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Časopis Enigma obsahuje kromě jiných také sekci Leporelo, výběr mých
článků, povídek, humoru i básní. Některé z nich vyšly i v Příložníku, který
vycházel předtím, většinou jsou ale nové. Tato kniha je už vlastně druhá v
pořadí (první byla Leporelo2007) a obsahuje moje články a povídky z roku
2008 a 9.
Pár jich bylo otištěno i v různých časopisech, ale ztratil jsem přehled, takže
nevím, kde všude. Pokud se vám bude tato kniha líbit, navštivte i naši
knihovnu na http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/
Jan B. Hurych
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Název : KDYŽ PADÁ HVĚZDA .

Seděl jsem takhle před domem na lavici a hleděl do nebe. Vždycky tak navečer sedávám, sleduju
západ slunce, pokuřuju a popíjím irskou whisky. Hlavně pozoruju západ slunce, který je na prérii
vždy hrozně barevný. Ty západy, kdy obloha má zvláštní rudou barvu, zvanou crimson, kdy den
vám dává dobrou noc, ty nenajdete nikde jinde. Pak se začalo pomalu stmívat, objevily se první
hvězdy, Venuše vždy nejjasnější, a ještě ne zcela černá, ale už hodně tmavomodrá obloha.
Náhle se na nebi objevilo světlo, přeletělo mi nad hlavou a zmizelo někde u obzoru. Padající
hvězda, pomyslil jsem si a také si vzpomněl, že si má člověk něco hezkého přát. Nemusel jsem ani
moc přemýšlet. Hned mě to napadlo, ale bylo to nesmyslné a hned jsem na to zase zapomněl.

Druhý den začal jako každý jiný: odjel jsem
se svým malým trakem do města, nakoupit
něco, co už jsem dlouho potřeboval. Ale to
víte, benzín je drahý, čekal jsem teda, až se to
nahromadí, že nakoupím to vše najednou,
dojdu si k zubaři, přinesu pekaři Fredovi na
ochutnání něco z našeho sadu a možná i
pokecám s chlapy v baru. A pak jsem si
koupil pár sendvičů na cestu a pomalu se
drkotal s tou károu domů, k Jessie.
Bylo už skoro k večeři a postavila mi na stůl,
hned jak jsem přijel, ještě kouřící talíř s chili,
s fazolemi a kousky hovězího. Kuchařka nikdy velká nebyla, ale ani nemusela - byl jsem celkem
nenáročný, život na farmě naučí člověka skromnosti. A ani mi nevyhubovala jako jindy, ani se
neptala, kolik jsem prohrál v kartách nebo že bych udělal líp, kdybych místo courání po městě
raději opravil to okno na půdě, že tam zatahuje a brzo že bude zima.
Usadil jsem se do houpacího křesla a zapnul televizi. Ani tehdy se neozvala jako jindy, že pořád
čumím na sport a ona že nemá čas ani se dívat na seriály, že všechno musí udělat sama. Že pořád
jen musí pobíhat po domě a uklízet po mně a vůbec, že si takový život nepředstavovala a že ať si
nemyslím, že ještě by se nenašel chlapík, který by si ji vážil a byl na ni hodný.
To už mě zarazilo, protože tentokrát nic takového neřekla. Obrátil jsem se k ní a zeptal se: "Nejsi
nemocná?"
"Proč? " zeptala se udiveně. "Mám snad být?"
No konečně, řekl jsem si, už se zase chce hádat. Ale nic, naopak se rozpovídala, jaký to byl krásný
den, slunce že svítilo od rána až do večera, že si ráno vyprala a po obědě přišla Myriam a hezky si

popovídaly. Dokonce usedla u stolu, shrábla mi vlasy z čela a mile se na mě smála.
Dostal jsem podezření, že za tím něco je. "Co po mě tedy chceš? " zeptal jsem se poměrně
neurvale.
Ale ona se neurazila, jen se zasmála řekla : "Nic, co bych měla chtít? Mám tebe a za týden přijde
Ginny" - to je naše dcera - "budou její narozeniny a tak už se těším. Myslíš, že bych s ní mohla
zajet za mým bratrem? Už se dlouho neviděli."
Tak to je ono, řekl jsem si, proto je na mě taková hodná. No tohle jí mohu klidně splnit. "Jen jeďte.
Já už se nějak zabavím," prohodil jsem bez přemýšlení.
"No přece pojedeš s námi, ne?"
To se mi nehodilo, tyhle výlety mě nikdy moc nebaví a radši posedím doma, případně zajdu k
sousedovi na partii karet. "Nevím", řekl jsem neurčitě, "Nějak mi poslední dobou není dobře."
"Ale je to až za týden, do té doby se uzdravíš," naléhala. Nevím ale proč - věděla přece dobře, že
se cestou zase pohádáme.
"No jo," řekl jsem otráveně, "možná, že jo."
Začala se smát, takovým jakoby dívčím, veselým hlasem a plácla mě do ramene: "Ale já se dělám
jen legraci, Tommy, však vím, že se ti tam nikdy nechtělo a já nakonec jsem taky radši, když si
můžeme cestou s Ginny popovídat jako ženská s ženskou."
Něco mi tady nesedělo: určitě za tím něco bude. Náhle jsem to pochopil. "Poslyš, " řekl jsem,
"Nemáš ty tam někde nějakého milence?"
Opět se zasmála. "Ty žárlíš?"
"No proč ne," řekl jsem jedovatě, "sama říkáš, že by se ještě našel chlapík, který by si tě vážil a byl
na tebe hodný."
"To máš pravdu, ale já po žádném takovém netoužím, Mám tebe a ty mě máš rád - sám mi to přece
každý den opakuješ."
Proboha, říkal jsem si, ona se snad zbláznila. Kdy jsem jí naposled něco takového řek? To musí
být nejméně deset let. Raději jsem odváděl pozornost jinam: "A to přijede Ginny i s Bobem? Může
zůstat u mě a my si zase rádi popovídáme jako chlap s chlapem a možná půjdeme i na ryby..."
"S jakým Bobem? " zeptala se udiveně.
"No přece s jejím manželem! " divil jsem se zase já.
"Ale vždyť ona není vdaná!"
"Cože, ona se rozvedla?"
"Jakto rozvedla, vždyť přece vdaná nikdy nebyla!"
"Co blázníš, byli jsme jí přece na svatbě!" Začínal jsem tušit, že je něco opravdu v nepořádku.
"Co to plácáš, je svobodná a chodí s Richardem, vždyť je holka ještě na studiích! Proč by se měla
v osmnácti vdávat?"
"V osmnácti, jo? Asi neumíš počítat, sedmadvacet jí je a je už šest let let vdaná za Boba."
Jessie se na mě podívala s politováním: "Měl jsi těžký den, vidˇ?" Přisedla ke mně a začala mě
hladit po hlavě, vzala moje ruce do svých a bylo vidět, že jí dělaám starosti.
Zatočila se mi hlava. Tak to jsem vlastně já, kdo tady blázní - leze na mě stáří či co. teď ještě
ztratit paměť, to by mi chybělo. Vlastně obráceně, já asi vidím do budoucnosti. Anebo jsou to vše
jen iluze, to asi nejspíš . . .

Najednou mě hrozně rozbolela hlava. Položila mě do postele a hlídala mě. Vypadala ustaraně a
najednou tak nějak sklesle. Viděl jsem, jak se o mě bojí. Pohladil jsem jí ruku a zašeptal jsem: "Ty
jsi na mě tak hodná, Jessie. Ale já tě opravdu nikdy nepřestal mít rád - "
Naklonila se ke mně a políbila mě na čelo. Strhl jsem jí k sobě, líbal jsem ji a plakal jsem:
"Neopouštěj mě, teď když jsem na tom takhle, prosím tě, neopouštěj mě!"
Utěšovala mě, ale já nepřestával. Lehla si teda ke mně do postele a najednou se vám ve mě
probudilo něco, no jako kdybych byl zase mladý a tiskl jsem ji a objímal, ze strachu, že jiz tratím.
A ona se ke mně přivinula a zapomněli jsme na svět kolem a bylo to zase jako kdysi - a pak jsme
oba unaveni, ale spokojeni usnuli.

Když jsem se probudil, Jessie už u mě nebyla, patrně byla v kuchyni a dělala snídani. Protáhnul
jsem se rozkoší při vzpomínce na tu noc. A najednou jakoby vítr zafoukal, dveře na verandu se
otevřely a vešel človíček, takový pomenší, podivně oblečený, s notesem v ruce.
Zasalutoval mi. "Dobrý den, tady mi to prosím podepište," řekl a podával mi notes a pero.
"Podepsat co? " řekl jsem nechápavě.
"No přece to, že jsme vám splnili vaše přání."
"Jaké přání?¨ nechápal jsem.
"No jak jste si přál ten večer, když padala hvězda - nebo jak vy lidé tomu říkáte. Přál jste si přece,
aby vás vaše žena měla zase ráda. To víte, jinak to nešlo, museli jsme ji načasovat o deset let zpět,
ale vaše přání jsme splnili."
Pochopil jsem, i když jsem tomu pořád nemohl věřit. "A to tak zůstane teď pořád?"
"Ale ne, začalo to včera ráno a bylo to jen na 24 hodin a ty - podíval se na hodinky - právě teď
uplynuly. Tak mi to prosím podepište, abych neměl nějaké problémy u šéfa."
"To je něco jako ďáblův úpis?" zeptal jsem se podezíravě.
"Ale ne! Ďáblové přece už dávno neexistují, teď jsem přilétáme jen my." A hned zodpověděl i
moji nevyřčenou otázku: "Nebojte se, je to úplně zadarmo, něco jako reklama na život tam."
Neptal jsem se ho, kdo jsou ti "my" ani kde je to "tam"; někdy je opravdu lepší moc se neptat. A
rozpačitě jsem to podepsal, koneckonců to stálo za to. "Jen 24 hodiny říkáte?"
"Ano, od včerejšího rána. Vy jste ovšem strávil většinu dne ve městě, ale to není naše vina."
Chytil jsem se za hlavu: já o to skoro o všechno přišel. Coural jsem se po městě, byl u zubaře,
pokecal tu a tam a přišel domů skoro až v noci. Ale chlapík měl pravdu: to nebyla jejich vina.
Poděkoval ni, opět zasalutoval a odešel ven. Ještě jsem ho viděl oknem, jak zalézá do takového
kulatého vozidla, velkého jako stodola, ale kupodivu to nemělo kola. Zvedlo se to pomalu do
vzduchu a roztočilo zběsilou rychlostí,.A pak to hned odlétalo pryč, až z toho byla vidět jen malá
tečka a pak to zmizelo úplně.
Dooblékl jsem se a šel do kuchyně, kde jsem usedl za prázdný stůl. Jessie mi hodila na stůl talíř se
smaženou slaninou a vejci. "Tak kolik jsi včera prohrál? zeptala se ještě a když jsem neodpovídal,
dodala: "Kdybys raději místo toho courání po městě opravil to okno na půdě, už teď tam zatahuje a
brzo bude zima . . ."
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Název : JAK JSME U NÁS DOMA SCHOVÁVALI LENINA

Náš dědeček byl holič a podle jeho zákazníků se dá říci, že byl dobrý holič - i tu svou břitvu občas
nabrousil. Měl malou oficínku s učedníkem, kterého mu ale později znárodnili a navíc mu sebrali
úplně všecko, ani tu štětku na holení mu nenechali. Jenže na dědu si nepřišli: vytáhl jednu utajenou
břitvu a hnal se na výbor, přičemž jim sliboval smrt nebo alespoň jedno rasantní oholení. Cestou si
to ale rozmyslel a místo toho se přihlásil do nového podniku HOLKA (Holičství a kadeřnictví), kde
pak poslušně holil a stříhal po několik let.

Z malého platu a s ještě menšími diškerecemi se mu sice žilo mizerně, ale zato si mohl dělat
pomaloučku a ještě si přečíst zadarmo všechny noviny, názorově už zcela sjednocené. A tehdy
teprve se začal rozrůstat jeho politický obzor, ovšem jen k hranicím tehdejšího socialistického
tábora, pochopitelně. A právě tyhlety noviny způsobily, že se děda-vykořisťovatel stal na stará
kolena dědou-revolucionářem. Anebo to byl možná následek toho, že jednou ukouzl po rozlitém
Pitralónu a narazil si malý mozeček. Co ho ovšem nejvíc žralo, bylo to, že komunizmus ještě ani po
sto letech nezvítězil na celém světě a tak doma pořád spřádal plány, jak osvobodit pracující masy
ještě v jiných zemích.
Ovšem to hlavní, aby mohl osvobozovat, to mu chybělo A tak jednoho dne nám děda slavnostně
prohlásil, že chce vstoupit do komunistické strany. Všichni jsme strnuli hrůzou. "Ty hloupej," řekla
babička, "tam je to jako u zednářů - tam tě nejdřív někdo musí doporučit." Náš tatínek zase namítal,
že v té době - to bylo už za Novotného - by mohl vstoupit do strany jenom blbec. "Tak to souhlasí,"
řekl brácha Pavel, ale dostal od maminky pohlavek, ať neuráží jejího tatínka. Nakonec to zachránila
sestra Marie, která prohlásila - a také tomu věřila - že strana už nenabírá, že totiž dávno splnili plán
členstva. To dědeček kupodivu uznal a tak jsme měli chvíli pokoj. Jenže začal místo toho chodit do
knihovny a odtamtud si přinesl domů Leninovy sebrané spisy. A jak si tak četl, pochopil, že je to
vše asi bude podložené nějakou vědou. A když pak poslouchal zprávy - také sjednocené - dovolil si
občas i prohodit: "Nevím, nevím, co by na tohle řekl Marx," nebo "Na to NATO si musíme dát
bacha!"
Jednou vešel do střihárny podniku HOLKA jeden Američan a dědeček ho tak dobře ostříhal, že mu
tento dal celý jeden dolar spropitného. Dnes už to tolik není, ale tehdy to bylo asi jako deset
socialistických spropitných. Když dědečka vzkřísili, začal se náš praotec rozčilovat, že se nějakým
kapitalistou nedá urážet, ale protože ten už dávno odešel, vzal děda nůžky a tu dolarovku rozstříhal
na tenké proužky. Ty pak tajně posbíral a slepil učedník Tonda, to aby měl něco pro začátek, až
zdrhne na západ. To už ale i v podniku poznali, že se dědek zbláznil a poslali ho do dávno
zasloužené, i když poměrně bídné, socialistické penze.
Tím ale nastaly zase problémy naší rodině. Podle dobrého českého zvyku u nás bydlely tři generace
v jednom bytě: děda s babčou v pokojíku, zvaném 'výměnek', otec s matkou v pokoji a my tři
potomci jsme se museli tlačit v kuchyni na matraci. Jediný záchod byl všem společný a často se o

něj bojovalo stejně urputně jako o Stalingrad. No a teď jsme museli ještě celý den poslouchat
dědovy kecy, které časem nabývaly nejen na třídní uvědomělosti, ale i na hlasitosti.

A pak nás jednoho dne vyděsila babička, když přiběhla do kuchyně, v očích strach a křičela: "Von
se skutečně zbláznil: říká, že se jmenuje Uljanov, ale můžu prej mu klidně říkat Vladimíre Iljiči!"
Za ní vstoupil dědeček, hlavu oholenou a vous sestřižený do špičaté bradky. "No tak, děti, kdopak
jsem?" zeptal se a já vesele vykřikl: "Walter Ulbricht!" Babička se zasmála, ale děda ji okřikl:
"Naděždo, tohle jsou věci vedení strany, jdi si zase štepovat ty tvoje punčochy a nerozčiluj mě!"
Co následovalo dál, byla vrcholná katastrofa. Děda dokonce vymazal z oddacího listu babiččino
dívčí jméno 'Jáhlová' a napsal tam 'Krupská'. Tátovi pak tvrdil, že je sice "ošklivá jako noc, ale
jinak dobrá stranička". V noci, když děda spal, svolal tatínek rodinnou poradu. Bylo jasné, že se
děda na ulici už nesmí ukázat: nikdo neuvěří, že je blázen, ale budou to brát jako politickou
provokaci. "Třeba Lenina taky brzo demaskujou jako Stalina," doufala babička, ale tatínek
prohlásil, že to ne, že by pak mohli skoncovat i s Marxem a už by jim zbyl jen Trocký.
"Ještě Engels," řekla pilná Marie, ale brácha Pavel řekl, ať neblbne, že Engels byl továrník, který se
do komunistického nebe dostal jen proto, že Marxe a jeho rodinu živil ze zisků své fabriky - to aby
Kódl zatím neumřel hlady a mohl napsat o tom velkém, hnusném vykořisťování dělníků.
Situace se zdála téměř neřešitelnou - šlo totiž o to, jak dědu přesvědčit, že nesmí ven - když
najednou Pavel přišel na geniální věc. Někde si prý přečetl, že Němci poslali Lenina do Ruska v
zapečetěném železničním vagónu, aby tam rozvracel válkou už beztak narušenou ruskou morálku.
Tatínek přiznal, že o tom také slyšel, ale pořád ještě nechápal souvislosti. Teprve když jsme mu
vysvětlili, že předěláme dědův pokojík na těplušku, to jest na železniční vagón, pochopil, jak chytré
má syny.
Pak už šlo jen o to, přesvědčit o tom dědečka. To si vzala na starost babička, ale jak se jí to
podařilo, to nám nikdy neřekla. Nakonec tedy odešla s dědou do parku, zatímco my jsme
přemalovali jejich pokojík na nákladní vagón, odtáhli postel do kuchyně, zabrali ji pro nás
omladinu a hodili mu tam výměnou naši matraci, zatímco babička se mačkala s rodiči v jejich
pokoji. Okno jsme zabílili a postavili pod něj stolek, který jsme přibili k podlaze, aby mohl děda
cestou jíst, ale on si tam naskládla knihy a četl a četl. Zato kuchyň jsme upravili jako kancelář
přednosty stanice, neboť jsme počítali s tím, že občas musíme pustit dědu pustit z vagónu jako ven
do nějaké stanice. A jídlo mu nosil Pavel, přestrojený za aiznboňáka.
Děda celý den seděl u okénka a studoval svoje sebrané spisy. Po čase klesl do určité apatie - moc
nemluvil, a když, tak se jen ptal, kdy už bude ten zatracenej Leningrad. Pavel mu ochotně vysvětlil,
že se to pořád ještě jmenuje Petrohrad, neboť revoluce ještě nevyhrála, že čekají jen na něj. Také
mu občas ze srandy připomínal, aby nezapomněl po příjezdu hned udělat ten Brest-litevský mír s
Němci; to za to, že byli tak hodní a nechali ho cestovat domů zadarmo. Občas jsme
namalovalceduli v kuchyni s čerstvým jménem nějaké stanice a vypustili dědu na vzduch, teda jen
na ten kuchyňský.

Venku zatím padl Novotný a přišlo jaro, tzv. pražsské. To nám ale moc nepomohlo, děda musel

zůstat ve vagónu - s dědečkovou mánií by si lidé ještě mysleli, že jsme zakuklení bolševici. A tak
děda cestoval dál a dokonce se mu to začalo líbit. "Naděždo," říkal, "kdybych nemusel dělat tu
zatrápenou revoluci, tak bych pořád jen cestoval."
"I kuš ty Vláďo," říkala babička, která si už na tu 'Naďu' zvykla, "vždyť jsi se nalítal dost, když tě
honila carská ochranka!"
Zatím se ale za našimi zády připravovala tragedie, kterou vlastně zavinila - teď už to mohu přiznat naše přiblbá sestra Marie. Nadchla se totiž tou 'lidskou tváří' socializmu natolik, že začala nosit
dědečkovi denní tisk, teď už dokonce necenzurovaný, snad aby si děda také 'polidštil' tu svou tvář.
Také ho naváděla, že až v Rusku shodí toho cara, tak aby tam také něco takového demokratického,
jako u nás, zavedl. Jenže to už byl dědeček v pokročilém stádiu demence a znovu se začetl do svých
sebraných spisů, kde s hrůzou uviděl, že tam o žádné lidské tváři nic není. Začal vykřikovat, že mu
novináři překroutili ty jeho spisy, ale že to těm darebákům nedá, že první, co udělá, že hned nechá
cara popravit. "Postřílet, a s celou rodinou, vaše Prevoschoditělstvo! To za to, že jste mi vy kurvy
popravili bráchu!"
Jednoho dne dokonce přesvědčil ségru, aby mu donesla dopisní papír a obálku. Do večera pak
sestavil dopis, který mu naše malá, ale jinak pitomá Marie krasopisně přepsala, ale protože to bylo
v ruštině, myslela si, debílek, že tam děda zve ruské továryšče, aby nám pomohli budovat
demokracii. Na dědovu radu pak odeslala dopis až z libeňské pošty a to přímo "Prezidiu Savěta, do
máťušky Moskvy", jak zněla adresa. Doma nám to pak vyprávěla jako svou velkou záskuhu, ale náš
tatínek našel kopii tohodopisu a hned ji nafackoval. A brácha Pavel jí dokonce řekl, že je kráva. Ale
co se dalo dělat? Dopis už byl na cestě přes Čierné pri Čope a babička se pomodlila, aby se našel na
druhé straně někdo rozumný, kdo to hodí do koše.
Ale nenašel a odpověď na sebe nedala dlouho čekat: jednoho srpnového dne jsme se probudili a
pod okny nám burácely spřátelené tanky. Zprvu jsme nevěděli, odkaď jsou - byly totiž bez
označení. A tehdy už to děda nevydržel: strhl roletu, otevřel okno a křičel na bulharskou kolonu pod
oknem: "Da zdrástvujet savětskaja ármyja!" A zatímco ho babička odtrhávala od okna, aby si lidé
ještě nemysleli, že jsme nějací kolaboranti, v kuchyni už zasedla rodinná rada a rozhodla, že dědek
je úplnej cvok a že prostě do blázince musí.

Chodili jsme ho tam zprvu i navštěvovat. Nejprve si stěžoval, že se s ním nikdo nechce bavit - i
Napoleon si prý od něj odsedl - a jediné, co ho drželo v náladě, bylo vysílání německé rozhlasové
stanice Vltava, která ryzí, sudeťáckou češtinou hlásala něco podobného jako už jednou předtím, v
roce 1939. To už jsme se ale na návštěvy dědy vykašlali a zbytek znám jen z vyprávění jedné
ošetřovatelky z blázince.
Děda si totiž začal stěžovat, že na něj nepřátelé lidu posílají nějakou ženskou, aby ho zastřelila a
vůbec, že je vůdce bolševiků a že si nezaslouží, aby s ním zacházeli stejně jako s ostatními blázny.
A když začalo pracovat opět státní, názorově sjednocené rádio, dozvěděl se také, že ti ochránci
přišli hlavně proto, že je pozvali nějací soudruzi z Libně. Začal poskakovat nadšením, tancoval a bil
se do prsou jako Tarzán, a později ještě házel po ostatních chovancích bramborovou, ale jinak
docela chutnou, kaší.
Museli ho přivázat na postel, kde se pak z radosti ještě celý podělal. Hlukem přivolanému primáři

pak do očí vyčetl, že ho tam vězní, ale že on dobře ví, proč! Že je to proto, že děda napsal ten zvací
dopis do Moskvy.
"A nemysli si, ty jeden kontrarevolucionáři," vyhrožoval, "že ti to projde! Už jsem napsal další
dopis, kde jsem tě pěkně udal a teď už jen budu čekat, až pro tebe molodci přijdou a budeš viset,
viset, viset!" Přitom sebou házel a kolem něho se šířila vlna zápachu téměř normalizačního.
Pan primář jen stál a kroutil hlavou. Pak se otočil a řekl ošetřovatelce: "Sestro, prosím vás, přebalte
toho posranýho Lenina!" a šel si balit kufry.

©Jan Hurych
Název : LÁSKA AŽ ZA HROB

Ze všech příběhů, které se vykládají v krajině Gaspé v Quebeku, je příběh o mysu Rosiéres asi ten
nejromantičtější. Navíc si jej můžeme alespoň částečně ověřit: v zálivu Svatého Vavřince (St.
Laurent nebo St. Lawrence, jestli chcete) totiž leží skála, která vypadá jako loď s napjatými
plachtami, jako loď, která jako jiné kdysi brázdila Atlantik kolem východního pobřeží Kanady...

Byli do sebe šíleně zamilováni a co víc - dokonce si
už slavnostně dali i zásnubní prstýnky. Řekli byste si
asi, co tedy ještě může bránit lásce mladých lidí? A
opravdu, zdálo se, že svatba francouzského rytíře
Raymonda de Never a krásné Blanche de Beaumont
byla takřka za rohem. Jenže ten roh se ukázal být
najednou značně vzdálený. Zamilovaný Raymond
totiž dostal rozkaz, aby hned se svým regimentem
odplul do Nové Francie, jak se tehdy ta část Kanady
jmenovala.
Den odjezdu se přibližoval a nešťastná Blanche
zapřísahala svého snoubence, aby nikam nejezdil tolik se o něj bála. Jenže voják je voják a musí
poslouchat rozkazy, obzvláště tenhle, který mu dal
sám král Ludvík, o kterém bylo všeobecně známo, že
nesnáší žádný odpor a od svých důstojníků už teprve
ne.
S pláčem pak doprovázela mladá snoubenka
Raymonda na molo v přístavu La Rochelle - to je
prosím ve staré Francii - a dlouho, předlouho se s
ním loučila. Pak mu dala na cestu pramen svých vlasů zabalených v kapesníčku, promáčeném
jejími slzami, tedy jako talisman, aby se mu nic nestalo a hlavně aby na ni nezapomněl.
Láska je někdy k mladým milencům krutá a s rostoucí vzdáleností ještě také navíc roste. Mladý
chevalier sice dorazil se svými vojáky do pevnosti Svatého Ludvíka na řece Svatého Vavřince, nad
kterou vlála vlajka Francie s modrými liliemi, ale tam to na něho teprve dolehlo. Žalost a trápení
na sebe nedaly dlouho čekat a tak i jeho slzy teď máčely kapesníček jeho milé. Navíc jí posílal
smutné dopisy, které pak pochopitelně drásaly její už beztak láskou nemocné srdce. A drásaly ho
natolik, že se Blanche sebrala a vyrazila za svým milencem, na cestu přes oceán.
V La Rochelle pak našla loď, která plula na západ, zaplatila kapitánovi, nalodila se a po několika

bouřích, které loď šťastně přečkala, se přibližovali k americkému pobřeží. Šťastná Blanche se už
nemohla dočkat, až se potká se svým snoubencem. Zbýval jim už jen jeden den cesty , když se na
obzoru objevila loď. Lodníci se hned chystali k boji : už zdálky totiž bylo vidět, že se jedná o
španělského piráta. Ten byl ovšem vyzbrojen většími kanóny a tak statečné posádce, lépe řečeno
těm, co po té kanonádě ještě zbyli, nezbylo nic jiného, než se vzdát. Fousatý pirát Rodrigo, kapitán
těch korzárů - jinak ovšem španělský šlechtic - si vzal k sobě nešťastnou Blanche jakožto rukojmí,
a doufal, že za ni dostane dobré výkupné. Francouzskou loď pak jeho banda, jak už to bylo
pirátským zvykem, vyloupila a zapálila.
Jenže i v pirátském srdci koluje rudá krev a Blančina krása, která jí nejprve zachránila před
zneuctěním, zapálila v tom Rodrigově zase jiný oheň. Abych to řekl přesněji, tulák moří se do ní
zamiloval. Ona ho nejprve hrdě odmítala, pak dokonce i prosila a když ani to nepomohlo, vrhla se
na kolena a modlila se ke své svaté patronce. A jak přitom opakovala i Raymondovo jméno,
dozvěděl se její věznitel, že má soka. Rozčílil se jako - inu jako Španěl - a přísahal, že jejího
milence zabije.
To už se ale loď přibližovala Gaspé a ubohá dívka se začala bát, že její věznitel svou hrozbu
skutečně splní. Rozhodla se tedy, že uteče a svého milence varuje. Přeskočila zábradlí a plavala k
vzdálenému břehu. Ale ten byl ještě daleko a brzo ztratila sílu. Milosrdné vlny ji pak uchopily do
své náruče a kolébaly, až ji ukolébaly k věčnému spánku. Marně ji piráti hledali všude kolem,
zmizela navždy. Rodrigo šílel bolestí a ve své poblázněné mysli nepřišel na jiný nápad, než jet dál,
až do města Quebeku a tam chevaliera Raymonda zabít.
Do cesty jim ale padla hustá mlha a i když pokračovali pomalu a opatrně, najednou se proti nim
vynořila černá skála. Piráti hrůzou vytřeštili oči, když na skále spatřili postavu, která jim rukou
ukazovala dolů, směrem do pekel. Nestačili už loď obrátit a jak narazili, poznal Rodrigo, že to byla
samotná Blanche, lépe řečeno její přízrak, který se mu tak pomstil. Loď se potopila se vším všudy
a milující dívka tak nakonec přece jen svého Raymonda zachránila.
V místě, kde loď zmizela, se pak najednou ze dna zvedla skála, věrná podoba oné pirátské lodi. A
stojí tam dosud - jako památka lásky až za hrob a zároveň výstraha všem, kdo si myslí, že se láska
dá vynutit.

©Jan Hurych
Název : VZPOMÍNKY NA MOU LIBEŇ (Díl 1.)

Ano, narodil jsem se v Libni, podle historie jedné z nejstarších částí Prahy, neboť právě o ní
kronikář píše, že když v roce 1039 "poslové s ostatky svatého Vojtěcha do země České se
navracejíce, na břehu potoka Rokytnice sobě odpočinuvše, místo to zalíbili si velmi a proto Libní
jsou jej nazvali". Tento poslední Slavníkovec se totiž nakonec dočkal stejného osudu, který předtím
připravili jeho rodu na Libici sami Přemyslovci, jen s tím rozdílem, že byl zabit a rozsekán
pruskými pohany.
Libeň bylo a stále je místo hezké, ale musíte si na něj nejprve zvyknout. Vím to: žil jsem porůznu v
Anglii, v Kanadě, ve Státech a i Japonsko dost znám, ale Libeň, to je něco úplně jiného. A i když v
těch částech Prahy, které se nikdy nemohly chlubit starou historií, kdysi říkali "Žižkovu, Libni,
raděj se vyhni", naše Libeň byla a je jen jediná na světě.
Pravda, potok Rokytka tehdy páchnul bahnem a ryby žádné, jen pod jezem pijavice a i ty jsme
chytali jenom tak pro rybáře, kteří v marné naději čekávali u Vltavy na ryby. Na ty ryby, kterých
prý tam ve středověku bylo tolik, až si sloužící vymiňovali, že je chtějí mít ke stravě jen dvakrát
týdně.
Libeňské loděnice (ano, "ty loděnice", v množném čísle) tehdy vyráběly hlavně bagry na východ a
dávaly přístavu morbidní dojem starého vrakoviště, ale hned naproti, na jednom z výběžků
Libeňského ostrova, byly už zahrádky a kdysi i skautská klubovna. Druhá část ostrova, v Karlíně,
už měla ramena Vltavy i přístav zasypaný, takže to nebyl vlastně ani ostrov, ale jen poloostrov. Můj
táta v Karlíně, ještě jako kluk - zatímco děda zrovna bojoval v Itálii u Piavy - očihoval zámořské
šífy a jeho romantika se pak vybíjela hlavně trempingem. Za loděnicemi jste pak mohli vyběhnout
na Libeňský most a po něm až do Holešovic, kde nalevo byla Vaňhova továrna na uzené ryby,
zatímco napravo byl přístav, kde v naší době kotvily šífy až z Hamburku. Nebo jste mohli projít
pod mostem a pokračovat až do Karlína, kolem staré opravny tramvají. Tam také jezdívala první
elektrická tramvaj pan Křižíka, s nápisem PKVL (Praha, Karlín, Vysočany, Libeň). Lidé prý si tu
zkratku četli jako Pan Křižík Vokrádá Lidi, zatímco on si to zase četl pozpátku :-).
Hlavní libeňská ulice, honosně nazvaná
"Třída", se už za našeho dětství pyšnila hned
dvěma tramvajovými linkami a prvním
betonovým mostem v Čechách - no spíše
můstkem - přes Rokytku. Tento most,
postavený Ingenieurem Antonínem Losem v
roce 1896, měl na rozdíl od toho velkého, 800
metrů dlouhého Libeňského mostu délku jen
něco kolem třinácti metrů, ale zato byl sto
metrů široký. Měli jsme tedy jeden nejdelší i
jeden nejkratší most v Praze. Hned za ním

také stála libeňská škola "U zámečku", jinak
zvaná měšťanská, ač do ní nikdy měšťané
nechodili, jen my, mládež školou povinná. Ano, ta škola nikdy nebyla hrou, jak tomu kdysi chtěl
Komenský. Nahoře měla honosný pozlacený nápis: "Boj se Boha, miluj vlast, práci a vědu" - už
tehdy se totiž školy honosily pathetickými slogany. Nápis mi šel dost na nervy, protože jsem ho
vídával každý den a to i z našeho okna. Bydleli jsem totiž hned na druhé straně Rokytky, ve
Sladovnické ulici, tehdy už ale přejmenované po jakémsi nám úplně neznámém Andrštovi. Na
konci ulice stál libeňský pivovar, kde se ovšem už dávno pivo nevařilo, jen se tam šlapalo zelí. Ta
ulice se ale pořád jmenovala Pivovarnická a ne třeba Zelná nebo Nášlapná, kdyby ji bývali chtěli
také zaktualizovat.
Škola U zámečku

Měl jsem to tehdy do školy jen skok a domů na oběd také. O to více času jsem pak měl na různé
dětské zábavy a bylo jich hned po válce opravdu dost. Tak například dráždit uhlířské koně a nebo
zapínat taxikářům taxametry, když zrovna nebyli ve voze. Později už jezdili uhlíři s náklaďáky a
tak jsme jim alepsoň vypouštěli vzduch z pneumatik. Na Libeňském ostrově byla skladiště
rozbitých letadel z druhé světové války a občas se tam našly i nějaké ty náboje či světlice, se
kterými se pak vesele kšeftovalo. Od UNRRY nám zase ve škole rozdávali konzervy obsahující
šunku s vejci nebo solené burské oříšky a velké, zelené plechovky rajské šťávy - bez té nikdo oříšky
nedostal. Ač byla rajská šťáva pro nás, podvyživené válečné děti, trpějící avitaminózou, patrně
důležitější než oříšky, přesto ji nikdo z nás nechtěl a dala se akorát vyměnit za žvýkačky - a to v
ještě horším poměru, než byla pozdější měnová reforma - a ty žvýkačky pak zase - mám to přiznat?
- za cigarety.

Hned za mostem stála socha primátora Jana
Podlipného. Nikdy jsem se nedozvěděl, proč
ukazováček jeho pravé ruky mířil dolů k podstavci,
jen vzpomínám, jak tam jednou někdo položil jako
vtip ve směru toho prstu kůrku od chleba. U té sochy
vlastně už začínal Libeňský zámecký park, který prý
navrhoval sám architekt Thomayer a myslím, že se
mu to povedlo lépe než jeho park na Karlově
náměstí. Park pak rámovala kaštanová alej podél
Vltavy, stromů to už tehdy dost starých; některé z
nich měly dokonce i inventurní štítek, to asi aby je
nikdo neukradl. Jako malý kluk jsem tam rád sbíral
kaštany - nebyly ovšem vůbec k ničenu, to jen za
války prý z nich dělali mouku a pekli chleba.
Hned na začátku aleje stál zámecký statek, s
polorozpadlou střechou, v té době už to ale bylo sídlo
místních hasičů. A protože tehdá více nehořívalo než
hořívalo, cvičili se pilně v nohejbalu a o přestávkách
upíjeli pivo, které jsme jim jako kluci nosili z výčepu
kavárny
Svět, ještě předtím, než ten výčep udělal pan
Socha primátora Podlipného
Hrabal, který ostatně bydlel blízko, celostátně a
možná i mezinárodně slavným. A že jsme hasičům cestou pivo upíjeli, nezřídka nám také ukázali,

že se umí strefovat nohou nejen do míče. Přestali jsme jim teda pivo nosit a tak došlo ke
kompromisu: namísto upíjení jsme museli přinést pivo celé, ale za odměnu jsme se mohli jako
poslední napít. Je kupodivu, že se z nás pak nestali alkoholici - snad proto, že toho zbylého piva
bývalo zatraceně málo.
Tou alejí denně pochodovávaly armády
maminek s kočárky, kolem ústí
Rokytky a tehdy už slepého ramene
Vltavy, kolem spadlého mostu a i těch
virtuálních rybářů. Na konci aleje už
byla jen cesta, a to až k Trojskému
mostu. My kluci jsme většinou došli
jen k Bílé skále, na kterou jsme
vylézali v naději, že tam ještě najdeme
nějaké kosti oněch Štorchových
chlupatých praslonů. Nebo jste ještě
předtím mohli zahnout napravo k
Černé skále, kde byl nahoře starý
Libeňský hřbitov. Před hřbitovem byla
Zámecký statek
malá plošina porostlá trávou a semtam
byl i strom. Chodíval jsem tam často studovat - byl tam totiž božský klid, který si my živí
dopřejeme často jen až po smrti. Většinou jsem se ale brzo přestal učit a jen jsem tam čuměl do
korun stromů nebo něco kreslil. Na hraně skály čmoudily do údolí staré suché věnce, které tam
hrobníci pravidelně pálili, snad jako oběť pohanským bohům.
Dolů se pak dalo sejít kolem hřbitovní zdi se zahrádkami, případně pokračovat směrem k Libušáku
nebo zahnout k Bulovce či k oné zatáčce, kde kdysi odbouchli jednoho nácka, pardon,
reichsprotektora. Tam už ale začínala Libeň horní, kterou jsme my dolňáci tolik nenavštěvovali, asi
proto, že nad tou křižovatkou stála budova polepšovny. Z té pak udělali odbočku Bulovky. Jednou
jsem tam ležel se zánětem ledvin a vzpomínám, jak jsem odtamtud - patrně veden tradicí té budovy
- vyskočil oknem a utekl, abych mohl být na vánoce doma. Odjel jsem tehdy tramvají, na sobě maje
jen zimník, pod ním pyžamo a na nohou na boso pantofle. Ostatní věci jsem si předtím schoval u
jiného pacienta.
Na nedaleký Libušák jsem chodil do měšťanky, teda do šesté třídy, ale asi jen měsíc. Tam někde
měl také krám jeden řezník, jehož syn mi při školním výletu k jezdecké soše Jana Žižky rozbil nos.
Z toho, že jsem byl celý od krve, usoudila paní učitelka logicky, že jsem pěkný padouch a potrestala
mě. Protože jsem nikdy v životě na nikoho nežaloval, tak to tomu druhému klukovi prošlo. To se mi
zdálo nespravedlivé, tak jsem mu následující týden zase rozbil nos já, takže měl zakrvácenou košili
podobně jako jeho otec za špalkem. Jenže on to na mě zažaloval a tak jsem to odnesl zase jen já. Na
žádost toho řezníka - už tehdy měli řezníci velký vliv na naše školství - jsem pak byl přesunut na
školu U zámečku, kterou jsem už ale znal z obecné školy a kde byla řada dobrých učitelů.
(dokončení příště)
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Název : Z CHUDÉHO PLAVČÍKA BOCMANEM NA TITANIKU

Toto je příběh Adalberta K. Falcmana, jehož deník nalezl můj přítel Tonda z Návarova kdesi na
jedné jizerské pláži, dokulata srolovaný a zapečetěný v lahvi od becherovky. Dokument je uložen v
southamptonském Muzeu vraků a trosečníků v Anglii, kteréžto muzeum autor tohoto článku také
navštívil (ne jako exponát, jen jako divák). Zavzpomínejme si tu tedy s obsahem oné láhve na doby,
kdy Češi cestovali do ciziny ještě jen z pouhého idealizmu.

Áda (v cizině mu říkali Bert) se narodil v Jiřinkovicích na Jablonecku v rodině chudého majitele
dvou skláren a tří hutí na bižuterii. Jeho těžce sedřený otec brzy zemřel na notorietu komplikovanou
s alkoholizmem, čili t.zv. úchlast. Podniků se ujal - coby Ádův opatrovník - bohatý, ale jak už to
bývá, chamtivý ujec Laco z rodu záhoráckých Bocianů. Ten už od pěti let (teda Ádových) posílal
Ádu do hutě, aby tam pracoval se sklářskou píšťalou a vyráběl různé láhve. Jenže Áda nebyl
muzikální, píštalám neholdoval a jediná píseň, kterou znal, byla Doparoma, kterou mu na foukací
klarinet vyhrával každý večer jeho ujec, doufaje, že se Ádovi zalíbí moře a uteče z domova. Byla to
vlastně Lapaloma, ale Laco moc španělsky neuměl, tož si to přizpůsobil. A tak se nedivme, že se
Áda nakonec mořem nakazil, asi díky tomu, že neznal slova originální písně, která mají lidi od
moře spíše odradit. Když si totiž zanotujete českou "Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená", zjistíte, že
má stejnou melodii a že se zřejmě dostala do Mexika s českými vojáky za císaře Maximiliána. Toho
sice zastřelili, ale česká píseň tam zdomácněla a dostala nová slova i jméno (asi proto, že se jim to
"ř" špatně vyslovovalo).
Tohle vše ale Áda nevěděl a tak opravdu na to moře chtěl. Neprozíravě se s tím nápadem svěřil
svému ujci, který ho v tom ovšem hned podporoval, doufaje, že mu pak ty Ádovy skleněné
nemohovitosti zůstanou. To ještě nevěděl, že jsou už dvěstěprocentně zadlužené. Odešel tedy Áda z
domova; měl jen raneček natvrdlých buchet (ujec mu je schválně napekl tvrdé, aby mu déle
vydržely) s dvěma lahvičkami od bechera, které si sám předtím vlastnoústně vyfoukal. Ty byla jeho
jedinou a drahou vzpomínkou na milované Podještědí - ne teda na Karlovy Vary, jak bychom
čekali, to asi proto, že láhve byly ještě prázdné, beze štítku a vylisované jméno výrobce mu nic
neříkalo.
Leč zásoby buchet brzy došly a tak musel Áda ručně doplavat - na parník neměl - po Labi až do
Hamburku, kde se teprve dozvěděl, že vůbec plavat nemusel, že tam vede silnice. Peněz nemaje,
nezbyloť mu než se potloukat po hlasitě vykřičených ulicích této německé rádoby Neapole.
Převlékl se přitom za prsatou Brunhildu, což mu poradil jeden vtipálek z doků - prý aby se ho brzo
ujala Armáda spásy.
Tam ho také objevil a najal do služby anglický kapitán Ken Bitchison. Nejprve sice za jiným
účelem, ale vida, co se z oné dívky vyklubalo a slyša, proč že se Áda tak převlékl, rozchechtal se
srdečně a udělal z něj plavčíka na svém clipperu. Ten se jmenoval Teacup a vozil čaj z Číny nejen
do Anglie ale i do nedaleké Evropy. Clippery byly lodi s mnoha stožáry a plachtami a byly velice

rychlé, snad proto, aby jim čaj na tak daleké cestě nevystydl.
Ádovo původní poslání bylo rozveselovat mužstvo, ale když se naučil vyjmenovat všechny plachty
- námořnící jim dávali ženská jména - byl už po roce povýšen na nadplavčíka a po dvou letech i na
kuchtíka. Jeho štěstí bylo dokonalé, ale služba to byla tvrdá: nejen, že musel vařit v kuchyni, ale
ještě slyšet poťouchlé otázky od posádky. Jako třeba tu, jak se v řeckém námořnictvu separují muži
od chlapců (odpověď "pajcrem" mu byla delší dobu nejasná).
Později, to už byl Áda povýšen na nadkuchtíka, si
nechal pořídit od místního fotografa vvykřičené
londýnské části Stoho poněkud přeexponovanou
fotografii, na které je on a jeho Teacup. Jen na
vysvětlenou: to lano, které drží v ruce, nenaznačuje,
že se v té době na moři tahaly lodě ručně, jako to
dělali burlaci na Volze, od uchněm do uchněm.
Naopak, větrů bylo na moři vždycky dost, někdy až
moc.
Na jedné cestě z Číny však přepadli Teacup piráti v
malé čínské džunce - pravda, byla o mnoho menší,
než Teacup, ale ty dva tisíce Číňanů na ní vydalo za
hodně a to, že se džunka zrovna potápěla, jim jistě na
odvaze jen přidalo. Loď ztekli a čaj zabrali, s
úmyslem prodat ho anebo alespoň vypít. Samotný Teacup pak chtěli draze zpeněžit ve
Vladivostoku, na reinženýring (pa ruski: skopirovať). Celou posádku porubali, jen kuchaře nechali,
neboť byl, jak už to na plachetnicích chodívalo, také Číňan.
Áda se ale schoval v jednom balíku s čajem a to udělal jen dobře, protože tak unikl nejen rubání, ale
navíc si ještě zachránil život. V noci totiž přišla velká bouře a potopila čajnamenům i ten Teacup a
tak zhatila všechny jejich finanční plány a družbu s Rusy. Ádův balík naštěstí vyplul na hladinu a
zdatný Áda pak dopádloval, vlastně doručkoval - pádlo neměl - až k jednomu opuštěnému ostrovu,
kde balík čaje dobře prodal, a tím získal dost peněz na cestu parníkem z australské Sydney až do
britského Southamptonu. Aby ušetřil, koupil si totiž za ty peníze tři metry dlouhý provaz a cestoval
přestrojen za mořskou pannu, objímaje příď lodi. Tím provazem byl přivázán, aby nespadl, až mu
umdlí ruce. Kdo z vás jste se podivili, jak mohl Áda tak dobře prodat svůj čaj na opuštěném
ostrově, ten si musí uvědomit jednu věc: časem totiž Ádovi selhávala paměť = ostorv ybl opuštěn
až daleko později. V celém deníku také najdeme různá fakta, která dosvědčují, že to možná ani
nebylo jen špatnou pamětí: tu měl Áda pořád skvělou, on jen hodně zapomínal.
V Anglii se mu pak podařilo dostat místo bocmana - to je mimochodem také legrační historka: jak
už jsem napsal, jeho ujec se jmenoval Bocian a z Ádovy řeči rozuměli Angličané právě jen tomuto
slovu a to ještě špatně. Vina ovšem padá i na Ádu: mluvil totiž pořád ještě se silným podještědským
přízvukem. Nebudu vás napínat: ano, najali ho na loď zvanou Titanic (což si Áda přejmenoval na
české "Tatínek", na památku svého otce, který se toho nedočkal). Byla to vlastně Ádova první - a
jak uvidíme, i poslední - cesta na parolodi. Jeho štěstí se obrátilo - to ale ještě nevěděl, jak hodně a
kterým sněrem! Pravda, byl sice bocmanem na středním podpalubí, ale jeho práce nebyla lehká:
musel stát u dveří a vyhazovat italské emigranty, co se chtěli dostat výše. Teprve později se naučil
říkat "Aut, aut!", jako rozhodčí na fotbale.

Tuto už poněkud vyšisovanou fotografii, na které stojí
Áda na horní palubě "Tatínka", mají uschovanou v
Southamptonu dodnes. Tam jsme ji také objevili,
spolu s tou druhou, z Teacupu. Tato byla pořízena
atelierem Laboratoires Fotografiques des Calais, a to
pro pojišťovací firmu, která veškerou fotopráci také
hradila. Prozíravý majitel lodi totiž nechal všechny
námořníky pojistit na život a k tomu potřeboval jejich
fotografie. Na nešťastném osudu lodi pak vydělal
kapitál. Ve sbírce je je také i fotografie jednoho
nesmírně drahého náhrdelníku, ze které lze vidět, že
to byla jen napodobenina - to podotýkám jen pro ty,
co viděli ten film, aby věděli, proč ho ta babička
nakonec hodila do moře.
Cesta jim vesele ubývala, uhlí také a vše ukazovalo,
že dojde k novému rekordu, což se také, jak víme, stalo. Nebyl to sice rekord rychlostní, jak si to
plánoval kapitán, ale spíše hloubkový. Jakýsi zatoulaný ledovec totiž u Nového Foundlandu narazil
na loď a nevěda, že je nepotopitelná, učinil do ní díru, čímž se překvapivě zjistilo, že není - teda
nepotopitelná . V nastálém zmatku, kde lidé ztráceli nejprve hlavy a později i životy, si Áda
zachoval obojí. Lodní kapela tehdy hrála klidně až do konce polky a valčíky, tak jako by se
nechumelilo (a možná, že se zrovna opravdu nechumelilo). Chtěli tím vlastně uklidnit ten hrozný
zmatek, ale jejich postarší repertoár způsobil, že se ještě daleko víc lidí v zoufalství vrhalo do
smrtonosných vln, hlavně milovníci charlestonu. A zatímco vyšší lodní důstojníci, tj. na těch
vyšších palubách, se v beznaději stříleli do hlavy, Áda klidně stál u hudby a nadšeně posluchal, jak
hrají "Do lesíčka na čekanou", neb mu to připomínalo tancovačky v restauraci "U šneka" v Horní
Raspenavě. Aby nezahálel, tak ještě přitom držel bubeníkovi noty, aby mu neuplavaly.
Když už i trombónistovi šly od nosu jen bubliny, viděl Áda, že to nedohrajou. Rychle za deset liber
koupil od basisty jeho nástroj a usadě se v base, doručkoval pak Áda až na nejbližší ostrov, kde
teprve ztroskotal. Ostrov se bohužel opět ukázal jakožto neobydlený, teda až na Ádu. O potravu
sice neměl nouzi - žraloci mají docela chutné maso a dvě bedny zásob, které zde zapomněla
expedice, co hledala jednu ztroskotanou Kolumbovu loď, také nebyly k zahození. Zásoby mu
naštěstí vydržely až do jeho smrti hladem.
Zde ho také na konci dvacáteho století našla výprava krajanů z Kletě nad Jizerou, která ostrov nejen
navštívila, ale i identifikovala. Nálezy pak darovala právě onomu Muzeu vraků a trosečníků, o
kterém jsem už mluvil. Ostrov byl opravdu opuštěný, jen s jednou chajdou, kde nedaleko vyhaslého
krbu na medvědí kůži ležely vybělené kosti, vlastně hnáty, jež lékař expedice, psychiatr Mudr. Oblý
identifikoval jakožto kostru lidskou, patřící muži asi tak kolem třicítky, středního pohlaví,
národnosti české, státní příslušnosti rakousko-uherské. Že šlo o Ádu, dokazovala mírně
zpráchnivělá námořnická odborářská knížka s Ádovým jménem, zastrčená mezi pátým a šestým
žebrem, na levé straně jeho kdysi tak klenutého hrudního koše.
Vedle ležela poněkud nepodařená láhev od becherovky, se kterou se Áda nikdy nerozloučil. Jestli si
to ještě pamatujete, tak měl dvě a jednu právě poslal po vodě se svým deníkem. Nedaleko, opřena o
strom, stála basa, ve které Áda ztroskotal na útesech. Basa totiž ztratila dno, takže se tím pádem už

z ostrova nedostal. Podle opotřebení téže bylo vidět, že na ní ale často hrával a jistě vzpomínal na
rodné podhůří. Jak rád by asi tehdy Áda tu basu vyměnil za basu podještědského piva, zvaného
Reichenbergská Kyselka!

©Jan Hurych
Název : PODÍVAT SE DO ZRCADLA

Jistě znáte ono rčení "Abych se mohl s čistým svědomím podívat do zrcadla". Míněno ovšem jen
obrazně, pochopitelně, protože znám lidi, kteří nemají čisté svědomí a klidně se denně do zrcadla
dívají. Kdo se ovšem nedívá, jsou lidé, kteří nejsou marniví nebo kteří jsou vyloženě oškliví v
obličeji.

Ti, co se ale do zrcadla dívají, od něj buď očekávají
pravdu (pověz mi zrcadlo, kdo je nejkrásnější v tomto
království!) - nebo zase ne, to když jim to zrcadlo řekne,
že to je někdo jiný. Jsou lidé, co se podívají do zrcadla
nepříliš často a jen zběžně, to aby se ujistili, že nejsou
rozcuchaní a podobně. Jsou dokonce takoví, kteří ještě
zrcadlo ani neviděli - a pak přijdou misionáři, dají jim
ten střípek skla a z dětí přírody se stanou parádnice a
parádníci. Pravda, ten mužský rod jsem tam přidal více
méně jen aby se neřeklo, ale ano, jsou i muži parádníci,
i když je jich ubohá menšina.
Muži jsou totiž víc ješitní na to, co mají v hlavě, na tu
šedou hmotu, které říkají - často nesprávně - mozek. A
tady to máte: Hledejte v zrcadle mozek! Najdete tam
jinak vše: od sedmičky vlevo dole až k tomu prvnímu
chmýří pod nosem (dámy prominou), od nesymetrického nosu až k první blýskavé lysině. Po tom
už následuje jen vyhýbavý vztah: když mě ukazuješ takového, jaký jsem jsem, tak si trhni nohou!
Ženy mají k zrcadlu jiný poměr: je to jejich pomocník, přítel a rádce. Nikdy jsem vlastně
nepochopil, proč se ženy šlechtí: vždycky se mi zdály krásné dost. To jejich usilovné hledání
chybičky - aby ji pak mohli zakrýt - je vlastně vyloženě umělecká činnost, která ovšem nikdy
nekončí. A nedělejme si iluze: s věkem to dá víc a víc práce. Každý umělec ovšem ví, že nejlepším
námětem je tvář počmáraná životem samotným, plná vrásek, jizev a možná i s parádním
alkoholickým nosem. Jenže ženy nechtějí, aby je muži četli, ony chtějí, aby je milovali. Proto se
asi šlechtí nejvíc ženy vdané či zklamané, často i obojí.
Málokdo si ovšem uvědomuje, že zrcadlo nám lže. Ne, nemyslím jen křivé zrcadlo, ale i to rovné.
Neukazuje nás totiž tak, jak nás vidí druzí, ale jen jakéhosi nepodařeného dvojníka. Nevěříte?
Nuže přilepte si něco na pravou tvář - třeba poštovní známku nebo koláč - a podívejte se do
zrcadla. Zcela jasně tam uvidíte známku sice napravo, ale na vaší levé tváři!! Nu a teď se dotkněte
té pravé tváře - a vidíte, vy se vlastně dotýkáte té levé! A jestli vám to nestačí, dejte si před sebe
knihu - ta bude ovšem v zrcadle zcela nečitelná, že ano. Prostě podvod. Jak to zrcadlo dokáže? Já

nevím, to bude asi nějaká magie. Většina lidí ani neví, že je zrcadlo podvádí a ti ostatní se s tím
klidně smíří. Jenže si přestavte si chirurga, který by si při operaci popletl strany vašeho těla, to už
byste asi pak tak spokojeni nebyli.
Je ovšem fakt, že se s tím nic nedá dělat. Nedá? Ale dá! Vezměte si menší zrcadlo, stoupněte si
před větší zrcadlo a voilá! - jak říkal náš profesor chemie, když se mu pokus nepodařil.Ani mě se
to nepodařilo: pořád je to ten stejný dvojník, i ta známka je pořád na stejné straně, jestli jste ji
mezitím nesundali. K čemu je to teda dobré? No to já nevím, nejsem ekonom, že ano, ale za to
zklamání to jistě stojí. . .

©Jan Hurych
Název : VZPOMÍNKY NA MOU LIBEŇ (Díl 2, dokončení)

Byl to například akademický malíř R. Pucholt, kterému jsme do jeho sbírek přinášeli brouky a
dozvěděli jsme se o nich tak víc, než v biologii nebo učitelka dějepisu, kde jsme často velkou část
hodiny věnovali čtení detektivek - a to nahlas. Vybrala vždy nějakého žáka, aby četl z nějaké nové
detektivky (Edgar Wallace a Perry Mason byli její oblíbenci) a pak jsme hádali, kdo asi bude tím
vrahem. Na druhé straně tam ale byl jeden učitel-schizofrenik, o kterém někdo napsal na záchodě,
že je idiot. Ten pak tak důkladně hledal pachatele, že o tom věděla celá škola, čímž jenom potvrdil
pravdivost onoho nápisu.

Čas utíkal rychle a pak jsem přešel ulici a už byl jsem v Gymnáziu Sokolovo, kteréžto jméno, ač
nečeské, mi celkem nevadilo, protože jsem kdysi býval Sokol a znělo to tedy, jako když mi ten
gympl patří. Jenže pak nějaký zákon zrušil gymnázia a udělal z nich jedenáctiletky; asi si někdo
myslel, že se to bude dobře rýmovat s vítěznými pětiletkami. Profesorům ale nechali titul profesor
a my jsme pak stejně dělali opravdovou maturitu, t. zv. zkoušku dospělosti, teda jen té mentální,
mám dojem.

Ve třídě jsem zabral lavici v první řadě, hned
pod katedrou, protože jsem už věděl, že tam
budu dobře schován podle pravidla, že pod
svícnem je tma. Náš třídní, Dr. Holubář, byl
opravdu nejlepší profesor, kterého jsem kdy
poznal. A nejen to, byl to i výborný člověk:
měl skvělou povahu a choval se k nám vždy
jako k dospělým, tedy způsobem, který je
mnoha pedagogům ještě dnes pořád dost cizí.
Většinou mě svěřoval k opatrování třídní
knihu, nosil jsme ji ze třídy do třídy a
dvakrát za rok jsem dělal inventuru
docházky, ač jsem mu jednou drze řekl, že
mě to nebaví. Zachoval se jako gentleman, až
Gymnázium
mě to zamrzelo a radši jsem to dělal dál.
Dalo mi to také příležitost tu třídní knihu schovávat, obzvláště v hodinách fyziky, kdy jsem
fyzikáři drze tvrdil, že knihu má tříďas. Nebyl to můj nápad, to se jen se někteří studenti fyzice
vyhýbali jak mohli (nevím proč, byl to docela zajímavý předmět :-) a protože se bez knihy
nemohla dělat prezence, nemuseli mít pak ani žádnou omluvenku. A tak mě požádali o pomoc a já
nechtěl být nějaký srabík . . .

Někdy mi ovšem fyzikář řekl, abych pro knihu k třídnímu došel a já pak odešel do naší třídy,
vylovil ji zpoza stolu a přinesl ji jako "od tříďase". Dlouho mi to procházelo, ale jednou fyzikář
poslal pro knihu jiného studenta a věc málem praskla. Jen to, že jsem na toho kamaráda, jak šel
kolem mě, zašeptal či spíše zařval "Je ve stole!", mě zachránilo. Dodnes ale nevím, zda o tom
fyzikář už dávno nevěděl a nehrál si se mnou jen jako kočka s myší.
Jiná příhoda to dokazuje: zkoušel totiž dost přísně, a to už rok předem, z maturitních otázek, které
jsme si jako očíslované žetony tahali z pytlíku. Nejlehčí byla otázka - už nevím, řekněme 13 kterou se mnozí perfektně naučili a pak doufali, že si ji navzdory zákonům pravděpodobnosti také
vytáhnou. Jiní tomu doufání pomáhali tím, že si sehnali jiný žeton s číslem třináct, ten schovali ve
dlani a pak jej nenápadně "vytáhli" z pytlíku. Jeden můj dobrý kamarád učinil přesně tak, jenže
fyzikář něco tušil a nečekaně prohlásil, že ta otázka je moc lehká, ať si vytáhne jinou. Nemaje
dalších žetonů, s třesoucí se rukou nešťastník zalovil v pytlíku a hle - vytáhl opět číslo 13! To už
bylo i fyzikáři podezřelé a nechal ho teda tahat ještě jednou. A potřetí, opět třináctka!
Morálka této story se skládá ze dvou poznání: za prvé, že třináctka je opravdu nešťastná číslo. A
za druhé - protože fyzikář ty žetony všechny po odpovědích zase shrnul do pytlíku, tak že těch
třináctek tam asi bylo opravdu dost. Možná, že na to dávno přišel a pro pobavení nechal v pytlíku
jen samé třináctky a těšil se pohledem na chyceného nebožáka, který se z lenivosti naučil jen jednu
otázku a to ještě tu nejlehčí. Když jsem později už i sám učil, pochopil jsem, že naše osudy tehdy
byly opravdu v rukou našich profesorů a k jejich cti je třeba říci, že byli féroví a že nikdo z nich
nehrál žádnou podrazovku. Dobře věděli, že oni sami byli kdysi také mladí a hloupí.

Já vždycky podezíral školní pravidla,
že slouží spíše pro omezování
žákovské inspirace než jako nějaké
užitečné regule. Tahle filozofie byla
ovšem nebezpečná a tak další průšvih
na sebe nedal dlouho čekat. Posílal
jsem totiž jednomu kamarádovi při
písemce tahák, který při přesunu k
němu spadl někomu na zem. Když
toho nebožáka matikářka požádala,
aby jí dal žákovskou knížku, která v té
době byla spíše něco jako trestní
rejstřík, povstal jsem na jeho ochranu
jako veliké Město pražské a podle
mého názoru hrdinsky, ale jinak
Sokolovna
ovšem zcela pitomě, řekl "To je
prosím moje!" Poznámku jsem dostal, o to nic, ale protože matikářka původně napsala "Pomáhá
slabším spolužákům při písemné práci", což znělo víc jako pochvala, přidala ještě: "čímž podvádí".
No to už bylo nespravedlivé, já jsem opravdu víc pomáhal než podváděl, vždyť ty výsledky, co
jsem posílal, jsem také i sám vypočítal. Adresát taháku, který mě vlastně do toho průšvihu dostal,
se ovšem nepřihlásil, ale to mu nemám za zlé - jeho zoufalé výsledky z písemky by to asi nijak
nevylepšilo. Osobně jsem se ovšem cítil ukřivděn. Když jsem to doma řekl mámě, nic mi
nevyčítala, jen trvala na tom, abych šel za matikářkou a osobně se jí omluvil. Bylo to trapné, a co

víc, bylo to i ponižující, ale bylo to lepší než dvojka z mravů. Já měl prostě v životě dost štěstí, i
když jsem si ho často ani nezasloužil.
Byla by to totiž už druhá dvojka z mravů: první jsem opravdu dostal a to ještě na měšťance, když
při výletu do Šárky - zase ten výlet! - někteří zlí žáci kouleli balvany s kopce dolů, kde byl zbytek
třídy s paní učitelkou, asi tak jako to dělaly ty české amazonky v dívčí válce. Já byl ovšem nahoře
s nimi, ale ač jsem klukům vysvětloval, že to dělají obráceně, že nahoře byly ty ženy a muži že
byli dole, nedali na mě. A paní učitelka také ne, zvláště když jsem jí vysvětloval moji snahu ty
zvrhlíky zastavit. Zápis v knížce byl tehdy také docela legrační, něco ve smyslu jako "Válel to na
paní učitelku", přičemž šlo jen o ty balvany. Na vysvědčení jsem pak dostal dvojku, teda "chování
uspokojivé", ačkoliv to zřejmě učitelku nijak neuspokojovalo a mě zase neuspokojovala ta špatná
známka. Spíš mě znepokojovala: tady nešlo jen o pocit křivdy, ale vysvědčení se muselo také dát
rodičům podepsat.
Kamarád, postižený jako já, schoval vysvědčení do tajné skrýše v pouliční svítilně, zatímco já
pořád přemýšlel, jak to vyřešit jinak. Nic jsem ale nevymyslel a tak se mi dost třásla ruka, když
jsem vysvědčení dával tátovi k podepsání. Měl jsem tehdy samé jedničky, jen ta dvojka z mravů
tam strašila. Dodnes nevím: buď si táta neuvědomil, že to "uspokojivé" je vlastně slovo velmi
jedovaté anebo si to uvědomil, ale nic z toho neudělal. Věřím, že to bylo spíše to druhé: určitě měl
těch dvojek z chování daleko víc než já, jednu dokonce za to, že hrál fotbal - tehdy ještě sport
školou zakázaný. Přiznám se, že jsem mu to nikdy neřekl po pravdě a dodnes si to nevyčítám. Proč
kazit rodičům radost z mého vysvědčení tak jako ji zkazila ta babizna mě? Koneckonců známky z
mravů zavedli v Čechách Jezuité, tak si asi umíte představit, k čemu to už to tehdy všecko
sloužilo. S kamarádem to dopadlo hůř: v lampě se totiž něco přehřívalo a když před odevzdáváním
vytáhl vysvědčení z úkrytu, aby tam zručně padělal rodičovský podpis, našel tam jen zahnědlý
papír, podobný spíše starému pergamenu.

S jedním kamarádem na gymplu jsme
také chodívali na černo do Smetanova
divadla na opery. Brzo to tam ale
poznali a většinu oper jsme pak
strávili přecházením z místa na místo,
aby nás nechytili. Snad právě proto,
když v Jakobínovi zazněla árie "My
cizinou jsme bloudili", prožívali jsme
to o to silněji. Jednou jsme s sebou
vzali i dvě dívky, ale ulovili nás,
bohužel ne ty dívky, ale uvaděči.
Dívkám pomohla náhoda, teda vlastně
to, že dva nedaleko stojící žinantní
pánové, kteří celou akci sledovali, jim
půjčili svoje vstupenky. My kluci jsme
Libeňský zámek
ovšem neměli žádné takové ochránce;
možná, kdyby to bylo na baletu, tak snad, ale kdo ví? Nic mi nepomohlo, že jsem utekl a
schovával se nahoře za reflektory, našli mě i tam a kamaráda zase vytáhli z ředitelské lóže.
Vyčinili nám, ale na škole to nenahlásili, snad je přece jen dojmula taková láska k hudbě.

Bohužel tím bylo i po operách: příliš dobře si pamatovali naše tváře. Chodíval jsem pak raději do
Divadla hudby, ale to už bylo po matuře. Vzpomínám také, že na gymplu nás učil hudbu a zpěv
jistý prof. Procházka, který nám vyprávěl, jak se znal s Jaroslavem Ježkem anebo zase o jednom
Angličanovi na skautském Jamboree v Praze, jehož čeština se skládala z vět typu "Sajrate, sajrajte,
Andulka Šafážová". Z toho, co nás pan profesor naučil o hudbě, si kupodivu ale nepamatuju vůbec
nic.
Tělocvik mě nikdy moc nelákal - byl jsem pomenší postavy a například v běhu jsem díky kratším
nohám musel udělat za stejný čas daleko víc kroků než ostatní. Zato jsem od mládí lyžoval, jezdil
na kole a jak už jsem psal, chodil do Sokola a dokonce jsem cvičil i na sletu v roce 1948. Málem
jsem se na plac ani nedostal - byl jsem jen záložník - ale naštěstí jeden hoch přede mnou totálně
omdlel a já to za něj ochotně převzal. Také v gymplu jsem si moc nezacvičil: sympatický doktor
dal mně a kamarádovi úlevu, takže jsme oba dělali jen tělocvik tak zvaně nepovinný, tedy žádná
bradla, kruhy nebo kůň. Vybrali jsme si tehdy sport párijů, box. Hodinami tělocviku jsme se pak
doslova proboxovali, ale ani v boxu jsem kariéru neudělal: kamarád byl levák a ač jsem byl na něj
dobře natrénován, první skutečný boxer, pravák, mi pak nelítostně rozbil ústa.

Naše gymnázium bylo založeno v roce 1909, tedy
skoro před sto lety. Okolí gymplu bylo také
zajímavé: hned o něco níže stál historický libeňský
Zámeček, založený v 16tém století na místě bývale
gotické tvrze ze století čtrnáctého. Zde také císař
Rudolf II roku 1608 ztratil RUM, totiž Rakousko,
Uhry a Moravu, podepsáním tzv. Libeňského míru.
Naštěstí to zůstalo v rodině, dostal to jeho brácha.
Když pak Rudolf s rozumu zeševši navíc ještě
umřel, stal se Matyáš i králem českým. Jenže i ten
brzo zemřel a Ferdinanda zase nechtěli Češi a tak
vyhodili nějaké pány z okna, ale tak špatně, že se
jim ani moc nestalo. Vidíte, to vše si pamatuju díky
naší profesorce dějepisu Elišce Bláhové. Takových
zkratek a paměťových pomůcek znala celou řadu,
například veršování o smrti Valdštýnově:

Zámecká kaple

Otevřely se dvere,
vešel Devere(ux)
a zařval: "Tý šelmo, tý zrádče!"
a propích ho halapartnou."

Měla i oblíbený vtip: když někdo nevěděl, kdy začala třicetiletá válka, nabídla otázku: "Tak mi
alespoň řekněte, kdy skončila třicetiletá válka". Když dotyčný nevěděl ani to, řekla: "Tak ještě
jednu otázku, ale když ani tu nebudete vědět, bude to pětka". Doufaje, že je zachráněn, student
souhlasil, ovšem jaké bylo jeho překvapení, když otázka zněla: "Od kdy do kdy trvala třicetiletá
válka?". Byl to ovšem jen žert, Eliška nikomu pětku snad ani dát nemohla, neměla na to srdce.
Anebo jsme se - hlavně díky jí - učili dějepis rádi.

Jednu dobu jezdívala do zámku na návštěvu i Marie Terezie a k její poctě tam dali vymalovat
hlavní sál a to hned se samými andělíčky s nahatýma prdelkama. Ti andělíčci tam byli ještě za dob
mého mládí, i když plnili zcela jiný úkol: ten sál se totiž stal oblíbenou oddávací síní a malba pak
měla naznačovat, že rodina je základ státu. Kolovalo ovšem ještě jiné vysvětlení, napojené spíše na
ty nahé zadečky.
Dobře tam znám i zámeckou kapli: ještě ve třetí třídě na obecné jsem se tak nadchnul
náboženstvím, že jsem - sám o sobě - vstoupil do církve. Dlouho mi to ale nevydrželo: hned po
biřmování, kdy jsem dostal jméno Karel a symbolický pohlavek, jsem zase odpadl a zůstal
nevyléčitelným kacířem. Ale odekřtít jsem se nedal, jeden nikdy neví :-). Také barokní kaple tam
byla kouzelná, i když my kluci jsme tam chodili hlavně kvůli panu farářovi, který zpíval hrozně
falešně a my z toho měli velkou legraci.
Dole pod gymnáziem, stála libeňská Sokolovna. Naše šatna žáků tam byla hned vedle dorostenek,
ale bratr Mika tam přísně hlídal, aby nikdo do stěn nedělal žádné otvory. A tak jsme se museli
spokojit jen jejich zpěvem a jak tehdy právě v Praze běžel Divotvorný hrnec, děvčata zpívávala
nejraději tuhle:
Skřivánku náš, vysoko lítáš,
možná, že mi v mém trápení
odpověd dáš.
Skřivánku náš, v nebi nahoře
leť ještě výš, snad uvidíš
až za moře . . .

Brzo na to ale skřivánek dozpíval, Sokol zrušili a také kostel sv. Vojtěcha, který byl hned vedle,
osiřel. Přišla jiná doba a jakoby odnesla i ty naše vzpomínky na dětství. Ale ne úplně: i když jsem
se za to moře později vypravil sám, ty vzpomínky jsem si vzal s sebou. Ony totiž nezmizely, jen se
schovaly někam hluboko pod povrch a teď, jak stárnu, se mi znovu vybavují, a jsou pořád hezčí a
hezčí . . .
(konec)

©Jan Hurych
Název : ELIXÍR NELÁSKY

Alchymista se chytil za hlavu: "Ale to na mě pane hrabě nechtějte. Já nejsem žádná baba
kořenářka. To já opravdu nemohu. Já jsem tady abych dělal zlato a ani to, jak vidíte, jsem ještě
nevyrobil".
"To vidím," zachechtal se Petr Vok, "a už za to jsem tě měl nechat uvěznit nebo ti alespoň dát
zpřelámat kosti. Ale abys viděl, že jsem milosrdný, odpustím ti, když mi ten elixír vyrobíš a to hodně
rychle!"
"Ale pane hrabě, vždyť na mě žádáte nemožné!"
"Jak, nemožné? Nechceš snad říct, že to neumíš?" rozčílil se Vok. "Za co tě teda platím, ty šelmo?"

"To ne, to ne!" opravoval se honem starý alchymista, "já jen
že to ještě nikdo nevyrobil. Ani s pomocí andělů, ba
dokonce ani ne s pomocí ďáblovou."
"Nu tak vidíš, budeš první!" zahlaholil hrabě a dlouho se
svému vtipu smál. "Ledaže bys ovšem dal přednost
natahování na skřipci, slyšel jsem, že je to dobré pro staré
klouby. Bohužel už je pak ale nejde napravit," smál se dál a
zřejmě ho bavilo, že starý Jonathan má z toho všeho hrůzu.
"Vysoce urozený pane," žebronil nešťastná stařec, "kdybyste
chtěl elixír lásky, to mohu vyrobit, to umí právě i každá
vesnická čarodějnice, ale to, co vy chcete, o tom jsem ještě
ani neslyšel. A nač to vůbec potřebujete? "
"Do toho ti nic není, kmáne," rozčílil se Vok a dodal: "Tak
jak jsem řekl, dávám ti týden a jestli nic nevyrobíš, tak se
netěš." Odešel a spokojeně se usmíval - nebyl ostatně tak
zlý, povídalo se o něm i leccos dobrého, bylť to muž víry dobré, českobratrské a navíc na ty kejkle
alchymistů ani moc nevěřil.

To ale starý Jonathan nevěděl a i kdyby věděl, stejně by nevěřil. Zabrán do svých chemických
pokusů, nebyl přílišným znalcem lidských povah, natož ještě lidské duše. Hrozba je hrozba a už jen
to, že to bylo ve Vokově moci, aby svým výhrůžkám dostál, mu stačilo vyrazit na zádech pot.
Nebyl to ostatně Vok, kdo jej najal jako alchymistu, on ho jen zdědil po svém bratrovi Vilémovi.
Starý pán uměl být přívětivý, ale když si něco usmyslel, odporovat mu nikdo nesměl.
Za tu řadu let, co Vilémovi sloužil, nevyrobil Jonathan ani unci zlata. Jen takové podivné směsice
kovů, které se sice jako zlato leskly, ale brzy ztmavěly a jejich lesk zašel. Po zkušenostech s

alchymisty Johnem Dee a Edwardem Kellym ovšem Vilém ztrácel jakoukoliv naději, zatímco jeho
dluhy vesele narůstaly. Nechával si Jonathana spíše ze soucitu, protože byl starý a neměl kam jít.
Na smrtelném loži pak Petra Voka zavázal, že v tom milosrdenství bude pokračovat, do té doby,
než Jonathan odejde do té věčné laboratoře tam nahoře, tam, kde se kámen mudrců používá
opravdu jen k získávání trvalé, nesmrtelné moudrosti.
Starý pán tam teda Jonathana předběhl a ten jen doufal, že se tam se svým dobrým pánem nakonec
setká a že spolu přece jen naleznou ten recept, jak to zlato vyrobit. Že jim to v nebi k ničemu
nebude, to ho už nenapadlo. Vok ovšem byl rozumný člově teda až na to pití a pelešení se s jeho
fraucimórem. A právě to pití bylo příčinou všeho zla - když se Vok napil, neznal bratra a
služebnictvo často i tyranizoval, většinou se svými kumpány a některé ty vtipy byly opravdu kruté.
Jednou se vsadil, že jeho komorník vypije sud vína za večer a nutil jej k pití tak dlouho, až z toho
měl nebožák málem smrt. Pravda, když se z toho vystonal, bohatě jej Vok odměnil, ale co je to
platné, jakoby tomu chudákovi zůstala ta křivda v srdci hluboko vrostlá.
Ne, s Vokem si nelze zahrávat, ujistil se Jonathan a dal se do práce. Rozložil kolem sebe knihy
pergamenové i papírové, kterých bylo na Krullově vždycky dost a studoval umění starých mágů i
esoteriků, tajemství egyptská i jiná. Nakonec nad tím vším stařík celý popletený usnul.

Vok zatím zasedl u sklenky vína - jak se blížil střednímu věku, bavila ho společnost druhých méně
a méně. Naoko sice předstíral, že tomu tak není, pořád byl ještě dobrý hostitel a i když Vilém
nadělal dost dluhů, Vok se vůbec nerozpakoval je ještě zvětšit. Však mu pořád ještě patřil velký kus
země, polí a lesů. A rybníky také ještě poskytovaly dost ryb. Jednou bude muset jeho krumlovské
panství asi přece jen prodat, možná císaři Rudolfovi, ale zatím ještě bylo dost peněz na jídlo i na to
vzácné víno, které se sem dováželo na jeho rozkaz až z Itálie.
A tak Vok seděl, popíjel a bavil se pomyšlením, jak se jeho alchymista třese strachy. A ještě se ho,
dědek blánivý, zeptal, na co že vlastně potřebuje ten elixír! Stejně by mu nemohl prozradit, že je za
tím vším panna Eliška z jeho fraucimóru, kam se dostala mlaďounká, dokonce předtím ani žádného
muže nepoznala. Nu poznala jeho, Petra Voka, ale tím to všechno také začalo. Zamilovala se do něj
a všude, kam přišel, se k němu měla, oči na něj jako hus pitomá otáčela a vůbec sebe i jeho, pana
vladaře, zesměšňovala. Petrovi se to nejprve líbilo, ale když viděl, jak se služebníci potají smějí a
přitom nevěděl zda jenom jí nebo také jemu, stačilo to samo už k tomu, aby se mu znelíbila.
Ale čím méně ji vyhledával, tím víc její láska rostla. Sedávala u okna, v ruce jeho kadeř, kterou si,
ještě když se stýkali, nechal od ní ustřihnout, a zasněně hleděla do dálky. A když ji potom
několikrát i odmítl, protože vlastně ani moc v tom milování nevynikala, nebohá dívka na duchu
poklesla a chodila po krumlovském zámku jako neživá. Všichni věděli, že je to jeho vina a začalo
se o něm povídat, jaký je kruťas a panen svůdce záludný a zrádný. To vše mu ještě za tepla donesl
vrátník Jurásek, který rád donášel a ne zadarmo. To už ale Voka opravdu naštvalo. Přemýělel, co
udělat a pak ho napadlo chytré - alespoň jak si to myslel - řešení. Alchymista mu prostě vyrobí
elixír "nelásky", ten dají Elišce tajně napít a holka se uzdraví z toho pobláznění. A až řeči utichnou,
potichu ji pošle domů.

Ubohý alchymista seděl ve své komůrce a chytal se za hlavu. Proč jsem jen tohle místo přijal - říkal

si, jako by nevěděl, že to bylo dávno, ještě za pana Viléma, pár let potom, co ti dva Englišmeni Dee
a Kelly ze zámku odešli. Však stáli starého pana vladaře spoustu peněz a nic z toho nebylo. Jenže
Vilém pořád věřil, že mu jednou někdo to zlato přece jen vyrobí a bude moct zaplatit svoje dluhy. A
Jonathan měl dobrou pověst u dvora, dělal na hradě pražském ve Zlaté uličce ještě za císaře
Rudolfa a viděl tam, jak Kelly to zlato vyráběl, za pomoci jakéhosi prášku červeného. Kelly tehdy
tvrdil, že ten prášek našel na jakémsi hradě či co, ale že má knihu tajemnou, podle které ten prášek
jistojistě v budoucnu vyrobí. A když Kelly může, i Jonathan může, rozumoval starý pán.
Jo, kdybych tu knihu měl - povzdechl si Jonathan. Kdybych vyrobil panu Vokovi zlato, jistě by na
ten elixír zapomněl. Ovšem od smrti pana Viléma nebyl Jonathan už skoro k ničemu a ke zlatu si
ani nečuchl. Taková věc totiž vyžaduje mnoho, mnoho let!
Takže se myšlenkami raději vrátil k tomu elixíru. Napadlo ho jen jedno: udělat elixír lásky umí každá alchymistická kniha uváděla nejméně dva či tři recepty. Jen kdyby to šlo vyrobit tak, aby
jeho účinnek byl zcela opačný; pak by měl vyhráno. A že byl tak zoufalý, začalo mu to dokonce i
myslet: účinek elixíru přece není dán jen nějakou chemickou formulou či směsí, říkal si. Jak známo,
musí se při tom deklamovat vždy nějaké říkadlo, ano, zaříkávadlo, které teprve dá směsi kouzelnou
moc.
I taková zaříkadla Jonathan znal. Po pravdě řečeno, ta mu šla lepší odříkat než míchat ty kouzelné
lektvary. Jenže vtip byl v tom použít správnou formuli se správným zaříkadlem a v tom právě
neměl nikdy velké štěstí. Zalistoval v knihách a hledal, které zaříkadlo by nejlépe vyhovovalo
situaci. Odstranit uřknutí - ne, to ne, zvýšit plodnost - ne, to také ne, odstranit nemoce - ano, tady je
to, to by se hodilo. A hele, přesunutí vlastní nemoci na druhého člověka, to je jako přesně na míru!
Jestli se pan Petr chce zbavit lásky, které ho pronásleduje, své lásky k někomu, kdo ho rád nemá,
tak se tím dá docílit, aby se ta jeho láska přenesla na ni a on by byl lásky zbaven! Jonathan si
zamnul ruce - zdálo se, že má opravdu vyhráno.

Celý šťastný přinesl Jonathan Vokovi hotový lektvar. Ten se jen usmíval - nevěřil totiž, že by starý
alchymista ještě něco dokázal. Natáhl ruku, ale pak ji zase stáhl: "Počkej, jak já vím, že jsi nic
nenašel a nesnažíš se mě jen tímhle nápojem otrávit?" Nemyslel ovšem na sebe, ale na Elišku. To
by tak ještě scházelo, aby se jí po tom něco přihodilo a všichni by si říkali, že za to může on, Petr
Vok!
Alchymista se zarazil, ale rozkaz je rozkaz. Ostatně věděl, že lektvar žádný jed neobsahuje, prodal
jej už dříve několikrát mladým frejířům z okolí, sice jako elixír lásky, ale směs to byla úplně stejná.
Napil se tedy a opět podával lahvičku Vokov. jJaké ale bylo jeho překvapení, když mu tento sdělil,
že nechce elixír pro sebe, ale pro pannu Elišku. "Půjdeš k ní místo felčara. Je nějaká nemocná a
nějak schází na duchu i na těle. Ona se zamilovala do podkoního," zalhal Vok, "ale její matka jí
chce vdát za někoho bohatého, chápeš?" vysvětloval alchymistovi, který, asi jediný nevěděl, co se
na zámku vlastně děje. "Tak jí to dáš jako medicínu a je to. Jen se modli, aby to pracovalo,"
pohrozil mu ještě prstem.
Rozkaz je rozkaz a Vok ho ani nemusel strašit - Jonathan ochotně šel a vykonal, co se na něm
žádalo. Brzo se účinky dostavily: panna Eliška se odzamilovala, dostala se jí opět barva do tváře a
Petr Vok si oddychl.

Jenže něco se začalo dít se starým Jonathanem. Nebožák se na stará kolena zamiloval, ano, právě
do Elišky. Začal ji navštěvovat víc a víc, točil se kolem ní jako kohoutek, jen mu trochu vadilo, že
Eliška jeho lásku neopětovala. Pochopil, že elixír zapracoval i na něm. A tu si ho Vok zavolal, aby
mu poděkoval za ten elixír. Dokonce se ho zeptal, čím se mu může odměnit. Nešťasn ýJonathan
klesl na kolena a s pláčem se mu svěřil s tím, co ho trápí - někomu se svěřit musel, už to nemohl
vydržet.
"Lehká pomoc," zasmál se Vok, "dám ti ji za ženu. A přidám jí bohaté věno, abys ses už nemusel
trápit v laboratoři a mohl sis na stará léta odpočinout."
Ale stařík nebyl spokojen: "Ale když ona mě nemiluje!" naříkal.
"To už nechám na tobě, na tyhle elixíry jsi mistr!" odbyl ho ironicky Vok.
A tehdy se mu Jonathan svěřil, jak ten elixír vlastně vyráběl, jak ho zaříkával, aby lásku přenášel z
jedné osoby na druhou a jak si ve své troufalosti myslel, že je to právě pro pana vladaře. I zasmál se
Vok: "Vzpomínám, ty ses toho přece také napil! Nu ještě že jsem se nenapil já, " řechtal se. Ale pak
si uvědomil, že to mohlo dopadnout hůř, kdyby se nakonec ještě zamiloval právě on, Vok, do
Elišky a přestal se smát. Milostivě staříka propustil - už ho to dál nezajímalo.

Brzo byla svatba a pan Vok tam sám osobně ruce ženicha a nevěsty spojil a kněze vybídl, aby je
oddal. Byl hrozně rád, že se tak zbavil obou. Brzy se pak Jonathanovi narodil malý, hezký chlapec,
kterého nazval po kmotrovi Petr - pan Vok si to výslovně přál - a později ještě dvě děvčátka.
Jenže kouzlo ještě neskončilo se svým posláním: pracovalo dál. Patrně to zaříkání Jonathan přece
jen nějak nedomyslel a elixír měl ještě jiné poslání: vladař Petr Vok zemřel bezdětek a s ním
vymřel i slavný rod Rožmberský . . .

©Jan Hurych
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Většina lidí, co znám, má ke stáří celkem negativní postoj: ano, všichni stárneme, ale proč o tom
mluvit, že ano. I můj otec, když jsem jako kluk obdivoval barvy stromů v kaštanové aleji u Vltavy v
Libni - údajně prý založené už v době Karla IV, ale dovoluji si o tom pochybovat - se divil, jak
mohu mít tak rád právě podzim. Jemu vždy připomínal zimu, období, které, ač byl skvělý lyžař,
neměl jinak příliš rád. Co také neměl rád, bylo mluvit o nemocích a o konci života.
Když odešel do penze, přestěhoval se raději do hor, aby tam v té aleji nemusel pochodovat s
ostatními důchodci, kterým říkal docela vážně "pochodující Bulovka". Bál se, že z těch jejich řečí
ještě onemocní. Musel ovšem udělat kompromis: zima v horách byla ještě horší než ve městě.
Nuže byl jsem tam v té aleji před několika lety, ale žádné penzisty jsem tam neviděl - procházet se
podél řeky už asi není v módě. Zajímavé ale je, že jsem tam neviděl ani žádné maminky s kočárky
- i těch tam totiž dříve bývalo hodně.
Můj otec neměl rád zimu a tím pádem ani ne stáří. Osobně mám na stáří jiný názor, přesněji
řečeno jiné požadavky, a tak se nemohu zklamat. Ve Vivaldiho "Čtyřech ročních obdobích" je
"Zima" také velice smutná, ale přitom je to - podle mého názoru - ta nejkrásnější pasáž. Ano,
pasáž, která vede ke konci života, a i ten konec je nedílnou částí života. Jistě, přicházejí nemoci,
zklamání i jiné potíže, ale hlavně asi lidem vadí to, že jejich osobní hodnota stářím nutně poklesne.
Nejen že si jich společnost - a často i rodina - už tolik neváží, ale oni sami cítí, "že už to není ono".
Jenže hodnota člověka je vlastně hodnota zlomku, v jehož čitateli je to, co dokázal a ve
jmenovateli to, co dokázat chtěl. Řečeno jinak, žádný z nás to nemá "na jedničku", ale za míň. Ale
ani tato "matematická" hodnota sama o sobě neurčuje naši kvalitu - ta je ve skutečnosti víc v tom,
co uděláme pro druhé, než jak dalece splníme svoje vlastní sny a tužby. Nevěříte? Bez pomoci
doktora by se někteří z nás ani nenarodili (a ani neumřeli, jak říkal žertovně můj táta).
Já se dívám na stáří prostě jako na specielní část života, jako jeho naplnění než konec. To, že si
společnost stáří neváží, je mi celkem lhostejno - názory lidí ještě nemění naše hodnoty, ty jim jen
dodávají sladkou či hořkou příchuť. Pravda, někdy opravdu hodně zahořklou, ale už dávno jsme se
smířil s tím, že svět nezměním. Jde mi více o to, co si o sobě myslím já sám, zda jsem spokojený s
tím, co jsem udělal, zda dokončím to, co ještě stojí za to dokončit a zda odejdu ze scény s
důstojností antických hrdinů. Už dávno jsem se smířil s tím, že posuzovat vše jen z hlediska života
posmrtného - který s největší pravděpodobností ani neexistuje - by učinilo tento náš pravý život asi
hodně vyšinutým. Nekonám zlo proto, že bych se mohl dostat do pekla, ale proto, že dělat dobro je
věc rozumná, všeobecně prospěšná a tím vlastně i chytrá.
Jedna věc mě ale na stáří fascinuje: je to období, kdy nemusím nikomu už vůbec nic dokazovat,
hlavně ne sobě. Ani to, jak jsem pořád zdatný - fyzicky či mentálně, že ještě většině lidí stačím v
tom či onom. Co na tom proboha záleží? Proč by si např. jednonohý musel namlouvat, že běhá
jako laňka? Nemusí si nic namlouvat, jeho hodnota je jinde, i kdyby byl opravdu smysl života jen

v tom, že běháme jako laňky. A přesto si tolik lidí ve stáří leccos namlouvá, jakoby mohli natrvalo
zastavit ten nejsilnější přírodní zákon - zákon stárnutí. Jako kdybychom při správné rychlosti
mohli tomu stáří nějak utéci! Je to tak malicherné: cožpak je smysl života v tom, abychom byli fit
až přide ta s kosou? A záleží opravdu na tom, abychom umřeli až v devadesáti?
Ne, netrápí mě obavy herce, který ztrácí popularitu, ani strach ženy, která ztrácí krásu, ani
bezmocnost vědce, který ztrácí paměť. Je to přece docela normální a proto všechno ještě nejsme
nijak méněcenní. Namítnete mi, že dokud žijeme, máme se pořád snažit. Jistě, ale jen tam, kde to
stojí za to, tam, kde jsme ještě dobří - je směšné předstírat něco, co už dávno nemáme. Máme
přece ještě dost věcí, které stojí za to. Máme to, co jsem dokázali, to, co nám přece nikdo nevezme
a máme vzpomínky na ty doby, kdy jsme často dokázali víc než ti, kteří se by nám dnes třeba už
pošklebují. A máme ještě lásku svých drahých.
Mám rád stáří, protože už nemusím nic každodenně zapisovat do knihy MÁ DÁTI - DAL. Když
jsem byl mladý, lákalo mě vše a i když to třeba nestálo za to, pokusil jsem se to dokázat nebo
získat. Nešlo mi o to být lepší než druzí, ale být prostě lepší než jsem byl předtím.
Většinou jsem z toho nic neměl, jen trochu uspokojení. Kdybych spočítal, kolik jsem toho v životě
udělal zadarmo, musel bych se asi cítit jako nejštědřejší člověk na světě. Anebo ještě lépe, jako
nejbohatší člověk. Ne, nechci, aby to znělo vytahovačně, ani tak, že jsem to snad dělal za nějakým
dobročinným účelem. Ne, většinou to bylo z hlouposti a přesto toho nelituji - právě to mi dodává
pocit uspokojení. Podobně jako Paul Anka v jeho písni "I did it my way" - dělal jsem prostě jen to,
co jsem chtěl a jak jsem chtěl, aniž bych se musel ponižovat, podbízet nebo jinak křivit.
Když jsem byl mladý, žil jsem v představě, že s mým vzděláním a zkušenostmi musím sehnat
náročnou práci prostě všude. Teprve když jsem v Anglii z nedostatku jiné příležitosti umýval okna
ve výškových budovách, tak jsem pochopil, že ač mohu dělat vše, rozhodně nejsem
nenahraditelný. Naučilo mě to skromnosti, aniž by mi to ubralo na sebedůvěře. To bylo moje
štěstí. Jediné, co utrpělo, bylo mé sebevědomí, což není totéž co sebedůvěra a nahradila je brzo
něco jiného. Našel jsem svou pravou hodnotu: ne ve vzdělání nebo ve schopnostech, ale jen v tom
všem, co jsem dokázal. A pak už to šlo v práci jen nahoru, ale zase ne moc nahoru. Pokud totiž
něco dobře umíte, firmy si dají pozor, abyste zůstal tam, kde jste jim nejvíc užitečný. Proto vás
zase nikdo moc vysoko nepovýší - někdo přece musí tu práci také dělat, a dělat dobře, že ano :-).
Tak či tak, ačkoliv ještě teď pochybuji, proč jsem to či ono vlastně udělal, vcelku jsem s sebou
spokojen: dal jsem tomu vše a ještě trochu víc. Svůj čas jsem nepropásl, tak čeho bych teď litoval?
A v tom je myslím určité tajemství stáří: být spokojen s tím, co bylo, protože řekněme si pravdu do
očí: možná ještě něco dokážeme, ale na jedničku už to nikdy nebude. A je třeba si uvědomit, že už
vlastně ani nemáme důvod - perspektiva blížícího se konce naší cesty nám dává zcela jiné
přednosti, priority. A pravé umění je vědět, kdy máme v něčem přestat.
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Nedávno jsem někam jel a poslouchal jsem v autě rádio - byla to zajímavá diskuze několika kritiků
a předmětem byla nová kniha od nějakého autora, kterého jsem ani neznal. Jejich názory se zcela
lišily: od obyčejného "no, dá se to číst" až k "poněkud nudné" a od "ne zrovna výstižné" až k "zcela
odtržené od života". Neshodovali se v ničem, jen ve svém veskrze negativním názoru na tu knihu. . .

No prosím, ty rozdíly jsou vcelku přijatelné, každý máme
svůj názor a právo ho vyslovit. Jenže slyšet je od skupiny
kritiků, kteří mají nám, čtenářům a laikům, dát profesionální
posudek díla - to už člověk začíná pochybovat, jak dalece
jsou jejich posudky platné. Vždyť ten autor zřejmě uspěl v
napsání nejhorší knihy na světě! :-) A když to dovedeme
ještě dál: mají nám ti kritici opravdu co říci, nebo snad jen
využívají příležitosti a oslavují svoje vlastní ego? Už jsem to
chtěl přepnout, když jeden z nich konečně řekl něco
chytrého: "autor ovšem nemůže potěšit každého - to nakonec
ani není účelem umění!"
V okamžiku si diskutéři uvědomili, jak nespravedliví, zaujatí
a hlavně - alespoň podle mého názoru - jak hrozně omezení
všichni byli, teda nemyslím myšlenkově, ale rozsahově. Oni,
profesionální kritici, úplně ztratili smysl svého poslání:
pomáhat čtenářům ocenit také ty dobré části knihy, něco, co
určitě měl umělec na mysli, i když se mu to třeba příliš
nepodařilo. Zřejmě si mysleli, že si to dobré máme najít sami - dost mylný předpoklad, když to tam
nenalezli ani oni, experti :-). Jediný výsledek jejich zaujaté kritiky mohl být, že si čtenáři, kteří
pořad poslouchali, tu knihu asi nekoupí. A to je špatné, velmi špatné: oni vylili - jak říká rčení - s
vaničkou i nebohé dítě. A navíc si tu vodu nalili do vlastních bot.
Ano, podle mého názoru byli nejen zaujatí, ale i nespravedliví. Pravda, ani kritik nemůže potěšit
každého - a dokonce ani nesmí! - ale oni opravdu těšili jen sebe, jak mohl každý lehce vyrozumět.
Byli všichni příliš poznamenáni svou profesí a asi se považovali za Strážce Svaté Literatury nebo
Svrchovaného Vkusu. A tento, možná poctivý, ale zato zcela nesprávný pocit kritizovat za každou
cenu, byl v jednom každém z nich zažrán příliš hluboko - oni neposlouchali rozum, ale jen své
pudy.
Ne, nevyčítám jim, že si sami definují, co je to umění - i když pochybuji, že nějaká dobrá definice
může být kdy napsána. Snažím se jen vyrovnat s tím, co dává umění mě a co mi v jejich posudcích
chybělo. To máte tak: už jako malého chlapce mě přitahovaly knihy, hudba, obrazy, prostě cokoliv

"od umění". A nejen to: začal jsem psát, malovat, dokázal jsem zahrát melodii, kterou jsem slyšel, i
na harmoniku - znáte to, takové ty dětské zájmy. A měl jsem těch zájmů tolik! Jeden z nich bylo i
radioamatérství - vstoupil jsem do radioklubu při pražské Technice a měli jsem klubovnu v
Husovce. Čím víc jsme se dovídal, tím víc mě to nadchlo a tak jsem začal studovat elektrické
inženýrství. Tomu jsem pak věnoval většinu svého života, i když jsem nikdy nepřestal psát či
malovat a i tu harmoniku jsme trápil dál.
Jednou, o mnoho let později, let plných úspěchů i zklamání, jsem konečně našel vysvětlení, proč
mě to tolik "nutkalo" k té druhé, "netechnické" oblasti. Udělal jsem si totiž sám několik různých
testů inteligence (I.Q.) a všechny - pokud jim můžeme věřit - mi potvrdily zajímavou věc. Nebojte
se, nebudu vám říkat, jak vysoko jsme skóroval, já na absolutní čísla nevěřím, ale všechny
dokazovaly jednu věc: že totiž moje pravá polovina mozku (inspirační, synthetická, umělecká) měla
soustavně lepší výsledky, než ta levá (logická, analytická, matematická). Najednou jsem pochopil,
proč jsem už od mládí "musel" psát, básnit, malovat a zpívat . . .
Uvědomil jsem si, že jsem - stejně jako ti kritici - celý život zanedbával tu dobrou (a možná i
lepší :-)) polovici. A rozhodl jsem se, že jí dám šanci. Už je to teď řádka let, co píšu, do časopisů i
do novin, na internetu a poslední dva roky mám dokonce svůj vlastní časopis, Hurontarii a pěknou
řádku čtenářů po celém světě. Zda to dělám dobře, to nemohu já sám posoudit - a ani nechci: já to
prostě dělat "musím" a nemohu si pomoci. Zatím jsem dostával jen dopisy kladné, pochvalné, snad
opět trochu zaujaté - i když tím pozitivním směrem. Snad to svědčí ale o tom, že asi něco dělám
dobře a to je dobrý pocit. Získal jsem mnoho přátel po celém světě a poznání, že i tohle je potřeba.
Bylo to vlastně docela lehké: nikdy jsem psát, malovat, atd. ani nepřestal, ale dělal jsem to jaksi jen
a jen pro sebe. Teď nacházím to největší možné uspokojení, které člověk může mít: nejen
konzumovat, ale i tvořit, to jest nejen brát, ale i dávat.
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Ukázka z knihy STŘIHAČI ZLATÉHO ROUNA, knihy na měsíc květe, kterou si můžete pořečíst vlevo či
stáhnout z novinek.

Nedávný objev profesora Borise Pirogina z Alberty, potomka ruských běženců (který už ale běžet
nemusel, neboť se narodil v Kanadě), způsobil v kruzích světových vzdělanců i polovzdělanců
značný rozruch i polo-rozruch. Vždyť profesor zaútočil na samotného otce - dnes už
prapradědečka - moderní science fiction, Julesa Vernesa (více známého pod poitalštěným jménem
"Verne"). Jen Francie - z důvodů, které jsou zřejmé všem těm, kteří znají francouzský šovinismus se dosud drží stranou a tváří se, jakoby nevěřila profesorovým objevům . . .

Román, na kterém prof. Pirogov
dokazuje, že spisovatel Vernes je
vlastně jen plagiátor, je jeho méně
známá, leč hodně filmovaná kniha
"Michal Strogov" (v originále
"Michel Strogoff"). Už název je
vlastně jen zkomolenina jména
carova kuchaře Michala
Stroganova. Ano, synovec
světoznámého hraběte Sergeje
Stroganova, autora hovězího "a la
Stroganoff" byl pravým hrdinou
Vernesovy knihy. Tak to také
najdeme v jeho pamětích, které sice
kdysi napsal, ale už nestačil donést
k tiskaři. Ty pak objevil právě prof.
Pirogov na půdě seníku na svém
statku blízko Medicine Hatu v jižní
Albertě a z nich také cituje.
Ale začněme pěkně od začátku: zatímco kapela preobraženeckého pluku vyhrává na moskevském
bále valčíky, Jeho Prevoschoditělstvo báťuška car sedí se svým generálem Kissoffem (zřejmě je
míněn Kutusoff) v tajném kabinetě a spolu přemítají o osudu jeho Voschoditělstva velkovévody,
jinak též báťušky cara našeho pana bratra. Ten totiž, sedě v Irkutsku se svou malou armádou, nic
netuší, že carova tajná služba zatím zjistila, že mezinárodní darebák a uprchlý vězeň Ivan Ogarev
(v pamětích Stroganova se jmenuje Ogárek alias Babinský) se chystá do Irkutska, aby se tam
vetřel do přízně Jeho Voschoditělstva velkovévody a bratra báťušky cara našeho, míněno ovšem
jejich báťušky cara. Tam pak, už vetřený, aby téhož zradil Tatarům, kteří právě chystali dlouho

připravované, leč zcela nečekané povstání proti Jeho Prevoschoditělstvu báťuškovi carovi.
Zajímavé také je, že ač v té době už právě Napoleon překročil ruské hranice, cara tento fakt příliš
neznepokojuje - ještě nedávno se přece spolu docela dobře bavili na voru v Polsku a slíbili si tam
nějaký mír nebo co.
Nu vot, što paděláješ! Do Irkutska dobrých 5768,867 verst (přibližně 6115, 507 km) a cesta
kurýrem by tam trvala celých 18 dní. Pravda, ruským telegrafem by to bylo dvakrát rychlejší,
jenže vychytralí Tataříni přesekli telegrafní drát a to přibližně 1256 metrů na východ od Tomska.
Je teda třeba poslat někoho, kdo by Jeho Voschoditělstvu, velkovévodovi a bratru báťušky cara
našeho (všem třem v jedné osobě), dodal zprávu o připravované zradě a případně využil toho, že
má Ogárek hrozně rád hovězinu "a la Stroganoff", do které by pak namíchal nějaký silný jed "a la
na otrávení".
Jediný, kdo znal tajemství přípravy tohoto jídla byl ovšem právě Michal, který tou dobou byl
zrovna náhodou při ruce, jsa zároveň carovým kuchařem. Jenže to by musel cestovat "in cognito"
neboli v přestrojení, neboť by byl jako kuchař cestou příliš nápadný. Tu dostal generál Kissoff
nápad: přestrojíme ho za carského kurýra, toho si nikdo nevšimne. Vernes to ovšem popletl,
Michal se už u báťušky cara objeví jako kurýr, který, cituji: " . . . měl na sobě něco, co se z dálky
podobalo uniformě oficíra ruské kavalerie" (viz ve slovníku pod " cavaleria rusticana", poznámka
autora).
Další problém bylo ovšem sehnat na Sibiři hovězinu - ale to nám právě Michal vysvětluje ve svých
pamětích. Vernes se totiž jen zmiňuje, že Michal už ve čtrnácti letech ulovil svého prvního
medvěda - ale ne už o tom, že v tom bylo právě tajemství "Stroganovovy" pochoutky - která tak
chutnala nejen Ogárkovi, ale i carovi, báťuškovi našemu. Michal ještě žertovně dodává, že toho
medvěda zabil, když si zrovna pochutnával na houbách, které už nestačil zcela zkonzumovat
(míněn ten medvěd), a ze zbytku kterých on, tehdy ještě mladý kuchtík, právě udělal onu výbornou
omáčku. Také přidává žert, že vedle strýcova proslaveného "boef a la Stroganov" on vynalezl
"bear a la Stroganov", které právě tolik lidem tolik chutnalo.
Dál už to popisovat nebudu - pokud neznáte onu Vernesovu knihu, tak si zbytek přečtěte, anebo
ještě lépe: přečtěte si knihu profesora Pirogova "The Stroganoffs and Romanoffs", kde se dovíte i
o tom, že Michal - teď už to mohu prozradit, když je to v té knize - ano, byl to profesorův prapraujec. Tam se také dovíte detaily o Ogárkovi-Babinském, jak je profesor našel v konečně nedávno
zveřejněných archivech carské Ochranky. V knize je i jedna věta z Vernesových deníků, která nám
vysvětluje vše: "Byli jsme u Maxima a měli tam Stroganova; co ti mám povídat - udělalo se mi na
místě špatně".
Také závěr Michalových memoárů není takový, jak nám to líčí vernesovská verze. Pravda, Naďa
opravdu zvolala: "Pozor, Michale, ten zrádce je ozbrojen!" a také je pravda, že slepý Michal
nečekaně zručně odrážel svým nožem bídníkovy rány šavlí. Vernes má pravdu, že Michal nebyl ve
skutečnosti slepý, ale vysvětlení, že slzy pod Michalovými očními víčky ho zachránily před
oslepením rozžhavenou katovskou šavlí, je nesmysl. Sám Michal se tomu ve svých pamětech
směje - z toho poznáme, že i on četl Vernesovu knihu - a uvádí vše na pravou míru. V zoufalství
totiž tehdy - ruce měl svázané, jinak to nešlo - uchopil rozžhavenou šavli do zubů a to za ten
studený konec, takže mu ji kat-tatařín nemohl za ten žhavý konec vyrvat. Přesto byl ale i ten
studený konec byl dost horký, takže to odnesl jeho jazyk a hlavně chuťové buňky. Za své hrdinství
pak dostal od cara hned tři medaile (zlatou, stříbrnou a plechovou) a stal se nejvíc dekorovaným

kuchařem ruského carství.
Bohužel bez chuťových buněk byla jeho kariéra coby kuchaře u konce. Ještě horší bylo, že v
tatarském zajetí zapomněl svůj tajný recept. Nějakou dobu se živil kurýrováním nemocných
(místní bábušky si totiž vysvětlovaly jeho titul kurýra poněkud jinak) a jako léčitel i zbohatl. Ale
co to bylo platné: pořád toužil po těch krásných dobách u sběračky a kotle. A pak se nějak
dozvěděl, že existuje na světě jedno jediné místo, kde by mu nevadilo, že nemůže své výtvory
ochutnávat. Dlouho pátral, kde to místo to je. Zcestoval pomalu celý svět, a když už ztrácel naději,
nakonec ho přece jen objevil. Ano, bylo to v kanadské Albertě, v místě zvaném Medicine Hat patrně si navíc myslel, že tam budou mít jeho strávníci alespoň blízko k doktorovi. A tak vařil
kovbojům, kteří na to byli dost otrlí - hlavně když to pořádně zalévali mezi sousty z lahve whisky a nejen že to zhltali, ale dokonce chtěli ještě přidat.
Po léta se také snažil znovuobjevit svůj zapomenutý recept. Padlo na to několik desítek místních
medvědů, ale marně. Maně nás napadá, zda to nebylo těmi přežvýkanými houbami, ale teď už by
bylo pozdě Michalovi radit (přibližně o sto let pozdě). V Albertě vymyslel ještě něco: servíroval
svým ostrým hochům a děvčatům z prérií svůj jiný objev - "russkie kolbaski" . Byly to ovšem
klobásky polské a navíc kupované, on je jen opékal a vydával za vlastní. Lidé je tam jezdili
kupovat i zdaleka - hlavně američtí turisté z Montany byli po nich jaké posedlí. Říkali jim "russsausage" (čti "rusosič") a používali je i jako projímadlo pro koně. Na jediném dochovaném
snímku, zde zveřejněném s laskavým svolením prof. Pirogova, vidíme zase Michala jak griluje
větší počet medvědích stejků (říkal jim "Michalovy stejky", zkráceně "mistejky") a to pro místní
kovbojské žínky, na oslavu obžínek ( t.j. obtěžkaných žínek).
Zajedete-li někdy do Medicine Hatu, zahněte tam hned za Fort Whoop-up doleva a pak jeďte celý
den pořád rovně. K večeru dojedete k osamělému dubu, kde dosud stojí Michalova bývalá dača.
Dnes je to ovšem už jen restaurace, teda spíše kiosk, ale prostřílený návěstní štít tam dosud hrdě
hlásá: "U carova kuchaře". A na zahradě za kioskem tam z jeho osamělého hrobu pod košatým
dubem dosud trčí jeho prošoupané kurýrské boty a hodně opotřebovaná kvedlačka . . .

©Jan Hurych
Název : PRAŽSKÁ DEFENESTRACE

KNIHA: On On Leaving a Prague Window (Davida Brierleyho, O padání z pražského okna,
The Free Press, New York 2000)
O Davidovi Brierley je známo, že žil v Kanadě, Anglii a teď se usadil někde ve Francii. A vsadil
bych se, že také pobyl nějakou dobu v Čechách. Brierleyho nový thriller "On Leaving a Prague
Window" to dosvědčuje nejen svým názvem, ale i detailními postřehy z českého života.

PRAŽSKÁ DEFENESTRACE.
Jak titul knihy naznačuje, někdo kdesi někde v
Praze vypadl z okna. Ne, nejedná se o Honzu
Masaryka, i když o něm v knize také jednou
padne zmínka. Román se totiž odehrává v
roce 1991 a jeho hrdina, kněz Alois Fulnek
(ano, Fulnek a ne Fullneck, jak bychom od
anglicky píšícího autora asi očekávali) je
jakási česká varianta pátera z Chestertonovy
"Nevinnosti otce Browna". Fulnek má
Brownovu krotkost a mírnost, i když ne už tu
nevinnost, jak se to vysvětlí v knize později.
V situaci, kde o jeho osudu rozhodují jeho
představení (víc neprozradím) ho zavádějí
vzpomínky na minulost do místa, kde studoval a byl později i zavřen - to když přeměnili seminář
na vězení. Na přilehlém hřbitově se Fulnek potkává s Milenou Přerovou, milenkou novináře
Václava Bodnára. Milena sem přišla hledat Václavův neoznačený hrob, případně i stopy, které by
vedly k vrahovi. Jak a hlavně proč chce Fulnek Heleně pomoci, to je právě otázka, kterou si musí
položit on sám.
Thriller.
Ale nemyslete si, že vyřeší případ silou holmesovské logiky, jak to dělával už zmíněný Otec
Brown. Thriller je přece podle definice kniha napětí a akce, a toho obojího nalezneme v knize
poměrně dost. A tak se Fulnek zaplétá do situací, ze kterých ho sice nedostane pánbůh, ale zato
všemocný autor. Přiznám se, že když jsem byl nedávno v Čechách, žádná podobná dobrodružství
jsem tam nezažil. Ovšem připouštím, že jsem asi nebyl na správném místě ve správný čas . . .
Ale přesto věřím, že po přečtení knihy může "paranoia nutit člověka, aby se stále ohlížel za sebe",
jak napsal o knize Sunday Telegraph. Také Observer zařazuje knihu "na úroveň Le Carrého",

zatímco New Yorker zase tvrdí, že je to kniha "tough and witty", neboli drastická, ale vtipná. To
poslední mohu potvrdit. Stačí dodat, že autor zná - na cizince - české poměry až překvapivě dobře.
Svědčí o tom nejen narážky na korupci před i po sametové revoluci, ale třeba i na lustraci. A
hlavně zná Prahu: vodí nás po ní zcela bravůrně a najednou si říkáte: vždyť on má pravdu, ono je
to opravdu nalevo od toho mostu . . .
Ze všeho nejraději má asi Malou Stranu: je to vidět i z jeho předešlé knihy o Praze, nazvane
"Czechmate" (narážka na check-mate, což zní podobně a znamená to šach-mat, ale spíše se tím
míní něco jako "česká partnerka", která také v knize vystupuje). Některé pasáže v knize zní
familiárně (...říkej mi Alois, řekl, to stačí. Jméno Lojza ho totiž naplňovalo hrůzou...) až legračně
(...toto je socha svatého Františka. Ptáci ho pořád ještě mají rádi - podívej, jaké má bílé vlasy...) či
ironicky (uniformy hradní stráže, za které by se nestyděla ani opera buffa). Ale Brimley si umí
dělat legraci i z Angličanů. Na večeři U Tří Pštrosů prohlásí jeden z nich (rozuměj Angličanů, ne
pštrosů), že je to poprvé, co vůbec jí pštrosa - a je taktně upozorněn, že je to jen kachna.
Co se jeví zpočátku jako odpočinková četba, se najednou bez varování změní na docela napínavý
román a po jedné (či dvou?) vraždách a přiměřené dávce sexu konečně vyústí v překvapivý klimax
se zcela logickým závěrem. Což je vlastně úplně podle návodu na profesionální thriller. A když
autor na konec naznačuje, že dobrodružství otce Fulneka tímto nekončí, myslím, že se na ta další
můžeme docela těšit.
Knihu vydalo nakladatelství Little, Brown & Company (že by přece jen ten otec Brown?), v
Londýně a Torontu). Na obálce knihy je (jak jinak?) fotografie Prahy, tak jak se asi jeví někomu
při pádu z okna . . .

©Jan Hurych
Název : POTŘEBUJETE VÝMLUVU?

Jistě se vám už stalo, že k vám někdo přišel v práci a chtěl na vás abyste něco udělali a vy jste k
tomu neměli dost chuti, času nebo odvahy. Jenže jak se vymluvit? Nuže udělal jsem zde pro vás
vědecký rozbor výmluv, které jsem používal ještě za mé blahé paměti v práci. Výmluvy jsme zařadil
to šesti kategorií, podle toho, které dáváte v té které situaci přednost. Tabulka se dá použít i doma:
nahradíte prostě zákazníka a manažera jednou osobou, třeba . . . ale to už si vymyslete sami.

©Jan Hurych
Název : NOČNÍ VLAK

Ten večer jsem se opozdil. Trochu jsme s kamarády popíjeli a normálně bych přijal jejich pozvání
a přespal v jejich domě, ale ne ten den. Musel jsme být zpátky v Trnově, protože jsem tam měl
důležitou schůzku časně ráno a nechtěl jsem být pozdě. Přítel mě sice nabídl, že mě odveze autem,
ale myslel jsem si, že to není potřeba; navíc si mohu ve vlaku v klidu promyslet, co vlastně na té
schůzce vlastně řeknu - a ještě pak dohnat nějaký ten spánek.

Dovezl mě tedy alespoň na nádraží,
řekli jsme si "nashle" a já vlezl do
vlaku. Kupé bylo prázdné a klidné, ale
jakkoliv jsem se snažil usnout, nešlo to.
Naštěstí jsme měl s sebou v kapse
detektivku, kterou s sebou nosím pro
takové případy. Na rozdíl od jiných
lidí, čím je kniha zajímavější, tím
rychleji usnu. Také tentokrát jsem
usnul tak rychle, že jsem si později ani
nedovel vybavit, kam až jsem dočetl.
Hádám, že jsem spal asi tak hodinu,
když mě něco, lépe řečeno někdo,
probudil. Do kupé totiž vešel nový
pasažér. Bylo mu kolem čtyřiceti, ale pro někoho, kdo často nevidí lidi typu jako byl on, mohl
vypadat i starší. něco se mi nezdálo, ale nevypadal jako alkoholik, možná, že mu jen nebylo dobře.
Když na to pomyslím, vypadal docela střízlivě, když promluvil. Řekl něco jako "-brý večer" a
prohodil pár dalších vět, takových, které utrousíme, když se potkáme s někým, koho neznáme.
nerad se bavím s někým, koho neznám a tak jsem zavřel oči a předstíral jsem, že jsem znovu
usnul. Ovšemže jsem nespal. a pochvíli jsem opět otevřel oči, zavřel je a po další chvíli opět
otevřel. Pokaždé, když jsem to udělal, uvědomil jsem si, že mě také pozoruje, ano, že na mě přímo
čumí. Bylo to znepokojující, obzvláště proto, že pro to neměl žádný důvod. Pokud ho měl, tka
nevím proč: na mně opravu není nic zajímavého rozhodně ne tolik aby na mě někdo civěl tak
upřeně, leda snad když by čekal, až opět usnu, aby mě mohl v klidu okrást.
radši jsem teda už oči nezavřel a zíral jsem z okna, řady světel z domů u trati, tak jak se
vynořovaly z temnot. Bylo to zcela nezajímavé: noc byla temná, měsíc nesvítil a ani na těch
světlech nebylo nic v zrušujícího. I tka to ale bylo lepší, než koukat tomu druhému do tváře a
případně se zaplést do rozhovoru, který by mě zajímal ještě méně.

"Mohu si zakouřit?" zeptal se. V kupé jsme byli sami dva, takže jeho otázka nemohla patřit
nikomu jinému, jen mně.
"Jistě, " řekl jsem téměř ironicky, " tento vagón je přece označen jako kuřácký." Nemířil jsem ho
urazit, jen jsme mu chtěl naznačit, že o další konverzaci nestojím.
Pracovalo to, ale jen chvíli - to se ovšem dalo čekat. Zapálil si cigaretu a překvapilo mě, že hned
nic neřekl. Bylo ale na něm vidět, jak zápasí s nutkáním, něco mě říct, ale pro nějaký důvod zase
nemůže. Odložil jsem knihu a soustředil jsem s e jen na něj.
Měl jsem dost času, abych si ho prohlídl důkladněji. Byl oblečen nenápadně, tka jak obyčejně lidé
bývají, když jim nezáleží an tom, ajk vypadají. Měl sportovní blůzu a džíny, ty obvyklé značky, co
lidé nosí. Dokonce to vypadalo, že se nedávno holil. To mě poněkud uklidnilo a chtěl jsem zase
usnout. Ale štěstí mi nepřálo.
"Pane?" řekl a já věděl, že tomu utrpení neuniknu.
S úsměvem, který mu měl naznačit, že je předstíraný, jsem vyštěkl: "Ano?" Musel jsem získat čas,
abych se připravil na to, co mě čeká. jenže to bych asi stejně neuhodl.
"Mohu se vás na něco zeptat?" otázal se a já si představil další nudnou konverzaci, než se
rozhodnu, co vlastně udělat.
"Jen se ptejte," odvětil jsem a zavřel jsem v zoufalství oči. Není to proto, že jsem snad
nespolečenský, ale už mám své zkušenosti. někteří lidé prostě musí mluvit a mluvit - ne, že bych
jim dával vinu, ale prostě je nesnáším. A už jsme také věděl, jak to skončí: já jsem totiž příliš
dobrosrdečný, takže se nakonec stanu obětí takových podvodníků. Přesto jsem to nevzdával a už
jsem si připravil sérii odpovědí, jako "Ano, to je opravdu zajímavé" nebo " ne, to by mě
nenapadlo" či "Ano, to je velmi chytré".
Všiml si toho, že jsem zvřel oči a uchopil mě za ramena: " Prosím Vás, neusínejte, musím s vámi
mluvit, je to urgentní!"
Patrně prohlédl mou obranu, tak jsem otráveně ty oči zase otevřel a řekl jsem: "Nu dobrá, o co teda
proboha jde?"
Nadechl se a téměř zašeptal: "Můžete zachránit jeden lidský život."
" Milý příteli," vyslovoval jsem pomalu a pečlivě, se vší sladkostí laskavého odmítnutí, "nejsem
milosrdný Samaritán. Pravda, skočil bych do vody, kdybych viděl, že se někdo topí, ale vidíte tady
někoho, kdo se potápí?"
Vypadal poněkud zmateně, ne kvůli tomu odmítnutí, ale tím, jak jsem převedl jeho otázku na zcela
jinou platformu. Neodpověděl mi a dokonce se zdálo, že se přece jen ještě stačím vyspat.
Začal jsem přemýšlet o něčem jiném: co vše mě čeká v Trnově. Cesta tramvají, registrace v
místním hotelu a celý den jinak nudného vyjednávání se zákaznickou firmou.
jenže muž, sedící proti mě patrně sebral veškerou svou odvahu a opět mě oslovil: "je to můj život,
který můžete zachránit, pane. Pomozte mi, prosím vás!"
Takovou prosbu člověk nemlže ovšem jen tak odmítnout. Přesto jsem si byl jist, že chlapík
potřebuje dostat lekci a rozhodl jsem se mu ji dát: "Poslouchejte, pokud něco ode mne chcete, proč
to neřeknete přímo? Není třeba z toho dělat nějaký tyátr!"
"Ano - prosím, prosím vás, zachraňte mě! Vezměte si toto -" ponoukal mě a přitom vytáhl z kapsy
malý revolver a vložil mi ho do dlaně. Byl to poněkud neobvyklý obrat ve hře a byl jsem teď na

řadě já, abych byl překvapen.
"Ne, děkuji, " odmítl jsem a přidal jsem malou lež, lépe řečeno vtip: "Mám už svůj, kdybych ho
náhodou potřeboval."
Najednou se začal třást a zvedl pistoli ke svému spánku. "Pak mi tedy už nic jiného nezbývá.
Musím to ukončit. Promiňte mi, že jsme vás obtěžoval.
V tom okamžiku jsem ztratil svoje všechna předsevzetí, vyskočil jsem a snažil jsem se mu
vytrhnout braň z ruky. Trvalo to chvíli, ale nakonec se mi to podařilo. Vyrazil jsem mu ji z ruky a
spadl někam na podlahu. Opět se posadil, zakryl si tvář rukama a začal plakat. Normálně nejsme
příliš citlivý k blestem druhých, ale tentokrát jsem si nemohl pomoct: bylo mi ho najednou
opravdu líto. Zvedl jsem pistoli a vložil jsem ji do své kapsy, v případě, že by se pokoušel znova.
Pokračoval v nářku, tak jsem si sedl vedle něho a utěšoval jsem ho : "No tak, no tak, tak zlé to
snad nebude. Život je to nejcennějším, co máme. Nic není tka hrozné, abychom kvůli tomu museli
umírat,. Věřte mi, já to znám."
Asi to nepracovalo, protože naříkal dál: "Já nemám jinou volbu, musím to udělat!"
"Jestli jde o peníze - " začal jsem neochotně, ale on mě hned přerušil : "Ne, o ty nejde!"
" Nuže řekněte mi, o co jde. Mohu-li vám nějak pomoci -" začal jsem, potěšen jeho prohlášením,
že nejde o prachy.
"ne, ne, máte pravdu, mýlil jsme se, vy mi nemůžete pomoci," změnil najednou názor a natáhl
ruku. " Prosím vás, dejte mi tu pistoli, musím to udělat teď, pokud mám ještě odvahu!" Zamířil
rukou k mé kapse, ale já tam automaticky položil ruku, abych mu zabránil zmocnit se zbraně.
Pak jsem s překvapením zjistil, že mi místo toho vsunul ruku do jiné kapsy a vytáhl odtamtud mou
náprsní tašku. "Co to děláte?" otázal jsem se poněkud naivně, jak ji zasunoval do své kapsy.
"Co bych dělal?" odpověděl s úsměvem na tváři, která byla ještě mokrá od jeho slz, " vidím, že
nejste obzvlášť chytrý, pane. Jinak by vám došlo, že jsem právě ukradl vaší peněženku. Možná, že
jste vzdělanej, o to nic, ale chytrej, ne , to teda nejste."
"Rychle jsem vytáhl jeho revolver z kapsy a namířil na něj: "Dej mi to zpátky, ty zloději!"
"No to je legrace," zasmál se, "vy mě tu obíráte o peníze a ještě mě nazýváte zlodějem! Proč radši
hned nezmáčknete spoušť?"
Zkusil jsem to, ani nevím proč, ale ani se nehnula. Pomyslel jsem si, že je asi zajištěná. Pohlédl
jsem na pistoli, ale ta zajištěná nebyla -. nebylo to potřeba, byla to totiž jen replika, celá z litiny.
"Vidíte? " šklebil se. "Já jsem vám říkal, že nejste zrovna moc chytrej. Myslíte sis nad, že bych
vám dal skutečnou pistoli?"
A sebral mi ji z ruky jako trucovitému dítěti. Zkusil jsem se na něj vrhnout, ale uhnul se a udeřil
mě pěstí. Přímo do brady. Upadl jsem na podlahu a ani jsem nějak nemohl zvednout. Pomohl mi
na nohy a také mi vrátil mou náprsní tašku.
"Tady ji máte, pane, ale podruhé buďte prosím vás , víc opatrný." Ukázal na mou knihu, která
ležela na sedadle. Jen tak mimochodem: měl byste číst lepší knihy, než tyhle. Tam byste se
dozvěděl o tom triku, který jsem vám předved'. Já sice vzdělání nemám, ale občas také čtu, víte?"
V tom okamžiku ale už vlak zastavoval v jedné z těch malých stanic na předměstí Trnova.
Neznámý otevřel dveře do chodbičky a zmizel. Otevřel jsem okno, ale to už jsem ho viděl, jak
zahýbá ke schodišti do podchodu pod kolejemi. Asi si domyslel, že ho sleduji; otočil se, zamával
mi a usmál se. Podivný chlapík - pomyslel jsem si - ale naštěstí poctivý. Pak jsem si vzpomněl na
tu detektivku: ano, tak to bylo, až na ten konec. tam si prostě zloděj peněženku nechal.

Usedl jsem a dával s i dohromady všechno to, co se zrovna událo. Pak mi to konečně došlo:
otevřel jsem náprsní tašku, ale peníze v ní nebyly, stačil je zřejmě nějak chytře vybrat. Znovu jsem
se tedy přesvědčil, že asi jsem opravdu nevyléčitelný optimista. Pochopil jsem i ten celý trik,.
který mu pomohl nejen mě v klidu obrat, ale ještě v bezpečí zmizet, než budu vůbec schopen křičet
nebo zavolat policii. Dobře to zahrál, to se musí uznat.
Pak jsem se nejednou rozesmál: takový herecký výkon a jen pro těch pár bankovek, co jsem měl v
peněžence!
Možná, že nejsem tak chytrý, jak si myslím, ale nakonec ani on nebyl. Uvědomil jsem si, že ten
nebožák je vlastně už teď odsouzen a potrestán. Jeho originální závěr té historky svědčil sice o
jeho bujné fantazii, ale ta začínala a končila zase jen u peněz. Neznal nic lepšího než krást a
nemohl se od toho odpoutat. A tak nebude celý život - s přestávkami, které možná stráví ve vězení
- dělat nic jiného, nic lepšího, než zlodějnu.
Vlak se zase rozjel a na to, že bych si ještě zdřímnul, už nebyl čas. Ale ani mi to moc nevadilo:
cítil jsem se najednou kupodivu docela dobře.
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JESMENI
(Satira o dvojím souhlase: prospěšném a prospěchářském)
Tam, kde se mluví anglicky, se často používá přízvisko "yesman" a to pro někoho, kdo s něčím
souhlasí - ne že by to byl také jeho názor, ale že se snaží někomu zalíbit. Bude s vámi se vším
souhlasit, a to hlavně budete-li jeho šéf či šéfová, anebo když si bude myslet, že by vás mohl někdy
třeba potřebovat...

Pochopitelně to není specialita jen tady na západě, jesmeni jsou
staří jako lidstvo samo. Jedná se o dobře nacvičený taneček:
jeden pořád přitakává a druhému přitakávání dělá dobře. Takže
na jedné straně máme patolízaly a na druhé zase ty s těmi
patami (či jinou částí anatomie). Je to ideální souhra: k
přitakávání se nemusí nic umět, nic dokázat a je to také nejlepší
způsob, jak předběhnout ty druhé, jejichž žaludek na to není
jaksi stavěný. Protože se jedná o prospěch pro obě strany, tedy
pro pána i kmána, je to symbióza velice užitečná - to přece
každý musí pochopit, ne?
A vidíte, lidé to nepochopí. A je jich dost, co to nechápou a za
to pak trpí. Proč to dělají, proč riskují neoblíbenost svých
představených a někdy i kariéru? Řekl bych, že je to všecko
špatnou výchovou! Ano, výchovou k takovému tomu
fantazírování, že člověk má mít svůj vlastní, od nikoho
nekoupený či vypůjčený názor, za kterým se dá stát a také mu
věřit. Myšlenku, pro kterou stojí za to se bít a někdy i obětovat. Ano, jsou lidé, kteří radši o věcech
přemýšlejí, protože správnost názoru pro ně znamená víc než hlas autority, který zní nejen nadutě,
ale často i dutě.
Zatímco v zemích s diktaturou si stát sám pěstuje jesmeny a také je navíc pilně hnojí, v
demokraciích je to trochu složitější. Tam se jesmen musí vyvíjet jaksi sám od sebe a o přežití se už
postará Darwin. Poslední dobou můžeme vidět opět mnoho nových a velice pěkných mutací, které
se mají čile k světu. Už jsem tu psal o politické korektnosti, ale je jich ještě mnohem víc. Ovšem
nemylme se, ne všechny souhlasy jsou podbarveny prospěchářstvím anebo touhou se zalíbit. Jak je
to vůbec možné? Nu to se musíme vrátit trochu zpět do historie: průmyslová revoluce, která
mimochodem ještě neskončila, závisí na mnoha zdrojích energie a jedna z nich je i ta lidská, ani ne
tak ta fyzická, jako spíše mentální energie.
Tady platí i naše "S chutí do toho a půl je hotovo!". Je to přísloví, které Čechům jaksi nikdy moc k

srdci nepřirostlo a radši si hned na omluvu, lépe řečeno na výmluvu, vymysleli také hned to druhé:
"Ráno je moudřejší večera." Jenomže ono je dokázáno, že s chutí jde opravdu všechno lépe (a s
jídlem zase roste chuť a tak pořád dokola). Jenomže my Evropané rádi uvažujeme všechny
možnosti a problémy předem, zatímco v Americe se cení hlavně rychlý přístup věci a práce v
týmu. Njedřív to udělej a pak o tom debatuj. Není divu, že se nám zdají Američané lehkovážní,
možná i velcí riskéři - tak to alespoň připadalo mně, když jsem u nich začínal. A navíc jsem se
obával, že moje obavy a dobře míněné rady neberou dostatečně vážně.
Podobně, vlastně ne, úplně opačně se zase jevíme my jim. Můj boss mi jednou řekl zcela otevřeně,
že nechápe, proč s ním pořád nesouhlasím. Jak vidíte, bral to, jako každý manažer, velice osobně.
"To je tak, Arture," povídám, protože u Američanů i Kanaďanů se většinou tyká, " já jsem někde
četl, že když dva spolu souhlasí příliš často, jeden z nich je jaksi nadbytečný. A já samozřejmě
chci, abys mě pořád potřeboval." Zasmál se a nakonec jsme se poučili oba: já jsem mu svoje
námitky podával ve velmi slabých dávkách a on zase dělal, jako že s nimi souhlasí. Někdy, když
na vašich nápadech - které se jim zrovna nelíbí - příliš trváte, vás mají prostě za troublemakera (tj.
toho, co dělá jenom trable). Nedej bůh, aby se pak ukázalo, že jste měl pravdu - to vám už ani ten
pánbůh nepomůže. A tak není divu, že v zemích, kde je svoboda projevu, se jí přesto lidé, někteří z
pohodlnosti, jiní z prospěchářství, dobrovolně vzdávají. To se pak ale projevuje stagnací ve
výzkumu i jinak a dnes se to považuje za jeden z hlavních problémů, před kterými právě ti samí
manažeři stojí.
Našlo se tedy nové řešení: manažer už není boss, ale jen leader, který lidi vede a inspiruje, zatímco
pracovní problémy se řeší jinde. Se soumrakem starého manažerizmu nastupuje nový termín:
teamwork. Ovšem pracovat v týmu také vyžaduje určitý souhlas, nadšení a disciplinu. Ale tým
není jen tak sesmolený kolektiv - členství v týmu si musíte opravdu zasloužit. A to je právě ten
prubířský kámen jesmenů: když tam nemohou svým výkonem dokázat, jak jsou dobří, snaží se
většinou očernit ty druhé. To se ale brzo ukáže a z chameleónů se stanou bílí nosorožci, po česku
bílé vrány. Bílou barvu už ale pozná i barvoslepý a hra je dohrána. A pak se zase ten pravý a
dobrovolný souhlas opět pomalu vrací tam, kam patří. Protože souhlasit se dá i s kritikou, pokud
tato nesleduje jen svůj prospěch a hlavně pokud je, a to hlavně, také nějak konstruktivní.
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SRDCOVÝ KRÁL.
Někdy si vykládám pasiáns a při pohledu na ty karty mě napadají všelijaké příběhy za života. Sám
jsem je nezažil, někdo mi je asi vyprávěl, ani za jejich pravdivost vlastně nemohu ručit. Tak tedy
povídka prvá . . .

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. 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.
(pokračování)

©Jan Hurych
Název : DÍkY VOLŮM

Dovolte mi přátelé, abych vyslovil myšlenku, která se bude mnohým zdát poněkud kacířská,
zatímco těm, co na 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 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".

©Jan Hurych
Název : KARETNÍ KVARTETO (cyklus povídek, díl 2., Trefy.)

Karetní hra je prý spravedlivá ke každému - to jen Štěstěna někomu přeje a někomu ne. Pak jsou
ovšem švindlíři a podvodníci - ať už je to v kartách nebo v lásce. Jenže žádný z nás se nedá klamat
věčně a málokdo umí prohrávat s klidem hráče pokeru . . .
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 ...
(konec druhé povídky)

©Jan Hurych
Název : 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 smrt je jen podobná spánku - jak
říkali Římani ?

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? Ale 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. Ale ne, pochopitelně to myslím jen ironicky . . .
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 - v této době předražených hodnot - ještě pořád úplně zadarmo...

©Jan Hurych
Název : 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 dvě stě 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 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 Itálie, ale v kterém táboře byl, to mi neřekl. Tam se právě také oženil, v té
Itálii. 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 Itálii 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
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 jaksi v tom - promiňte mi ten výraz - 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, jestli 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, jestli víte, o co jde . . .

©Jan Hurych
Název : KARETNÍ KVARTETO (cyklus povídek, díl 3. 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.
DÁMA PIKOVÁ.
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 jsem 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 si 4asto vybavuji 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?"
(pokračování)

©Jan Hurych
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Karty nejsou jen hra, karty jsou jako život sám - a když kolem nás začnou padat králové a královny,
víme, že přišel čas blafovat. Jenže osud - ten Jolly Joker - nám rozdává prapodivné karty a kdo
skrze ten jeho žert nevidí, tomu se ani nedoporučuje hrát, obzvláště, hraje-li o lásku . . .
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.
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.
(konec čtrvté a poslední povídky)
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Honza Hurych,
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni,
kde také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců.
Velký kus mládí procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák
směrem na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to když tam učil
na Technice. Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969,
směrem na letiště v Ruzyni, kde jeho stopa mizi.
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve
výškových budovách. Z té doby také pochází jeho systém, jak
umýt až 95 oken denně - nápad, který byl o čtvrt století později
kýmsi okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa ztrácí
na letišti, tentokrát je to londýnský Heathrow.
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje do
Montrealu, kde to vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro
kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná pomalu počítat,
kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává bavit, protože jeho
stopa končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam měl
namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to
je Canadian Standards Association) a certifikuje kompjútry v USA a Japonsku. Konečně se
rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (no spíše
uvnitř než na :-) .
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!)
hledají někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova
probudí. Usadí manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe umístí s mapou vedle ní a
zatímco jejich pes (psina?) Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech
a zimách - zimou se zde míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a padesáti stupni Celsia - se
rozhodnou, že ten zbývající půl roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby
ochraňovala jejich dům v Kincardinu před Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než
tornád, je to totiž u Huronského jezera).
Po roce se pak vrátil i on a dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou
alespoň o výkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do
penze, prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To se mu pořád nedaří - ta
graciéznost - protože na to nemá dost času: založil si totiž dva netové časopisy, jeden pro sebe

(Hurontarii) a jeden pro čtenáře (Příložník). Také píše do Britských listů, do Neviditelneho Psa,
ArtFora a semtam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale
nestačí, tož si ještě vytvořil vlastní edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE,
kterou, jak vidíte, pilně doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou.
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně
když dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou a sice do
elektrického obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani
veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s
kamarády u piva.

