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Vážení čtenáři,
dostáváte do ruky soubor žertovných článků, povídek či esejí, všechny ve znamení humoru a legrace.
Netvrdím, že všechny žerty jsou vtipné, nebo alespoň nové, ale já je jinde ještě neviděl :-).
Všechny ale zato mají dvě společné vlastnosti: vyšly v Příložníku a napsal jsem je sám. Vlastně tři
vlastnosti: také jsem se tu věnoval grafice a snímky z našeho alba, které Aťa, žena moje jediná, pracně
vyfotila, jsem pak doslova graficky - a elektronicky - zdemoloval tak, aby sloužily mému sobeckému
účelu, totiž jakožto ilustrace.
Pokud vám tato kolekce dodá trochu veselé nálady a barvy do tváře, bude mi pak i země lehká a budu
odpočívat v pokoji, případně i jinde,
s pozdravem,
j@ns@n
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Každou chvíli čteme v novinách, že někdo slezl Mount Everest - čímž se ovšem myslí, že tam vylezl což si každý myslí, že je ta obtížnější část. Chápete tu ironii? Výstup že je těžší část "slezení"? Ale
nejde jen o přeřeknutí . . .
Ano, řekli bychom, že "slézat" dolů vlastně už nic není, ale nemylme se: bez lana je to značně riskantní
a jen pár odvážlivců se o to dnes pokouší - většinou jen ti, co si doma zapomněli lano a přijdou na to,
až když jsou nahoře. Slézt ledovec, který ještě navíc klouže, to už není žádná legrace a udělat to bez
lana, to je prosím něco, o čem se dá říkat vnoučatům - pokud se jich dočkáte při tak nebezpečném
sportu.
Že jsem si vybral hned to nejtěžší, to mělo jistě nějaký účel, který jsem
ale už zapomněl. Ano, překážek jsem se nebál - však jsem kdysi hodně
trénoval, ještě jako mladík v Jizerských horách, jsa člen horoslezeckého
klubu "Ještě du k Ještědu" (ano, tato disciplina se nazývá
horoslezení, původní název bezslanění nám už sebrali ti, co jsou na
srdeční či tlakokrevní dietě a vyhýbají se soli). Párkrát jsem sice spadl,
ale alespoň jsem se otrkal, takže jsem si už později mohl troufat padat i
s větších výšek. Vždycky když jsem padal, myslel jsem na naše
klubovní heslo: "Pátým pádem voláme!" a též na naši sjednocenou
tělovýchovu. To vše mi dodávalo potřebnou sílu a když jsem pak
dosáhl úspěšného pádu z výšky 14,9 metrů, byl jsem spokojen a dál už
jsem netrénoval - pády z patnácti metrů jsou prý už všechny smrtelné.
Tento trénink mi také pomohl troufnout si nejen na hory vyšší, ale i
oledovatělé. A úspěch se dostavil, ajk dokumentuje tatoi fotka.
Na snímku právě zdolávám ledopád Athabasky na Columbia Icefileds v Albertě. Všimněte si prosím,
jak úspěšně popírám gravitaci. Toho jsem dosáhl dlouhým tréninkem, kde se mi podařilo zmenšit
zemskou gravitační konstantu g na 0,574. Dále jsem nešel, protože to už bych se v případě větrů
vznášel.
Varování: Nezkoušejte prosím tento stunt (nebezpečný kousek) doma - tolik ledu v ledničce nikdy
nevyrobíte.
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Bylo nebylo, ale spíše bylo, v jedné zemi za devaterými horami, řekami a potoky, žila jedna nemožně
veselá princezna. Říkali jí Kunhůtka a pořád se jen smála, hihňala, usmívala, pochechtávala a někdy
dokonce i řvala smíchem. Prostě byla nemožná.
Její mu otci, povoláním králi, to ovšem dělalo starosti. "Vždyť si ještě lidé budou myslet, že je holka
nějaký blázen a nikdo si ji nebude chtít vzít, i když mu nabídnu půlku království," říkal si. A měl
pravdu. Jednak to království bylo hrozně zadlužené, tak hrozně, že i ta půlka dluhu byla enormně
veliká a za druhé, takový nápadník si může říci: no jo, ale co když pak budeme mít děti, které se také
budou pořád jen chechtat a to i při novoročním projevu předsedy vlády?
O to vlastně panu králi šlo: vyvdat dceru někomu bohatému, protože to byl jediný způsob, jak se zbavit
státního dluhu. Dá-li totiž nápadníkovi půl království, nezbývá témuž než s ním přijmout i ten dluh
(tohle je totiž pohádka, víte?) Naštěstí žil na hradě také králův zpovědník Šedivous, kterému se král
vždycky svěřoval, jednak se svými hříchy, na které od něj dostával rozhřešení, ale také i se svými
problémy, na které dostával jen řešení , někdy dokonce i dobré. Šedivous byl totiž člověk moudrý,
skoro by se dalo říct chytrý - no tolik zase ne, ale pravda, blbej taky úplně nebyl. Tentokrát králi
poradil výborně: "Milý králi, uděláme ze dvou zel jedno dobro. Vypíšeme televizní soutěž a komu se
podaří princeznu rozesmutnit, dostane ji za ženu a ještě půl království!"
"No to je ale nesmyl, jaké tohle bude 'dobro'?" podivil se král.
"Dejte na mě, pane králi, v televizi vypadá každé zlo jako dobro a každá blbost jako moudrost," odvětil
chytrý Šedivous.
"No pitomé to je dost, " přiznal král, "ale koho na to ještě dneska nalákáme?"
"Cizince, milý pane králi, cizince!"
"Pochybuju," řekl král, "ti už nás také znají a moc dobře."
"Přidáme trochu přesvědčování a výmluvnosti. Uděláme to takhle: ty mi
dáš, pane králi, tři nebo čtyři zbrojnoše a já budu s nimi cestovat po naší
milé zemi. Kdejakého cizince, o kterém bude podezření, že je bohatý,
pak zatkneme a přivedeme na královský hrad," vysvětloval Šedivous.
"Zatkneme? A proč? " ptal se král.
"No přece pro špionáž nebo něco takového; na tom přece nezáleží, "
řekl Šedivous.
"No ne, " vysvětloval krák, "já myslím: na co to jako bude?"
"My těm vězňům totiž dáme na vybranou: buď popravu nebo se zapsat
do televizní soutěže 'Kdo rozesmutní princeznu'," řekl mazaný
zpovědník.
"A proč některého radši hned násilím neoženíme s princeznou?" ptal se nechápavý král.
"A kdo myslíte, pane králi, že nám pak zaplatí na věno? Ti bohatí cizinci chtějí holomci ještě věno.
Naše pokladna je prázdná a když už nemá princezna věneček, tak ať má alespoň věno. Věno nám právě
zaplatí televize. A slíbili zaplatit i mé cestovní diety a dají malý příspěveček na zvelebení královské

zpovědnice."

Jak se dohodli, tak učinili. Šedivous chodil s biřici po kraji a jak jen někde zaslechli nějaký
neslovanský přízvuk, šup s tím cizincem do basy. Brali ovšem jen cizince mužského pohlaví, nebo
alespoň ty, co tak vypadali. Když jich tam už měli asi sto, napadlo Šedivousa, že by to jejich malému
království mohlo zmírnit cestovní ruch, který byl vlastně jeho jediný zdroj financí - tedy toho
království, ne Šedivouse. Při nejbližší zpovědi to také králi vysvětlil: "Těch sto by mělo pro začátek
stačit. Musíme už začít s tou soutěží - televize na nás tlačí, první kolo s deseti uchazeči je už příští
týden."
Tak se také stalo. Jenže z deseti prvních účastníků jich sedm bylo ženatých a tři zbývající raději volili
smrt než princeznu - ani ne tak kvůli ní, ale asi už někdy viděli nějakou televizní soutěž. Jeden z nich
dokonce ironicky prohlásil: "Když ji nerozbrečela ani vaše televize, nerozesmutní ji už nikdo."
Šedivous tam nakonec musel dosadit jako vábničku jednoho herce, který předstíral, že je cizinec a
hlavně nápadník, aby se vůbec někdo kvalifikoval do soutěže. Bohužel byl ještě navíc komik, a málem
už-už princeznu rozplakal a celý plán by se tak zhatil. Nu a další nápadníci pořád ještě nebyli . . .
Král se hrozně rozhněval, jednak na všechny ty cizince, jednak na svého zpovědníka. "Dám je všecky
popravit," vykřikoval král a ještě něco horšího, což tu nebudu opakovat, neboť tohle je jen pohádka a
mohly by to omylem číst i děti.
"Ale pak nebude nikdo, kdo by si princeznu vzal, nemluvě už o tom, že by nám někdo mohl vyhlásit
válku," prohlásil věcně Šedivous. "Stačí, když jednoho z tvrdohlavců převezeme do jiného vězení a
vyhlásíme, jako že byl popraven. To určitě u ostatních zabere."
Zabralo. Televizní soutěž se rozběhla na plné pecky a diváci se kupodivu bavili. Tak už to tak bývá,
když se v televizi objeví nějaké drby z královského paláce nebo hradu. Jenže Kunhůtka se nechtěla
těch hrátek zůčastnit: jednak chtěla být hvězdou v Holywoodu, ale ne ve vlastním království, jednak že
jí kamerani brali z té horší - ona říkala 'špatné' - strany. A když se pak dala přemluvit a soutěže se
zůčastnila, žádný soutěžící ji nedokázal rozesmutnit. Král byl opět rozčilen, domlouval jí, ale říkejte
něco pětatřicetiletému děvčeti. "Ale tatínku," řekla Kunhůtka, "já jsem na vdávání ještě tůze mladá,
hehehe," a řehtala se, jako by udělala dobrý vtip. A lidé u televize se bavili - mysleli si totiž, že dělá jen
tak fóry, protože to má ve scénáři.
Král s Šedivousem si už málem zoufali, když se podařilo biřicům
zajmout jednoho na pohled bohatého cizince, se jmémem Ibrahim
Ben Zin. Chodil po kraji v drahém brnění a také jeho kůň s plavou
hřívou a čtyřmi rychlostmi byl jistě bratru za pár tisíc tolarů. A stal se
zázrak: princezna se do něj na první pohled zamilovala. A i na druhý,
na třetí a tak dále, znáte to. Jenže co dělat, srdéčko jí sice tesknilo, ale
na pořádný smutek do televize to nestačilo. Chechtala se dokonce
ještě víc, jako kdyby měla psotník, znáte to, to se zamilovaným stává.
Ale cizinec - byl to přestrojený princ z Naftového království - si ji vzít
chtěl, to zase jo a bylo vidět, že to na něj také přišlo. A tak do té TV
kecal a kecal, dokonce i zvýšil cenu ropy, ale princezna ne ane brečet. A tak přemýšlela jak to zaonačit,
aby vypadala smutně, aby se mohli vzít. Šla dokonce za babou-léčitelkou, která jí poradila: "To chce
trénink, slečinko, musíte doma hodně plakat, ale tajně, aby to nikdo neviděl."

"Ale jak mám plakat, když se mi nechce?" zeptala se kupodivu věcně Kunhůtka.
"Tak to předstírejte, slečno, jako orgasmus, to každá pořádná ženská umí," řekla vědma.
"Ale to taky nejde, já nevím jak, já nikdy slzu ani nevyronila. Mé dětství bylo totiž zcela nenormální,
to jest šťastné."
Ale i s tím si stará kořenářka poradila - prodala jí kilo cibule a řekla: "Jen si děvenko jednu rozkrojte a
strčte si ty obě půlky do záňadří, nebo co to tam máte, a čichejte k nim."
Nebudu vás déle napínat, Kunhůtka tam pak do reflektorů nádherně zabrečela, až se hory zelenaly. Její
vyvolený tedy vyhrál a brzo byla svatba. Sám král pak odvedl svoji dceru k oltáři (to je ten fousatej se
sklenicí piva) a radoval se, že se zbavil poloviny královského dluhu. A Šedivous dostal nový
stereosystém do zpovědnice, kterou pak hned předělal svou tele-zpovědnici na studio CONFESS a
odtud pak vysílal nový evangelický pořad 'Bůh tě natřes, bratře' podbarvený heavy metalem.
Jen princ Ben Zin se neradoval. Nejenže zdědil půlku státního dluhu,
o kterém nic netušil, ale ještě navíc ani na něj neměl, teda na to
splácení, abychom si rozuměli. Ani to fešné brnění totiž nebylo jeho a
ten plavohřívý kůň mě jen dvě rychlosti - a to ještě musíme počítat i
zpátečku.
Protože ale sám pracovat nemohl - byl princ - dělal jen různé
nedomyšlené kšefty, které je pak oba ožebračovaly ještě víc. Naštěstí
- pro něj - ho napadlo, že by mohl poslat ženu do práce. Princezna
totiž měla tři nedodělané ročníky na vysoké aktérské a tak šla opět do
televize, tentokrát žádat o místo herečky. "No s tou cibulí to byl dobrý
fór, " povídá réža a tak ji vzali do jednoho komického seriálu, kde se musela uchichtávat, ale jen podle
scénáře, aby placení diváci ve studiu věděli, kdy se mají smát.
Jenže princezně se už vůbec smát nechtělo. Nebylo už proč - její manžel byl přece jen v něčem pilný a
tak jí nadělal plno dětí. Princata se batolila kolem jejich nuzného hradu, křičela tam ostošest (nebo
ostosedum?) a pan manžel se zatím dal na chlast - v čemž si dobře rozuměl se svým tchánem. Scházeli
se spolu v podhradní hospodě a bavili se o svých dluzích a nadávali na poměry. A když museli mladí
manželé prodat i toho koně, a to ještě i snáhradními podkovami - byly z pravého zlata! - princezna se
dokonce poprvé v životě sam od sebe rozplakala. A jak se to jednou naučila, - znáte to, co se v mládí
naučíš, ve staří jako když najdeš - tak už jí to šlo dobře.
A brzo plakal i její opilý manžel a s ním naříkal i král otec - pardon, nyní už jen půl král a půl otec. A
nakonec se k nim přidal i zpovědník, kterému se rozbil audio-zesilovač a nebyly náhradní součástky. A
jestli ještě neumřeli, tak tam pláčou dodnes.
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Pokud se vám to nezdá jako zázrak, tak tahle
mašinka jím opravdu byla, pravda, ale před dvěstě
lety. Kdo nebyl dobrovolný hasič - jako já - tak to
ani neocení. Nejprve přišla pumpa, poháněná
hasiči, ale pak přišel někdo na geniální věc:
pohánět ji pomocí páry. Proč geniální? No přece
voda tu pohání vodu, chápete? Navíc nepotřebujete
benzin, vodu do parního stroje si prostě odčerpáte
z nádrže. To u moderních hasicích strojů nelze:
zkuste si odčerpat z nádrže benzín a jím hasit! To
by se vám pěkně poděkovali! Ale cčím se topilo
pod parním strojem? Nu, to si hasiči musili vozit s
sebou, dřevo ovšem muselo být předem vysušené a
musel se dávat pozor, aby nenamoklo, protože
sušit ho až u požáru, to by dobu hašení značně prodloužilo.
A teď si představte, že ještě někdo přišel s nápadem před to zapřáhnout koně! Není divu, že byli hasiči
uznávanou smetánkou obce, případně i městyse. Někde už ale stačili jen strhnout komín, aby
pojišťovna ohořelému vůbec něco zaplatila (ano, to bývalo takové pravidlo, nejen to u pojišťoven, ale i
to u těch hasičů, neboť to většinou sousedé vyhořelého). Od té doby se asi také datuje jejich změna
názvu: z hasiče - co hasí, na požárníky - co požáří. Přesně ale nevíme, co to sloveso "požářit" znamená,
bude to asi proces vyplňování formulářů a statistik o požárech, což se dříve tak moc nedělalo, právě
protože se jaksi hlavně víc hasilo. Je kupodivu, že jim dnes ještě zbude nějaký ten čas na hašení. Ale
možná že jsme se jen opičili po západu: anglický výraz fireman znamená sice hasiče, ale doslova je to
také požárník. Ovšem neplést s pyromaniakem - to je ten, co po česku řečeno, žhá, neboli žhář. Jinak
řečeno, ten se právě stará o to, aby hasiči nepřišli o práci.
Také technika se od té doby změnila, jen ta voda se občas ještě používá. Jinak se hasí vším možným,
většinou chemickými materiály, které odvádějí teplo nebo zamezují přístupu vzduchu. Je zajímavé, že
nikoho ještě nenapadlo vycházet z definice hoření - je to vlastně rychlé okysličování - a vymyslet
přípravek, který by prostě to rychlé okysličování zpomalil - do té doby, než hasiči přijedou. Prostě jít
přímo na kořen věci - nějaký takový antikatalyzátor, antiburel, pokud jste měli na škole chemii.
Kdybyste na něco takového přišli, pár zlatek i krejcarů by z toho káplo (to je slovní hříčka, chápete:
hašení - káplo?) Pokud chcete, klidně to zkuste, já si to patentovat nebudu. Mám už jeden patent, na
rozum.
Také se doporučuje požárům předcházet. No dovolte, to je ale pořádný nesmysl! Cožpak hasiči mohou
vědět, kdy a kde ten který požár vznikne? To snad mají zaměstnávat jasnovidce nebo co? To prostě
nejde - pokud budou požáry, budou i hasiči a nyní dokonce i požárníci.
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Příběh, který vám chci vyprávět je o psovi, který mi zachránil život. Vlastně ne, počkejte, chtěl jsem
vyprávět o tom, jak jsem mu chtěl na památku udělat mozaiku - ale ne, počkejte - přece jen asi radši
začnu od začátku. Máme totiž psa Taru, a je to psina, tedy fena a jak jméno naznačuje, někdy je s ní i
legrace. Teda někdy ano, někdy ne. Ne, že by nechtěla poslouchat, ale jelikož se řídí většinou jen
svými pudy, chová se někdy jako podivně jako nějaká Doňa Kichotka, ovšem psí rasy. Má totiž
neuvěřitelně bojovnou náladu - hlavně tam, kde nemá, tj. proti větším psům - a tím nás dostává do
problémů. Naštěstí jí pomáhám a už jsme odštěkali pěknou řadu psů, někdy dokonce i ty, co v řadě
nebyli.
Když jsme se na čas nastěhovali do prérií, usadili jsme se v líbezném ůdolí Jížní Řeky Saskačevan, ano,
to je prosím celé jméno a k téže řece jsem pak chodil Taru "vyvenčovat" - to se právě většinou dělá
venku. Vlastně ani nevím, kdo koho chodil venčit, ale rozhodně vím, kam jsme chodili. Jednou jsme
tam padli na bobra - tak vlastně ani tak nepadli, spíše narazili, ale ani to není správný nýraz. Jelikož
bobři špatně slyší, byl asi víc překvapen, než my. Tara, ač na vodítku, se na něj chtěla vrhnout, i když
byl poněkud postarší a masa asi víceméně tuhého. Navíc línal a jediná pochotka asi mohla být ta jeho
placatá oháňka.
Bobr ovšem velmi dobře pochopil kulinářské úmysly Tary, ale místo aby utekl, postavil se na obranu.
Cenil ty své zažloutlé řezáky - vlastně hlodáky, že ano - a vypadalo to, že mu jejich počet stačí na nás
na oba. Jestli jste někdy viděli třísky z obobrovaného stromu - tada od stromu ohlodaného bobrem, na
první pohled byste si mohli myslet, že jsou od sekery, tak veliké jsou. Navíc je kousnutí od bobra asi
dost nehygienické, pokud se u kousaní dá o hygieně vůbec mluvit, že ano. Jinými slovy, bobr v mém
podvědomí narůstal na nebezpečnosti, zatímco Tara se už bláhově těšila na čerstvé bobří plátky.
Nebudu vás napínat, použil jsem rozkazovacího způsobu, který někdy dokonce i u Tary zabírá,
většinou ale jen když se jedná o žrádlo, a to ještě musím už držet v ruce v ruce. V tomto případě jí
spíše můj rozkaz rozveselil. Zatím bobr stál a cenil svůj zaječí chrup. Vypadal v tom okamžiku jako
opravdový obr-bobr, a Tara ho rozhořčeně a dost nervózně oštěkávala. Já změnil taktiku a místo
rozkazu jsem jí už jen žádal, později dokonce prosil, aby toho bobra nechala. Navíc jsem nevěděl, zda
kdybychom se k bobrovi otočili zády, by se do nás zbaběle nezahryzl zezadu. Tara se zastavila a začala
asi přemýšlet, protože přestala štěkat - všimli jste si, že psi nemohou dělat dvě věci ve stejné době?
Tím bobra značně popletla a ten vida, že nás nezastraší, skočil pomalu do vody a odplaval, lépe řečeno
odplácal se tím svým velkým ohonem pomalu pryč.
Situace byla zachráněna a já jsem tuto příhodu vyprávěl známým, kteří museli postupně dospět k
názoru, že nebýt Tary, tak by nás bobr asi uhlodal k smrti. Čím víc jsme ty druhé a sebe přesvědčoval,
že se Tara zachovala jako hrdinka, tím víc se ve mně posiloval dojem, že mi vlastně zachránila život a
že bych měl vymyslet něco, aby tento její hrdinný čin nebyl zapomenut. Pak mi někdo poradil: to by
chtělo mozaiku, jako se dávala římským císařům.

Vybral jsem tedy její fotku, kde ještě vypadala
hodná a roztomilá - a vypracoval jsem čtvercovou
mozaiku se sedmdesátipěti čtverečky na každá
straně. Nejlépe by se hodila do místní odbočky
SPCA, což je spolek pro ochranu zvířat, řekl jsem
si tehdá a šel se jich zeptat. Když jsem jim
vysvětlil, že Tara zachránila nejen život svůj, ale i
můj a možná i toho bobra, zeptali se mě věcně,
kolik ta mozaika bude stát. Řekl jsem, že nic, jen
prostor, lépe řečeno plochu. Mozaika se prostě v čekárně zabuduje jako mural na stěnu, rozměry asi
tak metr na metr. . .
"O ne," řekli mi, "to nelze, nám tady psi škrábou po stěně, to tak leda na podlahu - ale 75 na 75, nebude
to moc, 5625 kamínků? To bude zatracená práce to skládat!"
Uznal jsem, že mají pravdu a navrhl jsem tedy mozaiku s kamínky 50 na 50.
Pochopitelně jsme musel ubrat nějaké barvy a Tara tam vypadala trochu
obhroublá, ale ještě celkem k poznání, dokonce i že je to pes, teda psina.
Celý pyšný jsem jim přinesl návrh a povídám, co tomu jako říkají?
"No hezké, hezké," povídali, "ale oni nám tu ti psi občas pošpiní, musíme se
zeptat uklízečky, co ona na to." "Kdepak, pane," řekla ta paní, "z tolika spár
se to ..... ( ona to ale řekla anglicky, teda jen ....)
nedá vyškrábat, musíte těch kamínků udělat míň."
Šel jsem znovu k rýsovacímu - vlastně k malovacímu - prknu a navrhl jsem
mozaiku 25 na 25. Pravda, Tara tam už spíše vypadala jako kůň, ale když se
na to budou dívat z dostatečné dálky, tak se to ztratí. Hlavně, že je tu dobrá
vůle, ta se přece nejvíc ocení a Taře to už taky nějak vysvětlím, nejlépe s
buřtem.
Zašel jsem tedy do mozaikářství, abych si nakoupil kamínky. "Jo, milej pane," povídali, "to je moc
barev, ty my nemáme, ale kdybyste to udělal 10 na 10, a ubral nějaké barvy, tak by se pak uvidělo, co
se dá dělat." Zasedl jsem opět za prkno, ubíral a črtal. A črtal a opět črtal. Výsledek byl potěšující.
Pravda, z Tary tam vlastně zbylo jen něco černého a ještě jaksi divně zakroucené, ale co - vždyť
Metropolitan Muzeu v New Yorku také jednou měli viset jeden moderní obraz pět let hlavou dolů a
nikdo si toho nevšiml. Myslím toho zavěšení, toho obrazu ano - na ten už zatím byly napsány čtyři
kritiky - všechny kladné - a jeden kritik si dokonce pochvaloval, jaká je to "originální idea, aby listy se
stromu padali směrem nahoru..." Hlavně, že seženu kamínky, říkal jsem si, to je to nejdůležitější . . .
Sehnal jsem. Už cestou se mi sice zdálo, že je jich nějak v pytlíčku nějak
málo, ale když jsem je přinesl a spočítal, bylo jich opravdu sto. Dal jsem se s
chutí do sestavování. Byl jsem asi ještě jenom v půli, když mi to došlo:
celková mozaika měřila pouhých deset krát deset - centimetrů. Co teď?
Ubohá Tara už asi také tušila ten debakl, protože se na můj výtvor dívala
těma svýma smutnýma očima a pak je vyčítavě stočila na mě. Stálo mi to
další uzenku.
"Nu vot," povídám sobáce, "što paděláješ?" Podle jejího výrazu jsme
pochopil, že si to asi nesprávně přeložila jako "Co jsem to podělal?"
Zbývalo jediné řešení: použít kamínkly větší - ale je kde vzít a netesat? Konečně mi někdo poradil:

proč nepoužiješ kachlíky? Ano, přátelé, použil jsem a pracovalo to skvěle. Zašel jsem do kachlíkářství
a zcela suverénně jsem si vybíral: tu 7 od téhle barvy, tam tři od druhé a tak dál. Prodavačka se divila,
proč potřebuji zrovna tolik barev do koupelny, tak jsem ji chtěl vyprávět celou tu story, ale vydržela to
jen k tomu, jak se ten bobr dal na útěk, což pak učinila také a nechala mě mému trápení.
Všechny barvy jsem nesehnal, musel jsem to rozšířit i o dlaždičky do pisoárů. Šlo mi totiž o to
umělecky zachytit právě podobu naší Tary, ne jen tak každého obyčejného psa. Ve spolkové čekárně
jsme tím teda vydláždili kout a podařilo se nám při tom rozbít jen čtyři dlaždičky, které jsme hbitě
vyměnili - sice za ty jiné barvy, ale zato stejné kvality. Pravda, nikdo dobře neví, co má to umělecké
dílo představovat - jeden člověk dokonce nechtěl věřit, že takhle vypadá můj pes - ale všichni souhlasí,
že moderní umění není koneckonců pro každého, zvláště to pro psa. Pro všechny případy jsem tedy na
to postavil fikus, tak se to trochu ztratí. Zvířata v čekárně sice nejprve dostávala záchvaty, ale později
si zvykla a už je to moc nevzrušuje. A to je také dobře - alespoň se to pak nemusí tak často čistit a paní
uklízečka se už zase na mě usmívá . . .
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Stalo se to ve vesničce El Casca, někde ve státě Chihuahua, na západ od Rio Grande - ale nehledejte to
na mapě, všechna jména jsem pozměnil. Nuže tady je ten příběh, který mi vyprávěl v El Pasu, když
jsem čekal u holiče, toulavý malíř Hans Goldenmund.
El Casco - po česku lebka - je poklidné místo mexických venkovanů, kteří si hledí jen svého, i když ne
vždycky legálního biznysu, podle zásady "žít a nechat žít". Pravda, na svoji svobodu si sahat nenechají,
ale jinak jsou to lidé mírní, ducha spíše sportovního, o čemže svědčí i název toho místa. To jméno mu
vlastně dali jejich sousedé, a sice podle jejich oblíbené tradiční hry zvané cascadero, velmi podobné
fotbalu, jenže namísto míče tam používají lebku jednoho z federales, který tam kdysi omylem
zabloudil.
V Casce žil i Hans, ale proč, to už mi neřekl. O sobě říkal, že je povoláním malíř a tulák, což v druhém
případě bylo rozhodně pravda. Většinou se živil prodejem svých výtvorů, které melancholickým
turistům musely patrně nějak připomínat Evropu. Praděpodobně to bylo těmi tituly: "Kanály v
Benátkách", "Boulevard v Paříži", nebo i jen názvy "Mariahilfestrasse" či "Unterdenlinden", případně i
"Houspůdka zakouřená". Jezdil s nimi - tedy s těmi obrazy - na trhy do města Ciudad Juarez a penize,
které tak získal, pak vždy propil v sousedním El Pasu, což právě úspěšně prováděl, když jsem se s ním
potkal. Obráceně to dělat nemohl, protože by tolik obrazů v Texasu neprodal, zatímco v Mexiku
americkým turistům páchly tou, no - větší exotikou.
Většinou se pak vracel do Casky s prázdnou kapsou a do dalšího výletu žil na dluh, hlavně díky
dobrotě majitele místní cantiny, dona Francisca. Tož on vlastně žádný don nebyl, to se jen tak říkalo,
protože vesničané ho měli ve veliké úctě, hlavně asi proto, že dával na dluh. Ale i Francisco musel
občas Hansovi vynadat, případně mu i zabavit malířské nářadí, aby si přišel ke svým penězům. Každá
takové zabavení bylo vlastně znamením, že je čas platit dluh. Vydal se tedy Hans do města, atd.atd. No
a když zaplatil, Francisco mu nářadí zase vrátil, atd.atd.
Jednou, zrovna když se Hans pomalu chystal, že možná těch benátských kanálů a eifelovek namaluje
víc - protože potřeboval peníze na inspiraci flaškou dobré whisky Jack Daniels - přišel don Francisco a
přinesl mu zrovna zase jeho štětce zpět. "Seňor," povídá, "přinesl jsem vám nářadí."
"Dobře," povídá Hans, "už se na to vrhám."
"Ó ne, seňor Hans, mám pro vás jinou práci. Asi víte, že sousedovi Felipovi kdysi shořela jeho casa,
jeho dům. Teda ne celý, jedna začazená zeď tam po požáru zbyla. Teď už to Felipe dostavěl a já bych
chtěl, abyste mu tam něco pěkného namaloval. Tady máte štětce a když mu to hezky namalujete, já
vám odpustím ten váš dluh."
Hans souhlasil, stejně už mu ty ajfelovky lezly krkem a šel se na to teda podívat. Stěna
byla opravdu celá černá, ale při bližším pohledu zjistil, že jsou tam nějaké symetrické
skvrny, jakoby se tam proklubával nějaký starý obraz. Zavolal si teda Felipa a povídá:
"Amigo, to je ještě z té staré malby, co jsi to tam předtím měl?"
"Jakápak stará malba, ta stěna byla vždycky holá a běloučká, jako sníh. Jo, já bych chtěl,
abyste mi tam namaloval něco z té Evropy, o které tolik vykládáte, když se opijete. Já

tam nikdy nebyl, nikdo z naší vesnice také ne, tak mi alespoň budou závidět."
Hans se tedy dal do práce. Především nakoupil nějaké to odmašťovadlo, aby zbavil stěnu
sazí, protože jinak by na to malba špatně chytala. Když to zešedlo, přidal tam ještě nějaké
bělidlo na prádlo a šel to zapít. Jaké bylo ale jeho překvapení, když se vrátil - i po
vyčištění na zdi zůstaly ty podivné fleky! A co bylo ještě překvapivější: vypadalo to jako
nějaký obličej. Vzbudil Felipa, který si zrovna natahoval o hodinou svou siestu a povídá:
"Ty jsi mi říkal, že tam žádná malba nebyla, ale podívej se sám!"
Felipe se pomalu vzpamatoval ze spánku a přicoural se ke stěně, chvíli na to zírá a pak spráskne ruce:
"Madre del Dios! To bude San Juan!"
"Co to povídáš, jaký San Juan?" ptal se ho Hans.
"No přece můj patron, seňor, San Juan!"
"A jak se tam dostal?"
"To já nevím, já vím jenom, že vypadá jako můj patron je San Juan, co mi jednou
zachránil krávu," upřesňoval Felipe. Hans si vzpomněl, že už ve škole je učili, že existuje
pár svatých Janů a snažil se mu vysvětlit, že by bylo dobré vědět, který to je, ale vše
marno. Jen jedno bylo jisté: pro Felipa to byl to svatý Jan a basta. Jak se tak bavili, obraz
se vyjasňoval a nabýval přesnější podoby. Hans tedy poslal Felipa pro dona Francisca, snad bude
vědět, o kterého svatého se jedná. Nevěděl, ale potvrdil, že to byl opravdu San Juan, který Felipovi
zachránil krávu a že to vědí všichni ve vesnici a že ho proto udělali svým patronem.
I zašel Hans k místnímu knězi, říkali mi padre Mateo, který prohlásil, že přišel vloni,
takže nic od svatém Janovi neví. Co ale ví, je že Felipe by nikdy nelhal. Nabídl se také,
že mohou projít list všech svatých Janů, má o tom knihu, snad se z ní něco doví. Bylo to
zajímavé čtení, od Jana Apoštola až po Jana Nepomuckého, Jana Slitovníka (který dával
chudým) či Jana na kříři, který založil karmelitánký řád. Že by to byl Patron učitelů Jan
Baptist de la Salle či Jan z Damašku, kterému usekli ruku za psaní dopisu, ve kterém
chtěl zradit město nepříteli? Ruka mu ostatně zase narostla, na důkaz, že byl obviněn
křivě. Či Jan Bosco, který založil Salesiány nebo dokonce Jan Berchmans, který prohlásil: "Když se
nestanu svatým za mlada, tak už nikdy!"?. SNebo Jan Cantius, který byl dokonce Polák či Jan Fisher,
který nechtěl Jindrovi Osmému povolit rozvod? Byl za to odsouzen k rozčtvrcení, kterýžto trest mu
Jindra milostivě změnil na rozpůlení a usekli mu pak jen hlavu.
Skončili u svatého Juana Capistrano, který byl velký nepřítel Husitů a Turků,které zřejmě házel do
stejného pytle (jen obrazně, pochopitelně). Padre Mateo se za něj přimlouval, neboť měl kdesi knihu o
klášteře stejného jména, co dostal od kolegy z Kalifornie. Nemohl ji ovšem nějak najít i dohodli se
tedy, že se na to ještě jednou druhý den zeptají Felipa, nakonec i proto, že se chtěl Mateo na ten zázrak
podívat, protože to jaksi spadalo do náplně jeho práce, že ano.
Jaké bylo ale Hansovo překvapení druhý den ráno, když obraz nabyl ještě větších detailů
a tvář na něm už byla zcela zřetelná. Také kněz byl překvapen a uhodil na Felipa: "Jak jsi
přišel na to, že je to San Juan?".
" No jak, podle obrázku!"
"Jakého obrázku?" vyzvídal Mateo.
"No podívejte se sám, padre, někde ho tady mám ." Na rozdíl od kněze také co hledal,
našel: byla to pohlednice odkudsi z Voroněže, s ikonou sv. Jana Chrysostoma, neboli
Jana Zlatoústého, patrona řečníků a epileptiků. Dal mu ji kdysi jeden ruský turista, který na své

služební cestě do Spojených států zabloudil do Mexika a Felipe mu poskytl nocleh. Rus mu pak chtěl
platit nějakými divnými penězi, tak si radši od něj Felipe vzal tenhle obrázek, který prý dělá zázraky.
Mateo si oddechl. Jednalo se tu o svatého řecko-katolické církve, a ten nespadal do jeho
římsko-katolické povinnosti. A zatímco Hans už zatím přemýšlel, jak obraz, který se už úplně vyvolal
jako fotografie ve vývojce, také nějak ustálit a zafixovat, Francisco zase snil o větší přílivu turistů do
jeho cantiny.
Pochopitelně to museli jít hned zapít. Když se ale vrátili, viděli, že je zle: na obraze se
začaly objevovat šedé skvrrny, které se zvětšovaly a zhušťovaly. Netrvalo dlouho a tvář
svatého opět začala mizet. Víc a víc se ztrácely jeho krásné a tak mírné rysy, ušlechtilá
krása, nejen fyzická, ale i ta duševní. Co dělat? Hans honem běžel do obchodu, sehnat
nějaký ten ustalovač. Bohužel neměli - kdo by se ještě dneska unavoval s
ručním vyvolávánim fotek? Ani telefonický dotaz u firmy Kodak z místní
pošty nepomohl. Prý tam nikdo neměl s restaurováním živých obrazů žádné
zkušenosti. "Nejlepší bude, když to vyretušujete ručně," radili mu. Uznal, že to je asi to
nejlepší, co může udělat - koneckonců proč ne, vždyť je přece malíř!
Smutně se vracel Hans zpátky, kde ho čekaly ještě horší zprávy. Jak se totiž
obraz ještě více zhoršoval, přihrnuli se všichni vesničané, aby viděli ten zázrak, než zase
zmizí. Jedna vesničanka, které budu raději říkat Feliz Navidad, aby jí tolik nebolelo, že ji
tady jmenuju, dokonce sebrala nějaký hadr a snažila se obraz umýt. Bohužel se jí podařilo
víc, než chtěla; celý obraz totiž rozmazala. Celá nešťastná pokračovala dál, než ji
rozzuření vesničané odtrhli.
Když tam Hans dorazil, uviděl už jen dokončenou zkázu. Dav byl zrovna připraven Feliz ukamenovat,
když dostal Hans nápad. Začal vesničany uklidňovat a řekl jim: "Amigos, vždyť je to přesně tak, jak si
to San Juan sám přál. Ukázal se a zmizel. Všichni jste přece viděli, že už sám zase mizel. Nemůžete
přece čekat, že vám tady bude tvrdnout pořád, má přece ještě jiné věci na starosti a
naplánované zázraky v jiných místech. Jak vidíte, barvy tu ale zůstaly a to je hlavní. A
kdo ví, zda to nebyl San Juan, který vedl Felizinu ruku, aby ten obraz dokončila?
Koneckonců, možná že to chtěl zase utajit, tak abyste o tom zjevení věděli jen vy.
Dokonce to vypadá jako nějaké moderní umění, já vám to za menší poplatek opravím a
turisté sem budou chodit stejně, až se to všecko prozradí. No a já budu od toho dělat malé
kopie a prodávat jim je. A z každé, kterou prodám, vám dám deset pesos na opravu
kostela." To se všem líbilo a ani padre Mateo pak už nic nenamítal proti svatému Juanovi.
Když Hans dovyprávěl, bylo mi trapné nekoupit si od něj alespoň jednu malou kopii toho jedinečného
zjevení, i s malířovám podpisem - Hans Goldenmund. Nabízel mi sice ještě plastickou kopii lebky,
která opravdu vypadala jako kopací míč, ale tu už jsem s úsměvem odmítl. To Hanse zarmoutilo,
protože si myslel, že jeho příběhu nevěřím. Aby mě přesvědčil, vrazil mi do ruky pár obrázků na důkaz
pravdivosti svého příběhu, tož jsem je tu poctivě přiložil. Jen jedna věc mě zaráží: čím víc se na ty ně
dívám, tím víc se mi zdá, že tam ten Jan Zlatoústý vypadá, jakoby Hansovi z oka vypadl . . .
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Slyšte lidé zlatí
o mordu velikém,
co byl v Linci spáchán
Swobotkou řezníkem.
Občan města Lince,
řezník Max Swobotka,
výstavní měl obchod,
jak dokládá fotka.
Na skladě měl šunky
i různé salámy,
prodával kotlety,
zubil se na dámy.
Obchod se mu dařil,
všecko ho těšilo
a když ovar vařil,
do zpěvu mu bylo.
Jednou když prodával
služce od primasa zrovna vysekával
z libového masa klika dveří cvakla,

dvéře zprudka letí
a do krámu vešla,
slečna s řadou dětí.
Byla z místní školy
tahle sešlost velká,
s celou třídou přišla
slečna učitelka.
Usmála se na něj,
očka jí jen hrála.
Linecký věneček
že prý by si přála.
Zasmál se Swobotka,
že se panna mýlí:
linecké věnečky
má jen pekař Bílý.
Polil dívku, polil,
červený ruměnec,
když jí místo toho
nabíd' buřtů věnec.
Dupne nožkou prudce,
hodí kadeř s čela,
opakuje znova,
věneček že chtěla.
Řezník se rozkřikl,
dívka rozdurdila,
a tak se rozprávka
v hádku proměnila.
Zatímco náš řezník
křičí jako divý,
zástup školních dítek
špekáčky se živí.
Max se na ně vrhnul,
jenže v tom byl háček:
v ruce pořád držel
na maso sekáček.
Porubal je všechny.
Slečna je však brání
a tak si vyzkoušel
sekerku i na ní.
Ještě vyběh z krámu,
zasyčel jak krajta,
na kusy rozsekal

z Lince policajta.
Potom rozporcoval
ještě další čtyry
a posledním sekem
spáchal harakiri.
Ještě mu neztuhl
ukrutný škleb v tváři
a už tady byli
z Vídně novináři.
V novinách potomkům
hrůza se zachová.
Od té doby zvou se
"média masová".
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Málokdo z vás si asi ještě pamatuje, že jsme se o Jurunovi ve škole
vůbec neučili. A také jak byste mohli: jako u jiných slavných objevitelů,
kolem Jurunových zeměpisných objevů se brzo rozhostilo spiknutí ticha,
později i trapnosti.
Když přišel roku 1959 Američan Rulf Floondersen s prohlášením, že to
byl Viking Jurun, kdo objevil Ameriku (teda pouze tu Severní), někteří
historikové se smáli, zatímco ti druzí plakali - vztekem. Už je přece delší
dobu známo, že ji objevil Kolumbus, říkali ti první. Ti druzí naopak
tvrdili, že teda ano, objevil ji Viking, ale jmenoval se Leif Ericsson, byl
syn Rudého Erika a dva že ji objevit nemohli.
Pravda, první ji sice viděl - ale ještě neobjevil - ze své lodi už Bjarni Herjólfsson, který později tuto
loď (i s návodem k použití, včetně mapy) prodal Leifovi. Leif si tehdy do Ameriky jen tak odskočil a
moc si liboval jak jsou místní Indiáni přívětiví. Zřejmě ho táhli z párty do párty, kde se asi také hodně
pilo, hlavně asi víno, protože Leif tu zemi pak nazval Vinland. Nebylo ale jisté, zda to, co tehdy Leif
vlastně pil, bylo vůbec víno a tak tu zemi pozdější mořeplavci raději nazvali New Foundland, tedy
"zemí znovunalezenou". Jak název naznačuje, tušili už tehdy, že ji tam už někdo předtím asi ztratil.
Později, když se toho chytli i archeologové, tak tam na jednom místě u pobřeží opravdu našli zakopané
prázdné flašky od vína, takže se tím Leifovo prvenství potvrdilo - Bjarni byl abstinent. Liefův otec Erik
se tehdy vydal za synem, protože se tento dlouho nevracel, ale spletl si směr a místo ve Vinlandu
skončil ve Finlandu, odkud se zase radši vrátil domů do Vikinglandu.
Když tedy americký občan Rulf Floondersenprvně prohlásil, že Jurun do USA přišel ještě před Leifem,
nedostávalo se mu ještě důkazů, ač je usilovně sháněl. Kola dějin zatím mlela dál a rozjela na padrť
jeho mnohé jiné hypotézy, tak např. že severní pól objevil Marko Polo, ale na Juruna si Rulf nenechal
šáhnout. Má na něm totiž osobní zájem: tvrdí, že on je jeho praprapra.....vnuk. Na to ovšem má jen
jediný dokument: starou rodinnou ságu, ještě z doby, kdy se Nový York jmenoval Nový Amsterdam a
boty se tam tedy ještě nešily, ale vyřezávaly jako doma v Holandsku, ručně. Kniha je psána v runách a
je vázaná v sobí kůži, takže vypadá poněkud chlupatě. Mluví se v ní o tom, že Jurun měl pod levou
lopatkou (myšlena ta na zádech) otcovské znaménko. A jistě jste už uhodli - ano, Rulf ho také má.
Rovněž podobizna z rukopisu (viz obr. nahoře) ukazuje, že se Rulf Jurunovi opravdu hodně podobá,
dokonce i těmi rohy.
Bylo to na konci prvého milénia, kdy vikingské lodi - drakary - brázdily skoro celý svět. Podle jednoho
jugoslávského hoteliéra dokonce i brázdy na náhorní planině Nazca v Peru byly vytvořeny
Vikingskými loděmi - a to, uznáte, nebylo vůbec lehké, když si uvědomíme, že tam prší velmi málo a
jiná voda tam není. Většina historiků už dnes souhlasí, že Ameriku objevili Vikingové, jen si nechtějí
přiznat, že to byl král Jurun Hrdý a ne nějaký Leif. Bohužel ani lístek z New-Yorkského Metra, který
našel Rulf ve své staré sáze založený, nemůže být pokládán za dostatečný důkaz. Rulf se ovšem
domnívá, že pokud se mu podaří prokázat, že je Jurunův potomek, bude konečný důkaz už snadný - jak
jinak se jejich rodina mohla dostat do Ameriky, ne?

Navštívili jsme ho v jeho domě v Tenessee, na pozemku, který nazval
Jurunland. Je to po vzoru Elvisova Gracelandu, jen hlavní budova se
podobá spíše převrženému člunu. Rulf je totiž obdivovatel Elvise,
kterému se také kdysi říkalo "king". Uvítal nás ve vikingském národním
kroji, šitém u nejlepšího krejčího v Chattanooze, na hlavě měl svou
přílbici, kterou prý nesundá, ani když jde spát. Jeho dům byl vlastně
postaven podle této přilbice - všechny místnosti totiž mají zvýšené
stropy.
Pochopitelně, že se nás snažil přesvědčit o zásluhách svého praděda. To
se mu sice nepodařilo, protože stará story o Leifovi v nás byla příliš
dobře zakořeněna, ale přesto dokázal některé ty kořeny alespoň
nakopnout. Pak nás pohostil opravdu po vikingsku: sobí hamburgur (on
mu říkal jurun-bugger), bramborové placky a mátový čaj, vařený v kotlíku vyrobeném z čisté, přírodní
mědi. Rulf totiž věří jen v přírodní, zdravou stravu. Ale - řekl nám - jak vidíte, jíst se dá nejen zdravě,
ale i chutně. Udivilo nás, že on, poslední žijící vikingský princ, nám to vše uvařil sám. Ale i to se
vysvětlilo: jeho žena Ulrike von Czunikow se s ním po dvacetiletém manželství rozvedla. U soudu mu
hlavně uškodily ty rohy na přílbě, přesněji řečeno, jen ten levý: Ulrike totiž prohlásila, že ji v noci
pořád píchal.
Na svou přilbu-rohatku ale Rulf nedá dopustit. Je prý v jeho rodině od nepaměti a tvrdí, že je to
skutečná přilbice Jurunova. Pravda, jeden i druhý roh se musely několikrát vyměnit, protože se časem
ulomily, a také helmice je už jen z plastiku nová, ale jinak je ta přilba zcela originální, řekl.
Rulf má trojí občanství: americké, dále má ještě prošlé občanství ze staré, vikingské vlasti a je čestným
občanem známého předměstí města Chattanoogy, Choo-Choo. Na návrat na trůn nepomýšlí. Ani
nemůže, je už členem řádu rozvedených zednářů a ti odmítají královské tituly. Jde mu prý jen o pravdu
v historii. Na rozloučenou nám řekl: "Já proti Leifovi nic nemám, dej mu pánbu věčnou slávu, ale ne
tady na zemi. Ta patří Jurunovi, ten tu byl první a jak říkáme my Američané: být druhým je jako být
nikdo."
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Čtenáři horoskopů si jistě všimli, jak nepřesné všechny jsou. Nuže objevili jsme
příčinu té nepřesnosti: je to uspěchanost, ano, uspěchanost. A tak je to se všemi
předpověďmi. Ne aby počkali, až se to stane, ne, oni to musí vydávat předem, aby
jeden druhého přetrumfnul. A pak to podle toho dopadne: rozvrácené rodiny,
zklamané ženy, kterým bylo slíbeno, že potkají mladého a inteligentního muže
(praděpodobnost této kombibace je ovšem asi jen jedna k miliónu) se vrhají na
alkohol nebo do náruče svých šéfů (protože ten, kterého si vzali, už není mladý a
pořád ještě není inteligentní). Pozdě litují i ti, kteří věřili předpovědím a jejich
investice, které byly vloženy do pěstování kanabisu se zatím se rozplynou v dým.
Ale horoskopy se vždycky dělaly předem, namítnete. Nu ano, a nenapadlo vás, že to jehlavní příčinou
jejich nepřesnosti? Vlastně to začal už Johannes Kepler, když předvídal Valdštejnovi, že jednou umře
a nejen to, ale že umře násilnou smrtí. No a vidíte, tolik se o Albrechtovi namluvilo zlého, a přece to
byl on, který svou smrtí zachránil Keplerovy zákony oběhu planet před skázou. Jako generál měl Valda
celkem malou šanci, aby umřel násilnou smrtí - tu nechával svým vojákům - ale jako velký fanda
astronomie se rozhodl, že nesmí nechat Keplera ve štychu (míněno jen obrazně). Kdyby totiž Valdštejn
neumřel násilnou smrtí, zpochybnily by i známé Keplerovy zákony - obzvláště ten třetí, ale možná i ten
druhý. Lidé by si říkali: no jo, prosím vás, jakej oběh planet, vždyť on neuměl ani napsat pitomej
horoskop! I vymyslel tedy Valdštejn, že bude kout pikle se Švédy, to bylo vždycky riskantní, no a
konec, jak víme, byl docela bolestivý, ale to už tak u halapartny bývá.
Nebo si vezměte Nostradama : kdyby počkal o pár století později, věděl by na tutovku, že když se mu
zjevil Hister, neměl to být ani historik ani hysterka, ale Hitler. To víte, už tehdy bývaly při optických
přenosech poruchy . . . Naštěstí se našli lidé, kteří nám to řádně vysvětlili. Snad až na to, proč už byl
tolikrát předvídán konec světa a ještě pořád nenastal - dokonce ani ne jednou! Připomíná mi to jednoho
známého z Montrealu, který si s tchánem - podle nějakého jiného svědectví - přečetli, že konec světa
bude, až nepřátelé s rudými prapory vytáhnou na svatou zemi. On tvrdil, že jsou tím míněni Arabové,
tchán zase, že Rusové (to víte, to bylo před dvaceti lety!). Potěšil jsem je třetí variantou: že to budou
Číňani - tehdy ještě Číňani neměli balistické rakety.
Ano, dámy a pánové, o to vlastně jde: horoskopy vám naslibují hory-doly (odtud to jméno horo-skop), zatímco my vám tady neslibujeme nic, ale zato máme skoro vždycky pravdu (odtud název
skoro-skop). Protože vydáváme skoroskop , až když už se všecko stalo, převyšuje často přesnost našich
předpovědí i 100 procent. Nuže zjistěte si ve zvířetníku, které zvíře jste a začtěte se do svých osudů v
loňském roce ...
BERAN
(ARIES, 21.3. – 20.4.) Mars vám byl příznivý pouze částečně, Venuše vůbec ne. Naštěstí jste nedělali
nic, čeho byste museli litovat. Nejlépe na tom byli ti, co nedělali vůbec nic. Jmenujete-li se Petržílka,
bylo vám ukradeno jízdní kolo. Pokud se to ještě nestalo, kupte si na to nové také pojištění anebo lepší
zámek.
V roce 2000 Omezte kouření - pokud sami nekouříte, tak alespoň u těch druhých.

BÝK
(TAURUS, 21.4. – 21.5.) Váš šťastný den byl pátek, protože končí pracovní týden. Býci většinou touží
po lásce, někteří jen po trávě (= potravě). Ten vtip, co jste vykládal o šéfovi, že se narodil ve znamení
vola, mu i s vaším jménem donesl váš přítel Kadeřábník. Nebojte se, přidáno dostanete, ale jen práce.
Letos budete opět o něco chudší.
BLÍŽENCI
(GEMINI, 21.4. – 21.5.) Blíženci si užili svoje a ti, co jsou schizofrenici, i to druhé. Merkur
kulminoval, ale zase šel dolů. Vloni vás minula velká výhra v loterii. To proto, že sázíte jen na špatná
čísla. Vaše květina byla kaktus.
V roce 2000 vás čeká duševní i finanční deprese.
RAK
(CANCER, 22.6. – 22.7.) Váš živel byl voda, politické zaměření zpátečník(-ce). Vaše oběžnice byl
měsíc a váš kalendář ještě gregoriánský. Který rak zapomněl deštník v Senovážné ulici? Tak ten už
tam není.
V tomto roce nevycházejte ven, když prší.
LEV
(LEO, 23.7. – 23.8.) Vládlo vám slunce, váš živel byl oheň, vaše vášně byly převážně vyhaslé. Dostal
jste anonymní dopis, že vás manželka klame s pošťákem. A ještě jste musel pošťákovi zaplatit
poštovné, protože nebyl ofrankovaný (ten dopis). Půjčil(-la) jste peníze někomu, kdo vám je nevrátí.
Letos málo dýchejte, abyste neznečišťovali ovzduší. Anebo používejte ústní deodorant.
PANNA
(VIRGO, 24.8. – 23.9.) Ženy narozené jako panny se šťastně vdaly, ty pilnější se už ten samý rok i
rozvedly. Muži narozní na panny se oženili, protože museli. Váš šťastný den byl každá druhá středa každá první byla jen popeleční. Panny-ženy jsou hrdé. Panny-muži jsou duševně natvrdlí, tělesně jen
málokdy.
V letošním roce vraťte peníze, které dlužíte - pokud si vzpomenete, kolik a komu.
VÁHY
(LIBRA, 24.9. – 23.10.) Vaše planeta byla Venuše, patrně ta věstonická, držte se tedy na dietě. Váš
živel byl vzduch, vaše potrava všecko. Mužské váhy toužily po něžnosti, ženské váhy byli pilné,
pracovité a puťky. Obojí zase opět přibrali váhu.
Na tento rok si dejte předsevzetí, že si budete vážit i sebe sama (dobrej fór, co?).
ŠKORPIÓN
(SCORPIO, 24.10. – 22.11.) Lidé škorpióni byli vždy problematičtí. Zvláště muži. Už ve škole zlobili,
jako manželé sedí pořád doma a vduchu lítají za ženskými. V práci se těšili velké popularitě: všichni se
jim smáli.
V roce 2000 se vám už smát nebudou, ale zato budou nad vámi hořce plakat.
STŘELEC
(AGITTARIUS, 23.11. – 21.12.) Jupiter byl vaše spása, obzvláště měsíčky. V práci jste byli těkaví, ale
jinak byl na vás spoleh, že se nepřetrhnete. Neříkali jste hop, dokud někdo jiný předtím nepřeskočil.
Pro rok 2000: Nemyslíte, že je na čase přestat pít alkohol? Anebo začít konečně pít vlastní?

KOZOROŽEC
(CAPRICORNUS, 22.12. – 20.1.) Saturn se na vás šklebil. Pokud byla vaše firma napadena hakery,
máte štěstí, ty jiné byly napadeny věřitely. Vloni jste měli ochutnat svého kozla.
V roce 2000 věřte ve vlastní hvězdu: nezabloudí, těšte se, ona houby přinese.
VODNÁŘ
(AQUARIUS, 21.1. – 19.2.) Vodnáři jsou povahy naštvané, často i vzteklé. Trápila vás dna, houser
nebo vlk, případně šéf. Vyprávěli jste o tom, jak byste něco chtěli změnit. V podstatě jste ale nic
změnit nechtěli, což se vám celkem povedlo. Mužští vodnáři vloni potkali ženu svých snů: svoji
bývalou manželku. A ty sny byly horrory.
Letos budou vodnáři obzvláště neposední, neklidní a neschopní.
RYBY
(PISCES, 20.2. – 20.3.) Neptun se pro vás dostal do přímky s Jupiterem a Evropou (to je jeden z
měsíců Jupitera). Ryby byly melancholické, málomluvné a většinou čuměly na vše s otevřenými ústy.
Navíc se nechaly se nachytat na velké slevy, pardon, velká slova.
V roce 2000 se jejich budoucnost jeví převážně ve tvaru zavináče.
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Poznámka: Toto je překlad pohádky, kterou jsem původně napsal pro své přátele z indiánského
národu Cree v Saskatchewanu.

Na jezeře Waskesiu kdysi žil starý mahkeses
(lišák). Neměl mnoho příbuzných a jeho stará
owekimakuna (žena) umřela předešlou zimu, když
ji zastřelil lovec. Jak tak stárnul, ztrácel sice sílu a
rychlost, ale ne svůj apetit. Bylo pro něj ovšem
stále těžší a těžší něco ulovit a tak se musel
uchylovat k různým trikům. Popravdě řečeno, znal
vlastně jenom jeden trik a ten byl, že si na sebe
navlékl wapooswayan (králičí kůži) a předstíral,
že je wapoos (králík). Toto přestrojení většinou
pracovalo velice dobře, protože je všeobecně
známo, že wapoos není zrovna nejchytřejší zvíře.
Jednou v paskawe-pesim (červen) uviděl mladého
wapoose, jak se pase na trávě. Well, řekl si
mahkeses, to bude snadné. Běžel honem domů,
sebral svůj wapooswayan a pomalu se přiblížil ke své oběti. "Tanisi nitotem? Jak se máš, příteli?"
zeptal se.
"Namoya nantaw - dobře, dobře." řekl důvěřivý králík a zeptal se: "Tanta ochi keya? A odkudpak ty
jseš?"
"Já jsem z támhletěch hor, " odpověděl mahkeses, ale jak tak ukazoval na ty kopce, jeho wapooswayan
sklouzl a ukázala se jeho pravá kůže.
Překvapený králík se ho zeptal ve vší nevinnosti: "Pročpak tu shazuješ kůži, bratře? Teďka vypadáš
jako kdybys byl mahkeses!"
A mahkeses odpověděl vychytrale: "To je nová móda, ty hloupý! To se teďka nosí ve městě. Kde jsi se
toulal poslední dobou, že to nevíš, ty kulišáku?"
Ale králík začal být podezíravý a řekl: "Možná, že ty nejseš vůbec žádný wapoos, ale mahkeses
převlečený za wapoose! Slyšel jsem, že jeden mahekun (vlk) se převlékl za kohkomimaw (babička),
aby vystrašil Červenou Karkulku!"
"Ale on jí nechtěl vystrašit!" vysvětloval mu mahkeses. "On tu iskwesis (děvčátko) chtěl přece sežrat!
Cožpak ty vůbec nečteš pohádky?"
"Ale proč by chtěl mahekun jíst iskwesis, když mu chutná wapoos?" divil se malý wapoos a zeptal se:
"A co ty, bratře? Ki moowaw wapoos che? Ty jíš králíky?"
Starý mahkeses potřásl hlavou: "Namoya, ni moowaw wapoos!" ("Ale kdeže, králíky nejím.")
Wapoos se uklidnil: "A co teda mahkeses jí?"
"Mahkeses je vegetarián. On jí trávu, koukej!" řekl mahkeses, utrhl chomáč trávy a začal jí žvýkat. A

aby to bylo ještě víc přesvědčivé, roztáhl hubu do širokého, přátelského úsměvu.
To ovšem byla veliká, převeliká chyba. Jak se usmál, mahkeses vycenil své zuby, které, jak dobře
víme, nevypadají vůbec jako zuby wapoose. Dokonce i hloupý wapoos poznal, že se v nich skrývá
nebezpečí a rychle utekl pryč.
Což jenom dokazuje, že nikdy nemůžeš být příliš chytrý a že i kulišák je někdy chytřejší než lišák.
Ekosi, domluvil jsem.
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Za poslední staletí se účel slabikářů celkem nezměnil, ať už to byl rakousko-uhersko-český slabikář,
Ferdův slabikář či ten od pana Hrubína. Šlo prostě o to, aby si děti zapamatovaly určitá písmena
pomocí říkánek, básniček, bigbeatu a podobně. Co se ale změnilo je poslání: pana vrchního oficiála už
není a ani deklamovánka "my máme mísu masa, no my se máme" - patrně zakázaná za socializmu - už
také dnes nevzrušuje žactvo školou povinné. Co to tedy chce?
Ano, chce to modernizaci a hlavně aktualizaci. Podařilo se nám tady vybrat říkánky, které dnešní
mládeži opravdu něco říkají, ať už kladného, nebo alespoň záporného. Jedná se pochopitelně o mládež
už odrostlejší a náš Béďa také není žádný méďa. . .
P.S. Slabikář jsem věnoval mému kamarádovi Béďovi Holomkovi, který sice žádným nápadem
nepřispěl, ale zato mi kupoval pivo, když mi docházela inspirace. Autor.

A - Auto, auto, autíčko, nezbude nám na tričko.
B - Do Banky dám peníze-li, bojím se, by nezmizely.
C - Cestovka nám zkrachovala, vrátit prachy šance malá.
D - Není větší otrava, nežli městská Doprava.
E - Potkali jsme plnoletou Ekoložku s cigaretou.
F - Čumí Franta z cisterny, čumí nám do koupelny
G - Gustav našel inzerátem "hodnou ženu s velkým platem".
H - Poslouchat můžeš i vleže naše skvělé Hi-fi věže.
I - Zažijete pohodu v Invalidním důchodu.
J - Jožku zase zlobil jeho nový mobil.
K - Vyhoďte peníze vmžiku za pleťovou Kosmetiku.
L - Roznemůže-li se tele, nevolej mu Léčitele.
M - Kdo se chytí Mafie, ten si srandu užije.
N - Namluvím si brunetu, co s ní kecám na Netu.

O - Lehneme si na pohovku, čumíme na Obrazovku.
P - Jenom němý nenaříká na českého Politika.
R - Dnes se nabaštíme bůčku, máme na to Rychlopůjčku.
S - Co jsem si vzal Boženu, do Sexu se neženu.
T - My se nebojíme krize, klidně stačí Televize.
U - Pojedli jsme u Dany samé Uhlovodany.
V - Poradil jsem svému švagru, by si šetřil na Viágru.
Y - Šetří otec, šetří máma, jejich cílem Yokoháma.
Z - Větší švanda věru není, nežli Zubní pojištění.
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Čtenáři Hurontárie si asi vzpomenou na opičáka
Chuckeyho, který tam v údivu kývá hlavou ve své
rubrice "Chuckeyho paradigmata a paradoxy". Nuže je
tomu přesně dva a půl roku a pořád si ještě hlavu
neukroutil. Kdyby vám Chuckey někoho náhodou
připomínal, pak je to podobnost čistě náhodná. Pokud
vám nepřipomíná nikoho, pak asi nemáte žádnou
fantazii.
P.S. Chuckey má občas podivné názory: tak například
věří, že se opice vyvinuly z lidí, na druhé straně ale
nevěří, že všechny opice si jsou rovny. Sepsali jsme tu jeho výroky zrovna když si tehdy "odkroutil" svůj
první rok ...

"Kluk se nám nevyvedl. Byli jsme pro něj moc primitivní, tak se sebral a odstěhoval se někam až k
Neandertálu..."
"Myslím, tudíž jsem. Idioti nemyslí, takže nejsou..."
"Ten chlapík se jmenuje Darwin a nazývá se to ´O ovulaci pod-druhů´..."
"Svoboda projevu? A proč mi tedy u soudu řekli, že mám 'právo mlčet'?
"Strýček Sasquatch? To je černá ovce naší rodiny..."
"Pivo je pro pití a život pro prožití."
"Theorie relativity: všecko je relativní, jen blbost může být i absolutní."
"Dva polovodiče nedávají dohromady jeden vodič a dva polo-inteligenti nedávají jednoho inteligenta."
"Opakování je matka moudrosti nebo příznak senility."
"Mám rád lidi - také jsem býval jeden z nich."
"Každá velká láska vlastně končí tragicky: buď se rozejdou nebo se vezmou."
"Moje žena nikdy nenechává na zítra, co mohu JÁ udělati dnes."
"Televizní předpověď počasí je velmi přesná, ovšem kromě uvedené doby a místa."

"Dnešní mladá generace je hrozně zkažená. Já se obávám, že se z nich ještě jednou stanou lidi. . ."
"Moje žena nemůže zapomenout den, kdy jsme se prvně potkali - ačkoliv se o to pořád snaží."
"Znalost bez zkušenosti je jako automobil bez kol. Zkušenost bez znalosti je jako kola bez
automobilu."
"Máme s manželkou společné konto v bance. To znamená, že jdeme oba napůl: já tam peníze ukládám
a ona je vybírá."
"Já vůbec nejsem obézní, já jsem jen příliš krátký na svou váhu."
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Asi vás zklamu, když prohlásím, že jsem těch opravdu
"kanadských" žertíků zažil za tu řádku let v Kanadě
poměrně málo. Tedy já mám na mysli tu trempskou
"kanadu", jak ji třeba popisují Žák a Rada v knize
"Vzpoura na parníku Primátor Dittrich". To už víc mě
jich osobně postihlo třeba v Anglii, mezi umývači
oken ve výškových budovách, k jejichž cechu jsem se
dočasně připojil. Dělal jsem tam se dvěma Welšany,
jejichž největší zábavou bylo podstrkovat mi pod tu no prostě na židli, ještě než jsme dosedl - zapáleného
vajgla. Abych se mohl této doopravdy "neposedné" hry
zůčastnit, musel jsem opět začít kouřit - protože kdybych se nezůčastnil, odbory by mě asi vyrazily :-).
Daleko lépe jsem snášel dortové hry; bylo to totiž - jak to krásně pojmenoval Čapek v Anglických
Listech - ve velkopožírárně u Lyonsů. Hry, za které by se nemusel stydět ani Charlie Chaplin . . .
Ale v Kanadě jaksi ne - vlastně ano, na jeden takový případ si pamatuju, psali o tom v novinách. Bylo
to v Dawson City, někdo jim totiž ukradl palec, marinovaný ve whiskey, který si kdysi usekl jeden
dřevorubec. Kdo totiž chtěl být členem místního klubu, musel se z té lahve s palcem při té přijímací
ceremonii napít. Obsah se tedy musel doplňovat, ale palec zůstaval pořád tene samý, teda až do doby,
kdy byl ukraden. Nikdy ho už nenašli a trvalo jim to celý rok, než se zase někdo usek'.
Mezi takové žertíky patří i extrémy v oblasti sexuálního harašení. Abychom si rozuměli: takové
harašení, ať už slovem nebo skutkem, je jistě zlá věc a je dobře, že se po tom jde a že se ženy mají na
koho obrátit se svými stížnostmi. Ale co byste řekli tomu, když úřady požádaly mého přítele na jedné
pláží, aby své tříleté dcerce zakoupil dvojdílné plavky? Ne, to se teda nestalo v Kanadě, ale v U.S.A.,
kde prý to veřejnost silně pobuřuje (to bylo ještě před Clintonem). I zakoupil jí tedy plavky, které pak
nosila celý zbytek dovolené, nic nedbali na její nářky, že jí to pořád "padá a padá". Jindy byl zase žák z
druhé třídy vyloučen ze školy, protože se odvážil - nemrava jeden - líbnout svou spolužačku na tvář a
neomluvilo ho ani to, že ho o to požádala. Už se ani nedivíme, že se učitel bojí poklepat žákovi
pochvalně na rameno; mohlo by se to totiž špatně vysvětlovat . . .
A to nemluvím ani o případech, kdy je obviněný "odsouzen" publikem ještě dřív, než se případ vyšetří.
Přeseda (doslova "mluvčí") ontárijského parlamentu, musel dokonce odstoupit, než se obvinění
vyšetřilo. Jeho bývalá asistentka ho totiž osočila, že ji sexuálně obtěžkával, pardon, obtěžoval.
Podstoupil sice zkoušku na detektoru lži, který ukázal, že nelhal, ale ani to nepomohlo - což je
pochopitelné, detektor sice ukáže, když lžete, ale nedokáže, že mluvíte pravdu :-).
Dáma se pro jistotu k testu na detektoru ani nenabídla, ale zato ale rychle oznámila sumu, kterou žádá
za odškodnění. Později se novinářům přiznala, že oba měli předtím sex už čtyřikrát, ovšem tehdy ale se
svolením dotyčné (nebo dotýkané?). Přiznala to nerada - museli jí to jaksi připomenout, neboť se
předtím sama prokecla při výpovědi. Aby to ospravedlnila, prohlásila, že se tehdy sice nejednalo o
znásilnění, ale s jejím plným souhlasem to taky úplně nebylo. To je ovšem takový nesmysl, jako kdyby
byla jen "tak trochu" těhotná. Jinými slovy: kdo jinému jámu kopá, tak se ucho utrhne.

Teď si představte, že by třeba zavedli detektory lži přímo do parlamentu a každý poslanec by musel po
projevu hned "na váhu". To by byla teprve ta prává "kanada", co říkáte?
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Kominíci nepřinášejí jen ono příslovečné štěstí, ale i změnu. Tak například sáhnete-li si
na kominíka, musíte si pak umýt ruku, neboť tato je od sazí. Jenže zkusili jste si už
někdy umýt saze mýdlem? Jestli ne, zkuste to, je to legrace k popukání. Asi proto mají
všichni kominíci rukavice . . .
Změna přišla vlastně ještě před kominíkem. Protože se ukázalo být naše elektrické
topení proklatě drahé, rozhodli jsme se nechat si náš krb - velmi neúčinné zařízení, co
se týká tepla - předělat na tak zvaný "insert". Jinak řečeno na kamna, vestavěná do krbu.
Nechtěli jsme skončit jako Angličani, kteří mají připálené nosy a nastuzené ledviny.
Krb totiž hlavně sálá, což je vcelku příjemné, ale na vyhřívání vedlejších místností
poněkud nevhodné. A jiná volba nebyla: plyn tu v oblasti nemáme a nafta je drahá.
Poradíme se tedy s kominíkem, řekli jsme si. To už jsme věděli, že ten náš je opravdu
slavný - pracuje dokonce pro kanadskou normalizační komisi CSA v Ottawě. Jak vidíte,
stala se z toho věda. Ujistil nás, že insert je vrchol kamnové technologie a že budeme spokojeni. Přišel
se svým synem Johnem a zatímco tento pracoval, Marshall - to je křestní jméno našeho kominíka, ne
jeho funkce - nám vysvětlil, které dříví používat. Nikdy jsem netušil, kolik druhů stromů v Kanadě
vůbec existuje. A hlavně nám řekl, jak topit, co je to "automatika" a podobně. A ještě než John ještě
nainstaloval do cihlového komínu kovovou trubku tak, jak si to vyžaduje zákon, ujistil nás Marshall
znova, že budeme spokojeni.
Měl pravdu: výtopnost se zvedla asi dvakrát - z toho je vidět, že ani topná technika nezůstala pozadu
za těmi ostatními. Trik je v keramickém obložení spalovací komory - ano, pamatuju ještě na šamotová
kamna, jak je naše máma vždycky na podzim sama šamotovala - nikdy jsem se to od ní nenaučil. Náš
insert má obložení specielní keramikou a jeho železný "strop" je navíc izolován specielním
materiálem, něco jako skleněnou vatou, takže se pod horním plátem, rozžhaveným do ruda, spalují
ještě zbývající nespálené výstupové plyny. Kamna jsou uložena tak, že zevně vypadají jako normální
krb s dvířky a kolem nich (také ještě v krbu) je komora, ve které se ohřívá vzduch. Při malém provozu
tento vzduch sám proudí ven, do chladnější místnosti, kterou ohřívá. Požadujeme-li rychlejší převod
tepla, zapne se ventilátor a to buď automaticky nebo ručně. Při automatickém provozu se ventilátor
zapíná a vypíná tak, aby teplota ve spalovací komoře byla nad určitým minimem, kdy je ještě spalování
optimální, tj. kdy teplo v insertu to dřevo karbonizuje na uhlí. Že to pracuje, je vidět z toho, že za 24
hodin spálíme kolem 60 kg dřeva a zbude z toho všeho jen malá lopatka popele.
Rychlost hoření se reguluje vlastně jen přístupem vzduchu - na noc tam hodíme dvě velká polena a
ráno v sedm je ještě tolik žhavých uhlíků v popelu, že stačí na zapálení dalšího nového polena. Navíc
na dně ještě nechávám malou permanentní vrstvu popele, jako extra tepelnou izolaci. Topíme
pochopitelně tvrdým dřevem, které se prodává dvojího typu: t.zv. slabs, což jsou odřezky z pily,
krajiny občas smíchané z poleny, tak jak padal odpad při řezání prken, předem nařezané tka, abys e
vešly do insertu. Odřezky jsou levné a pomáháme tak odstraňovat přebytečné zásoby jinak
neužitečného dřeva - pravda, část se spotřebovává na dřevotřísku a podobně, ale všechno se zpracovat
stejně nestačí. Vozit to do papírny nemá cenu, tam už většinou jen recyklují starý papír.

Druhý typ dříví jsou logs, polena, tak jak je známe, vhodná pro opravdu tuhou zimu. Dřevo ovšem
musí být tvrdé, to obsahuje až dvakrát víc energie než měkké a také má být "vystárlé", minimálně rok já je nechávám m uležet dva roky. Nejde totiž jen o výhřevnost, ale zároveň to snižuje škodlivé
spaliny, které při nedokonalém spalování, tj. "mladém" dřevu, unikají do komína a ven.
Marshall mě ovšem zklamal - když jsem si ho po roce chtěl objednat na čištění komínu, řekl, že je
zaneprázdněn - a že prý si to mohu udělat sám. Ukázalo se, že i v tom měl pravdu. Poprosil jsem
souseda Jorgena, aby mi ukázal, jak na to a opravdu, není nic jednodužšího. Koupíte si štětku (nejlépe
drátěnou, ne fajbrglásovou), kterou našroubujete na nastavovací tyče, které se opět dají sešroubovat
dohromady. A rukavice, jak jsem o nich mluvil, nejlépe bílé, jako pravý kominík. Pak už jen vylezete
na střechu a pohyby "jako když se tluče máslo" oškrabáváte štětkou saze, co se v komíně usadily. Ty
pak spadají zpět dolů do krbu, takže se doporučuje mít dvířka u insertu zavřená - a neptejte se, jak jsem
na to přišel. Nejobtížnější je udržet balanc na komíně, na kterém musíte stát. Protože máme komín jen
metr nad střechou, není to takový problém, i když bych se asi při ztrátě rovnováhy skutálel se střechy a
spadl ještě dalších 8 metrů dolů na zem. Ale zato je na střeše krásný rozhled - jen naše psina Tara stojí
dole na zemi a brečí, že nemůže za mnou.
Jenže co bych tam s ní dělal? Pravda, v Anglii v devatenáctém století používali pro čištění komínů ve
vysokých činžácích i malé děti, tam, kam se nemohla dostat kominická štětka nebo koule. Ale i kdyby
se dal můj komín čistit psem, kominická hrdost by mi to vůbec nedovolila. A kromě toho, už jste
zkusili umýt hodně zasazeného psa mýdlem?
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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, píštale
neholdoval a jediná píseň, kterou znal, byla Doparoma, kterou mu na foukací klarinet vyhrával každý
večer jeho ujec, doufaje, že se mu 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 jeschválně napekl tvrdé, aby mu déle vydržely) s dvěma
lahvičkami od bechera, které 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 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 do Anglie nebo 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.
Ädovo 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 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
ej-uchněm do ej-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, jakožto
novou techniku na reinženýring (pa ruski: okopirovanie). 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. Koupil si totiž za ty peníze tři netry douhý provaz - a cestoval přestrojen za mořskou
pannu, objímaje čelní stěžeň. Tím provazem byl přivázán, aby nespadl, až mu umdlí ruce. Kdo z vás se
podivili, jak mohl Áda tak dobře prodat svůj čaj na opuštěném ostrově, ten si musí uvědomit jednu
věc: časem totiž Ádovi selhávala paměť. V celém deníku také najdeme různá fakta, která dosvědčují,
že to možná ani nebylo 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. 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 to je jen detail. Jakýsi zlomyslný ledovec totiž u Nového Foundlandu narazil na loď a
nevěda, že je nepotopitelná, učinil do ní díru, čímž se zjistilo, že není. 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 (možná, že ne!). Chtěli tím vlastně uklidnit ten
hrozný zmatek,a le 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 sedě v base, doručkoval pak Áda až na nejbližší ostrov, kde ztroskotal.
Ostrov se bohužel opět ukázal jakožto neobydlený, až tedy 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. Zásoby mu naštěstí vydržely až do jeho smrti hladem.
Zde ho také na konci dvacáteho století našla výprava krajanů z Kletě nad Jizerou, která podle
některých tajných informací v rukopise - v oné láhvové poště - 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 poamatujete, tak měl dvě a jednu poslal po vodě se svým deníkem. Nedaleko, opřena o strom,
stála basa, ve které Áda ztroskotal na útesech, kde také ztratil dno, takže se tím pádem se už z ostrova
nedostal. Podle opotřebení téže bylo vidět, že na ní ale často hrával a jsitě vzpomínal na rodné podhůří.
Jak rád by asi tehdy Áda tu basu vyměnil za basu podještědského piva, zvaného Kyselka!
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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 "cesta 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.

