pak vůbec 

nepotřebovali nás, lékaře." Zasmál se a študáci se povinně zachechtali. Když odcházeli, otočil se profesor ke mně a 
řekl: "Máte tady návštěvu, ale krátkou, jo? Víte, že se nesmíte namáhat!" 

 
-----  

 
Pomyslil jsem si, že to asi bude ta úřednice z ministerstva, aby mi vnutila injekci proti chřipce, ale místo ní vešel do 
pokoje sám Stvořitel. Asi se divíte, jak jsem ho poznal, ale to už je tak zařízené, že ho každý hned pozná. Musím ale 

přiznat, že nevypadal vůbec tak, jak jsem si ho představoval. 
 

"Chlapče," pravil a já ho při tom nechal, neboť při svém věku měl asi právo mi tak říkat. "Chlapče," opakoval, "děláš 
nám starosti." Napadlo mi, jestli to "nám" znamená množné číslo, anebo jestli to je jen tak zvaný královský plurál. 

"Já vím," řekl jsem zkroušeně, "ale když já se opravdu nemohu rozhodnout." 
"Ale to ne," usmál se, "děláš nám starosti, protože si klidně padáš ze schodů a já pak musím dělat všechno možné, 

abys to přežil." 
"Protože musím žít ještě sedm let, že jo?" vybafl jsem na něj. 

"Nesmysl," odtušil, "když mohu život vytvořit, mohu ho i zkrátit. To ostatně umí i každý smrtelník." 
"A co to má co dělat s tím, že každý má svůj čas předem spočítaný?" 

 
"No víš, má a nemá," řekl vyhýbavě. "Ale to, jak jsi objevil, že ďábel jen tak blafuje, to se mi líbilo. Jak jsi se to 

vlastně dozvěděl?" 
"Já jsem se to nedozvěděl, já jsem si to domyslel. Já totiž od malička často přemýšlím," vysvětlil jsem skromně, ale 

pro jistotu jsem hned dodal: "A také jsem studoval formální logiku, teorii informace a umělou inteligenci." 
"Velmi zajímavé," řekl. "A co tuhle - no tu, jak se to - jo, tu kybernetiku?" 

"Tu taky, ale teď se to už rozšířilo o mnoho dalších oborů." 
 

"Hm," zamyslel se a pak se vrátil k původnímu tématu. "Víš, hochu, život je jako kniha: nezáleží, kolik stránek má, ale 
jak je dobrá." 

"Jak už kdysi řekl filozof Zeno," přitakal jsem. "Jenomže on s tím obhajoval sebevraždu, zatímco já umřít nechci. 
Vždyť je to směšné: narodíme se sem na svět jako malí, roztomilí blbečkové a když se naučíme trochu to tady chápat, 

tak už abychom zase honem odešli. Ale jestli neexistuje život po smrti, tak je tenhle život pozemský vlastně jenom 
hloupý vtip, který si s námi někdo zahrál." Odmlčel jsem se: co to tu proboha - vlastně ano, pro Boha - vůbec 

vykládám? Co když to vezme osobně? 
 

Ale on se neurazil. "To je zajímavý názor," řekl a přiznal se, "to mi ještě vůbec nenapadlo. Ale to, co ty Martine chceš 
anebo nechceš, to zde hraje velmi malou roli. Myslíš, že já si snad mohu dělat co chci? No mohu," opravil se, "ale 
nedělám. Kam bych s tím došel? Jsou tady přece přírodní zákony a vůbec to všecko hrozně záleží na okolnostech. 

Když chci něco změnit, musím si vždycky dobře proštudovat situaci. A do toho mi pak přicházejí lidé jako ty, že prý 
nechtějí umřít. A ještě mě unavují otázkami o smyslu života. Ten si musíš, chlapče najít sám. Sbírej houby, známky 

nebo třeba hledej ztracené Eldorado, ale hlavně do toho dej celé srdce," dodal. 
 

Pak ale jeho tvář nějak zdobráčtěla, asi jsem se po tom pokárání tvářil jako kluk, kterému berou hračku. "Tak ty 
nechceš umřít, co?" zeptal se přímo. 

"Ale to ne," couval jsem honem, aby se snad neurazil. "Já jenom nechci umřít tak brzo." 
"A kdy podle tebe není brzo?" vyzvídal. "Za deset, sto nebo tisíc let?" Zasmál se: "No ne, já se ještě na stará kolena 

naučím klást řečnické otázky! A kdy tedy chceš umřít?" 
S jiným bych se asi takhle otevřeně o mé smrti nebavil, ale se Stvořitelem mi to připadalo docela normální. "Já 

nevím," přiznal jsem se," já jen vím, že se nechci rozhodovat už teď. Proč se rozhodovat, když nemusím? Koneckonců, 
je to můj problém?" 

 
Moje drzost ho zřejmě bavila a tak jen řekl: "Ale v životě jsou, Martine, chvíle, kdy se musíš rozhodovat i o životě 

samém!" 
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"Já vím, ale já nechci už od teďka počítat dny, které mi zbývají. Já nechci vědět, kdy umřu. Navíc teď, když jsi mi 
potvrdil, že to vlastně nebude už za těch sedm let..." Schválně jsem nedopověděl; pořád jsem doufal, že se třeba 

dovím, jak to vlastně je. 
 

"Nic takového jsem vůbec neřekl," opravil mě přísně. "Ale ty už jsi se přece, Martine, rozhodl, právě jsi mi to řekl!" 
"Já?" divil jsem se. 

"Nu ano: rozhodl ses, že se nerozhodneš." 
"A to mohu?" zeptal jsem se poněkud naivně. 

"Samozřejmě, vy lidé si můžete dovolit všecko, třeba i dělat chyby. To já si dovolit nemohu." Teď jsem se zase 
usmíval já, neboť mi něco napadlo. Pohrozil mi prstem: "Nezapomeň, že vím, co si myslíš! A nekritizuj, když nevíš, 

proč jsem to udělal! Ale teď mi tedy zopakuj, co vlastně chceš." 
 

"No, tak za prvé: chci umřít tak, abych to předem nevěděl," začal jsem s tím nejmenším přáním. 
"O.K. a co dál?" 

"Za druhé: chci umírat krátce. Když jít, tak jít; žádné courání." Pořád mě ještě nepřerušoval, tak jsem si ještě dodal 
odvahy: "A za třetí: chci umřít bezbolestně." 

To už mu ale došla trpělivost: "Nikdo, chlapče, nechce umírat v bolestech. A přece tak většina lidí umírá. A jako by 
tohle nestačilo, ještě jste si vymysleli války... No jo," zamyslil se, "jak já to ale vysvětlím Ferdovi? Vlastně počkej - už 

to mám!" usmál se vítězně. 
A najednou vám jako by mi spadla tíha s prsou, strach mě opustil a já jsem se po dlouhé době zase cítil docela šťastný. 

Asi tak, jako je šťastné malé dítě na vánoce, když se začnou rozbalovat dárky. 
 

Pak mě ale něco vyrušilo - ne hluk, spíše naopak. Pochopil jsem, co se stalo a zneklidněl jsem: monitor na mém 
nočním stolku přestal pípat a přes obrazovku se táhla dlouhá, nepřerušovaná čára.  

 
"Toho si nevšímej," řekl s úsměvem Stvořitel, " to je jen taková malá porucha." A pak už jsme se pořád bavili jen o 

kybernetice... 

Back to index 

POEZIE: IN FLANDERS FIELDS 

 
Na polích ve Flandrech.  
(překlad básně Johna McCrae). 
 
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, 
tam mezi kříži, řada za řadou. 
Zde ležíme. Nahoře, mezi červánky, 
je možná slyšet zpívat skřivánky,  
zde dole kanony jen svoji píseň řvou. 
 
My už však nevstanem a je to možná zdání, 
že včera ještě žili jsme a byli milováni. 
Teď jenom tiše ležíme 
na polích flanderských. 
 
Náš boj však zase jiní převezmou. 
Do vašich rukou dáme my teď svou 
hořící pochodeň a vy ji neste dál. 
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, 
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou 
na polích flanderských. 
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Poznámka:  
 
Podplukovník John McCrae se narodil v Guelphu v Ontariu a sloužil jako kanadský vojenský lékař v první světové 
válce v Evropě, kde také napsal v roce 1915 tuto báseň. Konce války se nedočkal; zemřel v lednu 1918, ale jeho báseň 
se stala známou po celém světě. Na počest kanadských vojáků padlých v obou světových válkách, v Koreji i jinde, se v 
Kanadě drží 11. listopadu t. zv. Remembrance Day. Jako symbolickou vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy květ 
rudého máku...  

Back to index (Zpátky na index) 

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku)  
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Komentář:  
 
Nepsali o tom v novinách, nemluvili o tom v televizi a nenašli byste to v Internetu. A ještě dodám, že za všechno 
může náš pes Tara. Abyste rozuměli, někdy se díváme na filmy v televizi až do půlnoci - a pak ovšem musím jít ven, 
vyvenčit psa. Je to funkce VELMI důležitá, takže ji rodina svěřuje jen mě. Ne že bych to dělal rád, spíše naopak. Ale 
má to i svoje výhody, ač by se to na první pohled nezdálo... 
 
Minulý týden se to stalo. Vyjdeme spolu ven a spěcháme do místa, která si Tara kdysi pro onen účel vybrala - proč, 
to nevím, ale chodí tam od té doby pořád. Spěcháme, protože už také vždycky oba pospícháme spát. Pohlédnu na 
oblohu - dělám to vždycky, snažím se totiž přijít na způsob, jak se dá z pozice Velkého vozu odhadnout, kolik je asi 
hodin. Je to věc, která se vám může hodit, když zabloudíte v divočině a nemáte hodinky. Bohužel to ve dne už tak 
dobře nepracuje. Pohlédnu tedy na nebe a co vidím: nádherná, nevídaná polární záře. Věc celkem nezvyklá - žijeme 
na 45 rovnoběžce (i Praha je výše, na padesáté) a záři vidíme možná jen tak tři, čtyři dny v roce a to ještě bídně. 
 
Když říkám nádherná, myslím to relativně i absolutně. Viděl jsem krásné záře v Saskatoonu, který je 52 stupni a 
později i jiné, na ještě výše položených místech, ale ještě nikdy ne takovou. Sluneční aktivita musela být v tom 
okamžiku značná. Závěsy, záclony, prameny, paprsky, prostě měla všechny možné tvary jako podle slovníku. 
Světelné jety nám střílely ohromou rychlostí nad hlavou, přes půlku nebe, až k měsíci - byla bezoblačná noc - a 
vypadalo to, jako když začala Válka Světů podle H.G.Wellse. Rychle jsem zavolal Aťu, aby se pokochala pohledem. 
Oba jsme tam stáli jako jelimánci a čuměli a nemohli se vynadívat. Za čtvrt hodiny byl konec. Byl jsem pak za ten 
spektákl manželkou ještě pochválen a bylo mi dovoleno, že mohu i nadále se psem chodit ven, každou noc. Není to 
nádhera?  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: INTERVIEW - JEFF HARROW (Překlad z anglické části)  
Reportáž: NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (díl 1.)  
Povídka: LeROY  
Poezie: DNES.  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět nahoře na Titulní stránku.  

 
 
"Opakování je matka moudrosti nebo příznak senility."  
 

 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být nformováni e-mailem, když vyjde 
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nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli. 

Webmaster Jan(Honza) ©hurychj@hurontel.on.ca 
 

Text následuje: 

ÚVAHA: INTERVIEW - JEFF HARROW  
(Přeloženo z anglické části Čísla 9, na žádost Mr. Harrow)  

JEFF HARROW  
 
je Senior Consulting Engineer u firmy Digital Equipment Corporation (DEC), Skupina Corporate Strategy & 
Technology. Má přes 25 let experience v oboru počítačů, přičemž začínal vývojem a aplikací prvního barevného 
grafického řídícího Informačního Systému pro velkou firmu se zaměřením na aerospace (tj. letectví a průzkum 
kosmu, pozn. Jan). Jeff přešel k Digital (Southern Region) před třinácti lety, aby tam zavedl a uplatnil první Network 
Planning a Instalation biznys a později pracoval v oddělení Digital Services pro komunikační sítě a výrobky pro 
jejich řízení i služby. 
 
Jeff vynalezl první prototyp ikonového síťového managementu pro sítě DEC a nyní pracuje pro různé organizace a 
firmy po celém světě, aby jim pomohl lépe rozumět strategii současných a buducích počítačových prostředí a 
technologií, které používají.  
 
Jeff je autorem několika patentů v oblasti síťového managementu a interfaces (propojovací obvody, pozn. Jan) pro 
uživatele a tuto přináší skrze technologický časopis "The Rapidly Changing Face of Computing" (Rychle se měnící 
tvář počítačové techniky), adresa je http://www.digital.com/rcfoc, dále RCFoC semináře, a podobné konzultace 
jakožto poradce (mentor) pro více než 150 tisíc lidí každý týden.  

From: Jeffrey Harrow 
To: Jan Hurych 
Subject: Questions to : The Rapidly Changing Face of Computing,  
Article : Email - The Killer App! , (E-mail jakožto největší aplikace na Internetu). 
Date: May 21, 1998 10:04 dop. 
 
JAN:  
 
1) Statistika uvedená ve vašem článku je velice zjímavá a role elektronické pošty (e-mailu) je jistě nepopíratelná. Ve 
skutečnosti e-mail ještě dál rozšiřuje svoje možnosti a přidává nové aplikace. Kde vidíte budoucnost pro fax a faxové 
aplikace, jejichž použití je už teď menší než u e-mailu (nemluvě o tom, že každý dobrý počítač lze použít i jako fax)?  
 
J. HARROW:  
 
Fax zůstává běžným prostředkem pro komunikace "beze slov" a je jakýmsi společným jmenovatelem všech možností, 
jak přenést text a grafiku a to skoro všude v byznysu ( i soukromě), aniž by lidé museli mít počítač anebo specielní e-
mailové konto. A - na rozdíl od daleko flexibilního "usurpátora", e-mailu - se faxované dokumenty pro některé 
případy považují jakožto oficiální (legálně platné). I když rozšíření e-mailu bude dále pokračovat, hádám, že po 
určitou doby fax zůstane běžným byznysovým prostředkem a ještě získá navíc PRÁVĚ pomocí technologie, která tak 
enormní rychlostí pomohla rozšířit e-mail. na Internetu. Tedy specielně internetovou telefonii (IT). Když se používá 
pro přenos hlasu, typická IT trpí zpožděním a zkreslením, pro které jí (zatím) uživatelé nedávají přednost. Avšak tato 
latence a zpoždění není tak důležité pro faxování a malá cena za IT pro zasílání faxů, specielně do ciziny, dává 
možnosti ne pro pokles, ale naopak rozšíření použití faxů.  
 
JAN:  
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2) Množství e-mailové pošty, které se zašle každý den, je už teď téměř šokující, ale já věřím, že se to množství dopisů 
konečně nějak ustálí. Jakou váhu přikládáte tomu, že se u e-mailu nemusí odpovídat hned, tedy v "reálném čase", ale 
že můžete nechat odpověď na později (kdy máte více času nebo i víc potřebných informací)?  
 
J. HARROW:  
 
Je mnoho mediálních prostředků, které je možno použít ke komunikaci: osobní styk, videokonference, telefon, faxy, 
dopisy a ovšem i e-mail, abych jmenoval jen několik a každá má svoje výhody i nevýhody. Vtip je v tom, použít 
každou ve vhodné době. Například když potřebuji okamžitou odpověď, tak za tím člověkem zajdu, pokud je blízko 
nebo prostě zatelefonuji. Tam, kde bych chtěl mít záznam a kde nezáleží na rychlosti, dopis je asi nejlepší, ale 
spěchá-li to, pak je fax lepší. Pro styk s lidmi, o kterých vím, že majíí e-mail a mohu počkat na odpověď, tedy "až se 
k tomu dostnaou", případně chci-li přidat nějakou "složitější" přílohu či text, který je třeba editovat, pak může být e-
mail správná volba (ovšem někdy je lepší kombinace, tj. poslat e-mail či fax a ještě to oznámit telefonem). Hlavním 
měřítkem je právě ta "volba". Když tu i onu komunikaci přeženu, jako třeba když jdu a obtěžuji souseda pokaždé, 
když mám nějaký nápad, nebo očekávam, že odpoví na e-mail hned příští minutu, budu zklamán. Tím, že pokaždé 
přemýšlím, jak NEJLÉPE zprávu poslat, mohu použít to nejlepší z toho kterého media.  
 
JAN:  
 
3) Tím se dostáváme k telefonu, kde obousměrná komunikace se děje v "reálném čase" (ne vždycky, ale očekává se to 
od ní). Telefon má ovšem výhodu, že je více osobní ( v budoucnosti doufejme bude mít každý přístroj i vizuální 
komunikaci). Na druhém straně toto video a ještě třeba konference (tj, několik účastníků současně), to je asi tak vše, 
co můžeme od telefonu v budoucnosti očekávat. Já osobně používám svůj počítač jako pomocníka - od vytáčení čísla, 
dělání poznámek, posílání faxů a ještě e-mailovou korespondenci a potvrzování téže. Očekáváte, že tohle vše může 
být v jednom přístroji (od telefonní firmy, tj. jako je telefon), tak jako je třeba krabice "TV Internetu" (t.j. která se 
připojí na telefon a TV a nepotřebuje extra počítač, pozn. Jan)?-  
 
J. HARROW:  
 
Existují už různé , t.zv. "obrazovkové telefony", které spojují automatické vytáčení čísla, přístup na Internet a e-mail, 
jsou typicky snadnější na seřízení a použití než počítače a často stojí méně, ovšem také dodávají jednoduchost za 
cenu omezených možností. Tím neříkám, že jsou špatné - znám mnoho lidí, kteří by se nikdy neodhodlali pracovat s 
dnešními složitými počítači, ale jsou ochotni získat některé z těch výhod pomocí takového telefonního přístroje, který 
lze "lehce" používat. Telefonní společnosti a jejich zprostředkovatelé je tak mohou i nabízet. A to je jedna z pěkných 
vlastností Internetu - jeho všeobecné normy umožňují výrobcům vyrábět takovéto aplikace, od tradicionálních 
počítačů až po "babiččinu videokonferenční krabičku" a tím také využití naší rostoucí "Informační Utility" (míněn 
Internet, pozn. Jan)  
 
JAN:  
 
4) Jako bývalý zaměstnanec fy. Northern Telecom sleduji se zájmem jejich vývoj aplikace "připojení na Internet po 
drátě" (tj. na drátech rozvodu elektrické energie, pozn. Jan). To je ošem atraktivnější pro Evropu, kde náklady budou 
menší (je tam na jeden transformátor připojeno více spotřebitelů než v Americe). Která media myslíte, že jsou 
nejvýhodnější pro internet: telefonní síť, elektrické vedení, kabely televize po drátě či radiové vlny?  
 
J. HARROW:  
 
Věřím, že jedna z výhod "otevřeného" Internetu (na rozdíl od soukromých sítí) je, že je zde mnoho způsobů 
"napojení". Jak bude Internet dorůstat do "Utility" (tj. sdělovacího prostředku s velkým P, pozn. Jan) a konkurence 
poroste, uvidíme také, jak se zvyšuje počet způsobů pro toto spojení "na posledním kilometru" (rozuměj k 
zákazníkovi, pozn. Jan). To je podobné tomu, jak v některých oblastech si můžete zvolit telefon po drátě anebo po 
kabelu televize po drátě, bez použití sítě místní telefonní firmy. Kterou možnost si lidé volí? To záleží, jaké výhody 
ta která firma zavede, jejich spolehlivosti a tak dále. Podobně, pro připojení na Internet si lidé zvolí zapojení podle 
podobných kriterií: vlastnosti připojení, ceny, spolehlivosti, snadnosti použití, rychlosti atd. A to se mi zdá právě 
ohromné: ta možnost nechat konkurenci soutěžit o přístup na Internet. To způsobí celou novou řadu inovací, která 

Page 3 of 11



zlepší služby a přitom bude držet ceny dole. A to si myslím, že je Dobrá Věc!  
 
JAN:  
 
Děkuji vám jménem našich čtenářů.  

NOTE: Toto jsou názory Mr. Jeffrey Harrow, který je Senior Consulting Engineer ve Skupině pro výzkum a 
pokročilý vývoj u fy. Digital Equipment Corporation (jeff.harrow@digital.com). Je také editorem nezávislého 

technologického žurnálu nazvaného "The Rapidly Changing Face of Computing" kde rozebírá inovace a trendy 
současného oboru počítačů a jejich technologií. Tento žurnál si můžete přečíst na WEBu zde: 

http://www.digital.com/rcfoc nebo subscripcí pro automatické zasílání e-mailem na 
http://www.digital.com/subscription. Jeffovy komentáře nemusí zcela nutně vyjadřovat názory fy. Digital Equipment 

Corp. 

Back to index 

REPORTÁŽ: NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (Díl 1.)  
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu)  

Když jsme na svých cestách s Aťou zabloudili do Arizony, nemohli jsme pochopitelně minout ani místo známého 
pistolnického souboje: totiž O.K. Corral v městečku zvaném Tombstone, blízko mexických hranic. Přesněji řečeno, 
minout jsme ho mohli, protože neleželo přímo na naší trase. Jeli jsme z texaského El Pasa do Phoenixu po dálnici 
číslo 10 a kdybych neděděl, že máme v Bensonu zahnout na jih, asi bychom to přefrčeli a skončili až v Tucsonu. Den 
předtím jsme navštívili Mesillu, kterou proslavil neblaze proslulý Billy the Kid a jsem přesvědčen, že by mi to 
opomenutí moje lepší polovice a životní družka (obě v jedné osobě) nadosmrti neodpustila. A v Arizoně se už střílelo 
i za menší hříchy...  
 

-----  
 
 

Tombstone je městečko malé, ale slávou se vyrovná daleko větším a má jednu velkou výhodu: přežilo všechny ty 
těžké časy a žije si vesele dál, navzdory svému jménu. Když sem totiž do pustiny v sedmdesátých letech minulého 

století přišel Ed Schieffelin, aby tu hledal zlato, jediné co slyšel, bylo: "Tady, kamaráde, najdeš tak leda svůj náhrobní 
kámen, pokud tě ovšem předtím nedostanou Apačové!" Ed se ale nedal odradit - měl už bohaté prospektorské 

zkušenosti - a když si vydělal něco peněz, pustil se umíněněn do toho. A stalo se neuvěřitelné: on tu zlatonosnou rudu 
skutečně našel a to tak bohatou, že dávala na tunu až dva tisíce dolarů (tehdejších!) 

 
Hned první zásilka zlata do banky v Tucsonu měla hodnotu 600 tisíc dolarů, takže si k ochraně museli pozvat celou 
šestou kavalerii z blízké Fort Huachuca. Tím se to ovšem rozkřiklo a brzo na místě vyrostlo město, které Ed - asi na 
truc - nazval právě Tombstone. A přicházeli sem nejen prospektoři a horníci, ale pochopitelně i lidé jiných řemesel, 

hlavně těch, co zase dolovali zlato těm druhým z kapes. Vznikaly herny, saloony, dancing halls, objevili se 
spekulanti, falešní hráči karet a také dívky s nejstarším povoláním na světě. A tak se ani nemůžeme divit, že tu často 

bývaly rvačky a i přestřelky. 
 

Situace se zhoršila, když začala v okolí řádit parta desperádů, kteří si říkali "cowboys", ale de fakto byli jen zloději 
dobytka, který pašovali do Mexika a jindy zase zpět, jak kdo potřeboval. Jejich vůdcem byl starý Clanton a po jeho 

smrti Curly Bill, který o něco později zastřelil tombstonského marshala. Členové této bandy, ke které patřil také 
Johnny Ringo, často navštěvovali i Tombstone, kde vesele utráceli svoje poctivě nakradené peníze a hlavně dělali 

všeobecnou rotyku. 
 

-----  
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Ještě před městem jsem projeli kolem hřbitova, zvaného Boot-hill, kde leží ti, kteří v oněch přestřelkách také umírali, 
tak říkajíc s botami na nohou (odtud ten název). Zaparkovali jsme u ohrady blízko středu města, které se od doby své 
velké slávy značně smrsklo, to když se zlatá bonanza vyčerpala. Zašli jsme do ulice Fremont, kde se také odehrávala 
většina přestřelek, jak o tom svědčí tu i tam umístěné tabulky se jmény těch, co byli v tasení pomalejší či ve střelbě 

nepřesnější. Napočítali jsme těch tabulek kolem dvaceti, ale pak už jsme toho radši nechali a šli jsme pozorovat 
cvrkot kolem. 

 
Tombstone je totiž pro Arizonu něco jako Svatý kopeček pro Moravany - je to poutní místo všech westerňáků. 

Turisté sem přicházejí ozdobeni fešnými klobouky, košilemi s třásněmi (fringes), naleštěnými kovbojáky a semtam se 
objeví i stříbrná ostruha. Prostě tak, jak se tu předtím nikdy nechodilo. To už odrbaný gang motorkářů na harlejích, 

který se sem přijel poklonit památce desperádů, ten by se tady tehdy spíše ztratil v davu. 
 

Na druhém konci města stojí starodávná budova music-hallu zvaného Bird Cage (ptačí klec), kde kdysi také 
vystupovala slavná zpěvačka Jersey Lilly, dívky švihaly nožkama při kankánu a na svém turné po Americe tu hrála i 
slavná Sarah Bernhardt. O přidruženou zábavu tam nebyla nikdy nouze: jednou tam dokonce jeden ostrý hoch, tedy 

divák, který to všecko nějak moc prožíval, zastřelil psa, co tam na scéně (přesně podle scénáře) pronásledoval 
představitelku hlavní role. V městě sice bylo také serióznější divadlo, které jim tam postavil Ed Schieffelin, ale to už 

hochy tak moc nelákalo: nebyla tam podzemní herna, jako v Bird Cage. 
 

-----  
 
 

Taková tedy byla situace, když sem v prosinci 1879 přišli bratři Earpové. Bylo jich celkem pět, ale v naší story 
figurují jen tři: Virgil, Wyatt a Morgan. Virgil se hned rok na to stal deputy marshal, později dokonce marshal a 

Wyatt, ten už měl za sebou šerifskou službu v notorické Dodge City v Kansasu. Proto se také hned ucházel o místo 
šerifa i v Tombstone, ale to dostal jakýsi John Behan, o kterém ještě uslyšíme. Wyatt zatím tedy dělal nějakou dobu 

střelce (riding shotgun) pro Wells Fargo, tj. střelce, co sedí na kozlíku vedle muže, co řídí dostavník, v ruce má 
krátkou brokovnici a pod sedadlem trezor. Tuto práci po něm později převzal jeho bratr Morgan, který byl ovšem 

také dobrý střelec. S bratry přišel do města i nerozlučný Wyattův přítel Doc Holliday, promovaný dentista, 
povoláním gambler, zručný ve hře s kartami i kolťáky. 

 
Trouble na sebe nenechaly dlouho čekat: po přepadení místního dostavníku, kdy byly zabity hned dvě osoby, dopadla 
pátrací parta (posse), ve které byli také Earpovci, jednoho z lupičů. Ten jim také vyzradil jména svých tří kumpánů, 

kteří se ovšem schovávali buhví kde. A tehdy dostal Wyatt nápad, který mu měl získat vytoužené místo šerifa a nejen 
to: pak by spolu s Virgilem, který byl, jak už jsem uvedl, federální marshal, oni dva jediní reprezentovali ve městě 

zákon. Nabídl tedy tajně jednomu z desperádů, byl to mladý Ike Clanton (syn starého Clantona, jak jinak?), že mu dá 
celou peněžní odměnu za chycení lupičů, když mu ten vyzradí místo, kde se skrývají. Tato dohoda ale bohužel 

přestala být tajemstvím a z toho vypuklo nepřátelství mezi oběma muži a tím pádem i mezi jejich klany. 
 

Onoho osudného dne, 26 října 1881, tedy stáli proti sobě v místě zvaném O.K. Corral čtyři na čtyři: Virgil, Wyatt, 
Morgan a Doc Holliday proti dvěma bratřím Clantonům (Ikovi a Billymu) a bratřím Mc Lauryům (Frankovi a 

Tomovi). Zaznělo asi dvacet výstřelů (přesně se to neví), trvalo to necelou minutu a bylo po všem. Tři mrtví (Bill, 
Frank a Tom) a dva postřelení (Virgil a Morgan), to byla konečná bilance souboje. I Doc dostal zásah, naštěstí jen do 
pouzdra jeho pistole. Jediný Wyatt neobdržel ani škrábnutí, a stejné štěstí měl v životě i mnohokrát později. Ovšem 

také Ike Clanton unikl zranění - doslova, protože se spasil útěkem. 
 

-----  
 
 

Vešli jsme do ohrady. Tak tady to bylo: na místě přestřelky stojí dnes ne zrovna realiticky vypadající figuriny střelců, 
z amplionu znějí výkřiky a výstřely. Lidé se u toho fotí a dělají pózy u panáků - chybí tu jen koně, u kterých tehdy 

stáli Tom a Frank. V posledním týdnu října se v městečku konají oslavy této události, tak zvané helldorado, při 
kterém se bitka opakuje se skutečnými herci, ale slepými (jak jinak?) patronami. 

(pokračování)  
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POVÍDKA: LeROY 

Už v době faraonů se umění biče uplatňovalo přímo ve velkém. A co vlastně postavili? Ano, pyramidy - pro někoho 
to je div světa, pro jiné je to jen hromada kamení. Pravda, bývala to hrobka krále, ale kde je teď král a kde jsou jeho 
poklady? Dávno už je vybrali zloději či archeologové. A co zbylo, je jen - co do velikosti - značně přehnaný 
náhrobek pro jakousi mumii. Dnes se sice hádáme, jak to dokázali postavit, ale ruku na srdce: pamatujete si snad, jak 
se ta která mumie jmenovala? Daleko zajímavější se mi zdá, že už tehdy Egypťané znali i trepanaci lebky... 
 

-----  
 
 

V našem oddělení pracovali dva přátelé: Jack a Jim. Jack byl sportovní, průbojný typ, plný elánu a hlavně bez 
velkých skrupulí. Nedostatek nadání nahrazoval kancelářskou politikou. Jim byl pravý opak: bledý, nepříliš 

společenský a fyzicky slabý. Jak slabý? Představte si, že neměl ani dost sil, aby se mohl vyšplhat po firemním 
žebříčku! Po technické stránce byl sice prvotřídní odborník a dříč, ale za to si člověk nikdy moc nekoupí: ani včera, 

ani dnes. 
 

Jak se ti dva mohli skamarádit, to je mi záhada. Pravda, studovali spolu na stejné univerzitě - vlastně vidíte, asi tedy 
proto. Oba už byli ženatí a jejich manželky se často navštěvovaly. Co také jiného se dá dělat tady na severu, kde 

jediná kultura je jen a jen agrikultura? 
 

Náše vedoucí se jmenoval LeRoy. Tedy ještě jmenuje. Jak se stal vedoucím? Říká se, že komu dá pánbůh úřad, tomu 
dá i rozum. LeRoyovi tedy určitě ten úřad nedal pánbůh. To spíše tak léta politikaření u firmy, kde uměl vždycky stát 

na správné straně stolu. Bylo to umění vyhnout se všem průšvihům a hlavně umění neříkat, co si opravdu myslíš, 
pokud si tedy po těch letech ještě vůbec něco myslíš. A hrát golf a to tak, abys uměl prohrát s někým, kdo tě pak 

potlačí výš. Byla to vlastně taková medajle za nestatečnost. 
 

Vzpomínám, jak když jsem opuštěl firmu Digidatas, požádali mě na osobním oddělení, abych jim upřímně řekl, co si 
vůastně myslím o našich vedoucích. Zeptal jsem se, proč zrovna teď, až když odcházím - proč se o to nezjímali dříve. 
"Víte," pravil ten hošík, který měl rozumět lidem, " my se tu snažíme zlepšit situaci, ale lidé se to normálně bojí říci. 

Když ovšem opuštějí firmu, tak už ten strach nemají, a proto se jich ptáme." 
"A jak dlouho už ty rozhovory děláte?" ptám se já. 

Vlezl mi do pasti¨: "Už tři roky." 
"To je zvláštní, " já na to, "jsem tady čtyři roky a nic se ani nezlepšilo."  

"No vidíte," povídá ten blbeček," proto právě děláme tyhlety interview na odchodnou!" 
 

-----  
 
 

Už od začátku bylo jasné, že Jack je podle ornitologie t.zv. šplhoun obecný, nanápadně zbarvený. Naše dodělení se 
totiž skládá ze tří druhů lidí: šplhounů, dříčů a pak nás, kteří se tak nějak držíme na hladině a nevíříme vodu. Pravda, 
pak je tu ještě Diane, sekretářka, která je také šplhoun, ale ta má před námi všemi značný náskok, tak říkajíc o prsa. 

My starší ovšem považujeme za zcela normální, že se Diane snaží bojovat za rovnopprávnost žen, i když tedy hlavně 
za svou, ale u Jacka jsme měli svoje výhrady. Byl ještě v podniku nováčkem a dělal to všecko moc okatě - a co bylo 

ještě horší, docela úspěšně. Našeho šéfa si hned naklonil a to se, jak jistě chápete, nedá prominout.  
 

Jemu to nevadilo. Dělal vše, podtrženo vše, jen s jediným úmyslem: dostat se rychle nahoru. Prováděl LeRoyovi 
rektoskopii opravdu dokonale: studoval každý jeho zvyk, každou zálibu. Jako hráč golfu ovšem vždy nechával šéfa 

vyhrávat. Řekli byste, že to LeRoy prohlédne - vždyť to sám kdysi dělal také - ale nepoznal to. Byl příliš na svou hru 
pyšný a navíc by si musel přiznat, že je Jack lepší, než on. To máte tak: sportovcům jde o hru, jemu šlo o výhru.  
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Dříči ovšem vždycky pro svou pracovní disciplinu jenom trpěli. Kdysi jsem dělal se starým Fruhaufem, co vždycky 
vytáhl svoje cibulové hodinky a přestával svačit přesně na minutu, možná i na vteřinu. K jeho cti je třeba říci, že mě 
nikdy neudal, když jsem si protáhl oběd nebo tělo. To nebyl jeho styl. Stavěl kdysi v Lubeku Hitlerovi ponorky, ale 

pak jim je spojenci začínali potápět rychleji, než je oni dokázali vyrábět. Přesto všichni pracovali dál, jako podle 
hodinek. A kdyby válka trvala do dneška, našli byste je jistě ještě u soustruhu, jak vytáčejí periskopy, které pak 

vesele končí na dně mořském. Pochopitelně se tohle netýká jen Němců, jak si můžeme dočíst třeba v knize Most přes 
řeku Kwai.  

 
Láska k práci je vášeň bez konce. Práce je totiž milenka neukojitelná a děvka nevděčná. Běda těm, kteří se do ní 

zamilují. Nepřestane, dokud je nezničí. Tedy ne všechny, vybírá si na to jen některé typy, jako třeba Jima...  
 

-----  
 
 

Jim bral od narození všecko vážně. Ve škole mu řekli, že nadaným patří svět. Na univerzitě mu řekli, že lidé ovládají 
přírodu. V náboženství mu řekli, že se nemá lhát. Ctil své rodiče, miloval svou ženu a jak už jsem naznačil, byl 

zamilován i do své práce. Brzy nám všem bylo jasné, že to dobře nedopadne. 
 

"Co si o něm myslíš, Kenny?" zeptal se mě jednou LeRoy.  
"Jak to myslíš, s tím ´myslíš´?" ptám se, abych získal čas. Na LeRoye si totiž musíte dát bacha, on si všecko 

pamatuje, co mu kdo řekne.  
"No jaký on vlastně je?" 

"Snaživej, svýmu oboru rozumí, učí se rychle..." Vím dobře, že tohle boss nechce slyšet, ale právě proto mu to říkám. 
"No víš, "povídá mi ten náš císař-kaprál,"on se mi zdá takovej divnej. Neskrývá on něco?" 

"Myslím, že ne, "povídám. "kdyby něco skrýval, dávno už bys na to přišel." Mohl jsem si to dovolit říct, protože jsem 
věděl, že to vezme jen jako lichotku.  

A taky ano. "No dobře," uspokojil se LeRoy, alespoň teda na chvíli, "ale dávej si na něj pozor, ať neudělá nějakou 
chybu." "Spolehni se, " povídám, protože šéfovi se odporovat nemá. Dobře vím, co tím boss myslí a v duchu si říkám 

- no tobě určitě budu dělat donašeče!  
 

Abyste rozuměli: Jim dělá pro mě a já zase pro LeRoye, takže to vypadalo, že se LeRoy prostě stará o to, o co má. 
Jenomže nebylo těžké poznat, že v tom všem měl prsty Jack. Proč? Jak jinak se dá vyniknout, než na úkor druhých? 

A když nějaké ty výsledky nemáš, můžeš se je alespoň snažit snižovat u těch druhých. Brzy o Jackově "zájmu" věděli 
všichni, kromě Jima ovšem. Jednou jsem to Jimovi přímo naznačil, ale nevěřil tomu. Nerozumějte mi špatně, 

normálně se do věcí nepletu, ale zdál se mi jaksi moc bezbranný. A ještě jedna věc: Jack měl totiž namířeno na moje 
místo, takže nepřítel Jacka se automaticky stal přítelem mým. Jenže dobrák Jim ani nevěděl, že ho Jack považuje za 

nepřítele? Teprve později jsem se dozvěděl, že si v té době také ještě Jack půjčoval od Jima peníze, které mu ani 
všechny nevrátil.  

 
I jinak se ten opeřenec choval tak, že nám všem ostatním brzo šel na nervy, i když důvody mohl mít každý z nás 

různé. On si toho nevšímal anebo to dobře hrál - asi byl na to zvyklý a měl, jak se říká, tlustou kůži. Jedna věc byla 
zajímavá: brzy na to byl Jim přeřazen ode mne do skupiny, ve které byl i Jack a postupem času se víc a víc Jackova 

práce stěhovala na Jimův stůl. Nepříjemné práce, abych to upřesnil.  
 

-----  
 
 

Je to snad takový nějaký zákon, že když máš nejvíc práce, ještě ti hodí na krk nějaký přívažek. Většinou to vypadá 
jako nic, ale pak se z toho může vyvinout docela pěkný průser. Roste a roste a marně se snažíš, aby ti snad někdo 

pomohl anebo se toho - možná zázrakem - ujal někdo jiný. Měli jsme kdysi jeden takový problém: nikdo to nechtěl, 
tak na to vypsali nové místo a lidé zvenku, kteří se vydávali za specialisty, se hned na ten job hlásili. Po firmě se 
začalo šuškat, že ten problém stejně nikdo nevyřeší. Jak by také mohl: ti, co tomu rozumí, se od toho distancují, 

protože kdo by tohle chtěl řešit, by byl vyložený blbec. No a blbec to zase nemůže vyřešit, čímž je to logicky 
dokázáno. Nový člověk pochopitelně také neměl žádný úspěch, tak to nechali uležet. Po letech se přišlo na to, že ten 

úkol si vymyslel nějaký slabomyslný stařík, který šel do penze. Já osobně si myslím, že on asi vůbec tak debilní 
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nebyl, ale že se tím chtěl firmě pomstít... 
 

Jim byl mimo jiné také dobrý na řešení problémů, tak mu jich ještě přidávali víc, protože jak se říká: za dobrou práci 
dostanete jen zase víc práce. A v zahradnickém manuálu si můžeme přečíst, že čím víc se seká, tím to roste hustěji. A 

ubožák Jim dělal a dělal, ale když přišlo vyhodnocování, najednou to, co udělal, jaksi nebylo dost. LeRoy byl totiž 
jako rozhodčí v krasobruslení: vydal se z dobrých bodů už před Jimem. Komu že to přidal na platu? Uhodli jste, 
Jackovi. Ten totiž zapojil do hry všecko, i zálohu. Betsy, Jackova manželka, stavěná jako barokní okno, s velkou 

předprsní, byla na záložení ideální. Chodívala s Jackem k šéfovi na párty a šeptalo se ledacos. 
 

Jisté bylo, že by k tomu určitě měla morální, či vlastně amorální podporu svého manžela. Nikdo totiž neumí šéfovi 
zalichotit jako ženská. Za každým šéfem je totiž nutno vidět člověka, i když někdy je to velmi těžké. Každý vedoucí 
má totiž svoje slabůstky. Kdysi jsem měl šéfa, který měl jenom slabůstky. Vlastně ne, ještě také měl švagra, co byl u 

firmy viceprezidentem.  
 

-----  
 
 

Bylo jasné, že náš Jack to hraje, aby byl povýšen na podvedoucího, tedy něco na stejném špriclu toho žebříku, jako 
jsem já. V jejich oddělení, abyste rozuměli. Bylo jasné, že to docílí dost rychle. Se svým golfem měl docela šance, 

větší než kdysi já. Já totiž golf nehraju. Zkusil jsem to, ale nešlo mi to. Ono totiž i k tomu prohrání je potřeba to umět 
trochu dobře hrát. Také moje žena June by se nechtěla angažovat k mimomanželským hrátkám, i kdyby to bylo pro 

dobro rodiny, myslím našich tří dětí. Pravda, ono by to dost dobře nešlo: kdyby u nás v Port Clarke byla soutěž 
královny ošklivosti, měla by první cenu jistou. A nejen první, ale i druhou a možná i třetí navíc.  

 
Co jí ale pánbůh ubral na kráse, to jí přidal na řeči. Je členkou několika místních dobročinných spolků, což má tu 

výhodu, že mám dost času pro moje hobby. Chodím totiž pozorovat zpěvné i jiné ptactvo. V našem spolku Goldfinch 
jsem jeden z nejlepších, což dokazují i moje fotografie, které ze svých výletů přináším. Čekání mě uklidňuje a mohu 
si tam navíc klidně snít. Třeba jak zrovna fotím párek waxwingů a náhle z křoví vyleze jiný pár - "Je, dobrý večer, 

pane řediteli! Hello Diane, how are you?"  
 

Náš vztah s LeRoyem je oboustranný: já ho nemám rád a on mě nenávidí - asi proto, že jsem byl podvedoucím, ještě 
než on přišel. Zato moje žena se s jeho Dorothy shodne docela dobře. Je to obrázek pro zasmání: jedna krátká a 

macatá, druhá vysoká a kostnatá. Na podnikové párty platí obě za ty největší drbny. Párty se koná tradičně u LeRoye. 
Dorothy je hostitelkou a tudíž cirkuluje. Přitom se zastaví u každého, aby vyzvěděla jeho problémy a mohla je předat 

dál. Jim mezi nás také kdysi chodil, ale jeho žena Sharon ho musela neustále hlídat, aby moc nepil.  
 

Vystudovala psychologii, ale když se jí narodil syn, zůstala pak doma natrvalo. Koupili si malý domek a pilně ho 
spláceli. Říkali, že chtějí jen tak spokojeně žít, ale osobně jsem je podezříval, že se ještě mají rádi. Znáte to, některé 
páry mají líbánky prodlouženy i na několik let. Občas je bylo spolu vidět i v kostele - June mi to všecko hned doma 

referovala. Já do kostele nechodím: mám dost kázání v práci a pak ještě doma.  
 

Jack to rozjel ještě jinak: Jim brzo dostal navíc pár jeho projektů, s kterými si Jack nevěděl rady. Jak vidíte, hloupý 
nebyl, i když jeho znalosti byly nepatrné. Jako každý politik dobře pochopil, že co můžeš odložit dneska, neodkládej 

na zítřek. Existují problémy, které je totiž lepší neřešit - a vůbec nejlepší je prostě dát někomu jinému.  
 

To ale Jim vůbec netušil, měl ještě navíc z těch úkolů radost a jeden z nich dokonce vyřešil ještě ten samý týden. 
Zjistil totiž, že superprojekt X27 je nesmysl, stojí firmu zbytečně peníze a prakticky paralyzuje další vývojovou práci 
v jiném směru. Jistě jste si všimli, jak často se bohyně blbosti halí do závoje tajnosti. A že arogance je mladší sestrou 

ignorance. Jinak řečeno, Jim tím ovšem odhalil císařovy nové šaty. Pardon, ředitelovy nové šaty - pan Andersen 
promine. Skončilo to důtkou a výstrahou, že je u firmy jen inženýrem a že když se mu to nelíbí, tak může jít.  

 
-----  

 
 

Je asi v lidské povaze, že my lidé věci zbytečně komplikujeme, na rozdíl od mašiny, třeba stroje nebo počítače. 
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Člověk totiž také někdy lže. Ovšem ne vždycky - to by bylo ještě těžší, než pořád mluvit pravdu. Jack věděl, anebo 
spíše tušil, o co jde a prostě se problému včas zbavil. Pravdu říci nemohl a pracovat na takto "mrtvém" projektu by 

mu nepřineslo žádné body. Nějak si odhadl, že Jim to o tom projektu řekne nahlas a tím se zabijou dvě mouchy 
jednou ranou: zbaví se problému a Jimovi to ublíží. Jack začínal být opravdu nebezpečný. To už jsme věděli všichni, 

kromě Jima ovšem. Rozhodli jsme se, že musíme Jacka zastavit, čili nastražit past, jak se říká v detektivkách.  
 

Proto jsme vymysleli úkol, který se zdál lehký, ale jinak se prostě nedal vyřešit. To jsem si mysleli my, co jsme už 
byli u firmy déle a viděli generace techniků, které si na něm lámaly zuby. Jack na to skočil a brzy už v tom lítal jak 

drak na krátkém špagátě. Když už v tom byl až po krk, stalo se něco nenadálého. Jim se totiž nabídl, že mu pomůže - 
jen tak, jako kamarád. A stal se zázrak: on skutečně přišel na to, jak to udělat, aby to chodilo. Nemusím dodávat, že 
to bylo něco unikátního, téměř geniálního. V reportu byla původně sice uvedena jména obou, ale pak přišel Jack od 

šéfa, a že prý ho LeRoy přemluvil, aby se Jimovo jméno vypustilo. Protože jinak by musel Jima potrestat, že v 
pracovní době nedělá jen svoje úkoly, ale i někoho jiného. Nikdo z nás nevěřil, že si to LeRoy vymyslel jen tak, 

dokonce se zdálo, že o tom vlastně nic nevěděl, ale nikdo se na to pochopitelně nechtěl ptát.  
 

Sláva to byla veliká, předběhli jsme konkurenční foirmu o dvě míle a i sám ředitel přišel poplácat Jacka po ramenou, 
vlastně jen po jednom. A pravil: "Vidíte, z tohoto mladého muže si vezměte příklad, ten to někam dotáhne. A navíc je 
ještě skromný, ne jako lidi, kteří pořád do něčeho vrtají, protože nemají ten pravý poměr k našemu podniku." Všichni 

jsme ovšem věděli, že tím myslí Jima.  
 

Po tomhle pokusu - který se nám nejen nepodařil, ale ještě navíc pomohl Jackovi zaskórovat nějaké ty body - jsme se 
už o nic nepokoušeli a Jack měl ve všem volnou ruku. Brzo se stal podvedoucím. Pro Jima to ale byla cesta do 

záhuby. Bolest z neuznání, narážky a i výhrůžky jej učinily nevrlým. Nikdy veřejně neřekl, že to bylo vlastně všecko 
jeho zásluha. Začal se vyhýbat lidem a také jeho práce trpěla. LeRoyova reakce na sebe nedala dlouho čekat: každou 

chvíli ho káral a za trest mu dával víc a víc práce, takže nebožák musel zůstávat v kanceláři po práci a dělat neplacené 
přesčasy, aby to stihnul. Odcházel kolem půlnoci a ještě si nosil práci domů. Třikrát za sebou pak nedostal přidáno a 
tak se nikdo ani nedivil, že z toho navíc začal ještě pít. Pak se najednou zhroutil. Chodil sice kamsi na léčení, ale v 

práci i u nich doma to bylo pořád horší. Nakonec ho opustila i žena. Sharon se jednoho dne prostě sebrala a odešla, i s 
dítětem.  

 
Pak se něco stalo a Jim na tři měsíce zmizel. Když se vrátil, byl v podstatně lepším stavu. Šuškalo se, že ho ta ztráta 
rodiny tak vzala, že se pokusil o sebevraždu. Jenže pak začalo to pronásledování znova. LeRoy se na něm vyžíval 
jako inkvizitor na čarodějnicích. To už se také říkalo, že mu snad Jim chodí za ženou. Byla to nehorázná blbost, 

nikdo tomu nevěřil, jen LeRoy asi ano. Tušili jsme, že mu za ní asi chodí Jack a že to nějak šikovně svádí na Jima. 
Šéfovi to lezlo na mozek a začal se perverzně vyžívat nejen na Jimovi, ale i na nás. Jediný, který to měl u něj pořád 
dobré, byl ovšem Jack. To už jsme začali LeRoyovi říkat po straně Kimotori, podle exekuce mečem, kterou ve válce 

Japonci používali na spojenecké zajatce. Také já jsem začal ztrácet body, tvrdě nabyté otročením u naší firmy. 
Společené utrpení nás všechny nějak začalo sbližovat. Bylo třeba udělat něco drastického, nějak se rychle LeRoye 

zbavit.  
 

Než jsme ale něco vymysleli, situace se vyřešila sama. Firma potřebovala omezit stavy a tak nabídla několika 
desítkám zaměstnanců předčasný odchod do penze - s bonusy, pochopitelně. LeRoy to přijal s radostí, měl už dost let 

odpracováno a mohl se teď nerušeně věnovat svému ubohému golfovému úderu. Jako svého zástupce doporučil - 
hádejte koho. Návrh byl potvrzen a jmenování přišlo Jackovi asi týden před bossovým odchodem.  

 
Zašel jsem za Jimem, zajímalo mě, co si o tom všem myslí. "Já to Jackovi přeju," řekl mi dobrácky, "já mu to 

opravdu přeju."  
Viděl jsem, že se nepoučil, možná že ani nechtěl. "A co náš boss," dotíral jsem zvědavě. 

"Až se přijde rozloučit, ruku mu nepodám, to ti teda povím, " pravil a v očích mu zlověstně plálo. "A řeknu mu 
svoje." 

"Co mu řekneš?" vyzvídal jsem dál. 
"No co, všecko, a že mu to nikdy nemohu odpustit!" Konečně, pomyslil jsem si, konečně se naučil nenávidět LeRoye. 

 
 

Pak přišel ten den. Vyzdobili jsme kancelář: u stropu jsme zavěsili velký nápis "AŤ ŽIJE BOSS!", u kterého někdo 
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přeškrtl to poslední "S" a šipkout naznačil, že se to má číst pozpátku, tedy S.O.B, což je oblíbená zkratka pro 
sonovabiče. Jack měl ovšem pochvalný projev na LeRoye, co všecko jako ztrácíme, přičemž se hodně lidí upřímně 
pochechtávalo. Potom jsme LeRoyovi potřásali pravou končetinou, z radosti, že jsme se ho konečně zbavili. Ode 

dneška tedy bude velký LeRoy velké nic. I já jsem se připojil, popostrčil jsem Jima dopředu a povídám:"A tady Jim ti 
chce také něco pěkného říci." To víte, očekával jsem, jak to Jim LeRoyovi dá i za mne, to místo po bossovi jsem měl 

přece správně dostat já.  
 

Jim tam stál, chvíli si připravoval, co řekne a pak pravil: "Dlouho jsem se rozhodoval, zda ti mám potřást rukou. 
Udělal jsi mi ze života peklo, ztratil jsem ženu, dítě a málem také rozum. Ale já ti nedávám vinu, ty nemůžeš za to, že 
jsi takový, jaký jsi. Já ti odpouštím a tady je moje ruka!" Nastavil mu pravici a LeRoy, celý zpitomělý, mu ji uchopil 
a stisknul. Lidé začali tleskat a všichni poplácávali Jima po ramenou a volali: "Dobře, Jime, bravo! Ty máš klasu!"  

 
LeRoy tam stál a celý zpitomělý pořád ještě tiskl jeho ruku, než konečně pochopil, co mu vlastně Jim řekl - 

odpouštění nebylo nikdy v jeho slovníku. Jásot a chvála na Jima neustávaly - jako by se protrhla přehrada emocí. 
Boss zrudnul, oči mu lezly z důlků, zakašlal, chtěl něco říci, začal, ale slova se mu dusila v krku. Znova začal, ale 
hlas mu opět selhal. Zajíkal se, slova mu neslyšitelně vycházela z úst. Pak se prudce vycukl a vyběhl z kanceláře.  

 
Pohlédl jsem na Jima: "Tak tohle je ta tvoje veliká pomsta? Zklamal jsi mě, hochu!" 

"Víš," povídá Jim, "já jsem mu musel odpustit, abych mohl odpustit také sám sobě." "No tak daleko jsem já ještě 
nedošel," povídám otráveně, ale nějak jsem se na něho nemohl zlobit - bylo vidět, že to myslí upřímně. 

 
----  

 
 

Zašel jsem do místnosti pro kuřáky. V rohu tam stál LeRoy a já najednou pochopil: on vůbec neubližoval Jimovi z 
blbosti, jako se to někdy stává, on mu ubližoval vědomě, on se mu z nějakého důvodu prostě mstil. Zřejmě na to ty 

Jackovy podrazy ani moc nepotřeboval. A on to věděl, Jim to věděl a já to teď ovšem takévěděl. A protože i to 
Jimovo odpuštění bylo vědomé a navíc upřímné, o to větší bylo teď šéfovo ponížení.  

 
Stál tam a někde uvnitř té jeho vnější skořepiny, která se celou dobu, co jsem ho znal, zdála úplně neprůstřelná, tam 
někde uvnitř se teď krčil malý, zbabělý člověk. Člověk, který pochopil, že dohrál. Ruka s cigaretou se mu třásla a 

něco mi brebtal - ani nevím co, věnoval jsem se zapalovači, který mi nechtěl chytnout. Konečně chytl a LeRoy se na 
mě obrátil ještě jednou: "Řekni, Kenny, byl jsem já tak špatný vedoucí?" 

"Vedoucí nebo člověk?" povídám bez rozmýšlení a ani si neuvědomuji krutost té otázky. 
"Tak ty si také myslíš, že jsem byl čubčí syn?" pravil a hlas se mu zlomil, jako by ode mne čekal milost. 

"Podívej se na svůj rodný list,"povídám nemilosrdně, "mě se neptej!"  
 

Neodpověděl. Místo toho jsem viděl, jak se s ním něco děje. Znáte to, bylo to jako v horrorovém filmu: jeho tvář 
stárla pře mýma očima a obličej se propadal. Čekal jsem, kdy mu vypadají vlasy, odpadne kůže a ukáže se lebka. 

Vypadalo to, jako když přestane pracovat nějaké kouzlo. To kouzlo, které nás nutilo skákat, jak on pískal - on, človek 
podprůměrné inteligence, o ostatním už ani nemluvě. Kouzlo, kterému on upsal svou duši, aby teď v jediném 

okamžiku poznal, že to za to nestálo, že cena byla příliš veliká. Jenže upíšeš-li se ďáblu, musíš mu nakonec dát 
všecko, úplně všecko. Ne, ani já už jsem mu nemohl víc ublížit. Do umírajícího psa se přece nekope. Škoda, bylo by 

to tak lehké ho dorazit, říkal jsem si, ale nahlas jsem jen opakoval: "Ne, nekope."  
 

LeRoy se na mě nechápavě podíval. Usedl jsem na židli a spokojeně jsem nassál kouř z cigarety. Uvědomil jsem si 
totiž, že tady po letech nebudu stát já ale Jack, a stejně jako LeRoy bude držet v ruce užmolenou cigaretu a žebrat o 

soucit. Stavitel pyramidy, která se ukázala být jen malou hromádkou, ne o moc větší, než jakou udělá náš pes. A sám 
jsem se sobě musel divit: už mi nevadilo, že udělal vedoucím Jacka místo mne. Cítil jsem se docela fajn, tak fajn, že 

mi ho až začínalo být líto a už-už jsem ho chtěl přece jen nějak utěšit.  
 

Než jsem to ale mohl udělat, vyrušil nás nějaký hluk. Někdo za dveřmi se hlasitě zachechtal. Poznal jsem Jackův 
hlas: "Poslyš, Jime, tys to tomu kreténovi kamaráde pěkně dal. S tím odpuštěním jsi to zahrál výborně, jen co je 

pravda. Dal jsi mu to za nás za všechny." 
"Ale já mu opravdu odpustil," bylo slyšet Jima. 
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"No dobře, to je tvoje věc," řekl Jack, "Ale viděl jsi, jak to toho starýho idiota vzalo? Div se nerobrečel, blbec jeden 
senilní. No ale teď pojď, ode dneška děláš jenom pro mě a já už mám pro tebe jeden hrozně zajímavý úkol..." 

 
Back to index 

POEZIE: DNES  

 
Dnes dozrály jí velké hrozny vína 
a těžké, unavené, se teď ke mně sklání. 
Ta jejich vůně mámivá a líná 
mě objímá a svádí k milování. 
 
Mám velkou touhu potěžkat je v dlani. 
Ne jejich tíhou se má ruka chvěje: 
to lesní maliny se krupobití brání. 
I ona brání se, ač v duchu si to přeje. 
 
A jako kdyby málo rukou měla, 
srdcem i nohama teď objala mě svýma; 
k modlitbě spíná ruce vprostřed těla, 
kde podobenství mlčících rtů dřímá. 
 
Jak jí mám věřit, že se tomu brání,  
i když je vlastně dávno přemožena? 
Protrhl motýl kuklu - bolest díkůvzdání - 
a z plaché dívenky se zrodila mi žena. 

Back to index (Zpátky na index) 

Back to Title Page (Jdi na titulní stránku)  

©hurychj@hurontel.on.ca 
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HURONTARIA - 10B/98 
Canadian Czech-out Enzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
 
Je čas oslavovat: toto je už 1010-té číslo. Ne, to není překlep, to je jen desítkové číslo 10 vyjádřené v dvojkové, 
neboli binární soustavě. Znamená to tedy, že už jsme - a to vlastně bez povšimnutí! - minuli hurontárijská čísla 
10,100,1000, teda ovšem jen v dvojkové soustavě. Z toho lze učinit dva závěry: čísla si lze vykládat různě a život by 
se skládal ze samých oslav, kdybychom všichni používali jen dvojkovou soustavu. Na druhé straně bychom ale 
všichni měli jen dva prsty a ne deset. Ovšem aby se to lepší počítalo, stálo by za to mít na jedné ruce jeden prst a na 
druhe žádný, tedy nulu. 
 
Nu nechme toho zapřahání vozu před koně - vidíte, tady je to zas: jak to vlastně víme, že kůň lépe táhne, než tlačí? 
Pravda je, že prostě všecko je relativní, i ta relativnost. Podobně je to i s imaginárními čísly: všechna čísla jsou 
vlastně imaginární (tj. jen v představě). Nula je imaginární: už jste někdy viděli nulu jablek? Obzvláště imaginární je 
ovšem nula v desítce - deset jablek neni jedno jablko a nulové jablko, ale naznačuje se, že zatímco desítek tu máme 
jednu, jednotek nad deset tu nemáme žádnou (nebo jak říkají v angličtině "máme žádnou"). A nakonec i ta naše 
"obyčejná" čísla jsou jen imaginární. Viděli jste už někdy "pět?" Číslo pět vlastně nic není - není to osoba, zvíře ani 
věc, je to abstrakce. To jen matematici říkají pět a neříkají čeho. Řeknou vám třeba: 5 a 5 je 10. A vy jim to ještě 
věříte! A přitom to nemusí být vůbec pravda! 5 a 5 je totiž 12! Dobrá, jen v osmičkové soustavě, ale jak vidíte, oni 
předpokládají, že my víme, že jim to myslí v desítkové soustavě. Na druhé straně vám řeknou 1 a 1 jsou 2 a zatím je 
1 a 1 rovno 10! Pravda, jen v dvojkové soustavě, tedy není to to samé číslo 10, co vidíte v záhlaví tohoto Čísla 10. 
Prostě 10 není 10 - dá se vůbec ještě něčemu věřit?  

INDEX:  

B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: KAM S NÍM?  
Reportáž: NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (dokončení)  
Povídka: KARETNÍ KVARTETO  
Poezie: BALADA O ROCE ŠEDESÁTÉM OSMÉM  

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět nahoře na Titulní stránku.  

"Mám rád lidi - také jsem býval jeden z nich."  
 
 
 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
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dozvěděli.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 
 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

 

ÚVAHA: KAM S NÍM 
(poprvé otištěno v Neviditelném Psovi, 1996) 

 
 

Dovolte mi, abych se rozčílil. Stěhuju se totiž zpátky do Ontaria a potkal mě onen známý, vpravdě Nerudovský 
problém. Aťa - moje paní - tam odjela už před několika měsíci a náš nábytek odvezli stěhováci za ní. Já sám jsem se 
přestěhoval z rentovaného domu do bytu, kde jsem si nechal starou "kapitánskou" postel, rozkládací sofu a také 
křeslo, zvané "Lazy Boy" (ne zrovna podle mě, ačkoliv...) 
 
"Kteréhožto nábytku se pak lehce zbavíš," dodala Aťa. "Daruješ ho našemu bývalému sousedovi Andymu, ten si ho 
rád vezme. A když to nevyjde, je tady ještě Shelter for Battered Women, neboli Útulek po potlučené ženy." 
 
Když se přiblížil onen osudný den, zavolal jsem Andymu, jež sice zájem neměl, ale jeho přítel prý ano. Za několik 
dnů se tedy za mnou vypravili s náklaďákem, u kteréhož se jim podařilo rozbít převodovku. "To nic," řekl Andy, 
"seženu jiný trak." A sehnal, jenže jeho přítel si to zatím rozmyslel. 
 
To už jsem vyhlásil vyjímečný stav a zavolal armádu. Tedy Spásy. "Ve vašem revíru budeme vybírat příští sobotu," 
pravila ta slečna. "Hlavně jestli je ten nábytek v dobrém stavu." "Je v perfektním stavu," lhal jsem zoufale, aby si to 
snad nerozmyslela, neboť jsem slyšel, že i oni jsou vybíraví. Když jsem zavěsil, uvědomil jsem si s hrůzou, že příští 
sobotu už mám být v Ontariu... 
 
Pomohl mi můj kamarád z práce, jménem Minda (to není přezdívka, ale prý normální čínské jméno), který za mě dal 
emajlem inserát na místní US bulletin board (to US znamená University of Saskatoon). A že jako nabízím svůj 
nábytek free (zdarma) a to komukoliv. Ten den mi volali čtyři lidi: každý si vzal mou adresu, ale nikdo nepřišel. Asi 
se zalekli toho slova "free". Jeden chlapík se dokonce ptal, jestli je ten Lazy Boy z kůže. "Není, " povídám,"je to jen 
plastik, ale jestli to stihnu, dal bych vám ho ještě pozlatit!" 
 
Jak vidíte, začal jsem ztrácet nervy. V zoufalství jsem uvažoval, jestli nemám zavolat doktora. Tedy ne psychiatra, 
ale Tomáše Wagnera, který je doktorem chemie a už mi jednou při stěhování pomáhal. A kdybych ještě získal do 
teamu jeho paní Valerii, která je inženýrka, byli bychom asi jediná diplomovaná špeditérská parta v Kanadě. Andy mi 
totiž nabídl, že to můžeme hodit na jeho zahradu, a při troše štěstí mu to lidé třeba i rozkradou. Pak jsem si ale 
uvědomil, že oba "Los Wagneros" budou brzo vystupovat s místní taneční skupinou Alegría Espaňola a co kdyby jim 
u mě něco spadlo na nohu! Posunul jsem to tedy v pořadí jako poslední rezervu a rozhodl jsem se , že se přece jen tak 
lehce nevzdám. 
 
Pak jsem dostal nápad: dal jsem si emajlem ještě jeden inzerát, kde jsem ale tentokrát ten samý nábytek prodával s 
příslušně malými cenami, takže jsem si takříkajíc sám dělal konkurenci. A hle, úspěch se dostavil! Přišel jeden pán, 
prohlédl si sofu a ptá se: "To je ta zadarmo nebo za 50 dolarů?" "Za padesát dolarů," povídám, "tu zadarmo jsem už 
prodal!" Jelikož nic neříkal, tak jsem hned začal smlouvat:" Za 40? Za 30?". Nakonec si ji z milosti vzal zadarmo - 
naštěstí, protože jsem ještě z okna zahlédl, jak mu upadla jedna noha (tedy od sofy, aby bylo jasno). 
 
Odpoledne přišla ještě nějaká paní z manželem a tak jsem jim hned pro jistotu nalhal, že další zájemci přijdou o 
hodině páté, šesté, sedmé....Než jsem se dopočítal do půlnoci, rozhodla se ta paní, že si ten zbytek teda vezmou, ale 
zadarmo a že jim to musím donést do auta, protože pan manžel má páteř. Ujistil jsem ji, že já žádnou páteř nemám a 
tak jsme si plácli. Mám dojem, že tak dobrý biznys jsem v životě ještě neudělal - víte, kolik by mě stálo nechat to 
odvést na smetiště? 
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Asi se ptáte, proč jsem ještě předtím nenavštívil ty Battered Women. To máte tak: ona sice Aťa tvrdí, že není žárlivá, 
ale jeden nikdy neví! A pak: útulky pro potlučené manžely ještě v Kanadě nemáme... 
 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (ukončení) 
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu)  

Z O.K. corralu se dostanete hned do atelieru, který vlastnil fotograf Fly, kam tehdy hned ty umírající muže odnesli. 
Dnes už tam jsou jen jejich fotky a vůbec obrázky ze současnosti - tedy z té jejich. Nejvíc mě zaujala fotografie Eda 
Schieffelina - sedí tam na kameni, v ruce drží čutoru a o kolena má opřenou kulovnici, jako by odpočíval, než se 
znovu vydá na trail. Ostatní fotky, ať už desperádů nebo obránců zákona, mají jiný motiv: všichni se snaží vypadat až 
příliž vážně a výhrůžně. Muži, kteří tehdy naháněli hrůzu, vypadají dnes už spíše legračně. 
 
Jdeme dál a narazíme (tedy ne doslova) na budovu místních novin "The Tombstone Epitaph", založených v roce 
1880. Jinak řečeno, "Náhrobní Nápis", jistě vtipnější název než "Nugget", což byly konkurenční noviny, které dnes 
už neexistují. Epitaph stále ještě vychází a kromě dnešního čísla zde dostanete i věrnou kopii (z originální matrice) z 
října 1881, kterou vám natiskou před vašima očima a kde se popisuje nejen souboj, ale i soudní řízení, ke kterému 
pak s Earpovci došlo. 
 
Četl jsem o tomhle souboji asi pět nebo kolik knih, tolik mě ta věc zajímala - od těch, co stranili Earpovcům i od těch, 
co byli proti nim. Ti první prohlašovali, že desperádové přišli do města Earpovce zabít, čili že to byla sebeobrana - ti 
drizí tvrdili ledacos, dokonce i to, že to byla jen obyčejná vražda. Kde je ale pravda? S chutí jsem se tedy začetl do 
těch autentických novin, přes sto let starých, a věřte, bylo to opravdu zajímavé čtení. Nejen to svědectví od soudu, ale 
i reklamy - v tom samém čísle totiž také inzeruje místní prodejna zbraní své skvělé zboží ...  
 
Šerif Johnny Behan, který byl Wyattův nepřítel (nezapomeňme, že Wyatt chtěl dostat jeho místo), tehdy ještě před 
soubojem zastavil Earpovce na cestě do corralu, kde se Clantonovci sešli, s tvrzením, že už desperády odzbrojil. Čtyři 
"rozhněvaní muži" (ty tři zatím udělal Virgil cestou svými pomocníky), se tím nedali splést a vešli do corralu. Virgil 
vyzval muže, co tam byli, aby mu odevzdali své zbraně, jejichž nošení bylo ve městě beztak zakázáno a pak to začlo. 
Ike, který byl předtím odzbrojen Wyattem, mu to také hned připomněl, ale Frank a Bill začali střílet - tedy alespoň 
podle výpovědi Earpovců. Podle očitých svědků, kteří se celkem shodují, začal ale střílet Doc a Morgan, kteří také 
údajně už drželi připravené kolty v rukou. 
 
Ty kolty v rukou, to se mi zdá pochopitelné, sotva bych asi někoho vyzýval k odevzdání zbraně a přitom měl svůj 
kolťák za pasem. Zbavoval bych se totiž výhody být rychlejší než ten druhý, kdyby tento hbitě sáhl po pistoli. Ovšem 
v takové situaci by žádný rozumný pistolník proti mě po pistoli nesahal, neboť by neměl šanci... 
 

-----  
 
 

U pistolnických soubojů je zajímavý jeden rozpor: zodpovědný je ten, kdo první sáhne po zbrani, ale vyhrává 
většinou ten, kdo první vystřelí. Při těch malých vzdálenostech - zde to bylo pouze několik metrů - nešlo ani tak o 

přesnost, jako o rychlopalbu. Tom se navíc schovával za koně, snaže se vytáhnout z pouzdra na sedle svoji 
Winchestrovku. Každopádně ani Frank, ani Billy nebyli hned mrtvi a ač zraněni, stíleli zoufale dál. Po souboji se 

šerif Behan, který zatím přiběhl, snažil hned Earpovce zatknout, což se mu nepovedlo, ale brzy na to se s nimi konalo 
soudní jednání (Ike na ně podal žalobu za zabití). V novinách jsem četl i zajímavé zdůvodnění rozhodnutí soudu, jež 

Earpovce zbavil viny, sepsané samotným soudcem Spicerem, jinak též přítelem Wyatta Earpa.  
 

Na téma téhle bitky vytvořil Hollywood několik filmů, dva dokonce docela nedávno a také spisovatelé se pořád ještě 
předhání v hledání motivu souboje. Našli se i takoví, kteří tvrdí, že přepadení dostavníku se tehdy zúčastnil i Doc 
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Holliday a možná i Earpovci v tom měli prsty - dva z nich přece předtím pracovali pro společnost Wells Fargo, které 
dostavník patřil a nějaký známý jim mohl dát tip. Desperádi prý o tom věděli a bylo je třeba umlčet. Tyto historky asi 

podporoval šerif Behan i jiní občané Tombstonu, neboť Earpovci nebyli v Tombstone nijak oblíbeni. Při pohřbu 
desperádů prý bylo slyšet výkřiky "Vrahové" na adresu Earpovců.  

 
To vše se mi zdá ale spíše jen spekulace - Earpovci měli za sebou už delší dobu službu na straně zákona: Wyatt si 

dokonce přinesl k soudu dobrozdání, podepsané padesáti občany z Dodge City a Virgil byl koneckonců U.S. marshal 
pod přísahou.  

 
Nejpravděpodobnější se mi zdá vysvětlení, které se dá udělat z oněch "čerstvých" zpráv z novin, když umíte číst mezi 
řádky. Ike a druzí "cowboys" se po vyzrazení jejich paktu o zaprodání jejich "pardnerů" museli asi před svou bandou 

nějak očistit ze zrady. Jediné, jak se to dalo provést, bylo vyhnat Earpovce z města, anebo ještě lépe, umlčet je 
navždy. Chybou desperádů bylo, že se tím netajili a tím se celý jejich plán obrátil proti nim. Ať už byly důvody 

Earpovců jakékoliv, tím, že byli na souboj připraveni - a podle některých svědků dokonce souboj vyprovokovali - si 
zajistili výhru. I to, že přitom riskovali životy, se dá vysvětlit: desperádi totiž také neměli na vybranou, slovo "zrada" 

bylo tehdy označení velice ošklivé a tak to byl prostě boj kdo s koho. 
 

Plni dojmů jsme se procházeli městečkem, které od té doby zažilo dva požáry a jednou se málem propadlo do země 
díky spodní vodě. Znovu ale ožilo, protože bylo - jak tvrdí místní reklama - "too tough to die", neboli příliš odolné na 
to, aby zahynulo. V saloonu u Big Nose Kate, někdejší milenky a snad i tajné manželky Doca Hollidaye, nám navrhl 
majitel, aby si Aťa stoupla za barpult, nechal ji umývat sklenice a na hlavu jí posadil fešný texaský stetson. A to vše 

jen proto, abych si to prosím mohl nafilmovat. Vůbec se tu o návštěvníky starají dobře, to jen hroby na Boothill 
naznačují, že tomu vždycky tak nebylo... 

 
-----  

 
 

Krátce po soudu byl marshall Virgil přepaden a rána z brokovnice ho nadosmrti zmrzačila. Netrvalo dlouho a někdo 
zezadu zastřelil Morgana, když hrál v saloonu biliár. Wyatt sice zorganizoval posse na stíhání vrahů jeho bratra, 

některé dostal, jako třeba Curly Billa a Stilwella, ale nakonec musel zmizet i on sám. Objevil se až v San Francisku, 
kde si, již ovdoovělý, vzal za ženu Jossie, dívku, která kdysi tančila v Bird Cage. V Kaliforii se stal známým, i když 
ještě ne slavným. To se stalo až po jeho smrti, když vyšla kniha "Wyatt Earp: Frontier marshal", kterou sice diktoval 
ještě za živa (jak jinak?), ale v níž ho spisovatel Stuart lake vylíčil tak, jak ho dnes prezentuje Hollywood. Zemřel až 

48 let po slavném souboji v O.K. Corralu, ve věku 82 let, v Los Angeles. 
 

Doc Holliday zemřel už v roce 1883 v Coloradu, ve věku 35 let, na souchotiny. Šerif Behan sloužil později jako 
správce věznice v Yumě, známé mezi kriminálníky jakožto Hell Hole, neboli "Díra do pekla". Později také působil 

jako vládní agent v Číně během Boxerského povstání. Ike Clanton se nepolepšil a byl v roce 1887 zabit při přestřelce 
s deputy marshalem. 

 
-----  

 
 

Ed Schieffelin, který tedy odešel do Arizony hledat zlato s pouhými padesáti centy v kapse, ze svého nálezu značně 
zbohatl. Ale ani osobní parník, ani hotely v New Yorku a Chicagu, dokonce ani nádherná rezidence v San Francisku, 
kterou postavil pro svou ženu, to vše nemohlo uspokojit jeho vášeň. Vyrazil tedy opět za zlatem, tentokrát na Aljašku 

a později opět do rodného Oregonu, kde ho po nějaké době našli mrtvého v osamělé kabině v horách. 
 

Na plotně byla ještě spálená jeho zálesácká večeře a na stole ležel váček se zlatem, které tam objevil, zlatem ze žíly, 
která byla zřejmě tak bohatá, jako kdysi ta v Tombstonu. Marně ale hledali kolem, už ji nenašli. Podle jeho přání ho 
pohřbili jen tak, v jeho prospektorských šatech, s krumpáčem a čutorou po boku. Převezli ho z Oregonu sem, tři míle 
od Tombstonu, tam, kde byl jeho první nález zlata. Nad jeho hrobem stojí prostý sloup ze žuly, dvacet stop vysoký a 

ve tvaru prospektorského claimu, kterým se označují naleziště zlatokopů. 
 

Šťastný Ed tam tedy nakonec přece jen ten svůj tombstone našel. 
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Zpět na index  

POVÍDKA: KARETNÍ KVARTETO  
(cyklus povídek, díl 1.) 

SRDCOVÝ KRÁL.  
 

Díval se na mě hrozně přísně, snad si myslel, že i já jsem jeden z těch zhýralců, jako je srdcový kluk. Opravdu si to 
myslil? Po chvíli však přece jeho zvědavost zvítězila a začal se mnou rozhovor. Čtvrt hodiny jsem mu přitakával, ani 

ne ze slušnosti, ale spíše abych se ho zbavil. 
 

Pochopil to jako to prvé a snad aby si mě naklonil - ale proč, proboha? - vyprávěl mi docela zajímavou povídku, něco 
z rodové ságy, spíše tedy jakoby pohádku, pokud na ně věříte. Bral jsem to ovšem s rezervací, neboť jsem se 

domníval, asi právem, že to všecko vyprávěl trochu zaujatě. Zaujatě ze své strany, jestli mi rozumíte. Ale času bylo 
dost, vlak jel pomalu a já nikam nespěchal. Jel jsem z vojny na dovolenou a on, soudě podle uniformy, zřejmě také. 
Vytáhl zpod sedadla kufřík, ve kterém měl láhev červeného vína a dvě sklenky, a já, který se nikdy nedám pobízet, 

jsem ani tehdy neudělal výjimku. 
 

-----  
 
 

Královna byla ještě skoro dítě. "Ostatně přesvědčte se sám," řekl mi, "mám tady její fotografii". Podíval jsem se se 
zájmem, ale to co mi ukazoval, byl jen karta srdcové dámy. Vyprávěl mi - vlastně ne, sdělil mi to - že on je oficír od 
artilerie a hle, kam se až dostal díky své píli a vojenskému převratu. Zpočátku byli oba velmi šťastni. Ona pocházela 

z bohaté patricijské rodiny; pravda, dědeček začínal jako překupník (spíš lichvář, pomyslil jsem si pro sebe) a také on 
se někam vypracoval. Napadlo mi, že juchta se také vypracovává, ale neřekl jsem to. S oficíry nikdy nebyla pro 

pouhého četaře, jako jsem já, žádná velká legrace. Jediný humor, kterému oni rozumí, smrdí s prominutím krchovem. 
 
 

Jak mi ji líčil, byla asi docela hezká (on řekl krásná) a smyslná (on řekl milá). Pochopitelně, měla modré oči a veliké 
srdce. Jenže jeho syn z prvního manželství, srdcový kluk, měl také takové veliké, mladistvé srdce a tak si tu lásku k 

nevlastní matce vykládal jaksi po svém.  
 

Řeknete asi: proč ne, ale co pan otec? Nejdřív nevěděl, nevěděl; dostal sice anonymní dopis, že má jeho žena 
milence, ale že by se jednalo o jeho syna, to bylo nad jeho představy. A co oni? No šidili ho, ale neošidili. Jednou 

totiž takhle na cestě domů - ano vlakem, vám také nic neujde - se mu nabídla spolucestující cikánka, že mu vyloží z 
karet. Znuděný dlouhou cestou, přijal její nabídku. 

 
"Vážený pane", pravila stará žena, "karty mi říkají, že jste vysoce postavený muž," a ukázala na srdcového krále. 
"Máte ženu - dosud věrnou ženu -" rychle dodala, "ale je zde nebezpečí, že tento srdcový kluk, tento vychytralý 

mladík, který si vás nepřeje poznat - "  
 

"To bych mu ani neradil," přerušil ji král, "a co dál?" 
 

"To nám prosím poví budoucnost," odpověděla snědá Pyhtie, přičemž nechtěla za svou věštbu královskou korunu, ale 
jen "deset korun, pánko". A král jí zaplatil a jeho rudé srdce začalo krvácet. A než vlak dojel na konečnou, bylo už 

úplně prázdné.  
 

Když přišel domů, pravil své ženě: "Vstaň, vezmi lože své a choď", přičemž jí vyhodil peřiny z okna. Nešťastná 
královna a ještě nešťastnější království, kde řádí oficír od artilerie!  

 
Srdcový kluk odešel brzo za ní, a spolu se pak vydali za devatery hory a devatery lesy, až dolů do Afriky. Nějakou 

dobu nemohl najít práci, tak tam dělal misionáře, hrál na přenosné varhany a srdcová královna přitom šlapala měchy. 
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Pak ho to ale nějak vzalo doopravdy - stal se asketou, zanedbával ji a později se rozešli. Někdo prý dokonce donesl 
králi, že srdcový kluk spadl do polévky kanibalům. Podíval jsem se na něj, jestli to myslí vážně - spíš bych věřil, že 
přišla na to, že je lépe mít starého krále a mladého milence, než mladého misionáře a žádného milence. Ovšem něco 

na tom asi bude: poslední dobou mi v kartách často chodí srdcová dáma, ale málokdy kluk. A dohromady, to už 
vůbec ne - marně čekám, že mi do ruky padne royal flush.  

 
"Hromadu let už na ni čekám, ale ona nepřichází," hořekoval král. "Vždyť jste ji ale sám vyhodil," dovolil jsem si 

poznámku. Uznal to a roztřásl se pláčem natolik, že se celý polil vínem. A věřte mi nebo ne, v tom víně se rozpustilo 
jeho rudé, ale prázdné srdce, a tak dokraloval. Někdo prostě nesnese moc alkoholu.  

 

TREFY.  
 

To všecko vlastně zavinilo měkké srdce paní Julie a její náklonnost k světským radostem a rozkoším. To, co vám 
budu vyprávět, byste se ovšem sotva dozvěděli od jejího zpovědníka. Ani ne tak proto, že všecko, z čeho se 
vyzpovídala, má zůstat zpovědním tajemstvím, ale jednoduše proto, že se mu s tím nikdy nepřiznala. Kdybyste se jí 
na to ptali, učitě by řekla: "Prosím Vás, to přece nebyl žádný hřích!" 
 
Ale abych začal od začátku: řekněme tedy, že se jmenuji don Cesare de Cebello, sezením na témže. Pravda, ten můj 
hrad ani není hrad - to co z něho bylo, by se dokonce dalo těžko definovat i jako bytová jednotka. Ovšem erb mám, 
snad proto, že na něm se nedalo nic zničit ani propít. 
 
Paní Julie, alias Trefová dáma, je na kartě zobrazena jakožto žena s penězi. Pokud tomu dáváte nějaký význam, vězte, 
že byla hlavně žena šetrná a přísná a jak už to bývá, víc na služebnictvo nežli na sebe. Její choť o sobě tvrdil, že je 
králem ostrova Santa Dolorosa, ale ve skutečnosti byl jen takovým králem zbojníků. A jako každý z vysokého rodu, 
byl také hrozně hrdý - tedy na všecko, na co může být falešný šlechtic hrdý. 
 
Já jsem sice opravdu šlechtické krve, ale zato chudý jako kostelní myš. A tak jsem to s ním táhl v partě, nejprve na 
pláních bitevních a později i v putykách všech možných okolních království, která mají plno chudých, ale zato 
přeplněné hospody. Já s ním táhl a on to platil - chápejte, pro veterána jako jsem já se těžko najde místo jinde, než na 
smetišti. Kariéra je totiž věcí zvláštní schopnosti a tu já vlastně nikdy neměl. 
 
A jen ďábel asi ví, proč jsem se já, jeho dobrý přítel a ještě lepší dlužník, podíval jednou na paní Julii jinak než jak se 
sluší na dobrého čtyřicátníka. Myslím, že mi popletla hlavu, ano, tak to asi bude, ale nemyslete si, že se tím chci 
zrovna omlouvat. 
 
Kdybych býval věděl, co bude paní Julie na mě chtít a jak to všecko dopadne, asi bych raději zahodil kord a odešel 
někam do nějakého zapadlého kláštera. Do kláštera, kde mají dobré sklepy a ještě lepší víno a kde neuvidíš ženu, jak 
je rok dlouhý. 
 
Byl to poctivý zápas a ještě dlouho jsem si léčil rány, které mi umírající král zasadil. A když už bylo po tom, ani ty 
výčitky jsem si nedělal. Proč taky, u čerta? Souboj je přece souboj; jeden vyhraje a druhý prohraje, jinak to ani nejde. 
Navíc jsem mu dlužil už příliš mnoho a takhle jsem mu to splatil všecko najednou. 
 
Jenže také ona mi později splatila a dobře. Černý stín a rána dýkou do zad. Ne, ona sama ne, jen nějaký potulný 
zpěvák. To vše jsem se ovšem dozvěděl až později, od kastelánovy dcery, která mě u sebe ukrývala a ošetřovala mě s 
takovou péčí, že jsem se brzy uzdravil. Tak dobře uzdravil, že jsem mohl včera jít i na ten veliký pohřeb: pohřbívali 
totiž paní Julii. Našli ji na hradbách s probodeným srdcem. Dole ve vesnici se zase konal pohřeb jiný, nějakého 
troubadoura, který pak nešťastně spadl s cimbuří. Říkají, že mu svědomí nedalo - ale já věřím, že ho tam ještě z 
posledních sil popostrčila ... 
(pokračování) 

Zpět na index 

POEZIE: BALADA O ROCE ŠEDESÁTÉM OSMÉM  
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Jdi na titulní stránku Hurontarie  
 

Letní noc uvadlá
vyplivla letadla.
Před vrata státní banky
nám postavili tanky
a začalo to slibně
pro staré dědky z Libně.

- 
Tak "ku pomoci"
nám přišli v noci.
Vždyť do znaku jim kdosi dal
kladivo, srp a samopal 
pro spřátelené armády,
co přepadnou vás za zády.

- 
Přijeli s rámusem,
s moskevským cirkusem.
Principál řve a bičem práská - 
bojí se, že už mu klec praská. 
Čím větší strach, tím větší řev.
Co kdyby se jim utrh´ lev?
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HURONTARIA - 11B/98  
Canadian Czech-out Enzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
 
Jakkoliv jsem se to snažil utajit, HURONTARIA opravdu vychází v malém městečku na břehu Huronského jezera v 
Ontariu, tedy v tom, co je v Kanadě (ono je také jedno v Oregonu, ovšem to není provincie, ale město). Naše městečko 
se nazývá Kincardine a koncem tohoto měsíce oslaví 150 let své existence. Naše county (tj. něco jako kraj) se jmenuje 
Bruce, což je jméno jednoho ze skotských králů, a to samotné už vám asi řekne, kolik skotských osadníků tady máme. 
Je jich tu dost: nejen na vyplnění známé Kinkardinské skotské dudácké kapely, ale ještě celé hlavní ulice - každou letní 
sobotu totiž kapela pochoduje městem a my všichni diváci se k ní pak ještě přidáme. Pochopitelně, ne všichni jsme 
Skoti původem - mě například lidé považují za Skota, jen když dávám zpropitné. Přišli jsme sem sice z různých konců 
této kosmické lodi, která si říká Země, ale přesto všichni máme rádi dobrou muziku. 
 
Kincardine (dříve Penetangore) býval na začátku tohoto století velmi známý přístav, to ještě když se škunery vesele 
proháněly po Huronu. Náš maják (postavený v roce 1880 a stále ještě pracující) je vlastně ten nejznámější na Huronu. 
Vypráví se, že v roce 1856 sem přišla rodina Donalda Sinclaira z ostrova Skye (proslulého z historie svým "Bonnie" 
princem Charliem). Jejich loď však nemohla díky bouři a tmě najít cestu. A tak Donald sebral své dudy a hrál na ně 
jednu takou tu smutnou neboli lament, neboť se mu zdálo, že je vše ztraceno . Brzo mu ale na břehu podobně 
odpověděl jiný dudák v Kincardinu. Není třeba dodávat, že pak skutečně přístav našli, ale záhadného dudáka už ne. 
Ještě dnes ho však můžete slyšet a vidět jeho siluetu na věži majáku. Někteří říkají, že je to někdo z naší kapely, ale 
jiní by vám přísahali, že je to duch, který tehdy zachránil loď starého Donalda ... 
 
Huronské jezero je třetí největší na světě (nepočítáme-li Kaspické a Aralské, která si navíc říkají "moře") a má ze 
všech největší "sladkovodní" ostrov (Manitoulin Island). Na podzim jsou na jezeře bouře stejně divoké jako v 
Severním Atlantiku. Jestli mi nevěříte, zeptejte se kapitánů zámořských lodí, které tu na našem jezeře také uvidíte, 
neboť se sem dostanou přes celou řadu průplavů. Že tu máme i tajuplný ostrov, o tom si přečtěte povídku v anglické 
části tohoto čísla Hurontarie, případně si počkejte do příštího čísla, kde bude také v češtině.  

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: BOJ O ŽIVOT, JAK HO JEŠTĚ NEZNÁME  
Reportáž: BUSHPILOTI, HRDINOVÉ SEVERU I JIHU (díl 1)  
Povídka: KARETNÍ KVARTETO (dokončení) 
Poezie: POMALÉ VELKÉ LÁSKY UMÍRÁNÍ 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez diakritiky, 
pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 

"Každá velká láska vlastně končí tragicky: buď se rozejdou nebo se vezmou."  
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Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

 

ÚVAHA: BOJ O ŽIVOT, JAK HO JEŠTĚ NEZNÁME 
(poprvé otištěno v pražském Amberzinu) 

Na naší zeměkouli zuří boj, o kterém se toho všeobecně moc neví. Je to totiž boj utajený, dokonce ještě víc, než 
Horníčkovy "Dobře utajené housle". A tak jsem si v titulku k tomuto článku mohl dovolit dvojsmysl: ano, jde o boj, 
jak ho ještě neznáme, ale i život, jak ho ještě neznáme. Je to totiž boj o umělý život (artificial life, zkráceně AL, nebo 
ALife), někdy též zvaný život "na bázi křemíku", na rozdíl od toho našeho, na bázi uhlíku.  
 
Ale nemysleme si, že se jedná o záměnu křemíku za uhlík v organických tj. uhlovodíkových sloučeninách, jak se to 
také kdysi navrhovalo. Brzo se totiž dospělo k názoru, že tahle záměna nebude pracovat, protože (a to mám od 
chemiků):  

� uhlíkový organismus používá ve velké míře kysličník uhličitý, "kterýžto jest plynem, zatím co kysličník 
křemičitý se vyskytuje jen jakožto látka tuhá" :)  

� dlouhé řetězce křemíku nejsou dost pevné  
� křemík není tak stabilní, díky velikosti jeho molekul  

Ne, jedná se o život, který je vytvořen v počitačovém prostředí křemíkových čipů, odtud tedy jeho název. Ale o ten 
hárdvér zde ani tak nejde - nový život je vlastně realizován pomocí softvéru. Ten se přitom projevuje tak, že má 
základní charakteristiky podobné těm, co má náš biologický život ( i když poněkud pozměněné): 

� spíše než o nějaký materiální předmět, jedná se zde vlastně o "druh existence"  
� schopnost rozmnožovat se (replikovat), a už klonováním či vytvářením nového (tj. ne zcela totožného) jedince  
� uskladňování a vybavování informace (tj.i genetické)  
� metabolický proces umožňující výměnu energie či informace nutné k životu  
� funkční interakce s okolím, ale ovšem i schopnost samostatného (zvenku neřízeného) projevu  
� závislost jednotlivých částí na celku a naopak  
� stabilita, tj. odolnost proti rušivým vlivům prostředí, ale na druhé straně i jistá závislost na prostředí  
� možnost měnit se, mutovat, případně i vyvíjet se  
� růst, expanze, případně i pohyb v daném prostředí  
� různé další vlastnosti (jako je třeba existenční zánik za určitých okolností (tj.smrt), dále schopnost napadat jiné 

životní formy, atd.)  
� já bych k tomu ještě přidal "určitý druh (vlastní) inteligence", ale o tom radši až příště - mám na to téma delší 

zajímavou korespondenci..  

Asi se ptáte, jak se ten umělý život podobá tomu našemu. Nebudu vás napínat: podobá se mu velmi málo (viz název 
tohoto článku). Proč tedy vlastně mluvíme o "životě" ? To máte tak: nikdo přece nikde netvrdí, že existuje jen ten 
"náš" život. Je například vysoká pravděpodobnost, že v kosmu existují ještě jiné životy, které asi také nebudou příliš 
podobné tomu našemu. Jenomže my sotva budeme schopni během jednoho (rozuměj mého) lidského života potkat a 
studovat tyto jiné "tvory", zatímco křemíkový život už tu je. Žije si v kyberprostoru počítačů, plazí se po disku, 
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vegetuje v paměti a dokonce se i rozmnožuje.  
 
Ano, mám na mysli počítačový virus, o kterém říká Stephen Hawkins (Neznáte? Nápovím vám: je to Angličan a 
fyzik), že je mu líto, že przávě ta první forma křemíkového života musela být ta škodlivá. Některé viry si už dokonce 
vytvořily i svoje mutanty, zatím zřejmě omylem, ale jistě už někdo přemýšlí o tom, jak je to naučit. Řeknete možná, že 
se tady jedná spíše o virtuální život, ale všichni víme, že následky jsou bohužel více než reálné...  
 
Výzkum ALife se ovšem nezabývá virusy (i když se od nich může ledacos naučit). Vědci se místo toho snaží vytvořit 
"organismy", které by se rozmnožovaly a vyvíjely jen tak samy od sebe. Protože aplikace takových systémů jsou 
prostě enormní: nejen že by znásobily rychlost a kapacitu našeho myšlení, ony by mohly opravdu "být chytřejší než 
jsme my".  
 
Jaké druhy forem ALife zatím známe? Odpověd na to je značně vyhýbavá: zatím jen ten publikovaný výzkum, což je 
podle mého odhadu méně než padesát procent toho, co se zatím objevilo. Ona se totiž o to (jak jinak?) hrozně zajímá 
především armáda - tak třeba na jednom místě se mi prostě a jednoduše omluvili, že nemají dostatečné povolení 
(security clearence), aby mi vůbec nějakou informaci mohli dát. Tak tedy uvedu jen ty "nejznámější": 

� celulární automat (CA), jehož autorem byl samotný John von Neumann, "otec" umělého života, známý ale 
hlavně jako matematik  

� Conwayova "hra života" (Game of Life), používající pravidla pro CA  
� polygony (PolyWorld od Larryho Yeagera, který obsahuje ruzné bytosti, t. zv. kreatury)  
� creations (např. od Toma Raye prostředí zvané Tierra - ne to není Zeměplocha - zahrnující nejen dravce a jejich 

oběti, ale i parazity)  
� fractals (fraktály), např. L-systémy s přirozeným růstem)  
� neural networks - neuronové systémy (doslova sítě, zkráceně NN), které dnes dokáží neuvěřitelné věci, dokonce 

předpovídat i na burze :)  
� fuzzy logic (o té si ještě možná někdy napíšeme více)  
� genetický algoritmus (založený na chování DNA, tj. genetické informace v buňce)  
� evoluční algoritmus (např. program Biomorphs od R. Dawkinse - jeje, dobrý den pane Darwin, vy jste tady 

zase?)  
� sem patří i teorie chaosu, ale o té ještě také někdy budeme mluvit  
� ty ostatní.  

Jestli se chcete pobavit, stačí si zasurfovat po Internetu (hledejte v Altavistě: "ALife"). O tom, zda se už mohou či 
nemohou tyto pokusy kvalifikovat jako "život", se názory zatím ještě liší. Většinou jsem se setkal s názorem, že to asi 
"ještě není ono".  
 
A jaké bude jejich využití, jestli (správně bych měl spíše napsat "až") se to podaří? Prostě fantastické - prakticky ve 
všech oblastech našeho života. Kdo bude první na trhu, může počítat se značným finančním ziskem - proto také ty 
tajnosti. Pochopitelně, efekt nebude vždy jen pozitivní, některá zneužití tady také jistě budou...Toto téma je ovšem 
značně široké - ale řekl bych i zajímavé.  
 
Jako obvykle, výzkumníci umělého života se ženou dopředu bez ohledu na možné následky - ale to se jim při takovém 
závodu sotva může vytýkat; je to přece závod o čas. Nám ostatním ovšem nezbývá, než osedlat naši bujnou fantazii, či 
prostě a jednoduše počkat, jak se to všecko vyvine. Anebo ještě lépe: rychle se připojit k ostatním závodníkům... 
 
jansan 
 
P.S. Moje interview o umělém životě se Stewartem Deanem je v osmém čísle Hurontarie, anglická část. 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: BUSHPILOTI, HRDINOVÉ SEVERU I JIHU (díl 1.)  
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Ne, nemám zde na mysli osobní piloty bývalého prezidenta Bushe, ani jedno video poněkud lechtivého obsahu. Chci 
tady psát o lidech, kteří létají na těžce dostupná místa, kde rostou jen stromy a křoviny, do pustiny, která se všeobecně 
nazývá "bush" (doslova křoví), ať už se vyskytuje v Kanadě, Austrálii anebo jinde. Je to historie statečných mužů, kteří 
riskují svoje životy a to často i za dost malé mzdy - je to historie opravdových pionýrů divočiny.  
 

-----  
 
 
Začalo to v Kanadě.  
 
První, ještě bezmotorový let v Kanadě uspořádali bratři John, George a Elmer Underwood, na jejich farmě v Albertě. 
Když se svým letadlem ale chtěli vystupovat na výstavě v Torontě, chytlo jim od lucerny plamenem a pak ho museli 
roztahovat koňmi. Později se v Novém Skotsku spojil Glen Curtiss s Grahamem Bellem (Neznáte? To je ten pán, co 
vynalezl - v Kanadě - telefon). Jejich letadlo mělo vodou chlazený motor a odletěli skoro celý kilometr - byl to vlastně 
první motorový let v Britském Imperiu. Později se ale Curtiss přidal k americkým bratřím Wrightovým a u nich už také 
zůstal.  
 
Pak přišla první světová válka a v té se vyznamenali mnozí kanadští piloti, kteří létali za britskou RAF. Billy Bishop 
například sestřelil 72 německých letadel, z toho 25 během posledních dvou týdnů války. Poručík Wilfrid May, zvaný 
Wop, sestřelil 13 Němců - v tomto případě byla ta třináctka něšťastná pro ně. A kapitán Roy Brown dostal dokonce 
německé eso Rudého Barona Manfreda von Richthoffena, v jeho rudém - jak jinak? - trojplošníku. Z té doby se také 
traduje přízvisko pro německé letecké perutě, totiž „létající cirkus", neboť jejich letadla měla každé jinou barvu.  
 
A pak přišel mír a hrdinové se vraceli domů. Jenže co teď? Ne každý si mohl založit leteckou společnost jako to udělal 
Bishop. Až na to někdo přišel: z války se totiž také vrátilo domů také plno letadel, hlavně typu Curtiss JN-6, které 
piloti pojmenovali něžným dívčím jménem Jenny. Letadla se dala koupit celkem levně a hodila se pro všelijaké 
akrobacie při slavnostech a jiných veřejných udélostech. Tak například Wop lítal na různá rodea, kde dělal vývrtky, 
skákal padákem a dokonce i chodil po křídle. Jiní nabírali pasažéry na vyhlídkové lety, na které vzlétali a přistávali 
obyčejně na polích. Leckdy i některá stodola vzala za své, takže se pro tento druh létání vžil název "barnstorming".  
 
Eldorádo pro piloty.  
 
V roce 1919 se také uskutečnil první let z Kanady přes Atlantik, z Nového Foundlandu do Irska a v roce 1920 první let 
přes celou Kanadu. V témže roce také našli na řece Mackenzie naftu. Firma Imperial Oil najala Wopa a Gormana 
( který byl také veteránem z bojů ve Francii) a dala jim dva Junkerse F13 na dopravu nástrojů i lidí.Také ve Winnipegu 
brzy vznikly Western Canada Airways a ostatní linky na sebe nedaly dlouho čekat. Lítalo se na všem možném: od 
malé Bellanky Pacemaker, přes silnou Lockhheed Vegu k velikanskému Fokkeru Super. Hodně používaný Vickers byl 
vlastně jen létající člun. Také byznys se rozrůstal, díky tomu, že na Bear Lake otevřeli důl Eldorado a jak v roce 1935 
firma Eldorado Mining and Exploration otevřela důl v městě Port Radium, zřídila tam i linku Silver Express. Nálezy 
zlata také umožnily i jiným firmám - jako třeba Canada Airways Limited - přežít období světové krize.  
 
Nebyla to pochopitelně jen západní Kanada - už v roce 1918 is chlapík jménem Elmwood Wilson z Quebeku všiml, že 
se letadla hodí na mapování a fotografování pobřeží a vypůjčil si od Američanů hned dva létající čluny Curtiss HS-2L. 
Létaly spíše „jako pelikáni" a někdy musel v zatáčkách mechanik vylézt na křídlo a stroj vyvažovat, ale to už patřilo k 
věci. Wilsonovy Laurentian Air Services dokázaly za 60 hodin zmapovat oblast, která by partě zeměměřičů trvala 6 let 
a létaly i do Ontaria, než je odtamtud vytlačila konkurenční Ontarian Provincial Air.  
 
Když roku 1926 vypukla zlatá horečka v Ontariu, na jezeře Red Lake, kapitán Harold "Doc" Oaks tam brzo začal 
přivážet svým Curtissem Lark důlní materiál, inženýry a poštu. Nejlepší zákazníci bushpilotů byli ostatně vždycky 
hlavně trappeři, zlatokopové, podnikatelé a sportovci. Doc, který také založil Western Canada Airways, tam přivedl i 
Nora Bernta Balchena, toho samého, který v roce 1925 hledal v Arktidě ztraceného Amundsena. Dřevěná bouda jim 
sloužila pro administraci, skladiště, prodejnu letenek i čekárnu. A.D. Cruickshank, který v roce 1924 sloužil u 
Kanadské Jízdní Policie v zlatokopeckém Dawsonu, se také přeškolil na pilota a se svým strojem "Queen of Yukon", 
od stejné firmy, co postavila Lindbergův „Spirit of Saint Louis", dokonce přeletěl neslavně proslulý průsmyk Chilcoot 
Pass, z doby zlaté horečky. V roce 1932 zmizel na svém letu do Fort Ray. Našel ho tehdy Wop, který spolu s jiným 
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známým veteránem Punch Dickinsem a ostatními kolegy piloty také nesl k hrobu jeho rakev.  
 
Příběhy, které se lépe vyprávějí u ohně.  
 
Z té doby se také datuje plno jejich historek. Tak například jiný Docův pilot, Stevensen, musel jednou nouzově přistát, 
když se mu praskla trubička od oleje. První, co udělal, bylo, že do sněhu vyšlapal veliký nápis HELP, ale pak mu to 
nedalo a došel do nebližší indiánské vesnice, kde si najal psí zpřežení a frčel si to na jih. Jenže psi se brzy vyčerpali a 
tak pokračoval pěšky dál. Tři dny se brodil po pás ve sněhu, než dorazil k jezeru Cache, kde na něj čekalo překvapení: 
když nepřiletěl, jeho kolegové ho letěli hledat a našli jeho nápis. Přistáli, opravili letadlo a odletěli s ním zpět - hádejte 
kam? - ano, právě k tomu jezeru. Tam už stáli u jeho letadla a s úsměvem na polomrtvého letce volali: "Co ti to tak 
dlouho trvalo?".  
 
Fred Mc Call (ten samý, co se jednou naboural v Calgary do kolotoče), zase jindy přivážel nitroglycerin z Montrealu 
na uhašení ohně v olejových vrtech. Cestou se nějak zdržel a tam konečně se svým nebezpečným nákladem přistál, 
zjistil s úděsem, že mu zrovna došel benzin. Jindy zase Wopovi přimrzl šátek k tváři, jak letěl v otevřeném Avru do 
Fort Vermilionu s léky proti difterii. Jiný pilot, který musel na cestě nouzově přistát, měl štěstí, že v tom mrazu pak 
vůbec nastartoval. Doletěl pak bezpečně, ale tam ho jeho štěstí opustilo: jeden zlatokop mu hned nato hrozně vynadal a 
to jen za to, že mu zapomněl přivést jeho oblíbený žvýkací tabák….  
 
Většinou se létalo v otevřených strojích, které měly buď podvozek s koly či pontony, v zimě pak lyže. Létalo se 
pochopitelně celý rok, ale nejhorší to bylo v zimě. Dodržovaly se určité procedury, aby se vůbec mohlo nastartovat. 
Tak např. hned po přistání se musela vyprázdnit olejová nádrž do kbelíku, se kterým se rychle běželo do tepla, aby olej 
nezmrzl. Před odletem se zase olej ohřál a rychle s ním do nádrže. Na noc se musela přes letadlo dávat plachta, aby ho 
sníh nezasypal nebo aby se na křídlech nevytvořil led. Také lyže se musely podložit, aby nepřimrzly k ledu - jezera 
totiž tvořila i v zimě dobré přistávací plochy. Také motor se musel předehřívat benzinovým hořákem, což bylo 
mnohem nebezpečnější, než dnešní ohřívání elektřinou či propanem. To vše se dělalo ještě za tmy, aby se využilo 
krátkého arktického dne. Sudy s palivem pak kolikrát čekaly na pilota v úplné divočině, neboť na dlouhé lety se 
muselo mezipřistávat. 

Zpět na index  

POVÍDKA: KARETNÍ KVARTETO  
(cyklus povídek, dokončení)  

DÁMA PIKOVÁ.  
 
Seděl se mnou u stolu a tak se dal hned do řeči. Hodně pil, ale ještě víc mluvil. Čím byl, čím je, koho zná, koho nechce 
znát a podobně. Moc jsem ho neposlouchal a moje odpovědi ho zřejmě ani moc nezajímaly. Jen jeho podoba mi 
kohosi připomínala a trvalo mi to dlouho, než jsem na to přišel: vypadal jako by z oka vypadl pikovému králi. Jen to 
žezlo a ten slavnostní věnec na hlavě mu chyběl, ale i to si mohl člověk přimyslet, když uviděl na jeho skráních zbytek 
vlasů do tvaru polokruhu.  
 
Když jsem si tu záhadu takhle vyřešil - nebylo tam ostatně nic jiného, čím by se také člověk mohl v neznámé hospodě 
zabývat - rozhodl jsem se, že je čas jít domů. Najednou ale jedna jeho věta vyvrhla na břeh mé pozornosti jméno, které 
jsme znal. Bylo to jméno mého přítele, co se mnou chodíval do gymplu.  
 
Můj přítel se ovšem vůbec nepodobal tomu pikovému klukovi, jak ho známe z karet. Jen občas také tak lišácky 
mhouřil oko, když připíjel nám, spoolužákům, kteří to sice nedotáhli tak daleko jako on, ale jejichž společnost ve 
vinárně U Černé růže stále ještě občas milostivě navštěvoval. Anebo když připíjel vínem kolemjdoucím ženám, které 
často upoutávala jeho tvář nevinného mladíka.  
 
Nikdy by mi nenapadlo, že řeč přijde i na pikovou dámu. Co všecko mi tehdy neznámý povídal, si vlastně ani dobře 
nepamatuju, vybavil jsem si to vše opět v Praze, když jsme se s kamarády zase jednou sešli u vína. A příběh, který mi 
pak vyprávěl pikový kluk, když jsem mu nadhodil, že znám pikového krále, ten příběh jsem si vybavil určitými detaily 
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řekněme až při pohledu na kartu s její podobiznou...  
 

-----  
 
 
Marie. Něžná, milá, mladá a vdaná. Vdala se totiž ještě docela mladičká za toho "muže v letech", jak ho poněkud 
šetrně nazval pikový kluk. Není třeba dodávat, že v tom manželství nebyla šťastná. Ani nemohla být, uvážíme-li 
všechny okolnosti.  
 
Pravda, nebyla to ani tak králova vina. On ji měl ze začátku skutečně rád, po těch dvou předešlých manželkách, o 
kterých se šuškalo, že je "přivedl do hrobu". Ve skutečnosti neměl právě štěstí: jedna zemřela na nemoc, druhá při 
autonehodě. Marie ho vlastně nikdy nemilovala. Vzala si ho - ale vždyť sami víte, proč se někdy také ženy vdávají, 
pokud to ovšem vůbec vědí ony.  
 
Můj pikový přítel vlastně znal jejího manžela dříve než ji a snad proto, že byl sám a i oni byli sami, byl vyvolen k 
tomu, aby jim dělal toho pravidelného návštěvníka, bez kterého se taková manželství neobejdou. Brzo viděl, že zde 
hraje divnou roli a rozhodl se, že z toho bude také něco mít.  
 
Zmátl jí lehce. Hrál to na lásku, ale ona zůstala chladná. Zahrál žárlivost, ale ona se jen smála. Narafičil jakous-takous 
sebevraždu a ona podlehla. Nějakou dobu se scházeli, ale po nějaké době pikový kluk nevěděl, co by měl dělat dál. 
Tušil, že pikový král to asi ví a mlčí. Nemohl couvnout, neboť by se prozradil, když by k nim přestal chodit. Tušil, že 
by tím skončilo víc, než jenom schůzky s Marií. Potřeboval totiž pikového krále a to velmi. Proč? To jsem vám 
zapomněl říct: on byl totiž jeho vedoucím. Nemohl mu nic vysvětlovat. A král by na to sotva sám navázal řeč.  
 
Nemohl ovšem svoje nejistoty skrývat dlouho, rozhodně ne před ženou, jako byla Marie. Nakonec se přece jen 
prozradil. Ten večer se král jako obvykle vymluvil, že ho bolí hlava a odešel spát. Seděli tam sami u čaje a ona se 
usmívala a pohrávala si s náhrdelníkem. Chtěl něco říci. Začal kolem dokola, ale slova ho prozradila. Pak provedl 
jednu neodpustitelnou chybu: zeptal se jí na její názor. Je to zlé, když žena pozná, že se zmýlila. A je to ještě tisíckrát 
horší, jedná-li se o pikovou dámu. Aniž ještě věděl proč, poznal už z jejích očí, že prohrál. Znovu začal, ale už ani 
nepředstíral a třetím tahem dostal mat.  
 
Ale ke každé prohře patří i trest. Trest, který nikdy neočekával. Dáma se totiž přimluvila u krále, aby kluka povýšil - 
ano, povýšil. Král, který ovšem nepochopil, o co jde, uposlechl přání své paní a ještě mu navíc oznámil, že je to na její 
výslovné přání. Takhle mi to ovšem pikový kluk nevyprávěl, měl sice v hlavě, ale ne natolik, aby se mi ještě ukazoval 
jako idiot. Jen se přiznal, že ji teď ale opravdu má rád, teď, když je už vše ztraceno.  
 
Vytáhl jsem z baličku karet pikovou dámu a ptám se: je to ona? "To je zajímavé," řekl, "ta podoba! Ale viděl jsi už 
někdy nějakou pikovou dámu, která by udělala tohle?" 

JOLLY JOKER.  
 

 
Ano, žolík, veselý šprýmař neboli vtipálek. Uctivě smeká svou čapku dvorního blázna a podává vám kartu - ale dobře 
si prosím všimněte, že je lícem dolů. Tedy ta karta, ne on. A ty hádej, co je na druhé straně: čekáš-li štěstí, nepadne ti 
ani pořádná figura, ale tušíš-li špatnou kartu, málokdy se zklameš. Náhoda překvapuje jen ty nepřipravené, řekl prý 
kdysi veliký Pasteur...  
 

-----  
 
 
Záslužný kříž a šerpu přes prsa, vždy korektní a uzavřený, ale nevěřte tomu, že se na vás dívá tak podezřívavě, až 
významně. On se tak tvářit musí, aby naznačil, že něco tuší. Kárový král - říká vám to něco?  
 
Své paní říká: Mia cara, i když se vlastně jmenuje Alžběta a to je prosím jméno důstojné i pro Angličanku. A zatímco 
on vládne lidem, ona vládne smyčcem. Občas odloží svou violu d´amour a zasní se, ano, zrovna tak, jak je zobrazena 
na té kartě. To když jí hudba tak zaujme, že už nemůže dál.  
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Královna je totiž někdy na moll - ale nemylte se, není to jen hudba starých mistrů, nejsou to jen ty teskné tóny, které jí 
tak rozechvívají. To kárový kluk trápí svou kytaru - a hlavně její něžné srdce - za krásných letních večerů, zatímco král 
se zase věnuje své favoritce. Alžběta ví o favoritce a král zase ví o kytaristovi a nijak moc mu to nevadí, to jen snad 
když k tomu kluk ještě zpívá a navíc dost hlasitě. Král ví, že hradby jeho hradu jsou příliš vysoké, aby na ně někdo 
mohl jen tak vyšplhat. Ale v noci, kdy už král zase spí, tak ho ty klukovy serenády jaksi to - no probouzí, co jste 
mysleli? - a druhý den si to pak od něj zase odnese vláda.  
 
Jinak ale své choti tu zábavu trpí a ona se baví. Líbí se jí ten zpěvák zamilovaný a občas mu hodí i růži. Také on by jí 
chtěl dát květiny, tu věčnou mluvu lásky; kdo ale dohodí až na věž, když je mu hlavní brána uzavřena? A tak vzdychá 
a naříká, a kdo by nevěděl o co jde, myslel by si asi, že to křičí někdo v hradní mučírně.  
 
Nakonec mu Bětka spustí dolů pořádný provaz, ale rozradostnělý mladík tam přiváže jen svoje květiny a lísteček s 
otázkou: "Mohu přijít?" Královna je tou nechápavostí popuzena, ale nějakou tu hloupost musí přece žena muži 
vždycky prominout. Zvláště je-li tak dobrým hudebníkem, že ano.  
 
Přiváže tedy na šňůru lístek, že odpověď mu přinese zítra před večerem její páže a sice ve formě karty: bude-li to rudé 
srdcové eso, znamená to "Přijdi!" , ale srdce pikové, černé a navíc převrácené, si má vysvětlit jako "Nikdy!".  
 
S napjatou a zanícenou myslí čeká ubožák na svůj osud. Celou noc probdí a zatímco čeká, napíše jedno sto básní o své 
velké lásce a o bolesti čekání, básně zamilované, ale jinak celkem malé umělecké hodnoty. Konečně slunce osvítí 
krajinu a překvapí ho, jak spí u stolu a pod hlavou má svou báseň poslední, ještě nedokončenou. To máte tak: láska a 
spánek jsou dva věční nepřátelé - jednou vyhrává ona a jednou zase on.  
 
Odpoledne je však opět vzhůru a čeká netrpělivě na večer a na kýženou odpověď. Paní Bětka zatím vybírá tu 
nejvhodnější rouge a použije i voňavku Chat Noir. Pak otevře nový balíček karet, zavolá páže a podává mu v obálce - 
ano, uhodli jste - srdcové eso.  
 
Páže vsedne na kůň a za chvíli zmizí někde v podhradí. Tam seskočí se zpěněného komoně a podává netrpělivému 
milenci obálku. Ubožák se chvěje jako odsouzenec před rozsudkem. Ruce se mu třesou, když otvírá dopis. Pohlédne 
zděšeně na kartu a pikové eso mu padá z rukou.  
 
Uchopí pistoli a jediným výstřelem pak ukončí svou nesmrtelnou lásku. Páže smekne klobouk a sehne se, aby zvedlo 
upadlou kartu. Ale co to, vždyť je to teď srdcové eso! Obrátí ji a je to opět jiná karta: Jolly Joker. Tu pak položí 
mrtvému na prsa jako svou navštívenku a vychází ven, do zapadajícího slunce. 

Zpět na index  

POEZIE: POMALÉ VELKÉ LÁSKY UMÍRÁNÍ.  

Osud mi před lety do cesty přivál dívku  
a já jak malé psisko běhával jsem za ní, 
neb netušil jsem, že mě čeká za trest 
pomalé velké lásky umírání. 
 
Já udělal bych býval vše, co po mě chtěla, 
i skočil do ohně bez zbytečného ptaní. 
Však plamen vášně časem přemění se 
v pomalé velké lásky umírání. 
 
V milostném poblouznění utíká čas rychle, 
zvláště když ještě nabíráš ze štědrých dlaní, 
však chvilky štěstí vystřídá pak zase 
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pomalé velké lásky umírání. 
 
Kdyby mi tehdy o tom řekl někdo předem, 
tak bych si jistě myslel, že je to jen lhaní. 
To raděj umřít, nežli jednou prožít 
pomalé velké lásky umírání. 
 
Tak opuštěna v koutě naše láska pláče, 
zatímco jiná není ještě nikde k mání 
a žádný lékař dosud nezná léčit 
pomalé velké lásky umírání...  

Zpět na index  
Jdi na titulní stránku Hurontarie  
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HURONTARIA - 12B/98  
Canadian Czech-out Enzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
 
Nemám rád války, hlavně proto, že mi vždycky hned řeknou, komu mám fandit. Pochopitelně vždycky jenom jedné 
straně, takže mě překvapilo, že najednou musím být na obou stranách - ano, mám na mysli válku Microsoftu s 
Netscapem a naopak.  
 
Abyste rozuměli: klidně jsem si tady tvořil Hurontarii, jedenáct čísel (tj. dvacetdva půlčísel krát čtyři sajty = 88 fajlů 
neboli po česku souborů) vytvořil je na Billyho Exploreru (rozuměj Gatese, ne Clintona), když mi Bruce Burrell 
upozornil, že v Neckejpu to jaksi nevypadá tak, jak jsem mu v dopise naznačil. Nalouduju tedy pracně Neckejp a co 
vidím: on má pravdu. Některé texty jsou modré, jiné červené, tučné, centrované na střed a ne od kraje, prostě hrůza 
webmajstrů.  
 
Hned se ale přiznávám, že to vlastně byla moje chyba, ony ty různé HTML tagy se musi správně nestovat, tj. uhnízdit 
přesně v pořadí, asi jako proslulé for-next smyčky. Explorer mi to prominul, Neckejp ne. Ale pořádek je pořádek, 
těm, co mají Neckejp se dodatečně omlouvám, těm druhým ne - ti to měli dobře. Jako trest jsem si uložil, že všechny 
fajly předělám, to mě alespoň naučí být pořádným. Což jsme také udělal, texty článků jsou teď černé, aby se na 
barevném pozadí daly dobře vidět a tisknout.  
 
Poučení? Nikdo si mi nestěžoval - asi protože si všichni mysleli, že to tak má být. Takže když se vám něco nezdá, 
napište mi, rád dopisy nejen čtu, ale i na ně odpovídám.  

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: KOSMICKÉ POVĚRY VČERA A DNES  
Reportáž: BUSHPILOTI, HRDINOVÉ SEVERU I JIHU (dokončení)  
Povídka: TAJUPLNÝ OSTROV NA HURONSKÉM JEZEŘE 
Poezie: ŠLA PŘEDE MNOU 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 

"Moje žena nikdy nenechává na zítra, co mohu JÁ udělati dnes."  
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Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

 

ÚVAHA: KOSMICKÉ POVĚRY VČERA A DNES  
(poprvé otištěno v pražském Amberzinu) 

Začalo to všecko zcela nevinně: 22 července 1995 uviděl Alan Hale (z Nového Mexika, USA) v oblasti Saggitariuse 
jakýsi mlhavý bod. Po nějaké době se vrátil ke svému dalekohledu a hle, ten bod se trochu pohnul vzhledem k 
okolním hvězdám. Podobně v sousední Arizoně se Tom Bopp díval v té samé době na tu samou věc. A tak dostala ta 
kometa svoje dvojité jméno (Hale-Bopp, zkráceně HB, pro odborníky C/1995 01). A pak jsem ji náhodou uviděl i já, 
když jsem šel ráno v pět hodin s naším psem na procházku, a to jen tak prostým okem, dokonce i bez mých dioptrií... 
 

------  
 
 
Komety byly už v dávných dobách spojovány s něčím velikým: vždyť jedna z nich se také objevila, když se narodil 
Ježíš. Většinou ale přinášely zprávy hrozivé - mory, války, velké ohně, tak jak se to hodilo, ono se totiž vždycky něco 
najde. Co nám přinesla HB ale ještě nevíme: ono to "hrozivé" přichází většinou až potom. Ale podle staré tradice se 
určitě můžeme vsadit, že to moc dobré nebude:-). 
 
Naposled tu byla v roce 2213 před naším letopočtem a bude tu zase - ale to si radši spočítejte sami, já už se toho 
stejně asi nedočkám :-). Když se tady tehdy mihla (řečeno obrazně, pochopitelně), nemohla ještě vidět ani Řím ani 
Athény. První egyptské pyramidy byly tehdy "jen" 400 let staré a ta největší, faraona Khufu (Cheops?), už také stála 
(byla postavena roku 2275 B.C.). Bohužel se nám nezachovaly záznamy o tom, jak byli staří Egypťané tímto "poslem 
bohů" uchváceni. Jisté je, že jakožto agrikulturní civilizace pozorovali noční oblohu hodně často a se zájmem, už 
kvůli kalendáři, ale také pro předvídání rozvodnění Nilu. Co se týká hvězd, někteří věřili, že představují duše 
mrtvých... 
 

-----  
 
 
Ale vraťme se k dnešní době a HB kometě. Ve srovnání s ostatními z poslední doby si HB stojí takto: 

� i v té nebližší poloze byla a je od nás vlastně dál než ty ostatní (195 milionů km), nejblíže byla Hyakutake (asi 
15 miliónů km) 

� také byla nejpomalejší (158 tisíc km.hod), nejrychlejší byla Kohoutek - 400 tis. km/hod (nějak mi tady nesedí 
rod: nemělo by se říkat Kohoutice?). 

� jasem předčila všechny - má z nich největší jádro (průměr 40 km) 

� její doba oběhu byla se svými pár tisíci let někde uprostřed (Hailey má 64 let a kometa West má několik 
miliónů let)  

A co by se stalo, kdyby nedej Bůh (či nedej Kosmos) dopadla na Zem? Že je to vyloučeno? U HB určitě, ale zcela 
nedávno (1994) dopadla kometa Shoemaker-Levy na Jupiter. Vezměme si velikost: Tunguzský meteorit měl v 
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průměru jen 70 m a nadělal pořádnou škodu. Meteor v Arizoně měl v průměru 50 m a kráter po něm má diametr 
kolem 1200 m. Před 65 miliony let dopadlo kosmické těleso o průměru 8 km blízko Yukatánského poloostrova 
(kráter se našel, ale je teď na dně moře) a kvůli tomu prý dokonce zahynuli všichni dinosauři. Těleso o průměru 800 
m by zvedlo prach tak vysoko a v takovém množství, že bychom měli celý jeden rok úplnou tmu. Naštěstí se to stává 
jen jednou za 100 tisíc let a pravděpodobnost kolize s tělesem velikosti HB komety je ještě daleko menší...  
 
Není tedy divu, že se o HB začaly vynořovat různé poplašné zprávy. Tak například to, že HB změnila dráhu vlivem 
Jupiterovy gravitace, dokonce prý se jádro rozpadlo na 5 či 6 kusů a zbytek (kolem 200 asteroidů) se žene na naši 
Zem. Největší z "rozpadlíků" dostal hned název "Companion" (Společník) a drží se jako ostatně i ty ostatní v 
blízkosti jádra. Začalo se také šuškat, že NASA a JPL (známá Jet Propulsion Laboratory) přestaly publikovat 
fotografie HB - prý se musí nejprve vyhodnotit a vůbec, což přivodilo i otázku: co to před námi vlastně schovávají?  
 
Korunu tomu nasadil Chuck (Charles) Shramek, astro-amatér z Texasu, který vyfotografoval cosi, co vypadalo jako 
Saturn (SLO - Saturn Like Object), neboť to mělo něco jako je Saturnův disk a hned měl také o tom v radiu intervjú. 
Nic nepomohlo, že Alan Hale dokázal, že si Chuck vyfotografoval jednu silnější hvězdu v blízkosti HB a údajný 
"disk" vznikl pouhou difrakcí, díky sekundárnímu zrcadlení (což většina amatérů ví).  
 
Toho se ovšem hned chytli další "experti" a hlavně ufologové a hned v tom viděli létající talíř s deseti tisíci 
"aliens" (bytostí z kosmu) na palubě, UFO, které se prý schovává za HB kometu a podle některých ji dokonce i "řídí". 
A tady se začaly názory drasticky lišit: jedni se věřili, že aliens přicházejí, aby si některé pozemšťany odvezli s sebou 
"do lepšího světa", jiní se domnívali, že dobře nařízená kometa dopadne na Zem či se přinejmenším její ohon "otře " 
o Zem a spálí vše na jejím povrchu ohněm či jedovatými plyny. A ještě jiní citovali Apokalypsu Sv. Jana, která říká: 
... a když třetí anděl zatroubil, velká hvězda přelítla s nebe, planoucí jako pochodeň, dopadla na zem...a mnoho lidí 
zahynulo ve vodě, neboť byla tou hvězdou otrávena".  
 
Jiní zase tvrdili, že se blíží rok 2000, kdy má dojít ke konci (případně obrodě) světa, neboť i např. kalendář Mayů má 
skončit ( a tudíž naša Země) v roce 2012. Astronom R.C. Monglard dokonce vypočítal, že se - díky chybám v našem 
kalendáři - nejedná o rok 2012, ale 1997!  
 
Když jsem tohle všecko na WEBu četl, napadlo mě napsat oběma: jak Halovi, tak Shramkovi. Shramek mi 
neodpověděl - asi proto, že jsem se ho v jedné z mých otázek impertinentně ptal, co se stalo s jeho SLO objektem a 
kde že teď je (už se totiž nikdy neobjevil).  
 
Alan Hale si zase zprvu nebyl jist, jestli také nepatřím k "Šrámkovcům" a zda ho jen tak nezkouším - ale pak se vše 
vysvětlilo a celou naši korespondenci si můžete přečíst v Amberzinu, sekce Dimenze. Hlavně mě tehdy zajímal jeho 
názor na možnost kolize HB se Zemí a zda by se informační media (a možná i vlády) neměly více zabývat 
vyvracením všech těch pověr a proroctví zkázy.  
 

Co dodat? Snad jen to, že asi za týden po mojí korespondenci s Alanem Halem se po světě roznesla smutná zpráva o 
masové sebevraždě 39 členů sekty Heaven's Gate (Nebeská Brána) z Kalifornie. Viděl jsem na WEBu fotografii 
jejich haciendy - jmenuje se to Rancho Santa Fe a je to v San Diego County. Ta fotografie mi také připomněla těch 
pár dní, co jsem kdysi blízko San Diega strávil a věřte, je tam tak krásně, že si ani nedovedu představit, jak by vůbec 
někdo mohl chtít takové místo opustit... 

jansan 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: BUSHPILOTI, HRDINOVÉ SEVERU I JIHU (dokončení)  

A zas jde Johnny do války… 
 
Druhá světová válka na čas přerušila jejich lety a bushpiloti odešli - jedni létat do Anglie, jiní na protiponorkové 
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patroly do Atlantiku (na Catalina Flying Boats) a někteří doma dopravovali nářadí na stavbu 1500 mil dlouhé Alaska 
Highway, která byla postavena, když hrozila invaze z Japonska. Wop se zase stal manažerem školy pro válečné piloty 
- v Kanadě se vcelku vytrénovalo 130 tisíc lidí do leteckých posádek v Evropě i Pacifiku.  
 
A zase přišel mír a veteráni chtěli pokračovat ve své civilní práci, pochopitelně zase jako bushpiloti. Ale už to nebylo 
tak lehké: nová pravidla a nařízení vytvořila silnou konkurenci. Také pojištění a konkurence velkých firem vzrostla. 
Dnes už bushpiloti pracují spíše pro vládu, provádějí spojení se dalekými sídlišti na severu, anebo tam vozí rybáře a 
lovce. Bushpilot Max Ward, který po válce vozil prospektory na sever, si po čtyřech letech založil firmu Wardair, 
která se tak rozrostla, že konkurovala i největším kanadským společnostem Air Canada a CPAir. Ještě v roce 1988 
zakoupil řadu Airbusů, ale pak raději firmu prodal Pacific Western Airlines, protože tušil, že by boj s konkurencí 
nevydržel.  
 
Také letadla se změnila: velké bombarďáky či rychlé stíhačky se nehodily do divočiny a tak se objevili menší Piper, 
Cessna, Beechcraft i Otter. Ovšem tato letadla jsou velmi oblíbena i u sportovních letců a amatérů, už také kvůli 
jejich malé ceně. Co se ale koupit nedá, je dlouholetá zkušenost létání v divočině, což nám dokazují zprávy o 
havariích i občasné pátrání po ztraceném letadle v buši. 
 
Na Aljašce zlato leží… 
 
První tam lítal v roce 1925 Ben Eilson, který o čtyři roky později havaroval na pobřeží Sibiře a našel ho, zmrzlého u 
jeho aeroplánu, jiný proslavený pilot, Harold Gillam, když předtím marně prohledal plochu stopadesát čtverečních 
kilometrů. O Gillamovi bylo známo, že lítal při jakémkoliv počasí, za jakékoliv viditelnosti i neviditelnosti. Jeho 
pasažéři tvrdili, že když se konečně vynořili z hustých mraků, vždycky to bylo přesně nad letištěm. Pilot Bob Reeve 
začal vozit horolezce na ledovce, na kterých si značkoval přistávací plochu shazováním černých sáčků s pískem. Pat 
Reid byl zas první, který v roce 1929 proletěl celou "Cestu na Severozápad", i když mu přitom u magnetického pólu 
selhal kompas. Z novější doby si připomeňme Dona Sheldona, který musel prokopat po havarii přední sklo, aby 
svého zraněného druha dostal ven a pak ho ještě 14 hodin táhl do bezpečí. Dnes na Aljašce létají převážně 
dvoumotorové Beechcrafty, které vozí horolezce na horu Mt. Logan a také pomáhají helikoptérám, které příliš 
vysoko nevyletí, při hledání těch „zatoulaných". 
 
U protinožců 
 
Už v roce 1919 navrhl australský premiér Hughes letecké závody z Londýna až k nim do Darwinu. Ze sedmi týmů 
doletěly jen dva, ale zato za pouhých 27 hodin.Také bushpiloti se zde brzo zabydleli - jenže namísto mrazu tady bylo 
nepřítelem číslo jedna horko. Hudson Fysh a P.J. McGinnes, dva přátelé z války, založili v roce 1921 společnost 
Quantas, která lítá dodnes. Jednou vezli zákazníka na lov divokých krocanů, ale jaké bylo jejich překvapení, když 
jim hoteliér nechal vykuřovat pokoj horkými kravinci (proti moskytům). Ale hoši si poradili - vyspali se prostě v hale 
pod kulečníkem. Fysh také s oblibou vyprávěl, jak na jednom osamělém ranči, kde ještě nikdy letadlo neviděli, ho po 
přistání zdravil farmář těmito slovy: „Vítej, panebože, já se jmenuju Smith a tohle je moje rodina." 
 
Norman Brearly také sloužil ve Francii; po válce si v Anglii koupil dva stroje Avro, nechal je rozebrat a poslat "down 
under", do Australie. Při první exhibici sice přetrhl drát elektrického vedení, ale přesto bezpečně přistál. A Charlie 
Kingsford-Smith, který často pomáhal policii, zase obletěl Australii za 10 dní. Jednou o vánocích chytali zloděje, kteří 
utekli do Severní Teritorie. Dohnali je v letadle, ale jelikož je tam nemohli zatknout (policisté byli z Queenslandu), 
sebrali jim jen zbraně a auta. Pak si klidně odletěli zpět k nejbližší studni, kde si na zloděje počkali a zabásli je - ta 
studna totiž byla už zase v Queenslandu… 
 
Australské linky brzo začaly létat až do Singapůru. Na Nové Guinei jim vznikla konkurence, kterou založili Rymon 
Paper a Skot John Mackintosh. Peníze na jejich první letadlo - bombarďák - jim dal jakýsi bohatý Skot jen za to, že 
dovezli premiérovi jako dar soudek jeho nejlepší whisky. Na Guinei to měli buspiloti asi nejhorší: hrubý, hornatý 
povrch, nepřátelští domorodci anebo malarie - vyberte si. Proto jich tam také umíralo víc než kde jinde. Také za 
druhé světové války se vyznamenali, když zachraňovali lidi z obklíčených vesnic. 
 
Amerika, pro změnu ta jižní 
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Také zde začaly ve dvacátých letech růst malé letecké společnosti jako houby po dešti. Většinou se vozily zásoby do 
hor, anebo pošta přes Kordiliery a Andy. Ale o tom si radši přečtěte něco od známého letce-spisovatele, Antoine de 
Saint-Exupéryho. 
 
Příběh jednoho bushpilota předčí všechny ostatní: byl jím Jimmy Angel, kterého v roce 1924 najal jeden zákazník, 
aby s ním odletěl k jeho zlatonosné hoře ve Venezuele. Nu proč ne, cestu mu předem zaplatil ve zlatých valounech a 
ty nuggety mluvily samy za sebe. Odletěli tedy do Caracasu a odtamtud do Ciudad Bolivar na řece Orinoku. Ale pak 
pořád létali kolem dokola , sem a tam – buď si zlatokop nemohl vzpomenout, anebo chtěl jenom Jimmyho poplést. 
Konečně horu našli, ale zase se tam nedalo přistát; vrcholek byl pokrytý balvany. Konečně Jimmy přistál na soutězce 
a tři dny pak sbírali zlaté nuggety, než přišla bouře a museli odletět. Jenže startovací dráha byla jen několik metrů a 
tak Jimmy použil běžné metody horských pilotů - nabral to pěkně do propasti, při pádu získal rychlost a pak letadlo 
vyrovnal.  
 
Angel byl vůbec dobrodruh: s Lawrencem z Arabie střílel ve válce na Turky a létal i v Číně, Chile a Mexiku. Později 
mu onen zlatokop zavolal, že umírá a dáva mu tedy tu horu jako dědictví, pokud ji ovšem najde. A tak se Angel dal 
do služeb venezuelské firmy, která tam hledala zlato a diamanty. Letiště bylo blízko Orinoka a odtamtud létal 
fotografovat jejich i ten "svůj" terén. Jednou si musel odsedět tři dny ve vězení, neboť nouzově přistál na letišti, kde 
se vesele popásalo stádo krav. Ne, ty si na něj nestěžovaly, ale zato hosti guvernéra, nad jehož domem přitom přeletěl 
a to dost nízko. Byl tam totiž zrovna bál a smetánka, která tam tancovala, se polekala, že na ně útočí revolucionáři. 
 
Jimmy sice na svých letech tajemnou horu neobjevil, ale zato v roce 1935 něco úplně jiného: nádherný vodopád, 
napájený podzemní řekou, která vytéká přímo ze skály. Je nejvyšší na světě – celých 979 metrů, to jest je asi 
dvacetkrát vyšší než Niagara. Skála, ze které pramení, se tyčí do výše 3000 metrů nad mořem a dole pod ní je jen 
divoká džungle. Ještě dnes se tam dostanete jen letadlem nebo kanoí. Najdete to lehce, té hoře tam říkají Auguán 
Tepuí tj Ďáblova Hora a vodopád se jmenujeAngel Falls, tj. Andělský, lépe řečeno Andělův vodopád.  
 
Později se Jimmy oženil, ale zlato hledal dál, tentokrát i se svou manželkou. Jednou se ale šeredně vybourali, když 
přistáli v bažině a 14 dní se museli trmácet zranění a k smrti unavení zpět do civilizace. Jimmy toho pak na nějaký 
čas nechal. Až po dvaceti letech, v roce 1956, se rozhodl, že to ještě naposled zkusí. V Panamě ale boční vítr 
překlopil jeho Cessnu tak špatně, že havaroval a svému zranění podlehl. Podle jeho posledního přání byl pak jeho 
popel rozhozen z letadla, v pohoří La Sabana, přímo nad jeho vodopádem…  

Zpět na index  

POVÍDKA: TAJUPLNÝ OSTROV NA HURONSKÉM JEZEŘE  
(původně otištěno v pražském Telegrafu a pak v Kanadských Listech)  

Vždycky jsem toužil poznat nějaký tajuplný ostrov a také jsem jeden takový opravdu našel. Neříkám, že nejsou jiné, 
možná i tajuplnější, ale žádný z nich mě tolik nefascinoval jako tenhle. Záhadou, kterou už asi nikdy nevyřeším... 

-----  
 
Bylo to na jednom letním výletu, vyrazili jsme si tehdy s manželkou do Tobermory, malého městečka na severní špici 
poloostrova Bruce na Huronu. Huronské jezero, které je samo o sobě větší než některá menší moře, si svými bouřemi 
(zvláště na podzim) vůbec nezadá s Atlantikem - tak to alespoň tvrdí kapitáni obchodních lodí, kterých je na jezeru 
pořád ještě dost.  
 
O přístavech na Huronu se už napsalo mnoho knih, i o vracích na všech jezerech, o která se dělí Kanada se 
Spojenými státy. Ale nejen o těch známých, ale i o těch, o kterých se neví, kde jsou, protože některé lodi dokonce 
zmizely beze stopy. Například ohromný Edmund Fitzgerald ležel na dně jezera několik let, než ho vůbec našli. U 
přístavu Goderich ztroskotalo za jednu jedinou bouři dvanáct lodí a v zálivu u kdysi slavného Kincardinu leží tři 
vraky; jeden z nich, necudná Erie Belle (Irská kráska), se ještě dnes zčásti obnažuje nad hladinou. 
 
Rychlé škunery z počátku tohoto století už na Huronu neuvidíte, leda tak jejich vraky. Devatenáct z nich je v 
námořním parku Fathom Five u Tobermory. Je to nejhlubší přístav na Huronu, ale vstup do něj je mělký a zrádný. 
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Amatérští potápěči udělají nejlíp, když si přivezou svoji výzbroj, však se tomu místu neříká zbytečně Mekka 
potápěčů. Ale i když se nezajímáte o potápění, je tu pro vás hodně zajímavého. Můžete sem přijít z jihu, od Toronta, 
nebo ze severu přes Manitoulinský ostrov, nesoucí jméno samotného indiánského pánaboha. Je to největší 
sladkovodní ostrov na světě a tam se také nalodíte i s autem na ohromný ferryboat M. S. Chi-cheemaun (indiánsky 
"velká loď"), který vás doveze až do Tobermorského přístavu. 
 
Tam si také můžete přijít na své při výletu na blízké ostrovy. My jsme si vyjeli na ten nejznámější, Flowerpot Island 
neboli Ostrov květináčů. Ale nebojte se, není plný sazenic, dostal jméno podle skalnatých útvarů, tedy spíše takových 
ohromných sloupů, které se rozšiřují směrem nahoru, právě jako květináč. Vyjeli jsme: nejprve jsme obkroužili 
přístav a prohlédli si ty nejznámější a nejlépe viditelné vraky. Některé jsou tak blízko pod hladinou, že se o ně téměž 
odírá skleněné dno člunu, kterým můžete všechno pozorovat stejně jako potápěči.  
 
Naše loď byla jen takový malý tugboat, diesláček, co kdysi tahal po přístavu velké lodi, než ho předělali na 
vyhlídkový člun. Model to byl jistě atraktivní, soudě podle staré kanadské bankovky a zahnědlého výstřižku z novin, 
obojí pyšně vystavované za rámečkem. Loď byla jen devět metrů dlouhá, ale nacpalo se nás tam dvacet. Kapitánem 
byl mladý, byť už hodně vousem zarostlý Skot, který také všecko do detailu s velkým elánem komentoval. Nad 
každým vrakem zpomalil a čároval křížem krážem nad tím "utopencem". Viděli jsme jasně v půli rozlomenou loď, 
propadlou palubu i hřídel s převodovkou. V jednom místě prohlásil tragickým hlasem: "Všichni pasažéři z této lodi 
zemřeli - " Následovala dramatická pauza a naše ulehčené oddechnutí: " - ovšem na stáří, v požehnaném věku."  

-----  
 
Když jsme dorazili na ostrov, kapitán nás informoval, že si nás vyzvedne ve čtyři odpoledne na tom samém místě a 
uděláme dobře, když tam budeme včas, protože jinak bychom museli zůstat na ostrově přes noc. Zasmáli jsme se 
srdečně jeho vtipu, ale on řekl, že to myslí vážně a že ostrov je jinak neobydlený, nepočítáme-li hady. Vyhlídková 
trasa vede pobřežím a pak se zatáčí směrem do ostrova. Za několik minut cesty od mola již uvidíte ony pověstné 
flowerpots - tedy ty sloupy, které jsou skoro dvacet metrů vysoké, dole kolem deseti metrů v průměru, nahoře 
pochopitelně více. Erodované kolem dokola vodou, stojí tu na pobřeží stráž a vzdorují živlům. Šli jsme dále a 
vyšplhali jsme se po dřevěných schodech nahoru k jeskyním. Jedna byla ohromná, vpředu otevřená a chráněná 
převisem. Vzbuzovala dojem, že zde kdysi bydleli lidé, ale nemyslím, že tam pobyli dlouho: to ustavičné kapání 
vody jim asi muselo jít na nervy. 
 
Cesta vedla dále vysoko po útesech, s výhledem na jezero brázděné vlnami, které se u ostrova rozbíjely o skálu. 
Znělo to jako pohlavky trucovitému dítěti; všemocný živel se zde zlobil na všecko, co se mu postavilo do cesty. Zato 
skály stály tiše, téměř trpělivě; jen občas zaznělo zezdola něco, co připomínalo výkřiky bolesti, ale byl to jen 
naříkavý křik racků. Pod námi blízko projela loď, ale nepřistávala. Bylo téměž poledne a začínal jsem mít hlad. Jídlo 
jsme si s sebou ovšem nevzali a pomalu jsem začínal chápat, jaký je asi první pocit trosečníka... 
 

-----  
 
Pokračovali jsme dál. Hlavní skupina turistů zmizela a zůstal s námi jen mladý pár. Byli z Ohia a dělali nám nějakou 
dobu společníky a podle jejich poznámek se dalo soudit, že znají ostrov velmi dobře. Na jedné křižovatce se pak 
oddělili a my s manželkou jsem zůstali sami. 
 
Pokračovali jsme po severní straně ostrova, kde jsme se vyšplhali nahoru po schodech vytesaných do kamene. Tam 
se také objevil: maják pyšně stojící vysoko na skále. Vedle byl domek pro strážce, nyní ale opuštěný, protože maják 
je zcela zautomatizovaný. Pod ním byla dřevěná vyhlídková terasa, něco jako platforma, vysunutá ze skály, vysoko 
nad vodou. Vidět bylo odtamtud daleko, jezero se zdálo být úplně nekonečné. A na obzoru tmavý bod - malá, 
opuštěna plachetnice. Taková asi přijela pro skotského Bonnie prince Charlieho, když prohrál svou poslední bitvu, 
aby "odvezla chlapce, jenž zrodil se co král, přes moře až na Skye," jak praví stará píseň. Je to asi slovní hříčka: Skye 
je sice jméno ostrova, ale sky také znamená nebe. Nikdy se už totiž do své vlasti nevrátil.  
 
Na rohu terasy jsme objevili malou tabulku: "Zde měli mít svatbu Vicky a Larry Thompsonovi, kteří však dva týdny 
předtím za velké bouře utonuli v jezeře. Jejich plachetnice ani jejich těla se nikdy nenašla." Dlouho jsme tam 
zaraženě stáli, takový dojem na nás tento prostý, a přece tak tragický, nápis udělal.  
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Vydali jsme se na cestu zpět; v přístavišti už na nás čekala naše kocábka. Jen co jsme vyrazili, zvedl se silný vítr a 
lodička sebou začala házet jako kůň na rodeu, stavěla se na zadní a vzápětí zase ryla přídí do vln, houpala se kolébka, 
ale ne ze strany na stranu, ale dopředu a dozadu. Vodní tříšť nám hned zkrápěla záda a hned nás zase bila do tváří. 
Snažil jsem se vzpomenout, kde jsou asi schované plovací vesty, ale asi by nám moc nepomohly - po několika 
minutách v téhle studené vodě hrozí každému smrt prochladnutím. Jenom náš kapitán zůstal celou tu dobu úplně 
klidný; anebo to velmi dobře předstíral, nevím. 
 

-----  
 
Zde by vlastně mělo moje vyprávění končit, ale pořád mi nějak vrtal ten tragický příběh mladých milenců hlavou. Jak 
to, že tam měli uvedeno stejné jméno, i když ještě nebyla svatba? Představil jsem si nešťastného otce, zarmouceného 
ztrátou dcery, který má ještě navíc zrušit předem objednanou svatbu, hostinu a vše co s tím souvisí.  
 
A najednou se mu ve snu zjeví jeho dcera Vicky a prosí ho, aby nic nerušil, vždyť se na to tolik těšila. Jak vidíte, 
převzal jsem tu myšlenku od Irů, kteří oslavují odchod zesnulého takzvanou wake, kdy nebožtík leží v místnosti a 
ostatní se veselí a připíjejí na jeho památku. 
 
Nebohý otec udělal, jak mu dcera ve snu řekla a tak se svatba konala a to na ostrově a právě tam, kde ji mladí chtěli 
mít, to jest na té terase, vysoko nad vodou. Oba otcové jakoby drželi za ruku neviditelné snoubence a družičky nesly 
neviditelnou vlečku. Všecko šlo dobře, ale když na konci kněz vyzval ženicha, aby řekl své osudové "ano", nastalo 
trapné ticho. Oba otcové se na sebe překvapeně podívali: kdo z nich zapomněl na tenhle detail? A pak se náhle, když 
už to vypadalo beznadějně, z lesa nad terasou ozvalo hlasité "ano" a vzápětí ještě jedno, pronesené dívčím hlasem. 
Oslava pokračovala a když po veselici s tancem odjížděli domů, odcházející hosté pořád chválili otci nevěsty jeho 
nápad s "těmi dvěma herci ukrytými v lese". Marně jim vysvětloval, že nikoho nenajal, protože mu nikdo stejně 
nevěřil.  
 

-----  
 
Úplně jsem zapomněl na náš výlet a nedokončenou povídku, a to až do vánoc, kdy moje žena Aťa třídila fotografie 
pro naše album. Celá rozčilená mi ukazovala jednu fotku: "Pamatuješ se na ten mladý pár, který jsi tehdy 
fotografoval na tom ostrově? Tady vůbec nejsou!" Ano, pamatoval jsem si, že jsem tam udělal snímek - oni dva a 
vedle Aťa, všichni tři pěkně vedle sebe. Jenže jediné, co jsem teď na snímku viděl, byla Aťa a les v pozadí. A 
zatímco jsem nad tím pořád ještě dumal, moje žena dodala tiše: "Teď si vzpomínám: řekla mi tehdy, že se jmenuje 
Vicky..." 

Zpět na index  

POEZIE: ŠLA PŘEDE MNOU  

 
 
Šla přede mnou a kouzlem její chůze 
já zmámen zůstal státi opodál. 
A ona šla, ne - nesla se, ne - plula dál, 
ač zdálo se, že nepospíchá tuze. 
 
Jak ale popsat jeji svůdný krok, 
když vhodný výraz slovník nenapoví 
a těžko krásu vykreslovat slovy, 
i kdybys napsal devět tisíc slok? 
 
Že šla jak ve snu, jako lesní laň, 
že kráčela jak tygr tichým krokem 
a jako on houpala oblým bokem? 
Ty řekl bys: Té chůze, té se chraň! 
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Však její krok přec velkolepý byl, 
když měkce kladla nohu před nohu - 
ne, ani tak to napsat nemohu 
a sotva bys to asi pochopil. 
 
Snad řekl bych, že tančila ta laň, 
ač "tančila", to není slovo pravé, 
vždyť tančí také lesní žínky dravé 
a přece smrt ti dát dokáže jejich dlaň! 
 
Či napsat mohl bych, že jeji nožky malé - 
však běda mi, já ztratil výřečnost 
a zbytečno je z nouze dělat cnost: 
po pravdě řečeno, bylo to nenadálé, 
 
jak šla tak přede mnou, že kouzlem její chůze 
já zmámen zůstal státi opodál. 
A ona šla, ne - nesla se, ne - plula dál 
a já jsem pochopil, proč nepospíchá tuze... 
 

Zpět na index  
Jdi na titulní stránku Hurontarie  
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Komentář: 
 
Musím si s Vámi sdělit jednu velkou radost. Přijel k nám Jarda Bujas s paní a ukázal mi, jak chytat na Internet české 
rádio. Tedy hned někol ik stanic a najdete je všecky tady: http://www.radio.cz/cesky_rozhlas/index.html 
 
Také jsem jim napsal a sdělili mi, že jejich programy najdete tady: http://radiozurnal.rozhlas.cz/ a 
http://vltava.rozhlas.cz/ a http://praha.rozhlas.cz/. 
 
Pravda, potřebujete k tomu ještě program Real Audio, ten si ale můžete naládovat zdarma (návod jak na to najdete na 
uvedených stránkách). A pochopitelně musíte mít ve vašem počítači patřičnou zvukovou kartu a reproduktor 
(případně dva, vysílá se mono i stereo). Pro toho, kdo až dodnes chytal český rozhlas na krátké vlny, nebo ho vůbec 
nemohl chytit (jako my na severu Kanady), je to neuvěřitelný pokrok. Zvuk je to jako kdybyste to chytali v Praze a 
náladově se tam přenesete hned. Však jsem to také u nás namontoval v různých místech po domě jako rozh las po 
drátě. Pořady jsou opravdu výborné: rozhovory, hudba, četba - ale co bych to chválil, poslechněte si to sami. 
 
S tím programem Real Audio dostanete i řadu naprogramovaných stanic v Severní Americe a jinde, takže si přijdou 
na své i ti, kteří zase naopak chtějí poslouchat třeba něco z Ameriky, country music z Kanady - CBC tam uvedené 
jsou totiž kanadské stanice - sportovní kanály a dokonce video zprávy CNN. A nejen to: pamatujete na pana Jeffrey 
R. Harrow co jsem s ním měl i nterview v čísle 9? Teď ho můžete dokonce i slyšet na http://www.digital.com/rcfoc. 
Svět se nám zmenšuje . . . 

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: HRA NA TICHOU POŠTU  
Reportáž: VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 1.  
P ovídka: SAZE  
Poezie: ZPOVĚĎ DONA JUANA 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 

"Moje žena n emůže zapomenout den, kdy jsme se prvně potkali - ačkoliv se o to pořád snaží."  

 
 
 
 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
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nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. Ho wever, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

 

ÚVAHA: HRA NA TICHOU POŠTU  
(poprvé otištěno v pražském Amberzinu) 

Nikdo neví, kdy či kdo to začal. Vím jen to, že asi před dvěma roky nám po podniku naše sekretářka z osobního 
namejlovala, že se poštou plíží nový virus, zvaný Good Times a že kdo poštu otevře, tomu se buď: 
 
a) vymaže jeho disk 
b) jeho disk spálí, poškodí anebo zničí 
c) navíc, pošle-li poštu dál, totéž se stane dalším adresátům a jejich rodinám. 
 
Moje první reakce byla, že si tady někdo dělá legraci a rozeslal jsem po podniku poštou, že se v deset hodi n budou 
zaměstnanci očkovat proti novému počítačovému virusu, každý ať se dostaví osobně do kafeterie a přinese si s sebou 
dva předformátované floppy disky. 
 
Předpokládal jsem, že se lidé ze srdce zasmějí, ale když jsem pak v deset nahlédl do kafeterie, stály tam čtyři oběti s 
disketama v ruce a jeden starší zaměstnanec, který se jim snažil vysvětlit, že o tom management nic neví. Bohužel mě 
spatřili a chtěli vysvětlení: pochopitelně mě poznali podle zpateční adresy na mém emajlu. Pak si mě zavola l můj 
vedoucí a řekl, že si nemám dělat legraci z lidí. Hájil jsem se, že ten blbý vtip začala sekretářka z osobního oddělení, 
ale bylo mi řečeno, že ona to udělala z dobrého úmyslu (rozuměj z naivity). Nacož jsem pravil, že k onomu očkování 
by stejně nedošlo, neboť ještě nemáme vakcínu na blbost, čímž jsem si u bossa také nešplh. 
 
Příští týden mě lidé zastavovali a tvrdili mi, že dotyčná zpráva není vůbec žádný hoax, ale že je to možné a že jejich 
známí, atd. atd. Přešla delší doba a dostal jsem pak z druhého konce Kanady tj. z prérií , dopis o podobném "virusu", 
tentokrát nazvaném Join the Crew (JtC, neplést s jinou zkratkou "Jára the Cimrman"). Pro větší efekt se tam 
odvolávali na IBM, Microsoft, Navy a Nasa či co. Už jsem chtěl celý případ hodit do šuplíku, když se na AmberZinu 
objevil dotaz na JtC, který zřejmě zasáhl i země království Českého. Pobrouzdal jsem se po Netu a nestačil jsem se 
divit... 

-----  
 
V záplavě černobílých zpráv - ve vš ech světových jazycích, z nichž 98 procent ani neznám - jsem se dočetl všechno 
možné: některé tvrdily, že je to blbost, nebo naopak, že se to jejich přítelkyni skutečně stalo a vymazal se jí přitom 
disk (kromě jiných věcí, které asi už dávno vygumované měla). Přitom je zřejmé, že i když se ty dvě věci staly hned 
po sobě, tj. otevření pošty a vymazání disku, samotná pravděpodobnost, že se jednalo o zákonitý vztah příčiny a 
následku by byla asi taková, jako kdyby jí při otevírání pošty zaklepal na dveře blah oslavený Bill Gates. 
 
Ale vraťme se k historii. Podobných hoaxů se objevilo na e-mailu mnoho, takže dnes už asi nikdo neví, co bylo dříve: 
vejce nebo slepice. V našem případě bychom měli říkat "vejce nebo vejce", protože tyto hoaxy jsou si podobné - inu 
jako vejce vejci. Všecky se také tváří starostlivě, totiž že mají na mysli jen vaše dobro. Virus se prý množí jen 
asexuálně, většinou mailforwardem (předáváním dopisu dál), takže to varování prý honem pošlete svým přátelům (-
kyním) a milenkám (-cům). Všechny ty výstrahy mají hrozivé scenário a přesně vám popíší problémy, která vás 
čekají. Není náhodou, že se hrozně podobají oněm řetězovým dopisům, které vám vyhrožují, že když nepošlete 33 
motlidbiček svatému Antoníčkovi Paduánskému, že vás bude žrát pakostnice nebo kostižer, nemluvě už o tom, že 
nevyhrajete příští týden sedm miliónů v loterii. A jako tento řetězový dopis narůstá i náš hoax a s časem na sebe 
nabírá nový materiál, jako proslavená chrobákova kulička, nebo, chcete-li, jak o zpráva při "tiché poště". 

-----  

Page 2 of 13



Chcete důkaz? Tak varovný dopis "Join the Crew" (JtC) se prý nejprve objevil na Ayeka@ix.netcom.com a to na 
začátku minulého roku. Ale nenamáhejte se, už jsem zjistil, že adresa neexistuje. Ve své první verzi virus jen 
vymazával disk, později už někdo přidal ještě všecky "email directories" a nakonec se automaticky rozesílal všem 
vašim známým. Tedy virus neobyčejně nadaný a učenlivý. Také se měl vázat (?) na součástky počítače a učinit je 
"neschopnými práce".  
 
"Good Times", který je daleko starší, jen smazával disk, pozdeji i poštu. Občas se ještě objeví, zřejmě je nesmrtelný 
jako blbost lidská. Cituje jako svůj zdroj zprávu z AOL (America on-Line). 
 
"Penpal Greetings" je jen darwinovská odnož Good Times, která brzy zanikla. Vynikala varováním, že "zatímco 
čtete infikovaný dopis, virus už vám zatím infikoval boot sektor a je už pozdě". Působil obzvláště na lidi s velkou 
představivostí. 
 
Virus "Returned or Unable to Deliver" je standartní fráze, kterou se vám vrací nedoručitelná pošta a ano, přílohy je 
přitom nutno otevřít (viz dále o přílohách). Dopis vás varuje, abyste tyto attachmenty neotevírali. Je to poněkud 
vtipnější a také nebezpečnější hoax, kterému ale nenalétnou ti, co už někdy dostali vrácenou poštu. Čímž neříkám, že 
není možno poslat dopis s touto hlavičkou.. 
 
"buddylist.zip". Virus prý cestuje jako attachment a když h o otevřete, kompjútr nejprve kiksne a když ho znovu 
nastartujete, všecko vám smaže z disku. Jedna verze cituje také legendárního přítele, kterému se to stalo. Všimněte si, 
že tyto hoaxy se snaží vzbudit důvěru hlavně u lidí, kteří tomu nerozumí. 
 
"Hairy Palms" (doslova: Chlupaté dlaně, asi podle známého infantilního vtipu) údajně zabije váš hotsync, and vaše 
pilot RAMs budou "usmažené". Vynikající quazitechnický žargon. 
 
"Irina" byla původně interaktivní no vela vydavatelství Penguin Books (U.K.), jejíž reklama budila zdání, že takový 
virus existuje. Když zjistili, že to lidé berou vážně, vydali opravu, ale to už se Irina rozjela po světě, chci říci po Netě, 
přesněji řečeno dopisy varující před ní. 
 
"Win a Holiday", tj. Vyhraj(eš) dovolenou. Tento virus potvrzuje Darwinovu teorii, že příliš blbé odrůdy vymírají. 
Autor dopisu zřejmě neměl příliš velkou fantazii, změnil jen titul a vše ostatní už tu bylo. 
 
"E-Flu" (E-chři pka, zřejmě míněnio "elektronická"), poměrně nový hoax, je vzácná výjimka: jde totiž vyloženě o 
vtip, kterému může uvěřit jen někdo, kdo věří úplně všemu. Z dopisu cituju :  
" E-Flu virus nahání strach, protože - ač se rozmnožuje z počítače na počítač- může se také přenést přes klávesnici na 
člověka. Dobrá zpráva je, že Pullmerova Univerzita Mediciny (?) už na své WEB stránce zveřejnila metodu, jak se 
můžete sami očkovat doma a to na http:// ww4.choice.net/~dhawk/pullmer/vaccine.html Pozor: jestli jste nedávno 
obdrželi e-mail od Gary Kendalla nebo od Dave O'Briena, proveďte hned očkování." 
 
Gary a Dave jsou první dvě oběti, co jsou v úvodu dopisu jmenováni, že už tu chřipku chytili - zřejmě jde o legraci ze 
skutečně žijících osob, neboť se uvádí i instituce, pro kterou pracují. Na té samé webstránce je také seznam těch, co 
už tu chřipku chytili. Tady tedy máme JtC ad absurdum :). 
 
Ale vraťme se zpět ke JtC. Už v srp nu minulého roku Bruce Burrell z University of Michigan varoval, že se jedná o 
hoax a přesto se ještě teď ta zpropadená crew objevuje. Že by ji ještě někdo živil? Co to vlastně je Crew? Podle 
slovníku se jedná o posádku, partu, možná i tým. V angličtině slovo velice běžné, skoro stejně běžné jako slovo 
"screw", které má ovšem významů víc. 
 
Tak na Netu např. najdete Crew jakožto dobrovolnou skupinu z College of Computer Science, Murray State 
University Crew (zkratka MUScrew ), Crew Voyažerů a nedivme se, že také existuje i ve Star Treku t.zv. BOP Crew 
(Birds of Prey, čili Draví ptáci), která hledá loď, co se Klingonům ztratila. Je jich prostě mnoho, ale při hledání autora 
to nepomůže, neboť nikdo z nich to neudělal. Ať totiž JtC je nebo není virus, jim by tahle reklama jen uškodila, 
neboť by se jejich poště každý vyhýbal. Že by to tedy byla pomsta někoho jiného? Koneckonců ale pomsta na kom? 
Na ubohých sekretářkách, které pak chudinky ze strachu neotevíra jí žádnou poštu? 
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Česká Pohoda Home Page píše: " Nedělejte ze sebe hlupáky! Pokud k vám takový pěkný e-mail dorazí, doporučuji 
udělat dvě věci: Můžete jej prostě a jednoduše smazat nebo vrátit zpět odesílateli. " Našly se i jiné dopisy, které ve 
snaze dělat si z JtC legraci, tvrdily, že "zatímco čtete tento dopis, všechna informace na vašem hardisku mizí do 
nenávratna, všechny vlasy na levé straně vaší hlavy vypadají, a všechna slova ve vaší paměti (rozuměj lidské) se 
vymažou.  
 
A coy@informatik.hu-berlin.de píše: "Tzz, tzz, warum haben Sie dies Mail trotz Warnung geoeffnet? Sehr 
unvorsichtig. Gluecklicherwiese ist dies nur die Light-Version des Virus, die Systemzeit verstellt." (Což je, jestli se 
nepletu, asi německy). 
 
Ano, lidé na Netu jsou vtipní a samotný vtip je v tom, že žádný JtC virus neexistuje, vlastně víc než to: tento varovný 
dopis je sám totiž "virus", lépe řečeno mem (memes), abych použil nomenklat uru Richarda Dawkinse, britského 
evolucionisty. A že může napáchat možná větší škody než skutečný virus. Nevěříte? 
 

-----  
 
Našel jsem také na WEBu jeden zajímavý dopis. Psalo se v něm, že situace není tak jednoduchá, že možnosti jsou a 
např. Java Applets, atd, atd. Byl to zajímavý názor, už proto, že to nebyla obvyklá zlatá střední cesta, ale něco, co je 
mi víc po chuti, ono staré rabínovské:"Pravda je jinde", jinak řečeno, ta třetí dimenze ve sporu dvou, kteří se hádají.  
 
I zamyslel jsem se, jak se říká, přímo hlavou. Ano, vzpomínám na onu známou aféru s virusem pro wordprocesor 
Word, jinak též zavaným WinWord virus. Word dokumenty totiž obsahují makra, tj. mikroprogramy, přímo v textu. 
A otevřete-li text xxx.doc, nebo yyy.dot, můžete z něho rozběhnout i ta makra. Ty tam dali stvořitelé (všimněte si 
prosím, jakou k nim mám ůctu) wordprocessoru Word úmyslně, tj. v dobrém úmyslu, aby se ušetřila práce při 
různých operacích jako je třeba formátování, psaní inde xů, stylů a podobně. Tato makra jsou t.zv. exucatebles, kde 
jednou komandou spustíte celou řadu dalších. Ovšem ty další jsou ale jen z předem určených komand, takže jak by to 
mohlo...No jo, ale proč tedy Microsoft superrychle přišel s opravou? Vlastně co to povídám, s jakou opravou? Byl to 
jen další program, který vás předem upozornil, že dotyčný dokument má makro a že je na vás, jestli ho chcete otevřít 
- takový program by dokázalo napsat i dítě školou povinné. 
 
Jednou si mě šéf zavolal, že doku ment, který jsem mu poslal, má Wordovský virus. Zavolal jsem administrátora, ten 
zavolal svému zástupci, ten zase jeho zástupci a nakonec mi přišel part-time student a po půlhodině mě ujistil, že tam 
virus nemám (což jsem věděl už na začátku, ale co dělat, máte-li takového šéfa). Celý vtip byl totiž v tom, že MS 
"upozornění" mělo tu drzost, že ač pouze našlo, že v dopise je makro, drze tvrdilo, že tam může být virus, kteréžto 
"může" můj boss ovšem přehlédl, neboť bossové mohou všechno. 
 
Ta kže už tu máme jeden historický virus JtW (Join the Word), proč by tedy nemohl být JtC? A nápady se mi hrnuly: 
když ne virus v textu, tak co kdyby v příloze (attachmnetu)? Jistě, ale vy ho nejprve musíte otevřít, tj spustit. No jo, 
ale co když omylem na něj kliknu a už jede - např. MS Mail, Internet Mail anebo BJJM Mail (Bůhví Jaká Jiná Mail) 
to tak mají. No já bych to úmyslně neudelal, ale takový devadesátiletý netista, co se mu ruce třesou, ten jo... A co 
takhle mail, která si sama otvírá přílohy? A co br owsery, které mají e-mail? A vůbec, co když downlouduju něco ze 
stránky WEBu a je tam skrytý virus? A co všechny ty nové browsery, kterých je na shareware stránkách každý den 
zase pár nových? A co když neúnavný (a perverzní) programátor napíše takový poštovní program, kde se to spustí 
úplně samo? A nevyprovokuje to naše tvrzení, že to je hoax, zrovna někoho k tomu, aby takový poštovní program či 
browser udělal? A když mi softvér na PC spíná hardvér, proč by ho nemohl i spálit? A vůbec: když se virus šíří f 
orwardováním, co když je zakletý zrovna v tom varovném dopisu JtC, který navíc chce, abych ho zase forwardoval 
dál? 
 

-----  
 
Svět počítačů je jiný, než ty naše světy, které už známe. Co jinde nejde, u počítačů jde. Kdo kdysi vůbec věřil, že 
jednou bude umělý (softvérový) život, počítačové virusy, umělá inteligence a inteligentní stroje? Když Dawkins ve 
svém programu mohl napodobit Boha - pardon, co to říkám - Darwina, kde jsou vůbec nějaké meze? 
 
Napsal jsem tedy vedoucímu teamu Virusbusters (Virusobijců) na Michiganské Univerzitě, výše jmenovanému 
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Bruceovi Burrelovi (už tady měl exkluzivní interview o ztrátě dat , v 11 čísle) a měli jsme spolu živou a 
užitečnou emajlovou diskuzi. Nakonec se uvolil, že mi dá interview, ve kterém to shrneme. A co víc, t.zv. exkluzivní, 
tj. kde AmberZine má prioritu (tedy že bude první, pokud jste neměli v pionýřu latinu). Bruce ho totiž chce otisknout 
i jinde - jeho klasifikace problémů s poštou je totiž nejen vyčerp ávající, ale i nová a unikátní - a chcete-li to tedy mít 
z té ´třetí dimenze a z první ruky, čtěte dál - já to už v archivu Amberzinu nenašel, tak jsem to tu okopíroval, 
jansan 
 

BRUCE P. BURRELL 

bpb@umich.edu 
Team Leader of AntiVirus Team, University of Michigan, 
 
je Team Leader a technický poradce jejich Virus Busters. Je aktivní v potlačování virusů od roku 1988, je 
dlouhodobý přispěvatel li stů comp.virus/VIRUS-L , alt.comp.virus, a je také přispěvatel do FAQ (Časté otázky) 
pro obě tyto newsgroups. Nejlépe je asi znám pro své kichotické křížácké tažení proti odstraňování virusů pomocí 
nedokumentovaného flagu v programu FDISK.EXE (to je zřejmě vtip, pozn. jansan) 
 
Brucovy druhé zájmy zahrnují volleyball, kouzelnictví a ballroomové tance (tj. párové tance, jako waltz, foxtrot a 
jiné, pozn.jansan). 

JANSAN:  
Můžeme dostat virus tím, že budeme číst svou poštu? 
 
B.P. BURRELL : 
Zde musíme být opatrní při zodpovídání této otázky, neboť "čtení pošty" může pro různé lidi znamenat různé věci. 
Krátká odpověď je ovšem: NE. 
 
A dlouhá odpověď? Ta je ovšem také NE, ale vyžaduje určité vysvětlení: 
 
1) Především, je nemožné "chytit" virus čtením 7 bitového textu internetové elektronické pošty (v originále e-mail, 
pozn. jansan). 
 
2) "Je" ale možné zahrnout virus do textu (v originále body, pozn.jansan) 7 bitové pošty, ALE JEN V 
NEEFEKTIVNÍ FORMĚ. Například, lze jej dostat uuencoded (tj. kódovaný skrze poštovní encoder UUENCODE, 
pozn. jansan) nebo Bin Hexed (tj zakodovany v hex, pozn. jansan) - ale ten by byl sterilní, dokud nebude dekódovaný 
a navíc nemůže nic ovlivnit, dokud není dekódovaný A spuštěný (v originále executed, pozn. jansan). 
 
3) Ovšem, je možné udělat e-mailový program (v originále product, pozn. jansan) , který by se díval do textu e-mailu, 
našel a dekódoval cokoliv by tam našel, ačkoliv by bylo nesmyslné (doslova foolish, pozn. jansan) dovolit nějakému 
programu, aby to skutečně dělal. 
 
JANSAN: 
A co přílohy, attachments? 
 
B.P. BURRELL: 
Jaké skvělé navázání ! (v originále segue, výraz z hudby, zde míněno poloironicky, pozn. jansan) 
 
4) Příloha může obsahovat virus, ovšemže. Ale pouhé obdržení pošty, která má attachment, není ještě nebezpečné - 
POKUD I PŘÍLOHU NEROZBĚHNETE (v originále execute či li run, pozn. jansan). 
 
5) Jako výše v bodě 3, bylo by možné mít poštovní program, který by je rozbíhal a takové programy opravdu existují. 

Page 5 of 13



Bylo by ale stejně riskantní, ne-li více, používat je v této konfiguraci. Podle mého názoru, program, který dovolí, aby 
se attachmenty rozeběhly jako "default" (tj. bez operátorova příkazu, pozn. jansan) je špatně zformován (doslova 
"informován", pozn. jansan) a měli byste se mu vyhýbat za každou cenu: výrobce patrně neví o nebezpečí, které 
způsobují makro-vi rusy wordprocessoru Word, jež jsou příliš často bezmyšlenkovitě poslány jako e-mail 
attachmenty (zde je míněn případ, když "pošlete dál", tj. forward, nějaký dopis i s jeho attachmentem, pozn. jansan).  
 
6) Problém s prohlášením, že "nemůžete dostat virus jen pouhým čtením e-mail pošty" je v tom, že u některých 
programů je rozběhnutí attachmentů prováděno jedním ťuknutím myši (v originále click, pozn. jansan) - tuším, že 
Microsoft Mail (MS mail) a "cc:mail" (to je program, pozn. jansan) mají "knof lík" k přímému uložení attachmentu a 
případně ho přímo rozběhnout (u MS Mail a Internet Mail stačí ťuknout na ikonu, pozn. jansan). Když máte tu smůlu, 
že obdržíte soubor, který obsahuje virus a nemáte adekvátní protivirovou ochranu (viz níže), můžete být nepříjemně 
překvapen(a). 
 
7) Jistě brzo uvidíme výrobky, které nebudou mít ten osudný klick, jedno z oněch "usnadnění obsluhy" (míněno 
ironicky, pozn. jansan), které se nyní zdá převládat v počítačové doméně. {Nechci nikoho jmenovat, ale firma, k 
terou mám na mysli, má iniciálky "Microsoft".} (celý text v křídlaté závorce je od B.P. Burrella, pozn. jansan). Tím 
není míněno "dostat virus čtením email ové pošty" ale "dostat virus díky nezodpovědnému poštovnímu programu, 
který rozběhne infikovaný attachment nebo zakódovaný virus uvnitř textu". Jestli o tom pochybujete, uvažte toto: je 
možné, abych měl narušeno utajení (doslova security, pozn. jansan) kdybych obdržel stejný attachment na mém 
systému Unix, kde čtu poštu pomocí programu Pine? Ovšemže ne. Takže i kdybyste sestavili možný případ (v 
originále scénář) kde někdo dostal virus přes poštu, dojdete k názoru, že se jedná o špatné zabezpečení security a ne o 
pouhé čtení pošty. 
 
JANSAN:  
Pokud se týká attachmentů: jaký je nejlepší způsob zabránit infekci virusem (specielně infekci způsobené omylem)? 
 
B.P. BURRELL: 
Pojem "nejlepší" je ovšem dán tím, čemu osobně dáváte přednost.  
 
1) Připomeňme si Richardovy Zákony Počítačové Security: 
a ) Nekupuj si počítač. 
b) Koupíš-li počítač, nezapínej ho. 
Pro většinu lidí je tohle příliš drastické, takže tady jsou ještě jiné způsoby: 
 
2) Používej email, která má jen text, jako Unixové Mh, Elm, či Pine. To má několik výhod: 
a) Běhá to jen na Unixovém formátu, takže to není ovlivněno virusy, které běhají na PC nebo Macovi. 
b) Když dostanete virus jako attachment - řekněme v Pine, není zde žádný knoflík, na který se dá ťuknout, aby to 
běželo automaticky. 
c) I kdyby jste mohli rozběhnout attachment, běžel by v Unixu. Aby se mohl rozběhnout, musel by se nejdříve uložit 
do "Unix boxu", naloudovat (slengový český výraz pro "downloaded", pozn. jansan) a teprve pak se k němu dostat na 
vaší workstation. To dává vašemu lokálnímu antivirusovému programu šanci nachytat zlosyna (doslova malware, tj. 
zlé software, pozn. jansan). 
 
3) Kup si kvalitní antivirusový program, nainstaluj ho a obnovuj vždy při jeho nové verzi. Co je zvláště důležité, je 
mít opravdu silný ske ner "on access" (tj. který zčekuje všechny soubory vždycky před jejich použitím nějakým 
programem či operačním systémem, pozn. jansan). Potřeby různých uživatelů jsou různé, ale na sajtech níže si 
pomůže číst ohodnocení, která jsou nezávislá a kompetentní: 
 
http://www.virusbtn.com/ Virus Bulletin 
http://www.westcoast.com/ Secure Computing 
http://www.uta.fi/laitokse t/virus/ University of Tampere 
ftp://ftp.informatik.uni-hamburg.de/pub/virus/ Virus Test Center 
http://agn-www.informatik.uni-hamburg.de/vtc/naveng.htm2  
 
Abyste mohli zjistit, které software je hodnotné a které je spíše silné v reklamě, než v použití, navštivte prosím také 
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sajt Virus Busters Michiganské Univerzity, který pomáhám udržovat:  
http://www.umich.edu/~wwwitd/virus-busters/ 
 
4) Nikdy si nenastavte poštu, aby vám otvírala attachmenty automaticky. Pokud takovou najdete, považujte ji za 
bezcennou (doslova garbage, odpad, pozn. jansan) z hlediska security. Co mě se týká, já bych nikdy nepoužíval ani 
nedoporučoval poštu, která rozbíhá attachments jako default, jakkoliv by takový program byl jinak skvělý - ale to je 
moje právo, jakožto pedanta. Musíte si udělat svoj e vlastní rozhodnutí a podle nich se řídit. 
 
Nota bene: I když máte vysoce kvalitní on-access skener, dělá sice běh attachmentů bezpečnější, ale ne stoprocentně 
bezpečný (v originále foolproof, doslova bezpečný i pro laiky, pozn. jansan) 
 
Podčlánky k 4): 
 
5) Nepřijímejte attachmenty, o které jste si nepožádali. 
 
6) Skenujte všechny attachmenty pomocí "on-demand" skaneru (tj na povel, pozn. jansan), zvláště ty, které jste přijali 
pod bodem 5), navzdo ry mému doporučení. 
 
7) Jestli používáte grafické browsery WEBu, vypněte ActiveX, defakto zahoďte Internet Explorer a používejte 
Netscape nebo něco jiného. Také vypněte Java Script (jedině snad když se browzdáte po velmi spolehlivém sajtu, 
jako je třeba vaše homepage). Podle důležitosti: Nikdy nepoužívej Active X a vyhni se JavaScript co nejvíc můžeš. 
Jsi-li opatrný, vyhýbej se i Java Appletům. 
 
8) Tohle se netýká se emajlu, ale když už jsem u toho: nastavte si svůj browser tak, aby pro Word dokumenty (a 
templates) spuštěl Wordpad (pro Win95 a Win NT) anebo Wordviewer - který je možno získat na: 
http://www.microsoft.com  
(ať už pro PC nebo pro Mac) a ne Word. Pak nemůžete dostat Wordový Macro virus, ani když čtete Word dokument 
na WEB stránce. (Mohu potvrdit, zatím jsou Word virusy pořád ještě nebezpečím číslo jedna a Wordpad nemůže 
běžet Wordovská makra, pozn. jansan).  
 
Ti, co se chtějí o tom dovědět víc - nebo o počítačovém malware vůbec - si o tom mohou přečíst na: 
ftp://ftp.infospace.com/pub/virus-l/comp.virus-FAQ.09-Oct-95 
anebo na alt.comp.virus FAQ, tj. na: 
http://webworlds.co.uk/dharley/index.html#acvFAQs  
 
Doufám, že to zodpovědělo Tvoje otázky pečlivě, přesně a tak, aby se tomu dalo rozumět. Bude mi potěšením 
diskutovat o tom víc s tebou nebo s vašimi čtenáři, pokud mají zájem. 
 
JANSAN: 
Děkuji Ti jménem čtenářů AmbeZinu a také za příležitost otisknout tento rozhovor nejdříve v AmberZinu.  
(Pozn. Jak jsme se s Brucem dohodli, byl anglický originál tohoto interview otisknut v angličtině také na 
WEBstránce University of Michigan). 
 
B.P. BURRELL:  
Obvykle nepoužívám svůj sigfile, ale jelikož si myslím, že nejsem vašim čtenářům příliš znám, přiklád ám některé 
moje reference): 
University of Michigan AntiVirus Team Leader 
University of Michigan Data Recovery Team Leader 
PGP 2.6.2 key fingerprint = 0D A5 98 3C 91 DA E0 DD 9C 6D FA 8F 4D 34 95 ED  
 
Jansan 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 1.  
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Ve středověku se, jak známo, vojáci pronajímali a také se jim za to platilo. Bylo to obyčejné řemeslo a tudíž také 
mělo svoje dno, i když ne zrovna to zlaté. Od slova žold pak vznikli žoldáci, ale později se už říkalo soldát každému, 
i těm, co to dělali zadarmo. S příchodem moderní doby se totiž zjistilo, že když se zavede povinná vojenská služba 
místo té placené, příjde to levněji a také se navíc lépe zajistí náhrady za ztráty na bojišti, v hospo dách i jinde. 
Vojínům se vysvětlí, že bojují za svou vlast a ne za peníze - což je nakonec úplná pravda, uvážíme-li, že kapesné, 
které dostanou, jim pak sotva vystačí na cigarety. Navíc je to nutí přestat kouřit, takže se dostanou na bojiště také o 
mnoho zdravější. 
 
Povinná vojenská služba by měla naplňovat brance hrdostí, když už ne přímo na jejich vlast, tak alespoň na jejich 
fešnou uniformou, případně na zvýšený zájem místních i přespolních děvčat. Tento zájem ovšem rychle opadá, když 
se vojá k vrátí z bitvy bez jedné nohy, případně bez obou. Pak už mu ani ta uniforma tak dobře nesedí a tak zbývá 
zase jen ta hrdost na svou vlast a pocit ulehčení, že ho to stálo jenom ty nohy. 
 
Kdysi jsem se divil, proč státy berou do války nejprve muže mladé, vrazí jim do ruky nabitou pušku a učí je zabíjet 
jiné mladé muže, kteří dostali podobnou skvělou příležitost, jenže na straně opačné. Asi proto, že ti starší muži radši 
zůstávají v zázemí. Branná povinnost je výsledkem toho, že stát vlas tně občany vlastní, proto si často říká, ovšem 
mylně, "vlast". Soukromé vlastnictví státu se jinak také říká státní příslušnost, která ve válce obvykle končí až smrtí 
příslušníka. Vlastně ani pak ne, jeho mrtvola se ještě v noci přetahuje z území nikoho, aby mohla být správně 
pohřbena na té straně, kam správně přísluší. To vše se zbytečným nasazením života dalších, dosud žijících 
příslušníků.  
 
Musím se přiznat, že než jsem byl odvelen, tak jsem se lecčemu, co se týkalo válečnickéh o umění, divil. Po pár 
týdnech v armádě už jsem se nedivil, dokonce už vůbec ničemu. Teoretické úvahy o válce vzaly za své vůbec jakožto 
první: socialistická armáda totiž bojovala převážně za mír - patrně proto, že by žádnou opravdovou válku vyhrát ani 
nemohla. Místo strategie tam zabralo vojenské buzerování a taktiku nahradilo všeobecné oblbování. A kdyby blbost 
kvetla, pak by naše kasárna tehdy vypadala jako Petřín na jaře. Z důvodů utajení téhož zde neuvádím pravá jména 
osob; dal jsem jim tudíž jména ji ná, většinou i hezčí. 
 
Odvody. 
 
Do armády se nedostanete jen tak, musíte se kvalifikovat a teprve pak vás odvedou. Ne teda zrovna za ručičku, 
nejprve si odstojíte svoje. Známá hláška, že "na vojně se čeká, fasuje a blbne" platí jistě pro všechny armády světa, 
jen v tom blbnutí ty naše socialistické armády asi překonaly všechno. Začínalo to už u odvodu a končilo bránou do 
civilu, případně na hřbitov. 
 
Na budoucí mrtvolu se ale nekvalifikuje každý: takov ý vojín musí být zdravý a politicky spolehlivý. Ovšem to je 
teorie a hodně se od ní ustupovalo. Brali se i hodně nemocní - sám jsem viděl, jak vzali jednoho, co neměl 
ukazováček na pravé ruce. "Můžete přece střílet můžete z kanonu, tam je spoušť větší," prohlásil armádní lapiduch, 
který ovšem musel splnit kvotu uznaných branců. No a politicky spolehlivý už bude každý, když za ním budou stát se 
samopalem, ne? 
 
Titul branec - původ tohoto slovo je dosud celkem zamlžen - byl asi dvozen buď od "brání" na vojnu, případně 
"bránění" vlasti a v neposlední řadě možná i "bránění se braní na vojnu". Pro tyto poslední se pak muselo zajít až k 
nim domů - to jsou pak t.zv. "domobranci". Nejlépe se člověk brání tím, že je mrtvý, nebo alespoň nemocný. Kdo by 
cestu na frontu, případně ani do kasáren, nevydržel, je uznán "neschopným" (rozuměj vojenské služby) a ještě za to 
dostane knížku. Teda modrou knížku, alespoň v mé době měla tuto nebeskou barvu - asi proto, že se jí označovaly na 
mapě jedn otky nepřítele a ´kdo není s námi, je proti nám´. Byla to vůbec tehdy doba samých knížek a legitimací, asi 
ještě příliš přežívala ta stará tradice z rajchu. A tak mladý muž v době odvodu vyměňuje žákovskou knižku za průkaz 
brance nebo za modrou knížku. Ovšem nemyslete si, že měl na vybranou. Většinou jsme byli všichni zdraví a 
alkohol, nikotin či nezřízený sexuální život nás ještě nestačil dostatečně zničit. 
 
Škola dobrou přípravou pro brance. 
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Moje žákovská knížka byl pro mě velmi cenný dokument. Nepsal jsem si totiž žádný denníček a tak to byl pro mě 
dokument historický, asi jako pro někoho Dějiny VKS (b). Měl jsem v ní podpisy všech učitelů a učitelek, i těch 
suplovacích, nějaké známky a hlavně poznámky. Těch jsem si vážil nejvíc, i když nemohu říci, že mi jejich autoři 
dělali nějaké komplimenty - ale zato mi to získávalo úctu spolužáků. Už na obecné jejich glosy vyústily v jednu 
dvojku z mravů (nebo že by z chování?). Už si ani nepamatuju, jestli jsem tehdy nedělal, co jsem měl, nebo dělal, co 
jsem neměl - jen si nejasně vzpomínám, že mi pak tekla krev z nosu. Paní učitelka Rázná měla perverzní smysl pro 
spravedlnost a usoudila z toho, že musím být asi taky pěkný lump a s chutí se mi do mého "památníčku" napsala pár 
ostrých slov, z kterých se pak na vysvědčení vyklubala zakroucená husička dvojky namísto jedničky jako bič. 
 
Můj kamarád Tonda, grázl, kterému jsem v jeho zručnosti nesahal ani po paty, neboť měl v téže době z mravů trojku, 
si schoval své vysvědčení do ta jného úkrytu v pouliční lucerně, když ho předtím ještě podepsal za svého otce. A 
nejen to, naváděl mě k podobnému triku, ale já jsem to považoval za podvod a raději jsem si chtěl vytrpět následky. 
A tady bych vám chtěl ukázat, jak se poctivost vyplácí: jelikož jsem měl jinak poměrně dobré známky, můj otec se na 
zadní stránku - kde se ta dvojka vyskytovala - ani nepodíval, podepsal vysvědčení a ještě mě pochválil. Teď mi 
napadá, že normální dvojka se nazývala "chvalitebná", ale u mravů se jí tuším ří kalo "chování uspokující", nebo tak 
nějak - což je pochopitelné, neboť moje chování by se asi sotva dalo kvalifikovat jakožto "chvalitebné". Tondovi by 
býval jeho podvod vyšel, kdyby nebylo toho, že ve stojanu pouliční lampy bylo také elektrické vedení, které se silně 
zahřívalo a jeho vysvědčení, když pro něj za měsíc přišel, bylo nahnědlé jako papyrus.  
 
Byla to ostatně moje jediná dvojka z mravů; zjistil jsem totiž, že je daleko lepší nenechat se chytit. Jen ještě jednou 
jsem se dostal do malé ru a té druhé dvojce - to už na gymplu - jsem ušel jen díky osobnímu zásahu - tedy mému 
vlastnímu. Poznámku jsem dostal při písemce z matiky: Béda, syn Českomoravské vysočiny, byl slabý nejen na 
srdce, ale i na matematiku, a tak mě tehdy požádal, abych mu poslal při písemce své výsledky, tedy něco jako tahák. 
Což jsem učinil přes mého souseda Ferdu, který ale bohužel ten papír upustil na zem. Paní profesorka Nezaujatá si 
toho všimla a sebrala papír a významně požádala Ferdu, aby jí dal žákovskou knížku. Fe rda ovšem už tušil, že mu do 
knížky nechce psát blahopřání k narozeninám a prohlásil: "Já to, prosím, nebyl!" 
 
Pro mě to ovšem bylo jako když herec na scéně slyší svou narážku, tedy aby jako začal mluvit. I povstal jsem - i když 
ne s takovým elánem, jako ono "veliké město pražské" v jednom husitském chorálu. Přesto, pln hrdosti na své předky 
a netuše, že jde spíše o můj zadek - jsem se přihlásil k autorství. Hrdinství se na škole nepěstuje a tu poznámku jsem 
dostal. Stálo tam: "Pomáhá slabším spolužákům při písemné práci - " zde si ale paní profesorka uvědomila, že to zní 
spíše jako pochvala a tak pokračovala "- čímž podvádí". Logicky to byl ovšem nesmysl, výsledky na papíře byly 
moje, jaký teda podvod, navíc je Béda nakonec ani nepoužil. A vůbec: odkdy se trestá za plagiátorství plagiátor i sám 
autor?  
 
Samotný Béda už nepovstal - já to ostatně ani nečekal, byl už dost v pěkné troubě, proč si to teda ještě kazit - a navíc 
měl přece to slabé srdce. Tuhle poznámku se mi už doma utajit nepodařilo: máma se to dozvěděla přímo od paní 
profesorky, která bydlela u nás za rohem a tak mě hned také umluvila, abych se paní profesorce omluvil. To jsem 
také udělal, ač jsem nevěděl proč, ale říkal jsem, že je to trest za to, že jsem se tak blbě přihlásil. Pracovalo to a 
výsledek byl, že jsem měl mravy zase na výbornou, pardon na "bezúhonnou". 
 
Jak vidíte, moje předvojenská výchova mě leccos naučila: v tom prvním případě neříkat zbytečně nic, na co se tě 
nikdo neptá, v tom druh ém dokonce tři věci: nenechat se chytit, nikdy se dobrovolně nehlásit a když už budu přece 
jen v troubě, snažit se z toho vykecat, jinak řečeno, používat psychologii. Celkový závěr byl asi ten, že by si na mě 
ten pan učitel, který posílal své žáky s požehnáním do pekel na západní frontu, jak to popisuje E.M. Remarque, asi 
nepřišel. Zato jsem byl dobře vybaven na tu frontu východní, socialistickou. 
 
Odvod jako takový.  
 
Odvod se konal u Elišky Krásnohorské, tedy přesněji ře čeno, v budově jejího gymnázia. Řada doktorů nám prohlédla 
naše anatomie a to nejen zvenku, ale i zevniř. Námitky některých z nás, kteří prohlašovali, že mají kýlu, dvoje brýle 
či zauzlená střeva, se v úvahu nebraly a mentální stav odvedenců lapiduchy rovněž nezajímal. Vlastně ne tak úplně: 
štábní nebo jaký to byl doktor nám dokonce udělal přednášku o tom, že nemoci jsou způsobovány potravou a že 
vlastně jsme to, co jíme - a řekl, abychom se ptali. Pamatuju si, že někdo vedle mě se zeptal, zda tedy p odle toho 
nejlepší lidé jsou lidožrouti. Zeptali se ho, jak se jmenuje a někdo si to zapsal. Šplhouni se pak ptali ostošest, asi aby 
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taky byli zapsáni, což se ale už nestalo. Pan doktor nám také vysvětlil, že prevence je jako mít děravou kanoi a tu díru 
zalepit, zatimco léčení je jen jako mít děravou kanoi a koupit si kyblík na vylévání. Na to můj soused prohlásil - ale 
tentokrát už jen ke mně - že on by takovou kanoi radši zahodil. Pak nám řekli, že jsme všichni prošli, asi proto, že u 
odvodů se nedá pro padnout, ale jen prohrát, tj. být uschopněn. Hrdý na sebe jako zboží, kterému přirazili na ceně, 
odjížděl jsem tramvají domů. Můj vojenský život začal velice dobře . . .  
 
Vojenská katedra. 
 
Když jsem takto předeslal, jak jsem se k vojně dostal jako slepý k houslím (tj. z nutnosti), rád bych zde ještě uvedl 
několik detailů. Nemyslím tím moji výšku a váhu, protože to jsou data vojensky tajná. Vlastně teď už asi ne, od té 
doby jsem hodně přibral, i když "nevím jak"- abych citov al jednu těhotnou zpěvačku z Vinohrad. 
 
Narukoval jsem tedy z Libně do Prahy a to rovnou do VÉ-EŠ, jinak řečeno VŠ, což je zkratka, která zřejmě měla 
znamenat Vysoké Školy, i když my jsem ji překládali jako Voják Švejk. Ano, ta dvě písmena jsme dokonce měli na 
vorlíčku na čepici - pardon, na vijenské čapce - a tuším ještě meč tam byl nebo nějaký jiný vojenský sexuální symbol. 
 
Šel jsem totiž studovat na techniku a to obor, který jsem si v mládí zamiloval a n emístná zvědavost mi hnala, abych 
se o něm dozvěděl ještě něco víc. Šel jsem tedy na "vysokou" asi ze stejného důvodu jako hajný Lebeda, jinak řečeno 
abych si prostě vystřelil, v mém případě ovšem jen z vědy. Že mi to bude trvat pěknou řadu let, to jsem věděl. 
Dokonce i to, že důležitou součástí studia bude i nosit plátěný mundůr, případně možnost vystřelit si i z pušky, 
kulometu, pancéřovky či kanonu a kupodivu mi to vše mi připadalo úplně normální. Vždyť i studenti ve Filozofské 
historii měli unif ormy a pušky, aby si mohli vystřelit na Windyškréce, zatímco v době rektora Kampana či 
Kampanusa nosili jenom zbraně poboční, asi úporoto, že se bili ještě jen mezi sebou. Co se mi nelíbilo bylo to, že už 
od začátku na nás nalepilili titul "absolvent V.Š." , ač jsme ještě nic neabsolvovali a také církevní "Ego te absolvo" se 
na té naší vojně nepěstovalo. Asi proto, že většina důstojníků si ještě pletla latinu s latrinou. 
 
Zapeklitý výraz, ty "Vysoké Školy". Tento název, sám o sobě ne snadno přeložitelný do angličtiny, protože "high 
school" tam znamená jenom něco mezi měšťankou a gymplem, byl ovšem v civilní branži zaměněn za "Vysoké 
Učení", patrně proto, že štastlivci, kteří jím prošli, pak měli díky výdobytkům socializmu vysoko do žlabu. Dodnes 
nechápu, proč jsme tehdy vlastně studovali: pro penize určitě ne a pro slávu asi sotva. Graduanti univerzit se dostali 
hned do kategorie "pracující inteligence", takze jsem vlastně také vystudoval i na politicky nespolehlivého. Ti prakt 
ičtější se radši šli z měšťanky hned učit třeba na zámečníka a brali tolik, že i kdyby jim vůbec nepřidávali, dohnal 
bych to, co si zatím během mého studia vydělali, teprve až když by mi bylo kolem padesátky. Když nepočítám ty, z 
kterých chtěli mít rodiče vzdělance, my zbývající jsme tam zřejmě šli z lásky k vědě, té milence przněné mnohými a 
přesto naštěstí stále panensky cudné.  
 
Kromě vědy jsme tam ovšem studovali i pavědu - pardon, vševědu - fousatých komunutopistů Káji a Bédi. A jako by 
to hle samo už nestačilo k úplnému zblbnití, byla tu ještě vojenská katedra, kde se studovaly vědy vojenské. Ovšem 
ne podle Napoleona, dokonce ani ne podle Kutuzova ale ty z červených knížek, které sice nenesly jméno milovaného 
vůdce Mao, ale honosily se neméně slavným názvem Vojenské řády a přepisy. Ještě při přijímačkách se mi někdo v 
uniformě ptal, jestli nechci dělat velitele třídy, ale to bylo asi jen tak ze slušnosti, aby řeč nestála anebo že to asi 
nikdo nechtěl. S díky jsem odmítl, takže se sta l velitelem můj kamarád Véna, který si často myslel, že mi dělá radost 
prohlášením "taxislužba", což znamenalo umýt tabuli, spočítat přítomné, držet v podpaží třídní knihu a prohlásit 
nahlas "Všichni přítomni". 
 
Jinak to ale byla celkem legrace a vůbec to nenaznačovalo to, co nás bude čekat. Ze začátku jsme si totiž vojnu jenom 
odseděli - ne sice ve vojenském vězení, ale zato v jinak dost nepohodlných lavicích. Tehdy jsem si myslel, že mi asi 
nezbude než padnout za vlast nudou. Byly to dlouhé hod iny a dny, pro které nemám žádné přirovnání. Jediné 
rozptýlení bylo pozorovat, jak zde vůbec neplatila Darwinova teorie - neboť blbost na vojně nevymírá ani se už dál 
nevyvíjí, jinak řečeno, je vlastně konstantní. Bylo to psychologicky zajímavé sledovat rádoby mentální procesy 
našich velitelů, učitelů a instruktorů, prostě štábu zatoulaných nešťastníků, kteří se sem dostali jedině za odměnu či 
za trest, ale rozhodně ne za nějaké zásluhy. Císařovy nové šaty zde prostě měly barvu khaki.  
 
Naše, vla stně jejich, vojenská katedra se nacházela v ulici kterou nazvu třeba U tůje, nepříliš daleko od hospody Na 
Bělehrad, proslavené známým českým hrdinou ze Světové války, tedy té první, tehdy je ještě nečíslovali. Hned na 
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začátku nás postavili do řady na dvoře, kde vesele plápolalo vyprané prádlo. Odkud se vzalo to nevím, khakikatedra 
žádné pucfleky ani markytánky neměla. Podplukovník Cintorín nás oslovil a prohlásil, že "vojna nie je kojná, 
súdruhovia". Jelikož nevypadal, že by sám někdy nějakou kojnou měl, napadlo mi, že to pro něj vojna byla asi něco 
jako rodná matka strana, jen s tím rozdílem, že vojna zřejmě neměla ty - no, prsy.  
 
Blízko budovy khakikatedry se nacházela patologie, pitevna a bývalý Ústav padlých dívek. Lepší místo nám snad ani 
nemohli vybrat . . . 
(pokračování příště)  

Zpět na index  

POVÍDKA: SAZE  

"'Víckrát už to nedělej, Pavle," řekla mi uraženě a já jsem pořád nemohl pochopit, že se na mě pro to může tolik 
zlobit. však to znáte, v tomhle věku jsou děvčata rozumově starší, než hoši. A možná v každém věku - já jsem se v 
nich ostatně stejně nikdy vůbec nevyznal. 
 
"Mohu tě alespoň doprovodit na cvičení?" žebronil jsem. Dělala drahoty, ale p ak řekla, že tedy ano, ale jen pro 
tentokrát, že si to musí všecko ještě rozmyslet. A hlavně že se ale musím chovat. Ochotně - snad až příliš ochotně - 
jsem jí to slíbil. Neptal jsem se, jak se mám chovat, bylo to příliš jasné: den předtím jsem se nezachoval. Vlastně 
zachoval, ale jako bídák, který zneužil její důvěru... 
 
Zkusil jsme žertovat: 'Máš na nose sazi." Nejen že se nezasmála, ale zatvářila se, jako bych ji uštknul. Abyste 
rozuměli: tou sa zí to totiž všechno začalo. Bylo to na školním dvoře, nastoupili nás tehdy na nějaké hlášení či co, 
děvčata nalevo, chlapci napravo; no a my jsme zrovna stáli vedle sebe. Mně už se totiž Ivana dávno líbila, ale pořád 
jsem nevěděl, jak s ní mám navázet rozhovor. 
 
"Máš na nose sazi," řekl jsem jí tehdy, na což mi odpověděla: "Jo určitě! Podívej, schválně si tu tvou sazi, co tam 
není, ještě rozmažu." A její kamarádka, která nás sledovala, se zas mála a povídá: "Ale Ivano, ty sis ji opravdu 
rozmázla!" Srdce mi tehdy bušilo jako když někdo mlátí na vrata, ale sebral jsem veškerou odvahu, vytáhl kapesník - 
čistý, složený - a povídám s elegancí krále salónů: "Dovolíš?" Překvapena, stála tam a nechala se otírat. Využil jsem 
toho a ne jednou, ale několikrát jsem jí přejel po tváři, i když už saze byla vlastně dávno pryč... 
 
Ano, tak to začalo. Doprovázel jsem jí pak často domů ze školy nebo do cvičení na piano. Vyloudil jsem i pár 
nesmělých polibků na tvář. Pak jsem to všecko pokazil - jednoho večera, když jsem s ní seděl na lavičce v parku. 
 
Udělal jsem to vlastně hlavně ze strachu. Nevím už ani, od koho jsem to slyšel, snad od kluků snad od starých 
mazáků - prostě šlo o to, že každé ženě se prý zprotiví milenec, který je příliš nesmělý. A že železo je třeba kout, 
dokud je žhavé, pokud mi prominete tohle přirovnání. Vlastně se mi do toho vůbec nechtělo, spíše jsem se musel 
nutit., protože jsem neměl dost sebedůvěry. Co chcete, to se tak stává, když si učedník hraje na mistra. 
 

-----  
 
Sjela mě tehdy dokonale a já jsem šel do sebe. Nejen že jsem si vyčítal, jaký jsem byl drzý, ale hlavně mi jí bylo líto, 
jak jsem jí asi musel ponížit. Sám jsem nechápal, jak jsem si něco takového vůbec mohl dovolit. Samozřejmě, že se 
musela urazi t - vždyť jsem se zachoval jako padouch! 
 
Zpražila mě sice pěkně, ale to jí nestačilo. brzo mi začala mi dávat najevo, že je jí moje přítomnost úplně protivná. 
Sotva jsem z ní dostal pár vět a to ještě jako kdyby mi každou bodala přímo do srdce. Doprovázet se už vůbec 
nenechala. Jednou jsem to nevydržel a přiblížil se k ní, když byla sama. Připadal jsem si jako žebrák, když jsem se ze 
sebe vyhrkl - spíše tedy vykoktal - dotaz, proč že mě trápí, proč se mi pořád vyhýbá. Musela mi vidět na očích, že 
bych snad býval i klekl a prosil za odpuštění. 
 
Zasmála se, jakoby překvapena: "Já že tě trápím? A to, co sis dovolil, to nebylo nic?" Ale abyste to špatně nechápali, 
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zase tak moc jsem si nedovoli: jenom jsem jí nestřeženém okamžiku přejel rukou po blůzičce; jen tak jemně, 
nesměle, asi tak, jako se hladí vyplašené ptáče, které člověk někde najde vypadlé z hnízda. Snad to ani nebyl dotyk, 
už nevím, vím jen, že se mi ruka tehdy hrozně třásla, ještě víc, než to moje rozbušené srdce... 
 
Později se mi už vyhýbala úplně očividně a přecházela schválně na druhou stranu ulice, když mě viděla přicházet. 
Otáčela hlavu, když jsem jí někde ve škole uviděl a i na dálku uhýbala očima, jako by ji samotný pohled na mě byl 
nesnesitelný. 
 
Byl jsem tehdy ten úplně nejnešťastnější člověk na světě. Dříve na výsluní, teď v jejím stínu, žil jsem vlastně jenom 
svou bolestí. Chagrin d'amour, znáte to jistě také. Doma jsem tajně líbal fotografii Ivany, kterou jsem ukradl její 
kamarádce. Vůbec mi nevadilo, že to byla fotografie celé třídy a spolu s ní jsem svými ústy líbal ještě asi deset 
dalších děvčat. Alespoň takhle byla mojí, jen mojí... 
 

----- 
 
Také mě to táhlo pořád k jejích domu. Za šera jsem se toulal jejich ulicí a utíkal jsem rychle do stínu stromů, jakm ile 
se jen někdo přiblížil. Zpod starodávných kaštanů, které tam vrhají bohatý stín, jsem pozoroval jejich okno ve třetím 
patře. Bydlela totiž v činžáku, hned na rohu u parku. Pak jsem dostal nápad: napíšu jí dopis. A s dopisem v kapse 
jsem zase bloumal jejich ulicí, aniž bych věděl, jak jí ten dopis doručit. Nechtěl jsem totiž - to jistě chápete - aby ho 
snad četl ještě někdo jiný. 
 
Najednou jsem uviděl, jak ulicí prochází pa ní Radová, naše učitelka z gymplu. Popadla mě panika. Co když se mi 
bude ptát, co tam dělám? Rychle jsem vrazil do domu, ale jaké bylo moje zděšení, když jsem uslyšel její kroky 
směřovat ke dveřím, za kterými jsem se schoval. Vůbec mi nenapadlo, že by mohla bydlet ve stejném domě jako 
Ivana. Ne, té už bych vůbec nemohl vysvětlit, co dělám v jejich domě! 
 
S hrůzou jsem prchal do suterénu. Dál a dál jsem se prodíral v pološeru sklepa, když jsem n áhle uslyšel nějaké 
sténání. Proboha, někdo je tu zraněný - říkám si - někdo tu volá o pomoc! Zapomněl jsme na paní Radovou a vůbec 
mě ani nenapadlo, abych se měl třeba i bát. Tápaje tmou, vytáhl jsem z kapsy zapalovač a škrtnul.  
 
A tam v rohu jsem je uviděl. Ztrnul jsem děsem. Nejprve jsem nechtěl věřit svým očím, ale bylo to tak: na hromadě 
pytlů s bramborami ležel kamarád František Nehoda a pod ním - hrůza hrůz - moje Ivana! Chytila mě u srdce svíravá 
bolest a najednou se mi hrozně chtělo umřít. Vtom se už ale také Franta otočil, poznal mě v tom blikavém světle 
zapalovače a otrávěně povídá: "Co čumíš, vole?" 
 
A mě vám najednou popadl hysterický smích a musel jsem se tak řehtat, až se oba překvapeně posadili. Dívali se na 
mě zděšeně, jak jsem tam stál, po tváři se mi koulely slzy a přitom jsem ze sebe pořád vyrážel jedno jediné slovo: 
"Vole...vole...vole..." 

Zpět na index  

POEZIE: ZPOVĚĎ DONA JUANA  

Světla číš do noci převrhl měsíc,  
do tmavých zákoutí nastražil stíny. 
Dívám se do tmy, z ní září tvá líc. 
Ty pláčeš, já jsem však bez viny. 
 
Já nehledal jsem lásku v očích tvých, 
jen jsem tě toužil do náruče vzít 
a nevzpomínal jsem na dávný hřích, 
když místo jiné mohl tebe mít. 
 
Proč potkali jsme se ve světa beznaději, 
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když sama láska vyhnula se nám? 
Ne, neplač, tvař se veseleji: 
ty lásku najdeš si. Já zůstanu tu sám. 

Zpět na ind ex  
Jdi na titulní stránku Hurontarie  
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HURONTARIA - 14B/98  
Canadian Czech -out Webzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
 
Ke komentáři v čísle 13, který propagoval Real Audio a české stanice, jsem dostal dopis od paní Gity Hanikýrové z 
Kentucky, která nám do poručuje poslouchat jihočeské Eldoradio z Budějic, na http://www.eldoradio.cz/. Zkusil jsem 
to a byl jsem mile překvapen: hrají tam country and western, folk i trampské pisně a to česky i v angličtině. Dokonce 
nemají skoro žádné pauzy, způsobené trafikem na Netu - nevím, nějak se mi teď zasekává Praha a Radiožurnál, hlavně 
po půlnoci (v Praze). Gita také doporučuje podívat se do Seznamu http://www.seznam.cz/, kde jsou j eště linky na další 
rozhlasové stanice. 
 
Paní Jitka Splítková pořádá v Zélosu, našem spojeneckém časopise, velkou fotografickou soutěž, které se může 
zůčastnit se svými fotografiemi KDOKOLIV. Ťukněte si na http://www.mujweb.cz/web/zelos/projekt.htm, tam se 
dozvíte vše a přeju Vám hodně štěstí!  
 
Ještě jedna soutěž: Jistě jste si už všimli v našem čísle onoho ironického opičáka či opice, který/která má ke všemu 
jen ironické poznámky. Nuže napište nám (do konce října), o jaký druh opice jde (napovím: kočkodan to není) a z 
těch, kdo to uhodnou, vylosujeme výherce, který pak dá našemu opovi či opě (ten op, ta opa) jméno podle své volby. 
Pochopitelně jen to křestní, aby nás nikdo nežaloval. . .  

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: TERRY TERRIFI C  
Reportáž: VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 2.  
Povídka: DOUBLE ERABLE  
Poezie: ŠLA MOJE MILÁ 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez diakritiky, 
pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 

"Televizní předpověď počasí je velmi přesná, ovšem kromě uvedené doby a místa."  

 
 

 
 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 
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ÚVAHA: TERRY TERRIFIC 
(poprvé otištěno v pražském Amberzinu) 

Hned jak jsem tenhle název napsal, ještě jsem se pro jistotu podíval do slovníku, abych mu náhodou nepřidával, anebo 
neubral - ale ne, je to správně:  
 
terrific může znamenat: 
 
neobvykle veliký, impresivní 
neobvykle obdivuhodný, potěšitelný 
způsobující obavy (o tom ještě dále...) 
Ano, Terry Pratchett je všechno tohle a ještě m nohem víc: on je totiž unikátní. Viděl jsem ho sice doposud jen na 
fotografiích ale když jsem se tuhle díval na jakýsi film z Bornea (zapnul jsem si televizi někde uprostřed pořadu), hned 
jsem si říkal, že by ten člověk, co vypadal jako náš profesor zoologie na gymplu, mohl být Terry.  
 
Byl to film o orangutánech a mezi nimi se pohyboval on a ty opice se k němu chovaly až nebezpečně přátelsky. Na 
hlavě měl takový ten hnědý, silně opotřebovaný klobouk (podobný těm, co měli au stralští vojáci, když osvobozovali 
Novou Guineu od Japonců) a jeho vous byl daleko víc prošedivělý, než když jsem ho viděl na jeho fotce v knihách o 
Discworldu (o Zeměploše). Ale už když promluvil pár vět, nebylo pochyby: jeho humor, lépe řečeno poezie jeho 
humoru, ta vůbec nezestárla.  
 
Tak to vidíte, teď jsem to konečně řekl a zpátky to brát nebudu: Terry je totiž v podstatě také básník - i když si 
myslím, že by se k tomu sotva přiznal bez použití násilí (tedy na něm, pochopitelně). Ano, "objevitel" Zeměplochy 
nám dává víc než opravdu krásnou literaturu (ze které, jak tvrdí, je také občas obviňován), víc, než jen ty jeho 
fantastické postavičky nesmrtelné velikosti. My se totiž v těch jeho hrdinech také poznáváme, protože oni jsou až 
nestydatě hrozně lidští. A to zrcadlo, ve kterém se vidíme , je navíc úplně rovné, to jen my jsme tak nějak trochu 
pokřiveni, tak nějak trochu směšní...  
 
Ale Pratchett není jen Tolkien s en ormní dávkou humoru. Jeho knihy jsou také (jak jinak?) i ostrou satirou. Někdy 
také dost bodavou, i když by mu sotva vysložila titul "Terry the Terrible", Terry Kruťas. Vezměme si třeba tenhle 
příklad: jeho Unseen University je parodie na Neviditelnou universitu Rosikruciánů, ze které vyrostla později Anglická 
Královská Společnost Nauk a ta je vlastně tady jeho terčem. Jinde zase tvrdí, že sice neabsolvoval univerzitu, ale že 
má soucit s těmi, kteří tomu neunikli.  
 
Tahle fakt a ovšem nemám vůbec ze sebe, ta jsem si našel na Terryho WEBových stránkách, kterých je několik a 
všechny hýří jeho citáty a některé mají i kompletní annotace čili vysvětlivky k jeho knihám. Ona totiž každá jeho 
myšlenka má hned dva i více významů, které nejsou na první pohled zřejmé a už vůbec ne při doslovném překladu. 
Dovedu si (jen zhruba, ovšem) představit, jak těžkou práci má pan Kantůrek: Terry je na překladatele mor a dokonce 
ho podezřívám, že jim to dělá schválně a ještě z toho má r adost. A to prosím i když dobře ví, že to bylo nejen díky 
jeho spisovatelskému umění, ale i dobré práci jeho překladatelů, že je teď známý - a hlavně čtený - po celem světě!  
 
Ovšem nesmím tu zapomenout i na jeho vynikající schopnost rozumět lidem - a nejen jim. To můžeme vidět právě v 
dříve jmenovaném filmu , kde stojí mezi mláďaty orangutánů ( o kterých říká, že vypadají jako "vyjukané kokosové 
ořechy"), hravý a šťastný, když jedno z nich mu se zaujetím demoluje jeho oblíbený, oš mataný klobouk, který je jinak 
jeho - řekl bych - trademark.  
 
A nakonec ještě jedna z Terryho životních zkušeností - tato je z jeho knihy, nazvané "Diggers" : "Potíže s otevřenou 
myslí jsou v tom, že k vám lidé budou chodit a budou se vám do ní snažit pořád něco nacpat."  
 
Už odedávna si lidé vymýšleli celé světy s bájnými postavičkami: všichni známe Gullivera a také doktor Rabelais 
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svými příběhy rozveseloval (a dokonce prý i léčil) své pacienty. Maně si vzpomínám na dnes už asi zapomenutého 
pražského bohéma T.R. Fielda (syna barona a osobního lékaře císaře pána doktora Rosenfelda) , který si vymyslel 
boha kanálů Lomikela ("Není dobr ani zel bůh kanálů Lomikel") a také národy Krhútú a Trilizínů s hlavním městem 
Ejčí nad Mejtínem...  
 
A tak mi napadá: není celý tenhle náš život vlastně jen takovou velikou hrou, kterou s námi někdo hraje? A není naše 
fantazie to jediné, co můžeme dokonale prožívat, protože jen v tom jejím vybájeném světě se můžeme cítit opravdu - a 
úplně - svobodni?  
 
jansan 
 
Poznámka: 
Jak už jsem napsal, jeho čtenáři a přátelé mají k disposici celou řadu stránek na Netu, kam Terry také občas přispívá. A 
tak jsem si dodal odvahy a zahnal obavy (viz hořejší definice výrazu "terrific") a napsal jsem mu e-mail. Odepsal mi 
ještě ten samý den a co mi napsal, si přečtěte níže (originál najdete v Amberzinu).  

From: Terry Pratchett  
To: Jan Hurych 
Date: 7 dubna, 1997 
 
 
JANSAN:  
 
Milý pane Pratchett,  
 
píšu teď články o zajímavých subjektech a osobnostech pro enzin AmberZine v Praze, v České Republice. V mém 
"mini-intervjú" se známými osobnostmi se ptám pouze dvě otázky (někteří lidé říkají, že i jedna je příliš mnoho:), a už 
se mi podařilo dostat odpovědi od lidí jako je R. Dawkins či pan Hale (co mu patří půlka té známé komety). Bylo by 
milé, kdybyste mohl našim čtenářům zodpověd ět pár otázek:  
 
Za předpokladu, že jsem váš nadšený čtenář, ale jinak pro vás člověk zcela neznámý - co byste mi tak mohl popřát 
nejhezčího a nejhoršího? Prosím označte které je které, protože u vás si člověk může lehce splést jedno s druhým.  
 
TERRY: 
 
To nejhezčí A TAKÉ to nejhorší: Kéž se vám splní VŠECHNY vaše sny (pozn.1).  
 
JANSAN: 
 
Hádám, že jsem zapomněl, že jste mistr ve srovnávání toho, co je nesrovnatelné. A n avíc to děláte tak, že to dává 
perfektní smysl. 
 
Viděl jsem váš film o orangutánech a ta paní tam řekla o nich jednu větu, které mě hluboce upoutala: "Oni nikdy 
neopustili zahradu Ráje." Někteří lidé si dokonce myslí, že lidstvo už dosáhlo vrcholu své evoluce a jediné, co nám 
zbývá, je vrátit se zpět. Já vidím - za předpokladu, že je to možné - jen dvě cesty, jak to docílit: buď vrátíme všechna 
jablka, co jsme nakradli ze Stromu Poznání, anebo pomocí retro- darwinismu, když prosadíme pravidlo "přežití jen 
těch nejméně schopných":). Co vy si o tom myslíte?  
 
TERRY: 
 
Kterákoliv z těch cest je blbost. 
 
JANSAN: 
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Já si myslím, že jsme byli vyhnáni z ráje hlavně proto, že jsme byli dost hloupí, abychom se nechali nachytat - což byl 
následek toho, že jsme naopak nejedli ze Stromu Poznání dost.  
 
TERRY: 
 
Jestli si pamatujete, lidstvo bylo vyhnáno z ráje ne proto, že jedli ze Stromu Poznání, ale protože si Jehova 
myslel, že bychom pak mohli jíst ze Stromu Života (byly tam přece dva stromy). Já si myslím, že bychom měli 
být zodpovědní a začít se chovat jako dospělí. Chceme-li býti jako bozi, tak bychom v tom při nejmenším měli 
být tak dobří, jako jsou oni (pozn.2).  
 
JANSAN: 
Vám se to mluví, protože vás bozi zřejmě milují... Děkuji vám za vaše odpovědi a přeji vám jménem našich 
čtenářů vše nejlepší.  

----- 

Poznámky: 
 
1 ) V originále: "May all your dreams come true." To je běžné anglické přání všeho nejlepšího. Terry zde ale hraje 
na dvojí význam slova "dream ": 
- to, co si nejvíc přejeme, o čem "sníme" 
- obyčejný sen, tedy i ten děsivý (nightmare) 
2) Terry má ovšem pravdu, neboť v bibli Bůh doslova říká: "Člověk se stal jedním z nás, on poznal dobro a zlo a 
nyní by ještě mohl jíst ze Stromu Života a žít navždy."  
 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: VÉ-EŠ  
(aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 2.)  

Pořaďák. 
 
Pomalu jsme se prokousávali vojenským slovníkem, brali jsme to ovšem na přeskáčku. Tak napřííklad 
odvozeniny od slova řád: řád, řada, pořádek, zařadit se a pořaďák. Zatímco práví vojáci tužili své okončetiny 
na pravé, t.zv. opičí dráze, nám musel s tačit malý dvoreček, kde jsme cvičili téměř tajně, skoro jako nějací 
terorristé. A bylo to jen díky našemu poručíkovi, jemuž jsme přezdívali "vlevovbok", později už jen 
"levoboček", že jsme si mohli udělat hrubou představu, jak to asi má vypadat. marně nás strašil: naše plátěné 
opasky se nezabělaly solí z našeho potu, tak jak nám vyhrožoval. I když musím přiznat, že se o to snažil. Nikdy 
jsem nepřišel na to, zda nás opravdu neměl rád, nebo to jen tak dobře hrál. Vím jen, že mě udivilo, když jsem 
zjistil v k arlínské jízdárně, kde jsem se o pár let později učil jezdit na koni, že má docela rád zvířata. Možná, 
kdybychom byli tak poslušní, jako jeho kůň, že by si nás třeba také zamiloval.  
 
Jak už jsem se zmínil, na dotyčném dvorečku, kde jsme cvičilo, také často visívalo veliké prádlo. A byl to zrovna 
můj pech, že se tam vyskytovalo i v den mé zkoužky z pořadové přípravy, po česku z execírky. Dali mi k tomu 
flintu, takovou tu dvakrát vrtanou, tedy ještě s jednou dírkou kolmo na hlaveň, zřejmě, abychom se navzájem 
nepostříleli. A tak jsem si hodil flintu na rameno, ale místo abych pospíchal k lesu, mašíroval jsem tam mezi 
šňůrama, prádlo padalo a já propadl. Pro mě, který jsem cvičil na sokolském sletu, to byla velká rána mé 
sebejistotě: moje milostná romance s mundůrem procházela velkou citovou zkouškou. Nešlo ovšem jen o mé 
cviky. Částečne to bylo také záludností Levobočka, který mi dal velet četě. Po zavelení: "Pozor! Pochodem 
vchod!" jsem vesele mašíroval v čele čety, která ale on dal za mými zády zna mení, aby jen pochodovala na 
místě. Zastavil mě terpve smích ostatních a jeho zařvání: "Člověče, to se taky musíte podívat, jestli za váma 
vůbec jdou!" Chtěl jsem mu řící, že za socializmu se díváme jen kupředu, ale nakonec jsem uznal, že to není tak 
špatná rada, obzvláště pro politiky ne.  
 
Opravnou zkoušku jsem na štěstí dělal u našeho "třídního", kapitána Piškota, v jeho komůrce v podkroví, 
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neboť zrovna pršelo. Kapitán byl ještě ze staré důstojnické školy a u režimu si asi proto moc bodů nenaš plhal, 
soudě podle toho, že byl blízko penze a dosud pořád jenom kapitánoval. Jako člověk byl ale fajn. Bravůrně jsme 
provedl obrat "čelem vzad" na dvě i na čtyři doby (Neznáte? To je "vpravovbok a vpravovbok"). Hbitě jsem i 
zacitoval definice zástupu, dvojstupu i trojstupu podle řádů - ani čísla 1,2,3 jsem si nepopletl - když přišla 
zkouška nejtěžší a to cviky se zbraní, tedy s tou mojí dobře provrtanou puškou. Také to mi šlo, včetně povelu 
"bodák nasadit". Při při posledním cviku jsem si měl sám sobě za velet a provést na doby "na rámě zbraň". To 
jsem učinil také celkem správně, až na to, že jsem zapomněl, že mám na pušce vztyčený bodák. Strop v 
Piškotově kanceláři byl opravdu nízko, bodák do něj zajel dost hluboko a na to, jak vytrhnout pušku ze stropu 
žádný povel v řádech zrovna nebyl. Nebudu vás napínat: zkoušku jsem udělal, Piškot měl asi opravdu dobré 
srdce. Anebo se bál, že kdybych musel zkoušku ještě jednou opakovat, pršelo by mu do kanceláře ještě víc.  
 
Povzbuzen tímto úspěchem, ostatní z koušky jsem udělal hned napoprvé a začal jsem se pomalu po vojensku 
zelenat. Pravda, zjistil jsem, že mi nedělá dobře, když na mě někdo řve, že se mi nechce poslouchat nesmyslné 
rozkazy, že mě nebaví biflovat se imbecilní řády, ale jak se říká, člověk si zvykne i na šibenici. Přesněji řečeno, 
na šibeniční humor, který mě také dokázal vyvést z leckteré šlamastiky, zvláště později, to už v opravdové 
armádě. Snést se to stejně všecko muselo: kdo propadl z vojny, musel totiž na vojnu, přesněji řečeno, na celé d 
va roky. To se mi po těchto zkušenostech jevilo jako jediná věc, které se musím rozhodně vyvarovat.  
 
Motali se v Motole. 
 
Jako se v mateřské školce vyvádějí svěřenci ven na vzduch, i my jsme často konali vojenská cvičení, simulované 
obrany i útoky a zvyšovali svoji odbornos přímo v poli, lépe řečeno v přírodě. Říkalo se jí Motol a všechny 
armády vysokých škol se tam zacvičovaly. Dokonce věřím, že i studenské gardy z roku 1848 a studenti, kteří 
kdysi hájili Prahu proti Švédům se tam trénovali na hrdiny. Základní situace, kterou nám zadali, byla vždy 
stejná: řádí třetí světová válka, půl Evropy hoří, v Rusku je mobilizace a na našich hranicích zase dělá nepřítel 
bordel. Učelem cvičení bylo uhájit Prahu a nepřítel na ni vždy neomylně zaútočil ze západu. Není tudíž divu, že 
když zaútočil z východu, že jsme ho neuměli odrazit. Někdy mě pronásleduje představa, co by se stalo, kdyby 
tehdy Rusáci v šedesátém osmém napadli Prahu ze západu . . .  
 
V Motole jsme potkávali vojska všech oborů: kanonýry i chemiky, ženisty a jednou na nás dokonce zaútočila 
pravá stihačka. My jsme ovšem byli spojaři, obor dráteníci, teprve později i bezdrátoví a rolovali jsme po 
krajině zelené (jak jinak?) kabely. Ty byly vyrobené z měděných drátků smotaných dohromady s ocelovými, 
takže výsledek byl, že takový kabel unesl i vojína, obzvlášte když byl mírně podvyživený. Horší bylo, že 
navíječka s cívkou - jedna cívka obsahovala kilometr drátu - se při navíjení drátu nosila na hrudi. Ta vás pak s 
těžkou cívkou , která ku konci navíjení vážila víc a víc (řekl bych komem dvaceti kilo), přitom neustále tlačila 
na věčně hladový studentský žaludek. Můj první kilometr mě zničil natolik že moje první slova, která jsem pak 
nahlásil, byla málem také moje slova poslední. málem zabil. Později, to už v armádě, jsem natočil během 
dopoledne šest takových cívek a mám dojem, že jsem to i přežil.  
 
Kabel neboli drát se používal jeden, ne dva, a zpětnou dráhu signálu nahrazovala zem. Telefonní přístroje, za 
které by se ne musel stydět ani Edison, se jedním pólem uzemňovaly a "zvonění" se provádělo kličkou, vlastně 
generátorkem, zvaným magneto. Vzpomínám jak přítel Beruška dostal tento signál v podobě sto či více voltů 
přes navíječku přímo do těla. Beruška ovšem nezvonil, ale řval, a navíc kráčel dál, kupředu levá. Z jeho 
zoufalého volání jsme vyrozuměli jen "já", "toho", "vola" a "zabiju". Na jeho omluvu je ovšem třeba říci, že 
díky propoceným zádům (odvíjelo se zase naopak z navíječkou na hřbetu) dostával dávku, která by st ačila 
čtyřem penzistům na vyléčení revmatismu a pátému i na jednu slušnou mrtvici. Jindy jsme zase tahali drát přes 
koleje železnice, když se v dálce objevil vlak. Bylo to mezi dvěma svahy a Beruška už neměl čas to svinout zpět, 
tož rychle oběhl nahoře stojící strom a svou vahou kabel našponoval, takže tento minul komín přijíždějící 
lokomotivy, i když jen o fous. Kdyby to neučinil, bylo by docela možné, že by ho při síle toho kabelu vlak táhl po 
kolejích třeba až na druhé nástupiště Smíchovské nádraží.  
 
Do Motola jsme se vždy plížili jednotlivě, pomocí tramvají. Sraz býval na konečné a celou ponižující cestu jsme 
tak ztrávili ve veřejném dopravním prostředku. Ano, ponižující, neboť naše uniformy - pravděpodobně nějaké 
pekařské stejnokroje, přebarvené na hráškově zelené, s jemným žlutavým odstínem - nebyly zrovna vrcholem 
vojenské módy. Jinak řečeno, holky se za námi sice otáčely, ale jen se slitovným úsměvem. Zatímco regulérní 
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armáda dostáva maskáče, kanady nebo půllitry (boty, ne pivo) my jsme mě li jen kotníčkové křusky a nohavice 
navíc dole zapnuté, což jim dodávalo tvar mírně pytlovitý. i ten pásek, jak už jsem o něm mluvil, byl plátěný. 
Jen čepice byla opravdu vojenského střihu, i když asi z první republiky. Navíc byl náš stenokroj vždycky 
panensky čistý, vyžehlený našimi maminkami, milenkami a u některých, kteří se nemohli dočkat manželského 
života, také manželkami, většinou vlastními. Polovička naši branců se také honosila dioptriemi v podobě brýlí, z 
nichž mnohé vzaly v Motole za své.  
Motol měl také vybrané okolí, i když trochu jiné než katedra: byla tam věznice, infekční oddělení motolské 
nemocnice (kdo jste tam byl se žloutenkou jako já, víte svoje) a také strategicky blízko situované krematorium. 
Cesta tramvají domů bývala veselá, radost kazily snad jen očekávané reakce našich maminek, milenek, 
případně manželek, když jsme ty čisťoučké uniformy přinesli domů zašpiněné od hlíny, případně i od kolomaze 
od brzdného kola z tramvaje. Ale příští cvičení jsme byli zpět, opět čisťoučcí a vyžehlení, abychom neudělali 
naší ženské populaci ostudu.  
Dva roky na vojně, která se konala každou středu, nám uběhly rychle, hlavně proto, že nás naši civilní profesoři 
proháněli z matiky a fyziky ještě víc, než oficíři na cvičáku. A přišlo první prázdninové soustředění, tuším v 
Žatci. Proběhlo námi všemi téměř sexuelní vzrušení: uvidíme opravdové vojáky, dostaneme opravdové pušky a 
když budeme hodní, tak nás snad nechají i vystřelit! Moje romance s vojnou se tak blížila okamžiku deflorace.  
 
První soustředění. 
 
Na vojnu jsme jeli vlakem. A pak to začalo: opět a opět pořaďáky. První dny byly opravdu šokující, neboť to, 
co jsme se do té doby naučili, bylo k nepoužití a oficíři, které jsme tam dostali, nám tuto informaci vůbec 
nezatajovali, právě naopak. K rukám dostali místní mazáky, kteří se jako každý blb, kterého buzerují, umí 
mstít jen tím, že buzerují zase někoho jiného. Proháněli nás od rána do večera. Pořaďák nás vyčerpával natolik, 
že jsme už v deset ráno padali, i kd yž v perfektní řadě. Jarda Kluk, který byl z nás nejvynalézavější, byl první, 
co dostal lékařské potvrzení, že nemusí na pořaďák. Pokoušeli se o to též jiní, i já, ale můj zánět ledvin se 
bohužel neukázal chronický a po týdnu jsem byl opět na place - pamatuju, že jsme ten den zrovna nacvičovali 
parádní husí krok sovětského stylu, takové to quazinacistické přednožení. Byl na tři doby a tak dlouho nám 
předříkavali to "á dva tři", že se ještě dnes při valčíku pletu a občas nekontrolovaně seknu nohou až do pasu .  
 
Kasárenská služba se nazývala dozorčí službou, t.j. stávali jsme u zástavy, občas u vchodu a jindy zase mazali 
karty s mazákama ve vojenské věznici, na které jsme také přitom dozírali, hlavně tedy aby nešvindlovali, 
zatímco jiní bachaři dávali bacha, zda někdo nejde. Nedělali to moc dobře, protože jednoho vojína jednou 
načapala kontrola, když hrál mariáš s vězni a nepomohlo mu ani tvrzení, že věznice se nejlépe hlídá zevnitř. 
Řekli mu totiž, že když se mu tam tak líbí, že už tam může zůstat.  
 
Jednu noc jsem i já stál u zástavy (my jí říkali prápor) a řeknu vám, že zrovna tam by taková židle by opravdu 
bodla - ale zrovna tam vám jí nedovolí! K ránu se halou ozval mocný řev: "Kašpárek, Kašpárek!" Zde bych 
chtěl upozornit, že na vojně vás nikdo neosloví pátým pádem, jako třeba "vojíne Lajntuchu", ale vždycky jen 
"vojín Lajntuch", zkráceně pak jen "Lajntuch!". Vojín Kašpárek se ale neukázal a když nepřicházel, tak se v 
hale objevil přímo volající, jakýsi magor (čti major), mírně řečeno ož ralý jako prase. "Jak to stojíte?" povídá 
mi. "Neopírejte se o tu pušku jako o berle chlape, nebo vás dám zavřít! A vůbec, přineste mi nějakej chlast!"  
 
Poněkud mě to překvapilo, předpokládal jsem, že jako chudý študent bych měl o pití žádat spíše já. Marně jsem 
dumal, kde by mohl nějaký erární likér být, když na mě opět zařval, že mě nechá zavřít, nepřinesu-li mu 
alkohol. Když jsem prohlásil, že nemohu opustit své místo - co kdyby někdo ukradl zástavu, to by se pak musel 
celý pluk poslat domů - nabídl se, že mi ji tedy ohlídá sám. Bylo dvě v noci, on pořád řval, tak jsem se tedy 
vydal hledat vojína Kašpárka, který prý podle něho alkohol měl. Když jsem vzbudil asi pět vojínů, kteří se 
nejmenovali Kašpárek, padl jsem zázrakem na toho pravého. Otráveně sebral nějakou blíže 
neidentifikovatelnou (to je slovo, co?) flašku a šli jsme zpět. Magora jsme našli an chrápe, moji pušku pod 
hlavou. Chtěl jsem ho vzbudit, ale Kašpárek, zkušený mazák, řekl: "Nech ho vola spát, radši se tady napij." 
Což jsme pak uč inili oba, a častěji, načež po dokončení flašky nse magot vzpamatoval a šel objímat zástavu. 
Kašpárek řekl: "Musíme ho vodnést do postele, nebo ti tu poblije ten prápor."  
 
Rychle jsem si vypočítal, že pravděpodobnost, že by se někdo snažil ukrást onen kus socialistického textilu byla 
vcelku zanedbatelná, zatímco možnost, že by magor odvrhl své přežitky přímo na prápor se rovnala téměř 
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jistotě. A tak se teď mohu se smíšenými pocity přiznat, že jsme celých deset minut tahali magora do postele, 
zatímc o zástava a tím i čest pluku visela na vlásku. Ty smíšené pocity mám z toho, že se už nedovím, co by se 
bývalo stalo s poskvrněnou zástavou, jestli by ji jen vyprali nebo opravdu pluk rozpustili. Utěšuje mě jen to, že 
jsem zabránil tomu druhému, udržel naši armádu v plném stavu bojovnosti a tím i tak nějak uhájil mír. 
 
Když jsem se pak rychle vracel na své místo, uviděl jsem, jak u zástavy už stojí někdo jiný. Honem jsem spěchal 
k závodčímu, abych mu vše vysvětlil - vždyť šlo o čin takořka hrdinný. Nechtěl nic vědět: "Měl bych vás nechat 
zavřít," řekl mi, "ale musel bych o tom napsat prohlášení. Máte štěstí, že jsem línej."  
 
Průšvihy.  
 
A štěstí jsem měl. Pamatuji, jak jsme měl za jediný den nahlásit našemu veliteli, kapitánovi Kulkovi, tři různé 
přestupky: že jsem kouřil na ubikaci, že jsem měl ruce v kapsách a že jsem tahal bedny po chodbě pomocí 
pušky. Přiznal jsem se mu tedy nejprve k těm rukám, za to byl trest zašít kapsy, kterýžto trest jsme také poctivě 
obdržel. Za t o kouření na světnici (ano, to je vojenský výraz, patrně ještě z doby selských válek) mi dal Kulka 
čtrnáct dní zaražených vycházek. Když jsem mu ale ještě začal zdlouha vysvětlovat, jak jsem tahal ty bedny, to 
už se rozčilil a vyhnal mě, řka:"Srandu si ze mě dělat nebute!" Možná ale, že to jen tak zahrál, on totiž průser 
na vojně se stane pruserem teprve až když se to dozví ještě někdo jiný, takže to velitel pak už nemůže ututlat. 
Myslím ty velké průšvihy, protože pak si to odnese i on. Pochopil jsem, že ut ajení na vojně se netýká jen 
nepřátel ale stejně dobře i "přátel". Možná i víc.  
 
Jsa malé postavy, mohl jsme se dobře schovávat v davu a tuto výhodu jsem také plně využíval. Když už jsme se 
nemhl schovat, dělal jsem se alespoň nenápadným. Jakmile se znápadníte, jste ztraceni. Poddůstojníci možná 
nemají tak velký rozum jako jiní lidé, ale paměť mají fantastickou. A neptejte se mi, jak jsem na to přišel. 
Nejlépe je prožít celou vojnu inkognito, ale nevím, jestli se to už někomu někdy podařilo. Nor mální vojna se 
dají přežít, zvláště když tam máte kamarády, ale když si na vás někdo zasedne, jste ztraceni. Byl tam kluk, 
kterého buzeroval jeden staršina jen proto, že dotyčný byl vyšší než on. a jste-li povahy jemné, kterou zarážejí 
některá slova či hrubé chování, kariéru na vojně nehledejte. Naštěstí jsem vyrůstal na periférii a v tomto směru 
nemělo moje vychování žádné mezery.  
 
Cvičák byla naše náplň dne a na přilepšenou tu byla překažková neboli opičí dráha (někdy se před to jméno 
ještě dáva lo d-). Ven do pole jsme se moc nedostali, jen tak občas střílet. Zato jsme museli celý náš volný čas po 
kasárnách pořád něco stěhovat, abychom se snad nenudili. Asi to byl trénik k organizovanému ústupu. Ve 
vojenských análech se totiž můžeme dočíst, že neorganizovaný ústup už kolikrát zavinil velké ztráty na 
majetku. Králové zapomínali na bojišti své koruny, generálové své milenky a pokladníci trezory se žoldem. 
Ztráty těchto věci jsme se bát nemuseli, nic z toho se v naší armádě příliš nevyskytovalo, ale přesto jsme ten 
trénik prováděli často. Jednou jsme stěhovali hned deset kanceláří najednou, každou o jednu doprava. Mazák, 
který to řídil, ovšem hned zpočátku zjistil, že nám v druhé kanceláři chybí všechny čtyři židle - asi věděl proč. 
Mladičký poručík, který to vše kontroloval a zapisoval, vypadal dost zatvrzele na to, aby nám nedělal problém. 
Vyřešili jsme to tedy tak, že jsme, když vešel do první kanceláře a sepisoval to tam, tajně přenesli židle z třetí 
kanceláře do druhé, pak když sepisoval ve druh é jsme přenesli ze čtvrté do třetí atakdále, až pak do té poslední 
kanceláře jsme přenesli židle zase z té úplně první. Podle zápisů oficíra dopadla inventůra docela dobře a 
mazák si oddechl.  
 
Po měsíci vojákování jsme se vraceli domů hodně omláceni a unaveni. Půl prázdnin bylo v řiti, ale zároveň jsme 
nabyli přesvědčení, že ani ta pravá vojna není tak zlá. Zvláště ta v armádě, kde se jenom "slouží lidu". 
Přesvědčili jsme se také o pravdivosti slov našeho podplukovníka Cintorína, že "vojna nie j e kojná", ale 
zároveň jsme už věděli, že ta u něj má k ní přece jen nejblíž. 
(pokračování příště)  

Zpět na index  

POVÍDKA: DOUBLE ERABLE  
(Poprvé otištěno v Kanadských Listech)  
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Vlastně se jmenoval Dennis, Dennis Ernest Montagnard, ale nikdo v okolí ho jinak nepojmenoval než Double-
Erable, podle jeho rčení, které často používal. Ale zase ne tak často, to jen když se u něj držel Erable Festival, 
slavnost javorového sirupu. Přišel k nám z Quebeku a tato slavnost byla zároveň jakousi vzpomínkou na dobu 
prožitou v La Belle Province. Na začátku dubna totiž vždycky natloukl do těch svých deseti javorových stromů 
(či kolik jich vlastně měl) pípy, navěsil na ně kbelíky a sbíral jejich jarní mízu, aby z ní pak uvařil sirup. Ty 
kbelíky vždycky lákaly kluky - plížili se tam navečer a odlévali si z nich do hrnků. Jaké bylo ale jejich zklamání 
- javorová šťáva sama totiž chutná spíš jen jako mírně oslazená voda.  
 
To trvalo asi tak týden, v sobotu ráno brzo vstal, naštípal dříví, připravil kotel, zapálil hranici a vařil a vařil... 
No a potom nás, sousedy, všecky pozval na tradiční slavnost - něco, co uvidíte jen v Kanadě. Je to totiž taková 
oslava příchodu jara, obnoveného života a také oslava přátelství. Navečer jsme se tedy všichni sešli u ohně a 
Dennis nám servíroval "sirup na ...", totiž sirup na šunce, sirup na wafflích, sirup na různém pečivu, dokonce i 
sirup na sněhu - tedy ten sníh byl ovšem na talíři. A přitom se každého ptal, chce li přidat: "Double erable? 
Double erable?"  
 
Byl to takový jeho vtip, dokonce zrýmovaný, ale naštěstí už svůj talent dál nerozvíjel. No a po jídle nějací hoši 
přitáhli kytary, Double-Erable oprášil staré housle, které si zapřel podle tradice do pasu, starý Mackenzie zadul 
do svých backpipes, jak říkají škoťáci dudám, a jeho vnučka Robin, jinak členka kinhuronského skotského 
bandu, rozrachotila bubínek a pak to začlo. Hrálo se všecko: bretoňské oddupávačky, square dances, staré 
námořnické a také pop i rock. Všichni tancovali, někteří dobře, ti druzí jen jak uměli. Dospívající mládež 
tančila něco, co se spíše podobalo tanci svatého Víta - no a děti, ty se opičily po všech.  
 
Pak jsme zase všichni zasedli za stoly a pokračovalo se v hodech. Sousedky přinesly každá něco podle vlastního 
receptu a my jsme to všichni chválili, někdy i po pravdě. Takový pravý potluck to byl, kde každý přinese, co má, 
podle té staré indiánské tradice. Potlach či potluck je totiž zimní slavnost, kde se rozdávají dary, někdy i dost 
extravagantně. Začali to Chinookové u Pacifiku, ale pak se to rozšířilo i sem na východ. U ohně jsme se scházeli 
všichni: anglos, francophones i ti ostatní, ať už přišli z Asie či Evropy. Byla to taková velká oslava sousedství, 
ale tohle slovo už vy ve městech asi nepamatujet e.  
 
Moje žena Jill brebentila s Dennisem a jeho ženou Janet francouzsky, pardon quebecky. V tom je velký rozdíl, 
jestli to nevíte - nejen fonetický, ale i politický. Ten hlavně: kanadští frankofoni totiž stále ještě vyčítají matce 
Francii, že je opustila. My ostatní na to máme trochu jiný názor. Podobně jako jiné země, i Francie totiž tehdy 
zaplavovala své kolonie většinou jen nežádoucími živly - námořníky, vojáky a chudáky. Také ovšem odsouzence 
a to za přečiny veliké i menší, semtam i nějakou t u Manon Lescaut. Jejich stará vlast je nejprve vyhnala a 
později svoji kolonii odstoupila - pravda, ne bez boje - Angličanům. Jen svůj jazyk si tu směli obyvatelé "Nové 
Francie" ponechat a svoji hrdost. No a pak jsme přicházeli my ostatní. Z důvodů náboženských, politických i 
ekonomických - ale s tím bych vás tu asi jen nudil.  
 

----- 
 

Obě naše dcery se na sirupovou slavnost těšily, ale musím přiznat, že i já jsem se tam bavil. Dennis nás také 
během roku několikrát pozval na bárbekjú, tedy jako hosty, ne že by si nás chtěl opékat. Měl hrozně rád našeho 
psa Rockyho, ale nikdy mu neříkal jménem, vždycky ho jenom volal "Chien, Chien!". Bylo to, jako by si ho tím 
přivlastňoval, protože psa neměl; Janet totiž vlastnila dvě kočky a chien byl prostě non - non. Kromě koček 
ovšem měla Janet také ráda zpěv a u táboráku byla beze sporu zpěvačkou nejlepší. Znala písně tradiční, jako 
třeba Mon Pays anebo Evangeline, ale take i moderní, napřík lad dvoujazyčně znějící Mon P´tit Lollipop.  
 
Měli dva syny: starší, Jean Pierre, studoval na ontárijské universitě v Londonu a mladší, Elvis, chodil zatím jen 
do šesté třídy. Elvis nám přinášel každý večer noviny a tak jsme si ho pro to jméno pořád dobírali. Naše Sally 
vždycky spustila na magneťáku Presleyho Jailhouse Rock, ale Elvis se jen usmíval. Tu klidnou povahu měl asi 
po tátovi. Ostatně byl na tyhle vtipy zvyklý už ze školy a ani snad už neměl své mámě za zlé, že mu vybrala j 
méno zpěváka, kterému se Elvis navíc ani vůbec nepodobal.  
 

----- 
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Jak už jsem naznačil, Dennis byl tichý, usměvavý člověk, povoláním učitel. Učil přírodopis, ale jinak se věnoval 
svým dvěma koníčkům: hvězdám a geologii. Postavil si na zahradě také malou hvězdárnu, aby prý mohl 
pozorovat stálice a oběžnice, ale já myslím, že hlavně pozoroval nebe nad jezerem. Jednou mi totiž důvěrně 
oznámil, že viděl létající talíř. Druhý den psali v novinách, že to byl ten ruský sputnik s aluminiovými zrcadly. 
Byl z toho smutný, ale o to víc pozoroval dál.  
 
Jednou jsme se docela pohádali, kvůli té pláni v Peru, Nazca se jmenuje nebo tak nějak, co tam jsou ty záhadné 
rovné brázdy, míle a míle dlouhé. Mezi nimi se vyskytují i obrovské obrazy zvířat, tak veliké, že byste je mohli 
vidět klidně i ze satelitu. Populární teorie, kterou také zastává Dennis, tvrdí, že to byly přistávací dráhy pro 
návštěvníky z kosmu. Problém je, že se tu po nich ale jinak nic nenašl o. Moje hypotéza je - a já prosím 
podtrhuji to moje - že tomu bylo právě naopak.  
 
"Jak naopak?" ptal se Dennis - on je totiž na přírodopisce někdy až moc pomalý.  
"No ty ranveje," povídám, "ty totiž sloužily pozemšťanům k odletu do kosmu. Celá jedna civilizace odletěla a 
už se nevrátila. Proto také po nich nic nezbylo; vzali si všecko s sebou, to dá rozum."  
"A kam odletěli?" chtěl vědět Dennis, který se jako každý odborník rád vyžívá ve zbytečných detailech.  
"No přece tam, od kud by přiletěli ti tvoji obyvatelé z kosmu," odpověděl jsem naštvaně.  
"A proč odletěli?" ptal se dál.  
"Já nevím," říkám. "Asi byli tak vyspělí, že jim prostě jejich morálka nedovolovala zabíjet druhé lidi. Protože 
ale byli obklopeni samými válčícími neandrtálci - kteří sice měli jen oštěpy, ale zato jim zabíjení nedělalo žádné 
morální potíže - hrozilo jim vlastně vyhubení. A tak se sebrali a odletěli, byla to taková emigrace ve velkém, 
chápeš? Představ si člověče, celá civilizace odletěla; to je , co? "  
"A to se nemohli přestěhovat někam jinam na zeměkouli?"  
"Kam?" povídám zoufale."Ukaž mi dneska civilizaci, kde se lidé nezabíjejí!"  
"Anebo je třeba všechny pobili, než stačili odletět," zamyslil se opět. Tím mě rozčílil.  
"Anebo," odsekl jsem, "žádná taková civilizace tu nikdy neexistovala a ty ranveje tam nadělali ti neandrtálci, 
jak tahali domů ulovené mamuty na večeři!"  
 

-----  
 

Double-Erable ovšem loví UFA jen v noci, ve dne je spořádaným občanem a navíc učitelem, jak už jsem 
vyzradil. Jeho druhé hobby je ovšem geologie. Je to totiž jeho původní profese, vystudoval inženýrství ve 
Francii, tuším na Polytechnice v Nantes. Pak přišli do Kanady a po delším pobytu v Quebeku se přestěhovali do 
Ontária, sem na sever, kde se jim už hezkou řádku let docela libilo. To jen v létě vezme Janet Elvise a jedou k 
rodičům do Francie, do Lyonu nebo k její sestře do Vancouveru B.C. , tedy buď na východ či na západ, přičemž 
obě vzdál enosti jsou asi tak stejné. A Dennis si v té době zase vyjede na sever: naloží kánoi na střechu 
landroveru, do vozu hodí jednu kulovnici a dvě brokovnice, zásoby jídla a hlavně geologické kladívko.  
 
Kam až jede, nikomu neřekne. Zato když se vrátí, tak nám vypráví - to aby nás spletl - o Sault St. Marie či 
Algoma Valley, ale pravděpodobně zajíždí ještě výš na sever, tam, kde silnici přetíná železnice Polar Bear 
Express. Odtamtud dál už asi cestuje jen po vodě a zbytek pěšky lesem. Vyprávěl, jak několikrát zabloudil v 
lese - to víte, mapy pro tuto oblast nejsou tak detailní. Jednou si také nalomil nohu a musel po improvizované 
berli hopsat pár kilometrů ke své kánoi. Proud ho pak zanesl do nejbližší vesnice, kde zavolali doktora. Doktor 
přiletěl v helikoptéře; nohu, která byla už pěkně zanícená, přesto zachránil a řekl, že měl štěstí. Tedy Dennis, ne 
ten doktor, abyste rozuměli.  
 
Po návratu mě Dennis vždycky pozve na návštěvu a ukazuje mi své nálezy: ametysty , safíry, polo- i 
celodrahokamy a také krystaly ohromné velikosti a nevídané krásy. Ty pecky ametystu, veliké jako dětská 
hlava či bowlingová, tedy kuželníková koule, pak prodává až za několik stovek, většinou do muzeí či 
soukromým sběratelům. Dennis má svoje místa, ale nikdy o nich nemluví. Navíc má tuším nějakou tajnou 
metodu, které vděčí za své nálezy. Nechápu, proč v Kanadě nedělá geologa; je to tu ráj pro mineralogy a navíc 
je to velmi dobře placená práce. 
 

----- 
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< p align=left> Potkal jsem jednoho takového před lety v letadle, letěl jsem z Huntsvillu v Alabamě zpět do 
Kanady. Původně prý pracoval pro olejáře v Albertě, ale jak byznys v osmdesátých letech poklesl, odešel do 

Venezuely. Chvíli tam pracoval na naftových polích, ale pak, zlákán zlatem a diamanty, odejel po Orinoku na 
jih, do pralesa... Přesně kde byl mi pochopitelně neřekl a já se neptal. Zato techniku mi popsal dobře: moderní 

zlatokopové sice používají kompresory a i jiné mašiny, ale ta konečná fáze je víceméně stejná: drážkovaná 
koryta, česla a nakonec obyčejná pánev. A hlavně potřebujete hlídače, protože najatí Indiáni dobře znají cenu 

zlata a jsou velice šikovni při uschovávání téhož.  
 

Měl na krku takový řetízek, pendant s nádherným zlatým nuggetem a v něm zasazený jeden černý a jeden zářící 
diamant slušné velikosti. Se smíchem dodal, že to je jediné, co mu z bohatství zbylo - investoval totiž zlato do 

pozemků a inflací všecko ztratil. Letěl teď do Ontária na operaci: zlomil si totiž palec u nohy a nějak mu to tam 
na jihu špatně spravili. Ne, nebylo to při zlatokopování v džungli, stalo se mu to ve městě. Šel si totiž po návratu 

do civilizace k sousedovi zaplavat, skočil do bazénu a nevšimnul si, že tam je málo vody.  
 

"To znám," povídám, "jeden můj kamarád jel na to tak zvané helikoptérové lyžování - znáte to, nahoru se letí 
helikoptérou a dolů na lyžích či skiboardu - sjel tak bez nehody několik trháků a nakonec uklouzl v koupelně." 

"To samý, pane, já," povídá te n geolog, "já cestoval stovky mil v pralese a nic se mi nestalo, až doma." 
"Doma?" povídám, "Vy se tam vracíte?" 

"Našel jsem si jiný job," řekl," dělám teď v hutích, pro Němce." 
"Ale proč tam chcete zůstat?" ptám se. 

"Ženský, pane, ženský jsou tam prostě nádherný!" 
 

--- 
 

Pověděl jsem ten příběh Dennisovi a snad ani nemusím podotýkat, že se mu líbil. Ale když přišla řeč na zlato, 
odpovídal vyhýbavě. Já totiž mám veliký plán, abyste vědě li: až budu na penzi, půjdu na sever hledat zlato. 
Času budu mit dost a penzi malou, takže spojím příjemné s užitečným. Už jsem si také koupil zlatokopeckou 
přiručku, takže můžu dělat chytrého, co se týče nářadí a vůbec těch věci kolem. Dennis mi také poradil vzít si s 
sebou teploměr, abych poznal, kde je zlato.  
"Jak to poznám?" ptám se hloupě.  
"No, až budeš blízko zlata, bude tvoje zlatá horečka stoupat!" zachechtal se. Nevím, kde ten vtip sehnal, ale 
tuším, že se asi mezi gold-diggery po užíval odedávna.  
 
Skoro všechny národy si zlato velice cení, ale západní civilizace asi nejvíc. Výrazy jako Golden West, golden 
years, golden girls anebo heart of gold to jasně dokazují. V novinách čteme každodenně cenu zlata, protože 
milióny lidí ještě pořád holdují zlatému teleti. Prý je to kov, kterému čas nemůže uškodit. Nevím, zda je to 
pravda: i to srdce ze zlata také jednou dotluče a ruské zlaté zásoby také jednou vyschnou.  
 
Double-Erable dává přednost zlatu tekutému. Ne, n emyslím tím pivo, ale sirup z javoru. Pivo už nepije, je 
vyléčený alkoholik a born again Christian, tedy znovuzrozený křesťan. O mě žertem tvrdí, že jsem pravý opak: 
vyléčený křesťan a znovuzrozený alkoholik. Jinak se tu ale o náboženstvi moc nežertuje: kdo nevěři v boha, je 
prostě podezřelý. Takový nevěrec musí být jistě schopný pěkných věcí, tedy jako špatných věci, abyste 
rozuměli. Jinak celkem nezáleží, v jakého boha věříš, Krista či Krišnu, toho či onoho religiónu. Dokonce i ti, co 
věří v ďábl a, mají svá zakonná práva, protože je tu náboženská svoboda a je to také v ústavě - tedy mám na 
mysli naši konstituci a ne ten ústav pro duševně choré...  
 

----- 
 

Nějakou dobu jsem Dennise neviděl. Cožpak v létě, to ho stejně neuvidím - jak už jsem řekl, jezdí na sever. 
Jenomže teď už nastával podzim a Double-Erable se ještě neukázal. Denně jsem na procházce se psem sice vídal 
před jejich domem auto, ale to ráno vždycky zmizelo. Do školy ale také necho dil, naše holky ho tam neviděly. 
Asi přišel o práci, říkali jsme si se ženou, a teď si našel jinou, takže musí někam dojíždět.  
 
Ale mýlil jsem se: auto bylo jeho, ale jezdila s ním Janet. Přivezla ho odněkud ze severu, tedy to auto, Dennis se 
totiž nevrátil. Našli jen kus kánoe a několik kilometrů níže také jeho plovací vestu. Ano, bylo tam vyšito jeho 
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jméno. Pohřbili Dennise na našem hřbitůvku, vlastně nepohřbili, jeho tělo se totiž nenašlo. Byl tedy pochován in 
absentia, jen jeho jméno v ytesali na kámen a také měsíc umrtí, den stejně nikdo nevěděl. Jinak majetku mnoho 
neměl, ani životní pojistku. Z jednoho platu je ale těžko udržovat tříčlennou rodinu a tak Jean Pierre musel 
odejít z university a dělal někde v Torontu. Později dala Janet dům na prodej a odstěhovala se ke své sestře do 
Vancouveru.  
 
Po čase si koupil dům nějaký Holanďan, Van der Something nebo tak nějak, ale dlouho tam nežil, zase se brzo 
odstěhoval. To asi také dalo podnět k šuškandě, že v domě straší - ale i kd yby tam nestrašilo, lidé by si určitě už 
něco vymysleli. A tak byl dům opět na prodej. Každé ráno na procházce jsme se tam s Rockym zastavili a 
vzpomínali: zase hořel oheň pod kotly, děti výskaly, Dennis šmidlal na housle a sousedi a sousedky tancovali 
jako na candrbále... 
 
Dům tam stál opuštěný skoro rok. Potom bylo zase jaro a já takhle vyvádím Rockyho a on mě najednou z 
ničeho nic táhne k javorům. Žasnul jsem: na stromech byly zase kbelíky a aby byla iluze úplná, slyšel jsem, jak 
někdo dojatým hlasem volá: "Chien, Chien!" Rocky se rozběhl k domu. Nemohl jsem uvěřit svým očím - před 
domem stál člověk, který se hrozně podobal Dennisovi.  
"Pane," povídám, "toto je soukromý pozemek. Co tu děláte?"  
"Me non - Richie, ty mě nepoznáváš?" zeptal se ten člověk. Byl to opravdu Dennis.  
"Ty žiješ?" ptám se nevěřícně. Ujistil mě, že ano. "A co ta kánoe a plovací vesta?"  
"To je dlouha historie," řekl, "pojď se ke mně napít vína, já ti to všecko povím." 
 

-----  

Co mi pak vyprávěl bylo sice pomotané a semtam nesouvislé, ale nakonec to dávalo smysl. Když se tehdy - kolik 
to vlastně bylo let? - když se tedy tehdy vypravil na sever, smůla ho pronásledovala hned od začátku. Nejprve 
utopil část bagáže, pak zase všecko namoklo deštěm. A také jeho nálezy nestály za moc. Ukončil tedy své 
prospektování o týden dříve a těšil se domů. Ale jak sjížděl rapidy, tedy peřeje, ztratil ještě navíc pádlo. To je 
ovšem to nejhorší, co se může člověku v káno i a navíc ještě v peřejích, stát...  
 
Probudil se na posteli v nějakém pokoji, ne moc zařízeném, jen pár kusů nábytku a krucifix na stěně. "Podle 
toho jsem poznal", povídá mi, "že jsem v rukou dobrých lidi." 
Usmál jsem se skepticky: mně by v takové situaci kříž asi spíše připomněl pohřeb. "A co se ti vlastně stalo?" 
zeptal jsem se.  
"Přesně to nevím, ale někde jsem musel narazit na skálu, kánoe se rozbila a proud mě asi ještě kus nesl a 
otloukal o kameny, až jsem ztratil vědomí. Našli mě a ž dole pod peřejemi. Týden, dva, jsem prý ležel v 
bezvědomí, ale když jsem se probudil, to nejhorší teprve přišlo: zjistil jsem, že jsem ztratil pamět. "  
"To se stává," pravil jsem žertovně, "já ji taky občas někde zapomínám."  
"Ale ne, opravdu," bránil se, "já si člověče vůbec nic z mého minulého života nepamatoval."  
"Takže jsi ani nevěděl, kde bydlíš, že jo?" ptal jsem se nevěřícně, ale on jen zakýval hlavou: "Ani to, že mám 
ženu a děti, dokonce ani svoje jméno jsem si nepamatoval."  
 
"Počkej," povídám, "našlo se kus kánoe a plovací vesta, tu jsi přece měl na sobě - jak to, že ji odnesl proud?"  
"Asi jsem si ji svlékl, než jsem omdlel. Když mi o tom teď konstábl vyprávěl, nedovedl jsem si to vysvětlit."  
"Ale počkej," vyzvídám, "jak to, že si hoši od RCMP nedovedli spojit ta dvě hlášení, tedy tvé zmizení a objevení 
se někoho jiného - jak to, že to nedali dohromady?"  
"Oni tam někoho našli?" zeptal se poněkud přiblble, takže jsem se musel zachechtat: "No přece tebe, j estli jsi 
to ovšem ještě vůbec ty!"  
 
"No oni na policii neohlásili, že mě nalezli."  
"Cože," nechtěl jsem věřit vlastním uším, "celá vesnice o tom ví a nikdo to neohlásí?"  
"No, ona tam nebyla žádná vesnice." 
"A co ti dobří lidé?" divil jsem se dál.  
"No on to byl vlastně jenom jeden člověk, jen ta žena, co mě našla."  
"Která žena? O tom jsi mi nic neříkal," namítám.  
"Ale když ty mě pořád přerušuješ a pak jsem celej popletenej..."  
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"No dobře, dobře," uklidňuji ho, "začni teda znova: bylo jednou jedno mizerné léto..."  
"Ale ty jsi se přece ptal na Louisu," opravoval mě. Bylo vidět, že se o ty kameny asi přece jen hodně potloukl.  
"Tak povídej sám," řekl jsem netrpělivě, "jinak se ten konec nikdy nedovím."  
 
Louisa byla ta žena, co ho našla a pak se o něj také starala. Žila několik mil od nejbližší vesnice. Byla vdova, 
původem Métis, zrovna jako její zesnulý manžel. Musel jsem ho přerušit: " Métis jsou přece míšenci Francouzů 
a Indiánů, ale ti žijí hlavně na západě - co dělají na severu Ontária?"  
"Však oni se sem přestěhovali, on byl trapper a za čas umřel či co..."  
"To asi ano, když je ona teď vdovou," komentoval jsem.  
"Jo, vidíš, to je pravda," přitakal, aniž si všimnul mé ironie. Asi se opravdu ještě úplně neuzdravil, povídám si a 
bylo mi ho tak nějak líto.  
 
"A co bylo dál?" ptám se netrpělivě.  
"No žil jsem tam, ani nevím jak dlouho, prostě až do teďka a protože jsem nevěděl, že mám jinde ženu a děti, 
tak jsem..."  
"Cochon," poplácal jsem ho přátelsky po ramenou. "Vy Francouzi když vidíte ženskou, tak se prostě neudržíte, 
že jo?"  
Zavrtěl hlavou: "Bylo to vážnější. Já jsem se, Richie, zamiloval."  
"Ale to ona asi chtěla, proto tě nenahlásila," vysvětluji mu. "Proto ti sundala tu plovačku a hodila ji po proudu. 
Ale jak to vlastně ututlala, že o tobě nikdo nevěděl?"  
"No věděli: ona lidem řekla, že jsem její bratranec."  
"Ale přece museli tušit, že spolu spíte, ne?" namítal jse m.  
"No jistě, ale asi si mysleli, že jsem její milenec z Quebeku."  
 
"Ale jak se to tedy všecko -" chtěl jsem se zeptat, ale on mě přerušil.  
"Pamět se mi zase začala vracet," vysvětloval, "nejprve pomalu, ale pak úplně všecko. Najednou jsem věděl, že 
mám ženu, vlastně dvě ženy..."  
"Ty jsi se znovu oženil?" ptám se, "ale to je přece bigamie!"  
"Ale ne, tak daleko to nedošlo, ona asi věděla už od začátku, že jsem ženatý..."  
"Jistě, jestli jsi měl fotky Janet a dětí někde u sebe," povídám. "A než je schovala či spálila, tak si je dobře 
prohlédla."  
"Dvě ženy," zaúpěl, "Mon Dieu, quel horreur!"  
Zachechtal jsem se: "Jiný by ti záviděl a ty hned, že je to hrůza."  
"Ano, protože v očích božích jsem stejně bigamista," řekl a já musel uznat, že má asi pravdu. "Vždyť já jsem se 
ti choval úplně jako její manžel!"  
"Ten co umřel?" chtěl jsem žertovat, ale nevšímal si toho. "Promiň," omlouvám se, "já jsem zapomněl, že ty jsi 
ten znovuzrozený křesťan. Teď dokonc e dvakrát znovuzrozený," nemohl jsem si odpustit levný vtip. Nedbal 
na to a pokračoval: "Louisa mě sice pořád přesvědčovala, že to jsou jen halucinace, že vůbec nejsem ženatej a 
že potřebuji jen víc času, abych se úplně uzdravil."  
 
"Ale jak jsi se tedy dostal sem?" divil jsem se.  
"To víš, pořád mi to vrtalo hlavou, musel jsem prostě vědět pravdu. Potřeboval jsem ale kánoi, abych se dostal 
dolů po řece. Jenže Louisa žádnou neměla -"  
" - anebo ji dobře schovala," přerušil jsem ho.  
"T ak jsem si udělal tajně takový malý vor, vlastně jen prám a jednoho dne..."  
"A s tim prámem jsi přejel ty peřeje, jo?" ptám se nevěřícně.  
"No ano, to máš lehčí, ten se nemůže potopit a těžko se převrátí, jen se musíš na něm udržet, to je všecko," 
vysvětloval.  
"A byla alespoň hezká, ta tvoje Lou?"  
"Me oui, Lulu byla krásná, mladá, a napůl Francouzka."  
"Takže dobře vařila, viď?" ptám se.  
"To ne, v tom byla spíše Indiánka. C'est terrible!" zařval najednou jako pora něné zvíře, "já ji pořád ještě 
miluju..."  
 
"A co Janet, co děti?" vyzvídal jsem.  
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"Vím jen to, že odjela s Elvisem do Francie a Jean Pierre pokračuje ve studiich v Columbia Brittanique, 
Kelowna se to místo jmenuje nebo tak nějak," odpověděl.  
"A ty?" povídám.  
"Nevím, dům mi už nepatří, ale prý tu mohu nějaký čas bydlet."  
"A ty kbelíky na erable jsi tam dal ty?"  
"No jistě, bude přece Festival. Zvu vás všecky na neděli, přijdete?"  
 
Byla to oslava veselá, t ak jak to má být, když přijde jaro. Dennis hrál na housle, děti skotačily a sousedé a 
sousedky trdlovali dlouho do noci. Všecko jako by se vrátilo do normálu. Dennis chodil kolem a ptal se, kdo 
chce dostat přidáno: "Double erable? Double erable?" Jen nám tu jaksi chyběly Janetiny písničky a Elvis, 
abychom na něm mohli tupit svůj ostrovtip. Rozjařeni jsme se vraceli domů a Jill mi povídá: "To jsem ráda, že 
jsou zase spolu."  
"Jak spolu?" ptám se nechápavě.  
"No ona přece přiletí příští týd en."  
"Louisa?" vyhrklo ze mne.  
Má žena se na mne podívala nechápavě: "Jaká Louisa, Janet přece! Ty si už, ty sklerotiku, ani její jméno 
nepamatuješ? Však se u nás jistě také zastaví. "  
 

----- 
 

Janet se u nás stavila, ale bez Dennise, který prý zase odjel na týden na sever. Čekala pak na něj měsíc - už už se 
rozhodovala, že se zase vrátí do Evropy, když přišla zpráva, že tam někde nahoře našli jeho zakrvácené šaty, 
spíše tedy jen cáry z nich. Officiál ní zpráva dodávala, že byl Dennis roztrhán dravou zvěří, patrně medvědem. 
Musel jsem se v duchu smát: tentokrát teda Louisa nechtěla nic nechat náhodě. Bohužel to ale nepracovalo - 
Janet začala něco tušit a ta dvojí Dennisova smrt jí pořád vrtala hlavou.  
 
Pak nám oznámila, že se rozhodla ho najít, že už totiž policii nevěří. Ale až ho najde - všimněte si, že neříkám 
jestli, ale až, protože když si Janet něco vezme do hlavy, tak to taky dokáže - tedy až ho Janet najde, doufám, že 
k n ěmu bude jeho znovunalezený Bůh milosrdný. Jinak by pro něj asi bylo přece jen lepší, kdyby ho ten 
medvěd opravdu roztrhal... 
 

Zpět na index  

POEZIE: ŠLA MOJE MILÁ 
(Rozpustilé variace na národní písně, z připravované stejnojmenné sbírky)  

Šla moje milá 
 
Šla moje milá na houby do lesa,  
nesla se jako zaháňská komtesa.  
Za bukem spatřila pana mlynáře,  
hned se jí vrátila barva do tváře.  
Do trávy klesli u starého pařezu.  
Z lesa pak vyšla jak Viktorka od jezu.  
 
 
Piju já  
 
Piju já, piju já,  
už jsem propil všecko,  
pak přišla manželka,  
vybrala mi vrecko.  
 
Než jsem vystřízlivěl,  
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bylo po rozvodu.  
Pij u já, piju já,  
ale už jen vodu.  
 
 
Já mám mou panenku  
 
Já mám mou panenku v Roudnici,  
choděj´ mi tam za ní proutníci.  
Však já si tam za ní zajedu,  
k oltáři ji slavně odvedu.  
Na tváři mám úsměv medový -  
dělám totiž svědka Karlovi.  
 
 
Už je to uděláno  
 
Už je to uděláno,  
už je to hotovo,  
panímáma povolila,  
nestálo to za mnoho.  
 
 
Kdybys byl Jeníčku.  
 
Kdybys byl Jen íčku,  
poslouchal matičku,  
nebyl bys jí k zlosti  
namluvil si prosti -  
tutku,  
leč domácí  
puťku.  
 
 
Nad Berounkou  
 
Nad Berounkou pod Tetínem,  
polila mi sako vínem  
a pak ještě opilá,  
v posteli mě pobl - 
co to říkám? - pobláznila,  
když košilku shodila.  
 
 
Zelení hájové  
 
Zelení hájové,  
nemám už na nové  
auto.  
Staré jsem naboural  
a také Lidunku,  
Franto. < BR>  

Zpět na index  
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HURONTARIA - 15B/98  
Canadian Czech-out Webzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
 
Tremping - originální české hnutí, které neztratilo nic s věkem a přežilo německou i ruskou okupaci. Připomínám si 
to, když poslouc hám zde už dříve zmíněné Eldoradio a o českých trampech najdeme už mnoho i na Netu. Bylo to 
tuším někdy v červnu, kdy jsem tam našel časopis Trampská nit, vydávaný ve Francii a hned jsem také jeho 
webmastrovi Lucovi napsal. Odpověd jsem nedostal a po čase jsem na to zapomněl. Až nedávno mi přišel od něj 
dopis přes Mirka Koláře z Manitoby, že se mu jeho odpověď vrátila nepřijatá od našeho serveru, že prý náš server 
nepřijímá junk mail. Hrozně mě to rozčililo, asi ještě víc než jeho, že se ti " našinci" tak zachovali. Hned jsem jim 
také napsal a vynadal. Hájili se tím, že prý jim přišlo odtamtud od nějakého hackera "milión dopisů", zaseklo jim to 
server a tak po opakování tuto doménu zablokovali. Podle mého názoru zcela nelegálně a budu od nich ještě žádat 
pořádné vysvětlení, ale už to zatím odblokovali. Lucovi ovšem patří medajle za vytrvalost. 
 
Ale proto to nepíšu: časopis Trampská Nit je totiž velice zajímavý časopis, kromě různých adres a dat potlachů tam 
najdete i články, vtipy , reportáže - ale co bych vás napínal, adresa je http://pages.pratique.fr/~lpetr/c13.htm, to je 
přímo na nedávno vyšlé 13 číslo - tak si hezky počtěte. Lucovi se ještě jednou omluvám a v tomto čísle Hurontarie 
také otiskuji mou povídku Tulák od Niagary, pro něj a pro všechny trampy a trampky, ať už jsou rozházeni kdekoliv 
po světě.  
 
Soutěž o našeho ironického opičáka či opici, který/která má ke všemu jen ironické poznámky pok račuje. Napište 
nám (do konce října), o jaký druh opice jde (napovím: kočkodan to není) a z těch, kdo to uhodnou, vylosujeme 
výherce/výherkyni, který/která pak dá našemu opovi či opě (ten op, ta opa) jméno podle své volby. Pochopitelně jen 
to křestní, aby nás pak nikdo nežaloval. . .  

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: POHLEDY VZHŮRU  
Reportáž: VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 3.  
Povídka: TULÁK OD NIAGARY 
Poezie: KDYŽ LÁSKU ZTRATILA´S 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 

"Dnešní mladá generace je hrozně zkažená. Já se obávám, že se z nich ještě jednou stanou lidi. . ."  
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Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když n ám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli. Novinka: můžeme také zasílat číslo e-mailem, můžete ho pak číst browserem off-line. Do dopisu připište 
POSLI HTML.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

ÚVAHA: POHLEDY VZHŮRU 

Když jsem byl ještě malý hoch, lehával jsem rád v trávě a díval se vzhůru, nebo jak se říká, přímo do nebe. Nade 
mnou pluly mraky, ptáci - tuláci nebeští - kroužili dokola nebo přelétávali modravé dálavy, slunce se pomalu šinulo 
po obloze, semtam se objevilo i letadlo, a by zase brzo zmizelo za obzorem. Bylo to, jako bych se mi otevřel jiný 
svět, nová dimenze. Všechno totiž vypadá přímo ze země úplně jinak: tak se to asi musí jevit platýzovi, který má oči 
na vrcholku hlavy. Místo obličejů lidí vidíte jen jejich brady, hlava skoro žádná, ale zato mají všichni dlouhé nohy. 
Však také dělají pořádně dlouhé kroky, takže se zdá, že to je na nich to nejdůležitější.  
 
Lidé se kdysi dívali hodně na nebe: hledali tam různá znamení a když něco uviděli, honem s tím pospíchali domů, 
aby to sdělili ostatním. Pak se ale začali dívat vzhůru méně a méně. A proč ne: jak se stěhovali z jeskyň do hradů a 
později do malých domků či nízkých bytů, nahradil jim to vysoké nebe relativně nízký strop, který se postupem času 
ještě více snižoval. Náš život se stal věru přízemním: většinou se pohybujeme po zeměkouli v rozmezí nula až dva 
metry. A dnes se už lidé rozhlížejí po nebi jen proto, aby viděli, zda nebude pršet nebo jestli se neblíží nepřátelské 
bombarďáky. Jen vysoké stropy chrámů ji m občas ještě připomínají nesmírnou dálku vesmíru, která se nad nimi 
klene.  
 
Nerozumějte mi špatně, takový strop je ohromná věc, ovšem jak pro koho. Ne každý byt má na stropě malby jako 
Sixtinská kaple, většinou je jen jednobarevný a monotonní, semtam prasklina či zatoulaný pavouk a to je vše. Znám 
to dobře: jako kluk jsem hodně stonal a kromě čtení a zírání na strop se v nemocnici nedá moc jiného dělat. Kromě 
umírání; to jsem nezažil, ale říkají, že prý to není nic, na co se člověk může nějak zvl ášť těšit. Zato v přírodě, tam 
můžete koukat nahoru hodiny a hodiny a pořád je tam něco zajímavého. Ať už to jsou zelené baldachýny stromů, 
nebo pohled nahoru na Alpské velikány, to jak kde.  
 
A ta výška má ještě něco jiného - je to takový pocit svobody. Pravda, někteří lidé si v tom prostoru připadají nějak 
malí, jiným ale ani to nestačí a sní o letu na Měsíc nebo ještě dále. Já jsem skromný: mě stačí lehnout si do trávy a 
zadívat se do mraků. A vysoko nahoře letí hejno racků k Huronskému jezeru , jen tak, bez pohybu křídly, tiše 
klouzají ve světle slunce, které se pomaloučku kutálí na západ. A zdá se mi, jako bych se vznášel s nimi a slyším 
slova básně, kterou jsme kdysi recitovali ve škole: 

Po modrém blankytu bělavé páry hynou,  
lehounky větřík s nimi hraje; 
a vysoko - v daleké kraje 
bilé obláčky dálným nebem plynou 
a smutný vězeň takto mluví k nim: 
 
Vy, jenž dalekosahlým během svým, 
co ramenem tajemným zemi objímáte, 
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, 
vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, 
v tiché se slzy celi rozplýváte, 
vás já jsem posly volil mezi všemi. 
 
Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, 
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i tam, kde svého naleznete břehu, 
tam na své pouti pozdravujte zemi. 
Ach zemi krásnou, zemi milovanou, 
kolébku mou i hrob můj, matku mou, 
vlast jedinou i v dědictví mi danou, 
širou tu zemi, zemi jedinou!  

A vidíte, někdy musí člověk jít pár tisíc mil, až někam daleko za moře, lehnout si tam do trávy a podívat se nahoru do 
nebe, aby pak teprve tu báseň pořádně pochopil. . .  

 
Zpět na index 

REPORTÁŽ: VÉ-EŠ  
(aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 3.)  

Opět zelená katedra. 
 
Přišli jsme zpět trochu otrkáni, ale jinak vojnou nezkaženi. Problémy, které jsme měli v poli, byly proti těm našim, 
civilním, úplné prkotiny. Vojna je totiž trochu jako manželství: dají vám najíst, práci a jste-li hodní, nechají vás občas 
ještě vyspat. A také se musíte při přijímání povelu tvářit, jako by jste byli nejšťastnější na světě. V obou případech si 
ovšem stejně myslíte svoje.  
 
Konec byl nějakým pořaďákům, tyhle vopičinky jsme měli jaksi za sebou. Věnovali jsme se odborné přípravě: to 
abychom byli schopni rozeznat Pupinovu cívku od papiňáku. Některé ty technické "odbornosti" sahaly daleko zpět do 
antiky, jiné zase až vysoko do étheru. Tradoval se příběh, že jeden poručík vysvětloval vojákům radiová pásma jaksi 
netypicky: "Soudruzi, ve vzduchu je prvek zvaný éther, kterým se šíří radiové vlny. Jenže éther je plyn, že ano a 
navíc prchavý. A jak ten éther řídne, tak se tam ty vlny víc a víc mačkají, takže museli vymyslet vlnová pásma."  
 
Na vojkatedře b yli učitelé celkem na určité úrovni, tedy ve svém oboru, jinak pochopitelně nevím. To v kasárnách 
jste mohli potkat pochodující ignoranci v plné polní. Kamarád mi vykládal, jak jeho kapitán nemohl pochopit, že 
spojí-li se dvě nádrže, hladina vody v obou nádobách bude stejná. "Ale to mi nepovídejte, v té velké musí být přece 
voda výš!", tvrdil mu. Podobně se vykládal příběh o majorovi, který nechal jednotku sledovat Polárku. Když si vojáci 
stěžovali, že jí nevidí, prohlásil: "Roto, dva kroky zpět! Tak a teď všichni vidí Polárku!" Znalosti fyziky se na vojně 
nežádaly a také se za ně nepovyšovalo. Podobně prý kdysi dělostřelci počítali kosinus úhlu a vyšlo jim asi 2.5. Když 
jeden z našich namítal, že kosinus nemůže být větší než 1 (u komplexních čísel ano, u kanonů ne), prohlásil 
instruktor: "Ve Velké Vlastenecké Válce byl kosinus až 5 a jak se střílelo!" Pochopitelně je možné, že některé 
příběhy jsou asi vymyšlené, ale o některých vím, že určitě ne, o tom však až příště.  
 
Náš vztah k oficírům se nezmě nil. Hlavní antagonizmus se vyvinul mezi námi a jedním kapitánem, kterému jsme 
říkali Maub - t.j. Malý, Ale Úplně Blbý. Jednou, když přicházel do třídy, někdo vykřikl: "Maub jde!" Na dotaz, proč 
mu říkají Maub, jeden vtipálek prohlásil, že to znamená turecky otec . Dodnes jsem se nedozvěděl, zda je to pravda, 
ale ten náš kapitán se tehdy začervenal a prohlásil: "Tak ma nevolajtě, vraj ani Čapajeva tak nevolali." Jindy při 
cvičení v Motole na nás zavolal: "Behom kukrom!" Trvalo nám to c hvíli, než jsem pochopili, že chtěl, abychom se 
rozběhli ke křoví.  
 
Další průšvihy.  
 
Na katedře se začali pohybovat nováčci z prvního ročníku a motali se jako štěňata, tedy asi tak, jako dříve my. Občas 
je k nám přiřadili na různé práce v kanceláři. Pamatuji, jak jsem jednou dva takové dostal k ruce a vedl jsem je dolů 
po starých točitých gotických schodech, které byly navíc značně úzké. Nahoru proti nám si to supěl nějaký oficír. 
Nemaje prostor, abych zasalutoval, prostě jsem ho ignoroval, zatímco oba nováčci ho nesměle pozdravili, jeden 
dokonce rukou levou, druhý sice pravou, ale zato měl tu levou v kapse. Kdo to nevíte, tak je to přečin, za který se 
málem střílí. Nepozdravit důstojníka bylo skoro tak zlé, jako nepozdravit pouliční důvěrnici, nebo někoho, o kom se 
vědělo, že udával.  
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Z dotyčného oficíra se vyklubal údajně velitel všech vysoškolských vojsk pražských. Řval jako by ho někdo nutil 
pracovat a zahnal nás všechny zpět k tříďasovi, kapitánovi Piškotovi. Ten ná m vynadal, ale když žalobce odešel, 
nedal se jeho chováním ani trochu pohnout k tomu, aby nás potrestal. Jen tak se stalo, že jsem nebyl propuštěn z 
vojny - přesněji řečeno, že jsem nebyl vyhozen z vojny - vlastně ani to není přesné, oni nikomu nikdy vojnu 
neodpustili, dotyčný musel pak jít na celé dva roky sloužit. Piškot byl sice důstojník, ale ještě také gentleman, což je 
výraz, který se dosud na západě používá, ač je z doby, kdy oficíry mohli být jen šlechtici, pro které byl tehdy také 
titul "gentleman" vyhrazen.  
 
S tím nasluhováním to bylo tak: někdy ještě za vrchního velitele armády, jehož strtegická schopnost skončila u toho, 
že si vzal Gottwaldovu dceru, se rozhodlo, že kromě služby na vojkatedrách musí absloventi ještě nějakou dobu jít 
"do pole". Pamatuju, jak jsme na majálesu vykřikovali: "Marie Terozo, obrať se v hrobě, služíme 7 let tak jako Tobě. 
Ještě jeden Čepička, sloužíme od malička!" To bylo právě když jsem byl v druhém járu na technice a napařili nám 
tím extra půl roku v pů llitrech. Jeden ročník ale dopadl o mnoho hůře: měli právě promovat a nějak nepasovali do 
plánu. A měl to prý rozhodnout jejich děkan: buď nic, nebo celé dva roky. Ten rozhodl pro dva roky. Fáma říká, že se 
tehdy študáci tajně sešli a vymysleli pomstu: jeho jméno se pak objevovalo na věech záchodcích Evropy. Můj známý 
to sepisoval a tvrdil, že nápis nenašel jen na jedné železniční stanici ve východním Německu, ale tam že to právě 
všecko znova vymalovali. Já sám jsem našel nápis i v italských Pompejích: "Ser vitus bovus est", a vypadalo to, že to 
nebylo vůbec dva tisíce staré.  
 
Zkoušky  
 
Přiblížil se konec čtvrtého ročníku a tím i závěrečné zkoušky. Naše řady prořídly už dávno - hned po prvním ročníku 
nás civilní zkoužky zdecimovaly na polovičku - naši profesoři si asi neuvědomovali, že tím posílají naše kamarády 
také na dva roky vojenské služby, dva roky ztraceného života. Někteří na tom vyzráli: dali se na kadetku a dodělali to 
na vojenské vysoké, ale o tom také ještě později. Postupem času ještě naše řady prořídly, ale neslyšel jsem, že by 
někdo musel odejít proto, že neudělal vojnu. Ovšem to bylo v době, kdy ještě nevymřeli předúnoroví důstojníci, jako 
byl třeba Piškot. Slyšel jsem, že později byly vojkatedry ovládány hlavně těmi, kteří s oblibou buzerovali studenty a 
vyhrožovali jim těma dvěma roky. Později také náš "půlrok v poli" byla nahrazen celým rokem, ale tomu jsem už 
ušel.  
 
Otázky ke zkouškám nebyly těžké, ba dokonce některé byly i zcela debilní. Tak např. jste velitelem čety, která je v 
epicentru atomového výbuchu. Co uděláte? Fakt je, že když v rozmezí několika kilometrů padají domy, lidé v 
epicentru mají asi tak stejnou šanci přežít, asi jako má motýl zatížený cihlou šanci vzlétnout. Abslovent prý údajně 
odpověděl: "Odeberu se k telefonu a odhlásím četu ze stavu roty." Jiný, který byl "postaven" přímo pod atomový 
výbuch ve vzduchu, zcela logicky odpověděl, že udělá stojku. Byl za to potrestán. Abyste rozuměli, instrukce byly, 
že v případě atomového v ýbuchu vojín okamžitě zaujme bezpečnou polohu, a to hlavou od a patami smerem k 
výbuchu. Byla to taková komunistická varianta pštrosa, který strká hlavu do písku, aby ho nebylo vidět. Ještě později, 
to už v civilu, nám jeden kretén od civilní obrany tvrdil, že zavařeniny budou zcela ochráněny před radiací, neboť 
jsou nahoře uzavřeny celofánem.  
 
Moje extempore u zkoušek ukazuje - na to přišel už přede mnou Napoleon - že minimum vojenských znalostí lze 
použít k maximálnímu efektu. Nab iflovat jsem se totiž jen jednu sekci vojřádů, kterou jsem byl rozhodnut prodat za 
každou cenu - teda ne nepříteli, ani humoristickému časopisu, ale přímo zkoušejícímu. První otázka mi padla O.K., 
byl to skutečně útok roty. Zcela správně jsem proběhl ostnatým drátem a za mohutného (ano , v textu bylo 
"mohutného") pokřiku "hurá!" jsem házel útočné granáty na nepřítele. Mimochodem, Rusové volají "urá!", to jen my 
Češi jsem volali variantu s "h", případně "č". Druhá otázka byla obrana čety, kde jsem za mohutného hurá házel na 
nepřítele obranné granáty. Třetí otázka byla horší: ústup, tedy po vojensku "organizové stažení do předem 
připravených pozic". Představil jsem si hned, jak ustupujeme do nějakého předem připraveného hotelu, s koupelnami 
a čistými ručníky, jenže co mu odpovědět? Stahoval jsem se teda hodně pomalu a přemýšlel jsem, jestli existují 
nějaké ústupové granáty. Asi ne, slovo ústup přece vymazal z vojenského slovníku už kaprál Hitler. Tak jsem 
vyměnil granáty za něco praktičtějšího a za sebe jsem házel protipěchotní miny, protitankové mimy a byl bych použil 
i ty protiponorkové, kdyby mě zkoušející nezarazil. To stačí, řekl a prošel jsem. A to jsem ještě dokonce zapomněl při 
tom ústupu křičet to mohutné "hurá". . .  
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Soustředění druhé a poslední.  
 
A opět soustředění, tentokrát v Bělé pod Bezdězem. Ubytovali nás ve stanech, které už někdo postavil, takové ty 
veliké, kam se nás vešlo - no víc než deset určitě. Malý stan totiž může postavit každý; vojín s sebou totiž nosí 
polovinu áčka, takže dva vojíni pak dávají dohromady celé miniaturní áčko a mohou se pak uvnitř zkroutit. Za tyčku 
posloužila puška - tehdy ještě nebyly všude poloautomatické pušky, ty se sklápěcí pažbou. Hned první týden jsme se 
dostali do průseru (vím, měl bych to říci slušné, ale já jsem nikdy slovo průšvih na vojně neslyšel). Naši kluci našli 
někde hromady dříví, ze kterých přinesli něco klacků do kuchyně. Jenže to dříví patřilo parašutistům, kteří se mocně 
naštvali a našemu majorovi trvalo dos t dlouho, aby je uklidnil. Snížil se i k tomu, že jim vysvětloval, že vlastně 
nejsme ani vojáci, jen studenti. To nás před nimi zachránilo - byli to hoši velcí, tvrdí a otužilí. 
 
Potkali jsme pak dva v lese, jeden nesl minomet a v druhé ruce litinový podstavec a druhý v obou rukách bedny s 
pořádně velkými minami, tedy náboji. Bavili se s námi asi půl hodiny, ale celou tu dobu si svůj náklad ani neodložili. 
Slyšeli jsme - ne od nich - různé fámy: letadla je prý vyhodí na Moravě a oni se musí dostat do Čech, do svých 
kasáren. Jenže všechny posádky mají poplach a chytají je. Když je chytí, pochopitelně jim natlučou, neboť kvůli nim 
ztratili zdravý vojenský spánek. navíc jsou asi potrestáni. Aby se tomu vyhnuli, parašutisti používají jakékoliv 
prostředky, jen aby je nikdo nechytil. Hlavně horror: chytí-li zase oni někoho, zavezou ho třeba do neprostupného 
lesa a přivážou ho ke stromu a odjedou. Jinak si jen pamatuju, že měli pěkné kšandy, které jsem si já mohl dovolit 
jedině v civilu.  
 
Co je n a vojákovi nejdůležitější?  
 
Předpokládám, že dívky s tím nebudou souhlasit, ale jsou to nohy. Hlava je naopak to nejchoulostivější, ta je většinou 
jen na obtíž. Proto vám na ni dají helmu, přílbu, glemcák či jak jinak se to řekne. Ruce slouží jako chapadla, držadla, 
háky, případně jeden prst i na spoušť. Také žaludek je na obtíž, ale na druhé straně každý ví, že to je to, co drží 
vojáka na nohách, které jsou tak důležité. Většinou obě.  
 
Hned druhý den jsem měl s nimi problém: vyfaso val jsem příliš veliké půllitry (nevím, proč se jim tak říká, do těch 
mých by se vešly určitě čtyři litry do každé boty) a jsa nezkušený v obinadlech, tedy jejich obínání, neboli omotání, 
urobil jsem sobě na každé noze puchýř na celou patu. To slovo obinadlo je zřejmě odvozeno se starých omotávaček, 
kdy voják nosil bagančata a lýtka měl na ochranu proti nepohodě omotána až je kolenům. Socialistická armáda 
značně zjednodušila systém tak, že do boty jsme nosili jen něco jako špinavý kapesník, který se měl stočit kolem 
chodila či kotníků. Na kotníky to ovšem nestačilo a fald přes chodidlo tlačil tak, že jste po kilometru už ani nemohli 
jít. No a první se právě obnažila Achilova pata. Jak by se nám tehdy hodily štupované punčochy od babiček! Nebyl 
jsem sám, bylo nás mnoho a saniťák nám to oflastroval a poslal nás zpět "do boje". Mazáci, kteří stanovali vedle, nám 
dávali různé rady, jako že se puchýř propíchne jehlou s nití, která se tam nechá a jak knot vysuší puchýř a zabrání 
stržení téhož. Jenže to pracu je, jen když dáte noze na pár dní klid.  
 
Moje puchýře se protrhly a kůže s paty se strhla už druhý den. Ustavičné odírání boty o nohu bez pokožky pak 
způsobilo, že mi z ran začala téci krev - moje líbánky s mundůrem tak utrpěly svou první menstruaci. Šel jsem tedy - 
přesněji řečeno dokuhlal se - na marodku. Tam byl už doktor, který, když viděl, jak mi teče krev, mi naordinoval 
lehkou obuv, t.zv. kedsky. Klid na lůžku mi naordinovat asi nesměl a tak jsem za ostatními pajdal jako omrzlí 
Francouzi od Moskvy.  
 
Mé nešťastné nohy.  
 
Poručík Vydržím, který nás tam znovu protahoval pořaďákem, mě připomínal seržanta z filmu Fanfán Tulipán, kde 
hrál Gerard Phillipe rekruta. V jedné scéně, kdy seržant pořád řve rozkazy "vlevovbok, vpravovbok", se Fanfán 
sebere a odchází. "Kam jdete?" řve sežant. "Vidím," povídá Fanfán, "že se nemůžete rozhodnout, tak si jdu zatím 
lehnout."  
 
Po menší rozcičce jsme vyběhli do terénu; poklusem, jak se to tak dělává. Já dělal co mohl , ale jednotce jsem 
nestačil. Sadista Vydržím je vždycky nechal, aby na mě počkali a hned jak jsem doběhl, dal opět rozkaz k běhu. 
Dobře věděl, že se tak musím unavit dříve, než ostatní. Naštěstí se mi stala ještě jiná věc: kalhoty, které jsem 
vyfasoval, byly značně delší - armádní krejčí šili asi jen pro socialistické obry - ale také se normálně zastrkovaly do 
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půllitrů, takže jejich délka ani nevadila. S kedskami to bylo jiné: musel jsem si přebytečné kilometry nohavic 
zarolovat, kterýžto vynález dobře ne pracoval a po určité vzdálenosti se nohavice rozmotaly, já na ně v běhu stoupnul 
a upadl jsem. Moje dohánění jednotky pak trvalo ještě delší dobu, neboť jsem si musel vždy ještě ty nohavice 
zarolovat. 
 
Kluci řvali smíchy, a nakonec i já jsme z toho měl srandu, protože jsem vlastně zdržoval celou válečnou mašinerii a 
to ještě díky ruské blbosti - naše uniforma byla totiž kopií jejich apartních kostýmků. Po delší době se řehtal i poručík 
a když jsem se konečně dobelhal k ostatním, chtěl nás všechny ješ tě potěšit obtížnými cviky v plynové masce, které 
se spolu s filtrem říkalo ochranné pomůcky. Snad tehdy zapracoval Freud nebo to bylo jen přeřeknutí, to nevím; vím 
jen to, že tehdy zakřičel "Ochranné prostředky nasadit!" a to už se na zemi válela celá jednotka. Zpět do tábora jsem 
si to odklusali všichni, já s nohavicemi zarolovanými jako skautík až nad kolena, odkud mi přece jen tolik nepadaly.  
 
Jednou nám zase Vydržím demonstroval Molotovův koktejl. Zaklusal nás k nějaké já mě, kterou tam zapoměli ženisti 
po protitankové mině, nechal nás ji obstoupit a po úvodu, jakým postrachem tento drink byl pro Němce, zapálil knot 
a vrhl flašku dolů s úmyslem, že se tato rozbije o strategicky umístěný kámen na dně jámy . Minul a tak za mumlání, 
jaká hrozná zbraň atd. nás vyzval, aby tam někdo slezl a přinesl mu ji. Pozvedl ji opět a za ujišťování jaká hrozná atd. 
se konečně do šutru strefil. Láhev se rozbila, ale zapálená šnůra proudem vzduchu shasla. Statečný Vydržím tedy 
slezl sám do jám y a jednou ruku si chráně (přechodník času přítomného rodu mužského od slovesa chrániti - jak nás 
to učila kdysi naše češtinářka a vidíte, už se to hodí) tedy chráně si obličej, kapesním zapalovačem zapálil ten blbec 
rozlitou hořlavinu. Ta se naštěstí ale už předtím většinou vsákla do země a tak se objevilo jen pár nesmělých 
plamínků. Stál tam dole smutně, zatímco my se řehtali jako blázni a řvali: "jákážto hrozná zbraň, které se i Němci 
báli". Skončilo to tak, že nás všechny do té jámy zahnal, hodil tam slzák a pozdržel povel k nasazení masky 
dostatečně dlouho, tedy až do té doby, kdy se přesvědčil, že už jsme všichni bulili.  
 
Vojín Upcháuka.  
 
Jiným takovým vzorem vojenské inteligence byl voják Upcháuka. Dodělával si nějakou kadetku pro podoficíry, ale 
protože několikrát propadl, měl pořád jen šarži "voják", on říkal "vojak", mluvil totiž roztomilou vasrpoláckou 
slovenčinou a přicmrdával Vydržímovi. Já jsem s ním měl pouze dvě střetnutí a pak mi dal pokoj. První bylo, když 
mě posla li dělat značkaře - měl jsem označkovat "zamořené území" a odhánět civilní obyvatelstvo. Byl jsem tam 
celý den, ale šla okolo jen jedna babička, které jsem oznámil, že začala třetí světová válka a že musí zpět domů a 
čekat na rozkazy. Asi jí to nevěřili, o žádné evakuaci jsem pak neslyšel, natož o válce. Po obědě - konserva a chleba - 
jsem si zdříml a probudil jsem se až když už se začínalo stmívat. Rychle jsem tedy sbalil praporky a spěchal domů. 
Cestou jsem potkal Upcháuku s naším družstvem, značně unav ené, jak celý den hledali moje zamořeniště. Vzal si mě 
stranou a nechal si na své mapě ukázat, kde to zamořené místo bylo. Pak se ke mně důvěrně naklonil a povídá: "Keby 
dačo, ja som s vami nehovoril." 
 
" Spolenite sa, súdruh vojak, " odpověděl jsem mu něčím, co mohlo i u něj projít jako slovenčina. Při nástupu ho 
velitel sprdl, družstvo to projelo a propadlo. Jsa členem mužstva, bránil jsem se, že jsem tam byl a protože mě 
nemohli potrestat, tak mě pochválili - na vojně totiž něco mezi jaksi neexis tuje. Vrtaly mi pak sice hlavou pochyby, 
zda jsme byl na správném místě, ale mapy mi nedali, tak co.  
 
Podruhé jsem byl ve službě a blbec Upcháuka nám kontroloval nabité zbraně. Nedalo mi to a upozornil jsem ho, že 
míří tou nabitou zbraní na mě. Tvrdil že ne, ale kamarád řekl, že to viděl a já jsem dodal, že za Velké Vlastnecké 
Války se za to strielalo, jen tak, bez soudu. To ho nějak vzalo a řekl, že to bylo omylem a abychom to na něj neřekli, 
že jeho otec byl partyzán a že by to bylo hanba. S tí m jsme souhlasili, jenže třetí kluk - který nepochopil, kam 
míříme - najednou řekl, že za tehdy také střílelo, když někdo někoho naváděl, aby lhal. Tak jsme ho okřikli, že když 
to řekne, že jsme na straně Upcháuky a přehlasujeme ho. Ubohej Upcháuka nám od té doby jedl z ruky a měli jsme 
vojnu jako řemen, ale hodně povolený.  
 
V terénu.  
 
Jindy mě vysadili kačenou - armáda měla dva typy aut: 805-ku co měla useklý předek jako auta od UNRRY a korbu 
vysoko, takže se houpala jako kačena, a V3S, lidově zvanou vejtřasku, která byla větší a stabilnější. Přesněji řečeno 
ani mě nevysadli, spíše vyhodili. Kačena totiž zapadla a převrátila se i s námi do příkopu. Mě tam nechali, abych 
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zřídil telefonní post a šofér s tím druhým se vypravili pěšky zpět. První den spojení nefungovalo a noc jsem ztrávil v 
trávě, pod papírovou protiatomovou pláštěnku, která vůbec pláštěnkou nebyla, neb byla čtercová a to velikosti 
ubrusu. Papír byl voskovaný, ale nechránil moc ani před vodou. Kyž mě ráno probudilo hrozné šustění - pod 
pláštěnku se se mnou před deštěm schovalo i mnoho brouků, zjistil sem, že tatáž se už nedá složit, ale jen zmuchlat. 
Horší bylo, že pro mě nikdo nepřijížděl a já se odtamtud nesměl hnout.  
 
Bylo druhý den poledne a já už 24 hodin nejedl. Naštěstí jsem tam našel v lese velké bedly jedlé - název byl pravdivý 
- a tak jsem si je opékal nad ohněm, ale příliš to hlad nezahnalo. Maje telefon, zkoušel jsem tedy volat o pomoc. 
Ozvala se přepínačka pluku, jenže já nikoho odtam tud neznal. Jak jsem se tak dohadoval, vzal to někdo arogantní, 
asi oficír a povídá: "Co chcete"? Vysvětlil jsme mu, že jsem tam napolo v bahně, zapomenutý celou naší 
socialistickou armádou. Zeptal jsem mě kde jsem a já netušil, že je to trik a řekl jsme mu, kde. V tu ránu se rozeřval, 
jak si to představuju, co kdyby on byl nepřítel, jak může takhle vyzrazovat mou pozici.  
 
Pomyslel jsem si, že kdyby mi zajal nepřítel, alespoň by mi dal nažrat. Marně jsem ho snažil přesvědčit, že jsem ho 
jenom zkouš el, jestli je ostražitý a že vůbec nejsem tam, kde jsem, ale když pořád řval, tak jsem radši zavěsil. Celou 
noc jsem pak nemohl spát: jednak hladem, jednak tim, že za to mohl být prokurátor a pakby mi to nepříjemně 
prodloužilo vojnu. Naštěstí se nic nestalo a už jsem o něm nikdy neslyšel. Buď jsem měl štěstí a nemohl mě 
vysledovat, anebo na centrále ti cizí kluci věděli, že bude průser a zatajili mě. Pokud tomu tak je, chci jim tady 
poděkovat. Další ráno pak přijeli naši kluci s vejtřaskou a "zachránili " mě před smrtí hladem, což je pro vojáka 
socialistické armády smrt zahanbující, už proto, že je celou dobu na hlad trénován.  
 
Na střelnici.  
 
První střelby byly se samopaly - neviděl jsem v životě horší zbrań: miřidla se totiž pořád viklala. Plynule nastvitelné 
nebylo nic, hledí bylo jen takový čtvereček s různě hlubokým zářezem, který se mohl přepnout na 50, 100, 200 a 400 
metrů. Já jsem měl naštěstí úplně nový a v prostoru pro zásobník byl smuchlaný terč z fabriky s nástřelými ran ami. 
Takže se mi střílelo dobře. Muselo se ale střílet dávkou a jelikož nám dali jen pět nábojů, platily jen kombinace tj. 1 a 
4, nebo 2 a 3, 3 a 2, či 4 a 1, ale ne 5 a 0. Kdo držel spoušť jen o zlomek vteřiny déle, vystřílet všech pět ran naráz a 
vypadl. Navíc musely být v terči nejméně dva zásahy, takže naši kluci, co byli u terčů, se velice rychle naučili 
užitečný trik. Nezalepovali po první dávce díry v terči, takže se zásahy mohly počítat dvakrát . Málokdo se totiž s 
těma kropenkama do terče vůbec dv akrát strefil. Později jsme stříleli ze starých pušek, tam to bylo lepší. Kamarád 
Jirka tam málem přišel o život. Střílel s námi totiž i Vydržím a ukazoval nám, jak po střelbě zkušebně musíme ještě 
"vystřelit do země", jako potvrzení, že je zásobník prázný. Jenže ten idiot neuměl počítat, měl tam ještě jeden náboj a 
kulka se zaryla metr od Jirky, ležícího na palebním postu. Vše se tehdy pochopitelně ututlalo - na vojně se vůbec dá 
hodně ututlat, pokud o tom nikdo neví - už proto, že by v tom pak lítali vši chni.  
 
Jindy jsme stříleli z pistolí - budou z nás přeci důstojníci v záloze, řekli. Jeden kámoš, co po válce jako kluk sebral 
pěknou řádku pistolí a tudíž také uměl střílet, nám vysvětlil, jak se to dělá a stříleli jsme vcelku dobře. Dokonce lépe 
než Vydržím, ale to nikoho nepřekvapilo. Ženisté nám pak připravili trénink na ruční odpalování náloží. To jsme 
prostě vždycky čtyři dostali takovou malou cihličku, zápalnou šňůru a kapsli v podobě prázdné patrony - říkali jí 
rozbuška, která se kleštěma smáčkla na jeden konec zápalnice. Ta se zastrčila do nálože a zapálil se druhý konec 
zápalnice. Pak jsem zařvali jako poraněný tur "Hoří!" a běželi se schovat. Výbuch to byl pořádný. Až ale pak jeden z 
nás po provedení určeného zařval: "Nehoří!" a zůstal stát na lajně, deset metrů od nejbližší zapálené šňůry. Tehdy 
jsem ocenil podporučíka od ženistů, který vyběhl, srazil kluka na zem a zachránil mu tak život.  
 
Také jsem házeli granáty, obojí, ty útočné, co vypadaly jako menší konzerva, i ty obran né, to když se na ně ještě 
nasadil litinový váleček. Ty první byly spíše na rámus, i když na nás do zákopu spadla často horká střepina. Viděl 
jsem, jak byli poddůstojníci, u kterých jsme se jednotlivě ohlásili a na povel ty granáty házeli, dost nervozní. 
Nezkušenému nováčkovi totiž může při napřáhnutí dozadu granát vypadnout a jelikož je už odjištěný, při dopadu k 
nohám pochopitelně vybuchnout. Nechtěně jsem k nervozitě poddůstojníků přispěl i já. Už nevím, co se mělo před 
hodem vykřiknout, ale rozhoně se p řitom nemají sklapnout podpadky. Zacinknutí podkůvek poslalo oba četaře 
rychle k zemi, neboť se domnívali, že došlo po odjisštění granátu také k upuštění téhož. Z toho, jak mi pak nadávali, 
jsem se opět naučil pár zajímavých čistě vojenských výrazů.  
 
Válku na vás, 
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říkával náš dědeček, ale to, co my jsme tam prováděli, byl paskvil na kvadrát. Zúčastnili jsme se tehdy normálních 
manévrů, zařazeni k normálnímu vojsku v jinak nenormální armádě. První co jsem zaregistroval, byl jakýsi g enerál, 
který obcházel zákopy a kontroloval naši bojovou pohotovost před výtokem, pardon před útokem. U našeho zákopu 
se zastavil a vida, že už máme nasazené bodáky, prohlásil: "A hlavně si s nimi chlapci neubližte!" Byla to scéna 
hodná Haškova pera. Kdo tehdy vyhrál, už ani nevím, ale ztráty na životech nebyly žádné. Jinak jsem slyšel, že 
socialističtí mírotvorci povolovali vysoké procento ztrát, značně větší, než "krvelačný" Bundeswehr. Tak například 
manžel mojí spolužačky z gymplu byl na manévrech přejet tankem a zabit. Na konci manévrů jsme se věnovali 
hašení, neboť četě minometčíků se podařilo nepříliš přesnou střelbou zapálit vysokou trávu u lesa.  
 
Jinak jsem ale všecko udělali asi akorát, protože jsem všichni prošli a do dalšího kola jsem vešel až za dva roky, ve 
kterých jsem se zatím věnovali pouze vědám civilním, neboť netoliko válkou živ je člověk . . .  
(dokončení příště)  

Zpět na index  

POVÍDKA: TULÁK OD NIAGARY  
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu, později v Kanadských Listech)  

Stáli jsme tam a pozorovali, jak se jinak klidná řeka najednou stává pastí, ze které není úniku. Řeka, která zde padá z 
výše téměř šedesáti metrů, se pádem zcela vyřádí a zase klidně teče dál. Odedávna toto místo lákalo odvážlivce, kteří 
v sudu či jiné uzavřené nádo bě proplouvali vodopády a pokoušeli osud. V místním muzeu je možno vidět i 
kontejner, ve kterém Čech Souček zvítězil nad smrtí - to ještě nevěděl, že za několik let, při jiné příležitosti, zvítězí 
zase ona. Vodopády se jmenují po řece, ale Indiáni je nazývají Matkou vod. Město které tu vyrostlo, se zase jmenuje 
po vodopádech (Niagara Falls) a stalo se oblíbeným místem turistů, novomanželů a prodavačů suvenýrů. Na druhé 
straně řeky také, ale tam už jsou Spojené Státy.  
 
Pozorova l jsem muže u vodopádů a dobře jsem věděl, na kterou "svou první lásku vzpomíná". Vyrůstal tehdy v 
Karlínském přístavu a velké šífy až z Hamburku pro něj voněly romantikou dálek. Jeho otec tehdy bojoval za císaře 
pána v Itálii, zatímco on s matkou se hlavně snažili tu válku nějak přežít. Pak přišla zpráva, že také otec to přežil, i tu 
slavnou bitvu na Piavě, a když ta válka jednou skončí, to už je náš "tulák" na gymnasiu a po matuře začíná svou 
kariéru jako pomocný účetní. Později je odvelen k artilerii do Písku, kde trénuje dělostřelecké koně, zrovna tak, jako 
to dělají ti praví cowboys. Nějakou dobu pak ještě hraje fotbal za Čechii Karlín a hokej za Žižkov, ale táhne ho to 
pořád někam jinam...  
 

- - -  
 

O vodopády se dělí Kanada se Státy tak, že ta známější (a hezčí) část vodopádů je na kanadské straně. Jednu čtvrtinu 
vodního proudu (téměř celý milion litrů za vteřinu) tu zpracovává elektrárna, kterou navrhl Nikola Tesla a zbytek 

zůstává jen pro obdiv turistů. Řeka pod vodopády tvoří ohromnou tůň, šedesát metrů hlubokou a víry pod hladinou 
rolují potopené předměty pěkně dlouho, než je pustí ze svých spárů. Také vodní erose je tu silná: za těch dvanáct tisíc 

let, co vodopády existují, se jejich hrana posunula téměř o deset kilometrů proti proudu.  
 

Dnes už je těžko uvěřit, že se o toto území bojovalo, a to dokonce se Spojenými Státy. Válka vypukla v roce 1812, 
ale naštěstí netrvala dlouho a dnes se oba sousedé přátelsky dělí o turisty z celého světa - r očně jich přijde přibližně 

dvanáct miliónů. Umožnil to pochopitelně příchod železnice (1840) a také to, že roku 1885 byla tato oblast 
prohlášena národním parkem. Je typické, že první daredevil, který proplul vodopádem v sudu (1901), byla žena, 
navíc dokonce paní učitelka. Dnes to mají její následovníci ztížené tím, že místní policie dělá vše, aby jim v tom 
zabránila. Tak například náš Souček si musel vymyslet chytrý plán, jak ji oklamat. Dole pod vodopády už ovšem 

nikoho nepřechytračíš, ale zase se v ždycky někdo najde, kdo tě z vězení vyplatí...  
 

V městě u Niagary je ovšem také plno atrakcí: voskové muzeum (Louis Tussaud's, podobné tomu od Madame 
Tussaud's v Londýně), lanovka (podobná té naší na Petříně), museum Elvise Presleyho (podobné - vlastně ne, v 

České republice přece muzea zpěváků nejsou). Pro nákupuchtivé turisty je tu plno obchodů i velké nákupní středisko 
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Maple Leaf Village s jídelnami, lunaparkem a ohromným ruským kolem. Po prohlídce místních parků se také můžete 
tře ba projet kabelovou lanovkou přes řeku, přímo nad vířícími vodami Whirlpoolu. Kdo má ale rád přehled, ten si 
vyjede na Skylon Tower, věž, jejíž vrcholek je dvěstěčtyřícet metrů vysoko nad hladinou řeky (pod vodopády). Zde 

také hned může poobědvat v otáčecí restauraci, odkud je vidět postupně vodopády i celé okolí. 
 

- - -  
 

O nedělích jezdíval s trampy na Sázavu a z měšťáka se pomalu stával zálesák. Nejprve to bylo jen o víkendech, ale 
později si postavil i c hatu v Osadě Údolí Raků. To už s ním jezdila i jakási dívka, spolu sedávali u táboráku a zpívali 

trampské písně, plné romantiky a touhy po dálkách. Později přišla jiná dívka, ale ta stará, velká láska zůstává: 
Niagara. Vodopády, které proslavila píseň, kterou zase proslavily vodopády.  

Obracím se k muži u vodopádů: "Půjdeme, táto?" 
"Ještě chvíli, " odpovídá mi trochu zastřelým hlasem, aniž by se otočil. Myslí, že nevidím, jak si něco rozmazává po 

tváři...  
 

Pak se náš tramp ož enil a zanedlouho se mu narodil i syn. A zase přišla světová válka, druhá - teď už je pro jistotu 
začali číslovat. Když ale spojenci vybombardovali blízké Vysočany (to se jim zrovna narodil druhý kluk), odvezl 
rodinu do bezpečí jižních Čech. Konečně přišel mír a my se zase vrátili do Prahy. Ale otec a syn nemají na sebe 
nikdy moc času: jen občas ještě zavezl kluka na osadu a zasedli k táboráku, kde pár kytar a okarina či harmonika 

stačilo na celý trampský koncert. Táta jim pak musel vypravovat, jak poznal p ísničkáře Mottla a ti mladší 
poslouchali s obdivem, zatímco starší jen pokyvovali hlavami. Na závěr se pak na tátovu poctu pěla slavná Niagara, 

oslava lásky ztracené a právě proto věčné.  
 

Potom přišlo "vítězství lidu" a najednou, po tolika letech na ministerstvu, "odchází" do výroby: je teď dělníkem na 
vrtech v Ejpovicích, kde se konečně dočká penze. A zase přijdou vojáci, i když žádná válka není. Je to vlastně rekord: 
za jediný lidský život zažíl dvě světové války a jednu "spřátelenou" invazi. Alespoň, že ten starší kluk se dostal ven - 
říká si. Později, vlastně až po deseti letech, dostává povolení k návštěvě syna v Kanadě. A tak letí do země za vodou, 

o které zpívávali, že "třista mil je do Fort Adamsonu, možná, že i ještě víc" či že "na severu chatu měl dřevěnou, 
winchestrovka byla jeho ženou". I ten svůj ručně psaný trampský zpěvník si s sebou přinesl, i když nemusel - znali 

jsme přece ty všechny písně úplně nazpaměť. Hlavně "Niagaru": to se vždycky zlobil, když jsem při tom zpíval slova 
jiné, ne zrovna prostonárodní písně a ještě repete.  

- - -  
 

Dnešní Kanada ho poněkud zklamala; hlavně ta její konzumní (rozuměj konzumující) společnost, kterou nedovedl 
pochopit. Abych ho potěšil, zajeli jsme spolu do indiánské Kaughnawagy, kde jsem ho vyfotil s náčelníkem 

Mohawků. Představil jsem ho ovšem jako šerifa z osady Pragawaga, což na chiefa udělalo nemalý dojem. Také jsem 
ho vyblejsknul u naší chaty na Huronu coby osamělého kovboje u ohně, jen s naším vlčákem Chuckym a s jezerem v 
pozadí. A ještě jednu fotku s kouřícími kolťáky, Smith-and-Wessony, mířícími přímo na kameru. U táboráku jsme si 

pak zazpívali prorocká slova písně: "a že ta Kanada, už není Kanada, a Manitou je na to sám"... 

----- 

Nejzajímavější ze všech pohledů je pochopitelně u hrany vodopádů. Tramp stojící přede mnou si ale dává na čas. 
Čekal na tenhle okamžik celý život, tak ho chce vychutnat. Jsem z to ho celý nervozní - ještě se musíme projít 
tunelem pod námi, kde si můžeme prohlídnout Niagarské vodopády pěkně zblízka a vyzvednout nepromokavé 
námořnické pláštěnky, abychom se mohli projet parníčkem, co nás zaveze po řece až pod vodopády. Nad propastí se 
zatím klene věčná duha a kdo vydrží až do noci, uvidí i hru barevných reflektorů a laserů. Na to už čas nemáme: 
podíváme se ještě do blízkého Marinelandu na cvičené velryby, delfíny a vedle v lesíku na pravé bizony...  
 
A jak jsem ta m stál, najednou jsem vám mu musel závidět: žil jsem sice různě po Kanadě i ve Státech, v Londýně i 
Tokyu a přece tady přede mnou stojí velký dobrodruh a cestovatel, který prožil větší dobrodružství než já. Necestoval 
s Canadian Pacific, ale jen lokálkou na Sázavu; nelovil losy ani lososy a nezdolal divoké proudy Orinoka, ale zato 
ještě ty české, Svatojánské. Ono totiž záleží na tom, jak se to prožívá, jak do toho dáte celé srdce. Protože 
dobrodružství není dáno počtem majlí, které ujed eš či hranic, které přejedeš. Dobrodružství je vlastně zakleto v nás a 
je ho jen třeba objevit: není to cesta ven, ale spíše dovnitř. . .  
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- - -  
 

Zamlklí jme přijeli k hranicím. Americký celník si prohlížel tátův pas a hbitě si spočítal, že má před sebou statného 
osmdesátníka. Nedalo mu to a povídá mi: "A čímpak byl váš otec, že se dožil tak velkého věku?" 

Přeložil jsem to tátovi a on hned ochotně vysvětloval: "Řekni mu, že jsem od mládí hodně trampoval!" 
 

Kdy ž už jsme byli zase v autě, obrátil se táta na mne a povídá: "Hele, nedělej ze mě blba - tolik anglicky umím - 
proč jsi mu neřekl, že jsem byl trampem?" 

"No víš", povídám, "tady to slovo znamená něco jiného."  
"A co jako? "  

"No, něco spíše jako tulák."  
"Ale to je dobře, to přece souhlasí," namítal táta. 

"Jo, a ty chceš, abych tohle vykřikoval na pohraničním přechodu?"  
Chtě-nechtě musel souhlasit, ale přesto se zeptal: "A co jsi mu tedy řekl?" 

"No co - že jsi byl úředníkem na minis terstvu!".  
Táta se zachechtal: "Jo, tak proto on se tak spokojeně usmíval..."  

 
Vyjeli jsme a náš stařičký Cutlass si to spokojeně pokašlával svými šedesáti majlemi za hodinu. Náhle jako by ze 

mne spadla všechna tíha - dovolená začala dobře a teď nás ještě čeká New Jersey a pirátský Avalon na pobřeží 
Atlantiku. Cítil jsem se fajn: asi se to na mě přeneslo s toho "tuláka", co seděl vedle mne.  

"A co takhle písničku, ctihodný kmete?" ptám se, abych ukázal dobrou vůli.  
"Samozřejmě, mladíče!" souhlasil táta.  

"A která by to jako měla být?" nahrávám mu. 
"No přece Niagara, ale ne abys mi ji zase mrvil," varoval mě.  

 
Ba ne, táto, po tom všem už bych ani nemohl, pomyslel jsem si. A tak jsem na to dupl, vítr nám cuchal vlasy a rval 
nám od úst slova té proslavené písně. Písně, která v sobě také skrývá dobře míněné, i když zcela neúčinné varování, 

protože:  
 

"Komu vášeň v srdci hárá, 
tomu není pomoci!"  

 
A ještě repete.  

< BR> 
Zpět na index  

POEZIE: KDYŽ LÁSKU ZTRATILA´S  

Když lásku ztratila´s a počítáš své slzy, 
pochopit nemůžeš, v čem asi chyba byla. 
Snad nalháváš si, že se vrátí brzy, 
že se jen na chvíli ta láska vytratila. 
 
Snad jenom smutn á jsi a u srdce tě bolí, 
když občas vzpomeneš na ony krásné chvíle, 
snad srdce chtělo by, však rozum nedovolí, 
anebo vzdorovat nemůžeš podmanivé síle,  
 
která se pýchou nazývá a hrdostí se jeví, 
a oči zakrýváš, abys už neviděla, 
jak láska umírá a předstíráš, že neví 
a nevidí tvé oči pro slzy, že už je konec zcela. 
 
Lítost tě objímá, teď už ne ruce moje 
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a nepoložíš mi už hlavu na rameno. 
Navečer prázdná bude náruč tvoje, 
nebudeš v noci šeptat touho u moje jméno 
 
a budeš proklínat, že jsi mi kdysi znala, 
a všechnu vinu, co ji můžeš pozbýt, 
mi budeš přičítat a lásku, cos´ mi dala, 
proměníš v nenávist a budeš ji chtít rozbít. 
 
Co ale já? Tu otázku si asi nepoložíš -  
už dávno spálila jsi moje fotky všude. 
Však možná zvečera, až svoji hlavu složíš 
na polštář postele, jež poloprázdná bude, 
 
tvé oči zabloudí po stropě, po zrcadle 
- na nočním stolku bude uklizeno - 
a vedle, ve váze, budeš mít ky tky zvadlé 
a u té jedné z nich pak bude moje jméno . . . 
 

Zpět na index 
Jdi na titulní stránku Hurontarie  
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HURONTARIA - 16B/98  
Ca nadian Czech-out Webzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
 
Tak jsem se podíval do seznamu a už má na nás linky víc než 65 stránek a podstránek na WEBu. Propagují nás také 
Britské Listy, Kanadské Listy a řada knihoven, cestovek a univerzit. Nezapírám, psal jsem různé dopisy, abych mým 
známým i neznámým řekl o Hurontarii, ale dobrá polovička linků vznikla sama od sebe, dokonce aniž bych to věděl. 
Jak jsem je objevil? Lehce, vezmete si nějaký pátrací program na WEBu, třeba Altavista, vyťukáte Hurontaria a už to 
jede. Asi třetina linků je v Čechách a zbytek všude možně a nemožně po světě. A vám všem, kdo jste se zasloužili, 
můj srdečný dík.  
 
Snad jen na vysv ětlenou, pozdě ale přece - proč je vlastně Hurontarie dvoujazyčná? Totiž ona není, ona jen používá 
dva jazyky. Dvoujazyčná by byla, kdyby jedna půlka byl překlad druhé. Toho jsem se chtěl vyvarovat, protože skoro 
třetina našich čtenářů je dvoujazyčná a tak bychom je jaksi ošidili. Proč vůbec vznikla anglická část? To je jako v tom 
vtipu z filmu "Sedm statečných", kde muž, který skočil do kaktusů prohlásil, že "to byl jen takový nápad". Šlo mi o 
propagaci českého jazyka a vůbec myšlení po světě a jak jsem s hrůzou zjistil, ne všichni tam umí česky. Měl jsem 
ale pár povídek napsaných v angličtině ještě ze spisovatelského workšopu v Saskatoonu, tož jsem je tam šoupnul a 
aby se jim moc nestýskalo, přidal jsem nějaký ten článek a semtam i poesii. To stačilo na pár čísel, pak jsem zase 
ovšem musel začít psát všecko zbrusu nové.  
 
Abych toho ale zase tolik psát nemusel, vymyslel jsem tam dávat interview, kde mi polovičku píše vlastně někdo 
jiný. Navíc mi, jako každému, kdo se někdy usadil v cizině a má tím pádem rozpolcenou personalitu, dva jazyky lépe 
pomáhají v komunikaci sama se sebou, viz můj podpis. Už se mi to nevyplatilo: jeden pán, se kterým jsem udělal 
interview, si to dal na svoji stránku a přidělil mi tam jméno Jan Honza - tedy Honza jakožto příjmení. Mě to nevadí; 
naopak si myslím, že je to dobrý vtip.  
 
Konečně je tu příležitost pro studenty jednoho či druhého jazyka, když se unaví překládáním, že si mohou duševně 
odpočinout u té své rodné poloviny. Hurontarie má být totiž předevš ím čtení zábavné a to nejenom pro mě.  

Vylosování naší opičí soutěže: vyhrál to pan George Stepanek z Mississaugy a i jméno pro opičáka (ano, tak 
sarkastická opice může být jedině samec) vybral - pojmenoval ho CHUCKEY. A ta opice byla...ano, šimpanz, což 
nám bylo potvrzeno autoritou, panem RNDr. Ivanem Hájkem, C.Sc., členem České Akademie věd, který přednášel 
jako Senior Lecturer na Makerere Universitě v Kampale (Uganda ). Rubrika se tedy bude jmenovat Chuckeyho 
paradigmata a paradoxy.  

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: DOCENTI  
Reportáž: VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 4 (dokončení).  
Povídka: CO TY NA TO, MÍŠO? 
Poezie: ÓDA NA F ÍZLY 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 
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Chuckeyho paradigmata a paradoxy:  
 
"Znalost bez zkušeno sti je jako automobil bez kol. Zkušenost bez znalosti je jako kola bez auta."  

 
 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli. Novinka: můžeme také zasílat číslo e-mailem, můžete ho pak číst browserem off-line. Do dopisu připište 
POSLI HTML.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

 

ÚVAHA: DOCENTI 
(Ukázka ze stejnojmenné knihy V. Větvičky a M. Fuska) 

RNDr. VÁCLAV VĚTVIČKA 
vasek@louisville.edu 
 
je absolventem Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. Řadu let působil jako vědecký pracovník na 
Imunologickém oddělení Mikrobiologického ústavu Čs. akademie věd a v Oklahoma City v USA. Nyní je 
profesorem Lékařské katedry na Oddělení patologie Univerzity v Louisville, Kentucky. Je autorem více než 130 
vědeckých článků a 6 monografií o vývoji imunity. Čtenáři ho znají hlavně z jeho Amerických Listů (Přílohy 
Neviditelného Psa) http://pes.eunet.cz/amlist/amlist.htm. Napsal knihu: 20000 mil pod hvězdnatým praporem, výše 
uvedené Docenty a připravuje knihu Americká chalupa. O jeho knihách se dovíte víc na stránce 
http://www.louisville.edu/~v0vetv01/vvczech.htm, nebo na vydavatelské stránce http://www.icatmall.com/knihy, kde 
se dají přímo objednat (případně napište autorovi).  

 
Postihla mne zhouba - musel jsem začít učit. To tady není žádná radost, ani legrace. Na rozdíl od našich dob v Praze, 
kde si profesor mohl dupnout a třásli se i asáci, o studentech nemluvě, tady je pánem študák, protože sem na 
univerzity zřejmě přešlo toho staré heslo českých živnostníků. A tak jsem se musel důkladně připravovat. To víš, 
předem písemně ohlásíme učebnici, pak k ní musíme sehnat všechny diapozitivy. Když jsem konečně začal 
přednášet, v přednáškové síni na mne čekala horda duchem jen málo přítomných studentů a studentek (pro tvé oko a 
klid tvé duše bych dodal, že studentek povětšině ošklivých). Všichni se věnují maximálně podtrhávání pasáží v knize, 
případně ušklíbání nad mým akcentem. A aby to bylo ještě horší, tak nesmím dát najevo žádnou neznalost, protože 
těmhle studentům se musí přednášet jakási kombinace socialistického realismu a teologie. Samozřejmě jen to 
nejnovější. Ne že bych chtěl klesnout až do vět typu že už staří Řekové znali molekulární genetiku, ale vykládat jen 
poslední dva roky, to je moc silný kafe. Samozřejmě se mi doneslo, že musím mít oblek, a tak jsem vyštrachal zbytky 
peněz a koupil oblek i s kravatou. Tyhle příkazy samozřejmě neplatí pro študáky, a tak je krásná kombinace mé ho 
společenského oblečení s jejich relaxovanými jeansy. Zvláště zábavný (z hlediska oblečení) bude zase Halloween. 
Loni jsem omylem zabloudil do studentského křídla právě na tenhle praštěnej svátek a ve výtahu na mne bafly dvě 
holky v nějakým prostěradle celým od krve a nějakej kluk, kterýmu čouhal z hlavy dvaceticentrimetrovej hřebík. 
Bylo to po ránu, což jak si jistě pamatuješ, jen vegetuju a nepřemejšlím, a málem jsem byl na přebal.  
 
Po jedný přednášce jsem našel na pultíku ležet dotazník . Zapracovala moje česká zvědavost a začetl jsem se do něj. 
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Asi jsem to neměl dělat, ovanul ti mne takovej starej pražskej socialistickej duch. Jakejsi ročníkovej výbor, výbor 
proti rasově-sexuální diskriminaci a já nevím jakej výbor ještě, hodnotěj každýho přednášejícío. Dělnickej původ je 
zatím nezajímá, ale jinak jdou i po barvě kravaty. To jsem zvědavej, jak s kravatou z nejlevnějšího kšeftu dopadnu. 
Otázky do testu mám naštěstí hotový. To je taky výborný. Na každou otázku musím připravit minimáln ě pět 
odpovědí, takže ti brzo dojde dech i fantazie. Pamatuješ ještě na Pět ran do klobouku? Tak jsem si připadal. Když 
bylo nejhůř, tak jsem si dokonce vymejšlel anglický slova. 
 
Stejně mám ale dojem, že tihle studenti vznikli křížením neandrtálce s dementem. Co jim nedáš přežvejkaný, tak 
nepochopěj, dokonce jim musíme vysvětlovat napsaný alfa nebo beta. Prej toho maj moc, říkal šéfík. Vzpomínáš na 
naše studia na Albertově? Na přístrojích jsi koukal, jestli na nich není podepsaný Purkyně, embr yologii jsme se učili 
z knihy vydaný v padesátých letech, takže tam byly perličky typu že jakejsi Watson se domnívá, že objevil DNK. O 
takovejch věcech jako že místo kalkulaček jsme dostali metrový logaritmický pravítko, se kterým se dalo akorát 
šermovat, ani nemluvě. A pamatuješ, jak jsme honili tu laboratorní krysu, co jsme na ní měli měřit absorpci cukru 
střevem? Bili jsme ji, chuděrku, koštětem pod stolem, až jsme jí nakonec dorazili francouzákem, protože na narkózu 
nebyly prachy. To by tady bylo trestný a ochránci zvířat by mne asi veřejně lynčovali  
 
Musím se ale také něčím pochlubit, abych jen pořád nebrečel. Probojoval jsem do osnov i evoluci. Částečně ze 
zlomyslnosti, částečně proto, že na ní dělám. Pak se ale připravoval seznam přednášek pro letní školu, a to mne na 
momentík opustila dlouhými lety v Praze nabitá ostražitost (asi jsem dost nebděl, jak nás nabádal jeden z bývalých, 
dnes již neplatných klasiků) a celá pracně vybojovaná jedna hodina evoluce nenávratně zmizela. 
Copyright ©  1998 Václav Větvička.  
 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: VÉ-EŠ  
(aneb Moje milostná romance s mundůrem, dokončení.)  

A opět vojna jako řemen. 
 
Rok jsem si pak odpočíval na katedře. To bylo tak. moje umístěnka zněla do firmy ROMO - tehdy to bylo jen jméno 
pro pračky - na Moravě, daleko od rodné Prahy. Nemám nic proti pračkám, jen proti umístěnkám. Vy, kdo je už 
nepamatujete, jste přišli o zajímavý způsob socialistického vykořisťování člověka člověkem. Firmy, lépe řečeno stát, 
dal do placu volná místa pro čerstvě promočené inženýry, doktory či jinak vzdělané lidi a přednost měli straníci a po 
nich ještě také ženatí muži či vdané ženy (vdaní muži ještě tehdy neexistovali). Pro ty, co se před promocí vzali, 
oženili či osobášili, to ale stejně nebyl žádný med: těžko se našlo něco v malém městě, co vyhovovalo oběma 
manželům. Já patřil do kategorie třetí, t.zv. bezprizorné. Říkal jsem si, no co, pračka nepračka, Fulnek také není k 
zahození, je to blízko Ostravy a můj dědeček byl horník... No dobrá, dobrá, on byl také švec - jak jinak by uživil 
sedm dcer - ale ševci se za socializmu moc dobře neměli. Pravda, kdybych chtěl do dolů, stačilo nechat se zavřít pro 
nějaký politický přečin a vláda by mi sama zařídila bezplatný pobyt v Jáchymově. Ale tak daleko moje ambice ani 
vzpomínky na dědečka horníka nesahaly.  
 
Ale pak do mě uhodilo štěstí, jak říkají Angličané. Kdosi odmítl umístěnku asáka na fakultě; vlastně ne, bylo to tím - 
a to je prosím pravda - že se tam někdo z nešťastné lásky zastřelil a tím se uvolnilo jedno místo. A protože už všichni 
odjeli na své umístěnky kromě mě, kterému se nějak z Prahy nechtělo, nabídli to mizerně placené místo mě. Ale o 
tom všem snad až v jiné reportáži. Práce tam bylo dost, takže jsem neměl čas ani na lásku šťastnou, nemluvě už ani o 
té nešťastné, a tím pádem u mě k sebevraždě nedošlo. Až po roce si na mě vzpomněli vojenští páni a šel jsem tedy na 
ten povinný půlrok v zeleném. Kam?  
 
Jede Kudrna.  
 
Kam jinam, než do Brna. Dostal jsem povolání na místní Vojenské Učiliště Civilních Věd. Přijelo nás tam asi dvacet a 
zprvu jsme nevěděli, co budeme dělat. Dali nám uniformy letců, a to i přesto, že drátové spojení země - letadlo se už 
ani tehdy moc nepou žívalo. Brzy jsme zjistili, že naše úloha tam bude velmi jednoduchá - dělali jsme prostě všecko: 
tesali do zdi, instalovali elektrické vedení, malovali učebny, tahali motory, sepisovali skripta (ovšem pod cizím 
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jménem, tak jako to píšou slavným holywoodským hercům a herkám, pardon, herečkám), přednášeli a ještě řídili 
laboratorní práce.  
 
Jinak řečeno, cvičili jsme s oficíry, ale tentokrát my s nimi. Ano, na přednášky nám dali dálkové studenty odrostlého 
věku - důstojníky, kteří kdysi opustili svo u rodnou pastoušku, stáj či slévárnu a potřebovali si doplnit kvalifikaci. 
Tím se ale dostávali do prekérních situací: jeden se mi vždy musel za třídu zahlásit. Byl jsem sice brzo povýšen, ale 
hláška: "Soudruhu svobodníku, podplukovník Nestačil hlásí: třída nastoupena!" jim nějak neseděla. Titulovali mě 
tedy jakožto asistenta či inženýra - to mě nevadilo, jenom ten soudruh, na to jsem přece neštudoval, aby mi někdo 
nadával. Tam mi také jeden z nich v laboratoři u motoru špatně vypočítal kosinus, který mu vy šel vesele nad jednu 
(viz poznámka v předešlém pokračování). A nejen to, on mi to ještě krásně vynesl do grafu! Bohužel jsem mu tento 
historický dokument musel vrátit, ale mám na to svědky.  
 
Kadetka.  
 
Potkali jsme tam také pár hochů, kteří jsa vyhozeni z civilní, odešli na vojenskou školu, jakožto kadeti. Nechci na ně 
parafrázovat Cyrana z Bergeracu, vypadalo by to asi legračně, posuďte sami: 
 
"To brněnští kadeti jsou, 
to rváči jsou a rádi lžou . . . " 
Ale hlavně by to nesedělo, protože ti, co jsem poznal, byli vcelku hodní a pravdomluvní. Pravděpodobně to 
bylo tím, že už nenosili kordy a šíráky, ale fešné důstojnické uniformy moskevského střihu - tedy kalhoty, saka 
měli jiná než oficíři. Jednu dobu v Brně řádil "krutý major", který sprdával po městě aktivní oficíry, nejraději 
kapitány. Později ho chytili; byl to jeden kadet, který si "vypůjčoval" saka našich studentů-majorů, co je 
museli odkládat při laboratořích v šatně. Mrzelo mě tehdy, že jsem na ten nápad nepřišel sám. Byl za to 
veřejně degradován uprostřed vojska, nastoupeného do čtverce, jako za Napoleona. Strhávali mu předem 
naříznuté nárameníky a provolávali něc jako "fuj, fuj", ale ve vojenské řeči.  
 
Hned od začátku jsme nesměli ven. Náš majordomo Chujskij, který přišel s generálem Nesvobodou odněkud 
až z Asie, měl přezdívku kazak a jako takový byl hrozně na holky. Jednou se s někým vsadil, že první ženu, 
která vystoupí na nádraží z vlaku, svede. To se mu také poda řilo a brzo si - díky vojenským lékařům - vyléčil i 
následky . Důvod, proč jsme nesměli na vycházky, byl prostý: náš hrdinný kazak nám to vysvětloval tak, že 
máme na rukávech bílá "véčka". Brzo prý bude v Brně veletrh a my bychom těmi véčky prozradili cizincům, 
že je v Brně raketové vojsko. Marně jsme mu vysvětlovali to, co už věděl, že totiž ta véčka znamenala, že jsem 
absolventi. 
"To ale ti cizinci nevědí a budou si myslet, že jste od raketového vojska a prozradí se to," tvrdil celkem 
logicky.  
"No jo," povídáme, "ale v Brně přece není raketové vojsko..."  
"No to já právě nevím," povídá chytře Chujskij, "třeba je a vy to takhle vyzradíte!"  
Proč nám tehdy jednoduše neřekl, že se bojí nás pustit jen proto, že jsme ještě nebyli pod přísahou, to už nikdy 
nepochopím.  
 
Opět na cvičák.  
 
Při tom všem jsme ještě museli chodit na pořaďák, tedy opičárnu a hlídat jeden muničák v Konitrusích. 
Civilista by si myslel, že hlídání téhož je lehké: dá se tam plot, osvětlí a je t o. Nikoliv: Chodili jsme po obvodu, 
dlouhem asi 6 km, v úplné tmě. Občas se ze tmy vynořila opuštěná strážní věž, ideální místo pro někoho, kdo 
chce hodit ubohému vojáčkovi smyčku na krk. Také rychlost jsme si museli přizpůsobit: byli jsme posíláni asi 
čtvrt hodiny za sebou. Jednou - ještě před námi - se tam strhla přestřelka, jak totiž jeden zrychlený strážný 
dohonil toho před ním a vesele po sobě stříleli. Naštěstí ale neuměli moc mířit a neublížili si. Místo diverzantů 
tam chodili hlavně milenci a pytlá ci, kteří věšeli u země na ostnaté dráty zaječí oka a pak si přicházeli pro své 
úlovky. Jeden voják tam takového pytláka zatknul coby špiona a dostal odměnu. Podle jeho slov "jednou 
rukou jsem natáhl závěr, druhou kalhoty..." Na překvapovačku, tj. kontrolu stráží tam chodil se závodčím 
jeden kapitán. Překvapení se ale nikdy nekonalo: nařídil totiž závodčímu, aby šli se zhasnutou baterkou. 
Jelikož je ale bylo slyšet na kilometr, měli jsme se závodčím předem dohodnuto, že když bude závodčí svítit, 
kontrola se nekoná a naopak. Krásný příklad změny paradigmata. I na vojně se totiž dá myslet, jen když se 
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chce.  
 
Také jsme občas stříleli, dokonce i z kulometu. Střílelo se z pěti palpostů, současně pět z nás, každý 
pochopitelně ze svého kulometu. Cíl byl ve vzdálenosti několika set metrů, něco jako širokoúhlé plátno. Zasáhl 
jsem ho bez problému a náš četař ke mně přišel a povídá: "Svez se po tom taky kamarádovi vedle, ono mu to 
nejde" - tož jsem mu také něco nastřílel. Asi to řekl i jiným, nastříleli jsme všichni dobře. Po nás přišli 
zarezavělí důstojníci a učitelé, kteří to dělali povinně každý rok jednou a pořád ještě blbě. Jeden zmáčkl 
spoušť předčasně a málem přerazil závěrem našemu nabíječi prsty. Chujčík zase omylem držel kulomet při 
střelbě za páku, kterou se vysouvá hlaveň kulometu, maje ji za držadlo. Jenže ta páka byla volná a otočná, a 
jak začal střílet, kulomet mu provedl erekci a to vzhůru k nebi. Než ho kazak zase nasměroval, pokropil to 
před sebou všude možně. Mělo to ale i poziti vní stránku: alespoň si naši kluci u terčů nacvičili skok střemhlav 
do zákopu. Tehdy jsem si také popálil hrozně ruku - měl jsem po střelbě odnést kulomet a uchopil jsem ho za 
hlaveň. Tehdy jsem si vzpoměl na cennou radu mého dědečka, ještě od Piavy: není-li voda do chladiče, lze ji 
nahradit tou z měchýře. My jsme ovšem vodnou chlazené kulomety neměli, nehledě na to, že by se to mohlo 
brát jako zneuctění socialistických zbraní.  
 
Odlučáky a hlídky.  
 
Na rozdíl od normálních vojáků j sme neměli placenou cestu domů - dodnes nevím proč. Museli jsme tedy 
stopovat. Jednou, někde u Hradce, jsme dokonce stopli svatbu. Vzali nás sebou a ráno jsme se, ještě trochu s 
motolicí, znovu vyhrabali na silnici. Ženich se zrzavou nevěstinkou v té době ještě vyspávali po divoké noci, 
kterou zřejmě chtěli dokázat pravdivost textu písně: "Tam u Králového Hradce . . ."  
 
Tím stopováním se ale ztrácely dva dny z volna - později jsem si radši platil vlak. Tím ale tím se mé trápení 
neskončilo: začal js em také jezdit ještě navíc, bez povolení zvaného odlučák. To je, pokud to nevíte, jako 
zdrhnout z bojiště. Jednu lekci v psychologii mi dal jeden mazák na brněnském nádraží. Seděli jsme na lavičce 
a já při každém procházejícím lampasákovi vyskočil a salutoval. 
"Proč se unavuješ?" povídá ten mazák. 
"Když já jedu na černo," vysvětloval jsem mu.  
"Tak proč se děláš nápadnej, vole?" řekl mi lapidárně.  
Jednou mě ve vlaku do Brna zase pořád sledoval jeden oficír - to jsem v riti, řekl jsem s i po slovensky, ono to 
zní nějak slušněji bez toho háčku. Najednou ke mně přistoupil, tak jsem mu radši přece jen honem 
zasalutoval. "Ale pane inženýre," - všimněte si, už jsem povýšen na pána - "přece nebude zdravit svého 
studenta?" řekl on a nabídl mi chlast. Jelikož byl vyšší šarže, tak jsem nemohl odmítnout a tu flašku jsme 
dorazili, jakož i do Brna, v družné pohodě.  
 
Také jsme chodili na stráže po Brně, něco jako military police, ale jen jakožto doprovod. Hned v jedné velké 
dupárně ut rpěl velitel naší hlídky ostudu: chtěl totiž zatknout jednoho vojáka bez kravaty. Profesionální 
holka, co se s ním zrovna bozkala, skočila našemu poručíkovi na krk a prosila ho, ať vojáčka nezatýká, že se 
chtějí spolu brát, že si tu kravatu na svatbu určitě vezme. Ne, že by jí to uvěřil, ale holka dělala takovej randál, 
že náš zatykač radši utek'. Svoji prohru pak ještě opakoval v Ovesné Búdě, kde mu vrchní tvrdil, že tam žádný 
voják není, ač jich tam pár vzadu sedělo. Poručík si popotáhl pouzdro s pistolí z řitě na bok a vrchního gestem 
suveréna odsunul stranou. My "strážníci" jsme stáli radši vzadu. Jenže v tom okamžiku začali za stoly vstávat 
bodří farmáři a kovbojové, každý jako hora. Náš mládeneček ztratil kuráž a zbytek hlídky už nám vybíral jen 
ulice, kde nikdo nechodil. Na stanici nám pak kapitán vynadal, kdeže jsme byli, on že byl už u tří rvaček a i 
přes hubu dokonce dostal. Pak se zarazil a povídá: "Dobře jste hoši udělali, dostali byste přes ní taky".  
 
Manévry na nervy.  
 
Přišly manévry. To nás nepřekvapilo, věděli jsme to dost brzo, díky několika obětavcům, kteří měly styky - 
hlavně ty milostné - s manželkami oficírů, takže jsme věděli všecko dva týdny předem. Nás hnali s plnou polní 
a bednami střeliva kolem Mokré přehrady. Někdo z nás dal v jedné vesnici školákům cigarety a oni přitáhli 
malý žebřiňáček, na kterém jsme všechny ty náboje, miny a mety složili. Kluci nadšeně táhli, tak jsme jim 
nakonec přidali i ty pušky. Jenže průšvih: manévrů se zůčastnil i admirál Obézník , který znal učiliště a jeho 
triky jako svoje boty. Nějak se také dozvěděl i o nás, jenže nevěděl, kdo jsme, asi v dalekohledu neviděli ta naše 
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véčka. Po posádkách šel pak rozkaz zjistit, kdo že byli ti letci, kteří nechali tahat svou munici dětem školou 
povinným. Hádám, že Chujčík, který sice s námi nešel, to přesto taky věděl, leč neřekl - asi neměl důvody k 
sebevraždě.  
 
Také jsme strážili přímo v budově učiliště. Jednou o půlnoci přiběhla dívka jako z růže květ a že prý potřebuje 
pomoct odnášet vzorky. Závodčí se zachechtal a poslal mě. Našponoval jsem si svaly, v představě těžkých 
beden. Jaké bylo ale moje překvapení, když jem s ní nosil něco lehkého velikosti krabic od bot a navíc jich bylo 
jen asi dvacet, těch krabic. Hned po odnešení si dívčina začala rozepínat blúzku - šlo zřejmě o smluvené heslo, 
které mi ovšem nikdo předem nevysvětlil. I tak jsem ho kupodivu pochopil a co se dělo pak, je ovšem zase 
vojenské tajemství. Jen vyzradím, že díky tomu, že jsme si v kasárnách vařili své vlastní k afe, ve kterém nebyl 
brom, moje milostná romance s mundůrem tak utrpěla svou - i když ne první - defloraci.  
 
Asi za týden nás nechal Chujčík nastoupit a ať se prý přihlásí, kdo v tajné laboratoři nosil vzorky. Vida, že se 
nedá nic dělat, udělal jsem krok vpřed. K mému překvapení vystoupilo ještě jedenáct jiných. "Kdo jste nosil 
vzorky minulý pátek?" ptal se podplukovník dál. Nikdo se nepřihlásil. "Žížalka, Přiklopil a Šmidlal!" vyvolal 
z papíru, "vy jste měli ten den službu. Kdo jste nosil vzorky? " Třesoucí se Šmidlal, který s námi předtím ani 
ten jeden krok vpřed neudělal, se konečně přiznal. "Slečně z oddělení se ztratily klíče," pokračoval Chujčík. 
"Nevíte kde jsou? Nebudete trestán." Šmidlal sáhl do kapsy a tam je také našel.  
Když jsme odcházeli, ptám se ho: "Proč jsi se nepříhlásil s námi?"  
"No já se bál, že je těhotná," přiznal se. 
"Vždyť jsi tam byl před třemi dny!" musel jsem se smát. Na jeho omluvu je ovšem třeba říci, že byl 
matematik a jeho znalosti světa končily u Ludolfova č ísla.  
 
Opět v trablích.  
 
Přišel nějaký svátek a já jsem ho prospával po resekci zubu. Všichni opustili kasárny, aby se naložili do 
alkoholu. Vraceli se většinou až k ránu, dírou v plotě, zatímco naši kluci na strážnici jim napsali příchody včas 
a navíc hodně předem. Jenže ten večer přišel nějakej blbej major a prohlédl si tu knihu už půlhodinu před 
půlnocí. Našel je tam všechny zapsány, že přišli - o půlnoci! Zkontroloval si tedy jména a moje jediné tam 
nebylo. Rozhodl se mě tedy exemplárně potrestat, protože jsem zřejmě musel přijít nejen pozdě, ale i dírou v 
plotě. "Prokurátora na něj," zařval a nařídil, aby mě druhý den k němu přivedli. Kámoš mi to donesl a já 
pochopil hloubku té hrůzy. To, že jsem vůbec nebyl venku, mi nikdo neuvěří, vždyť nemám ani jednoho 
svědka!  
 
Jediná naděje byla umřít nebo zašít se na marodku. Dal jsem přednost tomu druhému a když jsem si tajně 
naklepal teploměr na 40 stupňů, doktorka mě zneschopnila a nařídila mokré zábaly - podle teploměru jse m 
pro ni musel mít při nejmenším malarii. Týden jsem si tam klidně léčil už nevím co a v neděli mě přišli 
navštívit kluci. "To je hezké, že jste přišli," povídám a u srdce mě hřeje. Poradili mi, abych si usušil slzy, že se 
jdou jenom zeptat zda se vzdávám opušťáku, který na tuto sobotu připadl právě na mě. "Nebojte se," 
povídám jim, "mám zázračný lék, zítra jsem zdravý." Dostat se ven bylo ovšem lehčí než naopak. Řekl jsem 
prostě doktorce, že bych tam ještě rád tak týden zůstal - co kdyby se mi nemoc vrátil a - a ona mě pak celá 
naštvaná uschopnila a vyhodila.  
 
Sbohem armádo!  
 
Zase jsme pochopitelně dělali zkoušky a to několikrát. Postupně jsem se stal ze slobodnika desiatnikom a 
později i čatárom. Přišíval jsem si nudle na záložky s pocitem, jak by asi na mě byl dědeček pyšný - dokonce 
jsem se na vojně naučil i šít! To už bylo vlastně skoro jako v manželství a moje líbánky skutečně končily . . .  
 
V Praze jsme se vrátil na fakultu. Poděsilo mě, že problém, o kterém jsem si myslel, že mu ujdu - měl být 
předtím vyřešen do jednoho měsíce - na mě pořád čekal, i s tím jedním měsícem. No nic, řekl jsem si, mír jsem 
uhájil, tak teď zase do práce.  
 
Asi za rok mě znovu zavolali na místní vojenskou správu. Byl jsem tehdy pár měsíců po lyžařském úrazu - 
narazil jsem kolenem na strom a rozbil si čéšku na deset kusů. Na Bulovce mi to operovali, ale naději na 
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normální chůzi mi moc nedávali. Asi to ale udělali dobře, protože za rok na to jsem už zase lyžoval. V době 
toho pozvání n a vojspr jsem prvně začal chodit bez berlí, to jest jen o holi. Povinen švejkovské tradici jsem se 
tam ale ještě na nich "dobelhal", jen volat "Na Bělehrad!" už jsem si jaksi netroufal. Dva doktoři mě 
prohlíželi, měřili flexi a ten mladší napsal: "Nohu ohne jen na 90 stupňů. Jinak noha normální". Starší doktor 
mu na to řekl, že to tak nemůže napsat - co je na 90 stupních normálního? - ale ze slušnosti (nebo ironicky?) 
toho idiota nazýval dál "pane kolego". Pak mě hned na místě oficiálně povýšili na podporučíka. Odložil jsem 
opatrně jednu berli, podával jsem jim všem ruku a řekl něco jako "služebník".  
 
Ještě jednou jsem se tam pak dostavil po mnoha letech, asi rok po známé invazi, kdy nás ale kupodivu 
nepovolali na obranu státu - asi proto, že byla invaze t.zv. spřátelená, protože se střílelo jen z jedné strany, t.j. 
do Čechů a Slováků. To už jsem se rozhodl podívat se do světa a potřeboval jsem jejich podpis. Záminkou byl 
turistický zájezd do Anglie - myslím, že jsem jim tehdy namluvil, že se jedeme podívat na rozbombardované 
Coventry.  
Vojenští páni mi tehdy řekli: "Ale to nám musíte všecko povídat, až se vrátíte!" 
"Spolehněte se," povídám, "vy budete první, které pak navštívím."  

----- 

Slibu jsem dostál jen napůl. Když jsem se po dvaceti letech vrátil, vojenská správa v tom místě už nebyla. A 
věříte, že jsem se ani nenamáhal ji hledat? Pravda, všecko už bylo tehdy sametové, ale co kdyby mě ještě 
degradovali, z podporučíka na brance či dokonce na podebrance? A vůbec, proč si kazit vzpomínky na moje 
líbánky s mundůrem, ne?  
 

(konec) 

Zpět na index  

POVÍDKA: CO TY NA TO MÍŠO?  
(Ukázka ze stejnojmenné divadelní hry, poprvé uvedené v soutěži Alfréda Radoka 1997)  

Rudla Mlynář se snaží se svý m počítačem vyřešit problém, jak ušetřit podniku peníze. Vymyslí si, že k tomu 
potřebuje superinteligentní počítač. Přemluví kamaráda Frantu, počítačového genia, aby mu pomohl takový 
počítač naprogramovat. Počítač - kterému mimochodem říkají Míša - umí číst, mluvit a jde o to jen najít program, 
který by mu umožnil i myslet. To se jim zcela nedaří, protože nový, inteligentní program se sice umí učit, ale 
potřebuje zřejmě novou, zpočátku téměř prázdnou databázi. Pavel, Rudlův švagr a psychiatr, se ovšem do scény 
zaplete jen tak zničeho nic, jako každý příbuzný.  

AKT 1, SCÉNA 3. 
 
(Rudla stojí u kompjútru a něco si brumlá) 
 
FRANTA: (zaklepe a vejde) 
RUDLA: 
Dále! (otočí se) Jo to jsi ty, Franto, tak nazdar, už jsem se nemohl dočkat, člověče. Mě ti ta věc úplně rozbila 
manželský život. Líba se toho bojí a nebejt tebe, asi bych už s tím praštil. Připadám si jako doktor Faust, upsal 
jsem tomu svou duši a teď nemohu jinak. 
FRAN TA: 
´No přece se tak lehce nevzdáme´, jak říká náš vedoucí, když chce říct, že to musíme za něj udělat my. Ty jsi 
teda Faust, já Mefistáfl, ale kde je ale Kopecký? 
RUDLA: 
Já ho dneska ještě neviděl (zasměje se tomu jako dobrému vtipu). Přinesl jsi to? 
FRANTA: 
To víš, že jo! Já jsem našel nějaké starší diskety, taky ještě jeden program z roku osmdesát osm, ovšem to ještě 

Page 7 of 12



nebyla tahle technologie.... 
RUDLA: 
(nedočk avě) Tak honem, honem, sem s tím! 
FRANTA: 
Moment, ne tak rychle, vždyť ti to neuteče! (vkládá disk do počítače) Já to tam nejdřív musím naloudovat 
sám. RUDLA: 
Ale počkej, to budu k tomu loudění vždycky potřebovat tebe? 
FRANTA: 
Ale ne, zapíšu ti to do paměti, na trvalo. (píše něco na klávesnici a píská si při tom). No a teď vyťukáme 
(vyťukává) N-E-U-R-O-T-I-K, a je to! 
RUDLA: 
Neurotik? Já nechci žádného neurotika! 
FRANTA: 
Ale ne, to je takový žert, víš, my programátoři hrozně rádi žertujeme, asi jako astronauti. Tenhle program byl 
od firmy Neural Robotic, no a někdo tomu začal z legrace říkat Neurotik.Tak se to ujalo a i příkaz, kterým se to 
spouští, změnili na "Neurotik", tak to vlastně vzniklo. 
RUDLA: 
(chápavě) Aha. A co návod? Je k tomu nějaký návod, víš ten, jak se to říká, no...manuál? 
FRANTA: 
(směje se) Ne, tohle je automatika. No jo, návod - je k tomu návod, ale ten by ti moc nepomohl, tenhle program 
se používal na ukázkové plnění plánu. Ten ti tak lže, to bys ani nevěřil a taky je tak chytrý, že už ví předem, na 
co se budeš ptát. Asi jako prodavačka v obchodě, která místo "Dobré ráno" říká hned "Nemáme, přijďte za 
týden". 
RUDLA: 
No to je vono - honem se ho zeptej, jak ušetříme firmě ty peníze. 
FRANTA: 
No dobře, když jinak nedáš. Jak že mu říkáš? Aha, Míša. Tak tedy Míšo, tak nám řekni, kolikátého dneska je? 
MÍŠA: 
Wie spät ist es? 
FRANTA: 
Ich bin Franciskus, also Franta, Franz. 
MÍŠA: 
(zpívá) Das ist ein badewanne tango, badewanne tango... 
RUDLA: 
Tak ho přepni na češtinu, ježíšmarjá! 
FRANTA: 
Enšuldigepite, kde jen ta zasra - pardon - komanda? (přepíná) 
MÍŠA: 
Soudruzi a soudružky, k dnešnímu výročí... 
FRANTA: 
(omluvně k Rudlovi) To je asi - jo už vím, oni tam měli ještě nějaký starý věci na disku a zapomněli je vymazat 
(hledá v manuálu) vymazat, jo vymazat (vyťukává) alt ká... 
MÍŠA: 
Jak už tady přede mnou nanesl soudruh Bičík... 
FRANTA: 
Člověče, ono se to nechce vzdát (znovu vyťukává) alt ká... 
MÍŠA: 
Jak už tady přede mnou nanesl pan továrník Bičík... 
RUDLA: 
No to je už lepší kafe, to druhé by asi Bičík už teď nerad slyšel. 
MÍŠA:  
Na vý dobytky socialismu si nenecháme nikým sahat... 
FRANTA: 
(zklamaně) Ba ne, není to lepší. Stará paměť se asi tak lehce nevymaže. Ale možná, že to jsou jen nějaký 
virusy. 
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RUDLA: 
To myslíš jako něco s Rusákama? 
FRANTA: 
Ale ne, jen virus, něco jako bacil. To když si nasadíš, tak se ti to tam usadí a - vlastně no jo, máš pravdu, jako 
Rusáci... 
RUDLA: 
(zklamaně) To jsem tedy v troubě! Ale kde se to mohlo nakazit? Ja chodím jen do práce a Líba k paní 
Povondrové, od té to snad nechytila? 
FRANTA: 
To ne, to se dá chytit jen přes disk. Počkej, uděláme diagnostiku. (ke kompjútru) Zkontroluj, jestli nemáš 
virusy! 
MÍŠA: 
Široká straná majá radnája... 
RUDLA: 
No jo, jsou to ty Rusáci, my se jich nezbavíme, ty si nedaj a nedaj pokoj! Já to nechápu, vždyť my si s Líbou 
mejeme ruce vždy před i po použití toalety, dokonce někdy i před jídlem! Kde jsme to jen mohli chytit? 
F RANTA: 
Vždyť ti říkám, že to bylo na těch diskách. Ono se tehdy šuškalo po podniku, že vláda propustí všechnu 
inteligenci a místo ní bude používat jen tu umělou, tu artificiální, jak se říká mezi námi odborníky. Tak to je v 
čudu, takhle to už pracovat nebude! 
RUDLA: 
A víš to, že jsem vlastně docela rád, že už to takhle pracovat nebude? 
FRANTA: 
No dobře, je to pořád ještě nakažené, ale to se spraví. Já ti vymažu celou paměť. 
RUDLA:  
To radši ne, člověče, já už si takhle málo nepamatuju! 
FRANTA: 
Ale ne, já myslím tu počítačovou paměť. Nemáš tam nic důležitého? 
RUDLA: 
Ne, nic, jen to vymaž, hlavně ty virusáky. A Líba to ještě pořádně vydesinfikuje lysolem. 
FRANTA: 
(něco vyťuká) Není třeba, už se to maže. Bohužel to nebudeš moci používat dokud nenapíšu nový program. 
Ale nechám ti tu zato ten quiz "Z českých luhů a hájů", viš, ten, co býval v televizi, tak se po bav. 
(Za dveřmi zatím stojí Pavel, zaklepá a vejde) 
PAVEL: 
Ahoj Rudlo, už se ti to povedlo? 
RUDLA: 
(čumí pořád na kompjútr, ani se na Pavla nepodívá, ale podává mu ochotně stranou ruku) Ahoj. Nepovedlo. 
PAVEL: 
A co je na tom tak těžkého? Přece si můžeš dneska i v obchodě koupit program, ten ti spočítá skoro všecko. 
RUDLA: 
(vysvěluje) To je právě ono, já nechci aby ten můj počítal, teda aby JENOM počítal, víš? Já chci, aby taky 
MYSLEL! 
PAVEL: 
Co blázníš, to nemůžeš chtít ani od lidí, natož od počítače. To já měl jednou pacienta... 
RUDLA: 
(přeruší ho) Já vím, on byl šťastně ženatej a začal chodit s jednou paničkou z kanceláře, slíbili si, že se 
rozvedou, aby se mohli vzít (zarazí se, pochopí, že udělal vtip a ulehčeně se zasměje) To je dobrý, co? Takže on 
se rozvedl, ale ona si to jaksi rozmyslela, tak on ji proto zabil a teď sedí, ale měl by spíš viset. To jsi mi už říkal 
něko likrát, ale kde je ta pointa? Tu jsi mi nikdy neřekl! 
FRANTA: 
(vmísí se do rozhovoru) Pointa je, že on moc nemyslel. Nejprve měl nechat rozvést ji a pak si to mohl třeba 
rozmyslet zase on, měl by alespoň na vybranou. 
PAVEL: 
Ale neměl, pravděpodobně by zase odbouchla ona jeho. 
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RUDLA: 
Anebo by ho odbouchla jeho manželka -  
FRANTA: 
Anebo by ho odbouch její manžel -  
PAVEL: 
Ale to ne, vždyť on je přece manžel své manželky!  
RUDLA: 
Ale není, vždyť se už rozved´! 
FRANTA: 
No já myslím manžela té druhé, tedy jako manžela té jeho milenky, ta byla přece manželkou toho druhého 
manžela. 
RUDLA: 
Bože, ty už mluvíš jako tady Pavel, ale on může, on je psychiatr a ještě mu za to lidi platěj. 
PAVEL: 
(přejde k věci) A ty zase Rudlo nemyslíš a zanedbáváš Líbu. Půjde-li to takhle dál, ona se ti ještě odcizí -  
FRANTA: 
(přeruší ho) Anebo tě odbouchne - 
PAVEL: 
(pokračuje) - takže bys ji měl radši zbouchnout, hehe, ale to myslím vážně. Ty tady máš tuhle (ukáže na 
počítač) hračku, tak jí taky nějakou dopřej a budete oba spokojeni. 
RUDLA: 
(podezíravě) Ona si stěžovala, co? 
PAVEL: 
Blázníš? Cožpak ona se přizná vlastnímu bratrovi? Ale nejsem slepý a vidím, jak ji to trápí. A ty už taky nejsi 
nejmladší -  
RUDLA: 
S komplimentama na mě nec hoď. Ne, my si teď nemůžeme dopřát dítě, máme nový auto -  
FRANTA: 
(přidá se) - a počítač -  
RUDLA: 
No ten už mám skoro splacenej, auto ještě dlouho ne. Ale slibuji ti Pavle, že až tenhle problém vyřeším a 
dostanu přidáno, dojde i na to. 
PAVEL: 
Jo, dojde na to, až budou Rusové v NATO, co? Tak dobře, dělej jak uznáš, já ti stejně tuhle radu nebudu 
účtovat, (směje se) hahaha. Ale vážně, mluvím k tobě jako chlap k chlapovi, neodkládej to. Kdoví kdy tahle 
věc (ukazuje na počítač)... 
RUDLA: 
(napovídá) Míša! 
PAVEL: 
Cože? 
RUDLA: 
No Míša se jmenuje. A líbí se mu to, podívej (zapíná počítač) 
MÍŠA: 
(hlasem rozhlasového hlasatele) Vítejte do světa českých luhů a hájů… 
RUDLA: 
(otráveně) Ale jděte mi s tím do háje. (k Frantovi) No jo, já zapomněl Františku, že jsi mi to ostatní všecko 
smazal. (chce to vypnout) 
PAVEL: 
Počkej, nech to tam, to já jsem měl jako dítě hrozně rád. 
MÍŠA: 
(pokračuje) Otázka první: kdy napsal Dvořák Hubičku? 
FRANTA: 
(háhá) 1897? 
MÍŠA: 
Chybně, správná odpověď je NIKDY. 
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RUDLA: 
Co to zase blbne, jak to nikdy? 
PAVEL: 
No protože ji napsal Smetana, ty koni. 
FRANTA: 
No to je chytrý, to je teda inteligence, to ti řeknu. Ale ještě ne dost, aby ti to řeklo, jak tvůj podnik může ušetřit 
peníz e. (zasměje se) 
MÍŠA: 
Kolik je zemědělců na Písecku? 
RUDLA: 
To teda nevím! 
MÍŠA: 
Správně, to opravdu nikdo neví. 
FRANTA: 
(dychtivě) Hele, jak ušetří Rudla podniku peníze? 
MÍŠA: 
Nejprve se vypůjčí peníze u banky Uranie. Tyto peníze se pak uloží na spořitelní konto u banky Uranie. Ze 
získaného úroku se pak zaplatí část splátek na půjčku, zbytek se pak znovu uloží na spořitelní konto u < 
i>banky Uranie. Tím se půjčka splatí dřívěji a tím se ušetří na splácení půjčky u banky Uranie. 
RUDLA: 
(naštvaně) Ale tak se přece nic nevydělá, jen prodělá! To je přece blbec! Úroky na půjčky jsou přece vždycky 
větší než ty, co vyplácejí na spořitelních knížkách! 
FRANTA: 
(chechtá se) No jo, ale to (slabikuje) DŘÍ-VĚ-JI, to je čeština, co? 
RUDLA: 
No trochu německá, no. Co se prosím tě tak hloupě směješ? 
FRANTA: 
Protož e já už vím, co to je. To je zase kus programu, který banka Uranie dávala zadarmo svým zákazníkům, 
aby si u ní půjčovali peníze. 
PAVEL: 
A to byli s odpuštěním tak hloupí? 
FRANTA: 
Ale ne, ti z banky byli docela chytří, oni slibovali desateronásobný zisk, jako v pohádce. Hloupej byl ten, kdo 
na to naletěl. Ale ten nový program, ten bude jiný, ten bude přemýšlet, to ti slibuju. Hlavně se bude muset 
umět učit, a proto začneme s úplně prázdnou databází, to je to hlavní. RUDLA: 
Já tomu nerozumím. Já jsem asi blbej, když chci inteligentní kompjúr. 
PAVEL: 
(Smířlivě) Ale ne, Rudlo, kdybys byl blbej tak bys chtěl neinteligentní kompjútr. No tak já jdu, jdeš taky, 
Franto? (k Rudlovi) Jo, ty Rudlo, pozdravuj mou ségru Líbu!  
(Pavel i Franta odházejí). 
RUDLA: 
(už zase v papírech) Pozdravovat Líbu? A od koho? 
PAVEL: 
(otočí se ve dveřích, pak zpátky na Frantu, zaťuká si na čelo a zpívá) Od Poljany vietor věje< /i>, …(odchází) 
 
(Scéna se zatmí) 

Zpět na index  

POEZIE: ÓDA NA FÍZLY  

Dneska mě můzy pobídly, 
bych napsal ódu na fízly. 
Tak jsem si sedl 
a pero zvedl, 
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bych popřel, že jsou fízli zl í.  
 
Ne každé srdce zaskáče 
radostí, zří-li práskače. 
Málokdo bratři 
vám dneska patří 
s obdivem na udavače.  
 
Dávaj´ jim jména ošklivá. 
leckdo se s hnusem ošívá, 
když vidí skanka, 
který jak laňka 
svým pánům zprávy nosívá.  
 
A to že není odvaha, 
svlékati lidi do naha? 
On z nezištnosti 
a bez lítosti  
napravit druhé pomáhá!  
 
Jak přemáhá se mocí vší, 
když druhým v srsti hledá vši! 
Smr dutá z šelem  
tu lidským tělem 
živí tradici mizivší.  
 
Hromadě mrtvol žije na 
náš dobrý přítel bez jména. 
Za tvými zády 
podpoří vlády 
ta věrná, tichá hyena.  
 
A přesto vše se lidem hnusí. 
Co za to vytrpí a zkusí! 
Však chválu nechce, 
jen skromně šepce: 
Někdo to přece dělat musí! 

Zpět na index 
Jdi na titulní stránku Hurontarie  
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HURONTARIA - 17B/98  
Canadian Cze ch-out Webzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
 
Ja už jsem tu psal, rád se browzdám po Netu a tentokrát mě zaujala stránka, která se zabývá rozlousknutím záhady: 
byl S hakespeare Shakespeare nebo nebyl? Abyste rozuměli, jedná se o muže za Stratfordu, který se jmenoval S. a 
jeho život se natolik liší od toho, co očekáváme od autora S. díla, že se můžeme jen divit, že to nenapadlo nikoho už 
za jeho života. V minulém století pochyby ještě zesílily a hned se hledalo, kdo asi mohl S. dílo skutečně napsat. 
Nabízely se osoby jako známý herec a autor divadelnich her Ben Johnson, Christopher Marlowe (také známý autor 
her), Sir Francis Bacon a dokonce či William Stanley (Sixth Earl of Derby). Šlo o muže (je ovšem nápadné, že se 
dosud nepodezřívala žádná žena!) s vyšším vzděláním, znalostí latiny a řečtiny, který by byl hodně cestovalý, byl 
dobře obeznámený s životem u královského dvora a pochopitelně měl nadání spisovatele a básníka - tedy vlastnosti, 
které prý u muže ze Stratfordu neexistovaly, nebo se nemohly jaksi dobře vyvinout, vždyť se ani neví, jestli ukončil 
školu!  
 
Až na začátku tohoto století anglický učitel J. Thomas Looney objevil os obu, která všechny tyto vlastnosti měla: 
Edward de Vere (17th Earl of Oxford), který žil od roku 1550 do 1604. Problém byl, že Earl zemřel dvanáct let před 
S. a řada S. her se datuje až po jeho smrti. Looney navíc neměl mnoho důkazů pro svůj názor, ty přišly najevo až v 
roce 1984, kdy Charlton Ogburn napsal svou silnou (na tlouštku - druhou půli už jsem ani nedočetl) knihu The 
Mysterious William Shakespeare. Přiznávám, že některá data tam jsou hodně přesvědčivá - tak např. se tam vysvě 
tluje, jak klamné je datování S. her, jejichž náměty vlastně ani nebyly originální a které navíc vypadají, že byly 
přepisovány, případně i opisovány odjinud. Také to, proč Earl nemohl použít své jméno, protože ve hrách často 
zesměšňoval i dvůr královny Elizabeth. 
 
Na stránce http://www2.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shakespeare/ se dočtete tohle vše a ještě mnohem víc. Citují se 
tam zajímavé argumenty obou stran, to jest stratfordské (pro muže ze Stratfordu.) i oxfordské (pro de Vera). Spor 
ovšem zůstává nerozřešen - protože, jak také říká ve svém článku Al Austin: "Ti, co věří, že de Vere byl Shakespeare, 
musí přijmout dost nepravděpodobný hoax (tj. podvod) jako součást (své teorie), tedy spiknutí s úmyslem zamlčet, 
jehož součástí by byla, mimo jiných, i královna Elizabeth sama. Ti, kteří jsou na straně muže ze Stratfordu, musí 
(zase) věřit na zázraky." (Poznámky v závorkách jsem dodal sám, jan.)  
 
F OTOGALERIE: Pro ty, kteří si myslí, že Hurontarie má málo obrázků, jsem udělal specielní nezávislou galerii, 
najdete ji tady.  
 
ARCHIV: Vy, kdo se snažíte prokousat starými čísly Hurontarie, která pracně ládujete z Netu - nepospíchejte, máme 
pro vás v příštím čísle překvapení...  

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: HALLOWEEN  
Reportáž: A ŘÍKAJÍ TÉ ZEMI CARIBOO, díl 1.  
Povídka: JÁRA CESTOVATELEM 
Poezie: NELITUJ 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
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diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 

 
Chuckeyho paradigmata a paradoxy:  
 
"Máme s manželkou společné konto v bance. To znamená, že jdeme oba napůl: já tam peníze 
ukládám a ona je vybírá." 
 
 
 

Prosím pište mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde 
nové číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii 
dozvěděli. Novinka: můžeme také zasílat číslo e-mailem, můžete ho pak číst browserem off-line. Do dopisu připište 
POŠLI HTML.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from author. 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

 

ÚVAHA: HALLOWEEN 
(poprvé otištěno v Kanadských Listech) 

V anglosaském světě (ale ovšem i jinde) se oslavoval Halloween, neboli Sv átek všech duší, druidský Sumhain či po 
česku Dušičky. Je to jeden ze starých pohanských svátků. V době, kdy končilo léto a stáda se sháněla do stájí, lidé 
vzdávali úctu mrtvým a dávali jim oběti, neboť se věřilo, že v období, které trvalo obvykle od 31. října do 2. 
listopadu, mohou tito navštěvovat nás živé a případně tropit různá alotria. O Halloweenu se totiž zvedala opona mezi 
světem živých a mrtvých. S příchodem křesťanství se nejprve doufalo, že tento svátek půjde zrušit; když ale zjistili, 
že ne, tak ho přejmenovali na Den všech svatých a bylo to. Nebo že by ne?  
 
Ono se totiž opravdu změnilo jen to jméno. Je pravda, že už se o svátcích nevystavují pomalované lebky předků - tak 
to dělali třeba Keltové - ani ruská Baba Jaga si už nestaví plot z lidských kostí, ale pořád je tu ještě dost zvyků, které 
někteří ochránci našich duší považují za zjevy hraničící se satanismem či pohanstvím. Zato děti se na Halloween těší, 
neboť dostávají různé mlsky a m ohou se přestrojovat za různá strašidla, protože - věřte si tomu nebo ne - děti si s 
duchy docela dobře rozumějí. Jeden takový starý zvyk – guising ze Skotska - pojmenovaný trick or treat, se totiž 
tady provádí ještě dnes. Děti, převlečené za čarodějnice, Drakuly, Frankensteiny, figurky z různých horrorových 
filmů či science-fiction, werewolfy a podobně, vám zaklepou na dveře a vy už pro ně musíte mít připravené různé 
bonbóny, čokolády či cukrátka, a to ještě prosím musíte přestírat, že jste pořádně vystrašeni!  
 
Televize vždy dává celý týden horrory a tatínkové zatím vyrábějí Jack o´Lantern, což je lucerna vydlabaná z 
pumpkinu (turka, tykve, dýně), která se postaví do okna. Uvidíte ji po celé Severní Americe, ale tento název prý 
vznikl přímo tady v Kanadě, na Newfoundlandu, kde rybáři často vidívali před přídí své lodi (jack-boats) světelnou 
kouli, která je (na rozdíl od českého ohnivého muže) chránívala před neštěstím. Jak se taková lucerna dělá? 
Jednoduše: nejprve si namalujete nějaký ten kulatý obličej na papír, pak vezmete dýni, přenesete svůj návrh fixem na 
tu dýni a už se může krájet. Nejprve vyříznete nahoře kolem stopky něco jako víčko, asi tak 12 cm v průměru a řez by 
měl být kuželovitý, aby pak víčko dobře zapadlo, ale nepropadlo! Vyberete vnitřek dýně, z kterého se pak dá udělat 
výborný koláč (pumpkin pie), vyříznete dýni oči, ústa a nos a dovnitř postavíte a připevníte kratší svíčku, jejíž spodek 
obalíte staniolem. Zapálíte, přiklopíte a je to. Hlavně se nepořezejte nebo neudělejte požár!  
 
Také některá zvířata jsou spojena s Halloweenem: tak např. netopýr, orientální symbol nesmrtelnosti, jehož křídla prý 
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byla inspirací pro japonské vějíře. Podobně i sova, o které severoameričtí Indiáni věří, že přináší nemoci a smrt.  
 
Jak vážně je tento svátek asi brán, si můžete představit z toho, že ještě před několika lety čekaly stovky lidí u Niagary 
na ducha známého kouzelníka Houdiniho, který totiž před svou smrtí slíbil, že pokud s vět mrtvých existuje (on sám 
na duchy nevěřil), že se vrátí a poví nám o tom. Zatím tak ovšem neučinil…  
 
V Mexiku a Jižní Americe se tento den nazývá Dia de los Muertos, den mrtvých, a oslavuje se tím, že kněží 
vysvěcují domácí oltáříčky. I na hřbitovech se postaví u hrobů malé oltáře a lidé, oblečení v maskách (většinou jsou 
to napodobeniny lebek - starého symbolu Inků a Mayů), přinášejí na hroby květiny - hlavně žluté barvy, která prý 
přiláká mrtvé - a pak tam mají piknik.  
 
Také vy, jestli chcete, můžete oslavit Halloween tím, že si najdete nějaký starý, opuštěný hrob se zajímavým 
náhrobkem a na archu papíru můžete tužkou okopírovat nápis na něm. Papír se přiloží na kámen a tužkou se po něm 
prostě jezdí, až se celý nápis přenese. Mrtvým to většinou nevadí, ale pro jistotu s sebou vezměte malou kytičku a 
položte ji na hrob, to prý je určitě odzbrojí… 
 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: A ŘÍKAJÍ TÉ ZEMI CARIBOO, díl 1.) 

Tento název jsem si vypůjčil z knihy Robina Skeltona, kterou najdete už jenom v antikvariátech, ale mohu ji 
doporučit každému, kdo by se tam chtěl jet podívat. Pravda, ty doby, kdy tam žili podivíni - jako byl třeba onen 
zlatokop, co dával přednášky o řeckých filozofech, či právník, jehož kanceláří byla jeho stará Fordk a anebo ten 
Číňan, který projel peřeje Fraser River na prámu, na kterém měl pro jistotu přivázánu i svoji rakev - tedy ty doby už 
dávno pominuly, ale překvapení tam přesto najdete na každém kroku…  
 
Město jako stvořené pro pohlednice.  
 
Chcete-li se tam vyupravit z jihozápadu, musíte se nejprve dostat do Vancouveru, města pojmenovaného po 
kapitánovi, který první zmapoval celé pobřeží Britské Kolumbie - té se tu mimochodem říká zkráceně jen "B.C." Je 
to rušný přístav na západním pobřeží Kanady, plný americké architektury i asijské romantiky, ale přivítá vás jinak 
dost nevšímavě - jeho jeden a půl milionu obyvatel má svých problému dost, stejně jako každé jiné velkoměsto. Den 
či dva vám ovšem zdaleka nestačí na to, abyste si prohlédli to nejlepší, co tam je. Určitě byste ale měli vidět Stanley 
Park s nádhernými cedrovými totémy indiánů kmene Haida, vztyčenými na Brockton Pointu či jít do zoo s velkým 
bazénem, kde černobílí tučňáci plavou pod vodou tak rychle, že se zdá, jako by tam létali. Záliv je překlenut mostem, 
zvaným Lion´s Gate, který si nezadá s podobným, zvaným Golden Gate, který je v San Francisku. A přejedete-li 
tento most na sever, nezapomeňte se podívat na Grouse Mountain: nahoru se dostanete švýcarskou lanovkou (říkají jí 
Aerial Tramway) a tam pak je - ve výši 1100 metrů nad mořem - z plošiny nezapomenutelný pohled na město, ne 
nepodobný tomu v Rio de Janeiru či v mexickém Acapulku.  
 
Na cestě zpět do města se můžete pohoupa t na zavěšeném mostu přez Capilano Canyon. Je 140 m dlouhý a 70 m 
pod ním je - ano, řeka Capilano. Zpátky v přístavu se ještě pokochejte pohledem na startující hydroplány či velké 
skandinávské lodi, které tu provozují výlety na Aljašku. Odtud také v roce 1940 vyjela loď Sv. Roch, která se pak 
probojovala na severu ledem kolem celé Kanady až do Halifaxu v Novém Skotsku a ještě zase zpět, čímž pádem byla 
Kanada první ze všech a tak byla tato dlouho hledaná Nortwest Passage , po staletí hledaná c esta na severozápad, 
přiklepnuta jí. Město má také velkou čínskou čtvrť, kde můžete ochutnat kantonskou kuchyni dim-sum, nebo vedle v 
japonské restauraci smaženou tempuru či sushi ze syrových ryb (a to ještě prosím přímo pod pravými, rozkvetlými 
sakurami, kterých je ve Vancouveru plno). A najednou se vám zdá, jako by to bylo odsud do Asie jen na skok a ne 
celých deset hodin letadlem, a i ten vítr od moře je nějak cítit pravou exotikou Orientu…  
 
Nahoru a ještě výš…  
 
Necháváme město za sebou a začínáme svoji trojúhelníkovou anabázi směrem na severo-severo-východ, jak by 
řekli námořníci. Na chvíli se ještě zastavíme v Britannia Beach, v největším dole na měď v Britském 
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Commonwealthu, kde nás elektrická lokotka zaveze až pod zem, když si ovšem předtím nasadíme hornické 
přílby a navlékneme obrovské pršipláště. Další zastávka je už Squamish (což v jazyce Salish indiánů znamená 
"matka větru"), město proslulé dřevorubeckými zavody v sekání, tesání, štípání či kácení stromů, ale také v 
běhání po kmenech, plovoucích na vodě a vůbec ve všech možných i nemožných kategoriích. Tyto sporty 
vlastně vznikly z napodobování pracovních úkonů lumberjacků (dřevorubců), logdriverů (vorařů) i 
beachcomberů (těch, co shromažďují malými čluny jako beranidly klády, co se na vodě rozutíkaly). Dřevo je 
jedno z největších přírodních bohatství Britské Kolumbie a stromy, zvláětě cedry, tu rostou tak obrovské, že 
ani na vrchol neuvidíte…  
 
Pobavíte se zde i při světovém mistrovství ve šplhání na vysoké kmeny - do 30 metrové výšky! - které se 
provádí jen za pomoci čtyřmetrového lasa, dobrých bot a silných paží. Za nejobtížnější považuji disciplinu, 
kdy si dřevorubec vyseká asi ve výši jednoho metru do stromu zásek, do něj zatluče jedním koncem prkno, na 
které pak vyskočí, vytesá další zásek o metr výše, zasadí prkno, vyskočí na něj, atd. atd. Že se to prkno při tom 
zatraceně prohýbá a třese, to vám snad ani říkat nemusím. Nakonec přijde to nejlepší: vrh na terč 
dřevorubeckou sekerou, co má ostří na obou stranách. Ta se vám ovšem musí přitom zaseknout do dřeva, což 
je trik, na kterém budu muset asi ještě nějakou dobu pracovat…  
 
Whistler neboli Pištec  
 
A pak už zase pokračujeme dál po silnici č.99, jinak též zvané Cesta z moře do nebe (Sea to Sky), která se vine 
na pokraji útesů a to pod skalami, které jsou téměř vertikální. Cestou potkáváme autobusy Maverick Coach 
Line, které směřují tam, co i my: W histler - Pemberton - Lilooet. Napravo od nás se tyčí obrovský provinciální 
Garibaldiho Park a nic jim nevadí, že tu Guiseppe nikdy nebyl - to jen si tu jeden italský námořník na něj 
vzpomněl, asi tak, jako čeští Sokolové ze sympatie převzali do svych krojů červené košile po garibaldovcích. 
Park má 195 tisíc hektarů, jsou tam i lávová pole a nejvyšší hora (Garibaldi, jak jinak!) měří 2678 m.  
 
Ale to už jsme také ve Whistleru, nejlepším lyžařském středisku v Kanadě, nazvaném pod le hvízdavého větru, 
který sem fouká skrze Fitzsimmonsův průsmyk. Jsou tu vlastně hory dvě - Whistler a Blackcomb, každá kolem 
2200 metrů vysoká, na kterých jsou také dvě z nejdelších sjezdovek v Severní Americe. Každá má bratru 
počítaje kolem 85 sjezdovek, a ta nejdelší z nich je dlouhá osm kilometrů. Můžete zde ovšem také jezdit na 
běžkách či ski-boardech a oblíbené je tu i heli-skiing, to když se necháte helikoptérou nejprve vynést až 
nahoru, na neporušená sněhová pole prašanu. Pro t y, co mají rádi společnost, je zde tak zvané aprés-ski, tj. 
zábava v barech, restauracích a nechybí tu pochopitelně ani disko. V létě se tu hlavně jezdí white water, tedy 
peřeje; také tu kvete pěší i kolová turistika a komu to nestačí, může si někam vyletět v pronajatém vrtulníku či 
hydroplánu. A pro ty, co rádi – promiňte, chci říci rády - nakupujete, je tu plno obchodů typu boutiques, s 
oděvy, doplňky, šperky i suvenýry.  
 
Pembertonský grizzly.  
 
Pemberton , malé dřevorubecké městečko, pojmenované patrně po známém jižanském generálovi z války 
Severu proti Jihu - ale možná, že ani ne: našel jsem dokonce čtyři města toho jména v USA a dvě v Australii – 
je místo obklopené horami, lesy, jezery a řekou, které leží ve stínu hory Mount Currie. Kdysi zde byla zastávka 
na cestě zlatokopů na sever a zde také začíná kraj, zvaný Cariboo, to podle Cariboo hor, které ho ohraničují 
na severu. Zde je také jeden vrchol naší trojúhelníkové cesty a vlastně i hlavní c íl, neboť zde žije náš syn Aleš 
se svou manželkou Christinou, která je rozená Kanaďanka, až z Ontaria. Samozřejmě, že nám mají co ukázat, 
ale neprve si prohlédneme pembertonské údolí, kde se prý rodí nejlepší brambory. Také rybaření je tu skvělé, 
tedy pokud se nebojíte jít ještě dál, kde také žijí hnědí medvědi a hlavně grizzly. Potkáte je i jinde - jeden 
grizzly se dobýval Alešovi i do jeho džípu, ačkoliv mohl jasně vidět, že už se tam vedle něho na sedadlo 
nevejde. Naštěstí Alda vůz nastartoval a situace byla zachráněna. On je totiž grizzly, když se postaví na zadní, 
až 3 metry vysoký a je navíc tak rychlý a silný, že byste mu pěšky těžko utekli. Ti, kterým se to nepodařilo, 
vám ovšem o tom už vyprávět nebudou… 
 
(pokračování) 

Zpět na index  
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POVÍDKA: JÁRA CESTOVATELEM  
(Z nedávno nalezených deníků Járy da Cimrmana)  

Poznámka: Ti Vás, kdo jste ještě neslyšeli o Járovi da Cimrmanovi, tedy vy, kdo jste poslednich 30 let prospali 
nebo žili pod hladinou oceánu, vězte, že se jedná o českého filozofa, uměce, vynálezce a světoběžníka. Zbytek si 
raději najděte na Járově oficiální stránce http://www.vol.cz/CIMRMAN/  

----- 

 
O Járovi se ví, že byl cestovatel, ale značná čá st jeho cest, popsaná v jeho ztracených dennících, byla dosud 
veřejnosti neznáma. Je to především proto, že tyto deníky byly hned po násilném zabavení C. a K. policií 
zamčeny do trezoru, neboť jejich obsah byl příliš explozivní. Nedávno byly tytéž konečně nalezeny a v nich se 
také např. dovídáme, že Jára často cestoval inkognito, hlavně pod různými presudonymy, jako třeba Frič, 
Kořenský či Náprstek, čímž nevědomky přispíval k nezasloužené slávě těchto cestovatelů. 
 
Jak dokázal přední cimrmanolog D r. Houžvička, Cimrman dokonce trávil většinu svého života za hranicemi 
nějakého státu, ať už to byl stát vlastní nebo cizí, tu na té, většinou však na oné straně hranic. Z nejznámějších 
cest pak uveďme cestu do Benátek v Čechách, do Pekla u Náchoda nebo známou cestu do Turnova. 
 
Tato cesta se ale málem neuskutečnila, neboť pokladní na nádraží mu dal lístek jen do Benešova. Díky tomuto 
přehmatu vlastně děkujeme za Cimrmanův rukopis "Pěšky z Benešova doTurnova", kde popisuje zajímavý 
způsob ces tování, tehdy ještě hodně běžný. Bohužel po doražení na místo musel Jára konstatovat, že jeho teta, 
usídlená v Trutnově, se v Turnově nenalézá. Tak vzniklo známé Járovo rčení "Turnov nebude Trutnov", které 
později zlidovělo. 
 
Zájemce o více informací odkazujeme na knihu profesora Mrňouse, ve které také popisuje boj obou měst o 
tento Járův rukopis, který byl později zatlačen do pozadí bojem jeho tchyně se švagrovou a to o předmět 
poměrně malé literární ceny, totiž o Mistrovy peřiny. Také tent o rukopis byl zabaven a založen - teprve 
nedávno byl nalezen v karlínské záložně.  

----- 

Sotva tomu budeme věřit, ale z deníků je vidět, že Járovy cestovatelské začátky nebyly nijak slibné: jeho první 
delší cesta vedla do školy a to ho ještě museli vléci. Na cestě domů pak natolik zabloudil, že musel po návratu 
pro dlouhou absenci první třídu opakovat. Teprve později, když u čtenářů propadly jeho literární prvotiny i 
druhotiny, rozhoduje se Cimrman, že k tomu, aby se st al světoznámým, musí do světa. Nejprve se svého 
rozhodnutí polekal, ale později začal cestování studovat. Nejprve dálkově, později i večerně. 
 
Na základě svých zkušeností pak dělí Cimrman cestování na:  

- vycestování, 
- mezicestování a 
- přicestování  
 
Za nejtěžší ovšem považuje etapu první - snad je to ta cesta do neznáma, pocit utajené bázně, bolest opuštění 
toho, co je člověku milé či dokonce vidina cestování v budoucnosti - s cestovními doložk ami - jistoje, že něco 
pořád Mistra hnalo zpět. Jára váhá, zvedá se, váhá, usedá, váhá, usedá a váhá, aby opět povstal... Tento 
vnitřní boje se odehrává ovšem i na Mistrově pozadí, přesněji řečeno pozadí jeho kalhot, které ještě před 
cestou většinou berou za své... 
 
Jak později připustil - ač nerad a ještě jenom pod nátlakem - ing. Zabloudil, Járův současník, souputník a 
soused, Cimrman měl také jednu psychologickou zábranu. Náš titán se nebál výšek či hloubek, dokonce ani ne 
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šířek, ale zato se bál dálek. Zabloudil dokonce vzpomíná, jak jednou Járu zavolala dálka, ale Jára ji raději s 
odstupem obešel. Přes všechny potíže ale Jára cestoval vcelku rád, hlavně když věděl, že se zase vrátí. Je sice 
pravda, že mladších letech se vlastně jen pořád odněkud vracel, ale sám dodává, že "nikde jsem nebyl 
dvakráte". Ovšem při mistorvě zapomětlivosti je možné, že si nepamatoval místa kde byl, případně ani ta, kde 
nebyl. 
 
Járova první cesta do ciziny skočila v Hranici na Moravě, kdy je násilím poslán domů, když se předtím snažil 
Hranici překročit. Později raději používá C.a K. železnici, ale hned si stěžuje, že mu nárazy kol o koleje - a 
nohou o pražce - nedělají dobře. Později se zase vrací z Italie do Salcburku, rozčarován, že hranici ve vlaku 
zaspal. Když se ale snaží překročit hranici v Salzburku pěšky a je mu vysvětleno, že tamtudy hranice 
neprochází, oficielně pak žádá o přeložení hranice právě tam. Jako důvod už tehdy uvádí spravedlivé 
požadavky Slovanů o rozdělení Rakouska.  
 
Cimrman sic uznáv al, že je země kulatá, ale spíše jako placka - z toho také vyplývá jeho strach z dálek: Jára 
se bál, že by někde na okraji spadl. Podle něho byla spodní půle naší planety neobydlená, neboť by tam lidé 
trpěli navaly krve do hlavy. Jak se tam ovšem udrží oceány, Jára thedy ještě nevěděl nebo věděl-li, pověděti 
nechtěl. Jinak lze říci, že cestoval všemi dopravními púrostředky, od velblouda přes vzducholoď až ke kolotoči 
(když se na krátký čas přidal k cirkusu). Tam také údajně předváděl pravitaci , kde se totiž - na rozdíl od 
levitace, vznášení do výšky - vznášel do šířky, tedy také jakýsi druh cestování. Tajemství levitace se týká jeho 
kniha:"O levitaci, zapomenutém umění starých Indů", kde popisuje, jak se jí vlastně podařilo starým Indům 
zapomenout. Rukopis se bohužel nezachoval a někteří dokonce tvrdí, že nikdy neexistoval, především tedy 
staří Indové.  
 
Některé způsoby cestování však Jára odmítá jako nepraktické: válení sudů, hůl a pytel přes rameno, kočár 
tažený dvanácti páry koní a pražskou tramvaj. "Cestujeme, abychom žili," říká Cimrman, "jednou budou lidé 
zase nomádi". Známý Mistrův citát "K Budějicům cesta, hale že je houzká", který byl později i zhudebněn, 
ukazuje, že Jára vlastně tehdy předvídal už i dálnice.  

----- 

 
Rukopis "Pěšky z Benešova do Turnova" napsal Jára jsa ještě pln dojmů z této cesty. Dílo samo je psáno 
formou vedeného dialogu, jako u Platóna. Pozorný četnář si jistě všimne, že Cimrman dokáže obo hatit tuto 
poměrně nudnou formu svou bohatou zkušeností a - dámy prominou - i šťavnatějšími výrazy. Jára byl ovšem 
purista, nic nechtěl zatajovat, zatímco v knize je to vytečkováno a jen z počtu teček lze hádat, o jaký výraz se 
jedná, jako třeba v této ukázce:  
 
 
Rozvor Č.7, U mlýna. 
(C je Cimrman, D je nahluchlý dědeček) 
 
C: Pomáhej Pánbůh! D: Cožeeee? 
C: Buďte zdráv, dědečku! 
D: Hledáš děvečku? 
C: Ne, to bylo jen pozdravení. 
D: Že mi přeješ uzdravení ? 
C: Ale ne, jenom pěkné odpoledne. 
D: No jo, se mnou taky holka bledne. 
C: Tak spánembohem. (odchází) 
D: Jo, jo, je to hned za rohem. A co jsi to vlastně chtěl? C: (na dálku) .....!  
 
Úryvky z knihy "Rady zatoulaným", mluví nejen za Járu, ale i samy za sebe. Citujme několik Járových rad:  
 
- Ocitneš-li se v hlubokém lese, nezoufej. Každý les má svého okraje. Budeš-li se pohybovat po stále se 
zvětšující spirále, nemůžeš tento minout. 

Page 6 of 9



- Dojde-li ti n a poušti voda, nečekej do příštího deště, neboť by ses také nemusel dočkati. Nejlépe je se vrátiti 
a dostatek vody s sebou pobrati. Jsi-li ovšem ztracen, pak je každá rada drahá. 
- Ocitneš-li se u lidožroutů, snaž se je přesvědčit, že všichni běloši jsou nechutní. Když to nepomůže, snaž se 
zatvrdit, zahořknout nebo alespoň zakysnout.  
 
Později dochází u Járy k vniřnímu boji, který vyhraje jeho druhé já - zatímco Jára cestoval, jeho duch 
poletoval - a místo cestopisů začíná psát přímo cestovní poezii. Co ho k tomu vedlo, se bohužel dá jen tušit 
nebo možná jen hádat. Také není jisté, které jeho básně jsou vlastně ryze cestovní a které jen v přeneseném 
slova smyslu. Jeho duch se totiž dokázal přenést kamkoliv, přičemž svou tělesnou schránku většinou nechával 
doma. Tak se například ví, že "Cesta do Prčic" vznikla aniž by Jára někdy v Prčicích byl, i když, pravda, tam 
byl několikrát poslán. Sbírka je tedy spíše snerm, promítaným na plátně příhod prožitých jinde či jinak. 
Podobně i Karel Podkon íček, jmenovaný v básni "Rozlil sis to u ní, co?" není totožný se skutečným 
Podkoníčkem zez Plzně, s nímž Jára občas chodil flámovat, ale někdo úplně jiný, čirou náhodou ale také 
notorický ožrala. Všimněmě si také, jak Jára krásně vyjadřuje nejen svou touhu někam se přemístit, ale i 
zklamání, když se tam konečně dostane. Následující tři ukázky jsou toho jistě dobrým důkazem.  

Přinesla mi jízdní řád. 
< BR> Přinesla mi jízdní řád 
s obinacím fáčem, 
přinesla mi jízdní řád,  
oči vlhké pláčem. 
 
Prosila mi: Jaroušku, 
proč zas musíš jíti, 
proč nemůžeš drahoušku 
doma posedíti. 
 
To je ta krev tuláka, 
jež mi nedá spáti, 
dálka na mě huláká, 
na cestu se dáti.  

K pochopení básně je třeba dodat, že v té době Cimrman utrpěl zranění, když spadl s hůry - odtud t edy ta 
poněkud nelogická spojitost s fáčem. Všimněte si také, že poslední verš je vlastně nedokončený, snad to mělo 

být "na cestu se dáti musím", což by se ale nerýmovalo. Genialita verše je tedy v tom, že naznačuje, že v životě 
se vlastně nic nekončí. Pravda, zní to trochu divně od člověka, který jako první dokončil Schubertovu 

Nedokončenou . . . 

Pocem vojáčku. 
 
Já sloužíval jsem v Třeboni 
v kasárnách u rybníka, 
kde sedával jsem na houni 
jak se lidově říká. 
 
Když do města nás pustili 
zas někdy na vycházku, 
druzí se hoši spustili, 
já ale na ukázku, 
 
že nejsme na ty zlozvyky, 
natruc jsem nešel píti 
a odešel jsem z putyky, 
chystav se zpátky jíti. 
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Tam ale dívku z jara květ, 
tak nevinnou a čistou, 
napadlo v koutě branců pět, 
majíce kořist jistou. 
 
Já ovšem v boj se postavil, 
bych ubránil tu děvu, 
vše m jsem jim také namlátil - 
v takovém jsem byl hněvu. 
 
Řekla mi: Pocem vojáčku, 
že jsi byl taký smělý, 
můžeš se se mnou pomazlit, 
mám k tobě pocit vřelý. 
 
Však dobro zlem se odplácí, 
já poznal jsem to záhy: 
nemilou měl jsme památku  
na onen večer vlahý... 
 

Jako obvykle, končí i tato Járova cesta u lékaře. Zůstává mu ale věd omí, že "dobro zlem se odplácí", které, 
jak víme, poznamenalo celou jeho budoucí básnickou dráhu. Stále se pak musí ptát:"Zda dobrým býti mám, či 
mrzkým zloduchem?" a odpovídá si: "Dobro větší šanci má, dej mu též, dej mu šanci, příteli!" 
 
Ne, nezatvrdil se Cimrman, ale od té doby už píše už jen verše nerýmované - dokonce i antibásně. Jen občas 
t.zv. rým náhodný uklouzne Mistrovi s duše do pera a s pera na papír. Konečně Járova dráha kulminuje t.zv. 
veršem absolutním (viz Hostinec na M ýtince). V této ukázce se ale ještě tak daleko nedobral. 
 

S Ještědu dolů do Reichenberku. 
 
Courám se s kopce dolů 
a nechce se mi 
tam dolů mezi lidi  
jsou zlí a sobečtí  
ano, vy sobci  
tam dole v malé obci!  
 
nechali jste mě dříti se 
pěšky tam nahoru 
 
na horu 
Ještěd. 
Pročpak jste neřekli mi, 
že tam jde lanovka? 
Proč?  

 
 

V této básni, která je vlastně satirická - všimněte si, že Jára potupně nazývá Reichenberg, nyní Liberec, malou 
obcí - tne Cimrman přímo do živého. Jeho tíživé Pročpak?, následované už přímou otázkou Proč ? nám 
ukazuje Mistra, tak jak ho známe nyní: jeho oddání se snu, touhu po dialogu a konečně i zklamání.  
 
"Nač to všechno?", zpívá Jára a ptá se : "Kdy že už vlastně bude zase jinak ?" A hned si také odpovídá:  
Až bude člověk zase nahý v ráji / až Adam hadu krkem zakroutí / až k ránu zajódlují kohouti / až první květy orosí 
se v máji...  
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Ano, celoživotní cestování nakonec přivádí Járu neodvratně do klína můzy, kde znaven spočine a usne. Pak, 
svěží a odpočinutý, nabírá sil a začíná tvořit znovu. A že to byla už tvorba nejen mladicky plodná, ale i 
stařecky vyzrálá, o tom dnes už nepochybuje ani ten nejzatvrzelejší Járův kritik. 
 

Zpět na index  

POEZIE: NELITUJ  

Byli jsme mladí, zblázněni docela, 
jiní šli po suchu, my šlapali bláto. 
Ne, nebyl čas dlouho se rozmýšlet 
nebo se zeptat: stojí to za to?  
 
Šli jsme pak světem jako dva poutníci, 
kterým je ze všeho jen jedno svato. 
Proto jim nestačí útrapy po cestě, 
ještě se bičují. Stojí to za to?  
 
Byla jsi nádherná, byla jsi jediná, 
byla jsi duše má i moje zlato. 
A přece častokrat ptát jsi se musela: 
Co jsem to dostala - stojí to za to?  
 
Cesta nás zavedla, kam jsi snad nechtěla 
a sochař osud si vzal hrubé dláto. 
Však přesto, má milá, když srdce poslechla's, 
věř mi, že už proto stálo to za to!  
 

Zpět na index 
Jdi na titulní stránku Hurontarie  
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HURONTARIA - 18B/98  
Canadian Czech-out Webzine Kanadsko-český občasník.  

Back to Title Page of Hurontaria (Jdi na titulní stránku Hurontarie) 

Komentář: 
Pomalu jsou už tady - ano, vánoce a tak jsme vám připravili malý vánoční dárek: celý ročník Hurontarie 
1998 zazipovaný do jednoho souboru, který si můžete stáhnout z Titulní Stránky (ťuknete na bílé 
políčko, trvá to asi 5 min.) a pak odzipovat a číst a tisknout, aniž byste byli na Netu. 

 
Že nemáte odzipovačku? Nevadí, připravili jsme pro vás program Freezip© - propůjčený autorem, panem D. 
Stanislawkem z Austrálie (jeho stránka je zde). Program si můžete stáhnout z naší Titulní stránky (asi 3 min.). Že to 
neumíte? No prostě ťuknete tam, kde máte - a objeví se menu, které se vás zeptá, kam to chcete stáhnout. To ostatní 
vám řekne návod, který je - díky panu dr. Brousilovi - v češtině tady . 
 
Pokud si nedůvěřujete, požádejte někoho o pomoc. Pokud nikoho nemáte, napište nám a my vám emajlovou poštou 
pošleme celý soubor, který se navíc odzipuje sám. Číst si to ale už přece jen budete muset sami ... 
 
Změny: Možná, že jste si už na Titulní stránce všimli několika malých změn - přidali jsme datum posledního čísla, 
lépe řečeno jeho aktualizace (last updated) a přibližné datum dalšího čísla. Vymazali jsme zbytečné úvody. Do tabulky 
jsme dali barvy, odpovídající číslům (ta jsme zkrátili) a šipku, ukazující na nové, tj. poslední číslo. Že nevíte, které jste 
viděli naposled? Ale, ale, vám ten link pak nezměnil barvu z modr é na fialovou? 
 
Věříme, že nám i nadále zachováte vaši přízeň a případně nás ještě doporučíte svým přátelům a vy, co nás 
nemáte rádi, zase svým nepřátelům. Vaše dopisy jsou nám milé - získali jsme mnoho nových přátel, kteří věří 
jako my, že Net by měl především sloužit k výměně zajímavých myšlenek a dobré zábavě. Doufáme, že se s vámi 
setkáme zase napřesrok a zatím tedy Vám a Vaší rodině přejeme: 
  

HODNĚ RADOSTNÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 1999!  

 

INDEX: 
 
B - ČESKÁ ČÁST  
 
Úvaha: 50 LET ČESKÉHO OSKARA  
Reportáž: A ŘÍKAJÍ TÉ ZEMI CARIBOO, díl 2.  
Povídka: VŠECHNY ZVONY Z HELENY 
Poezie: D-MOLL 

Poznámka: Část A je v angličtině a obsah je také jiný. Česká část B je zobrazena v kódu CE 1250 anebo bez 
diakritiky, pro novou volbu jděte prosím zpět na titulní stránku. 

 
Chuckeyho paradigmata a paradoxy:  
 
"Já vůbec nejsem obézní, já jsem jen příliš krátký na svou váhu." 

p
resent

bell bell
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PIŠTE mi na adresu dole, vaše připomínky jsou mi cenné. Jestli chcete být informováni e-mailem, když vyjde nové 
číslo, připište slovo SUBSCRIBE. Také vám budeme vděčni, když nám napíšete, kde jste se o Hurontárii dozvěd ěli. 
Novinka: můžeme také zasílat číslo e-mailem, můžete ho pak číst browserem off-line. Do dopisu připište POŠLI 
HTML B, či C.  
Copyright © 1998  Jan Hurych. Personal use of this material is permitted. However, permission to reprint/republish 
this material for any other purpose must be obtained from the author. 

Webmaster Jan (Honza) 
hurychj@hurontel.on.ca 

 

ÚVAHA: 50 LET ČESKÉHO OSKARA 
(poprvé otištěno v Neviditelném Psovi) 

Minulý týden jsme viděl v televizi americký film. Pravda, to by nebylo nic neobvyklého, protože většina filmů v 
kanadské televizi je amerických. Ani to, že film byl z roku 1948 není nic tak vzrušujícího. Když vám řeknu, že ten film 
se jmenoval The Search, tedy něco jako hledání či pátrání a že v hlavní roli byl Montgomery Clift, nemyslím, že by 
vás to moc zaujalo.  
 
Ale co když vám povím, že malého hocha ve filmu hrál český chlapec Ivan Jandl a že za to dostal zlatého Oskara, 
prvního českého Oskara vůbec? Věřím, že o tom v Čechách ví poměrně málo lidí, i když jsem o tom našel detaily hned 
na čtyřech stránkách na WEBu. Mám na mysli americký WEB, ne ten český, protože tam jsem nenašel zatím nic.Ale i 
na těch cizích stránkách, kde něco bylo, byla poznámka: "Sorry! Nemáme žádná osobní data o Ivanu Jandlovi."  
 
Pravda, když v roce 1965 vyhrál Oskara film Obchod na korze, objevila se v českých novinách malá noticka o prvém 
Oskarovi a Ivanovi, a když vloni opět vyhrál Oskara český film Kolja, předpokládal jsem, že se někdo opět zmíní o 
Ivanovi a dá mu poctu, kterou si nepochybně zaslouží - koneckonců nebylo těch českých Oskarů zase tak mnoho. 
Bohužel se tak nestalo, alespoň se to neobjevilo v novinách, co vycház ejí na Netu. A je to opravdu škoda: bylo by 
zajímavé porovnat oba filmy: v obou jdou důležité, vlastně hlavní, dětské role a v obou případech se jedná o chlapce, 
kteří ztratili svou rodinu.  
 
Znal jsem Ivana osobně. Vyrůstali jsme oba na předměstí Prahy, zvaném Libeň a chodili jsme do stejné školy. Byl to 
křehký, pomenší chlapec, měl blond vlasy a hodně hrál šachy. A dobře. Byl členem Dismanova rozhlasového souboru 
a také hrál v několika rozhlasových hrách. Tam ho také našel režisér Fred Zin nemann pro svůj film. Ivan mi o tom 
vyprávěl, jak točili ten film v poválečném Německu a Švýcarsku. Pamatoval si například, jaký dojem na něho, 
chlapce, který vyrůstal za války, udělala například skutečnost, že měli všude pro něj a ostatní herce dostatek jídla, 
dokonce i švýcarskou čokoládu.  
 
Film Search je historie českého chlapce Karla Malíka, který byl během války odtržen Němci od své rodiny. Americký 
voják Ralph Stevenson, kterého právě hraje Clift, pomáhá malému Karlovi jeho rodinu najít. Je to příběh jednoduchý, 
ale vůbec ne banální, díky výbornému hereckým výkonům obou herců. Montgomery Clift dostal Oskara za vedoucí 
roli a Fred Zinnemann za režii. Dokonce ani Ivan nepřišel zkrátka, cituji z výsledků uveřejněných na WEBu: 
 
"Čestné a jiné ceny: Ivanovi Jandlovi, za vynikající dětský herecký výkon roku 1948, jako Karel Malík ve filmu Search 
- miniaturní sošku Oskara."  
 
Pamatuji si ještě, jak se mi jednou Ivan zmínil, jak nějací pání na hranicích, oblečeni v civilu , kapali Oskarovi na 
hlavu kyselinu, aby viděli, je-li soška skutečně ze zlata. Bylo už totiž zrovna po komunistickém puči a zatímco ve 
filmu všechno neštěstí Karla Malíka skončilo happyendem, utrpení jeho představitele, malého chlapce Ivana Jandla 
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teprve začínalo. Samotný příběh, který se ve filmu odehrává, by sotva mohl dát komunistům záminku k cenzůře a 
přesto byl film čtyřicet let na indexu. Proto jsem ho také poprvé uviděl až v Kanadě.  
 
Ivanův jediný "zločin" byl v tom, že to byl film americk ý a že v něm hrál - a snad i to, že dostal cenu od "kapitalistů", 
mu asi nejvíc ublížilo. Pořád byl nějak pronásledován; slyšel jsem, že musel opustit i univerzitu, dokonce pracovat v 
nějakém lomu a léta diskriminace ho tak připravila o možnost vyvíjet jeho herecký talent. Po roce 1968 jsem slyšel, že 
opět pracoval v českém rozhlase, ale pak zase musel do výroby a nakonec se mi ztratil úplně. Jestli ho někdo znáte a 
uvidíte ho, pozdravujte ho prosím ode mne a pogratulujte mu k padesátému výročí jeho Oskara.  
 

----- 
 

Poznámka: Po uveřejnění tohoto článku v Neviditelném Psovi jsme dostal mnoho dopisů, jeden až z Brazilie. Z těchto 
dopisů jsem se také poprvé dozvěděl, že Ivan v roce 1987 zemřel, zapomenut všemi. Bylo mu tehdy padesát let . . . 

 
 

Zpět na index 

REPORTÁŽ: A ŘÍKAJÍ TÉ ZEMI C ARIBOO (díl 2., dokončení) 

V údolí se cesta dělí na tři: ta prvá vede k dnes už opuštěným zlatokopeckým městečkům, ghost-townům, jako je třeba 
Gold Bridge, který si prý horníci postavili z trucu, neboť jim v blízkém městě Bralarne nedovolili whisky a lehké 
dámy. Druhá cesta vede kolem jezera D´Arcy do města Lilooet a ta třetí, příhodně zvaná Gold Nugget Route (Cesta ke 
zlatým valounům), p ak jde dál na východ k jezeru Lilooet a pak k jezeru Duffy. V indiánské reservaci Mount Currie 
je největší rodeo v B.C. a jsou tam také asi jediní indiánští cowboys v Severní Americe. Chytají se tam telata do lasa, 
krotí se divocí koně zvaní bronco a závodí se tu i s krytými vozy. My ale pokračujeme až do Lilooetu, kde se s Alešem 
a Chris rozloučíme. Lillooet - jinak také jméno indiánského kmene - byl v roce 1860 největším městem na sever od 
San Franciska a na západ od Chicaga. Z de bylo také zásobovací centrum pro ty, kteří hnáni zlatou horečkou, opustili 
své farmy, dílny i kanceláře a spěchali za "zlatým opojením". Na místním hřbitůvku tu najdete hroby pionýrů západu a 
ač se tady kdysi rýžovalo zlato, ještě v roce 1930 nebyla oblast na sever od Lilooetu ani pořádně zmapována. Každý 
rok v červnu město oslavuje své výročí a změní se na týden v divoký západ - to ostatní si asi už umíte představit.  
 
Zlatá horečka  
 
Řádily tam hned dvě: ta první v roce 1858 , kdy se našlo zlato na pískových dunách řeky Fraser River. Celá oblast 
byla proto rychle zabrána coby britská kolonie a hned se jí také dal název Britské Kolumbie, patrně proto, aby Spojené 
státy neučinily totéž - tedy až na to jméno. Druhá horečka vypukla v roce 1861, když objevili zlato v Cariboo Country. 
Nejprve se zlatokopové dopravovali pěšmo od jezera Harrison na sever, a pak po kanojích po řece Lilooet a přes jezero 
téhož jména.  
 
Námořník Billy Baker, který zběhl ze s vé lodi ve Viktorii (dnes hlavní město B.C.) našel nahoře na Williamsově 
Creeku zlato a vyrýžoval ho - za necelých 48 hodin - za tisíc tehdejších (!) dolarů. Rychle tu pak vyrůstala zlakopecká 
městečka, která ale po deseti letech prosperity zase stejně rychle upadala a například Bakerville (pojmenovaný po 
Billovi) zůstal pak neobydlen až do roku 1958, kdy se vláda rozhodla z něj udělat historické místo. Mají tam muzeum 
a ukáží vám také pravý Billyho claim, kde rýžoval svoje zlato a můžete to zkusit i vy, v dole s lákavým jménem 
Eldorado. Také strom, kde soudce Mathew Beillie Begbie, jinak zvaný hanging judge, nechal věšet odsouzené 
desperáty, tu dosud stojí.  
 
Později se tu začal stavět t.zv. Cariboo Vagon Trail (Silnice krytých vozů do Cariboo), dlouhá 660 km, kterou 
postavili královští inženýři za necelé dva roky. Tato cesta pak, to když se zlato zase vyčerpalo, posloužila stejně dobře 
zemědělcům a dřevorubcům, čili těm, co jsou "solí země". My to ale v ezmeme na jih podél Fraser River, řeky 
pojmenované po Simonu Fraserovi. Simon sem přišel v roce 1808 cestou, kterou 15 let před ním absolvoval Alexandr 
Mackenzie - který první přešel kontinent od Atlantiku až k Pacifiku. V místě dnešního Lilooetu se ale na rozdíl od 
Mackenzieho stočil na jih, a tak objevil řeku, která teď – jaká to náhoda! – nese jeho jmého. Řeka nás také zavede zpět 
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až do Vancouveru; ta řeka, která zlato, jež pobrala v zemi Cariboo, přinesla dolů do údolí a usazovala ho na b řezích, 
za balvany nebo na mělčinách; prostě všude tam, kde se její proud unavil.  
 
Města pomalovaných žen  
 
Z Lilooetu je to do Lyttonu asi 40 kilometrů a tam už se také napojujeme na "Transcanada Highway", což je silnice, 
přetínající celý severoamerický kontinent, která tu během pouhých 27 mil proběhne přes dva mosty a skrze sedm 
tunelů. Kaňon řeky Fraser River je "jen" 70 miliónů let starý a mezi strmými skalami tu voda bez oddechu pádí, valí 
se, proudí, převaluj e, hrne se přes kameny a točí se ve vírech. V Hell´s Gate (Ďábelské bráně) se voda žene rychlostí 
36 km za hodinu a skály se tu zvedají pěkně vysoko. Blízko tu vedou i obě hlavní železnice – Canadian Pacific a 
Canadian National. U Boston Bar se přes řeku ve výši deseti metrů prohání po drátě lanovka, která pobere až 40 
pasažérů. Ale to už jsme také v městě Yale, kam až mohou plout z jihu parníky, zatímco dál na sever to šlo jen se 
čluny. Yale byla jedna z oblíbených zastávek pro zlatok opy - nejen na cestě nahoru, ale hlavně také zpět, s plnými 
kapsami, neboť tu bylo o zábavu postaráno. Podle jednoho ze součastníků bylo Yale městem plným "falešných hráčů, 
zlodějů, vrahů a pomalovaných žen".  
 
Až sem se také probojovávali pacifičtí lososi (sockeye salmons), kteří pak už dál pro peřeje nemohli a umírali, aniž by 
předem, jak si to žádá jejich instinkt, dali život nové generaci. Lososi se totiž jednou za život vrací proti proudu zpět k 
místu, kde se narodili - a které prý poznají p odle pachu či chuti vody - aby se tam vytřeli. A tak jim vláda nechala 
postavit něco jako schody na skákání, zvané fish ladders, to aby se jim ta cesta nahoru usnadnila. Cestují sem z moře 
ze vzdálenosti až 1000 kilometrů a denně uplavou kolem 40 kilometrů. Samice vyhrabe ocasem ve dně důlek, do 
kterého uloží tisíce jiker, které pak po oplodnění přikryje kameny a toto místo pak po těch několik dní života, které jí 
zbývají, hlídá. Z vajíček se vylíhnou mladí lososi, kteří zde pak zůstanou rok či dva, než se vydají na cestu zpět do 
oceánu. Po dvou až pěti letech pobytu v moři se sem zase vrátí, aby tady založili nový život a pak také zemřeli…  
 
Město zvané Naděje  
 
Dorážíme do města Hope, čili Naděje - založeného v roce 1849 - které se proslavilo v nedávné době po celém světě 
tím, že tam byl zfilmován film "Rambo" - však si možná ještě vzpomenete na tu scénu, kde Silvestr Stallone 
přeručkovává po skále kaňonu. Hale je také druhý bod našeho trojúhelníku. Odsud už pojedeme pořád na západ, ale 
stále ještě podél řeky, údolím zvaném Fraser Valley. Tato oblast má největší hustotu obyvatel v B.C., jsou tam 
moderní města s bohatými předměstími a občas tu uvidíte i továrny těžkého průmyslu. Zde se už také zase objevují 
farmy i zahrady, zatímco hory uvidíte už jen v dálce. Města Chilliwak, Mission a Abbotsford jsou už téměř na 
hranicích se Spojenými Státy. A naše "Transkanada", jinak Highway č.1, nás zase zavede zpět do města George 
Vancouvera.  
 
Cestou se ještě můžete stavit ve starodávné Fort Langley, která byla – jako většina pevností na západě Kanady - 
založena firmou Hudson Bay, a odsuď se také dopravovali k moři kožešiny a sušení lososi, které tu Indiáni vyměňovali 
za zásoby a střelný prach. Zde byla také v roce 1858 vyhlášena oficiálně Britská Kolumbie a po pevnosti vás provedou 
její "obyvatelé" v původních krojích a uniformách. Zbude-li vám pak ještě čas, zastavte se také v Kilby. Mají tam 
muzeum a můžete tam kempovat - ale pozor, uvidíte-li blízko kempu běžet někoho dlouhého a hrozně zarostlého, tak 
se nedivte: je to oblast proslulého divokého muže Sasquatche!  
 

(konec) 
Zpět na index  

POVÍDKA: VŠECHNY ZVONY Z HELENY  
(Poprvé publikováno v Kanadských Listech)  

Vyjeli jsme si tehdy s manželkou z kanadské Alberty do blízké Heleny - abyste rozuměli, tak se totiž jmenuje hlavní 
město Montany. Vysoko nad Helenou se tyčí Rocky Mountains a až nahoře - blízko Great Divide, která rozděluje 
kontinent tak, že všechny vody nalevo od ní tekou do Pacifiku a ty napravo zase na východ - je Mac Donaldův 
průsmyk. Kousek opodál pak stojí tak zvaný Frontier Town, tedy jakási replika pionýrské vesnice, postavená na 
začátku tohoto století jedním místn ím rodákem, obdivovatelem dob dávno minulých. Sám to vybudoval - použil na to 
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jen přírodní materiál, jinak řečeno dřevo - a trvalo mu to pěknou řádku let.  
 
Místo jsme našli lehce, ale bylo jaksi opuštěné: velká brána byla zamčena a na ní cedule, že památka se ukazuje jen dle 
dohody a tudíž na objednávku předem. Číslo telefonu ovšem chybělo, což nám ale nevadilo, neboť k telefonu bylo 
daleko a druhý den jsme zase museli frčet dál. Mně to však nedalo: obešel jsem palisádu, která celou tu vesničku o 
bíhala - byla to vlastně jakási pevnost, s domky a kostelíkem - a vlezl tajně dovnitř. Ale protože jsem si nebyl jist, zda 
přece jen v pevnosti někdo nehlídkuje, tak jsem jen tak ze slušnosti ještě zatahal za provázek, co tam byl u zadních 
dveří místo zvonku.  
 
A najednou se vám tam na věži toho kostela, kam ten špagát vedl, rozezněl velký zvon, a to tak hlasitě, že jsem zprvu 
nevěděl, co se vlastně děje. Ten rámus také vzbudil hlídacího psa, který ke mně přiběhl a začal se lísat, asi v domnění, 
ž e už je čas na večeři. Ze dveří jednoho toho domku pak také vylezl jakýsi člověk - vypadal spíše jako známý 
desperádo Billy the Kid - byl poměrně mladý a oděvu poněkud nedbalého. Na rozdíl od toho psiska se ale vůbec 
nelísal, naopak vypadal dost zabijácky, i když se zrovna neopíral o ručnici, tak jako to furiantsky dělá Kid na té své 
fotografii.  
 
Hned jsem sice duchapřítomně zalhal, že jsem si právě přišel udělat ten appointment, kdy tedy jako bychom mohli 
přijít, ale ten Billy na t o řekl docela nespolečensky, že návštěvy nevedou. Naštěstí mi přispěchala na pomoc Aťa - 
možná, že ani ne tak na pomoc, jako spíš že si chtěla prohlédnout ten kostelík - a povídá tomu panu nevrlému, jestli 
bychom tedy mohli alespoň jít dovnitř a prohlédnout si tu jeho pevnost. "Ale jo," řekl a dodal ironicky, "…když už jste 
uvnitř. Ale do domů mi nechoďte," rozkázal, neboť nám asi příliš nevěřil, čemuž jsem se za daných okolností ani příliš 
nedivil.  
 
Tož jsme si to prohlédli, vyfotili a nafilmov ali, zatímco on krmil toho hladového psa a třesoucí se rukou si zapaloval 
cigaretu. Místo to bylo opravdu pěkné, bylo tam asi tak dvacet budov, sice prázdných, ale jinak v dobrém stavu - 
vypadaly rozhodně lépe než ty, co jsme předtím viděli v dávno opuštěném ghost-townu zvaném Marysville. U brány 
sice stály dvě vysoké obranné věže, ale žádná stráž se tam neprocházela po hradbách a vlajkový stožár byl také bez 
vlajky, jako kdyby se posádka už dávno komusi vzdala. Maně jsem si vzpomněl na film Beau Geste, neboli Pevnost 
mrtvých. Jen jezírko zarostlé žabincem prozrazovalo, že je v pevnosti nějaký život. Snad proto, že už byla pomalu také 
sto let stará, osamělá pevnost nám opravdu připomínala doby, kdy se kolem proháněli Indiáni na mustanzích, ještě ne 
na těch od pana Forda, ale jen na těch ochočených. 
 
I ten Billy nám najednou připadal trochu jako duch, a když jsem ještě za oknem jednoho z těch domků uviděl počítač, 
byl jsem si jist, že se mi to všecko jen zdá. Na stráni také stála velikán ská restaurace, vlastně takový srub, ale i ta zela 
prázdnotou a navíc byla zamčena. Místo sloupoví nesly její střechu čtyři obrovské balvany a velkými okny bylo asi 
vidět daleko dolů do údolí. To jsme si ovšem nemohli ověřit, jelikož nám bylo povoleno dívat se těmi obrovskými 
okny jen jedním směrem a to dovnitř. Dubových stolů tam bylo nejméně tak pro sto lidí a na stěnách visely staré 
fotografie; asi všech známých hostů, co tu kdy vysedávali. Nádherný kamenný krb byl teď ale zcela vyhaslý, jen 
zapadající s lunce to zabarvovalo všecko do ruda a vrhalo dlouhé stíny na opuštěné stoly.  
 
Když jsme se vrátili zpátky do města, zastavili jsme se ještě cestou v místní kavárně na zmrzlinu; bylo tehdy parné 
léto, pětatřicet ve stínu. Atě to nedalo a vyptávala se pana kavárníka na tu záhadnou pevnost v horách. "To máte tak, 
paní, to bývala slavná restaurace," povídá ten dobrý muž, "ale ten člověk, co to postavil, už dávno umřel. Nějakou 
dobu to pak ještě vedla jeho vdova. Lidem se tam líbilo, bývaly tam ve lké parties, tedy sleziny a v kostele se konávaly 
svatby. No jo, ale ona pak taky umřela a tak to bylo delší dobu opuštěné. Slyšel jsem, že si to nedávno koupil nějaký 
počítačový wizard, tedy něco jako genius, ale o tom, že by tam nikoho nechtěl pouštět, o tom teda nic nevím..."  

----- 

Později jsem si zase na Billyho vzpomněl. Byli jsme zrovna v Novém Mexiku, v takovém hrozně starodávném 
městečku, zvaném Mesilla. Tam totiž právě jednou Kida chytili a zavřeli. Byl odsouzen k smrti provazem, ale 
kupodivu jim ještě - samozřejmě předtím - stačil utést. jenže později ho zase dostal, tedy přesněji řečeno zastřelil, Pat 
Garrett, jeho bývalý přítel, v té době už ovšem stojící na straně zákona. Mladý Kid měl totiž na svědomí pěknou řádku 
mrtvých a tak je docela možné, že jeho duch ještě pořád nemá po smrti klid a schovává se třeba zrovna v té malé 
pevnosti tam na severu…  
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Ale spíše se zdá, že to s námi tehdy mluvil jenom Billy the Wizard. A později, zrovna před Vánocemi, jsem si na něj 
vzpomněl po třetí. Zdál se mi totiž sen: byl jsem zase v té pevnosti, byl zrovna Štědrý večer a vidím, jak Billy přestane 
programovat, vypne kompjútr a vychází ven z pevnosti. Tam sice ten sen skončil, ale nic mi nebrání, abych ho 
nedomyslel sám. A tak si představuji, jak bude Kid chvíli pozorovat polární zář a pak se prohází hlubokými závějemi 
až ke té své opuštěné restauraci; přinese tam hromadu dříví a zatopí v obrovském kamenném krbu. Oheň se po tolik a 
letech opět rozhoří a okna v místnosti se zbarví do ruda, jako tehdy, když jsme tam byli a zrovna zapadalo slunce. A on 
usedne na tu jednu ze sta starodávných židlí, přímo u krbu: sám a sám v té velké, prázdné restauraci. Pak si zapálí 
třesoucíma se rukama cigaretu, osamělý muž hodí kost svému osamělému, věčně nenažranému psovi a dokonce ho 
možná i pohladí.  
 
A pak se to stane: věřte si nebo ne, najednou vám ty postavy z těch starodávných fotografií sestoupí se stěn a sesednou 
všechny se kole m něho. Objeví se i stavitel, co všechnu tu krásu kolem vytvořil, a jeho vdova bude zase nosit hostům 
na stůl krocana, tak jak to dělávala každé Vánoce. Když budou v nejlepším, otevřou se dveře, vejde Pat Garrett a s ním 
i Billy the Kid, a budou se chechtat jako tehdy, když ještě byli přátelé a oklepávat si navzájem sníh s ramenou. A 
najednou se vám rozezní zvon na věži toho dřevěného kostelíka - jen tak sám od sebe - a z údolí mu budou odpovídat 
všechny zvony z Heleny...  
 
Zpět na index  

POEZIE: D-MOLL.  

Zabouchla's dveře: znějí prázdnotou,  
nakyslé víno zraje v podsklepí.  
Přihrblý stařík kulhá po nábřeží 
a na rohu zas plakát vylepí.  
 
U stropu světlo hází bludné stín y.  
Sežehlá žárem, můra padá dolů  
a z rádia mi hraje Ofra Harnoy  
concerto staré pro cello v D-mollu. 
 
Po okně venku kloužou kapky deště  
a jezinky už dneska nestraší. 
Tesklivé tóny pana Vivaldiho 
mou lásku k Tobě sotva zaplaší.  

Zpět na index 
Jdi na titulní stránku Huront arie  

Page 6 of 6


	TITULNÍ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

