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To, co čtete nebo budete číst, není žádný pokus o literární činnost. 
Jestli se vám zdá, že nejblíže to má k povídce, pak vězte, že to povídky 
nejsou. Jsou to povídání, vyprávění. Jednou z hospody, podruhé 
z mého městečka, z fabriky, prostě ze života.

Povídka je literární útvar a má svá pevná pravidla. Ty já neznám 
a ani se po nich nepídím. K povídání je nepotřebuji. Vyprávím. 
Vypravěči je povoleno mnohé, co pisateli povídky ne. Vypravěč se 
může zakoktat, může něco přeskočit a znovu se k tomu vrátit. Jediným 
kritériem úspěšnosti vypravěče je to, že posluchač (ano, internet 
způsobil, že posluchač čte) poslouchá se zájmem, že chce slyšet konec 
vyprávění. Protože je laskavé, napínavé, nebo smutné, či veselé.  

Psal jsem tahle svá vyprávění v letech 2006 a 2007 do komentářů 
jednoho chatu na Neviditelném psu. Protože se některým lidem líbila a 
četli je pravidelně, několik hodných lidí za pomoci dalších 
"posluchačů" ta vyprávění sesbíralo.  

Povídání, vyprávění byla a jsou psána pod nickem WWW a to WWW 
je obsaženo skoro v každém, jako pojistka proti nařčení, že se přeci 
jen o povídky pokouším. Ač jsem napsal, že pravidla literárního 
útvaru zvaného povídka jsou mi neznáma, vím jistě, že opakované 
WWW a zase WWW nepřipouští.  

Pokud se někomu má povídání budou líbit, budu rád. Pokud ne, je to 
jednoduché. Nečtete prosím dál. To WWW je nepřehlédnutelné, 
ostatně, na těchto stránkách nic jiného není. Pouze jistá Anežka 
Šejbalová, což je ovšem zase WWW, který je rozpolcenou osobností. 

Čtěte, prosím, něco jiného. Je tolik krásných věci na čtení. Anežka 
Šejbalová a WWW vám v případě potřeby rádi poradí! 

Váš WWW 



 
 

WWW jako hoch a jinoch 
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DOPIS JEŽÍŠKOVI 

Milý Ježíšku! 

Nikdy jsem Ti nepsal. To proto, že než jsem se naučil psát, tak jsem 
přistihnul babičku, jak pečlivě balí dárky a ukládá pod stromeček. To ale 
neznamená, že jsem přestal věřit, že existuješ. 

Zmocnila se mne strašná pýcha. Tak moje babička se zná osobně s Ježíškem! 
A Ježíšek, když toho má moc, tak babička mu vypomáhá. No to dá rozum, 
má u něj určitě velký slovo! Více než na dárky jsem se těšil do školky. 
Touhle novinou ohromím každého! Tonda, co mi nechce půjčovat pistoli na 
gumičky, mi ji dozajista půjčí a ještě si to bude považovat.  

Nikomu jsem neprozradil, na co jsem v ten Štědrý den odpoledne přišel. 
Z dárků jsem měl radost, ale ještě větší jsem měl z toho, že jsem objevil, jak 
významnou mám babičku.  

Byla ten rok krásná zima, jaká bývala v tom pohraničí. Maminka mne 
pořádně oblékla, tatínek mne vzal za ruku a šli jsme spolu do našeho 
kostelíka na půlnoční mši. Bylo to na počátku padesátých let, ale ty si jistě, 
Ježíšku, pamatuješ, že kostel byl plný. Na straně u stěny překrásné jesličky. 
Ozářené. Já nevím, co mne to napadlo. Zdvihl jsem oči nad ně, do stínu, až 
skoro tmy. A tam jsem Tě, Ježíšku, uviděl jinak! Zatahal jsem tatínka za 
rukáv.  

„Kdo to je?“ 

Ukazoval jsem na obraz z křížové cesty, kde jsi zrovna s korunou na hlavě 
klesal pod křížem.  

„To je On,“ odpověděl tatínek a ukázal na Jezulátko v jesličkách.  

Vytrhl jsem se tatínkovi a šel pozpátku po obrazech až k Pilátovi. To jsem 
ještě, Ježíšku, nevěděl jak se ten pán jmenuje a kdo to je. Ale vycítil jsem, že 
se děje nějaká veliká nespravedlnost. Šel jsem s tebou celou tu cestu. Obešel 
jsem jesličky a došel až na Golgotu. Nic jsem z náboženství neznal, ale tou 
dětskou duší jsem pochopil, že ty dárky pod stromeček, že to je jen tak 
bokem, že jsi přišel kvůli něčemu jinému.  

A tak jsem Ti nikdy nepsal. Až dnes. Nechci toho moc. Na stavbě mám pod 
plastikovou nádrží ulomenou násadu od krumpáče. Zařiď prosím, ať s ní 
někdo utluče zednického mistra M.K. z Karlových Varů a jeho dva 
pomocníky!  



5 

RÁDIO 

Rádio mě jako dítě strašně přitahovalo. To nemělo nic společného 
s dnešníma potvorama. Krásné dřevěné, reproduktor potažený látkou 
a hlavně (!!), hlavně se v něm svítilo. 

Večer, když se setmělo, tak to byla nádhera. Snažil jsem se nejdříve podívat 
zezadu skrz ten dírkovanej dekl, abych viděl ty mrňouse, co tam hrají, 
zpívají a čtou pohádky. Když tatínek rádio vypnul, tak jsem tomu rozuměl, 
potmě se nedá nic dělat!  

Pak mi tatínek vysvětlil, jak to je, že to všechno přichází zvenku a přes ty 
lampičky se to přeměňuje. Ale pořád mě to rozsvícené rádio přitahovalo, číst 
jsem ještě neuměl, ale tatínek mi vysvětlil, co tam je všechno napsané, a já 
jsem věděl, že ručička je na "Paris", když tak divně žvatlali, nikdo jim 
nerozuměl, jenom tatínek, protože ten rozuměl všemu.  

Jednou jsem v noci nemohl spát, šel jsem potichu k rádiu a zapnul ho. 
Rozsvítilo se krásně, ručička byla na Praze. „Soudruh prezident 
K.Gottwald,“ povídal tam smutně nějaký pán, „odlítá na pohřeb soudruha 
Stalina do Moskvy.“ Tak proto povídal tatínek, že pan Žemlička, co byl 
u milice, je blbec, když nosí černou pásku! Já, já jsem se na tatínka zlobil, 
protože soudružka nám ve školce říkala, že máme být všichni smutný 
a myslel jsem si, že si řeknu mamince o pásku, abych byl jako pan Žemlička.  

Pan Žemlička si asi myslel, že pohřeb bude u nás, že bude soudruhovi 
Stalinovi stát čestnou stráž a pan farář mu pokropí rakev. Ten má nápady, 
ten Žemlička, držel jsem najednou s tatínkem, když jsem tu zprávu slyšel, 
bodejť, pohřeb bude v Moskvě. Pak jsem ještě točil knoflíkem, někde 
mluvili jako pan Kleisner s paní Kleisnerovou, někde hráli, někde jsem jim 
nerozuměl vůbec. Najednou na nějaké stanici jsem zaslechl česká slova, ale 
kvílelo to a prskalo. Byli tam strašně vzteklí. Tatínek se vzbudil, přišel do 
obýváku a povídal: „Copak tu, wwwéčko, vyvádíš?! Ať už jsi v posteli!“ 

„Co se děje, Františku?“ slyšel jsem maminku pak říkat.  

„Ale nic, wwwéčko si poslouchal Svobodnou Evropu.“ 

„Jezuskote!“ vyjekla maminka.  
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MALÝ JEŽÍŠ Z KRUŠNÝCH HOR 

Znáte jistě všichni ten biblický příběh. Maria s Josefem přijdou s desetiletým 
Ježíšem do Jeruzaléma. Na pouť. V tom strašném mumraji se jim malý Ježíš 
ztratí. Zoufale a dlouho ho hledají. Konečně je napadne jít ještě do chrámu. 
A tam on, desetiletý, sedí uprostřed kruhu posluchačů a vykládá. 

„Proč jsi nám to udělal?“ vyčítavě se na něj obrátí Maria i Josef. „Hledali 
jsme tě všude!“ 

„Proč mne hledáte,“ odpověděl Ježíš, „jsem zde u svého Otce!“  

Babička z matčiny strany byl pobožná. Bez velkého modlení, tak nějak 
prostě, krásně. Jezdila k nám v létě, do těch Krušných hor. Sbírala borůvky 
a brusinky, pak je zavařovala. Měli jsme na celou zimu. Když jsme šli do 
lesa, tak s bandičkama, ještě prázdnejma, zastavila se u kapličky. 
Nepoklekla, udělala pouze křížek a šlapali jsme dál do lesa. S plnejma 
bandičkama to samé, jen křížek se mi zdál přeci jen vroucnější.  

Já jsem tenkráte ministroval v kostele. Moc jsem z náboženství neznal, ale tu 
křížovou cestu jsem šel podél stěny s Ježíšem mockrát. Uchvátil mě ten 
vyobrazený příběh.  

Bývaly v Krušných horách v létě strašné bouřky. Náhle. Nebe zčernalo, 
blesky se křižovaly, vítr hnal šikmo liják, který, když byl ozářen blesky, 
vypadal jak tisíce světelných střel. Sourozenci i maminka se bouřky strašně 
báli. Sourozenci zalezli pod deku. Maminka seděla u stolu a pokud nebyl 
tatínek doma, držela v ruce křečovitě zapálenou svíčku. Elektrika tam vylítla 
při prvním zahřmění.  

„Pánbíček se zlobí!“ volala do toho babička.  

A jednou, za strašné bouřky, zjistila, že nejsem v baráku. Na mě se jistě 
Pánbíček nemá co zlobit, pomyslel jsem si a vyšel ven. Vylezl jsem na 
takový přístěnek na dřevo a posadil se. Nade mnou ozářená obloha. Vítr 
hučel. Seděl jsem v té rozzářené mokré nádheře a kýval spokojeně nohama. 
Nastala po mě sháňka. Babička mě v tom osvětlení zahlédla venku. Vzala 
tátovo deštník a vyběhla. Deštník se obrátil naruby a babička zacouvala do 
baráku. To samé s deštníkem druhým. Odhodila ho a spěchala ke mně.  

„WWW, rychle domů! Vždyť tě to zabije, Pánbíček se zlobí!!!“  

„Ale na mě ne, babičko!“ odpověděl jsem. „Podívej, jak si krásně svítí, aby 
mě viděl!“ 
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JEN TAK O BABIČKÁCH 

To je takový zvláštní vztah k babičkám. Uznáme, ze ten druhý měl báječnou 
babičku, ale hned si v duchu říkáme, darmo, ta moje babička, ta byla 
jedinečná.  

Babičky a dědečkové jsou vůbec strašně důležití. Když stvořitel řekl "běžte 
a množte se", tak na tohle dozajista myslel, protože to posichroval tak, aby 
za normálních okolností měl každej babičky dvě a zrovna tak dědečků.  

Jako by tušil, že někdy ani to nebude stačit. Že lidstvo bude tak blbnout, že 
bude ničit co mu přijde pod ruku, že se budou lidi mordovat. A tohle 
všechno nejvíce odnesou dědečkové a babičky. Pak se lidstvo bude kát, 
postaví zbořené a ještě hezčí, bude se zapřísahat že už nikdy, ale jak bude 
mít po ruce dostatek dědečků a babiček, tak do toho půjde znova!  

Já mohu svědčit, že v těch padesátých letech bylo babiček a dědečků 
pomálu. Můj kamarád ve škole, Uwe, neměl babičku ani jednu. Tedy měl, 
ale odsunutou někde u Hamburgu a dědečka měl v zajetí na Sibiři. A tenhle 
Uwe mně moji babičku strašně záviděl a chtěl po mně v první třídě, abych 
mu svoji babičku půjčil, ze on mně taky všechno půjčí. Nechal mě zkusit 
i ledrhozny s padacím mostem, na které byly všechny ploty krátký. Já jsem 
mu taky všechno půjčil, když si zapomenul přezůvky, tak jsem mu půjčil 
svoje a chodil domů ve špinavých roztrhaných ponožkách. Ale u té babičky 
jsem se šprajcnul. A všechno jsem to babičce řekl. Babička se zamyslela 
a dala mi za pravdu! „Lidi si, WWW, něco půjčí a pak už to nevrátí 
v pořádku, kamarád nekamarád. Ale přiveď Uweho, ať si s ním alespoň 
popovídám.“ A pak byl Uwe u nás pečenej vařenej, babička mu opravovala 
úkoly z češtiny a on jí říkal Oma.  

Musím se přiznat, že byla léta, kdy jsem na dušičky na hřbitov nezašel. Jako 
bych tušil, že mně to babička odpustí. Uwe to neriskoval, věneček 
z Německa (kam v šedesátém osmém vysídlil) chodil pro Omu pravidelně!   
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ALEŠ-WWW-LADA  

Vím, jak správná babička vypadá. Byla to ta moje babička. Byl jsem její 
miláček. Když se nade mnou stahovala mračna zlověstná, tu byla babička ve 
střehu. Když pak zahřmělo, babička šla na bodáky. 

Proč ale jsem to povídání nadepsal Aleš-WWW-Lada? Tak já vám ten 
příběh o statečném činu mé babičky povím. To byli dva spolužáci, kteří 
nádherně kreslili. Jeden jako Lada, se smyslem pro detail, druhý zas 
takovýma neukončenýma čárama, ale konečný výsledek – nádhera. Já jsem 
byl úplná zoufalka. Kreslení mi ve škole nešlo a pan učitel Harák nabyl 
přesvědčení, že mu to dělám naschvál, že si z něj dělám šprťouchlata! Chtěl 
mne nechat dokonce jednou sedět z kreslení (to bylo tenkráte možné, 
propadnout z jednoho předmětu), ale ředitel mu to nepovolil.  

Později mi u Kance pan učitel Pásek vyprávěl, jak Harák lítal na konferenci 
kolem stolu ve sborovně a v ruce měl čtvrtku. Na ní nějaké příšerně skvrny.  

„Co myslíte, že to je?!“ ječel.  

Nikdo to neuhádl! Dominovala tam modrá barva (nějak se mi ty vodovky 
smíchaly), vypadalo to, povídal Pásek, jako když exploduje sud s modrou 
barvou a nakřápne ještě sudy s jinejma barvama.  

„To je podzimní javorový list podle WWW!“ řval Harák.  

Ale kouli neprosadil a ještě více na mne zanevřel. Snažil se mi ji dát alespoň 
na čtvrtletní vysvědčení.  

„Máš poslední šanci, WWW, jak tu čtyřku uhrát.“  

Vzal celou třídu na školní zahradu. Třída měla malovat jabloň na podzim. Já 
jsem musel zůstat ve třídě. Harák mi donesl krásné jablko. Jedna strana 
červená, druhá zelená, pravidelný tvar.  

„Dej se do toho, WWW, dej, nic jednoduššího pro tebe nemám.“ 

Začal jsem. Hned tvar jsem pětkráte opravoval. Pořád to byla více hruška 
než jablko. Nakonec to vypadalo jako velká, ale scvrklá švestka. Čas letěl. 
Začal jsem vybarvovat, nalil jsem si hodně vody na vodovky, už mi tam 
zasejc lezla ta modrá. Čím více jsem to opravoval, tím to bylo horší!  

Ale Harák byl nadšenej!  

„Výborně, výborně, WWW! Pěkně to dole podepiš! Nahoru napiš Jablko!“  
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Vytrhl mi výkres a bral to po dvou do sborovny. Druhý den byl na nástěnce 
pod nadpisem "Z tvorby našich žáků" i můj výkres. Nalevo krásná jabloň od 
Lady (jen si utrhnout), napravo zadumaná jabloň od Alše a uprostřed ta má 
příšerná fialovo-modrá potvora s nadpisem Jablko.  

A o tomhle se dozvěděla babička a vypravila se do školy. Stála dlouho před 
nástěnkou, pozorně si tvorbu prohlížela a hrála si s křížkem na krku. 
Přispěchal tam pan učitel Harák.  

„Jen se podívejte, jen se podívejte, jak vás vnouček pěkně maluje!“ povídal 
sarkasticky.  

Babička nic neříkala a pořád si tu moji potvoru prohlížela.  

Druhý den odpoledne se vypravila za panem Pelcem, co měl velkou zahradu 
a plno ovocných stromů. Strávila tam skoro celé odpoledne. Chodila po 
zahradě a dívala se na zem.  

„Ale tam nekoukejte, paní Miluško,“ povídal pan Pelc, „to jsou padavky! 
Pojďte, já vám natrhám do košíku tady ty krásné renety.“ 

„Až jindy, Karlíčku, teď hledám něco jiného.“ 

A babička našla. Ráno si počkala před osmou a vtrhla do sborovny.  

„To ti byl, WWW, šrumec,“ vyprávěl mi po letech u Kance pan učitel Pásek. 
„Zaklepala na ředitelnu. Vlastně zabušila. Vyjevenej říďa vyběhl.  

,Tááák!‘ vykřikla babička. ,Tady jsem přinesla to jablko, co můj vnouček 
naprosto přesně namaloval!‘  

,A vy,‘ obrátila se na Haráka, ,když chcete učit kreslení, tak se naučte 
pořádně nejdříve kolem sebe koukat. Vy nádivo!‘ Praštila s tou scvrklou 
potvorou na stůl a pak dveřma!“  

Na čtvrtletním vysvědčení jsem měl z kreslení – DOBRÝ!!!  
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BITVA U STALINGRADU, ANEB NENÍ NĚMEC JAKO NĚMEC  

V tom našem pohraničním městečku bylo zajímavé národnostní složení. 
Zbylo tam ještě plno Němců, co nemohli být odsunutí, protože jinak by se 
mohla fabrika zavřít. Pak my Češi, doplnění Maďarama a reemigrantama 
z Rumunska. A tak to vypadalo i ve škole. Seděl jsem v lavici s Uwem K. 
Byl to můj velkej kamarád. Ale jen do doby, než jsme si začali hrát, a na co 
asi jiného než na válku. 

Zpětně je mi těch kluků německých vlastně líto. Zatímco jejich tátové už to 
měli odpuštěné, běhali někteří dokonce v milicionářských uniformách 
a vstupovali do spolku přátel SSSR, tak ti kluci si tu porážku museli znovu 
a znovu vychutnávat, protože darmo, Uwe byl Němec a musel tedy hrát 
Němce. A v opuštěných barákách po odsunutých Němcích se co čtrnáct dní 
odehrávala slavná bitva u Stalingradu a oni znova a znova museli dávat ruce 
"hande hoch" a byli odvádění do zajetí.  

Uwe mě jednou prosil, jestli by nebyla možnost, že k nám bude během boje 
dezertovat, že by pak jako stál na správné straně, ale musel jsem to 
odmítnout. Všichni věděli, že je to můj velkej kamarád a že by to bylo 
nadržování. Tak byl Uwe tahán za flígr ze sklepa toho vopuštěnýho 
německýho baráku, s rukama nad hlavou a musel říkat "Hitler kaput!" 

Ale pořád jsem myslel na to, jak bych ho z toho spolku zběsilých fašistů 
dostal na naši stranu.  

Náměty pro naše bitvy jsme čerpali ve válečných filmech sovětské výroby. 
Tam už ti kluci německý mohli s námi jásat, když "Našiiiiiiiiiiii" (jo, takhle 
to znělo sborem v kinech) hnali němčoury.  

Jednou takhle to bylo obzvláště napínavé, už už to vypadalo, že ta malá 
posádka se neubrání třem vzteklým divizím SS a najednou záběr, jak už 
jedou tanky s rudou hvězdou na pomoc. Vobrovský nadšení vypuklo 
v bijáku, pikantní na tom bylo, že ty tři rozzuřeně divize SS vo tom ještě 
neměly ani potuchy. A nejvíc řval nadšeně Uwe, co seděl vedle mne!  

Po kině jsme šli dolů do výčepu na limonádu a rozebírali tu vošemetnou 
situaci té malé jednotky a chválili prozíravost sovětského generála, který 
v podzemním bunkru z klád vyhodnotil správně situaci a dal rozkaz.  

Do téhle pohody najednou Tonda Kadleců povídá Uwemu: „Co si tak řval 
"našiii"?! Vždyť seš Němec!“ 
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Já na tom Uwem viděl, jak vtáhl hlavu mezi ramena, že mu vyhrkly slzičky 
do očí a přestal pít tu limonádu, co měl tak rád. Já vám dostal na Tondu 
takovej vztek!  

„Ty seš blbej, Tondo!“ povídal jsem. „Uwe je VÝCHODNÍ Němec a ty jsou 
náhodou s námi, abys věděl! A tatínek jednou říkal, že se poznají podle toho, 
že u Stalingradu stříleli do vzduchu!!!“ 
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TANKEŠÉN FRAU 

Každej si spojuje Velikonoce s něčím. Ale zůstává tu přeci jen to společné 
jaro. Velikonoce mého dětství, to bylo sluníčko, krátké kalhoty a pomlázka. 

My kluci český jsme měli kalhoty většinou manšestrové, kluci německý zase 
ty lédrhozny, kožené kalhoty, místo poklopce měly padací most a knoflíky 
z paroží. My kluci český jsme se jim posmívali, protože my když jsme 
potřebovali čůrat, tak jsme byli skoro jako dospělí. Kluci německý při tom 
vypadali, jako když se přebaluje mimino.  

Ale zase na druhou stranu jsme jim je záviděli, protože ty kalhoty vydržely 
všechno. My jsme byli doma řezaný za roztržená gaťata na plotě, kluci 
německý v tom brnění byli toho ušetřeni. Povídal mi Uwe, že i když ho kvůli 
něčemu táta řeže páskem, tak von řve jak pavián, páč se to sluší, ale že ty 
kalhoty ho spolehlivě vochrání.  

A jednou, když jsme šli k Cajthamlovi na švestky, tak mohu dosvědčit, že ty 
lédrhozny jsou vopravdu malej zázrak. Cajthaml nás vyčíhnul a my jsme 
zdrhali. Já si na plotě roztrhl gaťata a uniknul jsem, Uwe se nějak zasekl vo 
ten padací most. To nebylo poprvé, ale tentokráte plaňka vydržela a Uwe 
tam za ty lédrhozny zůstal viset! A Cajthaml prej, když viděl, že mu nic 
není, tak ho tam nechal viset a vyslýchal ho, kdo byl ten druhej. Uwe tvrdil, 
že tam byl sám, že si chtěl utrhnout jenom dvě švestky.  

„Tak ty jsi chtěl jenom dvě švestky?!“ řval Cajthaml. „Chudáčku malej, ty 
nevíš, že jsem dal včera tátovi koš a že ho máte doma? Ale ty ne, ty musíš 
sem vlézt s WWW a nelži, že jsi byl sám, a lámat mi tu plaňky! A WWW 
má ten koš doma taky. Ale je s vámi konec, milánkové,“ povídal prej 
Cajthaml. „WWW dostane doma výprask za roztržený gaťata a tebe tady 
nechám viset do rána, až si pro tebe táta přijde. Pes tě tu bude hlídat!“ 

Načež Uwe začal bulet, pořád zavěšenej na tom plotě, a tak ho Cajthaml 
sundal.  

„Řekni WWW, že jeho si ještě chytnu a na plaňky, vy darebáci, dám 
hřebíky!“  

Na Velikonoce jsem chodil dopoledne koledovat s Uwem, ale po obědě jsem 
šel ještě vedle do vesnice, kde bydlela teta a musel jsem si u sestřenky 
vykoledovat vajíčko.  
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Jednou šel Uwe se mnou. Bylo pěkně a zpátky jsme to vzali oklikou přes 
jinou vesnici. Na mezi jsme si oloupali vajíčko a já povídám Uwemu: „Hele, 
půjč mi ty tvoje kraťasy, ať si je alespoň vyzkouším!“  

Tak jsme se převlíkli a šlapali dál. Musím vám říct, že Uwe byl černovlasej 
a kudrnatej a já blonďák s modrýma očima. A ještě k tomu jsem měl světlý 
podkolenky. Před barákem na kraji vesnice stála ňáká tlustá ženská. Když 
nás uviděla, tak si odplivla.  

„Ještě si, ty hajzlíku, vem na krk bubínek!“ povídala a asi to patřilo mě.  

„Že s takovým syčákem kamarádíš!“ povídala zase asi Uwemu. My jsme se 
jí vyhnuli, ale Uwe se otočil a povídal: „Von nic jinýho nemá, von je sirotek 
a žije jen s babičkou.“ A šlapali jsme dál. Najednou vám za námi takové 
funění, ta ženská nás dobíhala a v ruce měla barevný vajíčka. Uwe si vzal, 
ale já jsem dál ruce za záda.  

„No tak si vem taky!“ povídala.  

Ale já ne, pořád ty ruce za zádama. Tak ta tlusťoška mě pohladila po hlavě 
a přímo mi to vajíčko nacpala! Vzal jsem si ho. Uwe řekl: „Děkuji pěkně!“ 

A já: „Tankešén frau!“  

Šlapali jsme dál. Po dobrých sto metrech jsem se otočil, stála pořád jak 
Golem na jednom místě s rukama v bok a koukala za náma!  
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POHRANIČNÍCI 

Když jsem chodil do školy, tak k nám jednou přijeli na besedu pohraničníci 
a předváděli nám, jak mají vycvičené psy na zadržování imperialistických 
agentů.

Jeden pohraničník se vydával za toho imperialistickýho agenta a navlíknul si 
takovej silnej vatovanej rukáv. A potom utíkal. Druhej pohraničník pustil 
psa, ten měl toho agenta coby dup a pěkně ho za ten vatovanej rukáv zadržel.  

Pak jsme s nima měli besedu. Na závěr nám darovali obraz pohraničníka se 
psem a my jsme jim dali krásnou strážní věž slepenou ze špejlí i 
s pohraničníkem na ní. Akorát že měl hlavu udělanou z kaštanů a tak 
vypadal trochu jako Arab.  

Cestou ze školy domů jsem pak o tom přemýšlel, páč jsem dobře viděl, jak 
ten pohraničník, co hrál imperialistickýho agenta, dal pak pejskovi kostku 
cukru a on tomu válečnýmu štváči olíznul ruku.  

A tu mne napadlo, co by se stalo, kdyby ti proradní agenti chodili přes 
hranice s vatovanýma rukávama a s cukrem v kapse.  

Doma jsem to říkal tatínkovi a on říkal, abych o tom nikde nemluvil, protože 
nepřítel naslouchá všude!!! 
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I NA POSLEDNÍ CESTĚ MŮŽE DOJÍT K OMYLU 

Já jsem vám jako malej kluk ministroval v kostele. Ale moc se mi nedařilo, 
páč jsem byl (a ještě jsem) strašně roztržitej, a když jsem dvakrát při 
přenášení svaté knihy u oltáře zakopnul, tak jsem byl přeřazen ke kadidlu. 
Zase: vždycky jsem s ním vyběhl v nepravou chvilku. Věřící se už na to 
těšili, zvali tam v neděli příbuzný a na vokrese si lámali hlavu 
s nevysvětlitelnou stoupající zbožností!  

Nejhezčí příhodu mám z pohřbu. Co já jsem vám jednou vyvedl!  

To byly ještě ty správné pohřby, koně, kočár, muzikanti. A šlo se od kostela. 
Já v čele s křížem, za mnou kočár, za ním farář, pozůstalí, muzikanti atd. 
Hřbitov v naší vesnici ležel původně na kraji vsi, ale jak odsunuli sudetské 
Němce a zbourali baráky, tak se ocitnul u lesa. Tam vám byla pak 
křižovatka. Doleva ke hřbitovu, napravo do lesa.  

Já jsem byl na ten kříž strašně pyšnej, koukal jsem se, jestli se maminka 
kouká z okna, jestli vidí, jak jsem důležitej.  

Místo nalevo jsem zahnul napravo!  

Kočár, farář, pozůstalí a muzikanti za mnou. Polovina průvodu zůstala stát 
na té křižovatce a vyvaleně se koukala, co se děje. I já jsem zjistil po chvilce 
se zděšením, co jsem to vyvedl.  

Můj anděl strážný mě však neopustil. Ta cesta do lesa byla najednou 
rozšířená, takové to místo pro klády, ale prázdné. Tak jsem to parádně 
vykroužil a otočil, kočár, koně a vše za mnou. Ještě dneska vidím ten 
udivenej pohled pana faráře, když jsem šel s tím křížem proti němu, vzorně 
po pravé straně! Zbytek průvodu se pak k nám připojil a šťastně jsme 
dorazili na hřbitov.  

Cestu zpátky do kostela jsme si zkrátili s panem farářem přes louku. Pan 
farář pořád vopakoval, že von se ze mě dozajista jednou zblázní, jestli se to 
už ostatně nestalo. Já jsem fňukal. Pan farář mi vzal kříž, hodil si ho přes 
rameno jako kosu, vzal mě za ruku a já jsem přestal brečet!  
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JAK JSEM CHTĚL BEJT VRÁTNEJ

Vono se vám to bude zdát divný, ale já jsem jako malej kluk opravdu snil 
o tom, že budu vrátnej. 

Tatínek, když ho pustili z vězení, dělal v našem městečku ve fabrice a já 
jsem, zvláště o prázdninách, na něj často čekával na vrátnici. Nejraději jsem 
tam chodil, když byl na vrátnici pan Hadaš. O prázdninách byly dlouhý dny, 
tak mě tam maminka pustila i večer, páč to nebylo daleko.  

Tatínek se s panem Hadašem vždycky zdržel. Já ale nevím proč, oni mluvili 
spolu francouzsky, i když tatínek mluvil dobře česky, to bych mu přeci jináč 
nerozuměl. Pan Hadaš byl bejvalej letec z Anglie a já jsem si myslel, že to 
musí bejt vopravdu terno dělat vrátného, když s tím lítáním seknul a šel na 
vrátnici. Von byl ve fabrice ještě jeden letec, ňákej pan Kleisner, ten zase 
lítal na tu Anglii. Toho neodsunuli, byl to odborník u vypalovacích pecí 
a dělal tam mistra.  

Nějak jsem si vzal do hlavy, že to lítání není zasejc kór zvláštní věc. Ale 
klukům, co chtěli bejt letci, jsem to nemohl vysvětlit, oni si stáli na svým, 
ale já jsem také věděl svoje! A ten pan Hadaš vždycky končil rozhovor 
s tatínkem stejně, až jsem si to zapamatoval: „Kevulevu fér mesje senepa 
bjan pošibl píše kontr l van.“ 

Pořád jsem tatínka otravoval, aby mi řekl, co pan Hadaš říká.  

„Pan Hadaš říká,“ povídal tatínek, „že proti větru se nedá čůrat.“ 

Mně to nešlo do hlavy a furt jsem na to myslel. Na podzim, když fičelo 
a pouštěli jsme draky, tak jsem to prubnul. Něco na tom bylo. Sice jsem se 
vyčural, ale vypadalo to, jako bych si při tom zapomenul rozepnout 
poklopec. Řekl jsem to Tondovi Kadleců. Ten hned, že to neumím, že to 
není možný a šel to vyzkoušet také. Dopadnul jako já a ještě mu, vejtahovi, 
uletěl drak!  
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FALEŠNEJ FARÁŘ  

Jednou, bylo to na svátek Panny Marie, jsem klečel jako ministrant s Tondou 
Kadleců u toho postranního oltáře Panny Marie. Pan farář usoudil, že tam, 
když budu klečet a držet zapálenou svíčku, nemůžu nic zkazit. Klečel jsem 
blíže ke stěně a tedy blíže k vyobrazené Křížové cestě. Tonda mě měl hlídat, 
ale neplnil si řádně své povinnosti. Já jsem se zase ve své roztržitosti 
zakoukal na Piláta a pak dále, svíčka se nakláněla a nakláněla, až ten bílej 
krajkovanej ubrus na oltáři chytnul. 

Ono to bylo hned vobětavejma věřícíma uhašeno, ale darmo. Pan farář 
strašně řádil, že neví, co už má se mnou dělat, že to přeci není možný, abych 
pokaždý něco vyvedl. A dostal jsem distanc. Zůstal jsem v sakristii a nebyl 
vpuštěnej k oltáři a to ani k postrannímu. Přišlo mi to líto. Rozhodl jsem se, 
že to ministrování přeskočím a zaučím se rovnou na faráře. Ze sakristie jsem 
měl pěkný výhled na hlavní oltář a tak jsem mohl pana faráře pěkně 
sledovat. Vytáhl jsem ze skříně jedno roucho, bylo mi velký, ale co se dá 
dělat, pomyslel jsem si, bez roucha by to nebylo ono. Popotáhl jsem stolek, 
takže jsem byl skoro v jednej linii s panem farářem a mohl jsem ho dobře 
pozorovat. Všechno jsem dělal po něm, akorát tu knihu jsem si musel 
přenášet sám, to dá rozum!  

Jak mše běžela, tak mi vám to šlo čím dál líp. To proto, že jsem přípravě 
věnoval pozornost a měl všechno po ruce. Knihu, láhev vína, náhradní pohár 
a hostie. Při pozdvihování byly mé pohyby už naprosto v souladu s panem 
farářem. Akorát jsem neměl ubrousek a tak jsem pohár vytřel cípem roucha. 
Pak pan farář pozdvihoval a já s ním. Nalil jsem si asi trochu víc a kapalo mi 
to trochu na hlavu. Pak jsem se s panem farářem napil. Tam jsem někde 
musel udělat chybu, páč mi to přišlo kyselý a zakuckal jsem se. Ještě jsem 
vochutnal jestli se nepletu a pak ještě jednou, až jsem ten pohár dorazil. 
Začal jsem přemýšlet, proč já to mám tak kyselý a pan farář se vždy u toho 
tváří tak důstojně. Asi jsi to, WWW, řádně nepožehnal, napadlo mne. Nalil 
jsem si další pohár a mrkl jsem k oltáři, abych do napravil. Pan farář byl 
ňákej vyjevenej, zapomněl pokračovat v bohoslužbě a vypadalo, že se chce 
učit ode mne. Tak jsem tedy ten pohár požehnal a hodil jsem ho do sebe. Pak 
už si toho moc nepamatuji. Prej měl pan farář nejkratší kázání ve svém 
životě. Vyběhl poklusem na kazatelnu, řekl ovečkám, aby dbaly božích 
zákonů, požehnal jim a seběhl fofrem dolů. Ještě prej, že to bylo na podzim 
a byly velké mlhy. Odnesl mě zabalenýho v tom rouše zadem přes humna 
domů a tatínkovi řekl:  

„Já za to fakt, Františku, nemůžu!!!“
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FACKA

Mám chuť vám napsat o jedné facce, kterou, když jsem ji chytil (žádná 
symbolická, facka jako trám), tak okamžitě v ten moment jsem byl na ni 
hrdej a protože seděla jak přišitá, tak jsem ji zařadil mezi nemovitosti. 
Historka to moc zajímavá, zvláště pro dámy, nebude, ale mám chuť ji napsat. 

Tatínek mne naučil hrát velmi brzy šachy. Docela mne to bavilo. Žádnej 
zvláštní talent na ně jsem nebyl, ale v páté třídě jsem už hrál docela slušně, 
spolužáky ve třídě jsem celkem snadno porážel. Chvilku mne to bavilo 
dokonce tak, že jsem se díval do knížek a přehrával si některé věci. V neděli 
jsme my kluci chodili v pět odpoledne do kina, které bylo nad Kancem 
v prvním patře – to tak často v pohraničí bývalo, hospoda spojená s kinem. 
Už dlouho před kinem jsme tam postávali, dívali se na vobrázky a zvláště 
u sovětských válečných filmů zasvěceně debatovali a odhadovali vývoj 
událostí. 

Zašli jsme si taky ke Kanci na limonádu, tu jsme vypili u pultu, sednout nás 
tehdy ani nenapadlo. Ke Kanci chodil pravidelně v neděli pan Karásek, který 
hrál šachy a jezdil do sousedního městečka do šachového klubu. Hrál 
v neděli u Kance s bývalým pošťákem panem Mertlíkem. Pan Mertlík vždy 
obě partie prohrál. Při první říkal: „Inu, udělal jsem pozdě rošádu a ještě 
k tomu malou.“ Při druhé prohrané partii zase: „A sakra, ta rošáda byla 
předčasná a ještě k tomu jsem udělal velkou!“

Tuhle neděli, o které vám chci vyprávět, tam pan Karásek čekal, ale pan 
Mertlík a jeho rošády nikde. 

Dali jsme si limonádu a pan Hadaš, co byl kamarád mého tatínka, volal na 
pana Štekla: „Honzo, dej WWW ještě ty jeho bonbóny a napiš mi to sem!“ 

Pak se zvedl a přišel k pultu. 

„Hele, WWW,“ povídal, „pan Karásek tam smutně kouká, dej si s ním 
partičku, než přijde Mertlík.“

Pan Karásek se usmál a říkal: „Proč ne, alespoň se na ty Mertlíkovo rošády 
připravím, dneska je pod mrakem a to on je nebezpečnej!“

Tak jsem si sedl, kluci se nahrnuli okolo, pan Karásek si vzal černý figurky 
a začali jsme hrát. Já piónem na E4, Karásek naproti, já se střelcem na C4, 
Karásek ven s koněm a já hned taky. Zkrátka rozehráli jsme takové klasické 
zahájení. Dával jsem pozor, Karásek si povídal s poutníky na záchod a zpět 
a ptal se každého, jestli neví, co s Mertlíkem může bejt. A najednou vám 
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koukám, že postavení na šachovnici je přesně jak narafičené na jednu fintu, 
kterou sice každej slušnej šachista zná, ale zasejc jsem se dočetl, jak ji 
dokonce na významném turnaji jeden mistr prostě přehlédl. Říká se tomu 
šachová slepota. Karáskovo střelec stál v útočném postavení, já jsem podle 
všech válečných pravidel nesměl hnout s koněm z F3, protože bych odkryl 
dámu a přišel o ni. Každý, kdo jen trochu hrál šachy, tak ví, že pokud 
přijdete o dámu, můžete to zpravidla položit. Pokud ovšem oběť dámy není 
úmyslná. 

Říkal jsem si, že to risknu. Naschvál jsem upřeně koukal na Karáskovo 
krále, šťoural se v uchu a prstíkem jsem si jako náznakově ten útok na něj 
ukazoval. Pak jsem toho koně, co chránil před jeho černým střelcem 
královnu zvedl a šel dopředu. Pořád oči vytřeštěné na toho jeho krále, na 
dámu jako bych úplně zapomenul. Jako to měla být klasická chyba 
začátečníků, co už trochu hrají, ale zbrkle. U stolu se právě zastavil pan 
Kleisner, co byl bejvalej válečnej pilot a každou neděli se dohadoval 
u Kance s panem Hadašem, co byl taky pilot, ale na druhé straně. Kleisner si 
potřásl rukou s Karáskem, podíval se na šachovnici a povídal tou svojí 
německou češtinou: „WWW, ty máš tama v chajzl!“

Já jsem byl napnutej jak kšandy a vyšlo to. Pan Karásek tu dámu vzal, usmál 
se a povídal si dál s panem Kleisnerem. Přišel tak ke stolu pan Hadaš, díval 
se a říkal: „WWW, WWW, dneska jsi si ty bonbóny nezasloužil!“

Ale ve mě to všechno zpívalo a jásalo, já jsem věděl, že Karásek je už 
v tenhle moment "mrtvá teta", že už nemá proti matu obranu, že ten jeho 
střelec, co tak výhružně stojí vedle mého krále, je mu na prd. On vám to 
pořád ještě neviděl a vykládal o svých posledních vítězstvích v šachovém 
klubu a mezi tím se zeptal, jestli to vzdávám. Já se tvářil umíněně, koukal 
všude možně a musel jsem se vzpamatovat z toho, že ten následující mat pan 
Karásek nevidí.  

Protahoval jsem to a pak jsem zvedl svýho střelce, šel na F7 a šachoval jeho 
krále. Zbýval pak už jen jeden tah, proti němu už nebyla obrana. Pan 
Karásek ztuhnul, přestal se bavit a díval se upřeně na šachovnici a pak na 
mne. Teď jsem se nesměl prozradit, že vím o tom dalším tahu, který on už 
teď samosebou viděl, ale všichni kolem stolu ještě ne! Předstíral jsem, že ten 
šach, co jsem mu dal, byl jen z čirého zoufalství, lítostivě jsem koukal vedle 
šachovnice na odstavenou dámu. Zděšenej Karásek se trochu uklidnil 
a uhnul králem, nic jiného dělat také nemohl, musel ze šachu a tím také krále 
postavil tam, kde už mu nebylo pomoci.  



20 

On to dobře věděl! Najednou se potil, okolo stolu vytušili, že se něco děje. 
Pan Kleisner si šel pro půllitr ke stolu, donesl i panu Hadašovi jeho. A já 
jsem v tý komedii pokračoval. Na druhého koně, který měl dovršit katastrofu 
jsem se vůbec nedíval, zase si prstíkem ukazoval okolo, dokonce nesmyslně 
na věž a po očku pozoroval, jak pan Karásek propadá střídavě zoufalství 
a naději odsouzeného pod šibenicí, že to ten provaz nevydrží. A pak jsem 
toho koně vzal, ještě s ním ve vzduchu jsem já hajzlík koukal na druhou 
stranu, než měl jít, pak jsem se otočil správným směrem, postavil koně 
a PAN KARÁSEK DOSTAL MAT!!!  

Pan Karásek chvilku tupě koukal, pak se zvedl a dal mi facku jako trám... 

Pak nastala mela, pan Hadaš skočil po Karáskovi a nadával mu do blbců, pan 
Kleisner říkal, že Karásek je rovnou trottl. 

Já jsem vypadnul a místo abych bulel, tak jsem zářil štěstím, tak vám mě ta 
facka hřála. Film jsem vůbec nesledoval, snil jsem o svý šťastný budoucnosti 
šachového hráče, který porazil pana Karáska a tak ho svou "mistrnou" hrou 
vytočil, že Karásek nevěděl co dělat a dal WWW facku! Takhle se to bude 
vyprávět po celém městečku.  

Po kině na mě pan Karásek čekal s čokoládou, říkal, ať se na něj nezlobím 
a jestli to bolelo?! A chtěl, abych si s ním dál ještě jednu partičku, chtěl se 
u Kance rehabilitovat. Já jsem si čokoládu vzal, ale řekl jsem, že večer do 
hospody nesmím, to že bych dostal druhou facku od tatínka. Poděkoval jsem 
za čokoládu, smutného poraženého Karáska nechal a šťastně utíkal domů...  
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MYŠ

Moje maminka měla panickou hrůzu z myší. Neměl bych to psát, byla to 
maminka, ale ona jak uviděla myš, tak dostávala hystericky záchvat. A ta 
moje "potrhlá" ségra (viděno těma klukovskýma očima, dneska se máme 
rádi), ta to od ní odkoukala.  

No jo! Jednou jsem šel do sklepa pro brambory a jak jsem vycházel na 
chodbu, tak jedna taková myška přede mnou na chodbu vyběhla. Bohužel 
maminka stála ve dveřích a čekala na ty brambory a já že půjdu ven za 
klukama. Brambory nevzala, zabouchla dveře a začala (maminka mi to 
odpustí) příšerně ječet: „Chyť tu myš, chyť ji, ať nevleze do kuchyně!“ 

Moje praštěná ségra se přidala... Když se trochu uklidnily, tak povídám: 
„Ale tady už žádná myš, maminko, není.“

„Tak ty ji nemáš?“ ptala se přiškrceným hlasem maminka. 

„Ne, ale tady fakt už není!“  

Do toho ségra: „Je, je, je! já ji slyším šramotit.“ 

No prostě blázinec! Jít pryč jsem nemohl, to by se v jejich očích rovnalo 
velezradě. Tak jsem čekal na tatínka, který měl přijít každou chvilku z práce.  

Počkal jsem na něj před barákem u vrat a hned ho zasvětil. Nepamatuji se, že 
by si tatínek s něčím neporadil, ale jak si poradí tentokráte, to mi bylo 
záhadou. Tatínek si zapálil cigaretu, škrábal se za uchem a pak povídá: 
„Skoč WWW naproti k Balákům, jestli nemají v pastičce chycenou myš.“ 

Tak jsem u těch Baláků zazvonil a povídám paní Balákové: „Tatínek nechá 
pozdravovat a esli byste nám nemohla půjčit myš.“ Ještě jsem přemýšlel, 
jestli mám dodat do zítřka nebo do středy, jak se tak říká, když si něco 
půjčujeme. Paní Balákova musela evidentně ten "jekot" slyšet, páč bez 
mrknutí oka povídala: „Tak pojď, půjdeme se podívat.“ Ve sklepě byla jedna 
pastička na schodech, druhá pod schodama v koutě a třetí u brambor. A tam 
ta myš opravdu byla! Hezky jsem poděkoval, vzal myš za ocásek a celej 
šťastnej utíkal za tatínkem. Tatínek ukázal mamince ze dvorku do okna myš 
a pak ji obloukem hodil přes cestu do pole. Maminka byla zase roztomilá, 
dala tatínkovi ve dveřích pusu a povídala: „Tak pojď, Františku, pojď, máš 
toho dneska dost, viď?“

A mě říkala: „Chtěl jsi jít za klukama, ne?! Tak co tady okouníš?“ 

Dobře jsem viděl ségru, jak se jí za zády šklebila!!!  
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PÍSEŇ PRO PANÍ RŮŽIČKOVOU

Pane Růžička, tak pěkné vyznání lásky už jsem dlouho nečetl a že čtu hodně. 
Vaše paní musí být hodná paní učitelka. Asi jako paní učitelka Maříková, co 
nás měla v těch padesátých letech na zpěv. Vedle těch budovatelských písní 
nás učila i jiné, pěkné, co v osnovách nebyly. Naučila nás taky takovej 
indiánskej popěvek, jestli si ještě sakra vzpomenu: „Umbaj kvanymany 
kvasinkvoooo, umbaj kvii a umbaj kvooo, umbaj kvanymany kvasinkvooo, 
umbaj kvi a umbaj kvo.“ 

Jednou přišel do hodiny zpěvu soudruh inspektor z okresu. Prohlídnul si 
výzdobu ve třídě. Ta byla v pořádku. Byl tam Lenin i Stalin a obraz 
pohraničníka se psem, jak jsou voba ve střehu a dívaj se do NDR, páč naše 
městečko bylo vedle. Pod nima bylo napsáno "Na stráži míru". Pak jsme 
zazpívali soudruhovi inspektorovi Píseň práce a Rudé námořníky a do toho 
"halí holá vod lodi k lodi" jsme vložili opravdové nadšení. Měl následovat 
sólový zpěv. Jana Petrásková měla zazpívat "Buď vsegda budě něbo". Ale 
najednou měla knedlík v krku a nevyšel z ní ani hlásek. A soudruh klepal 
v zadní lavici významně perem a čekal. Paní učitelka byla chudák bledá 
a mě jí bylo líto. Tak jsem se přihlásil, šel jsem na stupínek a spustil to 
"Umbaj"!  

Inspektorovi naskočila na čele vráska, přidala se druhá a třetí, jako když 
děláte na rybníce placákem žabky. Když jsem ten krátkej popěvek dozpíval, 
tak už se mu táhly přes holou hlavu a pokračovaly určitě až dolů na zadek. 
Paní Maříková stála u stolu, držela se ho a byla ještě bledší. Začal jsem tušit, 
že jsem něco zpackal. Ale co, slova jsem nepopletl?!  

Soudruh inspektor přišel ke stupínku a povídal: „To není zrovna moc vhodná 
písnička do školy. Kdepak ses ji naučil?“ 

„Ve vlaku,“ povídal jsem, „jak jsem jednou jel s tatínkem ze Sokolova do 
Varů, tak si ji jeden pán zpíval celou cestu.“ 

Soudruh inspektor se vrátil zpátky do zadní lavice, zazpívali jsme "Guljal pa 
Urale Čapajev geroj" a byl konec hodiny.  

Po vyučování mě paní učitelka zdržela ve třídě a povídala: „WWW, víš, že 
se lhát nemá?“

„Vím, paní učitelko.“ 

„Tak mi dej žákovskou knížku.“ 
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Vzala tu žákajdu a červenou tužkou napsala Sólový zpěv, pomlčka a velkou 
jedničku.  

Teď, když to dopisuji, tak jsem si vzpomenul i na melodii a na počest paní 
Růžičkové ji zazpíval!  
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TROCHU JINÁ PRINCEZNA ZLATOVLÁSKA 

Hrával jsem v dětství loutkové divadlo. To mě bavilo. Co v dětství, byl jsem 
členem kroužku až do ukončení školy. Loutkové divadlo v našem městečku 
mělo tradici už z první republiky, bylo vybavené nádhernýma loutkama 
a patřilo pod závodní klub. Kroužek vedl pan Janáček. Hráli jsme pohádky 
v neděli dopoledne pro děti. Maminky a babičky je tam v deset přivedly, 
nechaly a utíkaly vařit nedělní oběd. Většinou je pak před obědem 
vyzvedávali tatínkové, děti jim s rozzářenýma očima vyprávěly, co vyvedl 
Kašpárek a co na to král. 

Někdy, když se pan Janáček na zkoušku zpozdil, tak jsme si s Tondou 
Kadlecem vymejšleli dialogy, všelijak jsme ty pohádky předělávali, nebo si 
vymejšleli rovnou nové. Jednou se stalo, že pan Janáček nemohl přijít na 
nedělní představení a spoléhal se na to, že Zlatovlásku odehrajeme bez 
problémů a klíč pak dáme na vrátnici. Dětí bylo plné hlediště.  

„Tak jim zahrajeme tu pohádku dneska trochu jinak, co říkáš, Tondo?“ 
Tonda nadšeně souhlasil, Vlasta, Mirka a Helena také.  

„Ale vždyť to nemáme nacvičené, co budeme říkat?“ ptaly se holky.  

„Já vám napovím, nebojte se!“  

Opona se rozevřela. Stařičký král seděl na trůně a naříkal: „Zlatovlásko, 
Zlatovlásko! Už tady dlouho nebudu, jsi mé jediné dítě, chtěl bych, aby ses 
konečně už vdala a království mělo, až zemřu, krále.“ 

„Tatíčku, pane králi, pozvi teda nápadníky na hrad a já si nějakého vyberu.“  

Dostavil se princ, čert a vodník. Zlatovláska začala s princem.  

„Princi spanilý, kdyby mě chtěl sežrat sedmihlavej drak, co by jsi dělal?“ 

„Inu, má krásná a milá Zlatovlásko, tasil bych meč a usekal tomu drakovi 
všech sedm hlav!“  

„Sím, sím,“ hlásil se čert, „to je přeci pěkná blbost! Každej, i děti tady vědí, 
že za každou useknutou hlavu narostou dvě nové.“

„Jeeee, děti!“ vykřikoval vodník. „Představte si to! Čím víc princ seká, tím 
víc má drak hlav. To bych chtěl teda ten srandovní boj vidět, to bych se 
tomu, děti, tak smál, že bych spadl z vrby i s rozešitejma botičkama 
a namlátil si hubu o lávku!“  

Kašpárek – až na okraj jeviště.  
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„Děti, že má čert pravdu? Že se ten princ vytahuje?“ 

„Ano!!!“ řvala dítka nadšeně, „čert má pravdu!“  

A takhle pohádka pokračovala. Zlatovláska si nakonec vzala Čerta. Byla tam 
ale taková epizoda, kdy matka prince, stará, zlá a hašteřivá královna, si na 
Zlatovlásku došlápla. Ale Zlatovláska se nedala. Děti byly jak u vytržení, 
podvědomě tušily, že jsou účastny pohádkové revoluce. Nadšeně tatínkům, 
co pro ně přišli, vyprávěly o statečném a moudrém Čertovi, pak to vykládaly 
doma maminkám. V pondělí se to doneslo do školy, v úterý jsme byli 
zavoláni do ředitelny a červenou poznámkou v žákovské knížce pozváni na 
středu rodiče provinilců.  

Když se tatínek vrátil ze školy, tak nakouknul do pokojíčku, kde jsem psal 
"pilně" úkoly.  

„WWW, pojď do obýváku. Poslouchej, víš že já mám legraci rád, ale tohle 
už žádná legrace není. Jak seš velkej, tak mám chuť sundat pásek a seřezat 
tě.“  

Do obýváku přispěchala babička. Byl jsem její miláček a nedala na mne 
dopustit.  

„Copak se tady, Františku, děje?“ 

„To se zeptej tady WWW! Jen vyprávěj babičce, jakou pohádku jste 
předváděli dětem!“ 

„Bože, tak ji trochu popletli, to musí být hned tak zle?“ ptala se babička.  

„WWW,“ tatínek už byl vzteklej, „vyprávěj babičce tu pohádku, než bude 
fakt zle!“ 

A tak jsem vyprávěl. Babička poslouchala, vějířky pěkných vrásek u očí se 
zvětšily, hrála si s křížkem na řetízku, oči se jí smály a ve tváří jí cukalo.  

„To není všechno!“ zařval tatínek. „Řekni babičce, co řekla Zlatovláska 
stařičkej královně, mamince prince!“  

„Víš, babi,“ povídal jsem, „ona na Zlatovlásku strašně ječela.“ 

„WWW! Co řekla Zlatovláska tej stařičkej královně? Řekni to, ať babička 
vidí, co seš za prezenta a jak mluvíš v pohádkách o starých lidech. Ať ví, 
koho se zastává!“ 

„Zlatovláska řekla: ,Nemysli si, že před tebou, ty stará ochechule, padnu na 
prdel!!!‘“  
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„Cha chaaááá, cha chááá“ smála se babička, pustila křížek a tleskala. „Cha 
chaááá, to si dovedu představit, jak ta stará kotrmelína byla nakrknutá!!!“ 
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STRAČENA "ÚŽASNAJA" 

Je to už dávno, ach tak dávno. Šli jsme s Tondou Kadleců pěšky z čundru od 
Velkého rybníka. Jako obvykle jsme všechno probendili a neměli už ani na 
vlak. Bylo strašný horko a Tonda povídal, že to není možný, jací jsme to 
pitomci, že si nenecháme alespoň těch pár korun na vlak. Já jsem mu zase 
říkal, že jsme se navrátili k přírodě, aby si všímal zurčícího potůčku 
a štěbetajících ptáků. 

Až jsme došli k pasákovi, který na louce mezi lesem a silnicí pásl stádo krav. 
O strom měl opřenou motorku. Vyštrachali jsme s Tondou poslední drobný.  

„Hele, sjeď nám pro jedny partyzánky, my ti ty krávy pohlídáme!“ 

„Tak jo,“ povídal pasáček, „ale nesmí ani do lesa, ani přes cestu a už vůbec 
ne za cestou na trať!“ 

Nakopnul motorku a odfrčel. Krávy, co se až doposud klidně popásaly, jak 
uslyšely motorku, tak naráz zvedly hlavu.  

A už to začalo. Hurá do lesa! Ulomili jsme si s Tondou klacky a za nima. 
Krávy provedly strategickej manévr. Polovina se cpala pořád dál do lesa 
a druhá polovina se vydala zpátky a na cestu. Tonda zůstal v lese a já jsem 
mydlil za nima na cestu. Pak se to změnilo. Krávy,co byly v lese, se houfně 
hrnuly na cestu, krávy z cesty se běžely podívat, co ty jejich družky v lese 
tak vyplašilo. Už jsme s Tondou nemohli! Navíc jedna kráva šla ještě dál 
a vlezla až na koleje. Zpitoměle na nich stála a koukala se, kam vedou. Do 
toho začal houkat motoráček do Varů. Byl jsem z toho zoufalej. Řval jsem 
na krávu, ale ta nic. Na koleje jsem nevlezl. „Přeci se, WWW, nenecháš 
přejet s krávou, co budou potom na pohřbu říkat???!! A u Kance se tomu 
budou smát ještě za padesát let!“  

Naštěstí to byl přehledný úsek, mašinfíra motoráčku (jeden vagón) uviděl 
krávu včas a mocně troubil. Krávě se to líbilo, naklonila hlavu a natočila 
ucho, aby zřejmě lépe slyšela. Ale z kolejí se nehla a já vedle kolejí stál s tím 
dlouhým klackem a muselo to z toho motoráčku vypadat, že držím krávě 
čestnou stráž a mám "k poctě zbraň"!  

Motoráček zastavil, byl skoro prázdnej. Mašinfíra vykouknul z okna.  

„He he he,“ smál se mašinfíra, „ty seš dobrej. A co dělají ty krávy v lese?“ 
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„Náš zootechnik,“ povídal jsem a ukazoval na Tondu, „je tam učí na šišky. 
Je to podle sovětských soudruhů. Na Sibiři to zavedli jako novátorskou 
metodu krmení a mají s tím sovětští soudruzi úžasné výsledky!“ 

Mašinfíra se chechtal. Kráva usoudila, že už není na kolejích vidět nic 
nového, důstojně slezla a vydala se za ostatníma do lesa. Starší pán 
v motoráčku stáhnul okýnko, co se stahovalo takovým tím páskem. Pod ním 
bylo francouzský napsané, že se nemáme vyklánět z oken. Pán se ale 
vyklonil a řval: „Do prdele, proč zase stojíme? Musím bejt v deset ve 
Varech!“  

„Už jedeme, pane Mrázek, zdržela nás na chvilku jen jedna soudružka – 
kráva!“ volal mašinfíra.  

„Vy se z těch soudruhů jednou poserete,“ zařval pan Mrázek. „To si nemůže 
počkat na zastávce jako ostatní??!!“  

Mašinfíra zatroubil, vesele mi zamával a vezl disidenta Mrázka do Varů, aby 
tam byl přesně na desátou...  
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MOTOROVÁ POMLÁZKA BĚTUŠKA 

To už jsme byli před vojnou a po klasické koledě jsme nechodili, ale 
vyšlehat kamarádky za vajíčko a štamprle se pořád slušelo. 

A jednou naproti k Balákům přijela jejich neteř z Prahy a kluci že ji půjdou 
taky vyšlehat, aby věděla, co jsou to Velikonoce na venkově. To že v Praze 
nezná.  

Ale mně se nějak nechtělo, neznal jsem ji a rozmluvil jsem to i ostatním. 
Akorát Vincek (co byl potom pomocník VB) s ňákým Frantou Mrázků, že 
jdou a že jí ukáží, co je to pomlázka. Paní Baláková jim otevřela a povídala: 
„Kluci vopatrně, ona na to není zvyklá. Já ji poučila, že máte dostat vajíčko 
a štamprle.“  

Celkem to probíhalo z kraje dobře, jenže ten Vincek, jak nezná míru, tak 
přitlačil a to tu pražskou neteř paní Balákové nakrklo. Říkala paní Baláková, 
že to bylo hrozný, co s nima Bětuška dělala. Vyrvala Vinckovi tu pomlázku 
a ztřískala je voba jako koně. Nejdříve vylítl ze dveří Franta a pak Vincek 
a zdrhali voba. Vincek z toho ještě čtrnáct dní koktal a Franta ještě dlouho 
po vojně, když šel kolem Baláků, tak měl průjem.  

„Já jsem jim to říkala,“ povídala paní Baláková. „Vona Bětuška dělá tohle 
judo a je vod rány, ale ten Vincek byl jak pitomej a když řekla už po třetí 
jauvajz, tak ještě přitlačil!!!“
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DOUFÁM, ŽE UŽ MÁTE PO OBĚDĚ – NENÍ TO ANI KE KÁVĚ ! 

Helejte lidičky, já jsem byl v učení u Plzně s ňákým Brychtou. A ten vám 
byl příšerně rozežranej. To bylo prostě něco neuvěřitelnýho! 

My jsme s ním v třetím ročníku uzavírali sázky, vo krabičku cigaret a někdy 
i o pět korun, no prostě vo majlant (pro nás tehdá) jestli je schopen splácat 
různý kombinace. Nešlo ani tak o množství.  

Tenhle Brychta zblajznul švestkový knedlíky, na to si dal rybí salát, zbytek 
kaše, čočkovou polívku, na sucho na to rozkousal šest šumáků, takových 
těch ještě dvousložkových, kdo to pamatuje.  

On se tedy po tom s odpuštěním vždycky poblil, ale to bylo součástí té 
sázky. Musel to sníst a pak se mohl poblejt, protože on tvrdil, že to vždy 
bude vypadat jako když jedl jen bramborovej salát. Já jsem s ním prohrál 
poslední pětikorunu a krabičku lip. Nemohl jsem ani do kina ani si ze 
zoufalství zakouřit. Týden jsem nespal a kul pomstu. Pak jsem to vymyslel. 
To se vozili ještě do kantýny slanečci v sudě.  

„Že jich, Stando, nesníš pět bez chleba a na to ještě něco?“  

„Pché,“ mávnul vznešeně rukou.  

Bylo to o deset korun z mé strany, na něj si ještě po třech korunách přisadilo 
plno majetkuchtivejch učňů, co mě chtěli vodrat!  

Já jsem si byl ale jistej. Z tej pasti totiž nebylo úniku. Zblajznul vám tu hrůzu 
bez mrknutí oka. Ale já jsem donesl dvě sklenice nakládanej červenej řepy. 
Ještě tohle, povídám, a končíme! Pořád ještě nic netušil. Zblajznul je a ještě 
trouba vypil triumfálně tu vodu ze sklenic. Jásot kolem stolu vypukl velikej. 
Brychta ale letěl na záchod. Za ním ten jásající dav, pouze dva mí kamarádi 
mi věnovali outrpnej pohled. Ten Brychta to vyklopil do žlábku a utřel si 
kapesníkem vítězně hubu.  

Zmrzl mu úsměv na rtech, když viděl, jak jsem si založil ruce na prsou 
a koukal do žlábku. Jak když to řezník připraví na krvavý jelítka!  

„Tak tohle,“ zvolal jsem vítězně, „tohle že je BRAMBOROVEJ 
SALÁT??!!“  
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PRČA V TRAMVAJI 

V tramvaji se vůbec zažilo plno srandy.

Já jsem jednou jel z plovárny v Podolí a byl horkej srpnovej den. Na 
plovárně jsem strávil celý den a skoro celý den jsem byl ve vodě. Tramvaj 
byla plná a tak jsem si stoupnul k sedačkám, kde seděly takový dvě 
šťabajzny. Měl jsem sandály naboso, džíny (co tenkrát stály půlku platu) 
a tričko. "Ledabyle" jsem se držel toho poutka a "oduševnělým" zrakem 
koukal oknem ven. Po očku však na ty šťabajzny, co tomu říkají – jak jsem 
opálenej, jak mám krásně vybělený džíny (to se tenkrát dělalo rejžákem) 
a vůbec, jestli oceňují, co jsem za frajera.  

Najednou vám cítím, že mi po tom celodenním koupání teče z nosu. Sáhnul 
jsem do kapsy, jemně protřepnul "kapesník" a začal smrkat. A vony se ty 
dvě vopice začaly naráz chechtat jak pominutý.  

No bodejť by ne!! Já jsem smrkal do ponožky!  

Dal jsem si je do kapsy a jel naboso. Ještě že tramvaj zastavila a já jsem 
o sedm zastávek dříve vystoupil!  
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ACH, VY PLOUŽÁKY MÉHO MLÁDÍ... 

Když tak přemýšlím, která hudba mne nejvíce poznamenala, tak si musím 
přiznat, že ta obyčejná taneční. Na těch krásných zábavách mého mládí, 
které už snad ani neexistují. Myslím, že ti starší zde mi to potvrdí. Taky mi 
možná potvrdí, že právě tam potkali tu svoji, jako já. Víte co, já o tom 
napíši, jak to bylo.  

Když jsem se po kuse nepodařeného života vrátil z Prahy do našeho 
městečka, tak jsem po dlouhé době zase potkal Magdu. Moji školní lásku! 
Znali jsme se od malička. Měla radost, že mne viděla, a já taky.  

„WWW,“ povídala, „přijď v sobotu na Mysliveckej ples, ale nevím, jestli 
dostaneš ještě lístek.“ 

Opravdu bylo vyprodáno a hajnej Cajthaml dokonce chvilku dělal fóry, než 
mi řekl, že mi místo najde. No jo, ale jaké!! Na druhé straně parketu a ještě 
v rohu! Tam jsem ostatně patřil, protože mi Cajthaml povídal: „Jestli jdeš 
kvůli Magdě, tak jdeš s křížkem po funuse, ta už má dokonce dva nápadníky, 
jen se neumí asi rozhodnout, páč to jsou solidní existence, ne jako ty, 
WWW.“  

Byl to Zounar, skoro dostudovanej inženýr, a Bouček, co jeho táta měl ve 
Varech mototechnu a táta Magdy zase letitou Octavii.  

Jak začali hrát, tak jsem se přeci jen pokusil a pro Magdu vyrazil. Ale už ji 
vedl do kola Bouček a to jsem ještě nebyl ani v polovině parketu. Šlapal 
jsem dál automaticky na druhou stranu v zoufalém přesvědčení, že se na mě 
všichni koukaj a šklebí se. Naproti u stolu už bylo prázdno, všechno bylo 
v kole, naštěstí tam zůstal sedět mladej Žemlička, kterej než se rozkoukal, 
tak neměl pro koho jít. Došel jsem důstojně k němu a zeptal se zpitoměle, 
jestli neví kolik je hodin, ač jsem měl hodinky na ruce. Žemlička byl ale 
zblblej (vlastně jsme na tom byli stejně) taky a nepřišlo mu to divný. Pak 
jsem se ještě zeptal, jestli bydlí pořád tam co bydleli pořád a ještě na nějakou 
hovadinu.  

Poplácal jsem vyvalenýho Žemličku srdečně po zádech, aby si Magda 
nemyslela, že jsem se tam hrnul kvůli ní!  

Vrátil jsem se do rohu. Pak jsem to jen sledoval. Bouček, Zounar, Bouček, 
Zounar. Už mě to nebavilo, šel jsem přes chodbu do baru. To byla taková 
finta, na zábavě se nesměl podávat tvrdý alkohol, tak se bar v kulturáku 
udělal přes chodbu a už to nebylo jako na zábavě. Cestou jsem se zastavil na 
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toaletách a koukal do zrcadla. Zepředu to jakž takž šlo. Když jsem se ale 
natočil, tak jsem viděl jakej mám frňák. Dokonce se mi zdál křivej. 
Pokračoval jsem do baru, kde byla paní Cajthamlová, Cajthaml roznášel 
pivo na sále.  

„Copak, WWW, ty netancuješ?!“ 

„Nemám s kým, paní Cajthamlová,“ povídal jsem, „a nalejte mi myslivce, 
když je myslivecká.“ 

„A vůbec, kdybyste byla, paní Cajthamlová, zase mladá holka, mohla byste 
se do mě zamilovat?“  

„Víš, WWW, při mé smůle asi jo. O mne se ucházel cukrář z Bernova, sice 
ňouma, ale slušnej a zajištěnej. Cajthaml se s ním na zábavě o mě porval 
a utrhl mu límec od saka. Ještě mi lump namluvil, že to udělal proto, že mě 
miluje a že budeme za měsíčku spolu krmit srnky. Já mu na to skočila. Běž 
se podívat WWW na sál, co tam ten darebák vyvádí! A ty, WWW, jestli 
chceš mít trochu naději, tak střihej zpátky. Až bude dámská volenka, tak se 
Magda nebude umět rozhodnout mezi Zounarem a Boučkem a možná přijde 
pro tebe. A já ti tady u baru podržím dvě místa, sluší se pozvat na 
skleničku.“ 

Vono vám to opravdu vyšlo. Magda přicupitala a ploužili jsme se. A proč 
prej jsem pro ni nepřišel a já že jsem šel z Prahy, protože nemám rád 
tlačenice v tramvaji a kolem ní že je velká!  

Pak jsme šli na skleničku. To už jsem si začínal bejt jistej, že by se to dalo 
ukecat, a začal jsem ty dva její nápadníky chválit, jeden že bude dozajista 
vědec a že je o něm známý, že na sebe dbá, druhej že vůbec do hospody 
nechodí a lepí si doma ze špejlí hrady a že jsem ho tuhle viděl, jak převádí 
slepou babičku přes přechod. Ale dával jsem pozor, abych to nepřepísknul, 
dobře jsem Magdu pozoroval!  

„Ale srandu, milá Magdičko,“ povídal jsem, „srandu si neužiješ ani s jedním, 
páč jsou to ňoumové, jako ten co chtěl tady paní Cajthamlovou, jen se jí 
zeptej!“  

Riskoval jsem. Ona přemýšlela a točila tou skleničkou. Tak jsem se se 
odhodlal k akci. Ona taky. Já že ji políbím na tvář a ona že se podívá do 
skleničky. Jí to vyšlo, ale já jsem už nezabrzdil a tu pusu jsem ji mlasknul na 
ucho.  
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Tím jsem ji prej dostal, povídala mi později, že po takovej puse už neměla 
šanci si najít někoho jinýho, že se to rozkřiklo. Doprovázel jsem ji domů, 
Zounar doprovázel Boučka!! 



 

 

WWW brání vlast  
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WWW SE MĚL JAK PRASE V ŽITĚ A VZPOMÍNÁ NA TO  

Já jsem se na vojně jako úplnej nováček, těsně po výcviku, zúčastnil jednoho 
velkého cvičení té slavné Varšavské smlouvy. Naše rota, útvar, zajišťovala 
vlastně provoz letiště v Olomouci, kde byly vrtulníky. Při cvičení jsme 
s celým tím cirkusem vyjeli právě někam na jižní Moravu a na polní 
"válečné" letiště se přemístily i ty vrtulníky. 

I byl v naší rotě jeden frajtr, který mě nemohl ani cítit a já jeho také ne! 
A když přišel lampasák, že potřebuje dva maníky do důstojnické kuchyně, tu 
ten frajtr ho nenechal ani domluvit a už řval: „Vojín WWW a Čeřovský – 
odchod do kuchyně!“ 

Myslel si ten frajtr, jak s WWW zase vydrbal, a WWW si to myslel také. 
S touhle sklíčenou náladou se odebral do kuchyně pro piloty. Kuchař byl 
pěkně při těle a koukám, že starší. Oni si na to cvičení pozvali kuchaře 
z Grand hotelu v Brně!  

A ten slavnej kuchař, když viděl můj znechucenej ksicht, tak povídal: „Jak 
se jmenuješ? WWW, tak já jsem Franta V. A netvař se tak blbě, WWW, 
protože na tohle cvičení budeš ještě s láskou vzpomínat!“ 

Taky jo! Ona ta kuchyně byla umístěna v nějakém zámečku, předělaném na 
rekreační zařízení. Už první den, kdy piloti s kafemlejnkama přilétli, tak 
měli k večeři biftek a já také. Franta nám ho ještě vylepšil, pak si s námi dal 
lahvinku. Večer jsem se odebral ze zámečku do toho stanového tábora. Tam 
část osazenstva měla zrovna sračku z hrachové kaše uvařené z nějaké 
rezervní strategické usušené zásoby. Druhá část měla ze stejné kaše zácpu. 
Frajtra jsem neviděl, ten měl tu sračku. Ale počkal jsem si, až vylezl, a pak 
jsem s předstíraným zoufalstvím vyškrabával tu kaši z kotle, jako že už na 
mě nezbylo a já mám hlad jako vlk.  

Musel jsem tu nádhernou baštu utajit, aby mě nevyměnil za jinýho.  

Podařilo se mi tuhle komedii hrát celé cvičení, které se díky Frantovi 
změnilo v gastronomický ráj!!! 
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 VYCHÁZKA S PODPLUKOVNÍKEM  

Jak to ten Ešus má snadný, že někam odběhne, něco přinese, položí to 
paničce k nohám a radostně štěká. Já jsem si jednou vodběhl na vojně 
načerno na žejdlík, pak jsem si odtud přitáhl zaplombovanou aktovku 
a místo radostného poštěkávání jsem skoro zoufale vyl. 

Byla v Olomouci, kousek nad hotelem Palace, taková stylová hospoda, 
přímo proti posádkovému velitelství. Tam žádnej normální voják ani 
nepáchnul, protože tam chodili lampasáci a to od kapitána vejš. I nižší šarže 
se jí s respektem vyhýbaly. Ve své nezměrné voprsklosti jsem zjistil, že to je 
místo naprosto bezpečné, že nikoho ani nenapadne, že by WWW byl tak 
drzej a popíjel tam na černé vycházce pivo. Přes okno jsem pěkně viděl na 
druhou stranu ulice, na vchod k dozorčímu posádky, odkud se vydávala na 
hon lítačka. Nejdříve šla napravo, za slabou hodinku se vrátila, obyčejně 
s nějakým nešťastníkem. Pak vyšla a dala se nalevo za další kořistí. To byl 
ten moment, kdy jsem se mohl bezpečně vrátit do kasáren. Posedával jsem 
tam takhle jednou spokojeně, radostně jsem zapíjel to, že jsem se vyškubnul 
cvičení s výjezdem, pivo mi neobyčejně chutnalo. Okolo popíjeli majoři, 
podplukovníci, v rohu se skromně krčili dva kapitáni. Svět je krásnej, 
WWW, povídal jsem si spokojeně a pozoroval vrata, odkud měla vyjít ta 
zlověstná lítačka. Ta se do té hospody neodvážila ani nakouknout!  

Vedle u stolu se usadil podplukovník, zřejmě ještě čerstvej, hvězdy se mu 
jen blyštěly. Jenže on si mě začal najednou pátravě prohlížet. Vy už mě 
znáte, vopravdu jsem začal cejtit, jak mi naskakujou pupínky i na patách. 
Ještě jsem se utěšoval, že je jen přihřátej. Pak si vzal půllitr a přišel k mému 
stolu. K těm pupínkům jsem začal ještě tuhnout.  

„My se přeci odněkud známe, desátnickej?“ povídal podplukovník. 

Jezuskote, já jsem nevěděl na čem jsem, to bylo jak ve Švejkovi, jen jsem 
čekal že si začne vzpomínat, jestli se jmenuju "šélesný, cínofý, nebo 
méděný".  

„To bude prosím omyl, soudruhu podplukovníku. Voni si mě lidi často 
pletou, já už jsem s tím měl v životě potíže, to byste mi nevěřil.“  

„Ale ne,“ povídal ten podplukas, „já mám dobrou paměť, my se prostě 
odněkud známe!“ No, byl to Karlovarák a viděl mě u pana Cemra, kam si 
jezdil přes známého protekčně spravovat zuby. Ale já jsem si na něj 
nepamatoval. Podplukas měl radost, že na to přišel, usadil se u stolu 
a objednal dvě becherovky. Musel jsem mu vyprávět, co je tam nového, 
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jestli to prej znám v Nejdku u "Bílého koně". Ty becherovky otočil ještě 
jednou. Když jsme byli u Kolonády, tak jsme na tachometru měli každej tři 
becherovky a dvě piva. Od Vřídla k Pupu jsme pak pili jenom pivo, 
podplukovník si rozepnul sako a trval na tom, abych mu tykal, když jsme 
voba "zápaďáci".  

Zoufale jsem koukal na to, že lítačka se vydala směrem k mým kasárnám. 
Podplukovník se jmenoval Bedřich Zeman, ale chtěl, abych mu říkal Bédo, 
chtěl po mě vycházkovou knížku, že mi prodlouží vycházku, nadával na 
rovnou Hanou, vzpomínal na servírku od Bílého koně a vůbec byl 
roztomilej. Ta servírka byla prej na uniformy, už skoro byla ruka v rukávě, 
když její bejvalej šamstr povýšil na výpravčího a dostal čepici s červenou 
obrubou. To prej byl konec, Alžběta, když ho v tej novej čepici uviděla 
a ještě k tomu s plácačkou v ruce, tak ho kvůli tej blbej čepici vopustila. On 
pak opustil Karlovy Vary, ale nemůže na ně zapomenout. Chtěl vědět, jestli 
je to na něm poznat, že už nežije ve Varech, jestli prej nemá ten hroznej 
hanáckej přízvuk. Ať mu to upřímně řeknu, ale nejdřív že se na to posilníme 
další becherovkou!  

Koukal jsem z okna, ještě že jsem měl v sobě ty becherovky. Lítačka stála 
před posádkou, vedl ji vyhlášenej idiot rotmistr Ištok. Nehejbala se, jako by 
tušila, že dnes má v té lampasácké hospodě parádní úlovek. Podplukas Béda 
lkal nad tím, že já se za chvilku na Západ vrátím, von že byl povýšenej, ale 
s tím, že převezme velení divize v Medzilaborcích.  

„Kam pořád koukáš, WWW?“  

Podíval se taky ven a uviděl tu lítačku.  

„Dej sem sakra tu vycházkovou knížku, já ti vycházku prodloužím 
a zavolám ještě na útvar.“  

„No jo,“ začal jsem i přes ty becherovky koktat, „jenže já, soudruhu, tedy 
Bédo, já žádnou knížku nemám, já jsem tady ouplně načerno.“  

Nastal kritickej moment! Podplukas nedonesl pivo k puse a položil půllitr. 
Nevěřícně na mne koukal. Odehrával se v něm divoký střet Karlovaráka 
s čerstvě povýšeným podplukovníkem. Bůh neopustil svého bejvalého 
ministranta.  

„Ježíš to je voprsklost,“ procedil Béda mezi zuby. Pak se rozzářil a měl jsem 
vyhráno.  
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„Tohle by žádnej ňouma z Hané nedokázal!“ jásal Béda. „Ten tak utíkat 
z nádražní hospody přes hajzl. No tohle!! Pařit přímo proti posádce 
a načerno.“ Béda byl nadšen. „Kdepak, my kluci ze západu, my se 
vyznáme!“  

Béda vobjednal večeři a chtěl vědět, jestli bych si tohle lajznul i před 
generálním štábem v Dejvicích. Já že jo, že by to bylo ještě snadnější, tam už 
že si záklaďáka nevšimnou vůbec.  

„No jo,“ pravil Béda, „tam si nevšímaj ani podplukovníků, kór čerstvejch.“  

Pak mě Béda vyprovázel, jak slíbil, do kasáren. Na Ištokovi před posádkou 
bylo vidět, jak by po mě nejraději chňapnul, ale nemohl! Šel jsem důležitě 
vedle podplukovníka a Béda mi půjčil jeho aktovku. Takovou zvláštní, 
zaplombovanou. Jen jsem ledabyle pozdravil. Ištok přešel na druhý chodník 
a jak jsem se votočil, tak jsem viděl, že pomalu jdou stejným směrem.  

„Bédo, voni po mě fakt jdou!“  

Béda se otočil, rozkročil a čekal na ně. Ištok zahnul mazaně za roh.  

„Tak kam to bude, WWW?“ povídal Béda jako taxikář.  

„Do Žižkovej, tady kousek. Zezadu od Moravy je šikovná prolejzačka 
v plotě.“  

Byla už tma. Béda mi podržel pletivo, já jsem podlezl, zamával mu na 
šťastnou cestu do Medzilaborců a mydlil na rotu. Teprve na rotě jsem zjistil, 
že mám pořád tu zaplombovanou aktovku. Udělalo se mi mdlo. Jednomu 
průseru jsem utekl a do dalšího se řítím. Béda že se někde u Moravy pověsí, 
protože ztratil mobilisační plány Varšavské smlouvy! Ištok bude u soudu 
svědčit a mně zavřou, až zčernám. Vopatrně jsem se vrátil zpátky k plotu. 
Béda tam naštěstí ještě stál a měl radost, když tu aktovku uviděl. Měl 
takovou radost, že mi znova podržel pletivo a musel jsem s ním na roh do 
Bristolu ještě na jedno točený. Měli jsme vlastně voba radost, že jsme tuhle 
vošemetnou situaci vyřešili. Béda mi potřetí podržel pletivo.  

Levou rukou.  

V pravé svíral křečovitě tu zaplombovanou aktovku.  
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SIMULANTSKÁ HISTORIE  

Každej máme svůj osobitej připitomělej výraz. Bohužel, většinou 
v okamžiku, kdy o to vůbec nestojíme. A naopak, když bychom ho 
potřebovali jako sůl a pokusíme se o něj, tak je z toho trapná křeč. 

Jsou ovšem mezi námi jedinci obdarováni v tomhle směru Bohem. Franta 
Heřmánek, co se mnou sloužil na vojně, byl jedním z nich. Mé chabé pokusy 
napodobit ho v těžkých měsících na začátku vojny končily katastrofálně. 
Vypadalo to (tak mi to později Franta popsal), jako že se nadřízeným 
pošklebuji. A tak jsem lítal pucovat hajzly, skládal do noci vyházené prádlo 
ze skříňky a vyžral každé škrábání brambor, na které se vstávalo ráno ve 
čtyři. Franta proplouval nádherně. Ti, co ho chtěli seřvat, upadali náhle do 
rozpaků, nevěděli kam s očima, kam s rukama a pak zmateně odcházeli.  

Tak to šlo vlastně celou vojnu. Jednou nás chytla v Olomouci lítačka 
(vojenská policie – pro dámy). Voba jsme měli nepředpisově rozešitou 
a zformovanou lodičku. Voba jsme měli rozhalenou bundokošili a povolenej 
opasek. Franta mohl ve vycházce pokračovat, já jsem putoval na posádku 
a dvě hodiny jsem si tam musel číst v řádech o správném ustrojení vojáka. 
„Aby vás to šklebení přešlo,“ pravil mi prápora, co tu lítačku vedl a co před 
tím Frantovi ty rozepnutý knoflíky pomáhal s výrazem starostlivého tatínka 
zapínat.  

Franta po výcviku sloužil na vedlejší rotě. Vlastně na podlejší, protože 
ženijní rota byla o patro níže. Zaběhl jsem za ním, když na naši rotu přišly 
těžké časy, morová rána, neboť jsme měli vyjet na třídenní cvičení, jehož 
jedinou náplní bylo "ochrana vojáka proti chemickým zbraním". Cvičení 
vedl vždy specialista u útvaru major Špaténka (fakt se tak jmenoval), známý 
a nebezpečný blb. Major Špaténka žil v přesvědčení, že příští válka se 
povede výhradně chemickejma postřikama a jeho životním posláním že je 
s nepřítelem vydrbat. Voják takový útok přečká vesele se usmívaje 
s přilepenou maskou na držce, navlečen v příšerných gumových gaťatech 
a zabalen v pláštěnce.  

Když nepřítel všechno vycáká a je přesvědčen, že nemůže být naživu už ani 
myš, tak se šeredně splete.Ty fujtajbly mu byly nanic. Zdrcující ránu mu 
zasadí vojsko, které už bude mít vzorně složený ty hnusný gumový gaťata, 
vzorně složenou tu pláštěnku (vlastně malý stan) a vzorně vyčištěnou 
plynovou maskou. Tahle pakárna se měla do zblbnutí nacvičovat v červenci 
na Libavě.  
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Ani za nic, WWW! Tentokráte tě musí Grunstein uznat, musí ti dát lehkou 
obuv a zůstaneš na rotě. Doktor v kasárnách, nadporučík Kamenickej (zvaný 
Grunstein – ze Švejka) ovšem byla nepřekonatelná překážka. Zvláště před 
tímhle cvičením zvýšil vždy ostražitost, říkalo se, že nepomůže ani čistej 
průstřel kolena, protože Grunstein to jen převáže, že se na to po cvičení 
podívá.  

Šel jsem za Frantou. 

„Musíš,“ povídal jsem, „mě naučit ten tvůj připitomělej výraz. Jestli mi 
nepomůžeš, tak nejsi kamarád a je mezi námi konec.“ 

„Tak pojď na umývárku,“ povídal Franta. „Zatvař se přiblble! Teď se 
podívej do zrcadla. Vidíš se?  Vždyť je to na nakopání do prdele!“  

„Podívej, WWW, uvolni se absolutně. Jako batole. Pusa pootevřená, ale jen 
mírně. Asi takhle. Občas si to jako uvědomíš, olízneš spodní ret jazykem 
a zavřeš ji. Ale jen na moment, hned je zase tak, jak byla. Jazyk, ten občas, 
ale jen náznakově vykoukne a hned s ním zpátky. Tak. Hlavička mírně, 
opravdu neznatelně na stranu. Tak aby to vlastně nebylo ani vidět, jen jak se 
ji budeš snažit narovnávat, tak si dotyčnej uvědomí, že ji máš vlastně nějak 
hycmo. Ukazováček pravej ruky sem tam zdvihneš k bradě a zase, výš ne! 
Okamžitě s ním zpátky, to ať si domýšlí ten druhej, že jsi se chtěl šťourat 
v nose.“  

„Teď mi to předveď! No, žádná sláva, ale ujde to. Na Grunsteina je to ale 
slabota. Ani já jsem to na něj nezkoušel. Je to přeci jen doktor! Když měla 
naše rota vyrazit se Špaténkou, tak jsem si trochu rozškrabal lejtka 
a předstíral jsem alergií. Řekl jsem Grunsteinovi, že se drbu všade a celou 
noc. Ty, to jsem si dal!“  

„Grunstein povídal, že mám svrab, strčil mě na tejden do isolace a ještě mě 
nechal pajcovat tak příšerně smradlavou mastí, že jsem si nakonec poslal na 
rotu pro plynovou masku. Záviděl jsem těm klukům na cvičení, že ji můžou 
vobčas sundat!“  

Seděli jsme v čekárně z naší roty tři. Honza Slavík, mistr v simulování: „Jdu 
na něj se zaníceným nervem v patě, hele, s tím neudělá nic! To je 
nepolapitelný.“ Zdeněk Brázda nemluvil, zadržoval dech, dával si hlavu do 
dlaní, rudnul. „Změř mi tep, WWW! Tak co? Paráda, viď. Ještě k tomu 
přidám nadýmání!“  

Jirka Šebek, zdravotník, co ho měl Grunstein místo sestřičky, nám pak 
vyprávěl, jak to probíhalo.  
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Nejdřív Slavík. Vlezl do ordinace, našlapoval levou nohou na špičku, jak se 
ale "neuhlídal" a dotknul se paty, tak syknul. „To asi opravdu chce lehkou 
obuv a klid na rotě,“ povídal Grunstein. „Ovšem to nesmí být ledajaká obuv. 
Přineste mi tu vaší ukázat, ale ať jste zpátky včas, končím za deset minut.“ 
Slavík vykulhal. Grunstein pak stál u okna a díval se ven.  

„No vida, jsem zázračnej doktor!“ povídal. „Podívejte se, Šebek, jak to 
krásné metelí přes ten, jak vy říkáte, buzerplac. Zavolejte na rotu, ať už 
zpátky nechodí, nebo rovnou s dekou, hned ho pošlu do lochu.“ 

S Brázdou byl hotovej za deset minut. Posadil ho k oknu a nechal vydejchat: 
„No vida. Tlak už je výbornej. A ty větry se taky spraví, až budete na Libavě 
na čerstvým vzduchu.“  

Šel jsem bojovat předem ztracený boj, ale šel jsem. Nasadil jsem ten 
nacvičenej výraz.  

„Tak copak vám je?“ povídal Grunstein, ale viděl jsem, že to zabralo, že mě 
pozoruje a zatajuje údiv. 

 „Nic, já ani nejdu k vám, já jdu tady za soudruhem svobodníkem, jestli by 
mi nemohl dát dvě krabičky algeny.“ Olíznul jsem spodní ret a narovnal 
neznatelně hlavu. 

„Na co potřebujete algenu?“ ptal se podezřívavě Grunstein, pozoroval mě už 
teď se zájmem. 

„Kvůli zádům, co mě někdy vezmou, to já pak lezu z postele po čtyřech, pak 
už za chvilku nic. Kdyby mě to chytlo na cvičení. Algena je na to dobrá.“ 
Prst k bradě a hned zpátky.  

„Svlíkněte se a lehněte si na břicho.“ To byl klíčovej moment, tady už mě 
Franta Heřmánek nebyl nic platnej.  

„Bolí?“ 

„Ne.“ 

„A tohle?“ 

„Ne, vůbec. Babička mi říká, že mám vobčas skříplej nerv.“ 

„Vaše babička, vaše babička,“ bručel Grunstein, „Tady máte papír, v pondělí 
půjdete na Hradisko na rentgen.“  

„Já v pondělí nemůžu, soudruhu nadporučíku. My máme cvičení. Nemohl 
bych až potom? Třeba se mně ten nerv tam neskřípne.“ Narovnal jsem hlavu.  
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„V pondělí jdete na rentgen, tady vám napíšu lehkou obuv a klid na rotě 
a nebudu to opakovat. Až mi přijdou výsledky, tak si vás zavolám.“ Nebyl 
jsem už zavolán.  

Den před civilem jsme měli večírek na klubovně. Přišlo tam i pár lampasáků. 
Bavili jsme se dobře, já měl náladu, vykládal vtipy a hrál na kytaru. 
Najednou se za mnou ozvalo: „Tak copak, copak dělají záda?“ Otočil jsem 
se a přede mnou Grunstein.  

Já jsem se tak leknul, že brada šla dolů, jazyk neznatelně ven a hlavička na 
stranu!  

„Teda WWW,“ povídal potom Franta Heřmánek, „to byla paráda, já bych to 
tak neuměl!“  
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 KOMTESA Z LAHŮDKÁŘSTVÍ  

Bylo nás pár na strážní rotě v Olomouci od Karlových Varů. Byli jsme 
zoufalí z té fádní hanácké roviny a drželi jsme pospolu. Když to šlo, tak jsme 
vyrazili spolu i na zábavu nebo na čaje. Nejčastěji do "Nároďáku". 

Bylo moc vojáků  v Olomouci, někdy to byl problém si i zatancovat. Často 
voják slyšel „s vojákama netančím“. Ani nám to tenkráte tak nepřišlo. 
Nakonec jsme si vždy zatancovali a nějaké to odmítnutí jsme brali tak, že to 
k Olomouci prostě patří.  

Stále u stejného stolu sedávala ONA! Komtesa jsme jí říkali. Chodili pro ni 
kluci spíše kvůli sázce, kterou beznadějně prohrávali. Pohrdlivě se usmívala, 
když říkala, že „s vojákama...“. Ale ňákej Jirka Stýblo na ní mohl oči nechat. 
Když byl pár měsíců na vojně, tak mu dala holka kopačky a jeho to strašně 
vzalo. Pomalu jsme ho museli hlídat, aby si něco neudělal! Pak se z toho 
vzpamatoval. No a ten vám pokukoval pořád po Komtese, ale netroufnul si 
pro ni jít. A vůbec trouba nechodil tancovat, ač i jako voják měl obrovskou 
šanci, páč to byl fešák a nic mu ta uniforma neubrala, spíše naopak. Ale on 
ne! Popíjel teskně pivo a pořád vejral k tomu stolu, odkad odprejskávali 
vojclové jak pingpongový míčky a Komtesa si i civily pečlivě vybírala.  

Jdu vám takhle jednou po městě a zastavím se před lahůdkářstvím. Bože, ty 
chlebíčky! Takovou jsem měl chuť! Prošátral jsem kapsy. No jo, zítra 
potřebuji na cigarety a v neděli na čaje v Nároďáku. Tak nic, až v civilu se 
narvu. Tři šunkový, tři s uherákem a ty tři humrový ještě k tomu.  

Pak jsem zdvihl oči od výlohy a uviděl jsem ji. Komtesa! Vida, prodavačka 
v lahůdkářství. Tak to má být na co namyšlená, pomyslel jsem si vztekle. Ty 
nedostupný chlebíčky mi ještě dodaly. Musel jsem ale uznat, že jí to s tím 
čepečkem slušelo a vůbec se neusmívala pohrdlivě. Naopak, příjemně. 
Jestlipak by mi řekla, pomyslel jsem si, „vojákům chlebíčky neprodávám“? 
Přemýšlel jsem o tom, jak to navlíct a poslat Jirku do toho lahůdkářství, ale 
už tu byla neděle.  

Neděle, čaje v Nároďáku a ona zase u svého stolku. A ten pohrdlivý úsměv 
na rtech. Seděli jsme u stolu tři. Já, Jirka a ten Franta, co uměl dělat ty 
profesionálně přiblblý ksichty. Jirka zase oči toužebně upřený na Komtesu. 
Už jsem chtěl začít o ní povídat, když Franta na Jirku vyjel: „Běž už pro ni, 
ať odprejskneš a bude konečně pokoj! Kdo se tady má na tebe dívat!“ 

„Tak běž,“ povídám taky. Byl jsem si skoro jistej, že takovýho fešáka ta 
holka z lahůdek nemůže odmítnout.  
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Jirka se přičísnul, zapnul a vyrazil. Od ostatních stolů po něm pokukovaly 
holky, protože Jirka byl opravdu sekáč. Ale vrátila se nám ke stolu přihrblá 
troška, popíjela pivo a přiblble koukala do prázdna. Na záchodě mi Franta 
povídal: „Co si ta (dámy prominou, tak se na vojně mluvilo) kráva vlastně 
o sobě myslí?“ 

„Hele, Franto,“ povídal jsem, „jak začnou hrát, tak pro ni jdu já a ty tam k ní 
dojdeš za mnou!“  

Zvedl jsem se a šel. Rovnou k ní.  

„Smím ....?“ ani jsem to nedopověděl. 

„S vojákama netančím!“  

„Ale božínku, slečno!“ povídal jsem. „Vy jste si myslela, že jsem pro vás 
přišel? No to je ale omyl! Já jsem se chtěl optat, jestli si můžu tady zavázat 
tkaničku.“ 

Zvedl jsem nohu, položil na příčku prázdné židle a zavazoval. Franta došel.  

„To ti je legrace, Franto,“ povídal jsem, „tady ta namyšlená slečna si 
myslela, že s ní chci tančit!“ 

Franta udělal parádní přitroublej ksicht a vyprskl do dlaně.  

„Támhle ten,“ ukázal jsem zrudlé Komtese na Jirku, „ten s vámi chtěl tančit! 
Co ho to jen napadlo, viď Franto?!“  

„No jo,“ povídal Franta.  

„Polovina holek z Varů mu píše zamilované dopisy. Co na vás vidí, to teda 
nevim!“  

A pak jsem ji dorazil: „Jenom holky z bufetu si netroufnou, protože ví, že 
nemají šanci!“  

No, byl jsem zlej. Komtesa zrudla, vzala kabelku a už jí nebylo. Dva týdny 
tam nepřišla. Pak se objevila. Byla jiná. Pokukovala pořád k našemu stolu na 
Jirku. Ten už měl cukání.  

„Nech ji ještě tejden vydusit do měkka,“ povídal Franta.  

„Ona už nepřijde, WWW!“ řekl nešťastně Jirka.  

„Ale přijde, neboj. Ručím ti za to!“  
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Já to nebudu natahovat. Samosebou, že přišla. A samosebou, že vyskočila, 
ještě než Jirka pořádně došel ke stolu. Byla z toho velká láska a Jirka si 
Komtesu odvezl do Varů.  

Seděli jsme takhle jednou před koncem vojny zase my tři v Bristolu na pivě.  

„Ona Alenka,“ povídal Jirka, „vůbec není taková, jak se vám zdála. Ona mě 
povídala, že si myslela, že všichni vojclové jsou jako ty, WWW!“  

„Ale??!" povídal jsem.  

„No,“ pokračoval Jirka, „ona mi říkala, co jsi jí řekl.“  

„A copak ty jako na to?“ zeptal jsem se.  

Jirka se začal ošívat: „No, já jsem jí, WWW, řekl, že jsi měl štěstí, že jsem 
u toho nebyl, protože bych ti rozbil hubu!“  

„Tak se na to, Franto, podívej!“ zvolal jsem rozhořčeně. „Tady máš pravou 
nefalšovanou vděčnost. Je tvrdší jak žula!“  

„Já vím, WWW,“ povídal nešťastně Jirka, „co jsem jí měl ale na to říct?“  

„Právě to, co jsi řekl. Jinak bys byl strašnej trouba!!!“ 
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BRISTOL  

Bůh trestá svého bejvalého ministranta, který hřeší na jeho dobrotu 

Von se člověk vopravdu ocitne někdy v autě v ošemetné situaci. A zajímavej 
úkaz je taky ten, že čím více obklopen lidma v jiných autech, tím více se cítí 
zoufale sám. Já jsem prodělal jednou velice krátkou cestu, kdy jsem neřídil, 
auto bylo plné, ale já jsem se v něm cejtil opravdu všemi vopuštěnej, až bych 
nad sebou brečel.  

Udělali jsme si v těch Žižkovejch kasárnách v Olomouci jednou takhle 
v neděli topinky, protože ten suchej salám za 3.20, kterej jsme měli každou 
neděli jako studenou večeři, už nám lezl krkem. Topinky jsme řádně 
očesnekovali a přepadla nás po nich žízeň nesmírná. Navrhl jsem, že skočím 
vedle do Bristolu do něčeho pro pivo. Byl to odvážný a šlechetný návrh, 
protože v Olomouci bylo v té době 23 kasáren a když jste na ulici o někoho 
zavadili, tak to byl buď lampasák, nebo občanskej pracovník kasáren a často 
rovnou vojenská policie zvaná lítačka.  

Ale ať jsme hledali, jak jsme hledali, žádnou pořádnou nádobu na pivo jsme 
nenašli. Sedl jsem si na kavalec a obrátil prosebně oči k nebi, málokdy se 
stalo, že Pán Bůh svého ministranta opustil. Taky jo. Uviděl jsem nad sebou 
krásnou záři a uslyšel shůry hlas. No copak to WWW vidíš?? Ta nádherná 
záře pocházela ze světla, jehož skleněná koule byla obzvláště veliká.  

Přitáhli jsme pod ni patrovou postel, koule byla v mžiku vyšroubovaná, 
WWW si oblékl tepláky. Podle nich ale stejně byl každej vojcl načerno 
u Moravy poznán, tak jsem to vylepšil nahoře kabátkem od vojenskýho 
pyžama, který byl žlutý a dal se při dobré vůli považovat za sepranou košili 
po dědečkovi.  

Protáhl jsem se dírou v plotě, za mnou byla prostrčena ta koule a já s ní 
šlapal do Bristolu na rohu. Jenže; koule to není džbánek, co ho postavíte na 
pult, zapálíte si a obhlížíte hospodu. Tu kouli jsem musel držet oběma 
rukama. Když byla naplněna, tak ji zase držel výčepní a já mu odpočítal ty 
vybraný drobný.  

Když na to teď vzpomínám, tak to vypadalo jako nějakej rituální 
náboženskej obřad. Jen se vzájemné uklonit!  

Zpychnul jsem a šel jsem s tou koulí do Bristolu znova.  

Ale to už na mě venku čekali, narvali mě do gazíku a vezli k dozorčímu 
posádky. Z koule vyšplíchlo pivo na tepláky, takže jsem ještě vypadal jako 
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pobuda, který se nekontroluje a občas se pomočí. Dozorčí posádky si mě 
zhnuseně prohlédl, pořád jsem musel držet u toho tu koulí s pivem a nechal 
odvézt k dozorčímu útvaru do našich kasáren. Toho měl zrovna kapitán 
Brozman. Východňár. Našel docela šikovnou krabici, tak akorát, tu kouli 
s pivem do ní postavil a poslal mě na rotu. Ráno po rozdílení si mě hned vzal 
velitel roty kpt. Šipka do kanceláře. Měl docela dobrou náladu! Jestli už vím, 
že jdu na hlášení k náčelníkovi štábu? On že by se měl sice samou ostudou 
jako důstojník zastřelit, ale to prý by přišel o to potěšení vidět, jakej mi dá 
náčelník flastr. Pak teprve že si rozmyslí, jestli nezažádá o přeložení někam 
na východní Slovensko, protože mít na rotě chlapa, kterej běhá napůl 
v pyžamu s lustrem do hospody pro pivo, to že je na něj vopravdu moc.  

WWW si vzorně vyčistil kanady, přišil utržené knoflíky a dostavil se 
k náčelníkovi štábu. Major Pánek už měl na stole tu kouli, prázdnou a vzorně 
někým umytou. Dlouho jsem stál v pozoru a on se koukal střídavě na mě 
a na tu kouli. Pak se mě zeptal, jestli je to pravda, co mu bylo nahlášeno. 
Začal řvát, že by mě měl dát k soudu, že bych tam ale zesměšnil celej útvar 
a musela by se snad měnit nám všem drahá útvarová zástava. A že bych měl 
dostat ostrý, ale to tak, abych se ještě v posádkové base tím kouskem chlubil. 
Napařil mně 14 dní vězení po službě, vrátil tu kouli a poslal na rotu. Kouli 
jsem přišrouboval zpátky, zkusil vypínač a zvedl k ní zbožně oči.  

Ale žádný hlas shůry se neozval.  

Patrně i tam už mě měli plné zuby!!  
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TAKOVÉ ZVLÁŠTNÍ ROHLÍKY  

Cesty mají tu krásnou vlastnost, že vždy někam vedou. A když najednou 
končí, tak se můžete vždy po ní vrátit zpátky. Ovšem, až na jednu výjimku. 
Však víte jakou. Ale o téhle cestě jsem psát nechtěl, spíše o nějaké veselejší.  

Dovolí jistě dámy jednu malou vzpomínku z vojny. Konalo se zase jednou 
protichemické cvičení. S výjezdem na Libavu. Už týden před ním zavládla 
v kasárnách posvátná hrůza, protože major Špaténka, který ho organizoval, 
byl vyhlášenej magor. Marodka odolávala statečně náporu, doktor, 
přezdívanej podle Švejka Grunstein, houfně zoufalce vyhazoval. Pouze 
otevřená zlomenina skýtala jakous takous šanci se tomuhle vyhnout.  

Už jsem jednou Grunsteina oblafnul, podruhé by to asi nevyšlo. Zahájil jsem 
útěk dopředu. Když už tam musím, tak si vydobýt šikovnou pozici. Podařilo 
se. Byl jsem umístěn v přepadovém oddílu, který měl provést protichemický 
útok na kolonu vozidel. Byl jsem ušetřen toho, co čekalo přepadenou 
jednotku. Vyskákat z aut, nasadit si hnusné masky, obout ty příšerné 
přezůvky až do pasu (atomkecky) a pak se zahalit do pláštěnky. Takto 
v půlhodinovém podřepu přečkat útok a pak se vzájemně očisťovat.  

Vyjeli jsme půl hodiny před těma nešťastníkama. Major Špaténka v gazíku, 
já za ním vedle řidiče ve vejtřasce a ještě pár maníků na korbě. Měli jsme 
sadu dýmovnic různě barevných, aby bylo jasné, že chemický útok nastal. 
Dojeli jsme před křižovatku a gazík zastavil. Špaténka vylezl a koukal zblble 
do mapy.  

„Teď,“ povídal, „mám jet na té křižovatce rovně. Ale tady veda jen cesta 
doprava nebo doleva. To je nepořádek,“ vztekal se. „Já toho aspiranta 
roztrhnu.“  

„Soudruhu majore,“ špitl jsem nesměle, „když tu mapu natočíte, tak ta cesta, 
co vede doprava, je rovně. Třeba jen špatně označil světové strany.“  

„Co to tady desátníku vykládáte za hovadiny?! I když ji natočím, tak jsem 
nepřijel rovně. Dyť to de do pravýho úhlu.“  

„No já jsem jen tak myslel, aby nebyla ta vostuda, že nás ta kolona, co ji 
máme přepadnout, dojede.“  

Špaténka se zděsil. Na cvičení si strašně zakládal, nic jiného ten 
protichemickej cvok neznal. Ta ostuda ho děsila! Chvilku se rozhodoval. 
Instinktivně vytušil, ze nalevo nelze nepřítele hledat. Zahli jsme doprava. 
Pokračovali jsme ještě pět kilometrů. Špaténka hledal vhodné místo. Našel 
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ho za nepřehlednou zatáčkou. Mírná stráň z obou stran a břízky. Zaujali jsme 
pozici a čekali na ty nešťastníky. Špaténka spokojeně obcházel.  

„Soudruhu majore,“ povídal jsem mu (strašně rád se o tom bavil) „když tak 
budou v podřepu v tej pláštěnce, není v reálu nebezpečí, že nepřítel je 
postřílí?“ Ale Špaténka se se mnou nechtěl bavit. Napjatě poslouchal zvuk 
přijíždějící kolony. Kolona měla s překvapením vjet do zamořeného 
prostoru. Konečně! Modré, červené a zelené dýmovnice dopadly na cestu.  

Ze zatáčky vyjel pekařskej Robur a do toho krásnýho barevnýho mraku vjel. 
Ješte se ozvalo pár výbuchů. Robur zastavil, řidič vyskočil a dal se na útěk 
k lesíku. „Chyťte ho,“ zařval Špaténka. Ale kdepak my na toho kluka 
pekařskýho. Utekl nám. „Co teď,“ ječel Špaténka, „bylo to špatně doprava, 
já to věděl!!“  

Co s tím autem? Jako s tím pekařským. Vlezl jsem do kabiny a podíval na 
dodáky. „Odvezeme ho do první vesnice a on ten pekař, až se vzpamatuje, 
tak si tam pro něj dojde.“  

Špaténka byl zamyšlenej. „Jo, jo, takhle to uděláme. Ale že ten chlap se 
z toho dostal, bez protichemického vybavení, to mi nejde do hlavy.“ Podle 
Špaténky měl pekař vyskočit, navlíknout na sebe to vybavení a v podřepu 
počkat, až mu Špaténka vysvětlí, že se jedná o omyl.  

Sedl jsem do Roburu a jel. Přede mnou major Špaténka v gazíku 
a s blikajícím žlutým světlem. Ne daleko. Do první vesnice ke "Smíšenému 
zboží". Vedoucí vylezl. Vysvětlil jsem mu, o co jde. Otevřel dveře.  

„Dneska všechno!!!“ Vydechl šťastně a koukal na zelený rohlíky, modrej 
chleba a duhový housky.  

„Je to trochu načichlý,“ povídal jsem. „Ale to vyvane.“  

Mávnul rukou. „Zblajznou všechno, dneska je čtvrtek a od pondělka je to 
první pečivo! Kvůli tomu vašemu blbému cvičení!“  
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BRIX – PES VOJENSKÝ 

Vy byste, vy všichni mazánkové, potřebovali na vojnu, aby vás ty roupy 
přešly. Dostat takovýho Janoucha jako psovoda, vyhlášeného blbce u útvaru. 
A konzervy s nudlema pořád dokola. Ještě že ten WWW na mne držel 
a vobčas mi z kuchyně donesl kosti z polívky. Von ten Janouch to neviděl 
rád. WWW, když mě drbal za ušima, tak mi vždycky říkal: „Brixi, Brixi, ten 
tvůj pán se snad ani normálně nenarodil, von ten pitomec vyšel v denním 
rozkaze roty!“ 

Taky jo, von si chtěl uhnat frčku a drezůroval mě jako blbec. Když mě 
jednou chtěl vodtáhnout vod těch kostí od WWW, rafnul jsem ho do prdele. 
Já jsem si myslel, že mě pustí do civilu, ale to vy nafrněný pudlové nevíte, 
co je vojna. Šel jsem i s tím Janouchem do vyřazovacího kurzu! Tady už šlo 
o mou psí profesionální čest. Já jsem z toho kurzu vyšel na výtečnou a ten 
pitomej Janouch taky nějak prolezl. A byli jsme zpátky u útvaru. WWW 
nade mnou sprásknul ruce a donesl mi obzvláště dobrou porci kostí, 
s kloubama, to je moje! Ten Janouch tu frčku dostal! Myslel jsem, že bude 
pokoj, ale ono to bylo ještě horší. To už se s ním nedalo vydržet. Já jsem 
z toho byl vopravdu vzteklej jak pes. Nikoho jsem k sobě do kotce nepustil, 
jenom WWW a toho Janoucha, páč vojna je halt vojna a rozkaz je rozkaz. 
Ale neudržel jsem se a jednou jsem tomu Janouchovi zase po tý prdeli šel. 
Von už to ale čekal. Poprvé mu ji zašívali, podruhý už jsem stihnul jen 
rozervat kalhoty a Janouch to šel vohlásit!  

WWW za mnou pak přišel a říkal mi: „Brixi, ty starej vole, cos to vyvedl. 
Vždyť voni tě snad nechaj zastřelit. To jsi to nemohl těch pár měsíců, než ten 
pitomec půjde do civilu, vydržet?“  

A já jsem kňučel a lízal mu ruku, páč jsem viděl, že je vopravdu zle. Nějak 
jsem tušil, že WWW mě v tom nenechá, páč jsme se měli voba rádi. No jo, 
to ale není nic pro vás! Vy tak honit se jak pitomí po parku a vochcat bez 
rozkazu kdejaký kolo u auta!!! 

Tak dobře, ale každý vyprávění musí začít od začátku, aby to nebyly jen 
takový štěky. Když o tom dneska přemejšlím, tak mi byl ten Janouch asi 
souzenej! Já jsem byl prosím vopravdu protivnej pes a když mi dali 
Janoucha, tak se na rotě říkalo: „Ti dva se hledali, až se našli!“  

Sloužili jsme v Olomouci u strážní roty a bylo to pořád dokola. Na letiště do 
stráže, večer se zaplombovaly hangáry a u jednoho mě ten pacholek 
Janouchů uvázal na dlouhý lano. Byl to ten nejvodlehlejší hangár! Nikde 
nikdo, já bych se někdy ukousal nudou! Janouch přišel dvakrát za noc, 
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zkontroloval plomby, jako bych byl takovej pitomec a do hangáru někoho 
kdy pustil, a pak to zapsal na strážnici důležité do strážního výkazu! Jednou 
si takhle poštěkávám (na Hané se to strašně rozléhalo) s jedním troubou 
z Litovle a najednou koukám, místo Janoucha jde velitel stráže kaprál 
WWW! To si neumíte představit, jak to ve mně hrálo vzteky. Tak ten 
Janouch mě nechává kontrolovat!! Zůstal jsem sedět na konci toho 
nataženýho lana a dělal, že poslouchám, co mele ten trouba z Litovle. WWW 
důležitě zkontroloval plombu, neměl na to právo, to měl dělat Janouch, 
a chtěl jít pryč. Ale ouha, já jsem vyrazil a WWW měl vodříznutou cestu. Já 
vám měl pitomec z toho takovou zlomyslnou radost, už jsem viděl, jak si pro 
něj bude muset přijít Janouch, že jsem na tom laně lítal jak zběsilej. WWW 
mně zkoušel domlouvat a pak mi nadával jako vostatní a to neměl! Dost 
toho, že jsem musel poslouchat Janoucha!  

Víte co mi ten WWW nakonec vyvedl, takovou blbost a já stará páka jsem 
mu na to skočil? Von vzal ňákej klacek a hodil ho na druhou stranu vod vrat. 
Už když jsem pro něj mydlil, tak jsem viděl, co to je za fígl! Než jsem ale na 
tom sněhu zašlajfoval a votočil se, tak ten pacholek kaprálskej byl venku. Já 
jsem v tom fofru na konci na tý zarážce udělal kotrmelec a myslel jsem, že 
bude po mně.  

Zůstal jsem ležet a jen jsem kňučel, páč se mi nějak vobojek zaříznul do 
krku.  

Do toho mlel furt ten debil z Litovle!!  

Svatý Hafuša a WWW stáli při mně. Jináč to nemohlo ani být. Zůstal jsem 
po tom kotrmelci ležet na sněhu a jen jsem tiše kňučel. Viděl jsem před 
sebou za plotem ty kaprálský kanady, co se nehejbaly, jen jsem si ještě stačil 
pomyslet, proč neutíkají pro toho Janoucha, ale zároveň jsem si uvědomil, že 
už je pozdě, že než doběhnou na strážnici, vzbudí Janoucha, než von se 
předpisově ustrojí?!  

Pak už jsem ani kňučet nemohl, jak mi v tom překážel jazyk. Než se mi ty 
kanady před očima rozmazaly, tak jsem si ještě stačil pomyslet, že takhle 
tedy končí ten můj blbej psí život. Pak už byla jenom tma. Najednou jsem 
ale cítil, že zasejc dejchám, někdo mě tak divně hladil a prohmatával za 
ušima.To bude asi vstupní prohlídka do psího nebe, to musí bejt, zvláště 
u bejvalejch vojenskejch psů, to dá rozum. Votevřel jsem voči a viděl jsem 
vám zasejc ty kaprálský kanady. Jen odskočily do bezpečný vzdálenosti. 
WWW na mě mluvil, WWW mi nadával, ale vono vám to znělo ouplně 
jinak, než když mě Janouch drezůroval. Mě všechno bolelo, já jsem ho moc 
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neposlouchal, ale večer v kotci jsem vo tom celou noc přemýšlel. WWW mi 
vlastně říkal samý vošklivý věci, že sem blbec, esli tohle jsem měl zapotřebí, 
že jsme mohli mít průser voba dva (to teda zase nevím proč, páč já jsem se 
choval naprosto předpisově, až na to, že jsem skočil na tu fintu), proč tu 
vojnu tak beru a že jsem jako ten Janouch.  

Já jsem se posadil a dal hlavu na stranu, protože mně po tom zaříznutým 
vobojku strašně bolelo za krkem. WWW si ale myslel, že ho poslouchám 
pozorně, tak mlel, mlel, ale tak ňák hezky.  

Pořád si ale udržoval dostatečnej distanc, ač musel vidět, že už žádný špatný 
oumysly po tom kotrmelci nemám!  

Pak se otočil a šel pryč. Já jsem se postavil a zkoušel štěknout, ale darmo, já 
jsem snad přišel vo hlas! Jen mně bylo divné, že nejde směrem ke strážnici, 
ale ouplně jinam, jestli taky není v šoku a neztratil orientaci, pomyslel jsem 
si!!  

Teď už to vím. Ale tenkrát, když WWW odešel do té chumelenice, co 
začala, jsem to ještě nevěděl. Všechno mě bolelo a vokolo vám byl strašnej 
brajgl. To moje první zakňučení muselo bejt slyšet po celé Hané. Voni ti 
všichni psi z okolí chtěli vědět, co se stalo, a přeštěkávali se jeden přes 
druhého. Já jsem jim stejně vodpovědět nemohl a zrovínka jim bych to vešel 
na čumáky!! Ale najednou jsem vám slyšel, že voni nejsou zlí, že mají vo 
mě starost. I ten protiva ze Svatýho Kopečku, co se pořád vytahuje 
s pokousaným pošťákem, vám byl najednou ňákej jinej. Když jsem 
neodpovídal, ztichli. Zalezli do boudy a s hlavou na předních tlapkách 
přemýšleli vo tom, že von ten psí život je sice pěknej, ale zase jak kdy. 
Strašně chumelilo, ale já jsem pořád seděl u toho plotu a najednou jsem 
věděl, že čekám na toho kaprála, že to byl von, kdo mi ten vobojek povolil, 
že by mě bez něj zítra vodepsali z inventáře.  

Kam ale jenom šel? Na strážnici ne, to bylo na druhou stranu. Janouch teda 
nepřijde, páč to byl takovej předpis, že on jako zástupce velitele stráže tam 
musel bejt, když tam nebyl velitel. Začal jsem si dělat starosti, čím dál víc, 
Haná je rovná a von vypadal taky ňák divnej, jako by ten kotrmelec udělal se 
mnou! V nejhorším, hned jak pro mě přijdou, tak půjdu po jeho stopě, páč na 
stopu já jsem kadet, jen aby nebylo pozdě! Najednou vám slyším kroky, 
z chumelenice se vynořil WWW a v ruce nesl balíček. Ani neumím vyštěkat 
tu vůni.  

Víte jak se mi ten holomek kaprálská za moje starosti vodvděčil? Řekl, že 
ještě tak vošklivýho sněhuláka neviděl! Vlezl vopatrně do vohrady a hodil 
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mi na zem kousek. Druhej mi podal v rukavici, pak si ji stáhnul a podal mi 
ten třetí. Podrbal mě za ušima a odvedl pod přístřešek a já šel jak beránek. 
Ale k brance jsem ho zase doprovodil, páč to byl přeci jen můj rajón!  

Já vím, že to protahuji, ale ten klíčovej moment v mým psím životě musím 
popsat, pak už to půjde šupem. Ráno přišel Janouch a odvedl mě ke 
strážnici. To už nám to všem skončilo, na letišti začínal denní provoz, stráž 
už jen dospávala a čekala na vystřídání a odvoz do kasáren v Olomouci. 
Janouch, jak mě vedl, tak zase škubal se šňůrou, on to dělal pořád, páč chtěl 
bejt energickej psovod. WWW na nás čekal před strážnicí a Janouch mu 
hlásil, že jsem ňákej divnej.  

„Protože mu nedáš pořádně nažrat,“ řekl WWW a Janouch se urazil. Ono to 
fakt nebyla pravda, Janouch měl na nástěnce v psinci nejlepší hodnocení, 
žádnej černej bod!  

WWW poslal Janoucha spát, tuhle divnou noc byl vzhůru víc než obvykle. 
Byl jsem uvázán venku na svém místě. WWW počkal, až Janouch usne, 
odvázal mě a potichu dovedl na strážnici. Obranou lidu mi otřel packy, 
přední článkem "Mír uhájíme", na zadní jsem neviděl. Uložil mě ke kamnům 
a řekl "spinkej, Brixi". Já jsem se vám pod chlupama červenal. Kdo to kdy 
viděl, říct vojenskýmu psu "spinkej"?  

Ale nemohl jsem. První usnul u stolu WWW a na strážnici musí být někdo 
vzhůru, to je předpis!  

Musel jsem si to dát ostatně nějak konečně dohromady. Vedle chrápal můj 
nadřízenej Janouch. Předpisově oblečen, jen opasek si povolil a sundal 
čepici. Voják jak řemen! U stolu klimbal kaprál WWW, co měl být správně 
vzhůru. Von vám vypadal!! Povolil si kanady a natáhl nohy na bedýnku se 
střelivem, vopřenej byl o ruku, až se mu srandovně zkřivila tvář a do toho 
vám začal slintat. I pes může trpět rozštěpením osobnosti, to si nemyslete. Ta 
moje vycvičená vojenská půlka byla pro Janoucha, ta druhá půlka 
obyčejného psa byla pro toho slintu. Já to nebudu protahovat, ta půlka 
vobyčejnýho psa, který jako každej chce, aby ho měl někdo rád, vyhrála! 
Přemýšlel jsem, jestli mám potichu vstát a toho uslintanýho kaprála olíznout.  

Ale řekl předtím – lež!!! 

Nikdy už to potom nebylo tak krásný, ani potom, když jsem odešel s WWW 
do civilu, jako po té noci do konce vojny. Já jsem se na to letiště už těšil, ani 
ten hangár mi nepřipadal tak votravnej. WWW každý den přišel, každý den 
přinesl nějakou dobrotu, ale o ni mi ani nešlo, hlavně že tam byl on!  
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Víte, on vám byl hrozně náladovej. Já už jsem z dálky viděl s jakou jde, to 
pes pozná, zvláště vojenskej cvičenej. Někdy si jen sedl na takovou fošnu 
před vratama hangáru, nemluvil a jen kouřil. Nikdy mi neřekl, co mu bylo, 
ale to bych asi stejně nepochopil i přes ty výborný výsledky z kurzu. Když 
měl takovou náladu, tak já jsem si sednul vedle něho a koukal jsem tam, kam 
koukal on! Jindy zase byl veselej a vykládal mi všelijaký historky o jiných 
psech. Co von si vám všechno vymejšlel!!  

Vyprávěl mi o jezevčíkovi jejich souseda pana Maršíka, kterej mu jednou 
z legrace dal v těch slavnejch květnovejch dnech na boudu sovětskou vlajku, 
a protože to bylo v padesátých letech, tak málem skončil v uranovejch 
dolech. Ale Maršík trval na tom, že pes je nejlepší přítel člověka a tím 
pádem i sovětskýho svazu a vysekal se z toho. Tomu jezevčíkovi pak prej 
celá vesnice říkala rudej komisař. To je taky jméno pro psa, co? Já jsem se 
smál po tom našem způsobu, obskakoval jsem WWW a vesele štěkal, nosil 
mu všechny klacky ve vohradě, protože jsem měl radost, že má dobrou 
náladu a tak brebentí.  

Ono by se toho dalo napsat strašně moc, co jsem s ním prožil.  

Po tom mém druhém skoro pokousání Janoucha už jsem nesměl do služby 
a bylo to se mnou nahnutý. Nejdříve zjistili, jestli nemám vzteklinu, jen si 
považte!! U veterináře byl se mnou WWW, Janouch nechtěl a WWW se ptal 
pana doktora, jestli by se nemohl podívat eventuelně na Janoucha, páč já 
jsem v pořádku. Doktor mu to uznal, ale říkal, že to bude vošemetná 
záležitost, že to vlastně nepude!!  

Můj další osud nebyl pořád jistej! WWW mi pak povídal, že jsem mu dal 
zabrat. Bylo zapojeno do akce celé příbuzenstvo a všechny známosti. 
Nejvíce se ovšem osvědčila rozvedená tetička WWW, fešanda, která byla na 
uniformy a narazila si ňákýho písaře na generálním štábu. Jednou přišel 
WWW srandovně voblečenej, kalhoty měl nad kotníkama a ta košile?!! Já 
jsem si ho musel vočuchat, esli je to vopravdu von! A jelo se do civilu. Na 
nádraží mi WWW koupil párek jako sobě, jenom pivo mi nedal, abych prej 
nevyváděl. Ale ukradl feldflašku a ešus a já se naposledy napil olomoucké 
vody. 

Nejdříve to bylo dlouhým vlakem, co málo stavěl, pak kratším a byli jsme ve 
vesnici, kde WWW měl tatínka, maminku a protivnýho Alíka u boudy. 
Řeknu vám, musel jsem si zvykat. To nebylo nic pro vojenského psa. Alík 
nebyl ani schopen udělat na dvoře pořádek se slepicema, natož aby hlídal 
barák. Ještě mu maminka WWW nadržovala. Von byl z kraje strašně 
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protivnej, myslel si snad, že mi jde o tu jeho boudu. Tu jsem nepotřeboval, 
protože jsem spal s WWW v pokojíku. Ale jenom měsíc. WWW pak odejel 
do velikýho města a bydlel na svobodárně, tam jsem s ním nemohl. Bylo to 
ale pořád pěkný, jezdil každý pátek domů a vždycky na mě měl čas.  

Pak začal jezdit míň, až přijel s ňákou paničkou, ta se mi moc nelíbila, ale 
patřila k WWW a to bylo svatý. Jenže jezdil pak už domů jednou za dlouhý 
čas a většinu pátků jsem seděl u vrat nadarmo. Myslel jsem si, proč si mě 
k sobě nevezme, určitě už nebydlí na svobodárně a má větší boudu. Já bych 
se uskrovnil! Jednou přijel ve čtvrtek vlakem, to vám bylo moc divný! Do 
rána se v obýváku svítilo, on si povídal s tatínkem. Vono se to nemá, ale já 
jsem zkoušel poslouchat pod voknem. No moudrej jsem z toho nebyl, ale 
najednou jsem, nevím jak, věděl, že vidím WWW naposledy. Druhý den 
přijela autem ta jeho panička, auto bylo naložený a ještě mělo na střeše 
zahrádku.  

Celou noc jsem se nehnul ze schodů!!  

Brzy ráno vyšel první WWW, sedl si ke mě na schody a tak pěkně mě hladil, 
jako když jsem udělal ten kotrmelec. Jenže mě to netěšilo, bylo mi smutno 
a jemu také, to jsem ještě pořád poznal.  

Nikdy jsem to nedělal, ale tenkráte jsem za tím autem utíkal. WWW mě 
viděl v zrcátku, zastavil a šel ke mě. Briti, povídal, buď hodnej a běž 
k tatínkovi a mamince, oni teď budou sami, tak mi je hlídej. Já jsem ho 
poslechnul jako vždycky!  

Nic už mě potom nebavilo, ležel jsem většinou za barákem, ani chuť na jídlo 
jsem neměl. Maminka WWW mi vařila samé dobroty, ale stejně to nakonec 
měly slepice.  

Já už jsem jen ležel, ani běhat se mi nechtělo, ani jsem je neodháněl. Jen ten 
drzej kohout mě namíchnul a tak jsem za ním vystartoval. On přes dvůr 
a vratama na ulici, já za ním. Jak jsem běžel, blesklo mi hlavou, proč já toho 
pitomýho kohouta vlastně honím, když už je všechno jedno! Zpomalil jsem. 
To auto jsem zahlídnul na poslední moment, náraz jsem ani necítil.  

Tak jsem vám to všechno vyštěkal z toho psího nebe, které sousedí s tím 
vaším. Já tu čekám na WWW. Nevypadá to s ním dobře. Kdyby však přišel 
do pekla, tak já tady ňákýmu andělovi natrhnu "prdelku" jako Janouchovi, 
oni mě pošlou šupem za ním a budeme zase spolu!!!  
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Brix – jen na závěr:  

Tak jsem dopsal Brixe. Jestli sem ještě náhodou "Zdena bez psa" nakoukne, 
tak uvidí, že to na žádnou povídku není, že to jsou jen takové vzpomínky! 
V pořádné povídce přeci nemůže být WWW a vůbec, má svý pravidla, která 
jsou mi neznámá. Když jsem to po sobě četl, dobře jsem viděl, kolikrát jsem 
opakoval třeba slovo "tak" a "najednou", na to si dá písmák pozor. Ale psal 
jsem to spontánně, moc jsem neopravoval.  

Ani se mi pak do psaní najednou (no viďte) nechtělo, věděl jsem, že musím 
popravdě dojít k tomu smutnému konci.  

Jestli to někdo z vás dočetl až sem, tak mu děkuji, že se se mnou podělil 
o vzpomínky na toho krásného, chytrého a věrného Brixe!  
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BRIX VZPOMÍNÁ NA SVÉ NAROZENINY 

Když jsme měli službu na letišti v neděli, tak to jsem byl u hangáru uvázanej 
celej den, ne jen v noci. Už jsem se těšil, až WWW přijde a donese mi tu 
moji dobrotu – kosti z polívky.  

A jednou on šel nějak vážně, skoro slavnostně, až jsem přestal poskakovat, 
posadil jsem se, dal hlavu trochu na stranu a přemýšlel, co to na mne zasejc 
hraje.  

Vlezl do ohrady a povídal: „Brixi, posaď se pořádně, ty blboune!“  

No jo, takhle on mi někdy říkal, ale on směl.  

„Jestlipak víš, že máš dneska narozeniny?“  

Prej si v papírech vyčetl, že dneska je to na psí chlup přesně sedm let, co 
jsem na světě.  

„Tak tady máš, Brixi, obzvláště dobrý kostičky,“ povídal, „a mám pro tebe 
ještě dárek.“  

Pak se WWW posadil na tu svoji fošnu, já jsem chrupal ty vynikající kosti 
a WWW pokuřoval.  

„Představ si, Brixi,“ povídal mi, „že ten bažant přinesl na strážnici takový 
kosti, že bys to asi fakt nežral, páč jsem tě zhejčkal.“  

A povídal WWW, že ty kosti vzal, šel do tý kuchyně sám, zavolal si kuchaře 
a mrskl mu ty kosti pod nohy.  

Že prej mu řekl, že takhle si bojovou družbu ve Varšavský smlouvě 
nepředstavuje a že až budou zase kuchaři chtít pašovat přes letiště pro 
vokolní hostinský žrádlo pro prasata, tak ať se na WWW nevobracej, on že 
bude z křemene, jako příslušník národa z kvádrů.  

Kuchař že byl zelenej jak špenát, že to bylo nedopatření, že toho bažanta za 
to setře, tohle že musí WWW pochopit, že on se vo kosti postará sám a to 
přímo z důstojnickej kuchyně! Ať jen WWW popřeje Brixovi pěkné 
narozeniny a hodně pohody při další službě u hangáru.  

Tohle WWW mlel, já jsem chroupal ty kosti, jen ze slušnosti jsem občas 
zvednul hlavu, aby si nemyslel, že mě to nezajímá. WWW mi nalil 
z feldflašky čerstvou vodu, kam jen on na ni chodil, že nebyla cejtit chlórem 
jako od Janoucha?! Asi mají v tej lampasáckej kuchyni tajnou studánku, 
pomyslel jsem si, a WWW ji vypátral.  
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No ale potom, co se vám nestalo!  

WWW mě odvázal a vedl z ohrady ven. Já se pořád ohlížel po tom hangáru, 
ale WWW říkal, že jsem trouba, že tam jsou stejně jen rozmontovaný 
vrtulníky a to že není cement, aby se to kradlo.  

A kdyby něco, tak já jsem se utrhnul a utekl z ohrady. Jinak že máme oba 
průser a zavřou nás až zčernáme, povídal WWW. Ale měl to ňáký popletený 
– zčernal by von, já už jsem skoro černej byl.  

Zavedl mě za letiště, to byl pořád vojenskej nepřístupnej prostor a povídal:  

„Tak Brixi, tady máš dárek, tady nikde není žádná značka od psa. Všechno si 
to vočuchej, to je všechno tvoje, hlavně pacholku nezdrhni!“ A taky jo!  

Ježíš, já byl jak v nějakém krásném psím snu. Vopravdu jsem si to všechno 
značkoval, já jsem byl takovým pánem, vo tom se nemohlo žádnýmu 
hafanovi široko daleko okolo Olomouce ani snít! Už jsem se těšil, jak jim to 
večer budu vyštěkávat, ať puknou vzteky!  

Tak to byl ten krásnej dárek od WWW k narozeninám. Já měl takovou 
radost! Jak jsem voznačkoval nějakej panenskej keř, hned jsem k němu letěl, 
abych ho radostí volíznul. Ale tak to přišlo, že jsem se mu ještě ten den za tu 
radost vodměnil.  

Věděl jsem, že tam jsou králíci. Lítal jsem tak dlouho, až jeden vyběhl. 
Představte si, že ten mamlas to na mě zkoušel s kličkováním! No, nadarmo 
jsem je z ohrady nepozoroval! Napálil jsem to rovně, bez ohledu na ty jeho 
kličky. Von jednou doprava, podruhý doleva a napotřetí mi skočil rovnou do 
tlamy. A WWW dostal taky dárek, aby věděl, že já nejsem žádný mejdlo, že 
se taky umím vokázat! Ten den jsem se poprvé těšil, až WWW odejde 
z ohrady. Měl jsem těm bambulům na Hané co vyštěkávat!!!  
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BRIX – WWW MI NAŠEL NEVĚSTU  

ale bylo to pro peníze, sňatek z rozumu se tomu říká, jak mi pak 
vysvětlil 

Jednou za mnou WWW přišel do kotce a povídal: „Brixi, jede se na jih, do 
kraje dobrého vína a lepých děv, páč naše četa je v rámci divize na dva 
měsíce odvelena na letiště Brno-Slatiňany. Tam budeme Brixi ovšem jen 
přespávat a budeme jezdit přes Vyškov někam do lesů, kde sou zakopaný 
strategický zásoby leteckýho benzínu. Ty my musíme před imperialistama 
vohlídat!! I kdyby to byl jenom malinkatej imperialista, co si přijde 
s kyblíčkem a bude škemrat!!“  

A tak se stalo. Já jsem viděl, že tam je WWW docela spokojenej. Jezdilo se 
do Vyškova na rozdílení do stráže, vono to bylo v kasárnách, co byla 
vojenská akademie, a WWW říkal, ze tohle mi budou ostatní psi v Olomouci 
závidět, protože se vrátím s titulem. Jelo se přes vesničku, kde se narodil 
truhlář, druhej slavnej v dějinách lidstva. První Ježíš K. a druhý K.Gottwald!  

Ve stráži to pak byla paráda, opravdu v lese. WWW říkal, že jsme jako na 
dovolený, málem na to doplatil, ale to je jiná historie. Zpátky cestou do 
kasáren jsme stavěli v takové malé vesničce, WWW musel pokaždé nutně na 
záchod do hospůdky. Janouch zůstal ve voze. WWW si bral na ten záchod 
dva bochníky chleba a pytel nudlí, co jsem nežral! Bylo prý za to jedny 
startky a deset korun. WWW, když se na těch čtyřiadvacet hodin fasovalo 
jídlo do stráže, tak to vypadalo, že tam jedou dvě roty. Hostinskej, když mě 
uviděl, tak vám byl z toho na větvi, jakej jsem byl fešák. A hned do WWW 
hučel, že má pro mne nevěstu, ze tohle si nemůže nechat ujít, ze si to nechá 
něco stát. WWW zase říkal, že to je vošemetný, že jsem přeci jen vojenskej 
pes a že se nenechá zavřít do Sabinova, páč Janouch je nebezpečnej blb, 
kterej by to mohl všechno nahlásit. Takhle se o mě ten kuplíř WWW bavil 
s hospodským, jako bych tam nebyl. Hospodskej zase, že o Janoucha se 
postará ta jeho, že je fešanda, že mu donese do auta pivo a vůbec ho bude 
vokouzlovat dokud já prej budu v akci!  

Příště když jsme zastavili bylo vše připraveno. Nejen WWW musel na 
záchod, ale prej i já. Hospodská donesla Janouchovi do auta pivo, to ten 
blbec nechtěl a musela zpátky pro limonádu. A pak si s ním povídala. Na 
dvoře vám stala nevěsta. Vesnická, ale pěkná, nezkažená. To by ale chtělo 
trochu namlouvání a ne takhle rychle. Copak já, já jsem byl vojenskej pes, já 
jsem věděl, že v boji jde o minuty, zvláště s WWW, ale vona?!!  
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Vona vám z toho byla tak vyplašená, ze mi utekla a zalezla pod takovou 
kůlnu na špalkách, aby to zespoda větralo. A odtamtud ji nemohli dostat ani 
hráběma. Hospodskej hořekoval, že se musíme zastavit za dva dny, až 
pojedem, že jí domluví, že dá WWW tu slíbenou padesátku třeba dopředu. 
WWW zasejc, ze má svoji čest, že on to vzít dopředu nemůže, když tak ty 
cigára navíc, co mu hostinskej cpal. A takhle se ti dva lumpové dušovali 
o své cti a moje čest a čest mojí nevěsty pod kůlnou jim byla fuk.  

Když jsme jeli za dva dny znova do stráže, tak si mě WWW vzal na 
procházku do lesa. A že prej mi nic nevyčítá, že viděl v jakej jsem byl 
prekérní situaci, že ani von, jako zkušenej voják, by nevěděl, co by měl 
dělat, kdyby mu slečna zalezla pod kůlnu na špalkách a nechtěla vylézt. Ale 
že teď je situace vážná, že von WWW je švorc a má v pátek rande s jednou 
slečnou, co si ji narazil ve studentské kavárně u Zelnýho trhu.  

Já tu pajdu Brixi nutně potřebuju, povídal, že prej ji pozve do kina a pak na 
smaženýho sýra, aby si nemyslela, že kluci ze západu jsou ňáký mejdla. Já 
jsem si myslel, ze WWW je tak ukecanej, že kdyby přišlo na věc, tak tu 
slečnu ukecá, že by kino i toho smažáka zaplatila vona a ještě by z toho měla 
radost. Já jsem věděl, co ten pacholek kaprálská umí se mnou a že už ho 
trochu znám. Zároveň mi však vadil ten vyčítavej tón, to nebyla moje chyba, 
já jsem hned pochopil vo co kráčí, chyba byla u hospodskýho!! 

Ale tentokráte, všechna čest. Hospodský se vyznamenal. Kůlna byla dole 
zatlučená prknama, nevěsta už se tvářila přívětivěji a hospodskej donesl 
WWW pivo. Vše proběhlo zdárně a včas. Janouch si venku myslel, že 
hospodská na něj definitivně bere!  

Zpátky do kasáren měl WWW dobrou náladu a zpíval si oplzlé písničky. Pak 
nechal zastavit auto, vylezl na střechu a trhal třešně, až byl od nich upatlanej. 
Jestli prej chci taky? Ale já jsem ležel, hlavu na předních tlapách 
a přemejšlel, co se mnou ten syčák vyvedl.  

Pak mi to ale tak nějak vyšlo, ze to naintrikoval docela dobře.  

Mám postaráno o potomky, nouzi s hospodským mít nebudou. WWW má tu 
svoji pajdu a může zaplatit smažáka a konec konců, nevěsta byla pěkná 
a užil jsem si svý!!!! 
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BOJ O KOSTI – WWW V KRIZOVÉM ROCE 1968 HÁJÍ BOJESCHOPNOST 
VARŠAVSKÉ SMLOUVY 

Jen jsem dočetl to pěkné povídání od tojefuka, tak ta vzpomínka tady byla. 
Bojoval jsem statečně jak plch, abych uhájil kosti pro Brixe. Je to 
vzpomínka z vojny, Brixe snad už znáte. 

Pro kosti jsem mu chodil do kuchyně v Olomouci na letišti, to když jsme 
byli ve službě, nebo v Žižkových kasárnách. Tam byl kuchař Jarda Koubek 
z Varů. Byl to výbornej kuchař, měl jen potíže s ochutnáváním, protože si 
v dětství ukousnul špičku jazyka.  

„To mi vysvětli, WWW,“ říkal mi jednou u piva, „jak je to možný, že mám 
kratší jazyk a ještě si na něj "šlapu".“ 

On si na něj fakt šlapal, ale docela roztomile. Když pak emigroval do 
Kanady, tak mu ten ukousnutej jazyk prej přišel vhod, měl hned dobrou 
výslovnost.  

Jarda mi dával pro Brixe na stranu parádní kosti z polívky. A pak najednou 
to byla mizérie. Začal tam chodit prápora z autoroty, co měl doma pudla 
a tomu pudlovi nosil denně domů kila kostí. Prosím, já jsem proti tomu 
pudlovi nic neměl, ani proti kostem pro něj, ale ne na úkor Brixe!!  

Byla taková služba na vojně (chlapi to znají) a to byl dozorčí kuchyně. Ten 
byl určován denním rozkazem. Denní rozkaz psal na rotě písař, kapitán 
Šipka ten rozkaz podepsal a písař ho pak slavnostně přečetl. A v tom jednom 
rozkaze jeden den stálo, že dozorčím kuchyně na druhý den je určen desátník 
WWW. Desátník WWW čekal pěkně v bílým plášti dopoledne na toho 
práporu, kvůlivá kterému měl Brix už čtrnáct dní mizerný kosti a WWW byl 
přesvědčen, že se na něj vyčítavě kouká. Měl bych snad ještě podotknout, že 
to bylo v tom osudném osmašedesátém, před koncem vojny, utekl generál 
Šejna a v armádě značně polevila morálka. Lampasáci byli naměkko, když 
nastupovali v Olomouci do tramvaje, tak lidi nahlas počítali, kolik už jich 
v tramvaji je a tak chodili do kasáren raději pěšky.  

Prápora úderem desáté dorazil v zamaštěném mundúru, rovnou z autoparku . 
A hned se hrnul ke kotli. Lovil, ale marně. Jedno žebírko, maso na něm 
žádný. I rozčílil se ten prápora zle!!!  

„Kde jsou ostatní kosti?!“ vyjel na Koubka. Mě si ještě pořád nevšímal. 

„Ty kosti, soudruhu praporčíku, jsou vedle v kamrlíku v bedýnce a dostanou 
je naší strážní pejsci. Oni ty kosti mají rádi a hned je to ve službě pak poznat, 
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jak dobře hlídají vrtulníky. A když jsou vrtulníky dobře hlídané, tak to 
zvyšuje bojeschopnost našeho útvaru, následně pak armády a ano (!!) 
i Varšavské smlouvy!“  

„Dejte sem tu bedýnku a nechte si ty řeči, nikdo na ně není zvědavej!“ pravil 
ten voprsklej prápora.  

„Tu bedýnku vám klidně můžu dát, je od mrkve, ale ty kosti ne!“  

Teď vám to začalo. Ten pitomec začal řvát a chtěl, abych se postavil do 
pozoru, když s ním mluvím.  

„Ale já v tom pozoru stojím, soudruhu praporčíku, tady četař Koubek to 
dosvědčí!“ povídal jsem a opřel jsem se o futro kamrlíku, ve kterým byla ta 
bedýnka s kostma pro Brixe.  

„To dosvědčím,“ řekl Jarda a ani si nešlápnul na jazyk.  

„Dám vás na hlášení k veliteli útvaru,“ zpitoměle začal vyhrožovat.  

„To bude velice zajímavý, soudruhu praporčíku. A copak tam budete 
vykládat? Že jste v deset hodin přiběhnul z autoparku a lovil v kotli kosti pro 
vašeho pudla? A že vám je dozorčí kuchyně, jako já, nechtěl dát?! Tak jo, 
tak mě na to hlášení napište! A víte co?“ povídal jsem, „já teď zavolám hned 
dozorčího útvaru, vy mu vysvětlíte situaci, taky to, co děláte tady v kuchyni 
u kotle v zamaštěných montérkách!“  

Prápora se dal na ústup, vyhrožoval ještě ve dveřích tím hlášením, ale žádné 
se nekonalo. Brix měl svoje kosti s kloubama. Mlaskal, pacholek, a pak mi 
vděčně volíznul ruku.  

A za to jeho volíznutí bych šel do té bitvy s práporou znova!! 
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 DOPIS JAKO POMOC BLIŽNÍMU  

Sloužil se mnou na rotě v tom Olomouci nějakej Venca Hartman. Byl ze 
sousedního města a před vojnou jsme se trochu znali z fotbalu. Bylo nás tam 
několik "zápaďáků" a drželi jsme při sobě. Venca byl dobrej kamarád, 
takovej normální kluk. Jenže měl vážnou známost a tu vojnu těžko snášel. 
Psal zamilovaný dopisy. On vám psal snad každej druhej den. Navíc ještě ty 
obálky pastelkama zdobil a dovnitř maloval srdíčka jako ty, co jsou na tom 
prdelatým smajlíku. Najednou začal dostávat odpovědi čím dále tím řidčeji. 
Dopisy se vždy rozdávaly po denním rozkaze a tak jsem to věděl. O to více 
psal a maloval. Až najednou dopisy přestaly chodit. Až po měsíci přišel 
jeden. Já jsem viděl, jak se Vencovi třesou ruce, když to četl. Ta jeho 
Maruška mu dala kopačky asi parádní. Jenže to nebylo na vojně nic nového. 
Venca ale si to bral a ač nejsem založením žádnej samaritán, tak mě ho 
začalo být líto. Ve stráži koukal věčně do blba, začal jsem mít strach, aby 
nevyvedl nějakou blbost. Když jsem šel jako velitel stráže jednou v noci na 
kontrolu, tak Venca stál vopřenej o vrtulník, ani mě nevnímal a brečel jak 
malej kluk.  

„Snad tady nevyvádíš kvůli tý Maruně?“ povídám mu. „Hele, zítra máme 
oba vycházku, jdem do Nároďáku na čaje a tam je Marun jako máku!“  

Von že ne, že bez ní nemůže být, co mu to udělala, že on ji má rád a myslel, 
že ona jeho taky! Prostě jsem viděl, že ho to vzalo! Tak dobře, povídám, 
jdem zítra na pivo do Bristolu a vem sebou ten její dopis a jeden ten tvůj 
neodeslanej.  

„Ukaž mi ten dopis vod ty tvý Marušky!“ povídám v Bristolu.  

Ale Venca si to rozmyslel, že to je dopis jen pro něj. A co ti teda alespoň 
píše? No, že se se mnou rozchází, že myslela, že si rozumíme, že se jí to píše 
těžko, ale myslí že teď už ne. A píše raději teď než někdy, kdy by se za to 
musela stydět. Tak povídám, ukaž mi alespoň co jí píšeš ty, jestli chceš, 
abych ti poradil. No, bylo vám to hrozný. Venca ji měl rád od rána do 
večera, myslel prý na ni když vstával, když byl na cvičáku, při vobědě, při 
rajónech, večeři a, samosebou, před usnutím. Ještě to podepsal "tvůj 
Venoušek".  

„Proč ji píšeš, že jseš Venoušek,“ povídám.  

„Ona mi tak někdy říkala.“  

„Jo, to může ona, ale ty jseš Venca, pamatuj si to.“  
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„Tak hele, Venco,“ povídám, „vobjednej smažáka a tý tvý Marušce napíšem. 
Napíšu já, ty to přepíšeš a pošleš. Neříkám, že to zabere, ale naděje tu je!“  

Marie!  
Napsat, že jsem takový dopis nečekal, to by byla nízká lež. Musím se teď ale 
sám sebe znova a znova ptát, proč mě přesto tak zaskočil! Nevím, snad 
později si pomohu tím, že si budu něco nalhávat. Teď však chci být upřímný. 
Těžko hledám slova, ach oč snadněji jsem ti psal ty předešlé, neustále 
opakoval, jak tě mám rád, až se ti to stalo právem směšné! Proč jsem nikdy 
nenašel jiné, ptáš se? Protože jsem je ve své zamilované nadutosti považoval 
za ty nejhezčí pro tebe! Co ještě dodat? Neupřímně, že ti přeji všechno 
nejlepší? Vidíš, ani toho nejsem schopen. Sobecky si přeji, aby sis uchovala 
alespoň jednu vzpomínku na něco pěkného, co mezi námi bylo. Tak 
zůstaneme alespoň trochu spolu! Směšné, viď! To mi už ale pramálo ublíží. 
Dokonce tě tím možná rozesměji, což se mi tak málo dařilo! --- Václav  

Venca, že to nemůže takhle poslat, že alespoň napíše drahá Maruško a tvůj 
Václav. Až jsem dostal vztek a ten papír vzal a hodil do koše.  

„Když jsi halt vůl,“ povídal jsem, „tak si tu Marunu rovnou odepiš 
z evidence.“  

Tak mne nakonec poslechl a poslal. Do týdne byla Maruška uřvaná na bráně. 
Padli si v návštěvní místnosti do náruče a buleli voba. Pak Maruška odjela 
a Venca ve stráži vytáhl papír, vobálku a pastelky. Pastelky jsem mu hodil 
do kamen. „Teď jí napiš,“ povídám, „že odjíždíš na tři neděle na cvičení, 
nebudeš moci psát, ale budeš na ni myslet!“ Ještě se chvilku vzpouzel, ale 
pak mne poslechl. „A začni pak psát normálně!“  

„Jak normálně?“ ptal se Venca.  

„Tak jak mluvíš! Napiš jí třeba, že na ni myslíš, že bys ji nejraděj zmáčknul 
za vratama, nebo ve stodole, co já vím, kde jste se všude muchlovali! Že to 
bylo pěkné u řeky ve stanu, že když slyšíš hučet Moravu tak na to pořád 
myslíš.“  

No, já to zkrátím. Dopadlo to všechno dobře a ani ne rok po vojně jsem byl 
na svatbě. Když byla už svatba k půlnoci unavená a všichni posedávali, tak 
Venca mi přivedl pořádně představit Marušku. Že jsem jeho dobrej kamarád 
z vojny a že by chtěl, abysme si tykali. Pak odběhl vedle ke stolu, kde 
kamarádi připíjeli na jeho zdraví a ztrátu svobody.  

„Tak vy jste WWW!“ povídala Maruška. „Venca mi o vás hodně vyprávěl.“  
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„No jo, byli jsme spolu dva roky na cimře,“ povídal jsem, „známe se dobře.“  

Maruška nalila dva gruzíňáky, ťukla si se mnou a povídala zasněně: „Víte, 
víš (pořád jsme si na to náhlé tykání nemohli zvyknout, však to znáte) 
WWW, já jsem si také myslela, že ho znám a skoro jsem o něj kvůli tomu 
přišla! Ale to je těžké vysvětlovat, to by jsi možná nepochopil.“  

„To je možný, Maruško,“ povídal jsem, „některé věci, hlavně ty, co jsou 
mezi dvěma, co se mají rádi, jdou fakt někdy těžko pochopit, tolik toho už 
o tom vím.“  

Chtěl jsem takhle moudře promlouvat. Maruška mě však neslyšela. Vedle 
u stolu začali zpívat "Pětatřicátníky", Venca už měl sundanou kravatu, 
rozepnutou košili a řval jak bejk.  

Maruška se na něj zamilovaně koukala, tak jsem si další gruzíňák nalil sám!! 
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CVIČNÝ BOJOVÝ POPLACH – CO SE PŘI TOM MŮŽE STÁT 

Cvičný bojový poplach se vyhlásil v těch Žižkových kasárnách v Olomouci 
a nastal vám fofr. Kasárna ležela prakticky ve městě. Nastartovaná auta se 
řadila na "buzerplace", z rot vybíhali rozespalí vojáci a táhli bedýnky 
s náboji a až se dostavili důstojníci, tak se vyjíždělo na záložní bojové letiště. 
Tam přiletěly z Olomouckého letiště vrtulníky. Tím se zajistilo, že 
zpitomělej nepřítel měl bombardovat prázdné letiště.  

Jenže ty důstojníky musel někdo svolat. K tomu sloužil voják – spojka, který 
byl gazíkem odvezen do obytné čtvrti, kde v jednom baráku slastně prděl do 
peřin důstojnický sbor Žižkových kasáren. Osud WWW dopřál míti jednou 
toto vznešené poslání – byl ta spojka!  

V noci byl vyhlášen "Cvičný bojový poplach". Na buzerplace řvaly 
nastartované Vétřiesky a budily půl Olomouce. WWW s řidičem gazíku 
vyrazil zburcovat důstojnickej sbor. WWW to dělal poprvé, ale byl si vědom 
důležitosti tohoto úkolů. Bohužel, WWW si spletl barák a vlítl do baráku 
jiného, do baráku, kde slastně chrněli nic netušící civilové. WWW poctivě 
voběhl všech pět pater, zazvonil a oznámil, že je bojovej poplach. WWW 
zapomněl říci, že cvičnej. A s gazíkem zase odjel. Nebylo to do kasáren 
daleko. Všem po půl hodině bylo divné, jak laxní přístup soudruzi důstojníci 
mají k nácviku obrany vlasti, protože se zatím nedostavil ani jeden! Vlastně 
jeden – velitel útvaru, pro kterého jelo auto zvláště. Pak to prasklo. Do 
kasáren se začali trousit vyděšení civilisté s kufříkama, jeden u brány řval, že 
je v invalidním důchodu a že na to má papíry.  

Druhý den šel WWW na takzvané hlášení k veliteli roty kpt. Šipkovi a velice 
pečlivě si čistil kanady. Kpt. Šipka lítal po kanceláří jak nadp. Lukáš ze 
Švejka, držel se taky za hlavu a ptal se WWW, jestli ví, jakou vostudu 
udělal. WWW říkal, že ví, ale že byla mlha, že baráky jsou všechny stejný 
a vůbec že toho upřímně lituje. Kapitán Šipka ho neposlouchal, dál lítal vod 
stolu k umyvadlu a oplachoval se. Pak řekl, že by WWW nejraději nakopal 
do prdele!  

Tohle že mu ale vojenské řády nepovolují, ať WWW vypadne a nepíše se 
hodně dlouho na vycházky! Drzej WWW se za týden napsal. Hned po 
rozdílení roty do zaměstnání si ho Kpt. Šipka vzal do kanceláře. Tloukl tím 
sešitem od dozorčího roty, kam se psal požadavek na vycházky, o stůl, až 
lítaly propisky jak čmeláci na jaře.  
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Ptal se WWW, jestli to myslí vážně, co to má znamenat, že to snad ani neni 
možný?! A jakej prej má WWW nutnej důvod, ptal se ironicky, ale hlas se 
mu třásl. WWW tiše se sklopenou hlavou vysvětloval, že by si rád ty baráky, 
kde zaslouženě vodpočívá důstojnickej sbor, ve svým volnu prohlídnul, aby 
nedošlo příště k tak, jak sám soudruh kapitán několikráte už řekl, 
k vostudnej události.  

Kpt. Šipka dosedl těžce za stůl, WWW sebral jednu z rozházených propisek 
a podal mu ji. Kpt. Šipka těžkou rukou podepisoval, WWW servilně sbíral 
zbylé propisky na zemi, než se ozvalo 

„VYPADNĚTE!!!“ 
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Má návštěva v nakladatelství  

„Dneska už vás nepřijmou,“ povídal mi zřízenec v uniformě. 
„Podívejte, čekárna grafomanů je úplně plná.“  

„Já jsem jen prosím chtěl konzultovat jednu povídku.“ Strčil jsem mu 
do kapsy deset euro. „Já pak zase musím zpátky do Francie.“  

„Tak to je jiná! Počkejte si v čekárně, já to zařídím.“  

Čekárna byla plná. Asi třicet lidí. Pán vedle měl silné desky 
s nadpisem "Sežehnuti tmou – historický román na pokračování". 
Díval se opovržlivě na mé tenké desky.  

„Vy začínáte?“ zeptal se.  

„Ano, začínám, ale asi i končím,“ zakoktal jsem.  

„To toho víc nemáte??“  

„Ne,“ zalhal jsem. „A tohle jsem psal asi tři roky.“  

Zřízenec otevřel dveře. „Pane WWW, pojďte, klid pánové,“ řekl, „pán 
je objednanej, je to urgentní případ.“ Za stolem seděla redaktorka 
s cedulkou v hezké blůze s puntíčkama. Dagmar. Až to se mnou 
škublo. Vzala si ode mne laskavě desky.  

„Vy jste začínající grafoman, pane WWW?“  

„Prosím ano. Já jen, co na to jako, jestli se takhle dá psát.“  

Koukal jsem na stůl. Silné desky s nadpisem "Vichr v hlubinách duše", 
hned vedle další "Vítězné pády a pády vítězů". 

„Hm,“ povídala redaktorka Dagmar v puntíkovanej blůzičce. 
„Povídka o spolknuté vidličce.“ Pak se začetla. 

„Zapalte si, pane WWW, já také kouřím.“  

Třesoucí rukou jsem si zapálil. Redaktorka Dagmar četla a vraštila 
čelo. Jezuskote, začaly mě naskakovat na zádech pupínky! Vždyť se 
má smát. Vrásky jí přibývaly a šly na vysokém čele až do vlasů. 
Redaktorka Dagmar si začala nervózně okusovat nehty, pak si začala 
hrát s propiskou a nakonec se s ní nervózně drbala na bradě.  
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„Pane WWW! To má být horor?“  

„Ne, prosím, veselá historka z dovolené.“  

„Dobře, veselá historka, jak jste vyděšenej, že vám vidlička rozpáře 
vnitřnosti. Kdopak se tomu má smát? A popis krajiny žádný. Dialogy 
s vaší paní Magdou takové roztržitě nervózní. A na závěr jíte pizzu 
rukama. Nezlobte se pane WWW, vy na tom vidíte něco k smíchu?“  

„Teď už jo! Tenkráte jsem byl opravdu vyděšenej, ale teď si myslím, 
že je to veselé!“  

„Podívejte,“ povídala redaktorka, „jako nápad to snad není špatný. 
Podívejte, zkuste to přepsat. Spolkněte tu dolní část plastikovej lžičky 
na kávu. Je pěkně zakulacená. Hned z kraje budete veselej, protože 
budete vědět, že z vás bez problémů vyjde. Budete se tomu se ženou 
vesele smát a i ty dialogy budou mnohem uvolněnější.“  

„Popište krajinu, nebude vás to tak trápit, jako s tou vidličkou. 
Uvidíte, že se tomu pak budete vesele smát už při psaní.“  

„Tak vám děkuju, paní redaktorko. A když to dopíši, můžu to 
přinést?“  

„Jistě, pane WWW, nechte to u zřízence.“  

Vyšel jsem ven. Zřízenec mi poklepal na rameno. 

„Tak co, dobrý?“  

„Výborný,“ nabídl jsem mu cigaretu a zaplatil na chodbě z automatů 
kafe. „Mám podepsanou dlouhodobou smlouvu.“  

Zastavil se nějaký chlap a předal zřízenci papíry.  

„Chtěl jsem se zeptat, co děláte takhle s papírama, co vám lidí dají?“  

„Hážu je do koše. Někdy si z nich dělám vlaštovky a pouštím z okna 
na dvůr. Ještě si to pamatuji,“ pravil nadšeně. „A někdy, když to je 
zvláště jemný papír, dám je jako rezervu na toaletu.“  

Nervózně jsem přejížděl zubama po plastikové vidličce od kávy. 
Najednou to cvaklo a vyndal jsem z pusy jen držátko. Zbytek jsem 
spolknul.  
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Ujížděl jsem radostně do Francie. Už v autě jsem psal v duchu tu 
povídku, co ji dám na jemný papír, aby z ní ten rošťák nemohl udělat 
vlaštovku!!   

 



 

 

WWW jaký je  
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DĚDA DIPLOMAT  

Dneska ráno je 13. března a pořád mrzne. Tak jsem si při čtení vzpomenul 
na příhodu s Mikulášem a čertem.  

V mateřské školce v našem městečku, kam chodil kluk, byla obzvláště 
kovaná souška učitelka. Už těm mrňousům vykládala pitomosti o Leninovi 
a VŘSR! Před Mikulášem přišel kluk domů, že jim souška říkala, že Mikuláš 
ani čert neexistují, že to jsou převlečení lidé! No jo. Taková to byla, 
s odpuštěním, blbá nána. Teď jak z toho ven?  

Povídám klukovi: „Souška má pravdu, většinou jsou to vopravdu převlečení 
podvodníci, ale jestli budeš mít smůlu, tak kápneš na pravýho Mikuláše 
a pravýho čerta!“  

Jak se blížil večer, tak na mladýho padla tíseň, nějak si spočítal, že on tu 
smůlu mít bude. Děly se neuvěřitelné věci. Šel si srovnat hračky do 
pokojíčku a pak se hrnul k utírání nádobí, ač to nikdy ani nezkusil, sotva 
dosáhnul k dřezu. Do toho přišel můj tatínek, který byl pro každou legraci, 
ale zároveň to byl dědeček a do vnuka byl blázen.  

Když viděl, co to s ním dělá, tak mu ho přišlo líto. Vzal si ho na klín 
a povídá: „Poslouchej, víš jakej je k nám kopec. Voni ti dva, než se dostanou 
sem, tak budou rádi, když jim dáš trochu teplýho čaje!“  

Kluk na dědu vždycky dal. Když se ozvalo za dveřmi cinkání a huhlání 
(Tonda Kadleců vypadal jako čert normálně, natož ještě se řetězem 
a rohama), tak kluk byl s dědou v kuchyni. Otevřel jsem a sám jsem se toho 
pitomce Kadleců skoro bál, jak poskakoval a byl zlej. Najednou vám 
koukám, kluk jde z kuchyni opatrně s táckem a dává pozor, aby 
nevycmrndnul. Těch dvou si moc nevšímal! Zpitomělej Tonda přestal 
poskakovat a vzal si od něj hrníček. Děda udělal silnej grog a bylo 
vymalováno. S velkou úctou předali klukovi balíček, čert ho pohladil po 
hlavě. Kluk pak říkal dědovi, že mu je jich líto, venku je zima a oni musej 
ještě dál do kopce!!  
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STŘÍBRNÁ JEDLIČKA  

Ještě než jsem začal psát, tak jsem se musel zamyslet nad tím, proč tak často 
mé povídání musí končit hrubým slovem. I teď povídání o vánočním 
stromku nemohu zakončit jinak, pokud nechci zatajovat pravdu. Kardiak by 
určitě napsal: „Napiš to, WWW, nekoukej napravo ani nalevo!“  

Byl jsem ještě malý kluk, když každý rok před Vánocema tatínek povídal: 
„WWW, odpoledne jdeme k panu Cajthamlovi pro stromek!“  

Tatínek vzal flašku rumu, stavil se pro pana Hadaše a šli jsme. Stromky měl 
už hajnej Cajthaml připravené a tak hned začal vařit grog a nechal si při tom 
chválit ty stromky.  

Když jsem vyrostl a tatínek už do kopce na hájovnu nemohl, začal jsem tam 
s panem Hadašem chodit já. Když už ani pan Hadaš nemohl, chodil jsem tam 
sám. Také s flaškou rumu, protože tradice je tradice. Jenže já, já jsem si chtěl 
ten stromek uříznout sám. Pan Cajthaml bručel, že stejně nic lepšího 
nenajdu, ale po třetím grogu vždycky říkal: „Běž, WWW, vem si ho hned 
vedle školky, nebo naproti posedu.“  

Měl jsem vždycky stromek parádní, protože než jsem něco ušmiknul, tak 
jsem dlouho vybíral. Když jsem se pak oženil, tu náš stromek vzbuzoval 
závist celého příbuzenstva, švagři a strejdové mne od Božího hodu do 
Silvestra nenáviděli, protože jsem jim byl dáván za vzor.  

„Podívej,“ vykřikovaly u vytržení při návštěvě švagrové a tety, „jakej pěknej 
stromek WWW sehnal. Ty vždycky přineseš domů takový koště!“  

Až jeden rok napadlo hodně sněhu. „WWW,“ povídal Cajthaml, „neblbni, 
vem si tady tu borovičku a nelez do lesa. Vždyť se tam nedá chodit a už se 
stejně stmívá.“  

Ale já jsem byl paličatej, že ne, že to by bylo porušení tradice, já že si ten 
stromek půjdu uříznout. Chodil jsem pak od stromku ke stromku a pořád se 
mi něco nelíbilo. Řídké větve, křivá špička, nepravidelné rozložení větví, já 
nevím, co se mi všechno tenkráte, tak jako každej rok, nezdálo. Stmívalo se 
rychle. Propadl jsem panice. Budu se muset vrátit pokorně na hájovnu, dát 
Cajthamlovi za pravdu!  

Jaká strašná potupa!! Zoufale jsem se rozhlížel. Kousek od posedu stála 
chata. Patřila původně majiteli továrny v našem městečku. Pak si ji zabrali 
papaláši na okrese a kraji. Když už je nebavilo nahánět lidi do průvodu, tak 
naháněli zvěř a pak to na té chatě slavili. Chata byla oplocená. Vykopnul 
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jsem dvě plaňky a vlezl dovnitř. Neměl jsem to dělat, ale byl jsem jak 
v transu. Uříznul jsem parádní stříbrnou jedličku. Přehodil přes plot, plaňky 
dal na místo. Hájovně jsem se obloukem vyhnul, přestože už byla tma.  

Ten rok si švagrové a strejdové rvali doslova vlasy. Stříbrná jedlička slavila 
úspěch. Zato já, já jsem byl z toho všeho celej špatnej. Že jsem neposlechl 
pana Cajthamla, že jsem pro svou pitomou ješitnost zmařil takový krásný 
strom!  

Na Silvestra odpoledne jsem se zastavil u Kance pro cigarety. V rohu seděl 
pan Cajthaml. Nechal jsem si nalít dva fernety a pomalu, váhavě jsem 
k němu šel. Cajthaml nic neříkal. Přisunul jsem frťana.  

„Já vím, pane Cajthaml, já jsem strašný hovado, neměl jsem to dělat!! 
Nezlobte se na mne!“  

Cajthaml nic neříkal, vzal si toho frťana, ani si se mnou neťuknul a obrátil 
ho do sebe. Hned ukázal, ještě s ním v ruce, Imrovi, že on to otáčí. Pořád 
nemluvil.  

„Pane Cajthaml, nezlobte se na mě, mě to fakt mrzí!“  

Imra přinesl fernety a hned se klidil. Vycítil dusnou atmosféru u stolu. 
Cajthaml s tím fernetem na stole otáčel. Pak konečně promluvil: „WWW, 
tohle už nikdy nedělej. Uřízni si stromek tam, kde ti řeknu!! Mohl z té 
jedličky bejt krásnej strom. Měl jsem na tebe vztek! Už mě to přešlo. Kdo 
ví??!! Jestli tenhle osud nebyl pro tu stříbrnou jedličku lepší. Asi to nebyla 
žádná radost, když ji pravidelně vochcávali vožralí okresní tajemníci a sem 
tam ji některej i poblil.“ 

Zvedl ferneta a ťuknul si se mnou!!!  
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VAŠATA JE DOJAT...  

...a říká, že jsem vůl.  

Když zemřela moje teta, tak jsem v její pozůstalosti objevil plno knížek 
"Červené knihovny". Docela mě to čtení bavilo.  

U Kance to nešlo, hospodskej Imra na to nebyl, ale u pana Vašaty, když on 
měl dobrou náladu, jsme celý večer komunikovali jen v té krásné řeči 
červené knihovny.  

„Šlechetný pane Vašato, mohl bych dostat ještě jedno pivo?!“  

„Ach, jak jste milý, WWW,“ pravil Vašata, „nevyvyšujete se na člověka 
prostého. Ve vás zajisté slečna Magda najde poklad nejvzácnější!“ 

„Mohl by jste mi, ctěný pane Vašato, podepsat potom ten tácek s čárkama?“ 
otázal jsem se.  

„Ba že mohl a přimaluji ještě růžičku, neboť vím, co s tím pobryndaným 
táckem, hodný a spravedlivý WWW, zamýšlíte!“  

„Ano, pane Vašata, uhádl jste, vy ctihodný strážce výčepních tajemství, 
jemuž u kolébky sudičky s pípama v ruce stály!  

Věnuji ten tácek mé milované Magdě. Ona ho přitiskne k srdéčku a vzlykne: 
,Jen osm piv a dva fernety! Toho třetího jistě odmítl, protože mě miluje! Ach 
ano, WWW mě miluje a já snad štěstím zešílím.‘ 

A s přitisknutým táckem na hrudi bude v tom paneláku tančit, bude se 
štěstím vznášet!“  

„Už toho nech, WWW!“ říkal Vašata a chechtal se. „Ty seš přece vůl!!!“ 
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VZHŮRU K VÝŠKÁM  

Já zbožňuju saxofon a klarinet! Kdybych nebyl lajdák, tak jsem na ně mohl 
hrát. Chodil jsem ale do hodin k starému pánovi, co hrál v hornickej kapele 
a žáků měl moc. 

Došli jsme až k "Travička zelená, to je moje potěšení" a pak jsem to začal 
flákat, hudba chce talent a také trochu vůli. Pokaždé pak, když jsem přišel do 
hodiny, tak se pan Wolmuth ptal: „Tak kdepak jsme to, WWW, skončili?“ 
A já že u "Travičky" a hned jsem ji mistrně zahrál. No zkrátka nevyučil jsem 
se pro svou hloupost! Ale ty nástroje zbožňuji.  

Jeden čas jsem bydlel u starší sestry a ta si vzala muzikanta, co jezdil hrát po 
večerech na zábavy. Sestra to nerada viděla, ale peněz bylo třeba. Ten čas, 
co jsem u nich bydlel, mě posílala s ním a vždycky mě prosila: „WWW, 
dávej mi na Tondu pozor! Von je hodnej, ale jak se pak ještě popíjí a on 
začne hrát, tak ženský po něm jdou. Nejhorší je, WWW,“ povídala, „když 
von při tom hraní si s tím saxofonem stoupne na židli a pak ve finále v leze 
i na stůl. To už jsou ty ženský vokolo úplně zjančený do něj, já to znám, já 
jsem ho takhle sbalila!“  

A tak jsem jezdil, vydáván za člena skupiny, pojídal párky zadarmo, nosil 
bubny, protáčel vesnické holky a hlídal Tondu. Vono to bylo přesně tak. Po 
zábavě se ještě zasedlo ke stolu a ještě se popíjelo, hrálo a Tonda začal od 
štokrlete (když bylo po ruce)  přes židli na stůl a ženský na něm fakt mohly 
voči nechat. Já jsem je vobcházel a říkal, že to je nádherný jak hraje, že by to 
nikdo neřekl, že Tondu pustili teprve nedávno z ústavu! A pak jsem podle 
potřeby k tomu ještě vymejšlel omáčku. Jednou chtěl utlouct svojí 
nastávající sekerkou, ale bylo to v nepříčetnosti a nebyl trestně zodpovědnej. 
Podruhý tam byl proto, že zase v nepříčetnosti další škrtil a pokusil se zapálit 
jejím rodičům barák.  

Ale byla to fuška. Některý ty ženský se na něj po té mé historce koukaly 
ještě zamilovaněji!  

Nestoudně jsem za to sestru vydíral, musela mi vařit má oblíbená jídla. Zato 
měla Tondu v pořádku doma. 

Konec konců – přišlo ji to lacino!!! 
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ENGE – MENGE  

Roztomilé komolení slov v dětském věku, s tím máme asi zkušenosti každý. 
Když ale komolí slova dospělák, tak to potom vznikají pěkné situace. Ke 
Kanci chodíval na pivo Franta Vališ. Takové pěkné české jméno. Bohužel, 
Frantovi nikdo neřekl jinak než "Enge – Menge", protože tak mlel, že mu 
nebylo nic rozumět. A jak on viděl, že mu není rozumět, tak v rozčilení ještě 
přidal.  

Moje tchyně se narodila jako dítě českých emigrantů ve Francii, po válce se 
hodně takových rodin navrátilo, v našem městečku jich bylo několik. Byla 
už dospělá, kouzelně celý život komolila češtinu. Vynechávala zásadně při 
vyslovování jmen "H", které se ve francouzštině nevyslovuje, kladla důraz 
na konec slova a začátek polykala, protažení slov značené čárkou také 
ignorovala a tak vznikala celá řada situací, kdy trvalo hodnou dobu, než jsme 
zjistili, co vlastně chce. Zajímavé bylo, že její starší sestra, která má (ta ještě 
žije) talent na jazyky, se naučila česky perfektně, tak jako její mladší sestra. 
Takže díky jim se rychle podařilo dešifrovat, co chtěla Irenka vlastně říci. 
Ale někdy také ne hned! Irenka jela jednou do Varů vlakem nakoupit. 
Vrátila se celá zelená. Hned se zastavila na cestě u první sestry a utíkala na 
záchod, pokoušela se zvracet, ale nešlo jí to. Prý už zvracela jednou na 
peróně a dvakrát ve vlaku. Pak si celá zchvácená sedla v kuchyni a chtěla 
frťana.  

„Rozny,“ vykřikovala. „Rozny, myš byla v parku!“  

„Aby jsi se nezbláznila,“ povídala jí teta Ella, která je od rány. „To je přeci 
úplně normální.“  

„Normální!“ zaječela Irenka, chytla se za pusu a mydlila zase zbytečně na 
hajzlík. Ella zatím seběhla o poschodí níže, kde bydlela ta (už také 
provdaná) nejmladší sestra.  

„Pojď rychle nahoru, Irena má hysterickej záchvat, protože viděla v parku 
myš.“  

Terezka doběhla nahoru, vytáhly Irenku z hajzlíku a radily se s Ellou, jestli ji 
mají profackovat.  

„Ty jsi vopravdu praštěná,“ povídala Terezka, která mluvila pěknou jadrnou 
češtinou. „Jednak myš v parku je normální a jednak je to docela roztomilé 
zvířátko.“  

„Jeeéé,“ zaječela Irenka a chtěla se jim zase vyškubnout.  
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Pak je teprve napadlo a začaly se bavit francouzsky. Irenka si dala na nádraží 
u stánku ohřátou klobásu (všechny protažené uzeniny byly u ní až do smrti 
párky). Pochutnávala si, když v tom narazila (myslela si) na chrupku. Ale 
byla to prej pacička od myši, ještě s drápkama!  

„Mon Dieu,“ vykřikla Terezka. „Pas possible,“ vydechla Ella a nalila tři 
velké frťany!!!  
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ONO TO SMUTNĚNÍ… 

Byl na saku, vlastně ne chlup, ale vlas. Objevila ho Magda, když vytáhla 
jednou sako ze skříně. Hned ho začala zkoumat, čí ten vlas je. Že mi přeci 
nic nevyčítá, jen je jí ten vlas prostě divnej. Tak, jak to ženský halt uměj.  

Že to vypadá na Malcátovou z nákupu, ta že má tuhle barvu. Já, že do 
nákupu vůbec nechodím, natož v saku, Malcátovou že jsem naposledy viděl 
v závodce a to seděla Magda vedle mě. Magda si položila ten vlas na 
papírovej ubrousek a dál ho zkoumala, prej jen z čistého zájmu, že přeci nic 
neřekla, proč se vůbec tak rozčiluju. Až jsem si šel na balkón zapálit, 
rozhořčen nad tím, že bych já měl bejt zodpovědnej za ten pitomej vlas, 
kterej se dostal, fakt nevím jak, na to moje sako.  

Pak jsem byl náhle osvícen. Vrátil jsem se do kuchyně, kde pořád ležel ten 
zrzavej vlas na ubrousku a Magda dělala, že má jinou práci, že už o něm 
neví (proč ho tedy nehodila do koše) a přehnaně laskavě se mnou mluvila. 
I vytáhnul jsem ze šuplíku metr, vlas jsem změřil a povídal jsem: „Ale 
drahoušku, ty opravdu nevíš, čí je ten vlas? Malcátová přeci nemá tak krátké 
vlasy, tolik jsem si povšimnul, i když mě jinak nezajímá! Tohle je totiž 
miláčku vlas toho zrzavyho Vincka, pomocníka VB! A sako bylo ve skříní 
přilepené na tvůj kostým!! Ale jistě, já si nebudu nic domejšlet! Já jsem totiž 
Magdičko charakter. Prosím, stalo se, stalo! Alespoň jsi poznala, jakej máš 
doma poklad. Já ti Magdičko odpouštím!“ povídal jsem, zatímco jsem se 
voblíkal.  

Dal jsem ubrousek s vlasem do kapsy a obouval si boty.  

„Kam jdeš, WWW?“  

„Já jsem Magdičko říkal, že odpouštím tobě, ale ne Vinckovi. Teď jdu ke 
Kanci a počkám si na něj. Pak mu u Kance rozbiju hubu!“  

Počkal jsem až za roh, aby Magda neviděla, ubrousek s vlasem hodil do 
odpadkovýho koše a šel spokojeně na točený!  
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PODĚKOVÁNÍ BÉDOVI R.  

Houbaři, to jsou jako rybáři. Budou vám vykládat, že mají svoje místečka 
a budou se tvářit tajemně. Tohle já dobře znám. Mám v rodině dva!  

U nás v městečku byl strašnej vejtaha přes houby ňákej Béda Rychta. Nosil 
vždycky přes celé náměstíčko dva koše zrovna v den, kdy já jsem nesl sotva 
na polívku. Raději jsem košík schoval v lese, houby strčil pod bundu, utrhnul 
si prut a švihal s ním, jako že jsem byl jen tak na procházce.  

A on se šklebil a tvrdil mi, lhář, že si jen tak na chvilku odskočil, že kdyby 
měl sebrat všechno, tak neví, kam to dát, a tahal mě ke Kanci, že si dáme 
u pultu na stojáka pivo. On s těma dvěma košíkama a já s těma třema nebo 
čtyřma hnědákama pod bundou!  

Za to jsem o něm pomaličku rozšiřoval zvěsti, že Béda jezdí do K. Varů na 
trh a tam ty houby kupuje od bab a pak s nima vystoupí o zastávku dopředu, 
aby jako přišel z lesa. Docela se to ujalo, Béda si mi u Kance stěžoval, jen 
nevěděl, odkud to pochází. A byl tím tak roztrpčen, že aby dokázal, že má 
pravdu, tak mi některá místa vokázal! Nevěděl, že tahle intrika pochází ode 
mne. Od té doby jsem vždy na guláš, ba i na smaženici donesl. Tímto Bédovi 
zpětně, ale veřejně, děkuji!!! 

http://wewko.bloguje.cz/501308-podekovani-bedovi-r.php
http://wewko.bloguje.cz/501308-podekovani-bedovi-r.php
http://wewko.bloguje.cz/501308-podekovani-bedovi-r.php
http://wewko.bloguje.cz/501308-podekovani-bedovi-r.php
http://wewko.bloguje.cz/501308-podekovani-bedovi-r.php
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NEVIDITELNÝ PES  

Vono čekání v restauraci je opravdu o nervy. Nejhorší je, když se pořád 
koukáte zoufale na dveře od kuchyně, a ještě horší je, když se snažíte jídlo 
reklamovat. Číšníka tím jen zbytečně popudíte. 

Já jsem jednou, už je to dávno, seděl v tom našem městečku v místní 
restauraci a objednal si jídlo. O tři stoly vedle se usadil náměstek z naší 
fabriky s manželkou a synáčkem asi dvanáctiletým. Přišli po mě! Objednali 
si jídlo také po mě, ale pochopitelně měli na stole dříve. Navíc jim ještě pan 
vrchní Vašata vyměnil ubrus a mě nechal ten pobryndanej. No to si umíte 
představit, co to se mnou dělalo!  

Vedle se už cpali, jen synáček se v tom dloubal a lelkoval okolo. A to neměl 
dělat! Nakouknul jsem pod svůj stůl a začal tiše promlouvat s neexistujícím 
psem. Synáček zpozorněl a mírně se vyklonil. Psa však neviděl. A já jsem 
pokračoval. Podrbal jsem psa pod stolem a předstíral, že mi podal packu.  

Náměstek s paní náměstkovou se nic netušíc cpali tím přednostně 
přineseným jídlem dál.  

Já jsem ulomil z košíku kus rohlíku a hodil ho pod stůl. Pak jsem 
neexistujícímu pejskovi pod stolem naznačoval, že už dost, že víc nedostane 
a opětovně jsem ho láskyplně podrbal za ušima. Kluk už byl u stolu ouplně 
zdivočelej. Vykláněl se napravo a nalevo, aby psa viděl. Pak se postavil na 
špičky a nahnul přes stůl. Pomsta byla dokonána! Náměstek byl politej 
převrhnutým pivem, náměstková jak ucukla, tak měla na kostýmu rajskou 
omáčku. Vašata vlezprdelka přispěchal a měnil ubrus podruhé! Pak mi 
teprve donesl ten můj segedýn.  

„Máte tady dneska fofr, pane Vašata,“ povídám.  

„Jo, to mám. Krk bych za to dal, ty prevíte, že v tom máš prsty ty!“  

Už tohle nedělám, ale jakou vám mám někdy chuť, to si nedovedete 
představit!!! 
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TISKNU NA HRUĎ PANA VAŠATU  

Objetí, ano, nás provází celej život. Nesmíme zapomínat ovšem na to, že 
existují i objetí, o která nestojíme. Ech, nebudu tady kazit náladu, ale 
nezapomínejme přeci jen na náruč smrti!  

Ale já jsem chtěl psát o jiném objetí. Zastával jsem před emigrací jeden čas 
místo samostatného technologa. To jsem to měl u soudruhů dost špatný, 
normalizace jen duněla. To "samostatný" znamenalo, že jsem neměl pod 
sebou žádné lidi. Já si nestěžuji, byly to vlastně, co se týče práce, báječné 
časy! "Ach kde jsou ty časy", mohl bych si zpívat s J. Nohavicou. Součástí 
toho mého postu byl dosti častý výjezd s vedoucím kvality k zákazníkům, 
kde se řešily velké reklamace.  

Pokud se jelo na Moravu, byl to výlet dvoudenní, na Slovensko i více. 
Reklamace se vyřídila většinou hladce, soudruzi museli plnit plán, já jsem 
jim vysvětlil, že z technologického hlediska ty ďobky na povrchu jsou 
vlastně důkazem prvotřídního zpracování, voni kejvali rozvážně hlavama 
a pak říkali, že si to budou pamatovat, ale už je tam nechtějí. Dodávku že 
zpracují, neboť mají závazek ke sjezdu rodné strany a nemůžou si výpadek 
dovolit.  

Večer jsme se pak šli rozšoupnout s kolegou a šoférem do místní vinárny (o 
tom Magda moc neví). Zajímavá postava byl náš závodní šofér. Zatímco my 
jsme měli normální sako, tak on odložil v hotelu tu svou koženou bundu, 
navlíkl se do parádního obleku a vypadal jak diplomat. Krásně šedivou 
hlavu, vopravdu velebnej zjev. Když to tam bylo nudné, tak nastoupilo moje 
číslo. Odehrálo se to mockrát, ale nejhezčí vzpomínku mám na Šumperk.  

„Támhle ten, ten plešatej, s těma mladýma holkama, tak se připravte, 
chlapci!“  

Kvalitář Jirka se přičísnul, šofér Karel si přitáhnul kravatu. Pán juchal, ale 
pak musel přeci jen na hajzlík. Jak šel kolem našeho stolu, tak jsem položil 
cigáro, napřímil se a pozoroval ho, tak aby si toho všimnul. Nebylo v tom 
pozorování nic nepřátelského, spíše v mých očích musel číst radostnej údiv. 
Překvapení, kterému jsem nemohl sám uvěřit!  

Pán, když vyšel z toalet, už se prostě nemohl dívat jinam, než k našemu stolu 
na mne. Vyskočil jsem a rozpřáhl náruč.  

„Pane Vašata, pane Vašata!“ hlaholil jsem radostně a přitisknul ho na hruď.  

Zkoprnělého pána jsem dotáhl za ruku ke stolu.  
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„Soudruhu řediteli,“ povídám šoférovi, „to je pan Vašata, o kterém jsem vám 
tolik vyprávěl.“  

Pán se vzpamatoval.  

„Ale já nejsem pan Vašata, to se pletete.“  

„Vy že nejste pan Vašata?“ povídal jsem vesele a nalejval mu skleničku. 
„No jo, já rozumím,“ a mrkal jsem k těm slečnám, „jasně, ale napijeme se na 
to setkání, ne?!“ A vrazil jsem mu skleničku do ruky.  

„Pánové, to bude ale opravdu omyl, já opravdu nejsem pan Vašata!“  

„Víte co, napijem se přeci jen! Tak na vaše zdraví!“ povídal jsem „a posaďte 
se na moment. Tak vy mi chcete tvrdit, že nejste pan Vašata, co měl 
v Nejdku hospodu a hrál výborně kulečník? Že nejste ten pan Vašata, co se 
uměl tak parádně rozšoupnout? Soudruhu řediteli, pan Vašata hraje nádherně 
na saxofon a já jsem vám už vyprávěl, jak jsme ho jednou na židli nosili 
v Nejdku ve tři ráno kolem náměstí, pan Vašata hrál, lidi votvírali vokna a já 
jsem jim říkal, že jsme právě zvolili novýho ponocnýho a tohle že je 
slavnostní inaugurace!“  

Nalil jsem další skleničky.  

„Nejsem Vašata!“ povídal umíněně pán a díval se ke svému stolu, slečny se 
koukaly k našemu.  

„Tak dobře, napijem se na to, že tedy nejste pan Vašata.“  

Pán se zpitoměle napil.  

„Nejste tedy ten pan Vašata, pozvěte slečny ke stolu, můžeme se bavit 
společně! Já se s Vámi nebudu přít, jen ještě: vy si tedy už nepamatujete na 
to, jak jsme jednou šli ve Varech z Moravskej vinárny a pan Pejchal chtěl, 
abyste mu zahrál na saxofon a bylo to zase ve tři ráno? Vy jste nechtěl 
a Pejchal chtěl skočit z Chebskýho mostu, tak jste mu přeci jen zahrál! Tak 
nejste pan Vašata a vůbec nemáte za uchem mateřský znamínko (toho jsem 
si všimnul, jak jsem ho přitisknul na hruď)?“ Pán si sáhnul s vytřeštěným 
výrazem za pravé ucho!  

Slečny to nevydržely a docupitaly ke stolu. Teprve pak jsem si všimnul, že 
už to dávno slečny nejsou. Pak už to byl normální flám.  

Jak přibývalo vína, vymýšlel jsem si další a další podrobnosti že života pana 
Vašaty. Jedna "slečna" se ke mně naklonila.  
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„Ale to opravdu není pan Vašata, to je pan Koutný, vedoucí autoservisu.“  

„Už že staré známosti, pane Vašata, nemohl bych si ráno k vám, než 
odjedeme, skočit pro brzdový destičky na Žigulíka?“  

„Přijďte,“ povídal pan Vašata a zapili jsme to. Nemusel jsem nikam chodit, 
pan Vašata přišel do hotelu sám.  

„Tady máte ty destičky, jsou dvoje, vedoucí sámošky halt počká. 
Poslechněte, pane WWW (říkám to správně?), to byla včera legrace, viďte?!! 
Já ale, jak jsem byl zlinkovanej, tak jsem hledal v noci pod postelí ten 
saxofon! Nedávno jsem četl nějakou knížku o dvojím životě, vo kterým ten 
dotyčnej, co ho vede, vůbec neví. Tady máte ještě moji adresu a až budete 
mít čas, napište mi něco vo tom mým druhým životě, to se fakt dobře 
poslouchalo a byl jsem v něm frajer, to se musí uznat!!!“  
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KYTKA PRO MAGDU 

Já jsem přes kytky téměř blbec. Bezpečně poznám čínskej karafiát, tulipán 
a růži, jinak v tom mám maglajz. Magda je zase na ně zatížená. Když jsme 
byli spolu první rok, tak jsem jí k narozeninám koupil malou kytičku a bylo 
vidět, jak jí to vadí, že jí za větší pugét nestojím.  

Příští rok jsem jel do Varů a koupil pugét jak se má. Roztržitej už od 
kolébky jsem ho zase položil na střechu auta (jako jednou ty zákusky) a do 
našeho městečka přijel bez kytky. Bylo jasné, že spadla už někde ve Varech, 
ale já ji jak pitomec hledal kolem auta u nás, přesně podle vtipu pana 
Holzmana, co hledal klíče na mostě pod lucernou, páč tam bylo vidět, a ne 
v parku, kde je ztratil a kde byla tma.  

Pořád říkám, že Bůh svého ministranta neopouští! I seslal mu záchranu 
v podobě paní učitelky Maříkově, co mě učila.  

„Copak tady hledáš, WWW?“  

„Kytku pro Magdu, paní učitelko, ztratil jsem ji ve Varech. Ona má 
narozeniny a já jedu bez kytky.“  

Zapomenul jsem předeslat, že Magda má narozeniny 1.července.  

„Božínku WWW, odvez mě domů, já tam mám takovejch kytek od žáků, 
fakt nevím každej rok co s tím!“  

Paní Maříková mi uvázala nádhernej pugét, Magda ho pak ukazovala všem 
sousedkám, půlku ho vzala ještě do práce. To bylo rafinované, protože 
rozbouřila fantazii všech ženskejch ve správní budově, jak si představovaly 
ten pugét kompletní! U Kance mi chlapi nadávali, že mají doma peklo, že si 
musejí brát na narozeniny těch svých náhradní volno, aby dali dohromady 
přijatelnou kytku. Takhle jsem to úspěšně praktikoval deset let, prasklo to, 
když šla paní Maříková do důchodu.  

Do dneška to mám na talíři!!! 
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SVOBODA – PLOT  

Že svoboda je něčím vymezená, to jsem cítil instinktivně od malička. A že je 
vymezená tím plotem, to jsme si v pohraničí uvědomovali jako školou 
povinná dítka o hodně dříve, než školáčci v Praze. Pravda, ten plot byl 
jasnej. Na jedné straně šťastnej tábor míru a socialismu, na druhé kapitalisti 
s tlustým břichem, revanšisté, váleční štváči, agenti – no prostě smetiště 
dějin. Pamatuji, jak jsme byli s tatínkem na houbách a v lese jsme narazili na 
hajného Cajthamla, kamaráda mého tatínka. Ten mne vzal na posed 
a dalekohledem jsme viděli do toho ošklivého západního Německa. Udiveně 
jsem si prohlížel jakousi vesničku. Nešlo mi na rozum, proč tam nemají 
žádnej rozbitej barák. V našem městečku jich byla spousta po odsunutých 
Němcích. To bylo naše eldorádo! Kde si tam kluci hrajou na vojáky?  

Najednou jsem rozuměl tomu, co nám říkala soužka učitelka, ze my si v tom 
našem táboře míru můžem šťastně hrát, na druhé straně ne. „Pane Cajthaml,“ 
zatahal jsem ho za rukáv, „kde si tam hrajou na vojáky?“  

„Ehm,“ povídal Cajthaml, „vono je to asi po poslední válce nějak nebaví.“  

Nadlouho jsem měl s tím plotem a svobodou jasno. Pak, když jsem začal 
rozum brát, tak také: svoboda je za tím plotem nataženým komunisty kol 
dokola!!  

Až jednou, v emigraci. Přijela tchyně, byla už v důchodu, tak ji za totality 
pustili na západ. Pak měla nějaké zdravotní potíže, nechtěli jsme ji nechat jet 
vlakem, vezl jsem ji v noci ze Savojska autem až na hranice. Tam ji posadil 
v Německu před Chebem do vlaku. Jel jsem pak autem co nejblíže k hranici. 
Nic jsem pořádně neviděl, tak po cestě podél lesa kolem. A tam byl zase 
posed. Zastavil jsem, vylezl nahoru. Koukal jsem se do Čech. Až do teď 
jsem byl přesvědčen, ze jsem na svobodě. Najednou jsem znejistěl, 
potřeboval jsem se zeptat. Opravdu jsem svobodný, když tam nemůžu??  

Ale pan Cajthaml tam se mnou nebyl, abych ho zatahal za rukáv a optal se. 
Znejistěn jsem slezl a ujížděl do Savojska. Mel jsem o čem přemýšlet!!! 
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PODĚKOVÁNÍ KOMUNISTŮM  

Stěhování je příšerná záležitost. Dodnes jsem komunistům vděčný, že jsem 
byl toho při mé emigraci ušetřen. Byla to taková klasická, vlastně jedině 
možná cesta s celou rodinou. Přes Jugoslávii, s šeredným šedivým pasem, 
platným jen pro tu Jugoslávii. Francouzský konzul si ho štítivě prohlížel 
a chodil ho ukazovat po kancelářích. Ale zpět k tomu stěhování.  

Naopak, bylo doporučeno s ničím nehýbat. To totiž k podezřelým z emigrace 
přišla den před odjezdem často návštěva. Pod nějakou záminkou. Porucha 
elektriky, telefonu atd. No a nešťastníci, kteří všechno rozprodali a měli 
zabalenej v 3+1 jen ten kufr, tak měli docestováno! Neboť tahle návštěva 
nebyl nikdo jiný, než naše slavná StB.  

Já jsem na nic nesáhnul. Věděl jsem, či spíše správně tušil, že já se takové 
návštěvě nevyhnu. Městečko malé, lidi mě znali, znali i mé názory 
a podezření jen kvetlo. Těch pár krámů a jedna blbá garáž (tu jsem také 
neprodal) nesmělo emigraci ohrozit. Ba co více, WWW zakoupil ještě jeden 
cajkovej skládací stolek pod televizi, napůl ho rozbalil a čekal.  

Dva dny před odjezdem vypadnul telefon. Nahlásil jsem poruchu, pán 
s brašnou se dostavil, ale ještě s jedním pánem. Proč jsou dva, to mi 
nevysvětlili. Podíval se WWW do kukátka a povídal Magdě, tak jdem na 
věc. Dotáhl jsem ten napůl rozbalenej krám do obýváku a šel otevřít.  

Pánové jezdili očima všude.  

„Pojďte dál,“ zval je srdečně WWW. „Nezlobte se, máme tu trochu 
nepořádek. Koupil jsem novej stolek pod televizi a zrovna ho vybaluju! 
Tyhle skládačky mě nervujou, ale jinak je pěknej.“  

Otevřel jsem bar, tam to bylo pěkně naskládané.  

„Dáte si trochu koňáčku, pánové? Magdo, přines ty nový napoleonky, co 
jsme včera koupili!“  

„Ne, ne, to není třeba,“ zakoktali oba skoro souhlasně.  

Ale koňáček si dali. Krásně s nima WWW vyšplouchnul, se syčákama! Co 
říkáte? Emigrace vyšla!!!  
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JAK WWW PŘELSTIL PEKAŘE  

Když WWW doputoval do země francouzské, tak rychle zjistil, že lid tam 
hovoří řečí podivnou, že neumí pořádně vyslovovat "R" a místo toho 
podivně chrčí, a že písmeno "H" sice mají, ale za žádnou cenu ho nechtějí 
vyslovit.  

Z takového Hitlera je najednou "ITLE", protože ještě i to "R" na konci 
spolknou. A WWW často v noci plakal do polštáře, páč nevěděl, jak se naučí 
řeč, kde "VÍNO, DVACET, VÍTR" se vyslovuje naprosto stejně. Když přišel 
WWW k pekaři a chtěl po něm chleba (un pain), tak pekař ho laskavě vyvedl 
na chodník a ukazoval mu, jak se dostane do autoservisu, když má pán 
poruchu (une panne) na autě. Pak už spěchal za pult. WWW mu byl v patách 
a ukazoval zoufale prstem na ten chleba. Pekař už byl o poznání míň vlídnej 
a říkal WWW, že ano, že on peče chleba, že musí hlídat pec, že ho vopravdu 
nemůže do servisu doprovodit, že to je ostatně za rohem. Jednou začala 
WWW prskat a skákat ŠKODA 105. I zajel do toho servisu, co mu ho ukázal 
hodnej pekař a ohlásil poruchu. Pán v modrém plášti s ním vyšel ochotně 
ven, WWW si myslel, že se jde podívat na auto, ale pán ho posílal zase 
k tomu pekaři, že to je kousek. A WWW byl z toho zoufalej, v noci se mu 
zdálo, že mu na klinice vyoperovali vomylem ledvinu jen proto, že neuměl 
správně vysvětlit, že ho píchá v uchu. Bůh však na svého bejvalého 
ministranta nezabudol a jednou ráno se WWW probudil a věděl, jak na to. 
Šel k tomu pekaři a ohlásil mu poruchu na autě. A dostal krásně vypečenej 
chleba. Odpoledne zajel do servisu a požádal o chleba… 

Pán v modrém plášti s ním vyšel ven, zvedl kapotu u Škodovky a podíval se 
mu na ten rozdělovač! 
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KAČENA V MIKROVLNCE  

Je tomu už ach tak dávno, že by se to dalo psát vlastně také jako pohádka, 
kdyby to nebyla surová skutečnost. 

Přijela do Francie moje tchyně. Bylo by to na dlouhé lokte, tak jen zkráceně. 
Češka, narozená ve Francii z podivného rozmaru svých rodičů, reemigrovala 
po válce do Čech. Školy měla francouzské a mluvila krásnou francouzštinou 
a srandovně komolenou češtinou. Měla tady nemocnou sestru, která bydlela 
poměrně daleko od nás. I naložil jsem tchyni do auta, Magda neměla volno 
a tak jsme se vydali na cestu sami dva. Sestřenka Magdy, u které její 
maminka žila, má zlaté srdce a snesla by vám poslední. Bohužel, na cokoliv 
sáhne v kuchyni je prostě téměř nepoživatelné.  

Tohle jsme voba s tchyní věděli a celou cestu jsme se v autě utěšovali, že to 
nějak přežijeme, že pro jednou, že je teplo a navrhneme studenou kuchyni 
a když tak si něco vymyslíme a docela obyčejně prchneme! Já jsem říkal, že 
vezmem kramle a dobrých patnáct kilometrů jsem musel vysvětlovat, co to 
vlastně znamená.  

Dojeli jsme večer a byla studená večeře, dobrá, krevety, saláty, sýr a dobré 
víno. To nás ukonejšilo. Ke konci večeře pravila Nicole, že zítra bude 
kačenka. Tchyně zbledla, já zezelenal.  

„Mám novou troubu,“ pravila sestřenka, „pojď se WWW podívat.“ Stála tam 
ta bestie mikrovlnná, co už se prodávala v obchodě, ale zase ještě nebyla tak 
běžná a to pro svou cenu.  

Kačenka zatím odpočívala na mrazáku, ztuhlá jako kost. 

„Nejlepší by bylo, Nicole,“ povídal jsem třesoucím hlasem, „kdyby jsi tu 
kachničku už teď vyndala, aby povolila.“  

„WWW, ty neznáš tenhle zázrak,“ pravila pyšně. „Tahle trouba si s tím 
poradí.“  

Nespal jsem pořádně, měl jsem hrůzostrašné sny, tchyně mi pak říkala, že 
ona také!! Zoufale jsem přemýšlel. Po výborné snídani, kolem desáté 
dopoledne, jsem bodře pravil, že je zvu všechny do restaurace, ať si tam 
pěkně v pohodě popovídáme, že se přece Nicole nebude kvůli nám takhle 
honit. Ale kdepak, to prý by se musela jako Nicole hanbou propadnout, že 
ona ví, jak máme my Češi kačenky rádi!  
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Bylo půl jedenácté, kačenka ještě pořád na mrazáku, Nicole připravovala 
saláty a brambůrky. V jedenáct hodin jsem zaslechl to vlnění. Nicole pravila, 
že to načasovala, že si teď dáme aperitiv, pak předkrm a ve dvanáct se bude 
podávat kačenka. Prostřela pěkně na stůl. Tchyně ještě pořád nevěděla, co se 
děje, do kuchyně nešla, povídala si se sestrou. WWW, zeptala se česky, ale 
já nic pořád necítím! Byla to tchyně, ale tak krutej, jak myslí Lenka, zase 
nejsem a tak jsem jí lhal, že mají super troubu s odsáváním, takže se tam dají 
péct i olomoucké syrečky a nikdo nic nepozná. Pak jsem šel do kuchyně 
a vykládal jsem Nicole, že jsem starej tramp a že mám takovej zvyk, že 
musím mít nůž jak pilku. I vezmi si tady v šuplíku jakej chceš, WWW, jako 
doma! Šťastně jsem si špičatou a zubatou kudlu odnášel. Předkrm výborný, 
koupený už hotový. Pak tam dotáhl Jean tu kachnu, ze které se kouřilo. 
Svedl s ní s nůžkama zoufale statečný zápas. Sós vystříkl na podlahu (tady 
jsou všude v obýváku dlaždice), uklouzl na něm a málem sebou seknul. 
Nicole se roztomile usmála, vytáhla návod na mikrovlnku a dalších deset 
minut tam nebohou kačenu trápili.  

No co vám mám povídat. Tchyně měla ještě všechny své zuby a zdravé. 
Bylo to tak v rodině. Já, o tolik mladší, jsem přišel o korunku a začal se mi 
po tom obědě viklat špičák. A to jsem si to tou pilku řezal poctivě. Tchyně 
začala předstírat částečnou stařeckou demenci a nechala si prsíčka krájet ode 
mne, pak už jedla sama.  

Cestou zpátky (ještě nebyly mobily) jsem z parkoviště telefonoval Magdě, že 
už jsme na cestě a že dojedeme na večeři. 

„A na co máte chuť?“ ptala se Magda. 

„Běž do obchoďáku, kup tam ty krvavý jemný jelítka, vymačkej je a podus 
to jako prejt. K tomu rozmačkaný brambory a hodně na měkko uvařené 
zelí.“  

Oba jsme se v tom s tchýní pak šťastně hňahňali. Viděl jsem, jak tchyně 
položila vidličku navrch a pomalu na ní tlačila a šťastná jak dítě pozorovala 
ten černej prejt, jak vylézá mezerama nahoru!!! 
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JAK SE DOJÍ TATÍNEK  

Sobota, to byl u nás pro děti výplatní den. To bylo tak. Jak začaly děti chodit 
do školy, rozhodli jsme se s Magdou, že budou dostávat úměrné kapesné, 
aby si nemusely říkat o pár centíků na zmrzlinu.  

Kapesné se postupně zvyšovalo, nebylo jen na zmrzlinu, děti se naučily 
ušetřit i na dárek k Vánocům. No prostě, učily se hospodařit s penězma.  

Výplatní den byla sobota odpoledne, před kávou po obědě. Děti se na ten 
okamžik strašně těšily, ani ne tak kvůli penězům, ale kvůli způsobu 
vyplácení. Dělal jsem totiž příšernýho lakomce a strašně před každou 
výplatou vyváděl.  

Že to není pravda, že já jsem žádné kapesné neslíbil, proč že bych takovou 
strašnou blbost dělal, jestli na to vůbec mají svědka??! Děti utíkaly pro 
maminku, tedy pro Magdu a maminka Magda jim to musela pod přísahou 
dosvědčit. I pak jsem si tisknul se slzama v očích dvacetifrankovku na hruď, 
než jsem ji dal a předstíral zoufalý pláč.  

S věkem dětí se scény vylepšovaly. Utíkal jsem před nima na hajzlík, 
vykřikoval odtud, že žádné peníze nemám, že je mi z toho jejich vydírání 
špatně, ale že jim je to jedno, že vůbec teda z hajzlíku nevylezu, že se 
spláchnu!!! Když jsem jim pak peníze vyplácel, tak jsem jim říkal, že ostatní 
děti si tatínka váží, jenom moje děti držej tatínka za dojnou krávu. Děti 
utíkaly do kuchyně a ptaly se maminky Magdy, co to znamená česky, když 
se drží tatínek za dojnou krávu. Maminka Magda přiběhla, jakže to učím děti 
mluvit a že když už tak, povídala rozčileně před dětma, tak tatínek nemůže 
bejt nikdy dojná kráva, ale bejk a ten není dojnej. To je jedno, nepleť těm 
dětem hlavu, vykřikoval jsem, vyysvětli jim, že tatínek-bejk žádný peníze 
nemá, nedá, že je to teď ve Francii zakázaný a tatínek bejk se nenechá zavřít.  

Jednou takhle, bylo to v létě. Příšerný horko, francouzské okno otevřené 
dokořán na terasu. Dostavila se dítka (už zase ne tak malá) a stála před 
gaučem, kde jsem si četl. S nataženýma ručičkama.  

„Co chcete, mizerové?!“ houknul jsem na ně. 

„Penízky?“  

Neposal jsem dostatečně plasticky okolností téhle výplaty. Francouzské 
okno vedlo na terasu, pak kousek trávníku, za ním nízký živý plot z tújí a za 
tím plotem na terásce seděli u kávy madame et monsieur Bažin (Bazan), 
důchodci z Paříže, co si koupili nedávno domek do důchodu a kochali se 
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výhledem na Alpy. Zároveň viděli rovnou do našeho obýváku. To jsem si ale 
neuvědomil. Navíc, scény se odehrávaly částečně česky a částečně 
francouzsky. Děti už mluvily francouzsky naprosto perfektně, ale 
zbožňovaly mou francouzštinu. Drnčivou, s akcentem, který připomínal 
jednoho tehdy populárního komika. Tak tedy: madame et monsieur Bažin 
byli svědky téhle příšerné scény:  

„Běžte pryč! Papá žádný peníze nemá, papá vám žádný peníze nedá! 
Kapesný se ruší, je mimořádný stav. Nerozuměli jste??! Zmizněte a nechci 
vás už dneska vidět. Peníze!! Peníze!! Pořád jenom peníze. Kde je mám 
brát?! Papá platí půjčku na barák, papá musel vyměnit pneumatiky, za 
chvilku je tady zima a papá nemá na pořádnou čepici! Ale to je vám jedno, 
to je vám fuk!! A na co vlastně ty peníze potřebujete?“  

„Na bonbóny!“ povídala Veronika a oči se ji smály.  

„Na bonbóny,“ vyskočil jsem rozčileně, „nacpěte se těch bonbónů 
(nafouknul jsem tváře jako Funes, poskakoval na jedné nože kolem stolu 
a předváděl, jak nemůžou ty bonbóny ucucat), co bude s tatínkem, to je vám 
fuk!!“  

Dítka stála pořád dál s nataženou rukou.  

„Tak dobrá, mě už je všechno jedno!“ vykřikl jsem. Šel k sekretáři, vzal 
šrajtofli a mrštil ji dítkám pod nohy. „Sedřete papá z kůže, vemte si i jeho 
poslední košili!“ Tu jsem neměl, tak jsem serval že sebe tričko a přihodil ho 
k šrajtofli.  

„Běžte pryč, nechť mě v klidu ukončit ten bídnej život!“ Vzal jsem dlouhej 
bílej prodlužovák od žehličky, Magda žehlila v horku vždy u okna, přehodil 
ho přes ozdobnej trám, jako že se pověsím.  

Do obýváku vlítla z kuchyně vyděšená Magda. „Vy jste se tu zbláznili, 
vždyť je všechno vidět a slyšet!“  

V pátek mi Magda povídala: „Vidíš co vyvádíš, ty lidi nás ještě neznají. 
Madame Bažin dneska zastavila Veroniku, pohladila ji po vlasech a cpala jí 
pytlík bonbónů!!“  

Naštěstí jí Veronika vysvětlila, že to byla v sobotu jen legrace a ty bonbóny 
si nevzala.  

„Vidíš, Magdičko, jaké máme šikovné děti, vědí, co se sluší a patří a řekni 
mi, Magdičko, které děti tady ve Francii uměj podojit bejka?!!“  
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TŘEŠNIČKY V DORTU  

Byli jsme teprve krátce ve Francii, když holka osmiletá měla svátek. Už 
jsem měl slušnou práci, Magda taky, ale to víte. Začínali jsme doslova znova 
od lžičky a tak peněz nebylo nazbyt.  

Ten svátek vyšel na všední den a já měl koupit nějaké dobré zákusky, pro 
každého dva, a večer že si alespoň trochu sedneme. Samosebou jsem na ně 
zapomenul a když přišla Magda z práce, tak mě pro ně hnala. Vymlouval 
jsem se, že jsem nevěděl jaký vzít a že čekám na ně. Kluk desetiletej chtěl 
takový ty větrníky, Magda takový ty nadýchaný, co se jim tady říká 
v překladu "tisíc listů". Holka chtěla taky se šlehačkou, ale s tou kandovanou 
třešničkou nahoře. Nasedl jsem do Škodovky, jediného našeho majetku 
zachráněného cestou přes Jugoslávii a Itálii, a jel vedle do obchoďáku. 
Zákusky byly naskládané do krabice, pěkně čerstvě nadýchané, ty třešničky 
zářily jak koncový světla rychlíku do Košic.  

Na parkovišti jsem položil vopatrně krabici na střechu škodovky, abych si 
vodemknul a v ten moment už jsem o ní nevěděl! Viděl jsem, že lidi 
pokukují, ale ta krabice měla firemní značku a mysleli asi, že dělám 
reklamu. Sakra, už nemám skoro žádný benzín, koukal jsem. A bereme až 
pozítří! Tak alespoň deset litrů vezmeš, WWW, a popojel jsem z parkoviště 
k pumpě. Tam byla fronta a čekal jsem. Vokolo z aut pokukovali po mé 
Škodovce, i zmocnila se mne pýcha nesmírná na ten vůz, co byl v Savojsku 
tak málo k vidění. I u kasy si ho ta ženská prohlížela. Měl jsem už zdržení 
a spěchal domů. V takové ostřejší zatáčce jsem zaslechl to šoupnutí a hned 
jsem věděl, která bije! Krabice přistála na chodníku. Vobráceně, dnem 
vzhůru, ale neotevřela se, jen byla trochu zfackovaná. Tak jsem to donesl 
domů. Zákusky se pěkně srazily a vytvořily zajímavej dort, akorát ty 
třešničky v něm beznadějně zmizely. Magda ho spravedlivě rozkrájela. 
Veronika natahovala, že ona chtěla třešničky a teď je nemá. Tak jsem jí 
slíbil, že budeme dávat pozor, jak jen na třešničku lžičkou narazíme, tak ji 
řádně předáme!  

No jo, znáte to ale, když máte kluka a holku, co se začínají pošťuchovat! Za 
chvilku se začal David šklebit a ukazoval Veronice mezi zubama tu 
třešničku. Mě to rozzlobilo a chtěl jsem mu vynadat, že alespoň na svátek by 
toho měl nechat. Nemohl jsem ale pořádně mluvit, tu druhou třešničku jsem 
měl v puse já!!!  
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ČERVENÉ BAMBULKY  

Naučil jsem své děti ošklivému zvyku. Když jsem seděl na hajzlíku a někdo 
vzal za kliku zalígrovanych dveří, tak jsem se jízlivě zachechtal. Jako že má 
smůlu. Z kraje se děti pochechtávaly tak roztomilé, dětsky. Magda si toho 
moc nevšímala, jen se ptala, co je tam napadá veselého.  

Když zjistila, že mě napodobují čím dál lépe, bylo už pozdě. Nejedna 
návštěva se u nás vyděsila. Ona ta reakce totiž byla už automatická. Ale 
nejen návštěva, tenhle hroznej zvyk se přenesl i jinam.  

Pamatuji si, jak jsme byli pozvání do takovej nóbl rodiny tady ve Francii. 
A Magda, Magda zapomenula! Ona nám dávala, když jsme šli na návštěvu, 
na zip nebo na poklopec zevnitř takové malé, červené bambulky, co byly 
vidět, jen když si člověk sundával kalhoty. Ty bambulky nám pak 
připomínaly, že jsme na návštěvě a ne doma.  

Ta paní byla taková vznešená, vždy, když procházela kolem židle tak řekla 
"pardon", jako že nerada takhle vadí, to samé, když odebrala prázdný talíř. 
Jen jsem od něj odtáhnul ruce, už to bylo "merci" a hned na to zase 
"pardon", jako že mi ten prázdnej talíř bere. Oběd trval snad čtyři hodiny. 
Pardon, merci, pardon, merci!! Pak se podávala káva. Ani jsem si nevšimnul, 
že se vytratil náš tehdy třináctiletej kluk. Za chvilku řekla paní zasejc pardon 
a odešla. Šla na hajzlík.  

Až do toho vznešenýho obýváku jsem slyšel ten ďábelsky jízlivej chechot! 
Paní se připotácela zpátky celá bledá. Neřekla pardon a kecla sebou vedle 
mě na gauč!  

„Ježíš – bambulky!“ vydechla nešťastně Magda a kousla se do rtů!! 

 



96 

TO SPRÁVNÉ ZRCADLO  

Neměl bych se do toho plést. Je to čistě ženská záležitost, už jenom proto, že 
nám chlapům prostě pupek sluší! 

Ale milá paní Ruščáková, vy jste neuvedla to správné zrcadlo. Měla jste na 
mysli zřejmě zrcadlo v koupelně či v ložnici nebo na chodbě. Od těchto tří 
uvedených zrcadel se dá vždy odstoupit a přimhouřit oči. My muži ovšem 
máme nejhorší zkušenosti se zrcadlem v malých zkušebních kabinkách 
obchodních domů. Tam ty naše nemají kam odstoupit, přimhouřit oči také 
nemůžou, protože musí vidět, jestli jim vybrané šaty, sukně, halenka sedí. 
Odtamtud se pak ozývá nespokojené mručení, které přechází v hysterické 
výkřiky. Pak se vysune ruka a podá mi číslo čtyřicet (nikdy ho ta moje 
nedopne, vytrvale si ho bere jako první).  

„Dones mi čtyřicet dvojku!“  

Klušu pro čtyřicet dvojku a hned se automaticky podívám, kde je čtyřicet 
čtyřka, páč si to zopáknu. Jen jednou jsem si dovolil přinést tu čtyřicet 
čtyřku rovnou. Bože, to byl průser!!! Všem nezkušeným radím, aby se 
zdrželi láskyplných poznámek typu: „holka, nějak jsi mi přibrala“ atd. 
Nenechte se zmást tím, že ona sama vykřikuje: „to není možný“, „ježíš, já 
jsem ztloustla!“ To smí říci jenom ona. Já opatrně nakukuji tou škvírkou 
a říkám: „Prosím tě, víš jak to dneska vypadá?! Šijou to bůhví kde, to už 
není jako dřív. To jsem si koupil osmičky boty a ani jsem je nezkoušel!“  

Takto konejšivě hovořím, ona si vezme tu čtyřiačtyřicítku a jdem v pohodě 
na kafe... 

Ty osmičky boty vždy spolehlivě zaberou !!  
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HUMOR  

Humor (ne laciná legrácka) je věrný kamarád. Když má některé lidí rád, tak 
se nedá odstrčit ani v situaci beznadějně zoufalé... Porve se s beznadějí o své 
místo. 

Když mi před lety umíral tatínek, tak jsem jel v hrozným počasí těch tisíc 
kilometrů jako blázen, bez odpočinku, takovej jsem měl strach, abych 
nepřijel pozdě! Dojel jsem večer, rodina už byla zpátky z nemocnice. 
Tatínek je už vnímal prý jen částečně, pořád si je udiveně prohlížel a pak se 
znova a znova koukal na dveře. Já jsem věděl, že hledal mě. Opláchnul jsem 
se narychlo a jel do nemocnice. Když jsem uviděl tatínka, tak jsem viděl, že 
je zle. Byl jsem z toho zoufalej. Měl zrovna světlou chvilku a poznal mě. 
Pořád dokola jsem opakoval ty přiblblé věty, jestli něco nepotřebuje a jak 
mu je a přitom jsem věděl, že tohle určitě nechce slyšet. Viděl jsem, že se 
ničeho z doneseného jídla netknul, nemohl už ani sedět, sestřička mu 
upravila polštář do takové polohy mezi ležením a sezením.  

Tatínek nemluvil, jen se na mě díval, jako by si mě chtěl ještě naposledy 
prohlédnout. Zeptal jsem se ho, jestli má na něco chuť, ale zase jen tak, 
abych vůbec něco řekl, protože jsem jiná slova nenašel a kdybych je i našel, 
tak bych je ze sebe nedostal, jak mi bylo úzko. Pokusil se odpovědět, ale 
nešlo mu to, musel jsem se naklonit co nejblíže.  

„Tlačenku,“ řekl tatínek.  

Nechtěl jsem věřit a musel mi to opakovat.  

„Tak já ti ji zítra donesu,“ drmolil jsem.  

Jen zavrtěl hlavou. Díval se pořád upřeně na mě.  

„Tak já jdu pro ni hned!!“  

Nechal jsem tam bundu, aby nemyslel, že odcházím, a jen ve svetru jsem 
vyběhl na parkoviště. Ani nevím, kudy jsem jel, obchody všechny zavřené, 
hledal jsem obyčejnou hospodu.  

Našel jsem ji, vlítnul tam a poprosil o nakrájenou tlačenku, zabalit do 
alobalu. Ta celá hospoda ztichla, ale ne proto, že by mě slyšela. Vypadal 
jsem jako blázen. Měl jsem na sobě návleky z nemocnice na botách, 
rozcuchanej, jen ve svetru a chtěl jsem tlačenku zabalit do alobalu. Sundal 
jsem návleky a hodil do koše (byly na jednorázové použití). Sebral jsem 
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tlačenku a uháněl do nemocnice. Sedl jsem si k tatínkovi na postel, ulamoval 
kousky tlačenky s octem, dával mu je do pusy. On jedl.  

„Dobrý, tati?“  

Zakýval hlavou a pořád si mě prohlížel.  

„To by chtělo pivo, viď?“ povídám, „ale neměl jsem ho do čeho vzít,“ lhal 
jsem a začal jsem i té lži věřit, zdálo se mi, že tatínkovi je líp, že to nemůže 
být konec. 

„Představ si, tati,“ povídal jsem, „že já pitomec jsem do tý hospody vlezl 
v těchhle návlecích!“  

Zvedl jsem nohu, abych mu je ukázal. Tatínkovi se rozzářily oči, i na puse 
jsem viděl, že se směje.V těch očích jsem četl, co mi říkal, když jsem byl 
malej: „WWW, já se z toho tvýho blbnutí jednou ucviknu!“  

Vždycky jsem myslel, že měl raději sestru, páč tatínkové jsou halt na holky. 
On si ten svůj poslední veselej smích, co jsem měl tak rád, nechal pro mne…  

pro WWW! 
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MYSLÍM, ŽE ZNÁM POCITY PUDLA!  

…když se Betynka venčí v parku a naráží na něj. Tedy, alespoň si to myslím, 
že to vím. Nejsem pejskař a tak vycházím z lidských zkušenosti. To co vám 
teď napíši je holá skutečnost, ne něco, co jsem si vymyslel, abych k článku 
napsal. 

Neteř Bětuška trochu více povyrostla.  

„Jezuskote,“ bědovala po straně ségra. „Ta holka se nevdá!! Nebo si vezme 
ňákýho menšího, ten z toho bude mít za čas komplexy, bude ji chtít jednou 
zmydlit, Bětka se nedá! Vona ho tak ztříská, že to skončí u soudu. Chudáci 
děti, WWW!!“  

Tohle mi psala zoufale do Francie, když jsem ještě nemohl jezdit domů. 
K dopisu přikládala fotky. Fotila Bětušku před stěnou v obýváku, nebo za ni 
strčila stojací lampu, co jsem znal, aby dokladovala, jakej je Bětuška čahoun. 
Na zadní straně fotky se stěnou bylo připsáno: "když utírám prach, musím si 
vzít stoličku." Za tím zoufalé výkřiky. Viděl jsem, že Bětuška vopravdu 
nemohla mít při utírání prachu žádné potíže. Po půl roce přišla zase fotka 
Bětušky, před tou samou stěnou a na zadní straně: "WWW, já se z toho 
zblázním, vona se za chvilku bude muset k tomu utírání prachu vohejbat!!! "  

Já jí psal, ať nejančí, Bětuška že je hezká holka, jde studovat do Prahy a tam 
si dozajista najde kluka vodpovídající postavy! Taky že jsem měl recht. 
Bětuška začala hrát v Praze závodně košíkovou a tam si našla svou lásku. To 
už jsem poprvé přijel domů. Byli jsme u sestry na návštěvě.  

Když jsme se zvedali, tak povídala: „Počkejte ještě chvilku, Bětuška přijede 
teď čtyřkou a představí nám poprvé Staníka. My jsme ho ještě neviděli a tak 
ať hned pozná také vás. Já jsem ti tak šťastná, WWW, že tam našla trochu 
vyššího kluka. Psala Bětuška, že Staník není žádnej mrňous.“  

Z obývacího pokoje od sestry bylo vidět dolů na nádraží, rovnou na peron. 
Ale bylo to dost daleko a z vejšky. Vláček vypadal jak hračka a lidi, co z něj 
vystupovali, jak trpajzlíčci. Stáli jsme na balkóně a koukali. Trpajzlíčci, co 
přijeli čtyřkou, začali vystupovat.  

Jedna trpajzlička byla i na tu dálku viditelně menší než trpajzlík vedle ní.  

„Vidíte,“ vykřikla ségra, „jak je to hrozný, když je rozdíl ve vejšce!“  

Švagr vraštil čelo, pak šel do ložnice pro dalekohled. Zaostřil, zapotácel se, 
šel do obýváku a nalil si frťana.  
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„Co je, co je?“ vykřikovala ségra v neblahé předtuše.  

„To je Bětuška se Staníkem!!“ zašeptal bledý švagr.  

Taky že jo. Lidičky, Bětuška má asi 187 cm a Staník 209!! Vlezl do chodby 
a vohnul se. Pak se narovnal a hned si na sebe u stropu nabalil pavučinu, co 
ségra v rozčilení přehlédla při luxování. To vohromný zvíře začalo frkat jako 
kůň. Naše pocity se švagrem?! Oba máme normální vzrůst, 174 cm. Ale 
vedle něj, v tej úzkej chodbě, jsme byli jak mrzáčci, co jim ujel vláček nohy 
u kolen.  

No, řeknu vám, těm pocitům nejni konec. Sestra se přestěhovala k Praze, kde 
zdědil švagr pěknej barák se zahradou. Každý rok je tam rodinný sraz 
a opejká se. My chlapi vezmem vždy dvoukolák a jedem do sámošky pro 
pivo. Pak se cestou zastavíme v místní hospodě na točený. Tam je takovej 
malej "protivnej" hospodskej. Von donese vždycky první natočenej půllitr 
Staníkovi a pak se ptá, "co jako vobjednává tatínek pro děti." To jako pro 
nás!! My se můžem vzteknout, protože ten hospodskej neměří víc jak 
160 cm, ale má strašnou radost, když vidí, jak my jsme vedle Staníka 
malinkatí.  

Jednou se ale Staník nedostavil. My zase s dvoukolákem pro pivo a do 
hospody! Ta byla ještě prázdná. Usadili jsme se u stolu. To "malý pivo" nám 
natočilo šest půllitrů a hrnulo se s nima ke stolu.  

„To my nesmíme,“ zvolali jsme jednohlasně. „Máte lízátka?! Ne?! Tak 
nashle!!“  

Stál ve dveřích s těma půllitrama a plačtivě volal: „Neblbněte, pánové, co já 
s tím budu dělat?“  

Vrátili jsme se a švagr mu povídal: „Tak to sem dej a než to vypijeme, tak 
hlídej u dveří, ať z toho nemáš průser!!“  
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MÁM RÁD NEČEKANÁ OSLOVENÍ  

V Sokolově před Kauflandem jeden čas postával nepřizpůsobivý občan 
jménem Dežo.  

Vrhal se srdečně vstříc příchozím, radostně se k nim hlásil, tvrdil, že s nima 
pracoval. Pánové se divili, že ho neznají, že nepracovali ani v elektrárně, ani 
ve sklárně, ani v porcelánce, ale Dežo byl vytrvalej, až mu tu dvacku, co si 
potřeboval "vypůjčit", většinou dali, aby měli pokoj. Byla to fantazie ho 
pozorovat, mistrně to zvládal.  

Já jsem se úplně těšil na to, až kápne na mě a ono to vyšlo. Trochu jsem 
tomu vlastně napomohl, jak jsem ho uviděl, tak jsem s nic netušící Magdou 
manévroval k němu. Zkušenější ho obloukem objížděli. Deža se ke mě 
vrhnul, projevil nesmírnou radost, že mne po tak dlouhé době vidí, že si 
vzpomíná, jak jsme spolu (začal zase s Tisovskou elektrárnou) pracovali. Já 
jsem pustil košík, Dežu jsem objal a poplácal radostně po zádech. Zděšená 
Magda prchala s košíkem pryč. I já jsem projevil nesmírnou radost, že Dežu 
vidím, že bych ho tam vůbec nečekal a že jsem rád, že mi jde do rány.  

„Zapomněl jsem si doma peněženku,“ povídám zkoprnělému Dežovi, 
„nemohl bys mě založit? Padesátka by stačila.“  

Dežo si mě divně prohlížel a pak mi vyrazil dech on. Představte si, že vytáhl 
šrajtofli a chtěl mi tu pajdu půjčit. Praštil jsem se dlaní do čela. „To je dobrý, 
Dežo,“ povídal jsem, „vždyť já mám u sebe kartu.“  

Když jsme pak vyjeli s nákupem, tak Dežo nás z povzdálí sledoval. Ve 
zpětném zrcátku jsem při odjíždění viděl, jak se díval na tu francouzskou 
poznávací značku a škrábal se za uchem.  
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ZARUČENĚ VHODNÝ DÁREK POD STROMEČEK PRO DĚDEČKA  

Upozorňuji na to, že se jedná o dárek pro dědečka, který začíná silně 
dětinštět.  

Nevím, co se kupuje malým dětem dneska. Malé děti už nemám a vnouček 
či vnučka je teprve na cestě.  

Ale v dobách, kdy jsem malé děti měl, se kupovaly klukům elektrické vláčky 
a stavebnice. Problém byl v tom, že takový dědeček, který začínal silně 
dětinštět, odmítal jásat nad šálou a vodou po holení a byly i případy, že se 
s vnoučkem o ten vláček serval. Zajisté trapná situace.  

Můj tatínek říkal, že je zaručená metoda, jak tomu předejít. Tak:  

Asi tak čtrnáct dní (ne dříve a ne o moc později) schováme dědečkovi jeho 
domácí pantofle. Nešťastný dědeček je zoufale hledá. Odmítá pantofle nové, 
ty jeho jsou krásně vyšlápnuté a musí tady sakra někde být! Dědeček 
odtahuje gauč, postele a skříně. Šikovná hospodyňka to využije k luxování.  

Pantofle nejsou. Dědeček zuří! Prohrabe botník a najde tam dlouho hledané 
druhé klíče od garáže. Vše marno. Dědeček propadá zoufalství. Tady je to 
individuální, ale každý známe svého dědečka a lze lhůtu zkrátit či prodloužit.  

Na Štědrý den, povídal tatínek, strčíte dědečkovi jeho staré pantofle pod 
stromeček. Zasmušilý dědeček balíček se šálou a kolínskou vodou ani 
nerozbaluje. Nepřítomně zírá do země. Na nohou má teplé ponožky, aby 
nenastydnul, protože pořád odmítá jiné pantofle. Náhle se jeho zrak rozzáří. 
Tady jsou moje pantofle, zajásá a vrhne se pod stromeček. Dáme pozor, aby 
neshodil moc ozdob, spodní větve nadzvedneme. Dědečkovo štěstí bude 
dokonalé. Prožijete nádherný Štědrý večer, v jehož závěru dědeček šťasten, 
že je zase ve svých pantoflích, nakonec bude mít radost i z té osmnácté šály. 
Elektrického vláčku si ani nevšimne, povídal můj tatínek!  
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MYSLÍM, ŽE VÍM JAK NA TO  

Čtu pozorně, protože si do důchodu chci pořídit pejska.  

Jak si ho přinesu domů jako štěňátko, tak už od malička si u něj musím 
získat autoritu a respekt. Ne nadarmo se potuluji po Zvířetníku. Už to mám 
vykoumaný. Jak bude brát rozum, tak ho jednou ráno půjdu venčit a půjdu 
po čtyřech. U branky si počkám na pošťáka a rafnu ho do prdele! Pak se 
pustím, pořád po čtyřech, přes trávník a zaženu sousedovic kocoura na plot.  

Vykládal jsem to Magdě, že by bylo vhodné, aby v ten moment přišla, 
podrbala mě za ušima a já jí dal pac. Pejsek si ji dá dohromady s tím mým 
statečným činem a bude mít u něj autoritu také.  

„A to se mám jako smát?“ ptala se Magda. „Ježíš,“ povídala, „mě je z toho 
blbě, protože jak tě, WWW, znám, tak ty o tom vážně přemejšlíš!“  
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ROMANTICKÉ OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ V MIKROVLNCE 

Mikrovlnku přemístíme doprostřed obýváku. Televizi a počítač zakryjeme 
zeleným chvojím.  

Doneseme dřevěné špalky, pokud je nemáme, vypůjčíme si od sousedů. Na 
mikrovlnku postavíme jakoukoliv stolní lampičku a obtočíme červeným 
krepákem. Takto jsme vytvořili snadno a lacino romantické tábornické 
posezení.  

Pruty k opékání špekáčků ovšem musí být podstatně kratší, doporučují 
vypnout otáčení, abychom nepoškrábali mikrovlnku. Pak už postupujeme 
skoro stejně jako při opékání na otevřeném ohni. Napíchneme špekáčky 
a vrazíme je do mikrovlnky. Mikrovlnka si "zpívá" jak vlní, my využijeme 
toho, že máme volné ruce, vezmeme se kolem ramen a zpíváme s ní. Pak 
špekáčky otočíme, zabouchneme dvířka a dáme se znovu s mikrovlnkou do 
zpěvu. Doporučuji „Červená se line záře....óóóóhéň, óóóóóhéň........!“  

Výhody takovéhoto opékání jsou snad jasné. Špekáčky při správném vlnění 
nepřipálíme, nejde nám kouř do očí a nemusíme do zblbnutí přikládat. Tím 
pádem máme více času na to, abychom si skutečně vychutnali romantiku 
opékání špekáčků!  
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O VSTUPOVÁNÍ DO OBRAZŮ  

Ono vstoupit do vobrazu v sobě nese jistá rizika. Už jenom to, považte, že 
vylezete ven a už nejste ten samej člověk, co tam vlezl!  

Ale jsou i jiná rizika. V sedmdesátých letech ňákej Vácha z našeho baráku 
vstoupil také do vobrazu a dostal dva roky s podmínkou. Vracel se ten 
Vácha z hospody u Kance v dobré náladě. A zrovna místní svazáci věšeli na 
dráty napříč ulicí obrazy Marxe a Lenina před prvním májem. Byl to 
geniální nápad. Protože když se ty vobrazy nesly v čele průvodu, tak ten 
celej jásající průvod čuměl zezadu na prázdnou lepenku. Takhle mohl celý 
průvod pohledět do očí Marxovi i Leninovi, jak viseli na těch drátech, 
a zamávat jim mávátkama.  

Říkal u Kance hajnej Cajthaml, že je to opravdu vynikající nápad, že on se 
jen diví, že se na to přišlo tak pozdě, že ta pravá doba na jejich pověšení se 
přeci jen propásla!  

Ale zpátky k tomu Váchovi. Jak šel kolem toho věšení, tak zatím svazáci 
natahovali z pojízdné multikáry dráty. Marx s Leninem byli vopřený 
o kandelábr. Vácha se rozhodl, že vstoupí do vobrazu. Prostě prokopl 
Marxovi držku, až mu na druhej straně spadla polobotka!  

„To se, ty blbče, neumíš vovládnout, když máš upito?!“ říkali jsme mu u 
Kance.  

Vácha se strašně rozčílil. „Já jsem se ovládnul na sto procent, vy cintalové! 
Kdybych se totiž neovládl, tak jsem prokopnul držku Leninovi a dostal jsem 
ty dva roky natvrdo!!!“  

Chtěl jsem vlastně původně dneska napsat o panu Wolinovi.  

Pan Wolin měl zvláštní malířskou disciplínu. Maloval detaily z historických 
událostí. Sám jsem od něj jeden obraz za dva fernety u Kance koupil a velmi 
si ho považuji. Na bílé čtvrtce je uprostřed v její horní části malá, ale dobře 
viditelná černá tečka.  

Pan Wolin podal ke každému obrazu výklad. Ten teprve obraz zhodnotil. 
Původně chtěl za něj tři fernety, ale ze známosti mi slevil. Je to něco 
ohromnýho. Jak bude vhodná příležitost, tak o tom obraze napíši. Dnes mne 
milá Rpuť inspirovala k jinému povídání!  

V Sokolově je obchod, který nese velebný název "Výběr". Dole je 
železářství, nahoře mají cedníky, hrnce, koše na prádlo, kvedlačky, prkýnka 
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dřevěná i umělá atd. Ten obchod tam byl už za totality a kupodivu přežil 
surový útok Tesca a Kauflandu a funguje dál. Magda tam musí pokaždé jít, 
je to spíše nostalgie než možnost koupit něco jiného.  

Nad schodama do patra je velký obraz (dobře 2x2 metry). Jsou na něm tři 
obrovské skvrny. Jedna je modrá, druhá ještě více modrá a ta třetí už jde do 
fialova. Skvrny se prolínají a jsou v nich ještě nažloutlé tečky. Obraz je 
originál, byl tam umístěn při otevření.  

Já čekám vždy na Magdu na těch schodech, páč si tam můžu zapálit. Jak 
jdou lidi z obchodu, tak si nasadím brejle, přitisknu nos k tomu obrazu (kam 
až s frňákem dosáhnu ) a jako zkoumám detaily. Přitom si něco mrmlám. Je 
to pro ty lidi silnej zážitek. Čekají často až vyjdu a potají mne pozorují, 
dokud neodjedu. Jednou mne takhle načapala Magda, která vyšla dřív, aby 
se mě zeptala, jestli má vzít to sítko na nudle nebo ne. Nehlásila se ke mě! 
V autě mi říkala, že jsem opravdu praštěnej, co když nás uvidí někdo 
z našeho městečka?!  
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MŇAMKA – ŇAMKA  

Bratranec Bohouš bydlí v paneláku. Kousek dál má ale pěknou zahradu se 
zahradní chatkou, kde můžete z fleku bydlet. Má malamuta (je to tak 
správně, ne?), Alke, tak on se jmenuje, je už ale starej, nevrlej a paličatej. 
Bohouš ho má rád a nechává ho už na stáří volně na zahradě, jen na noc ho 
odvede do kotce, ale i to je práce. Pes nechce a tak ho Bohouš láká 
"mňamkou", což zkracuje na "ňamku".  

Teď, jak jsem tam byl, tak jsme jeli s Bohoušem a jeho ženou na výlet 
a neteř s manželem že si na zahradě večer budou opékat a pozvou ještě 
přátele. Bohouš dal instrukce, že než přátelé přijedou, tak musí Bětuška 
zavřít Alkeho do kotce, aby je náhodou nekousnul. Dal jí pytlík dětských 
piškotů, na to že je Alke jak zjednanej a do kotce určitě půjde.  

Bětuščin manžel je kuchař, maso pěkně před opékáním naložil, bylo toho 
trochu více, že jak my se z výletu vrátíme, tak se zastavíme. Všechno 
připravili pěkně v zahradě na stůl, zapálili uhlí a šli ještě do auta pro pití. 
Když se vrátili, tak milej Alke byl kupodivu sám od sebe v kotci a spokojeně 
se olizoval. Na stole zbyl jen jeden ožižlanej kousek masa, který mu 
z nějakého důvodu nechutnal.  

Večer byl na ty čtyři mladý lidi, co mají být plní života, smutný pohled. 
Ohřívali si ruce nad roštem, popíjeli vínko a zakusovali piškotama.  

Alke měl kupodivu dobrou náladu a vesele na nás zaštěkal!  
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TERORISTÉ S PLNÝMA KOŠÍKAMA TLEMÍCÍCH SE HŘÍBKŮ!  

Teď k zážitkům z dovolené. Je jich dost, ale všechny blednou před 
vzpomínkou na teroristy s plnýma košíkama hub. V posledním týdnu mé 
dovolené začaly růst na Karlovarsku houby tak, že houbaři nechávali 
polovinu toho, co nalezli, v lese, neměli to kam dát. Do lesa jsem se 
nedostal, protože bylo třeba zařídit spoustu věcí.  

Magda stála u okna a závistivě pozorovala vracející se houbaře!  

„Já chci do lesa, já chci do lesa!“ vykřikovala v pravidelných intervalech.  

„No jo, vždyť si na to čas nějak najdem,“ konejšil jsem ji. Zazvonil zvonek. 
Pan Trkal, co má byt nad náma, stál ve dveřích. V ruce velký košík plný hub.  

„Jééé,“ pištěla Magda, „ty jsou nádhernýýý.“  

„Ty jsou pro vás, Magdičko,“ povídal pan Trkal.  

„To nemůžu vzít,“ upejpala se Magda.  

„Jen berte, berte, kdybyste viděla, co toho je ještě u nás na stole.“  

Magda schovala spišské párky a čistili jsme houby. Po hodině už jsem začal 
pochybovat o tom, jestli mám houby rád a jestli se vlastně na tu smaženici 
těším. I Magda ztichla, už mi neukazovala malinkaté hříbky před čištěním 
a nevykřikovala: „Bože, ten je krásnej, já chci do lesa!“ Malinkatejch hříbků, 
neočištěnejch, bylo všude plno. Když jsem přimhouřil oči, měl jsem dojem, 
že se tleměj! Ale dočištěno, smaženice výborná, ještě se zavařovalo do 
mrazáku, žádné povalování s knížkou na gauči.  

Zazvonil zvonek. Ve dveřích stál můj velkej kamarád Tonda Kadleců.  

„Jéé, pojď dál, dáme si pivko.“  

„Počkej, počkej,“ sáhl za roh na schod a postavil před dveře košík hub ještě 
větší, než přinesl pan Trkal. Magda měla rozšířené oči a mírně poklesla 
v kolenou.  

„To koukáš, co?“ pravil pyšně Tonda. „No berte, berte, to je pro vás!“  

„To seš hodnej,“ špitla Magda, „ale my už jsme houby dostali od pana 
Trkala.“  

„Takhle krásný určitě ne,“ povídal Tonda. „Já dobře vím, kam chodí Trkal 
na houby. A pivko si dám zejtra u Kance, já musím taky čistit houby. Tak se 
do toho dejte!“ A vzal roha.  
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V půl jedenáctý večer Magda prvně vzlykla. Já jsem se díval nenávistně na 
stůl, houby se šklebily už otevřeně, nemusel jsem mhouřit oči. Na jedné 
seděl slimáček, měl vystrčené růžky jak anténu a posílal zprávu bůhví kam.  

Ráno jsme jeli do Varů, oba kruhy pod očima jak po flámu.Vrátili jsme se, 
zaparkoval jsem auto, Magda šla napřed, já že si ještě zakouřím a srovnám 
trochu ten bordel v kufru. Ty tiché šlápoty v holínkách za mnou jsem prostě 
neslyšel!  

„Nazdárek WWW,“ plácnul mě do zad Honza Čermák. U každé nohy mu 
dřepěl jak buldog koš hub. „To je, co? A to jsem šel pozdě!“  

„Nádhera,“ povídal jsem, „ale když to očistíte, tak se hodně vykrájí. Něco 
usušit na zimu, ono toho zase tak moc není, jak se zdá,“ blekotal jsem.  

„Nevykládej,“ povídal Honza, „to už nesu třetí várku! A podej mi tu igelitku 
z kufru. Ne tuhle! Tam tu prázdnou vod bot, nebo vod čeho.“ „Že ji nutně 
potřebuješ? Víš co, vem si tenhle koš a večer mi ho u Kance vrátíš!“ Vzal 
jsem raději tu igelitku…  

Poslední tři dny jsme nechávali staženou roletu a parkoval jsem sto metrů od 
baráku. Odjížděli jsme v neděli před polednem. Magda stála u auta 
a kontrolovala si ještě kabelku.  

„Naskoč!“ zařval jsem zděšeně. Gumy jen zakvílely.  

„Co blbneš, vždyť jsem ani nezavřela pořádně dveře. Zastav!“ Měl jsem 
stisknuté zuby a u pravého oka jsem cítil škubání. Ale dobře jsem ve 
zpětném zrcátku viděl pana Šilhábla, jak mává, pak vzal dva plné košíky do 
ruky a snažil se za náma klusat.  

Nedostal nás!!! 
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TERINEK  

Bohužel nemáme doma psa a tak jsem o tohle téma ochuzen! Ale vedle 
sousedka má pejska. Dlouho jsem myslel, že pejsek neumí vůbec chodit, 
protože ho sousedka nosila jen v náručí. Ale pejsek běhá docela dobře, jen 
jednou je mokro, podruhé chladno a pejsek by se buď umazal, nebo 
nastydnul. Někdy, když je počasí akorát, tak pejsek má na nohou pletené 
botičky, panička ho vodí chvilku na terase a je celá nervózní, aby nešlápnul 
vedle a neublížil si. Pejsek je celej vyšisovanej, protože ho koupe snad 
třikrát denně.  

Jednou, bylo po dešti, jí pejsek nějak uniknul a vlezl ke mě na zahradu. Bez 
botiček a bez čepičky. Jak jsem udělal před garáží blbě zámkovou dlažbu, 
tak tam stála voda a Terinek se jí s chutí napil. Pak přiťapkal a začalo ho 
zajímat, co dělám s krumpáčem. Votřel se o moje zablácené kalhoty 
a radostně očůral odstavenou lopatu. Očividně se mu u nás líbilo. Hned ho 
přilákal takovej plastikovej pytel, co v něm prodávají v hypermaketech 
koňskej hnůj. Terinkovi se do něj podařilo vlézt, ale zjistil, že nemá východ 
na druhej straně, tak se pěkně porochňal ve zbytku hnoje a radostně frkajíc 
vycouval.  

Vedle nastala panika. „Teriiiiiiiii,“ ječela sousedka, zatímco její manžel byl 
vyhnán do ulic naší čtvrtě. Klusal vyděšen s vodítkem někam na druhou 
stranu.  

„Tak pojď, Terinku!“ povídal jsem, „konec dobrodružství.“  

Vzal jsem ho do náruče a odnesl k plotu. Přál bych vám vidět ten její 
zděšený pohled, když viděla jeho čumáček a moje špinavé ruce od hlíny. 
Terinek byl okamžitě vyšamponován a za chvilku jsem slyšel fén. Pak s ním 
seděla na terase, před Terinkem mistička, do které soused naléval střídavě 
různé druhy balených vod. Terinek ale nechtěl pít, olizoval se a pokukoval 
směrem k naší garáži, kde je tak chutná loužička. Byl odvezen urychleně 
k veterináři.Tolik peněz si bere, povídala sousedka a prej nemá jen žízeň! 
Byl už večer a ochladilo se. Terinek měl na hlavě čepičku.  

Styděl se přede mnou za ni!!  
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TLUMIČE VÁŠNÍ – AŤ SE WWW TŘEBA VZTEKNE  

Nešťastná Magda  

Já na vašem místě, milá paní Dagmar, bych se asi dost bála. Takové podivné 
končiny kolem Murmanska, dyť se to už přibližuje k severnímu pólu! A ještě 
se tam kluci chtěli koupat. Já vím, že jste přeci jen tajně dohlédla na to, aby 
kluk měl řádný voblečení. To se dělalo i když jela ratolest jen do 
pionýrskýho tábora na Sázavu a v létě, natož někam k Murmansku.  

Možná, že jste to nemusela dělat ani tajně, váš Andy je určitě rozumnej kluk 
a dá si poradit. To je velký štěstí. Já sama mám v tomhle smůlu! WWW, to 
je vám případ, vodpustějí paní Dagmar, ale já to tak musim napsat, "já se 
z něho jednou prostě picnu"!  

Já vám teď něco napíšu, mně už je to fuk, ať má vostudu na celým internetu, 
ať to letí třeba až do Ameriky nebo já nevím kam, až si to WWW přečte tak 
budete mít vod něj pokoj na hodně dlouho. TAK:  

WWW nesnáší podvlíkačky. Prej už vod mládí. Jak on ale dělá v noci, tak 
mu je přeci jen dost zima, ale ne, nedá si říct. Navíc si ještě ve Varech 
u Vietnamců koupil pracovní kalhoty, tenký, ale protože to má samou kapsu, 
tak v nich ten trouba chodí do práce i v zimě. No a letos tady v Savojsku 
pořádně přituhlo! WWW měl červený kolena, já se na to nemohla koukat 
a tak jsem šla a jedny jégrovky koupila. Helejte lidičky, von byl tak vzteklej, 
že je rozstříhal, teď mám prachovek až do smrti.  

„Tak ať máš z toho revma!“ povídám mu, „když nemáš rozum a v důchodu 
budeš sedět dokroucenej a ne že si skočíš ke Kanci na pivo!“  

Von se vám leknul a teď hledal řešení. Ale podvlíkačky ani za nic, to prej se 
nechá vozit raději ke Kanci na vozejku. Zkoušel si moje punčocháče, hned si 
utíkal koupit větší číslo a strašně si to pochvaloval, že to je tenounký, že 
o nich ví akorát, když jde čůrat, ale při tom to přeci jen hřeje. Alespoň to, 
myslela jsem si. Jenže dostal alergii a musel je přestat nosit. Konečně dojde 
na má slova, těšila jsem se. Ale víte co von vám vyvedl?! Mám to napsat, 
nemám, jestli to WWW objeví, tak se vztekne, ale ať!!!  

Koukám takhle v neděli, kam zmizel. Objevila jsem ho v bejvalém dětském 
pokojíčku, jak se štrachá ve skříní, kde jsou odložený věci. To já nesnáším, 
tam nemá co dělat, po něm je všechno naruby. I v ložnici, myslíte, že si 
v šuplíku vezme ponožky, co jsou nahoře?  
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Teď si představte, vobjevil tam zimní kalhotky po mojí mamince. No 
kalhotky, ty pravý bombarďáky, krásně růžový a až po kolena. Von se mohl 
pominout radostí. Když jsem do pokojíku vlítla, tak už si je zkoušel před 
zrcadlem a ještě si u toho něco oplzlýho zpíval!!!  

Koupil si k tomu podkolenky a byl náramně spokojenej. Celou zimu s tím 
běhal do práce. Co já jsem se naplakala. WWW, jestli si vymkneš v práci 
kotník a odvezou tě na kliniku, tak to bude taková ostuda. Ale darmo. Tím to 
ale neskončilo. Letos o dovolené jsem se ve Varech na trhu styděla jak já 
nevím co. Všade se u stánku na ty bombarďáky vyptával a hádal se 
s trhovcema. Určitě to viděl někdo od nás z městečka, to se brzy roznese.  

Jak já vám děvčata ty vaše rozumný přednosty závidím! Vy si myslíte, že 
s WWW je jen legrace. Ach jo, kdyby to tak byla pravda...  

P.S. Jo, ještě. Víte jak von těm růžovým bombarďákům říká?!? TLUMIČE 
VÁŠNÍ!  

 

WWW dodává  

Ono je to všechno pravda co jsem napsal, jen Magda neplakala, ale povídala, 
že jsem prostě praštěnej. I na tom trhu ve Varech ode mne utekla!  

Pak jsme měli návštěvu a vážně jsme hovořili o něčem. Popíjelo se, Magda 
začala točit pomalounku, skoro neznatelně skleničkou na stole. Neklamné to 
znamení, že začíná mít špičku. Pak vyprskla a odběhla.  

„To jsou nervy po cestě,“ povídal jsem známým, „teď ještě běhání kolem 
baráku, to víte.“  

Podruhé nevyprskla, ale neměla k tomu daleko, odběhla zase do koupelny 
a já za chvilku za ní.  

„Co prosím tě blbneš?!“  

„Já si nemůžu pomoct, WWW, jak ty vážně vykládáš a oni tě vážně 
poslouchají, tak tě vidím sedět a na sobě máš ty růžové tlumiče vášní!“  
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VÝTAH DO NEBE 

Mít dobré sousedy, to je terno. Snažím se vyjít se všemi (tak to vyšlo v naší 
čtvrti, že je mám na plotě čtyři), ale někdy to dá práci. Oni si ale třeba myslí 
to samé o mně.  

Naše sousedka, co má toho malinkatého pejska Terinka, je přesvědčená, že 
jsme uviděli první žárovku až ve Francii, a když dávala Magdě tuhle švestky 
z jejich stromu, tak ji sáhodlouze vysvětlovala, že pecky se nesmí polykat.  

Jo, ještě k tomu svátku L'Ascension – je 40 dní po vzkříšení a je to opravdu 
nanebevstoupení Ježíše Krista. Výtah či zdviž se řekne francouzsky 
"ascenseur" a tak já tomu svátku říkám "Výtah do nebe". Představuji si to 
tak, že v tom výtahu byly jen tři knoflíky. Překrásný červeně blikající 
s nápisem "suterain", druhý "přivolejte při poruše pomoc" a třetí malinkatej, 
nenápadnej – "nebe".  

Pán Ježíš se ale dobře zorientoval, dolů to bylo k Satanovi, pomoci by se 
nedovolal, apoštolové by zase zdrhli a zapřeli ho a tak zmáčknul ten správnej 
knoflíček.  

Strávili jsme tenhle svátek dole u moře, myslel jsem, že tam bude prázdno, 
ale nápad ohřát se dostalo půl vymrzlé Evropy, a hotely byly plné. Přesto 
jsme dostali pokojík hned v prvním hotýlku u pláže. Valentin, co měl u nás 
hotýlek, mi říkal, že vždycky pokojík je, že v každým takovým mrňavým 
hotýlku jsou přesvědčení, že tam znenadání přijede významný host. I nedal 
jsem se odbýt a pořád vyžadoval, aby se paní recepční podívala, že to není 
možný, aby se nenašel jeden malinkatej pokojík. Až vedle u baru přestal pán 
vyplachovat sklenice a pozoroval nás. Byl to "patron" (tak se zde majitelům 
říká), oni vypadají všichni stejně.  

„Řekněte tomu pánovi, madame, že ten váš hotýlek vůbec nemám tady 
v tom seznamu, co jsem si vytáhnul z počítače a že když jsem přijel rovnou 
sem, tak to je dozajista řízení boží. Já pojedu tedy dál, ale nerad bych, aby to 
pro tenhle hotýlek mělo následky!“ Zaklapnul jsem atlas s papírama a vyšel 
ven.  

„Dělal jsem.co jsem mohl,“ povídal jsem Magdě, „ale je to asi opravdu 
plný.“ Ještě jsem to ani nedopověděl, madame byla za mnou, že tedy vona 
samotná je z toho ouplně vedle, ale opravdu tam pokojík je, jestli nám 
nevadí, že tam nefunguje televize, tak by byl k mání.  
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Před večeří jsem si dal po dobrém zdejším zvyku pastis. Přinesli mi ještě 
jeden, patron od baru ukazoval, že ten neplatím, ten že je na něj, tak jsem ho 
s nedozírnejma následkama odmítnutí posla božího vyplašil. I strávili jsme 
v tom hotýlku krásné čtyři dny!  
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MÁSLO NA MAZÁNÍ BOT  

Já mám s pamětí trvalé potíže už od dětsví. Ne, to není přesné. Jsem prostě 
dost roztržitej. Takže v momentě, kdy si mám nějakou snadnou blbost 
zapamatovat, tak už myslím na něco jiného. Není to žádná má specialita. 
Potvrzuje to třeba Vave, když si něco poznamenala a hned to hodila do koše, 
protože už také myslela na něco jiného.  

Má zapomnětlivost byla ve fabrice pověstná a ještě dlouho po mé emigraci 
se tam o ní vyprávěly historky. Kolegové se popadali za břicha. Vždycky 
jsem jim říkal: „Pánové, přijde stáří a já budu připraven! Vás to totálně 
vykolejí. Budete stát na mostě té naší milované říčky, připitoměle koukat do 
vody v zoufalá snaze tam objevit, pro co vás stará do sámošky poslala.“  

Víte, že se to naplňuje? Potkávám ty zoufalé postavy dost často.  

„Nevíš, WWW, pro co mě Zuzana poslala?“ ptal se mě tuhle v našem 
městečku před sámoškou můj bejvalej šéf a kamarád Vilda.  

„Co vaříte, Vildo?“  

„Svíčkovou!“  

„Tak tě poslala pro vajíčka, co je zapomněla a dělá knedlíky!“  

„To bude vono, WWW!“ zajásal Vilda. „Hele, já vemu i mouku a droždí 
a jestli tam mají starý rohlíky, tak jich vemu raději pět, kdyby dělala 
houskový. Dík, WWW, máš u mě frťana!!“  

Druhej den jsem potkal Zuzanu.  

„WWW, já bych tě nejraději přerazila! Já pošlu Vildu pro toaletní papír, co 
jsme zapomněli a von přinese dva litry mlíka, kilo hrubý a kilo hladký 
mouky, droždí normální i umělý, patnáct starých rohlíků a třicet vajec! 
Přitom už pět let kupujeme knedlík na Kauflandu a von ho ještě sám 
vždycky vybírá!“  

Já zase okamžitě ztratím lístek, co mi Magda napíše na nákup. Ale umím 
s tím bojovat. Zjistil jsem, že když si ten nákup zarámuju do nějakyho 
povídání, tak není žádný problém. Ale nesmí to být povídání banální, musí 
to být něco na palici, pak to určitě nezapomenu! Napíše mi například: Kup 
máslo, chleba, ten můj lak na vlasy a jablka Gala Royal. Nejdřív si musím 
zapamatovat to máslo, povídám si, když se obouvám. Boty už by 
potřebovaly natřít!  
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Ovšem, natírat je máslem, to je blbost! A pak už to jde rychle. „Trouba, co si 
nevydělá ani na chleba, tak ten je schopnej natírat máslem boty a vobyčejný 
jabka sprejovat tím lakem na vlasy, co si kupuje Magda, aby se leskla jako ty 
Gala Royal.“  

Vlezu do Caaarfuru. Zase je zřejmě v oddělení potravin novej šéf. Nic není 
na svém místě. Místo olejů a koření jsou uzeniny. Krupky zmizely neznámo 
kam, tam kde bejvaly jogurty jsou teď rybí speciality Nadávám nahlas 
a notuju si s jednou paní. Paní je zřejmě původem Italka, má tvrdou 
francouzštinu jako já, skla na mrazicích pultech jen drnčí! Přiběhne pán 
s kravatou a cedulkou. Zřejmě ten novej šéf.  

„Můžete mi říct, kde tady najdu máslo?“ rozčiluju se!!  

Šéf přivolá paní v modrém plášti, co zrovna něco vybaluje a ukládá do 
regálů.  

„Ukažte tady monsieur, kde je teď máslo! Není třeba se rozčilovat, 
monsieur!“  

„Jaké chcete, monsieur?!“ ptá se mě prodavačka. „Normální nebo slané?!“  

„Obyčejný, madame! Docela vobyčejný máslo, co se maže na boty!!“  
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PALIČATEJ ROBERT  

Většinou je zavolání omylem vyřízeno hned. „Omyl paní/pane, to jste 
zavolal špatné číslo.“ „Ježíš,“ povídá paní/pán, „tak se nezlobte!“ „I nic se 
nestalo.“  

Jsou však lidé, kteří rádi setrvávají v omylu, vlastně ne! Oni jsou 
přesvědčení, že oni zavolali správně a omylem jste na druhém konci vy. 
Zavolala tuhle jedna paní, když jsem spokojeně po obědě chrněl na gauči. 

„Roberte?!“ 

„Tady prosím žádnej Robert není, to jste zavolala špatné číslo.“  

Paní bez poděkování zavěsila. Už jsem začal zase pěkně zabírat, když 
telefon zvonil znova. Paní byla důraznější, chtěla opět Roberta. Já zase 
vysvětlil, že se jedná o omyl, že mám tohle číslo, ať už ho nevolá, že tady 
žádnej Robert není. Do deseti minut telefon zazvonil znova, paní chtěla 
mluvit s Robertem a požádala mne úsečně, abych jí ho dal k telefonu.  

„Moment!“ povídal jsem. „Rooooberte, máš telefon! Já pro něj skočím, von 
bude asi v koupelně.“  

Dvě minuty jsem do sluchátka cvakal tužkou a šoupal takovým tím 
záznamníkem čísel, co má tu posuvnou pacičku podle abecedy a prodává se 
v laciných bazarech.  

„Von s vámi nechce paní mluvit, nemáte ho už volat, odešel definitivně! Pod 
rohožkou máte dopis na rozloučenou. Vodlítá večer do Austrálie a už se 
nikdy do Evropy nevrátí! Zapomene na ta vaše přesolená nebo nedosolená 
jídla, nádobí si máte mejt sama!“ 

Přestal jsem mlet a poslouchal, ve sluchátku jsem slyšel výhružné funění. 

„A nemáte do Austrálie volat, von si vůbec telefon nepořídí! Já jsem mu 
říkal, Roberte, to je blbost, co když budeš potřebovat zavolat doktora?! 
A nepůjde otevřít okno....“  

Ve sluchátku se ozval přerušovaný tón.  

Šel jsem si lehnout na gauč. Bože, pomyslel jsem si. Ten Robert je ale rapl. 
Až do Austrálie. Vždyť je to na druhým konci světa!!! 
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O JEDNÉ CESTĚ K MOŘI  

Více jak dvacet let jezdím pravidelně stejnou trasu k moři. Hlavní měsíc 
dovolené zde ve Francii je srpen. Dálnice zoufale ucpané, motoresty plné.  

Vždy si tedy připravíme nějaký salát do ledničky, k tomu řízek či vepřovou 
pečeni, pivečko a na nějakém šikovném parkovišti ve stínu poobědváme. 
Ovšem najít to šikovné parkoviště se stolkama, kde je místo, to je kumšt! 
Přesouvá se polovina Francie, čtvrtina Alžíru a jedna třetina Maroka.  

Několik let zpátky jsem takhle marně zajížděl a zase vyjížděl, až Magda 
řekla, že na příštím parkovišti zastavíme, ať je to jak chce. Vyjel jsem tedy 
a koukám jak blázen. Parkoviště téměř prázdné, pěkně ve stínu, solidní 
stolky. Teprve, když jsem zastavil a vystoupil z auta, tak jsem pochopil proč. 
Miliarda cvrčků tam řvala v pravé poledne a to tak příšerně, že jsem chtěl 
hned ujet. Ale Magda že ne, že to pro jednou vydržíme, rychle se najíme 
a jedeme dál. Utřela pěkně stolek, nandala salát a pečeni a nic nedbala, že 
mrskám hlavou jak pitomej doleva a doprava, do rytmu toho řevu. A tak 
jsem i rychle jedl. Když jsme skončili, Magda najednou kouká na můj talíř, 
na něm vidlička z té umělé hmoty a dva zuby pryč. Hledala je na stolku a já 
pod stolkem, ale marně. A do toho ten příšernej řev.  

„Ježišmarjá!“ vyjekla Magda, „ty jsi ty špičky spolknul!“ 

A já jsem začal vyvádět, že je to její vina. Že takhle teda končí moje 
dovolená, co ještě ani nezačala, že na mě nedává pozor, že mi dala určitě 
nakřáplou vidličku.  

„Pojedeme rychle do nemocnice,“ pravila Magda.  

Ale začal jsem vyvádět ještě více, že v nemocnicích je to samej stážista, že 
na sebe nenechám od nich sáhnout a vůbec, ať si pokračuje k moři sama, já 
že tam zgebnu a cvrčci mi k tomu zařvou ten jejich traumarš. Pak mě 
utěšovala, že to ze mě vyjde. Tím mě ještě víc vytočila, ptal jsem se jí, jestli 
někdy viděla, jak je uložené tenké střevo, že tam se to prostě za chvilku 
zapíchne, ať mi dá alespoň algenu, ať netrpím!  

K autu jsem šel pomalu, rozkročenej jak při nezvládnutém průjmu.  

V autě jsem se pak tvářil tragicky, když jsme stáli na ucpané dálnici, tak 
jsem tvrdil (a fakt jsem tomu věřil), že cítím, jak se mi ta ulomená vidlička 
zapichuje do tenkého střeva. Magda tahala mobil, že zavolá záchranku.  
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„Jak se k nám dostane, nevíš?“ ječel jsem. „Budou mě tahat provazem do 
helikoptéry, ta vidlička mě rozpáře vevnitř jak žiletka!“  

Magda chvilkama brečela, chvilkama se hystericky smála.  
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PIDLIKY, PIDLIKY  

Víte, že já nemám mobil? Prostě nemám a nechci. Magda říká, že nejsem 
normální, že jsem přímo s touhle paličatosti blbec. Kdy po mě v Čechách 
chtějí číslo na můj mobil a já říkám, že nemám, tak se urážejí, protože si 
myslí, že jim ho nechci dát.  

Vycvičil jsem i všechny mé kamarády, s kterejma chodím při svých 
návštěvách ke Kanci. Když to párkrát "zapidlikovalo" a sledoval jsem, jak 
kamarád mi už asi po páté rukou naznačuje, že moment, za chvilku "budeme 
pokračovat v debatě", tak jsem zaplatil!!  

Jednou, v dobách největšího pidlikářského rozmachu, jsem seděl u stolu se 
třema a věřte nebo ne, všem třem to začalo dělat u pasu "pidliky pidliky" 
Tak jsem je nechal povídat, vzal si tácek s pivem a šel si sednout k panu 
Hadašovi. Už měl požehnaně let, ale létával za války u královské perutě 
a bylo se s ním o čem bavit.  

„Jeeé WWW,“ povídal, „už jsem chtěl jít domů, ale s tebou si ještě jedno 
dám. Počkej, já jen aby ta moje zbytečně nečekala,“ povídal pan Hadaš, 
vytáhl mobil, prozvonil paní Hadašovou, ta jemu zpátky, protože měla lepší 
tarif a u stolu se zase ozvalo to příšerné  

"Pidliky-pidliky"! 
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AHOJ MILÍ ZVÍŘETNÍCI  

Vrátil jsem se pozdě v noci, přes celé Švýcarsko příserné počasí a Savojsko 
mne přivítalo sněhem na okolních stráních. Dovolená vyšla na jedničku, 
bylo sice v Krušných horách trochu chladno, ale slunečno cely týden. Už 
příjezd jsem měl pěknej, nemám rád nudné cestování a tak kousek za 
Weidenem mi prasknul pásek a druhej byl zahrabán někde v kufru.  

„I nic se neděje,“ povídal jsem Magdě, „na Svatém kříži si u Vietnamců 
koupím nějakej, aby mi nepadaly kalhoty.“  

Oni to tam udělali tak, že prakticky musíte projet přes tu vietnamskou 
tržnici. Zastavil jsem, přidržoval si kalhoty a šel pro pásek. Vietnamec, 
obchodník tělem i duší, když viděl moji prekérní situaci, tak chtěl pacholek 
za pásek 300 Kč!  

„Moc drahý, pane,“ povídal jsem. „Máte tady hodně bot!“  

„Hodně bot,“ povídal Vietnamec, „neni drahy.“  

„Tak mi z jedné boty půjčte tkaničku, já vám nechám zálohu deset korun. Až 
pojedu zpátky, tak vám ji vrátím. Já si ty kalhoty s ní nějak přivážu 
a v Chebu si koupím normální pásek. Já jsem pane samej dluh, vidíte támhle 
tu paní v autě (ukazoval jsem na Magdu) tak ta, když přinesu pásek za 300, 
ta mi definitivně uteče s ňákým bohatým Švýcarem a já se na tom vašem 
pásku za 300 budu moci akorát pane voběsit, esli to ten pásek vydrží.“  

Vietnamec se smál a slevil mi polovinu a ještě udělal dírku. Pak jsem se ještě 
podíval na trpajzlíky a vzpomenul na pana Součka. Ten jeden trpajzlíček tam 
chudák stal s lucerničkou, která mu byla ovšem na nic, protože ta sádrová 
lucernička byla prasklá a jak tam nafoukalo, tak zhasla. Naštěstí stál pod 
o hodně větší americkou Sochou svobody a ta nad ním držela zapálenou 
pochodeň!  

„Co jsi tam zase vyváděl,“ ptala se Magda „a proč jsi na mě ukazoval?!“  

„Ale, povídal jsem tomu Vietnamci, ať se podívá, jak ti ten novej přeliv 
sluší.“  

„Ty lháři,“ povídala Magda, ale byla spokojená!  
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KREDENC  

„Haló, bonjour, to je monsieur VVV?“  

„Ne, to bude omyl, madame, já se jmenuji WWW!“  

„No vždyť to, monsieur, říkám.“  

„Ne, ne, madame, vy říkáte VVV a já se jmenuji WWW.“  

„Tak dobře, monsieur WvW. Znáte kuchyně "Mobalpa"?“  

„Jak bych neznal, madame! To jsou krásné kuchyně.“  

„Máme dvacet procent slevy, monsieur, a náš technik vám sám vše změří 
a navrhne její sestavení. To vše je zdarma.“  

„To je úžasné, madame! A to přijde i se svým metrem?“  

„Samosebou, monsieur, o nic se nemusíte starat, můžete si vybrat, jakým 
způsobem budete splácet. Kdy jste doma, monsieur WvW?“  

„Pořád, madame, já dělám v noci, to není žádný problém.“  

„Hodilo by se vám to tedy ve čtvrtek odpoledne, monsieur?“  

„Ve čtvrtek nebo ve středu, tojefuk, madame.“  

„Tak ve čtvrtek odpoledne, monsieur.“  

„Počkejte ještě, madame, ale kam dám kredenc?“  

„Jakej kredenc, monsieur?“  

„Po babičce.“  

„No vyhodíte ho, vždyť budete mít novou kuchyň!“  

„Vyhodit kredenc po babičce?! Ani náhodou, madame. To nepřichází 
v úvahu.“  

„Tak ji dáte na půdu, monsieur.“  

„Tam neprojde po schodech, madame, to může ten váš technik měřit jak 
chce.“  

„Panebože!“ říká madame polohlasně někomu vedle v kanceláři.  

„Haló, monsieur WvW, a nemůžete ji dát do garáže?“  
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„To bych si musel koupit menší auto, madame, a stejně, babička by se 
v hrobě točila jak vrtule, to jí prostě, madame, nemůžu udělat!!!“  

Ve sluchátku se ozve osvobozující přerušovaný tón. Jdu si spokojeně zapálit. 
Mobalpa je na dlouho vyřízena.  

Babička mi tu lež odpustí, měla mne ráda!  
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KOSÍ ZIMA 

Lidičky, tady v Savojsku musel včera někdo kejchat, nebo je to tím, že 
přituhlo a na svazích hor sníh sestoupil skoro až k nám do údolí. A já v noci 
vyběhl několikrát na parkoviště jen tak. 

No zkrátka, jsem lazar. Kdybych se alespoň uměl potit, ale to já ne, když tak 
jen hrůzou. Magda mi ke gauči přistavila dva hrnky čaje (já že do postele 
nepudu!!) a mazala zase do práce. Povídala: „Ty seš praštěnej, kolik si 
myslíš že ti je, že jen tak v plášti běháš v noci na parkoviště?“ Tak takhle 
vypadá tvá lítost nad nemocným, vztekal jsem se. Je tvrdší jak žula. A když 
to chceš teda vědět, tak se pleteš! Myslím si že je mi o hodně víc než ve 
skutečnosti!!  

Jo, přeci jen krátký pohled do Savojska. Detailní. Dopil jsem vychladlej čaj 
(usnul jsem) a zvedl se z gauče. Zapnul počítač a koukám (než to všechno na 
monitoru naskáče) ven. Do té nepříjemné, mokré zimy. Na zahradě je trochu 
mokrého sněhu. V rohu kolečko, v něm napůl roztátý sníh, dělá to vepředu 
takovou čepičku, jako by v něm někdo vezl šlehačku a odskočil si pro klíče 
od skladu se šlehačkou, co je zapomněl. (Bože, já z toho čaje už blbnu). Tak 
dál – na kolečku seděl kos a zimomřivě se krčil. Hnízdí nám tady v živém 
plotě. Chudáček malinkej, sevřelo se mi srdce. Jak mu asi je?! Kdyby se 
nechal chytit, tak ho vezmu ohřát! Co kdybych, pomyslel jsem si, nechal 
pootevřené dveře do garáže a dal tam ten malej elektrickej radiátor, zapnul 
ho na dvojku, von by třeba přišel na to, jak se ohřát. A v tom vám ten kos 
zatřepal křídlama a hup do té ledové vody v kolečku. Zpátky na vokraj, zase 
radostně zatřepat křídlama, hup tam, trochu se napít, zmáchat se v tom 
sněhovém mixu, třepat křídlama ..........!!  

Ten mě teda vytočil, debil jeden!!! 
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DAG – MILÁČEK  

Ale je to na zamyšlení, jestli si má člověk do důchodu pořídit psa. Je to 
marný, léta budou přibývat a představa, že budu co stařec vláčen bez 
klobouku (kterej ulítne) za hárající fenkou je děsivá. Já vám nevím?!  

Můj bratranec měl malamuta a sestřenka Miluška ho zbožňovala. Takovej 
krásnej pes, povídala, si nezaslouží bejt drezúrovanej. Pes si dělal, co chtěl. 
Měli zahradu, ve stráni, nahoře chatku a tam měl pes kotec. Odmítal do něj 
od malička chodit. Miluška ho tam zespoda nosila coby štěně v náručí, 
s mazlivým šišláním. Pak ho nosili ve dvou, nakonec na to musel udělat 
bratranec nosítka. Na procházku se šlo tam, kam chtěl Dag, tak se ten pejsek 
jmenoval. A udržet ho, to byla věc. Bratránek ho měl uvázanýho kolem pasu 
a v ruce měl takový ty železný háky, co s nima lezli elektrikáři na dřevený 
sloupy (než byly zdvižky) a těma se chytal v případě potřeby za stromy, 
když to Daga vzalo.  

Jednou s nim šla Miluška, háky si nevzala, pouze si nějak pečlivě namotala 
vodítko, aby se jí prej Dag nemohl vyškubnout. Povídal bratránek, že za ní 
koukal z balkónu a najednou vidí, jak Miluška (ona je takový tintítko) je za 
tím vodítkem natažená rovně ve vzduchu a mizí v parku. Vyběhnul za nima, 
ale v parku našel jenom botu. Druhou mu dal pan Holásek, co bydlí v ulici 
"Do stráně".  

„To byl fofr,“ povídal pan Holásek, „Dag to rval přímo nahoru, Miluška 
něco volala, ale šišlala, jestli si neukousla člověče jazyk,“ povídal 
vyděšenýmu bratránkovi.  

No, našel Milušku až pod lesem, zašprajcovanou v nějakém roští. Dag seděl 
vedle a kňučel. Když Milušku celou dodrápanou a potrhanou vysekal, tak 
prej povídala. „Dagoušku, miláčku, nekňuč, páníček ti nebude nadávat, 
a kdyby!! Tak já tě nedám!!!  
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RÁJ, KDE SE JEDÍ PRASEČÍ NOŽIČKY 

S překladama jsou prosím vždy potíže. Někdy i když říkáte něco, co by se 
nemuselo normálně překládat, tak se to překládat musí. Psal jsem už o tom, 
že když jsem přišel do Francie, tak pekař mě posílal do servisu s autem, když 
jsem chtěl chleba. A v servisu, kde jsem šel nechat opravit poruchu na autě, 
tak mě zase tahali na chodník a ukazovali, kde je pekař. Když jsem se z kraje 
ve Francii ptal v obchoďáku, kde je cukr, tak mě vláčeli od melounů 
k rybám, já furt vrtěl hlavou, tak většinou nakonec zdrhli. Chodil jsem pak 
po "Cárefuru" s balíčkem kávy a prstem každýmu maloval kostičku 
a ukazoval na šálek na obalu.  

Ale jsou horší případy. Mistrovstvi Evropy ve fotbale. Dotáhli jsme do práce 
televizi a na noční se tajně dívali. Čechům se dařilo. Nastoupená mužstva, 
hrála se hymna a pod ní přesný, doslovný francouzský překlad. Má cizinecká 
legie mluví perfektně francouzsky. Jsou tam většinou rození.  

"Kde domov můj? – ou est ma patrie?", dvakrát se to opakuje.  

„Vy nevíte kde bydlíte?“  

„Ale ne,“ rozčiluji se, „to je prostě jen taková otázka, co navozuje další 
text.“  

"Voda hučí po lučinách"  

„Povodeň, to je přece WWW povodeň!“  

„Merde – žádná povodeň. Je to jarní tání, vy blbci!“  

"Bory šumí po skalinách"  

„Povodeň a ještě k tomu vítr!“ povídá zděšeně Ahmed. „Zlatá Sahara.“  

„To je přeci normální, WWW, že to v sadě kvete, to kvete všade,“ diví se 
Karim.  

„Polibte mi šos, idioti,“ pravil jsem důstojně, „a poslouchejte tu krásnou 
hudbu (ještě že nevědí, že to je původně odrhovačka z Fidlovačky, ještě že to 
ne!) a čtěte text: "Země česká, domov můůůůj."“  

„No konečně,“ zvolal Ahmed, „konečně nomádi našli ten svůj domov. 
A proč je to ráj, WWW, když tam ani nemáte moře?“  

„Je to ráj a basta! Vy znáte akorát písek a šutry, uslintaný velbloudy 
aaaa.............“  
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„Pěkný ráj!“ utrousil uštěpačně sečtělý Abdalláh. „Ráj, kde se o Ramadánu 
jedí prasečí nožičky!!!“  
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PAŠOVAL JSEM CIGARETY ZA POMOCI VÁLEČNÉHO ZLOČINCE 

Ježíšek ví, že mám rád knížky. Už od malička. Dostal jsem jich pod 
stromeček dost. Některé přicestovaly z Francie. A zase jsem je s sebou vezl 
zpátky. Jedna z nich je zvláště objemná, má 905 stran.  

Včera jsme ráno zabalili, pak se zastavili ještě na dobrý oběd a vyrazili. Jako 
obvykle jsem si nakoupil několik kartónů cigaret. Magda se vždy zlobí, proč 
si nekoupím jen tolik, kolik se přes hranice smí, jestli mi ty nepříjemnosti 
jednou budou stát za to. Já jsem ale paličatej. Vlastně, vždy jsem měl štěstí. 
Teď už se v Unii na hranicích ani nekontroluje. Jediné nebezpečí je při 
přejezdu do Švýcarska.  

Zůstali jsme v Německu v beznadějné zácpě. Dvě hodiny v tahu. Pak ještě 
v motorestu na večeři a na švýcarské hranice jsme dojeli k půlnoci. To 
nemám rád, celníci se nuděj, a z té nudy jsou někdy ostražitější. A taky že 
jo! Jeden švýcarskej tam klábosil z té nudy s německým a asi už nebylo o 
čem mluvit, tak jsem byl odstaven na stranu. Magda zbledla, pořád má ještě 
trauma z našich cest do NDR.  

„Máte něco k proclení?“  

„Ne, nic,“ povídal jsem.  

Magda do mě šťouchala, jako abych se přiznal. Celník asi nějakou tu 
nervozitu v autě viděl, nechal mě vystoupit a otevřít kufr. Já pořád říkám, že 
Bůh na svého ministranta nezapomíná. Jak jsem ten kufr otevřel, tak na 
celníka juknul Joseph GOEBBELS, v koženém kabátě a se zaťatou pěstí! 
Knížka vyklouzla tím drncáním z igelitové tašky. Celník vám ouplně 
odskočil! Hned mu přispěchal na pomoc ten německej. Byl jsem pro ně 
neonacista, co pašuje nacistickou literaturu. Kufr už neprohlíželi, musel jsem 
s nima s tou knížkou na celnici. Voba se tvářili důležitě. Magda byla v autě 
zelená jak sedma. No a pak se to vysvětlilo. Kniha vyšla řádně 
v nakladatelství Tallandier v Paříži v roce 2006: Joseph Goebbels – Journal 
(Deníky) 1923-1933. Byl jsem milostivě propuštěn. Kufr už je nezajímal... 

„Co ti chtěli?!“ ptala se vyděšená Magda.  

„Neptej se a rychle pryč!“ povídal jsem. „Než zjistí, že se jmenuješ Magda, 
jako Goebbelsova žena!“  
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O ŠLAPÁNÍ  

Udržovat se v kondici je jistě výborná věc, nejlépe v nějakém středisku, jak 
to píše milá Dagmar, kde se na to trápení nemusí ostatní koukat. Když jedu 
večer do práce, tak kolem po chodníku poklusávají sportovně oblečení 
staříci. Čím více se vzdaluji od města, tím je na ně smutnější pohled. Jsou 
zarudlí, příšerně funí a vypadá to, že to s nima každou chvilku sekne.Tuhle 
jsem se na to už nemohl dívat, přibrzdil jsem, stáhnul okýnko a ptal jsem se 
toho zoufalce, jestli nechce odvézt na kliniku.  

Nevím, kde na to teda vzal, ale ještě trochu přidal a kopnul do nárazníku. 
Tak jsem na to šlápnul s děsným pocitem, že jsem zbabělec a nechávám na 
kraji silnice bližního, který není při smyslech a evidentně potřebuje pomoc. 
Měl jsem vystoupit, tu trosku narvat násilím do kufru a jet na kliniku. Odpor 
už by asi nekladl, byl na dně. Zachránil bych tak lidský život. Byl jsem si 
téměř jist, že po pár metrech ten člověk padnul do roští a najdou ho až ráno 
ztuhlého.  

Druhý den byl děda na trase znova. Vyhodil jsem blinkr, zamával mu 
z okna, on mi také radostně zamával. Patrně se těšil, že nakopne zase můj 
nárazník, ale já jsem nepřibrzdil.  

Ale nejhorší zážitek se šlapáním je můj osobní. Představte si, že ve čtvrtek si 
to před půlnocí šlapu na druhý konec fabriky. Energický padesátník 
s cigárkem a kelímkem kávy v ruce.  

Do mého kamrlíku se vrátil krátce po půlnoci šedesátiletý stařec, třesoucí se 
rukou hodil prázdnej kelímek do koše, típnul cigáro a šel se na sebe podívat 
do zrcadla.  

Ach jo!! 
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O ČEM ŽE WWW SNÍ  

Chtěl jsem vám napsat, o čem jsem snil, vlastně ještě sním, aniž bych musel 
spát. Pomaličku se blíží důchod. S Hamletem si celý život říkám (tedy od 
jisté doby, abych nepřeháněl) "být připraven, toť vše".  

Rozhodli jsme se s Magdou, že důchod budeme trávit v Čechách. Máme tam 
sice už byt, ale Magda že do bytu nechce, že si zvykla na baráček. Pozemek 
jsme zakoupili už těsně po revoluci a tak rozhodnuto! Nastalo dohadování, 
jak velkej že to bude baráček, nakonec z toho (po zásahu mého syna, který 
se postavil na mou stranu) byl kompromis. Už se to rozjelo. Když už barák, 
tak tam musí být přeci místo pro návštěvy!  

A snil jsem o tom, že tam jednou pozvu lidi ze Zvířetníku, kteří o to budou 
stát, udělám několik pekáčů plněnejch cuketek, Tojefuk se bude vzpouzet, 
ale nakonec že je ochutná a my se okolo budem řehnit. Pak posedíme, my 
chlapi zůstaneme u ohně do rána, Magda vás pak všechny nějak uloží.  

Tojefuk už tu není, ale ten sen trvá dál, třeba setkání na památku Tojefuka, 
beze smutku, vesele!!!  
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Jestli vás to nebude nudit, napíši vám pár slov o sobě. Ve škole jsem 
nebyl žádnej vynikající žák. Asi proto, že učit jsem se nemusel, stačilo 
mi, co jsem pochytil, abych se slušně plácal. A tak byla na druhém 
stupni nějaká ta trojka a z kreslení jednou dokonce čtyřka, to by stálo 
i za povídku.  

Byla tu však jedna výjimka. Strašně rychle jsem se naučil číst. Pořád 
jsem chtěl vědět, čemu se tatínek v knížkách směje, a on říkal: 
„Počkej, až budeš umět číst, přečteš si to sám.“ 

Dávno před koncem první třídy jsem četl naprosto plynule a paní 
učitelka Hrůzová mě vodila i do tříd na druhý stupeň, abych předvedl 
některým koktům, jak čte žák první třídy a aby se styděli! Občas mi za 
to nějaký ten kokta po škole nabančil. Čtení se stalo mojí vášní na celý 
život. Válel jsem se smíchy s Haškem, pak jsem objevil pana Hrabala, 
který mne jako statisíce okouzlil. U Haška to bylo jednoduché. Ten to 
ovládal řemeslně, k smíchu vás donutil. Ale ty jeho postavy byly 
a vlastně jsou, je to pořád sakra živý autor, jsou tak trochu 
neuchopitelné. Prý žádný herec neví, jak má Švejka vlastně hrát. Pan 
Hrabal najednou začal vyprávět příběhy, kterým člověk věřil. Příběhy 
ze sběrny, z hospody, z ulice. A já jsem byl uchvácen a záviděl jsem 
mu, co on všechno v životě za legrace zažil.  

Když jsem o tom mluvil jednou s tatínkem, tak mi povídal: „Ty se, 
WWW, neumíš kolem sebe koukat.“  

Převyprávěl mi příhody, které já jsem z našeho městečka znal, jen 
jsem si myslel, že nestojí za zapamatování, natož za napsání. Nic si 
tatínek nevymyslel, ani nemohl, protože mluvil o tom, co jsem znal. 
A najednou vám to vypadalo jinak. A tak, ne že bych si někdy nepřidal, 
ale skoro všechny příhody jsou o skutečných lidech, které jsem znal. 
Hlavně, že je rádi čtete, mám z toho radost!  

 



 

 

Historie (z) městečka  
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ČESTNÁ STRÁŽ 

Naše městečko leží nedaleko hranic s Německem. Hluboko v zóně, která 
byla osvobozena americkou armádou. Přesto tam máme hrob rudoarmějce 
Sergeje K. Pracoval jako zajatec za války v místní fabrice a vlečka mu ujela 
nohy. Serjožka byl pochován u zdi a dočkal se po válce pěkného pomníku 
s rudou hvězdou a obrázkem rudoarmějce. Pamětníci tvrdili, že se mu 
podobá.  

Vedle byl pochován ve stejném roce Hans G., místní sudetskej Němec 
a voják Wehrmachtu. Na východní frontě mu omrzly nohy, pak se mu do 
nich dala sněť a Hans putoval ke zdi vedle Serjožky. I Hansík má na 
pomníku fotku. Takovou tu co se oči dívají všude za vámi. 

Tak se Hans díval na Serjožku a Serjožka na něj a já jsem si vždycky 
představoval, jak si po nocích povídají, jaká je válka svinstvo, že oni na ni 
voba dojeli a voba na ty nohy!  

Serjožka v květnových dnech míval velkou slávu a u hrobu mu od pátého do 
devátého května drželi čestnou stráž střídavě milicionáři a pionýři. Ten 
památný den roku šedesátého pátého začínali ráno milicionáři. V deset je 
měli vystřídat pionýři, ale deset pryč a pionýři nikde. Tak s tím ti pupkatí 
ochránci dělnických práv sekli a šli domů. Pionýři se dostavili později. Oba 
hroby byly plné květin. První dvojice se správné postavila po levé straně 
Serjožky, ta druhá si našla pohodlně místo na druhé straně hrobu, ale 
Hansíkovo. Poctivě drželi stráž až do vystřídání vyděšenou čtveřicí dalších 
milicionářů! Věc se neutajila, rozkřiklo se to po městečku a tolik 
návštěvníků tam ještě Serjožka nikdy neměl. I já jsem se tam byl podívat. 
Koukali se pořád ty dva z těch pomníků na sebe, Serjožkovi viditelně cukalo 
v koutcích, alespoň já jsem to tak viděl!!  

Když jsem šel pak asi za dva dny v noci domů kolem hřbitova, tak jsem se 
na chvilku zastavil. Krk bych za to dal, že se tomu ti dva chechtali! Bylo to 
rovnou za zdí. Ale šel jsem z hospody, třeba to byla jen moje bujná 
fantazie!!! 
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PAN BÁRTA 

Pan Bárta, co bydlel ouplně na kraji městečka, měl psa, kterej se jmenoval 
Čertík. Byl to kříženec německýho ovčáka a dobrmana. 

Jako štěňátko byl roztomilej a vypadal vopravdu jako čertík, pak už spíš jako 
čert, ale ten Čertík mu už zůstal. Bárta ho vycvičil na řádnýho hlídače, páč 
mu jednou čundráci ukradli králíky a pořád mu někdo lezl do zahrádky. 
Čertík to vzal vážně. Měl už na triku pokousanýho pošťáka a jednou, když 
Bárta nezavřel pořádně branku, držel na sloupě vedle zahrady celý 
dopoledne montéra od elektrických podniků, než se Bárta vrátil domů. 

To nejhorší ovšem Bártu teprve čekalo. Von byl zapřisáhlej nepřítel režimu 
a zvláště pak voleb! Vždycky se hodil marod, aby nemusel jít volit. No 
a když byl vám ten Čertík řádně vycvičenej, tak jednou část té volební 
komise šlapala s urnou za Bártou, páč si umínili, že musejí mít těch 99.9 
procent vodevzdanejch hlasů pro Národní frontu, a ne jen 99.7 jako 
posledně, což byla velká ostuda a přišlo pokárání z okresu!  

Urnu nesl socialista Šimáček a za ním kráčel důstojně komunista Žemlička 
(no jo, ten milicionář)! Čertík – to nebyl pes, kterej by lítal kolem plotu 
a štěkal. Dokud někdo nevlezl na dvorek, tak byl zticha jako pěna. Volební 
komisaři zvonili, ale Bárta odpojil zvonek. Tak Žemlička prostrčil skrz 
plaňky ruku, vytáhnul kolík a vlezli dovnitř. Čertík vystartoval. 

Voba sice vyběhli včas, ale Šimáček upustil urnu, víko odlítlo a Čertík 
rajtoval po vodevzdaných hlasech a razítkoval je. Žemlička řval jak 
pominutej, že se to bude hlásit a že přijede StB. Šimáček byl rozumnej. Co 
prej z toho bude? Votevřená urna je neplatná a výsledek je v hajzlu. Bártu 
zavřou a městečko přijde o jedinýho instalatéra, a kdo že pak spraví 
Žemličkovi kohoutky a vodpady, když bude třeba?  

Vyděšenej Bárta jim pomohl sesbírat lístky a vůbec poprvé odevzdal svůj 
hlas pro kandidáty Národní fronty. Když to pak na výboru počítali, tak to 
vypadalo, že bylo zvoleno bratrstvo Kočičí pracky! Ač to vorazítkoval pes. 

Toho psa teď Bárta bít nebude, když ho to sám naučil. A byl u stolu pan 
Hilpert, co byl válečnej invalida a nadával na komunisty, že mu nedali penzi, 
když ji dostával už za Rakouska, a na Hitlera, že kvůlivá němu je teď 
invalida. 

Povídal Bártovi: „Bárta, ten tfuj hund ist kajne problem.“  

On mluvil pořád špatně česky, tak já budu raději pokračovat normálně.  
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Ale povídal Hilpert: „Musíš mi půjčit ňáký starý kalhoty, já na to svoje 
nedám.“  

Bárta šel pro kalhoty a Hilpert se v hospodě na hajzlíku převlíknul. Předtím 
si vymohl na Bártovi, že pak zaplatí metr piv, že zadarmo to dělat nebude, 
a já že mám nárok na polovinu jako svědek. Bártovi už bylo všechno jedno 
a tak jsme šli k němu. 

Bárta podle úmluvy vodvázal psa, řekl mu HLÍDEJ! a zalezl do baráku. Já 
jsem fakt nevěděl, co ten Hilpert s ním chce udělat. Hilpert vlezl dovnitř 
a natočil se bokem. Jen tak tak, protože Čertík letěl jako blesk. Bez meškání 
se zakousnul Hilpertovi do lejtka. Najednou vám začal kňučet, stáhl ocas 
mezi nohy a zalezl do boudy. 

Hilpert se šel k Bártovi převlíknout a teprve tam jsem viděl, že on má od 
kolena dolů na pravé noze dřevěnou protézu. Proto on vám pořád tak kulhal! 

Bárta měl pokoj. Stejně měl Čertík respekt, protože o téhle příhodě jsme 
věděli jen my tři a také jsme ji řádně zapili!  
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OPUSTÍŠ-LI MNE – PŘÍBĚH HAJNÉHO CAJTHAMLA 

Přemýšlel jsem v noci, jaký příběh vám dnes napíši. Jak jsem uviděl název 
BTW "Třešnička na dortu", tak jsem to věděl hned. Nemůže to být nic 
jiného, než příběh, který mi vyprávěl hajnej pan Cajthaml a který znám 
z městečka jenom já. Jestli budete číst dál, tak se dozvíte, proč jenom já. 

Když jsem z emigrace poprvé přijel zase do našeho městečka, tak se 
s kamarádama chystala na sobotu velká oslava u Kance. Já jsem to ale 
nevydržel a už v týdnu jsem si odpoledne skočil na jedno točený u pultu. Pan 
Cajthaml seděl v rohu u okna, popíjel pivo. Měl radost, že mne vidí, a já 
taky. Přisedl jsem si.  

„WWW,“ povídal pan Cajthaml, „víš, že jsem myslel, že tě už vůbec 
neuvidím?!“  

Teprve teď jsem si všimnul, jak pan Cajthaml zestárnul. Byl už vdovec 
a řekl jsem, že je mi líto, že paní už tu není.  

„No jo WWW,“ povídal, „Víš, já – když tu byla – tak jsem koukal, jak se 
utrhnout na pivo. A teď si dám dvě, jdu domů. Chodím ti někdy po tom 
baráku jak pitomej, pes se přidá. Nahoru, zpátky dolu, na dvorek, do kůlny. 
No WWW, hledáme ji oba. Vona tě měla, WWW, ráda. Já když jsem se 
zdržel v hospodě, tak jsem vždycky říkal, tak se nezlob mámo, von tam byl 
mladej WWW s kytarou, já seděl vedle u stolu a poslouchal jsem ty jeho 
řeči.“ 

„No a já, když už jsem byl ženatej, pane Cajthaml, jsem zase doma říkal, že 
jsem si přisedl k vám (a to byla pravda), poslouchal ty vaše příběhy 
a nemohl jsem se odtrhnout.“ 

„Víš WWW, ale ten nejzajímavější příběh neznáš, nezná ho nikdo. Bůhví 
kdy zase přijedeš, jestli máš na Cajthamla čas, tak já ti ho povím.“ 

No jak bych neměl! Objednal jsem dva myslivce, Cajthaml že by neměl, ale 
na to setkání že si musíme připít. Pak jsme si oba zapálili, zapili myslivce 
pivem a pan Cajthaml začal vyprávět. 

„V padesátým roce jsem byl, WWW, kousek odsud u Chebu na hájovně. Už 
to nebylo tak pěkný jako dřív, ale já bych z lesa nešel. Začali jezdit střílet ti 
noví mocipáni a to se mi nelíbilo. Jednou takhle na podzim byl pro ně hon 
a pak na lesní chatě se po honu popíjelo, jak to tak chodí.  
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Musel jsem navařit guláš, ti tajemníci ho chválili, chtěli si pak, když měli 
upito, se mnou tykat a já pil jak zjednanej, aby mě přešel trochu ten vztek. 
Pak jsem se tam ale s někým stejně pohádal, vzal brokovnici a šel domů. Jo 
domů, WWW, já ti měl tak strašnou vopici a byla mlha, že jsem ani nevěděl 
kam jdu. Už jsem šel dost dlouho, ale pořád jsem domů nepřicházel. I v tý 
vopici mně to začalo být divný. Pak jsem narazil na dráty. Asi blbě 
voplocená školka, bručel jsem, co taky chtít od těch dosídlenců. Přiběhl ti 
WWW pes, neštěkal, cejtil tu naši Astu a začal mě vočuchávat. Podrbal jsem 
ho za ušima, že za ním půjdu, ale někdo zapískal a pes byl v tahu.  

Dostal jsem vztek na tu blbě zadrátovanou školku, vytáhl z kapsy 
kombinačky a prostříhal se přes ten plot. Šlo to docela dobře, protože se ti na 
vobloze rozsvítila světlice a já trochu i v té mlze viděl. Myslel jsem, že 
blbnou ti vožralí tajemníci a pokračoval dál. Pak se objevily první domky, 
pořád jsem nevěděl, kde jsem. I když jsem uviděl nápis Gasthaus, to bylo 
ještě tenkrát na Chebsku běžný.  

Už měli zavřeno, ale hospodskej tam ještě byl a myl sklenice. Zaklepal jsem 
a to jsi neviděl, to zděšení. Von myslel, že na něj přišel svatej Hubert. Já 
vousatej, v tom zeleným s brokovnicí na zádech. Mluvil německy, ale to 
taky bylo běžný a víš WWW, že já jsem po tátovi Němec, maminka Češka 
a mluvím tak i tak. Navíc brebentil tím egrlandským nářečím. Byl jsem, 
WWW, sice kousek za Chebem, ale v Hundbachu v NSR!  

Vyděšenej hospodskej mi udělal zadarmo kafe, dal mi ještě placatku 
nějakýho šnapsu a ukázal cestu zpátky. WWW, to byl průser jako barák. 
V tej mlze zpátky k hranicím. Ale kam. Tak jsem si v lese vylezl na posed 
a čekal, až se rozední. Dodával jsem si vodvahu z tej placatky. Jak bylo už 
trochu vidět, tak jsem počkal, až přejdou grenčáci a pak se vydal k těm 
drátům. Nic jsem nemusel hledat. Už tam stáli a spravovali je. To si 
nedovedeš představit,jak byli vyvalení, když jsem se tam hrnul! Halt, křičeli, 
ferboten!!!  

Co ti mám, WWW, povídat. Musel jsem jim tam hodit vobčanku, průkaz 
ROH, ještě ňákou průkazku z práce a pak ty dráty rozpletli a vtáhli mě 
dovnitř. Vyšetřoval mě ňákej major a držel mě za agenta. Chtěl vědět řídící 
centrálu a jaký mám úkoly. Pak přijel druhej major a ten to ještě vylepšoval 
a vyhrožoval mi kriminálem až prej zčernám. Tak jsem ti dostal vztek 
a praštil jsem do stolu.  

Že kdyby pořádně hlídali, tak se mi to nestalo a že jim toho agenta spočítám. 
Ať volají na ředitelství a tam se dozvědí, že jsem byl večer na tej chatě plnej 
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tajemníků, a ještě jsem si vymyslel, že tam byl příbuznej Slánskýho, co byl 
generálním tajemníkem, než ho pověsili. Jeden major zezelenal, druhej zrudl 
a začal se potit. Pak se šli poradit. Když se vrátili, tak byli zelený voba. 
Roztrhali ten protokol, co začali psát a zapřísahali mě, abych vo tom nikde 
nemluvil, že mě dovezou domů. Naložili mě do takovýho džípu po Němcích, 
co člověk nevěděl, kde to má předek a kde zadek, prej to bylo z taktických 
důvodů, aby se nevědělo, kdy Wehrmacht útočí a kdy ustupuje. 

Dojeli jsme k hájence. Ta moje, když uviděla zelené uniformy, tak myslela, 
ze si ještě táhnu kumpány na chlast, že toho ještě nemám dost a začala řádit. 
Majoři zasalutovali, naskočili do džípu a hnali to tak, že jsem myslel, že jim 
na tý lesní cestě upadnou kola!!!!“  
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OLOMOUCKÉ SYREČKY RESTOVANÉ S MARMELÁDOU A MÁKEM 

U Vašaty nastoupila nová servírka. Chodili jsme tam v neděli večer po 
fotbale. Tak jsem si řekl, že se to musí nějak oslavit!  

Napsal jsem si v práci jídelníček jako byl u Vašaty a do minutek jsem napsal 
tu "minutku". Jídelníček jsem pěkně vsunul do desek a taky si to objednal. 
Holka na mě chvilku valila oči, ale já že to je specialita pana Vašaty, že se 
divím že to neví a že jí to ještě nedal vochutnat. Vzala ten jídelníček a šla za 
Vašatou. 

Ten hned přiběhl a povídal, že už má těch mých kravin akorát tak plný zuby, 
že dělám magora z něj, ale to prej mi nestačí, musíš ještě blbnout holce 
hlavu, povídal Vašata! Tím to skončilo. 

Jenže tam byl ten hádavej Francek Dolejšů a tomu se to strašně líbilo. Jak 
jsme někam jeli na fotbal a tam šli na jídlo, tak Francek si to vytrvale 
objednával, až mi to už šlo na nervy.  

„Hele Francku,“ povídal jsem, „když se vtip moc opakuje, tak už to není 
vono. Pamatuj si, vtip se musí dotáhnout do konce. Kdyby mi tohle jídlo 
někdo donesl, tak já ho prostě sním.“  

Hádavej Francek že on taky a já že ne a on že jo, až jsme se vsadili. Bylo to 
o moc piv a ještě večeře pro partu, tak jsem ho vyštengroval! On v tom 
pokračoval v přesvědčení, že nemůže narazit. Pak to zase vyšlo, že byla 
večeře u Vašaty. Nic jsem neponechal náhodě! Nakoupil jsem pěkně 
proleželé syrečky, marmeládu a maminka mi umlela sklenici máku. Zašel 
jsem za Vašatou a ani jsem ho nemusel moc přesvědčovat, to on zase legraci 
rozuměl, jen říkal, že se na něj moc zaměřuju. 

Večer jsme zasedli, dali pivečko a když přišlo na objednávání jídla, tak 
povídám hádavýmu Franckovi: „Ty jsi hrdina všude, ale u Vašaty si to 
netroufneš, páč by s tebou vyběhnul.“  

Francek že jo, že si troufne a já že ne, že jsem srab a on že není!!! 

Vašata přišel osobně převzít objednávku a Francek si objednal! Vašata ani 
nemrknul a odešel. Nejdříve donesl jídlo nám a vyvalenému Franckovi řekl, 
že musí trochu počkat, ale ne dlouho. Potom tu smradlavou kouřící krásu 
donesl. Francek sebou málem seknul. Došla mu ta sázka a tak se do toho 
zoufale pustil.  

No nedojedl!! 
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Snědl ani ne dvě kolečka syrečků, trochu máku a marmelády. Když pak 
blinkal na hajzlu, tak my jsme panu Vašatovi psali do knihy přání a stížností 
zápis o vzorné obsluze a nevšední ochotě personálu. Bledej Francek se pak 
spravoval fernetama, jeden mu Vašata věnoval jako pozornost podniku 
zadarmo.  

Francek platil piva, až se mu z toho udělalo podruhý blbě!!  

Vicekráte už si to neobjednal!!  

Vězte, že tenhle příběh je příběh opravdový. Pan Vašata ještě žije a je už to 
starý pán.Tuhle jsem ho potkal v K. Varech o holi. Autem už nejezdí, zhoršil 
se mu zrak. Měl radost, že mě vidí, ale že spěchá na vlak. Na žádnej vlak, 
pane Vašata, povídal jsem, tady si dejte vedle v kavárně na mě kafíčko, já si 
ještě musím něco vyřídit u notáře a hned jsem u vás.  

Pak jsme si povídali a vzpomínali a bylo to vzpomínání pěkné.  

V autě mi pak povídal: „WWW, představ si, že ten tvůj jídelníček se 
specialitou pana Vašaty mám pořád schovanej. Co schovanej, já jsem ho 
pěkně strčil do desek, kde jsou všechny důležité papíry. Až jednou, WWW, 
natáhnu bačkory a příbuzní se v tom budou hrabat, tak ať jsou z toho 
divoký.“  

Já jsem se mu navyváděl věcí, ale on mě měl rád a já jeho taky!  
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JAK PAN KRAUTMAN NEDOJEDL POLÍVKU A PAN VAŠATA 
NEDOSTAL DÝŠKO  

Hovězí polévka se musí jíst horká. Je to docela umění při tom nesrkat, moc 
nefoukat a sníst ji pěkně akorát.  

K panu Vašatovi v našem městečku chodíval v neděli na oběd pan 
Krautman. Starej Němec, prej to bejval velkej socialista a musel utíkat před 
Hitlerem, ale stejně ho dohonili, musel na frontu. Tam byl raněnej, napadal 
trochu na jednu nohu a chodil s holí. Já už jsem ho poznal jako starého pána 
a vdovce. Von ale vypadal, jako by se o něj staraly dvě ženský. Vždycky 
pěkně nažehlenej a v létě nosil bílou placatou čepici. Když vstoupil do 
hospody, tak z jedné kapsy vytáhnul šátek a otřel s ním věšák, pak tím 
samým šátkem otřel židli, narovnal ubrus, povytáhl si kalhoty, aby 
nezmačkal puky, a pak důstojně usedl. Sedával vždycky v koutě u okna 
a sám. Pokaždé to byla hovězí polévka s nudlema, pak si dal buďto knedlo 
zelo, nebo svíčkovou. Pan Vašata už věděl, že polévka musí být horká, 
protože tam jednou kvůlivá nedostatečnej teplotě udělal pan Krautman 
strašnej brajgl. To byla krása, jak on tu polívku bez srkání a beze spěchu, ale 
včas snědl. Nikdy na talíři nezbyla ani nudlička. Pak si dal další chod 
s malým pivem a zaplatil.  

Nechal si vysázet do halíře drobné, oddělil třicet haléřů diškrece a šel domů. 
Jednou ale jedna nudle, potvora, zůstala na dně talíře přilepená. Krautman ji 
začal po tom talíři honit. Nejdříve pomalu, pak čím dále tím zuřivěji. První 
zmlkli vedle u stolu a postupně celá hospoda. Pan Krautman to nevnímal 
a honil nudli dál. To se mu ještě nestalo. Lžíce cinkala čím dál více o talíř 
a bylo to, jak když ve Švýcarsku cinkají kravičky zvoncema.  

Najednou pan Krautman zaregistroval to ticho a to, jak celá hospoda sleduje 
jeho statečnej zápas. Odstrčil talíř a tou lžící třísknul o stůl, až odlítla panu 
Vašatovi pod nohy. Pan Vašata ji celej červenej sebral. Nebyl červenej 
vzteky, on se styděl za tu nudli, co se přilepila na dno. Pak donesl 
Krautmanovi svíčkovou, přidal zdarma jeden knedlík a vrchovatě omáčky. 
Ale pan Krautman mu tu přilepenou nudli neodpustil a tentokrát ten třicetník 
neoddělil. Pan Vašata ho přesto doprovodil až ke dveřím a podržel mu je 
otevřené. Bylo vidět, jak se za tu aušusovou nudlí stydí čím dál víc, až mě ho 
bylo líto… 
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JAK BEJVALEJ MINISTRANT WWW S POMOCÍ BOŽÍ POTRESTAL 
DVA PITOMÉ POMOCNÍKY VB 

Už je to dávno, co WWW žil v tom pěkném městečku. Byla tam hospoda 
U Kance, u pana Vašaty, stanice VB a strážmistr Zubr. Jináč se mu neřeklo 
než Koňská hlava. A k ruce měl dva pomocníky VB, Vincka T. a Ludvíka P.  

WWW trpěl velikou alergií vůči všem pomocníkům VB a tihle dva byli 
obzvlášť vydařené exempláře horlivých pitomců. Když Koňská hlava 
s Vinckem a Ludvíkem WWW zastavili a kontrolovali, tak WWW se hned 
vosypal, zvláště když mu ten zrzavej Vincek, kterého znal WWW 
odmalička, řekl, aby mu netykal, že je ve službě. WWW pak musel jít a dát 
si u Kance točený na stojáka u pultu, někdy ho musel i zazdít fernetem, tak 
vám ho ta kopřivka z Vincka brala. I stalo se jednou, že přišel domů kluk 
celej uřvanej, že ho ti pomocníci přiblblí načapali a zjistili, že malé 
wwwečko nemá na kole odrazové sklíčko. To že prej je velikánskej 
přestupek, vohrožení silničního provozu a snad ti dva pitomci by ho pomalu 
odvedli na stanici. A že prý jestli se to ještě jednou stane, tak to napíšou do 
školy! WWW řekl malému wwwečkovi, aby neřval, že mu sklíčko zítra 
přidělá a že ti dva kašpaři stejně neumí pořádně psát! A WWW cítil, jak mu 
naskákaly zase z těch dvou pupínky všude. I rozhodl se jinak neobyčejně 
hodný WWW, že tohle chce zjednat nápravu, tak ňák lidskou, ale radikální, 
už v zájmu těch dvou pitomců, než je nějakej přistěhovalej horkokrevnej 
Maďar zamorduje. 

Ve středu odpoledne se stavil ve fabrice na údržbě za kamarádem 
Pepíkem Z. Fabrika běžela nepřetržitě, četa údržbářů nepřetržitě dbala, aby 
pece nevyhasly a hrála při tom zuřivě karty. 

„Josef,“ povídal vážně WWW, „vidíš tady tu skleničku od jahodovej 
marmelády? Tak do tej mi připravíš specielní směs vazelíny a šmíru z mašin. 
Ale to ti, Josef, povídám, to musí bejt materiál, jinak si to můžu udělat sám. 
Spoléhám na tebe a věřím, že když už z vás ten váš blbej vedoucí Kotas 
udělal BSP, tak se toho úkolů zhostíš se ctí!!!“  

„A to ti povídám, Josef,“ pravil WWW, „jestli když se s tím zapatláš to 
půjde umejt jenom solvinou, tak mi nechoď na voči a u Kance neškemrej, ať 
ti na kytaru zahraju tu tvoji.“  

Pepík se opravdu vyznamenal. V pátek slavnostně odvedl WWW k almaře 
a povídá: „WWW, už jsem byl zoufalej. Už jsem to měl namícháno, ale 
pořád to šlo solvinou dolů. Až pak, WWW, mě najednou volali na poruchu 
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do kotelny. A tam ti vod těch hořáku na naftu jsou v rourách takový jemný 
saze. Tak jsem je do toho přimíchal. Podívej WWW na výsledek,“ pravil 
hrdě Pepek.  

„Namázneš to na chrom a hadrem to hravě utřeš, ba to ještě zvýší lesk. Ale 
dostane se ti to na prst a je konec! Solvina to jen trochu vybledne! Musíš 
WWW vzít nejdřív technickej benzín, solvinu a znova techničák. Ale WWW 
pozor, je to zbraň hromadnýho ničení, jestli ti to doma upadne, tak můžete 
vyhodit, na co to cákne. Tady už nepomůže nic!!!“  

V pátek večer si ti dva kašpaři pravidelně kolem desáté navlíkli pásky a šli 
po sídlišti podél řady aut. Kontrolovali, jestli řidiči řádně zajistili vozidla 
před odcizením. Vincek po chodníku, Ludvík z ulice. A byli vám tak 
sehraní, že za ty kliky brali naráz a jak je pouštěli, tak to ouplně stejně 
cvaklo. WWW v garáži řádně vůz připravil. Pepkovo mazání rozetřeno 
zespodu pro jistotu na všech čtyřech klikách. Pak WWW odvezl auto před 
barák, včas aby dostal místo pod oknem a pod lampou. Hodina H udeřila. 
Kolem 22. hodiny se ozývalo pravidelné cvakání, pomocní práskači Vincek 
a Ludvík se nezadržitelně blížili k místu tragédie, WWW ve zhasnuté 
kuchyni za záclonou nervózně kouřil. Chytli se v té sehranosti voba 
a parádně. A Vincek, jak hrozil pěstí do okna, kde mě správně tušil, to ještě 
cáknul Ludvíkovi do ksichtu. Pak jsem sledoval jejich zoufalej boj, dostat to 
dolů kapesníkem. Nešlo to, zastrčili kapesníky do kapsy a tím mohli odepsat 
i ty své manšestráky! A táhli už bez cvakání pryč.  

Ráno se WWW oholil a šel k autu. Opatrně si zamazal tři prsty od toho 
svinstva a opatrně, aby nic neupatlal, sjel z kopce dolů na stanici VB. 
Zaklepal a vstoupil. Koňská hlava ani neodpověděla na pozdrav, koukala se 
do kouta a klepala propiskou o stůl. Vincek s Ludvíkem tam byli voba, jak 
přišli žalovat, ruce za zády. Ludvík měl červenej flek pod okem, jak si to 
dřel.  

„Soudruhu strážmistře,“ povídal WWW, „už potřetí v tomhle týdnu mi ňákej 
darebák namazal kliky u auta, podívejte se. Je to klukovina, já nechci,“ 
pravil WWW, „žádnej protokol sepisovat, jen abyste věděli, co se na sídlišti 
děje.“  

Koňská hlava nemluvil, Vincek byl o poznání vyjevenější než Ludvík. „Tak 
já jdu,“ povídal WWW a ve dveřích ještě: „Jo, klukovi jsem vynadal, to 
odrazový sklíčko mu spravil a řekl, že před jízdou má kolo kontrolovat!!“  

Pak WWW zajel do garáže. Pucvolí pěkně otřel kliky, bože jak se leskly!!  
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A pak ty tři prsty. Jak že to říkal Pepek?  

Technickej benzín – solvina – technickej benzín!!!  
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BĚLENÍ TRABANTŮ  

V našem městečku je hřbitov pěkně položený na vršíčku. Vedle hřbitova je 
dost velký plac, kde se vždy otáčel pohřební vůz s koňma. Pak z toho 
vzniklo parkoviště, ač to oficielně tenhle název neneslo. A na tom placu 
u hřbitova každou sobotu ráno stál jeden trabant vedle druhého. Tam se 
konala válečná porada "dederoňáků", kam se vyrazí a co se má ve spřátelené 
zemi sehnat. Pak ta bakelitová divize vzala útokem Karlovy Vary. Říkal mi 
u Kance kostelník Hoffbauer, že z věže kostela je to zajímavej pohled. Na 
zahrádkách je pověšené prádlo a trabanti z té výšky prej vypadají jako 
utěrky. Říkal Hoffbauer, že má obrovskou chuť vzít kropicí konev a ty 
trabanty z věže kropit, ale že kostel je dost daleko od toho placu, že by se 
musel hodně vyklánět, pořádně s konví mávat a že má strach že vypadne.  

Každou sobotu po obědě jezdil na invalidním vozejčku na hřbitov pan 
Wohner, co měl z války prostřelený kolena. Doma se jakž takž šoural, ale na 
ulici musel na vozejk. Někteří v našem městečku říkali, že mu to patří, já 
jsem si spočítal, že když přišel Hitler k moci, tak pan Wohner měl šest let, 
tak jakejpak nácek. V osmnácti musel narukovat a rovnou na frontu. Tak ten 
pan Wohner jezdil každou sobotu kolem těch trabantů, kde se konala další 
válečná porada o tom, jak provézt kořist přes spřátelenou hranici. Pan 
Wohner si na hřbitově z toho vozejčku natočil konev, zajel k hrobu rodičů, 
co byl rovně od brány, pokropil, měl takové košťátko, s tím ometl desku, 
položil kytičku, sebral tu uschlou a jel domů. Před branou hřbitova byl 
otevřenej kontejner, kam se házely uschlé věnce a vázy ze sklenic od okurek, 
co nestálo za to je mejt, protože už byly zase další okurky snězené.  

Jednou vezl pan Wohner ze hřbitova na vyhození suchou kytku. Najel si ke 
kontejnerům a hodil. Jenže se mu to nepovedlo, tak couvnul, aby tu spadlou 
kytku sebral a v tom to ruplo. Pan Wohner nakřapl u trabanta, kterej byl 
nalepenej na ten kontejner, zadní blinkr. Nastal velký nářek. Pan Wohner 
vytáhnul z vestičky dvě stovky a chtěl škodu uhradit. Ale jeden dederoňák 
sjel dolů na stanici VB, dostavil se strážmistr Zubr, jinak zvaný Koňská 
hlava, pomocník Vincek a začali to ti dva pitomci vyšetřovat jako dopravní 
nehodu.  

Tohle mi vyprávěl u Kance Tonda Kadleců, co jezdí u sanitek a má kousek 
vedle garáž. Tak tam Tonda vlítnul a říkal Zubrovi, že to je blbost, že ten 
trabant tam neměl překážet. Koňská hlava ho odháněla, ať se do toho 
neplete. Tonda, co jednou odvezl včas s infarktem tchána náčelníka 
dopravky a od té doby ho dopraváci uctivě zdravili, se nedal. Když je to 
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dopravní nehoda, tak on že je svědek a chce vypovídat a že to bude tedy 
veliká legrace, až se to dostane na okres! Že se hned zítra půjde zeptat toho 
svýho známýho náčelníka, co že je na to za paragraf, když invalida ťukne do 
trabanta, co tam nemá stát! Koňská hlava to tedy zabalila, ať prý se účastníci 
téhle nehody domluví, když pan Wohner umí německy. Dederoňák si chtěl 
vzít ty dvě stovky, ale to už je Tonda panu Wohnerovi vyškubl, strčil mu je 
do vestičky a tlačil ho domů, aby prej v rozrušení neudělal teď doopravdy 
nějakou nehodu.  

Ještě než mi to Tonda dovyprávěl, tak jsem měl plán, jak ty nájezdníky 
trabantovské potrestat za to, že na invalidního pana Wohnera zavolali 
Koňskou hlavu. Tondovi se můj plán líbil a další sobotu jsme šli na to. 
Rekvizity už byly připravené. Dlouhá bílá hůl ze smetáku a krátká bílá 
z malinkatýho smetáčku. Moji Škodu 105 jsem zaparkoval v deset 
dopoledne na place u hřbitova a počkali jsme, až bude obklopená 
trabantama.  

Když byla válečná porada v nejlepším, tak Tonda mě vedl s tou bílou holí 
a černejma brejlema přes plac. Uprostřed jsme se začali hádat. Čím dál, tím 
zuřivěji. Tondu jsem od sebe odstrčil, pak ještě jednou a ohnal jsem se po 
něm holí! Tonda uraženě odcházel pryč. Dederoňáci stáli v houfu a napjatě 
to sledovali. Pomalu jsem šel podél těch jejich trabantů, jemňounce se někdy 
dotknul nárazníku holí, až jsem se doťukal k mojí stopětce. Tu jsem si 
oťukal a pak i ohmatal, vztekle jsem kopnul do kola a odemknul.  

Nasednul jsem, nastartoval a začal túrovat motor! Pak jsem si stáhnul 
okýnko, tou malinkatou bílou hůlkou se opatrně dotknul trabanta vedle 
a vycouval. Pomalu couval a couval. Ženy s dětma prchly z parkoviště! Ne 
tak stateční dederoňáci. Ti se stavěli před nárazníky svých vozů, připraveni 
obětovat rozdrcená kolena, jen aby trabant nedoznal úhony. Při tom příšerně 
vřeštěli. Tak jsem couvání přerušil, pomalu, cik cak vyjel z parkoviště 
a pokračoval na cestě pod ním.  

Všichni se nahrnuli k zábradlí, teď už i děti, a sledovali moji jízdu.Před 
zatáčkou jsem zastavil, vylezl ven a holí si oťukal stromy v zatáčce. Pak 
jsem "prohrábl" a s kňučícíma gumama tu zatáčku říznul! 

Sešel jsem jim z očí, ale vím, že ještě po celá léta ne z myslí!!! 
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MANDELINKA BRAMBOROVÁ  

vyprávění pro kocourka Bohouše o tom, že nejen kocour se může 
zatoulat. 

To ti byl jednou, Bohouši, u nás ve fabrice jeden milicionář, co se jmenoval 
jako ty, Bohouš. Příjmení – Žemlička. A von ti Bohouši bral to svý 
milicionářský poslání strašně vážně, vyprávělo se o Žemličkovi, že si dával 
dvakrát na noc budíka a koukal se z okna, esli se někdo nechystá připravit 
nás o dělnický práva. 

Jednou ta slavná milicionářská jednotka vyfasovala v závodní kuchyni flašky 
od okurek s víčkama a jela sbírat americkýho brouka, mandelinku 
bramborovou. Z kuchyně si vezli ještě vyřazenej kotel. Rozdělili si řádky 
a pod velením F. Houdy (taky krásnej exemplář pitomce) začali sbírat. 
Milicionář Janeček pak vysypával nasbírané sklenice do kotle a na 
čtverečkovaný papír dělal čárky. Oni Bohouši ti troubové u toho ještě 
soutěžili o nejlepšího sběrače nepřátelského brouka. A ten Žemlička byl 
v mezičase jasně v čele! Měl o dvě sklenice více než ostatní a byl o dobrých 
padesát metrů vepředu. 

Když vysypal do kotle další sklenici, tak se spokojeně vracel po tom svým 
řádku a najednou kouká, na vysbírané části si to špacíruje brouček. Vopatrně 
sundal čepici a skočil s ní po něm. Ale brouček frr a odletěl o dvacet metrů 
zpátky a zase na ty brambory. Žemlička znovu s tou brigadýrkou, ale znovu 
minul. To už byli na konci řádky. Žemlička byl rudej vzteky, brouček 
přeletěl na šípkový keř, Žemlička si sundal sako od uniformy, aby měl větší 
plochu, ale zase minul. Brouček přes cestu na švestku, Žemlička celej 
uřícenej na něj nedosáhnul. Navíc, Bohouši, brouček si začal protřepávat 
křidélka a Žemlička byl přesvědčenej, že na něj vystrkuje prdelku. To ho 
strašně rozzuřilo. Rozhlídnul se, sundal si kalhoty, vystrčil na broučka zadek 
a přitom třepal rukama, jako ten brouček krovkama. Brouček odstartoval 
a pokračovali tou švestkovou alejí. Žemlička už měl krvavý oči. Na kraji 
Jindřichovic přeletěl brouček na stromořadí kaštanů. V poledne měli 
Jindřichovice za sebou. Oba odpočívali. Brouček na větvi, Žemlička pod 
stromem.  

Když takhle pokračovali kolem Bernova, tak lidi vybíhali z baráků. Viděli 
rozzuřeného milicionáře, jak háže dopředu čepici a nadává americkým 
imperialistům. U jednotky na poli byl vyhlášen poplach. Žemlička nebyl 
k nalezení. Akorát milicionář Janeček vypověděl, že ho viděl daleko za 
polem se staženýma kalhotama a jak třepal rukama. Janeček myslel, že měl 
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ke svačině feferonky, a tak to nehlásil. Byla přivolána VB, nasazen služební 
pes a začali po Žemličkovi pátrat.  

Našli ho až pozdě večer v Nejdku na náměstí. Ještě že, Bohouši, to píšu na 
internetu, já bych to jinak nedovyprávěl, páč se u toho musím chechtat 
vždycky jak pominutej. Našli ho, Bohouši, jak spal utahanej na lavičce, na 
hruď si tisknul tu sklenici od okurek a v ní měl  

SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ !!! 
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JO JO. TO SE TO DNESKA PÍŠE. 

Dejte mi tohle a tohle a ještě kousek tamtoho a všechno je. Já pamatuji za 
totality doby, kdy u řezníka bylo tak vymydleno, že kdyby tam nebyl ten 
nápis "MASO – UZENINY", tak si tam člověk šel uložit kabát, páč si to 
mohl splést se šatnou, kvůli těm prázdnejm hákům.  

U nás v pohraničním městečku byl řezník ňákej Vomáčka, co pamatoval 
ještě jako řezník lepší časy. Von vám byl z té bídy, z toho, že nemůže 
zákazníkovi posloužit jako dřív, tak nešťastnej, že se z něho stal vztekloun 
a neruda, ač to prej bejval hodnej člověk. Žádná prodavačka s ním nechtěla 
kvůli tomu dělat a tak se střídaly pomalu co čtrnáct dní. Vždycky jsem ho 
z legrace provokoval a chtěl něco, co nebylo. Von jen mávnul rukou a říkal, 
no jo WWW, ty halt nepřestaneš blbnout. Jednou, když měl zase novou 
prodavačku, tak jsem si vyčíhnul pátek odpoledne, už tam chudák neměl 
skoro nic. Vlezl jsem do prázdnýho krámu. U pultu byla ta nová prodavačka, 
Vomáčka sekal kosti na prkně. Vytáhnul jsem lístek z kapsy s dlouhou 
kolonkou a povídám tej prodavačce: „Dejte mi prosím svíčkovou, jestli je 
menší, tak můžou být dvě.“  

Pořád vidím, jak vyvalila kukadla. 

„Nemáte? Aha. Tak nic, vezmu si dvě vepřové panenky.“ 

Prodavačka ztratila řeč a jen vrtěla hlavou. Vomáčka začal mlátit do kosti 
o poznání zuřiveji!  

„Ani šunčičku od kosti nemáte?“  

Pokračoval jsem a nečekal ani na reakci prodavačky. Vomáčka přestal sekat 
kosti a pozoroval mě podlitýma očima. Začal jsem pomalu ustupovat ke 
dveřím a mlel jsem: „Vopravdu by tam nebylo půl kila telecích jatýrek? Tak 
já přijdu příště!!“ 

Vyběhnul jsem ven včas! Počkal jsem si měsíc, bylo to v únoru, šel jsem 
k Vomáčkovi ve čtvrtek, kdy dostal přeci jen nějaké zboží. Hned k pultu 
s tou novou prodavačkou, v ruce zase lístek. Vomáčka tentokráte sekat 
přestal hned, ale sekerku držel v ruce pořád. 

„Vzal bych si půl kila sekaný za šestnáct prosím. Nechte to být,“ mávnul 
jsem ledabyle rukou.  
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„Aáá, vy máte prasečí nožičky?! Vezmu si čtyři. Ježíš, to jsou krásný kosti 
na polívku, no, kilíčko si jich vezmu. A podivejme se, ani jsem si posledně 
nevšimnul. Dejte mi dvě konzervy krevní tučnice. Jo, tak co to ještě mám?“  

Slyšel jsem, jak Vomáčka zuřivě funí, dával jsem bacha, jestli se nehejbe. 
Zaplatil jsem.  

Ve dveřích povídám: „To jsem rád, zítra je výročí Vítězného února, to se 
nemůže odbejt, že, pane Vomáčka?!“  

Večer mi pak v hospodě řekl, že mě stejně jednou tou sekerkou vezme!  
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PŘÍBĚH MILICIONÁŘE ŽEMLIČKY  

„Když vás bude honit po lese rozzuřenej kanec,“ povídal nám hajnej 
Cajthaml u Kance, „chce to nabrat rychlost, vybrat si vzdálenější strom 
a mydlit přímo k němu. Ale fofrem, to vám povídám. Těsně před tím 
stromem uhnout. Kanec, jak je rozjetej, tak to do toho stromu narve a má to 
za sebou.“  

„No jo,“ povídal milicionář Žemlička. „Vo to nejde, to je mi jasný, ale 
poslouchejte, Cajthaml, tendlecten případ. Přišel jsem do těch vašich 
Krušnejch z Moravy. Tam jsou lesy ouplně něco jinýho. Tady – a teď už to 
vím – tady se zabloudit nedá. Seběhnete z kopce a narazíte v údolí na 
potůček, ten vás přivede k Rolavě nebo k Svatavě, a pak už podél řeky 
k nejbližší hospodě, kde vás vošetřej.  

Ale tohle jsem nevěděl a tak, když jsem poprvé zabloudil, šlapal jsem vejš 
a vejš, že vylezu na strom, abych uviděl světýlko. Vraceli jsme se 
z milicionářskýho cvičení a já, jak jsem viděl, kolik nosí lidi hub z lesa, tak 
jsem v tej uniformě utíkal rovnou do lesa, že jako tu moji překvapím. Ona 
pořád jen remcá, že si chodíme hrát na vojáčky. O tejdlectej povinnosti – 
bejt připraven bránit dělnický vymoženosti – nemá ani páru.“  

„No dobrý, dobrý,“ zabručel Cajthaml, „pokračujte, Žemlička.“  

„Tak pánové, vopravdu ten rok rostly houby, že člověk ani moc hledat 
nemusel. Za chvilku jsem jich měl plnej takovej pytel, už ani vám nevím, 
k čemu nám na cvičení byl. Tak na vojáčky, říkal jsem si radostně, tak se 
podívej, Andulo. Tady máš rotu modráků, co kapitulovala. Křemenáče jsem 
dostal po těžkém boji v břízkách, lišky chtěly zdrhnout, ale nepodařilo se jim 
to. No a klouzci, ti když viděli, co jsem za bojovníka, tak se přidali na mou 
stranu.  

A najednou jsem nevěděl, kde jsem. Už se stmívalo. Šlapal jsem jak blbec 
nahoru místo dolů, že vylezu na strom a podívám se, kde svítí naše 
městečko. Našel jsem si pěknej. Pověsil pytel s houbama na větev a lezl 
nahoru. Měl jsem vám vobrovskou radost. V dálce blikaly červený světýlka. 
Jenže byly ještě vejš než já na tom stromě. No ale směr jsem měl a tak jsem 
lezl dolů. Ale neslezl jsem. Pod stromem se usadili divočáci. Celá famílie 
a vypadalo to, že se těší, až slezu.  

Pánové, já na ně řval, házel ulámaný větve, plival. To můžete, Cajthaml, 
vykládat komu chcete, že jsou to v podstatě plachá zvířátka. Měl jste je 
vidět! I ta malinkatá pruhovaná kvičela a těšila se na mě. Já jsem vám byl 
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zoufalej. Už byla tma a kňouři, sviňáci, pořád pod tím stromem. Začal jsem 
si ze zoufalství zpívat. Nejdřív ty naše moravské, pak ty revoluční, ale 
kňouři pořád v tom příšerným svitu měsíce pod stromem. Když jsem zpíval 
"Rudý námořníky", tak to vypadalo, že se šikují a chtějí pochodovat pryč, 
ale kdepak! Já vám to řeknu, já jsem se na ně z toho stromu i vyčural, ale 
marně. Jako když si vezmou večerní sprchu, tak vypadali spokojeně. 
Nakonec jsem se přivázal tím milicionářským opaskem ke stromu a snažil 
jsem se usnout. Ale nemohl jsem. Strachem a hlady. Tak jsem se pustil do 
těch syrovejch hub. Lišky – jako krupky. Pak jsem vochutnal modráky 
i křemenáče, volízal klouzky. Ale bylo mi z toho akorát na blití. Chvilku 
jsem klimbal, chvilku volal vo pomoc, chvilku se držel za břicho a skučel. 
Když se rozednilo, tak jsem s hrůzou zjistil, že kňourů pod stromem přibylo. 
Já nevím jestli z toho nebo z těch hub, ale dostal jsem parádní sračku! Jen 
tak tak jsem stačil stáhnout kalhoty, to vám bylo jak sprej. A víte, že to mě 
zachránilo?! To teprve s kňourama hnulo, vodešli za nějakým jiným, 
voňavějším bahnem. Pak už jsem se skutálel z kopečka, napil se z potůčku, 
vočistil trochu uniformu a šel po proudu.“  

„To jste měl ovšem, Žemlička, vobrovský štěstí, že tam ti kňouři přišli,“ 
povídal hajnej Cajthaml. „Ty červený světýlka, to byly výstražný světla pro 
letadla na Andělský hoře před Varama. Bůh ví, co byste tam vyvedl. Mohl 
jste mít na svědomí třeba i leteckou katastrofu.“ 

„Nestrašte, Cajthaml,“ povídal Žemlička. „Já vím, že tam už musej vysouvat 
podvozek, ale přeci nejsem tak blbej, abych se za něj chytal, když nevím, 
kde se přesně pustit.“  

Pan zubař Cemr se smál, až začal fialovět. Hospodskej Imra položil půllitry 
a bouchal ho do zad. Už jsme měli o něj opravdu strach. Ale vzpamatoval se 
a hned u Imry objednal fernety.  

„Teda Žemlička,“ povídal pan Cemr a pořád ještě škytal, „vona je to blbost, 
ty letadla jsou tam ještě pořádně vysoko. Ale ta představa, že vy v tej 
milicionářskej uniformě visíte na podvozku sovětskýho túčka, kalhoty vám 
padají ke kotníkům a za vámi se táhne nádhernej rozprášenej hnědej chvost 
toho vašeho průjmu ze syrový smaženice, ta mě málem zabila!“  
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BORŮVKOVEJ PREJT  

Pan Běhounek, co chodíval ke Kanci, jezdil ve Varech s městskou linkou. 
A měl tuhle práci rád. Byl v ní vlastně pořád! 

Bral služby i za jiné. U Kance se někdy zastavil v šoférské uniformě, 
utahanej, dal si nějaký pivo a povídal: „To zase budu chrápat s otevřenou 
hubou, to vždycky, když toho mám plný zuby, a ta moje to nemůže vystát.“  

Lidi měli pana Běhounka rádi. Hodně, co jich jezdilo pravidelně, si počkali 
na jeho autobus, Běhounek nikdy neujel, pomohl babičkám do autobusu. 
Když říkaly: „Vy jste hodnej, pane řidič, takhle se se mnou zdržujete,“ tak 
pan Běhounek nad tím mávl rukou, že on to dožene, jen žádnej spěch babi 
při nastupování. Pak se ještě podíval do zrcátka, jestli někdo nedobíhá, a jel.  

Paní Běhounková odjela jednou do lázní. Tam si našla jiného, co nechodil 
v ošoupané uniformě a nechrápal unavenej s otevřenou pusou. Utekla mu 
s ním a pan Běhounek zůstal sám. Děti už byly z baráku pryč. Z Běhounka 
se stal nevrlej člověk. Ani u Kance už s ním nebyla pořádná řeč. Sveřepě se 
díval z okna a opíjel se. Nebylo prej protivnějšího šoféra ve Varech. 
Zabouchával dveře před nosem a ujížděl. Hartusil na babky, že si mají vzít 
doprovod, když nemůžou na schody, on že má svůj čas, kterej musí 
dodržovat!! Na Běhounka začaly chodit stížnosti.  

Běhounek na to jednou pořádně dupnul a celýmu autobusu, co vystupoval 
u Tržnice s boulema, sdělil, ať mu políbí pudýlku, že ho nebudou učit jezdit. 
I rozhodlo se na ředitelství, že Běhounek dojezdí měsíc a pak ho přeřadí do 
dílen, ani vlastně ne do dílen, ale na myčku.  

Běhounek se u Kance zlinkoval a Tonda Kadleců, co jezdil u sanitek a celej 
ten případ znal, povídal, že Běhounek bude patrně další voběšenec v našem 
městečku. Tak ho to vzalo. Zavolali jsme ho ke stolu.  

„To je konec pánové,“ povídal Běhounek. „To se ale spletli,“ povídal 
umíněně, „já jim autobusy mejt nebudu.“  

„Nic, WWW,“ povídal Běhounek, „příští týden to jen ještě odklepne závodní 
výbor a je konec.“  

„Imro, tři velký fernety!“ zavolal k výčepu.  

„Počkejte, počkejte s těma fernetama, pane Běhounek,“ povídal jsem. „Něco 
by se dalo dělat, ale to musíte spolupracovat!“  
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Běhounek nad tím vrtěl hlavou, ale pak že jo, že stejně není co ztratit. Tonda 
Kadlec povídal, že to je výbornej nápad, že on se na to už těší.  

„Hlavně,“ povídal jsem mu, „budeš dávat pozor, abych tam nedostal přes 
držku.“ To bylo bezpodmínečně k té mé akci nutné, tohle opatření, a vazoun 
Tonda byl na to jak dělanej.  

Stál jsem druhej den odpoledne v hnědým manžestrovym saku, červenou 
kravatou a složeným Rudým právem na hlavní zastávce ve Varech 
u Tržnice. Lidí plno. Vyhlížel jsem Běhounkovo autobus do Tuhnic. Pomalu 
dojížděl. Vkročil jsem před něj, Běhounek na to dupnul a zatroubil. Já jsem 
uskočil. Pak hned zpátky před stojící autobus. Začal jsem tím složeným 
ruďáskem mydlit do okna a řvát.  

„Heeéj, jen mě přejeďte, nestydíte se, vy sprosťáku?“  

Běhounek vystoupil, vzorně! upravenej a povídal: „Nezlobte se pane, ale to 
vy, vy jste vkročil neoprávněně do jízdní dráhy, já už jsem nemohl nic 
jinýho udělat!!“  

„Jooooo, tak pán má jízdní dráhu! A v tej jízdní dráze vy jste asi pánbů, co?! 
Že tady pracujícího (ukazoval jsem tím složeným ruďáskem před autobus) 
rozšmelcujete, to je vám fuk!“  

Dav kolem nás hrozivě narůstal.  

„Ty toho asi tak napracuješ!!“ ozvalo se. Nevšímal jsem si toho.  

„Vy jste pane dojezdil, to si pamatujte!“ vykřikoval jsem na Běhounka.  

Vytáhnul jsem propisku a psal si číslo autobusu. „Jak se jmenujete?“  

„Běhounek,“ pravil roztřeseně pan Běhounek. Tonda už držel na distanc dva, 
co mně chtěli dát na místě přes držku, naznačoval, že on si to se mnou za 
rohem vyřídí. Lidi vytahovali zápisníčky a psali si také číslo autobusu 
a jméno pana Běhounka.  

Dav mi začal spílat!! Jeden pán s kufříkem dál Běhounkovi vizitku, že on je 
doktor práv, ať mu hned zítra Běhounek zavolá do kanceláře. Byl nejvyšší 
čas se zdekovat.  

Vtom se mi zatmělo před očima a kolem mě se kutálela rajčata.  

„Ty sprosťáku nevychovanej!“ ječela ňáká ženská za mnou.  

Tonda mě chytnul za flígr a táhnul mě pryč.  
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„WWW,“ povídal mi pak v bezpečí v Jizeře u piva, „já nemohl nic dělat, 
musel jsem volit mezi těma dvouma, co ti chtěli namlátit držku, a tou 
ženskou s košíkem. Copak mě napadlo, že tě s ním majzne??!!“  

Abych to zkrátil. Přišlo plno dopisů na dopravní podnik! Pan Běhounek 
v nich byl chválen, že i vůči vyložené sprostotě se zachoval jako vzorný 
řidič MDH. Volal na podnik i ten doktor práv!  

Běhounek byl zachráněnej. Krátce nato u Kance povídal, že to s ním musíme 
oslavit. Stěhuje se do Tuhnic k paní Elišce. 

„K jakej Elišce?“ ptal jsem se už podezřívavě. 

„No přeci k Elišce, co tě majzla tím košíkem přes hlavu.“ 

„Tak to je krásný, pane Běhounek!! A vy z toho dokonce máte radost!!“  

„Ale jo, z toho stěhování jo, Eliška je vdova a moc hodná. Ty jsi ji prostě 
WWW vytočil a ona se neznala. Pak se mnou jela až na konečnou do 
Tuhnic, druhej den mi tam přinesla kafe v termosce a vynikající borůvkovej 
koláč. No a teď se k ní stěhuju.“  

„Tak nás možná jednou pozvete na svatbu, ne?“ povídal Tonda, „když je to 
vlastně naše zásluha?“  

„Tebe Tondo jo, ale WWW? Víš, Eliška říkala, že jak ho ještě jednou potká, 
tak mu vyškrábe voči, tomu rudýmu hajzlíkovi!“  

Ta hrůza, že by WWW chodil ke Kanci s bílou holí!!  

„Tak to ne, pane Běhounek,“ bouchnul jsem do stolu, „hezky to Elišce 
vysvětlíte, já se nebudu pokaždý ve Varech klepat, jestli se nevrátím domů 
slepej!“  

Stalo se a paní Eliška mě pozvala do Tuhnic. Byla roztomilá.  

„Já jsem to, WWW, nevěděla, moc se omlouvám za ten košík, já čekala jak 
pitomá ve frontě na rajčata, i když je nemám ráda, ale stát, když něco 
přivezou, to je povinnost. Měla jsem na sebe příšernej vztek a teď ještě ta 
scéna tady s Jeníkem. Ale pojďte do obýváku, nebudeme stát na chodbě.“  

Zakopnul jsem o práh.  

„Jeníku,“ povídala Eliška, „musíš ten práh odšroubovat, já o něj taky třikrát 
denně brnknu!!“  

Pak jsem si pěkně povídali.  
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„Tak já už budu muset jít,“ povídal jsem, když už začínalo být pozdě.  

„Jeeé, počkejte, WWW, Jeník mi říkal, že zbožňujete borůvkovej koláč, ale 
takovej ten měkkej, plnej borůvek a bez okrajů. Já jsem napekla a odnesete 
si plnej ten košík, co jsem vás s ním majzla, a už se nebudete na Elišku 
zlobit. Viďte?“  

Odběhla do kuchyně a spěchala zpátky. Brnkla o ten práh a tím košíkem mě 
majzla podruhý po hlavě.  

Doma jsem jedl lžící vynikající borůvkovej prejt z košíku od Elišky!!  
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PŘÍBĚH ZUBAŘE PANA CEMRA  

O panu Cemrovi, co byl v našem městečku zubařem, už jsem vám myslím 
psal. Pan Cemr, pan Cajthaml, pan Hadaš, to byli kamarádi mého tatínka.  

Když tatínek kvůli nemoci přestal na pivo chodit a já se u Kance objevil, tak 
mě volali ke stolu, chtěli vědět jak je tatínkovi a posílali mu vzkazy. U toho 
stolu jsem pak často ztvrdnul a stálo to za to! Když už jsem pak nebyl 
takovej cucák, tak trvali na tom, abych jim tykal, ale bylo to těžký, já měl 
z nich pořád respekt, zvláště z pana zubaře Cemra, páč zubaře se příšerně 
bojím a to ještě teď!  

Jednou jsem o tom mým strachu mluvili a pan Cemr mávnul rukou, že to nic 
není, že on už v ordinaci zažil hodně, ale to co mu vyvedl Žemlička, vo tom 
že se mu ještě po létech zdá a budí se zpocenej. On to WWW nezná, řekl pan 
Cajthaml, on byl v té době v Praze, vyprávěj Jirko, já si to poslechnu rád 
ještě jednou. Pan Cemr ale že ne, že už má dost těch snů o tom, ale když 
jsem objednal fernety (on ho měl rád dávno před tím, než se to stalo módou), 
tak že tedy jo!  

„On ten příběh má, WWW, předehru a tu nemůžu vynechat, abysi pochopil 
následující: jednou, WWW, jsem měl v ordinaci celou druhou třídu 
i s učitelkou na pravidelnou kontrolu. Do toho se přihrnul Žemlička.  

Tak se bál zubaře, že nešel a cpal se práškama, a to už ale nepomáhalo, měl 
tam váček, byl celej oteklej, že ty děti i s účou vyděsil. Rychle jsem ho 
vtáhnul do ordinace a viděl, že je zle, že tady injekce nezabere, ale tvrdil 
jsem mu, že to bude bolet docela málo, že to jen tak štípne. Ale měl jsem 
z toho strach, tej stoličky už se nedalo ani dotknout, jak i po injekci sebou 
škubal. Nechal jsem ho na křesle a vzal jsem si Libušku, co mi dělala 
instrumentářku, dozadu a povídám jí, Libuško, budete mu držet hlavu zezadu 
a nepustíte, ať se děje co se děje.  

Pak jsme se vrátili. Libuška mu nasadila toho vobrácenýho nelsona, já si mu 
sednul jak teplej na kolena! Von už něco tušil a nechtěl otevřít hubu. Tak 
jsem mu říkal, ať ji jen otevře, že se jen podívám a když tak to necháme do 
zejtřka uklidnit. Žemlička ji otevřel, tak jsem ten zub čapnul. To ti bylo něco 
hroznýho! Zachroptět a snažil se mi ty kleště prokousnout, ale to víš, na to 
neměl a já držel. Musel jsem trochu počkat až povolí, abych mu s tím nevzal 
i řezáky, a při tom jsem na něj řval: „No tak Žemlička, co to vyvádíte!“  

Najednou ti, WWW, z křesla vylítnul, já jsem visel na těch kleštích a na jeho 
stoličce, ta naštěstí povolila a tak jsem sebou kecnul jen na pudel!  
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Ale chudák Libuška, jak mne poslechla, tak se ho furt držela za hlavu, a jak 
utíkal z křesla, tak ji protáhl mezi lampou, křeslem, a ještě se praštila do 
hlavy vo vrtačku. V čekárně řvaly děti, polovina jich utekla a za nima utíkal 
s krvavou hubou Žemlička! No horor!  

Ohlásil jsem se k řediteli fabriky, páč jsem byl zároveň závodní zubař, a že 
Žemlička, milicionář nemilicionář, už mi do ordinace nesmí. Pak mě ještě 
volali kvůlivá tomu prohlášení na závodní výbor KSČ, ale já trval na svým!  

Asi po dvou letech sedíme tady s Cajthamlem v pátek tady a Žemlička se 
objevil v uniformě, voteklej ještě víc než tenkráte. Byli celá jednotka 
v Praze, byla to odměna za principiální postoje v krizových letech a byli tam 
na výročí Vítězného února na Staromáku. Žemlička už byl napůl oteklej jak 
tam jel, ale to že si nemůže nechat ujít. No zkrátka, rovnou ke stolu ještě 
s jedním a pomalu na kolenou mě prosil, ať mu ten zub vytrhnu, že bude 
hodnej, že už tu šílenou bolest nevydrží. Já nechtěl, ať jde na pohotovost, ale 
von že ne, že věří jen mně, že jedinej já jsem schopnej ho udržet.  

Ani si nesednul a nosil mi od pultu panáky a sobě taky. Nakonec mi toho 
vola, WWW, bylo líto a že tedy půjdeme do ordinace a bude ho držet ten 
druhej milicionář, vlastně jejich velitel Houda! Žemlička ale do ordinace ne, 
ať mu ten zub vytrhnu u něj doma, že se bude bát míň, do ordinace von 
nevleze a já prej jsem vlastně říkal, že tam nesmí! Já měl dost upito, jak mě 
Žemlička krmil, tak jsem svolil, došel jsem si pro vercajk do ordinace a šli 
k Žemličkům. Tam jsem kleště vopláchnul ještě ve slivovici a že jdem na 
věc. Jo na věc. Co von ti začal, WWW, zase vyvádět! Chtěl jsem jít pryč, ale 
to už mě zase prosil ať nechodím. Jinak že se bolestí zblázní!  

Nakonec jsme se domluvili s tím jeho milicionářským velitelem a se 
Žemličkovou. Ta přinesla starou noční košili a já si ji navlíknul přes šaty, 
abych si je nezničil. Žemličku jsme posadili do vany, páč Žemličková 
tvrdila, že to je takovej posera, že se může něco stát. Houda mu stáhnul ruce 
k tělu miliconářským páskem a sednul si dozadu za něj do vany, že mu bude 
držet hlavu jako Libuška. Já jsem v tej noční košili vlezl zepředu, 
Žemlicková tam stála se starejma ručníkama.  

Bylo to hrozný. Žemlička ti, WWW, tak řval, že sousedi zavolali na stanici 
a když jsme byli v nejlepším, tak někdo bouchal. Žemličková šla votevřít 
a do koupelny vlezl ten blbej strážmistr Zubr, ale hned se cpal zase ven, jak 
z toho byl vyděšenej.  

WWW, musel to bejt hroznej pohled! Ve vaně svázanej milicionář, hubu 
celou od krve, druhej mu sedí za krkem a já v tej noční košili od 
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Žemličkovej s kleštěma! Ještě že mně asistoval, WWW, ten jejich velitel, 
kdyby mi ten Žemlička ve vaně při tom exnul, tak jsem skončil v kriminále!  

Představ si, WWW, že Žemlička mě pak všude chválil, u soudruhů jsem to 
měl dobrý, ale zasejc se začal bát zubaře ten strážmistr Zubr, co mu říkáte 
Koňská hlava! 
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UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA V NAŠEM MĚSTEČKU  

Tahle historka patří do zlatého fondu vyprávění u Kance. Přesto ji píší 
s obavou, že si znepřátelím vlastenecky cítící zvířetníky. Ať ji tedy raději 
nečtou; pokud ano, tak ať mi odpustí!  

Je několik podání téhle historky, lidi si něco přidali, někteří tvrdí, že u toho 
byli, ač to není pravda, chtějí jen, aby na ně padnul odlesk slávy. Budu se 
striktně držet vyprávění zubaře pana Cemra a vrátnýho pana Hadaše, kteří u 
toho prokazatelně byli a kterým jsem věřil.  

Soudruzi v naší fabrice (to jsem ale já ještě chodil do školy) rozhodli, že se 
založí ochotnickej divadelní kroužek, který bude hrát hry pokrokových 
autorů a přispěje tak tím k upevnění míru! V oddělení obalů, jinak tedy 
v bednárně, dělal nějakej Charouzek, co bejval kulisákem u divadla, ale 
protože si před únorem 48 nedal pozor a stavěl kulisy ve špatném divadle, 
tak skončil v té bednárně, kde stloukal bedny. Soudruzi za ním šli, že si 
může trochu ten kádrový profil napravit, když jim s tím jejich divadýlkem 
pomůže.  

Zubař Cemr chodil na všechna představení, pan Hadaš, když neměl službu 
na vrátnici, tak taky. Jednou prej zachránil panu Cemrovi život, protože si 
při "Anně proletářce" nacpal celej kapesník do pusy, aby se nemusel smát, 
a už modral.  

Charouzek pak psal sám hry a napsal pro svůj soubor i drama "Upálení 
mistra Jana Husa". Nejkrásnější na hře bylo realistické provedení. 
V závěrečné scéně je mistr přivázán ke kůlu, předjede maršálek na koni 
a naposledy se ho ptá, jestli odvolá. Mistr že ne a tak pacholci zapálí hranici. 
Opona jde dolů. Měli to, říkal pan Cemr, pěkně vymyšlené. Charouzek 
v bednárně vyrobil koně a na takovej šíně ho i s maršálkem přitáhli 
doprostřed jeviště. Mistra Jana hrál velitel milice Houda. Když neodvolal, 
tak pod ním zapálili takovou narafičenou slámu, opona šla v ten moment 
dolů a Žemlička, bejvalej hasič, to hned s minimaxem uhasil, opona šla zase 
nahoru. Hráli to představení celkem třikrát. Poprvé pro první stupeň základní 
školy, podruhé pro druhý a potřetí? Potřetí to hráli jako kulturní vložku na 
veřejné schůzi KSČ, na kterou přijeli i soudruzi z okresu.  

Před představením jeden tajemník z okresu pronesl projev, z kterého prý 
vyplynulo, že Jan Hus by byl v dnešní době dozajista členem KSČ a LM, 
chodil by na brigády a řádně platil příspěvky. Pak se zhaslo a představení 
začalo. Všechno probíhalo dobře. Jen Žemlička měl z těch tajemníků trému 
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a běhal pořád na záchod. Musel i při závěrečné scéně, obezřetně vzal 
minimax sebou.  

Ale nemohl se zvednout, průjem byl čím dál tím silnější. Slyšel, jak Houda 
říká maršálkovi že neodvolá, věděl že začne hořet a jak si uvědomil, že tam 
má s tím minimaxem bejt, tak průjem ještě zesílil. Naštěstí Charouzek byl 
pohotovej, strhnul oponu a hodil ji na mistra Houdu, kterému už začínaly 
doutnat na pudeli kalhoty.  

Byl prej vobrovskej potlesk. Všem tajemníkům se to líbilo. Houda se ale 
neklaněl. Hnal se rozbít hubu Žemličkovi. Ten ale včas z hajzlu vyrazil, 
kalhoty nezapnuté, jen na kšandách, minimax v ruce.  

Houdu špatně uhasili a pořád se mu z kalhot trochu kouřilo. Žemlička se 
hnal ven, Houda za ním. Pan Hadaš měl službu na vrátnici a říkal, že na ni 
do smrti nezapomene. Luštil právě křížovku a najednou vidí utíkat Žemličku 
s minimaxem a za ním mistra Jana Husa, kterému se kouřilo z kalhot. Hadaš 
zamknul vrátnici a utíkal za nima, protože tohle prej si nemohl nechat ujít. 
Žemlička zahodil minimax a získal tak trochu náskok. Přeběhli oba můstek, 
seběhli k řece, kde bylo v létě jen po kotníky vody. Říkal pan Hadaš, že když 
doběhl na můstek, tak že se mu naskytnul nezapomenutelnej pohled. Houda 
seděl v uprostřed řeky a chladil si v ní pudel. Žemlička byl už na druhé 
straně, ale taky nemohl dál, seděl v křoví na bobku, jak ho zase čapl průjem. 
Mistr Jan Hus sprostě nadával, milicionář Žemlička se omlouval. Pan zubař 
Cemr pak prosil doktora Majera, aby ho zavolal do ordinace, až budou 
převazovat Houdovi tu popálenou pudel, ale doktor nechtěl, že by to bylo 
porušení lékařské etiky.  

Představení už se vícekrát nehrálo! 
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TAJEMNÝ SCHOD PANA KLIMEŠE 

Já se nedivím, že Beta má problém se schodama. Tenhle problém mají často 
i lidi a nemusí být zrovna tělesně postižení. Pan Klimeš, co je u Kance 
vodborník přes záhady a tajemná zjevení, tak povídal že tuhle jednu záhadu 
von snad nikdy nevyřeší. Bydlí ve zvýšeném přízemí, hned proti vchodu do 
paneláku.  

„Pánové tam je jedenáct schodů!! Ale vždy, když se vracím v pátek od 
Kance, tak tam záhadně jeden přibude a vždycinky na to zapomenu!! Vo to 
nejde,“ povídal pan Klimeš, „já mám palici tvrdou, ale to vám byla vždycky 
šlupka, že celej barák byl auf!!!“  

„Moje zlatá Boženka dostala nápad. Vytáhla ze sklepa matraci po dětech 
a kolem jedenácté ji pověsí na dveře. Rozhodně to je lepší,“ povídal pan 
Klimeš, „než když jsem si nosil ke Kanci v igelitce starou německou helmu. 
Jednak jsem musel každý dva měsíce natírat vomlácený dveře a jednou mě 
dokonce sebrali esenbáci a chtěli mi hodit na krk pobuřování!!  

Tvrdili mi na stanici, že si to vymejšlím a že s tou německou helmou chci 
jen provokovat. Pak se mnou jeli na sídliště, abych jim to ukázal. Zrovna 
vám na chodbě zase vyplivlo světlo, ale z ulice svítila lampa a tak bylo 
docela přes ty prosklený vchodový dveře vidět.  

,Z koho chcete dělat blbce?‘ povídal ten starší esenbák. ,Na stanici jste to 
vykládal tak, že měl člověk dojem, že se jedná o nějaké nebezpečné 
schodiště!‘  

Ten mladší, co měl jenom jednu hvězdičku, hned horlivě po těch schodech 
vyběhnul, aby dokázal, jak jsem na stanici lhal.  

Ten můj tajemnej schod mne nezradil!! To vám byla taková darda, že naproti 
paneláku na těch zahrádkách se rozštěkali všichni čoklové. Do toho ten 
praštěnej esenbák hlasitě oupěl. Je to pánové krása, když v životě poznáte, že 
se na toho druhýho můžete absolutně spolehnout!! Moje zlatá Boženka, 
zachránila mně vod soudního stíhání. Za těma praštěnejma dveřma, co před 
nima oupěl praštěnej esenbák, vám krásně zaječela: 

,Ty blbče vožralej, ty si zase ztratil helmu!!‘“  
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SUDÍ NADRŽOVAL  

...ale zápas bychom stejně vyhráli kontumačně, pro nesportovní chování 
soupeře  

Uwe byl od malička můj kamarád. Seděli jsme spolu od první třídy 
(s výjimkou jednoho roku) v lavici. Byl Němec, rodina nebyla po válce 
odsunuta, jako mnohá jiná v našem městečku, protože by mohli fabriku 
zavřít. Já mám na to kamarádství s ním pěkné vzpomínky, ale tuhle příhodu 
mi vyprávěl on, u té jsem nebyl, ale je potvrzena nesčetnými svědky, ani po 
letech se na ten slavný fotbalový zápas nezapomíná a když o něm pamětníci 
vyprávějí, tak tu je v hospodě ticho jako v kostele.  

Uwe s rodiči měli zažádáno v tom památném roce 1968 o vystěhování do 
Německa a žádost byla kladně vyřízena. Uwe hrál za naše městečko na 
křídle. K poslednímu svýmu zápasu jel vlakem do sousedního města, protože 
cestu autobusem nesnášel a dělal to tak vždycky. Protože přijel o trochu 
dříve, tak si zašel u nádraží do hospody na pivo. Do hospody vešel zároveň 
s ním ajznboňák a byli tam v tu neděli vlastně zatím sami, každej u jinýho 
stolu. Uwe si objednal pivo a myslel na to, že to je jeho poslední zápas, že už 
se s klukama neuvidí a že se mu vlastně do toho Německa ani nechce, ale už 
se nedá nic dělat. A popadla ho lítost, tak si vobjednal další pivo, protože do 
začátku zápasu byla ještě fůra času. Ajznboňák se najednou zvednul a přišel 
se zeptat, jestli Uwe neví, kde je tady fotbalový hřiště.A Uwe že jak by 
nevěděl a pán jestli si může přisednout a Uwe že jo, páč mu to přišlo v tom 
rozpoložení mysli docela vhod.  

A tak se domluvili. Pán že je z Jižní Moravy a přistěhoval se, protože od 
švagra se dozvěděl, že odcházejí Němci a jsou k mání levné baráky. Že to 
tedy tady není vono, že jižní Morava je jižní Morava, ale koleje sou tu 
a barák je barák. Ale že se cítí ňákej vykořeněnej a nic tu nezná, v tomhle 
městečku že je poprvé a má pískat fotbalový zápas, páč je sudí a je už tady 
zaregistrovanej. A hned mu dali tenhle spornej zápas vo postup, že prej 
nebude nikomu nadržovat, protože tady nikoho nezná. Kolem třetí hodiny už 
říkal Uwe ajznboňákovi Arnošte a voba strkali pinglovi lístek, že ty 
becherovky přijdou na něho. Uwe říkal Arnoštovi, že von bude za chvilku 
taky vykořeněnej jako on, a tak tu vykořeněnost vydatně zapíjeli.  

A pak si Uwe umanul, že on na ten fotbal nepude, páč by mu to srdce utrhlo. 
Arnošt pravil, že když tam nepude Uwe, tak on taky ne, že ho v tej 
vykořeněnosti nevopustí.  
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Nakonec si to rozmysleli a šli oba. Na hřišti se pak děly neuvěřitelné věci. 
K Uwemu se nikdo nesměl přiblížit na dva metry, Arnošt okamžitě pískal 
nedovolenou hru. Potřebovali jsme remízu, aby to bylo na postup. Soupeř 
vedl krásnou bombou z dálky, Arnošt nemohl nic dělat. Vodpískal desítku za 
faul na Uweho, Uwe kopl nejdřív do drnu a s tím drnem pak do balónu. 
Brankář chytil obojí.  

Pak ale přišla jeho slavná chvíle křídelního útočníka. Zbavil se kličkou 
obránce a po zadní lajně si to hasil k brance. A tady se svědectví přeci jen 
trochu rozchází. Někteří tvrdí, že byl metr za lajnou, jiní, že o něco více. 
Soupeř přestal hrát. Uwe ne! Elegantním obloukem se vrátil na hřiště 
a z krátké vzdálenost, ale střelecky těžkého úhlu, střelil míč za záda přiblble 
se usmívajícího brankáře. Postranní rozhodčí měl praporek nahoře a mával 
s ním jak zběsilej!  

Arnošt odpískal, ale ukázal na středový kruh, pět minut před koncem 
vyrovnáno!!! 

Zápas se nedohrál. Kapitán soupeře začal sprostě nadávat rozhodčímu, 
červenou kartu mu vytrhnul a rozdupal. Druhou už Arnošt nemohl 
vytáhnout; zezadu ho kopal do prdele předseda místního klubu a zepředu se 
ho snažil škrtit kapitán. Uwe se pral s brankářem a vůbec nastala všeobecná 
mela!  
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MESIÁŠ  

S touhle historkou se to má podobně, jako s "Upálením mistra Jana Husa 
v našem městečku". Nebyl jsem u toho, byl jsem ještě malý ministrant. 
Slyšel jsem ji vyprávět také mnohokráte. Jak šla léta, tak čím dál tím více 
přibývalo lidí, kteří tvrdili, že u toho byli, ač to nebyla pravda. Tohle je 
známý fenomén. Jak přibývalo let od skončení války, tak přibývalo 
partyzánů.  

Budu se tedy držet podání pana zubaře Cemra, protože ten u toho 
s Cajthamlem prokazatelně byl, potvrdil mi to pan doktor Mayer, kam 
Kubáska v dece donesli. Dále tedy jen zaznamenávám výpověď pana Cemra.  

Ten Kubásko, WWW, to ti byla taková sušinka, vdovec, sedával támhle 
u toho stolu. A čepoval tady ňákej Štekl, ty ho jako kluk musíš pamatovat, 
když jste před kinem přišli na limonádu. Jistě si, WWW, pamatuješ, že to byl 
udělanej chlap. Vysokej, bejvalej aktivní sportovec, který se pořád udržoval 
ve formě, lyžoval, hrál volejbal. Kubáska by mohl klidně strčit do kapsy 
u saka a povídám ti, že by z něj moc nekoukalo. Jeho žena, to byla taky 
fešanda. Jako on! Pořádnej kus ženskej, ale všechny kila tam, kde měly být. 
Štekl byl na ni taky patřičně pyšnej! I po letech manželství se pořád před ní 
předváděl, žárlil na ni, když nesla pivo ke stolu, protože chlapi na ní mohli 
oči nechat.  

Ale já jsem si všimnul, tady s Cajthamlem, že ona ti měla oči jen pro toho 
Kubáska!! Štekl od pípy vykřikoval na celou hospodu:  

„Včera jsem si na činku naložil 70 kilo a desetkrát jsem ji vleže zdvihnul!!“  

„Mě vzpírání nebaví,“ pravil do obdivného ticha pan Kubásek, „ale když už, 
rozhodně bych si naložil o půl kila více a zvednul to jedenáckrát!!“  

Paní Marušce, teda Šteklový, jen zářily ty její krásné oči.  

„Kdo ti tohle uvěří??!!“ ječel Štekl, „podívej se na sebe!“  

Pan Kubásek se napil, utřel si pěnu a povídal: „Ale to mi je ouplně fuk, jestli 
tomu věříš ty nebo někdo jiný. Já jen říkám, že bych to udělal. Můj otec na 
nebesích mi v tom pomůže. Zkus si Štekl na tu činku přidat a snaž se!!“  

Nebo ti WWW ten Štekl našel nádhernýho hřiba. Tady bylo vždycky hub 
dost, ale to byl kousek! Tak velikýho hřiba jsem ještě neviděl! Štekl ho 
vystavil na pultu, jak ale měl zkroucenou nohu, Štěkl ho musel dát do 
půllitru, aby držel.  
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Každej toho hřiba chválil. Štekl klopil skromně oči, pořád pokukoval, co na 
to Kubásek. Vlastně na to čekala celá hospoda. Kubásek si počkal na pivo. 
Maruška mu ho donesla s krásnou čepicí.  

“Maruško!“ povídal Kubásek a prohlížel si zálibně pivo proti oknu. „Vy 
umíte pivo natočit!! Jestli existuje bohyně chmelnic, tak jste jistě její dcera! 
A divím se,“ povídal Kubasek, „že vám Štekl nemůže udělat radost 
s pořádným hřibem a vodbejvá vás takovým mrzáčkem s křivou nohou.“  

„Hele, WWW, co to s tím Šteklem udělalo, to si nedovedeš představit,“ 
povídal Cemr, když jsme se napili ferneta, kterýho jsem objednal, abych 
udržel pana Cemra ve formě. Na židli ob stůl, ale hned vedle nás, Žemlička 
ani nedutal.  

Nebyl ti ten Štekl schopnej ani čepovat.  

„Jseš blbej vejtaha,“ zařval pak na Kubáska, „a to je všechno!“  

Kubásek dopil pivo, zvedl se a povídal: „Já ti Štěkl vodpouštim a přimluvím 
se za tebe i u mého otce na nebesích. Paní Maruško, za půl hodinky jsem 
zpátky, připravte mi zase takový pěkný pivíčko, já si jen s pinckem (malý 
motocykl Pionýr) vyjedu támhle nahoru do stráně!“  

Celá hospoda se nahrnula k oknu a viděla za chvilku Kubáska, jak s tím 
pinckem stoupá po polní cestě do stráně k lesu. Do půl hodiny byl opravdu 
zpátky. Já jsem ti říkal, WWW, že ten Šteklův hřib byl vohromnej, ale co 
nesl Kubásek bylo ještě o třetinu větší a mělo to rovnou nohu! Kubásek 
přistoupil k pultu a povídal si s tím vohromným hřibem.  

„Podívej,“ ukazoval na hřib pan Štekla v půllitru „podívej, tady máš 
bratříčka! Že se za něj, za mrzáčka, nestydíš, viď že ne?! To by bylo moc 
ošklivý! Von za to nemůže, že vyrostl zpod kořene. Buď na něj hodnej, až 
vás paní Maruška dá společně do smaženice, nevykřikuj na něj, že on je tak 
akorát na sušení!“ 

Takhle ti to, WWW, šlo pořád dokola. Kubásek, za pomoci svého otce na 
nebesích, Štekla štengroval, Maruška byla do něj čím dál zamilovanější, 
Štekl se marně předváděl. Až to jednou skončilo skoro tragicky.  

„Z toho skokanskýho můstku, co je za Holanovýma, jsem dnes skočil celejch 
patnáct metrů. To vám byl let!“ Voznámil jednou v zimě pan Štekl hospodě. 
Za Holanovýma si kluci na svahu zvaném Dědovka udělali docela slušnej 
můstek. „To jo,“ bručela pochvalně hospoda a dívala se na Kubáska. Toho 



167 

nikdo s lyžema nikdy neviděl. „Na to bych si ani nebral lyže,“ povídal 
Kubásek. „Tohle se dá skočit z toho můstku i na pincku.“  

To ti byla mela, WWW, celá hospoda teď stála při Šteklovi! Kubásek se 
zvedl a povídal: „Tak pánové, za půl hodiny na Dědovce.“ Pak se něžně 
podíval na Marušku. „Tohle jsem nechtěl, můj otec na nebesích se jistě 
hněvá!!“  

Bylo už jedenáct hodin v noci. Celá hospoda táhla na Dědovku. Chlapi vzali 
traktor, že to osvětlí. Nad můstkem už seděl na pionýru Kubásek v černém 
zimníku a se starou německou helmou na hlavě.  

„Zhasněte,“ zařval, “nebo nepojedu!!“  

Najednou byla tma, taková ta bílá. V tý tmě zaburácel Kubáskovo pincek 
a na nás padla posvátná hrůza. Rozsvítila se světelná koule a řítila se dolů. 
Pak se odpoutala a zamířila k nebesům. Tady Cajthaml se mě držel za ruku 
jak milenec a jen šeptal: „On je opravdu Mesiáš a my ho nepoznali.“ Koule 
se najednou otočila a padala přímo na nás. Chlapi rozsvítili traktor, Kubásek 
akorát dopadnul. Od pincka, kterej měl, to dá rozum, jen dvě kola, se 
najednou oddělila tři. To jedno byl Kubásek v tom černým zimníku, ale 
nešlo to fakt rozeznat, co je co.  

Teď když na to vzpomínám, tak si opravdu myslím, že na tom jeho 
nebeským původu něco bylo. Když jsme ho vodvezli s traktorem k panu 
doktorovi Mayerovi, tak se zjistilo, že mimo dvou vytlučených zubů, 
rozbitýho frňáku a naražených žeber se mu nic nestalo. Druhej den mi Mayer 
přinesl ukázat to prostěradlo z lehátka, co na něm na břiše v ordinaci 
Kubásek ležel.  

Turínský plátno je proti tomu, WWW, slabota. Jasně na tom plátně bylo 
vidět ten naraženej frňák, vodřeniny na tváři a boule na čele. Ale co bylo 
fantastický, viděl jsem na něm i tu mezeru po vyražených zubech, jak tam 
Kubásek měl otištěnou pootevřenou pusu. A ta pusa na tom plátně se vesele 
šklebila!  

Pan Mayer si to plátno schoval.“  

Žemlička mi ukazoval očima, že mi něco chce. Šli jsme na hajzlík. 

„WWW, to je všechno pravda. Já tam byl, to už málokdo ví. Já ti tam byl 
v tej milicionářskej uniformě, protože jsme odněkaď přijeli ze cvičení.“  
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„Já su Moravák, katolík, to víš, v těch padesátých létech jsem už přestával 
věřit, ale když ten Kubásek stoupal s pinckem k nebesům, tak jsem v tom 
milicionářským mundúru padl na kolena a pokřižoval se!“ 
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VRAŽDA V NAŠEM MĚSTEČKU  

aneb o smutku pomocníka VB zrzavého Vincka  

Vono smutnění je vůbec komplikovaná záležitost. Jsou smutky jasně čitelné 
– odněkaď odcházíme a je nám smutno, ale víme, že se zase vrátíme. 
Podobně je to s lidma, loučíme se někdy se smutkem, ale víme, že se zase 
uvidíme. Pak se ovšem někdy loučíme a to naposledy, ale přesto to není 
odloučení definitivní, protože na toho člověka budeme vzpomínat až do toho 
momentu, kdy se někdo bude loučit definitivně s námi.  

Ba nastane vám někdy situace i taková, že jeden smutní, až z toho brečí, 
a ostatní se tomu okolo chechtají! Není na tom nic zlého, je to zvláště 
v případě, když jeden smutní nad svou pitomostí.  

Pan Pelc měl zahrádku vedle Tondy Kadleců, mého kamaráda od dětství. 
Pan Pelc už byl v důchodu a zahrádky si hleděl. Pěstoval také králíky, které 
paní Pelcová neměla ráda a tak je většinou rozdal pan Pelc příbuzenstvu, 
které k němu pravidelně jezdilo, prý aby strejčka viděli. Pan Pelc si 
vzájemně s Toníkem vypomáhali se zalejváním, otvíráním skleníků v době 
nepřítomnosti jednoho z nich.  

I povídal jednou pan Pelc Tondovi: „Tak jsem se rozhodl, že s králíkama 
končím. Vytloukl jsem všechno, tohle není žádnej pořádnej důchod, lítat 
kolem králíků! Prodal jsem Tráboše, v pondělí si jedu pro novou stopětku 
a začnu ty vyčůraný příbuzný vobjíždět teď já, když mají strejčka tak rádi 
a chtějí ho vidět.“  

A vopravdu. Pan Pelc začal takhle na víkendy vyrážet. Tonda ať mu jen 
votevře skleník, pan Pelc v pátek vždycky pořádně zaleje, aby to bylo bez 
starostí.  

Tohle mi Tonda vykládal u Kance, když do toho vlezl zrzavej Vincek, co byl 
u pomocné stráže VB. Zavolali jsme ho ke stolu, Vincek si přisedl, ale 
objednal si kofolu, protože prej de do služby a významně povytáhnul z kapsy 
pásku.  

„Tak ho vidíš, toho vola,“ povídal jsem Tondovi, když Vincek odešel.  

„No jo,“ povídal Tonda, „on není zlej, on je prostě jenom pitomej.“  

„To by chtělo mu tu jeho důležitost nějak osladit,“ povídal jsem. „Jestlipak 
příští víkend jede pan Pelc zase pryč?!“  

„Jede,“ povídal Tonda, „v sobotu ráno k sestře do Toužimi.“  
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Pan Pelc si vedl přesnou evidenci a podle ní jen v té Toužimi sežrali prej 37 
králíků. Když tam pan Pelc přijel ohlášenej, tak se podávaly brambory na 
loupačku. To že jim nedaruje a jede tam inkognito v sobotu na voběd.  

Dali jsme si s Tondou v sobotu v deset sraz na jeho zahrádce. Plán už jsem 
měl hotovej, Tonda ho s nadšením uvítal, říkal ale, že z toho bude asi průser, 
že má přeci jen strach. Já ho měl také, ale bylo to tak lákavé!  

Otevřel jsem všechny dvířka od králíkárny, vzal staré holínky pana Pelce, co 
je nosil při kropení hadicí, zahrabal je skoro celé do kompostu, jen podrážky 
na straně koukaly. Kousek dál jsem pohodil sekyrku. Tonda říkal, že by to 
chtělo pomazat ji kečupem, že on jako saniťák ví, jak se to podobá krvi, že to 
tak dělají ve filmu.  

„Tondo,“ povídal jsem, „to by bylo moc kýčovité, navíc ten blbej Vincek je 
schopen tu sekyrku volíznout a jsme namydlení. Byl to prostě plochej úder, 
tím tupým koncem, Pelc to měl vodbytý bez krvácení.“  

Odpoledne jsme šli s Tondou ke Kanci, ale najednou nám bylo ouzko, že to 
je trochu přetažené, a přáli jsme si oba v duchu, aby se Vincek nezastavil. 
Asi by z toho opravdu nic nebylo, kdyby nepřišel na pivo hajnej Cajthaml 
a za chvilku za ním zubař Cemr. S úlevou jsme jim ty naše přípravy 
vyprávěli, že už tak to bude stačit k zasmání, ale Cajthaml s Cemrem byli 
voba nadšení, to že se musí dotáhnout do konce. Povídal Cajthaml, neboj 
WWW, nic z toho nebude, za to ti ručím a Cemr říkal, že Vincek má přijít 
v pondělí na broušení zubů a že taky zaručuje, že bude hodnej jak pejsek.  

Pak už se čekalo jen na Vincka. Jak se objevil, tak ho Tonda hned volal ke 
stolu. Právě tady vykládám panu Cajthamlovi, že to je nějaký divný. U Pelce 
na zahrádce je všechno rozházený, králíci fuč. Zvonil jsem u nich, ale nikdo 
neotvírá. Vincek by na to asi neskočil, kdybych tam byl jen já s Tondou, 
díval se nedůvěřivě na mě, ale já jsem se naklonil vedle ke stolu k panu 
Kleisnerovi a na něco jsem se ho ptal!  

Cajthaml říkal, že to je ňáká blbost, králíci že už se dlouho nekradou, ale nic 
se nestane, když se tam půjdeme podívat, že to je kousek. Vincek si hned 
venku navlíknul pásku.  

Na zahrádce jsme to vobcházeli, já nakukoval do králíkárny a hlásil, že tam 
není ani jeden ušák. Vincek si to poznamenal do notýsku. Pak narazil na tu 
sekyrku. Už ji chtěl zvednout, když v tom pan Cemr vyjeknul a díval se 
vytřeštěné na ty podrážky, co koukaly z kompostu. Vincek se začal celej 
klepat a pustil notýsek. Pozoroval jsem to z kůlny, nemohl jsem u toho bejt. 



171 

Vincek se k těm podrážkám ani nepřiblížil, posílal Tondu, aby šel zavolat na 
stanici, chtěl po něm provázek, že ho uváže od králíkárny k jabloni, aby ke 
kompostu nikdo nemohl a nesmazal stopy.  

Ale Cajthaml povídal, abysme nebláznili, že se mu to nějak nezdá. Šel a než 
mu mohl Vincek zabránit, tak vytáhnul jednu holínku a za ní druhou. Pak 
vytáhnul z brašny baterku a svítil do těch nor po holínkách.  

„Říkám ti Vincku, že v těch holínkách nikdo nebyl, jestli chceš, tak já 
skočím pro jezevčíka.“  

Pan Cemr usoudil, že stačí ten kompost rozhrábnout, a hned to krumpáčem 
udělal.  

Já už jsem na nic nečekal a zdrhal do hospody. Vincek prej strašně řádil, že 
tohle nám nedaruje, že tentokráte to WWW a i Tonda šeredně odskáčeme, 
Cajthaml že bude svědčit a pan Cemr také. Cajthaml mu říkal, že klidně 
půjde svědčit, ale také dosvědčí to, že kdyby Vincku tady Tonda odvezl tvoji 
maminku do nemocnice v N., jak měl, a nevezl ji rovnou do K. Varů, tak už 
jsi ji tady neměl.  

Pan Cemr povídal: „Do prdele, snad přeci trochu ještě rozumíš srandě! Dyť 
je nám všem zapotřebí, já se celej tejden dívám lidem do huby, trhám 
zkažený zuby a taky u toho nevyvádím!“  

Vincek zkrotl, sundal si pásku a přišel s nima pokorně do hospody. Objednal 
jsem už fernety, hned jsme do něj jeden narvali. Pak jich bylo ještě víc, až 
z nich nakonec padl na Vincka strašnej smutek a začal fňukat, že si to 
nezaslouží, že nám hlídá auta a my jsme na něj takový kurvy!!  
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LÁSKA JE LÁSKA, KDYŽ CHODĚJ KLUCI S KLUKAMA 

To vám dole u Vašaty točila jeden čas pivo nádherná ženská. Panička z K. 
Varů. Larisa se jmenovala, rusovláska, no prostě kus. Chlapi se vám 
zbláznili! I staří prďolové, co si dali jindy jedno pivo, tak tam vysedávali. 
A vona vám to uměla. Žádný poplácávání po zadku, ale takové tajemné 
pohledy, že si ten dotyčnej myslel, že je do něj udělaná, ale tutově! Kdyby 
do léčky nespadl jako první můj velkej kamarád K., tak bych se snad také 
chytil. K. instalatér byl první oběť. Domluvil si s Larisou schůzku, že jako 
její manžel, kapitán v kasárnách ve Dvorech, je na cvičení. Prej ale kdyby 
náhodou, ať si sebou vezme vercajk (ten instalatérskej, vy sprosťáci), aby se 
bylo na co vymluvit. Kapitán se bezchybně dostavil včas, ještě se K. 
v baráčku nestačil ani zout. Vopravil jim tam kohoutky v kuchyni 
a v prádelně, vyměnil baterii v koupelně a udělal stoupačku do patra.  

„Hele, WWW, takhle se mnou žádná ženská ještě nevyšplouchla, říkám to 
jen tobě, ať se to prosím tě nikdo nedozví, nebo budu muset chodit 
kanálama.“ Pak jsme s K. sledovali cvrkot.  

Do léčky padnul pokrývač Tomsa, makal na baráčku celej víkend, k svačině 
jen točenej salám a desítka pivo. Automechanik Berka vyměnil motor 
u Oktávky a vopravil zahradní sekačku. Truhlář Trojáček předělal schody do 
patra. Kapitán prej byl fešák a měl se taky k dílu, ochotně u všeho pomáhal. 
Kominík Burl se tam vypravil pěkně čisťounkej s bílou čepičkou a vrátil se 
černej, v baráčku byly dva komíny a léta už na ně nikdo nesáhnul. A pořád 
toho nebylo dost. Krejčí Pešta vzal fešákovi kapitánovi míru na sako a ušil 
zadarmo potahy na křesla a gauč. Zahradník Lomka vostříhal všechny 
ovocný stromy, kapitán mu držel žebřík. Nakonec to stejně všechno vyšlo 
najevo, proto vám to můžu psát. Zubař Cemr se chechtal. „To je škoda,“ 
povídal, „že to nehrála na mě. Já bych jim tam zadarmo vytrhal voboum 
přední řezáky!“  

A teď si představte, ze tam sedím s Tondou Kadleců a najednou vod toho 
výčepu střílely ty pohledy ke mně. „To snad není pravda, Tondo,“ povídal 
jsem, „podívej se na ni, na potvoru!“ Ale nešlo mi do hlavy, co bych já jako 
samostatnej technolog mohl v tom baráčku dělat. Určitě potřebuje potvora 
zrýt zahradu a složit uhlí. Dostal jsem vám vztek!  

„Hele, Tondo,“ povídal jsem, „až se vrátím od výčepu, tak se ničemu nediv.“ 
A šel jsem si pro cigarety, i když jsem je ještě měl.  
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„WWW, ty se mě vůbec nevšímáš, to jsem ti něco udělala?!“ povídala 
roztomile Larisa a udělala ten její nejrafinovanějši kukuč. „WWW, přijeď 
zejtra do Varů, já bych tě chtěla vidět taky sama, ne jenom pořád tady 
v hospodě.“  

„A bude u toho soudruh kapitán?!“ zeptal jsem se. Vona vám zčervenala. 
Pochopila, že všechno vím. „Ale ne, WWW,“ špitla, „on bude tentokrát 
opravdu na cvičení, věř mi!!“  

„Tak to je škoda, Lariso,“ povídal jsem, „on ten tvůj je prej náramnej fešák.“ 
Pak jsem se naklonil přes pult. „Lariso, já když vidím pěknýho chlapa 
v uniformě, tak jsem do něj hned blázen. Fakt, věř mi to!! Tak až tam bude, 
přijedu rád, já se ti na to tak těším.“ Vzal jsem cigarety a šel ke stolu. Posadil 
jsem se, naklonil k Tondovi, mlasknul mu polibek na tvář a pohladil po 
vlasech.  

Vyjevenýho Tondu sledovala od pultu ještě víc vyjevená Larisa, zapomněla 
zavřít pípu a na půllitru se udělala nádherná čepice pěny, jakou jsem ještě 
neviděl!! 
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FLÁM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ  

Byli v našem městečku dva váleční piloti. Pan Kleisner a pan Hadaš. Pan 
Kleisner skončil v americkém zajetí, ale ne na dlouho a vrátil se. Pan Hadaš 
se vrátil dříve než pan Kleisner, ale na dlouho ho za to létání v Anglii 
zavřeli, říkával pan Hadaš mému tatínkovi, že měl halt smůlu, že nepadnul 
u Dukly.  

U Kance sedával pan Kleisner u německého stolu a hrával mariáš. Pan 
Hadaš sedával u vedlejšího stolu, ale jak byly ty stoly těsně vedle sebe, tak 
seděli ti dva piloti také vedle sebe. A věčně se o tom lítání dohadovali, 
zvláště když měli trochu upito. Pan Kleisner natáčel karty, aby pan Hadaš 
viděl, jakej má list a jak to hraje dobře. Ale pan Hadaš mu to neuznal, že pan 
Kleisner hraje jako ponocnej a na co prej si tu kulovou desítku schovával. 
Pan Kleisner se vztekal, že ho nikdo, zvláště pan Hadaš, nebude učit hrát 
karty. To že by rovnou jeho – stíhače – mohl učit lítat, zrovna von, co lítal 
s bombardérem, to prej mohl rovnou jezdit po nebi s traktorem.  

Takhle se pořád dohadovali, ale měli se vlastně rádi. Kdy pan Hadaš jednou 
nepřisel v pátek na točený a ležel s průduškama, tak mě pan Kleisner vyslal 
na výzvědy, co s ním je, protože se nikdy nenavštěvovali a já byl u Hadašů 
jako doma. A druhej den mě tam poslal s pytlíkem léčivýho čaje na 
průdušky, že mu zbyl. Od hajného Cajthamla jsem se ale dozvěděl, že pan 
Kleisner jel pro ten čaj až do Lokte ke známému bylinkáři.  

Někdy byl u Kance klidnej pátek, ale někdy tam fernety lítaly jak čmeláci na 
jaře. Přišel jsem tam ten pátek později, hospoda jen hučela. Pan Kleisner stál 
na židli a měl rozpřažené ruce. Pan Hadaš byl celej rozpálenej 
a s Cajthamlem se chechtali. Věděl jsem, co pan Kleisner ukazuje. Znal jsem 
to, jak ke konci války ho honili amerikáni a prostříleli mu letadlo a taky 
nohu, a on už bez benzínu jim zamával (to právě zase ukazoval), že už má 
toho dost a rval to čumákem k zemi, že jako zařve za fýrera. Nad zemí si to 
rozmyslel, přitáhl páku, srovnal to, a dosedl na nepřátelské polní letiště. 
Urval prej podvozek a mydlil to po trávě, projel polní kuchyní mezi kotlema, 
spadla na něj plachta a nakonec se postavil na čumák.A to prej měl štěstí, 
kdyby projel ten stan vedle, tak to byl jeho konec, protože to byla polní 
nemocnice a tam mu dávali transfúzi, jak ztratil hodně krve. Pan Hadaš říkal, 
že mu dali dozajista krev černocha, proto že je Kleisner tak vzteklej!  

Ten pátek se začali navíc dohadovat o medajlích, kdo jich má víc a za co, 
Imra běhal celej zpocenej s fernetama a paní Marika mi říkala „Joj WWW, 
to je zase dneska pátek!“ Nakonec se zvedli, že jdou ty medajle 
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zkontrolovat, Cajthaml že bude svědek a pak se zase vrátí. Už se nevrátili. 
Imra schoval tácky s čárkama a vrtěl hlavou. To se ještě nestalo!  

Dlouho mi trvalo, než jsem se dozvěděl, co se vlastně dělo. Týden se 
u Kance neukázal ani jeden, Cajthaml si pamatoval jenom kousek a pak měl 
okno, zbytek jsem musel vytáhnout z paní Hadašové, chudák se při tom 
začala celá klepat a zapřísahala mě, abych si to nechal pro sebe.  

 

Svědectví Cajthamla:  

WWW, to ti bylo něco hroznýho. Nejdřív jsme táhli ke Kleisnerům. 
Kleisnerka z toho byla vyděšená. Musela dát na stůl uzený koleno, co zrovna 
vařila, zelí a ty jejich halb und halb, ale byla to dobrota. Vypili jsme k tomu 
půl bedny piva a Kleisner vytáhnul nějakej šnaps. Pak šel pro ty medajle 
a přitáhl i sako od uniformy. Hadaš mávnul nad metálama rukou, že to je 
slabota a že se uvidí u něj. Kleisner byl vzteklej, sebral z gauče háčkovanej 
polštářek, co poslala Kleisnerový sestra z Bavorska, ty medajle do něj 
napíchal, dorazili jsme ten šnaps a táhlo se k Hadašům. Kleisnerka říkala 
jen: „Mein gott Hans, mein gott Hans.“ 

 

Svědectví paní Hadašové: 

WWW, to se nedá ani vyprávět. Zabouchal někdo na dveře, já otevřu a tam 
ten můj celej rozpálenej, za ním Kleisner v německé uniformě a na polštáři 
ňáký odznaky a samosebou Cajthaml, ten nesmí nikde chybět. Zblajzli pekáč 
sekaný, co jsem upekla pro mladý.  

Pak Hadaš (když se na něj zlobila, tak to nebyl Jeník) vytáhnul ze šuplíku ty 
jeho metály. Pořád ještě neměli ti syčáci dost, Hadaš votevřel slivovici, co 
jsme dostali z Moravy. Zkoušeli si na chodbě před zrcadlem ty medajle, 
Cajthaml taky, řvali u toho a chechtali se jak puberťáci. Pak v obejváku 
Kleisner odtáhnul křesla, rozběhl se z chodby a po tom našem plyšáku po 
břiše fičel, že si málem rozbil hlavu o radiátor. Ukazoval zase, jak přistál 
u amerikánů.  

Ten můj starej blázen byl na čtyřech jak náš Alík a díval se. Cajthaml pak 
ještě musel zvednout Kleisnerovi nohy, Kleisner stál na hlavě, takhle prej 
zapíchnul a postavil na čumák toho svýho meseršmita. Pak si připili konečně 
po těch letech na tykání, Kleisner říkal Hadašovi Hans a Hadaš jemu Jeníku.  
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Já jsem se, WWW, zabouchla do ložnice. Najednou slyším, jak klaply dveře 
a bylo nějaký ticho. Vylezu ti ven, Cajthaml byl pryč, protože tam nebyla 
jeho brašna, ale zase tam zůstalo jeho sako. Koukám jak blázen, jak rovnám 
boty – on odešel v jednej tej pohorce, co byla jeho a v polobotce, co patřila 
Hadašovi.  

V obejváku, WWW, chrápali na plyšáku ti dva piloti, Hadaš měl pod hlavou 
ten štrikovanej polštářek z Bavorska, Kleisner neměl nic, tak ležel Hadašovi 
na ruce, protože ten byl rozpřaženej jak ukřižovanej Kristus! Bože WWW, 
nech si to pro sebe, já se celá ještě teď klepu.  

Vono Hadašovi nestačilo, že už ho jednou zavřeli! Pěknej Kristus, 
v německej uniformě, vověšenej na jedný straně anglickejma a na druhý 
straně německejma metálama a mezi nima na jednom v červeným kruhu 
svítil hakenkrajc!  
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 VALENTÝN PANA KLIMEŠE  

Tohle spadá to období totality, kdy normalizace jen duněla, kdy lidé se báli 
přihlásit i k svým příbuzným, natož k Valentýnovi.  

„Jestlipak víte, vy chlapi zatracení,“ povídal jednou v únoru u Kance zubař 
Cemr, „co je dnes za den?“  

Já jsem hned řekl, že je čtrnáctýho, středa. 

„A svatý Valentýn, to už ti nic neříká, WWW, viď?! To už dneska neříká nic 
asi nikomu.“  

„To není pravda!“ nafouknul se milicionář Žemlička. „Já ten svátek 
pamatuji, svátek zamilovaných. Vono to vůbec nebylo ošklivý, ale darmo, 
pane Cemr, je to buržoasní přežitek a povídal nám lektor na školení, že to 
narušuje slavnostní atmosféru únorového vítězství.“  

„Měl recht, ten lektor, Žemlička,“ povídal pan Cemr, „jednou tradice musí 
zaniknout, aby udělala místo jiné, pokrokovější tradici! Představa, pánové, 
že na Staromáku, pod tím balkónem s beranicí, místo toho dělnase, co si dá 
vajgla do huby, aby mohl tleskat, tak představa, že se tam hubičkují 
milicionáři a dávaj si do klop uniforem kytičky, ta je strašná!!“  

Pan Klimeš se napil a povídal: „Tak já jsem, pánové, Valentýna držel ještě 
nedávno. Pak jsem to musel ustřihnout, abych se nezbláznil. Ale ustřihnul 
jsem to parádně!“  

„Vy a Božka?“ vrtěl hlavou pan Cemr. „Povídejte, Klimeš, to si musím 
poslechnout.“  

A objednal pan Cemr hned fernety. Nemusel je platit, dal je do placu 
hospodskej Imra, že si to chce také poslechnout. Všichni jsme odběhli na 
hajzlík, abysme uprostřed nemuseli, a odpřísáhli jsme Klimešovi mlčenlivost 
až za hrob.  

„Božka vám zdědila po tetce z Toužimi kompletní červenou knihovnu. 
A dala se do čtení. Přijdu třeba večer ze zahrady od králíků, Božka sedí 
v křesle, nohy má přehozený jednu přes druhou a kouše si nehty.  

„To nebude večeře?“ ptám se.  

„Klimeeéš,“ začala kňourat, „prosím tě, továrník Dřímal stojí na balkóně, 
ztratil polovinu akcií z panamskýho průplavu, neví jestli má skočit dolů nebo 
se zastřelit. Vopeč si karbanátky Klimeeeéš, já to dočtu.“  
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„A co dělá ta jeho Beatric?“ povídám ji. „To ho nechá se takhle voddělat?“  

„Ježíš Klimeš, dyť víš, že Beatric chtěla do kláštera, že si ho vzala jen na 
nátlak rodičů, teď už chodí sedum let vokolo Dřímala, má voddělenou 
ložnici a je bledá!!“  

„Však vona ho zachrání!“ povídal jsem si a šel vopejkat karbanátky.  

Za chvilku Božka ječí: „Klimeeeéš, ty si to četl, to se neříká dopředu, 
todlecto už mi nedělej!!“  

Ale jinak to byla pohoda. Ve čtvrtek jsem vzal ňákou knížku do ruky: 
Smutek bankéře Březovského, to musí být nádhera. No a v pátek Božka ani 
neslyšela klapnout dveře. Jenže ona si tam našla Valentýna a že to chce taky 
prožít, alespoň jednou v roce chci být velká dáma Klimeš, povídala. A tak 
jsme slavili Valentýna. Tenhle bankéř Březovský zval svou ženu na 
Valentýna do vybranej restaurace. Udělali si krásnej večer.  

Šli jsme dolů k Vašatovi. Dali jsme si jako aperetiv tu hnusnou lepkavou 
Tesavelu, ještě že Vašata vyběhl a ulomil do ní rampouch. Tresčí játra jako 
předkrm, nesměl jsem si dát na ně cibulku, protože Božka že vodbejvám 
večer čištění zubů. A pak jsme si dali co tam ještě Vašata měl. Sekanou se 
svíčkovou, já dva knedlíky navíc. Nesměl jsem si k tomu dát ani pivo, že 
prej to všechno zkazím.  

„Máte značkové víno?“ ptala se Božka ušlechtile Vašaty.  

„Cechovní pohár,“ povídal Vašata, „nebo Červenou svíčku.“  

„Tak tu Červenou svíčku,“ povídala Božka, „ten nejlepší ročník.“  

A ten vůl Vašata, pánové, tu hru hrál s ní!  

Taky že jo, ale pomstil jsem se mu, von myslel, že jako až doma, ale to se 
přepočítal!!  

No a druhej rok chtěla Božka do Varů, že statkář Žíhlo, co byl celej rok 
tvrdej jak žula, tak na Valentýna jel s tou svojí do Varů, koupil jí šperk, 
zlacené pohárky a na kolonádě se napili, a zavěšení se procházeli až do 
soumraku. Tak já zase s Božkou do Varů, koupil jsem jí v bižuterii korálky 
za pětadvacet, dva pohárky po vosmi a napili jsme se toho pramene ze 
mlejna. 

Začali jsme se procházet. Já na krku dlouhou bílou šálu jak Žíhlo,na hlavě 
beranici jak Gottwald – Žemlička. Nebylo to do soumraku, vyškubnul jsem 
se Božce. Dole na toaletách byla otevřena jen jedna kabinka, k tej se šoural 



179 

stařeček s holí. Já si stáří vážím! Dědečkovi, co už nemohl na nohy, jsem 
udělal forichtung a tahal ho do špičky višně, chtěl odtamtud třešně a chtěl je 
trhat sám.  

Ale toho nebožáka jsem odstrčil a stejně to bylo jen tak tak!!  

A dost, Klimeš, řekl jsem si. Božka, tenhle rok je řada na mně. Budeš 
překvapená. Vše sem měl promyšlený, akorát na kytku jsem zapomněl. 
Sebral jsem dole v kočárkárně z jedné koloběžky žlutej vrtulník na dřevěné 
tyčce; vykoupal se, vzal malý, bílý slipy. udělalo mi to vobrovskou bouli 
vepředu, jsem kus chlapa a tyhle slipy koupila Božka vo číslo menší. 
Namazal si vlasy brilantýnou, načesal kohouta. Rtěnkou namaloval na sebe 
všude srdíčka. Vosumdesát jich snad bylo a jedno velký. 

Božka přišla z práce.  

„Klimeeéš kde seš, tak k sakru Klimeeéš?!“ 

„Tady, miláčku!“ zvolal jsem.  

Vlezla do koupelny, já stál ve vaně s tím žlutým vrtulníkem. To vám byl 
jekot!! Nepřestala, i když sebou kecla do koše na prádlo. Voči upřený na to 
největší srdíčko.  

Začínalo širší stranou na pupku, spojovalo se na stehnech a uprostřed byla ta 
vobrovská bílá boule!!“  

 



180 

KDYŽ KRÁSNĚ ZVONÍ UMÍRÁČEK 

Za mého dětství vám byly krásné pohřby. Nebožtík se vyprovázel buď 
z domu nebo z kostela. Kočár a koně s chocholama. Hrála muzika a když 
měla pauzu, tak krásné klinkal umíráček.  

Pak se to začalo měnit až do dnešní hrůzné podoby, kdy se nebožtík nechá 
spálit bez obřadu, jen co nejlevněji, urna se pak ani nevyzvedne. Ani naše 
městečko téhle degradace nebylo ušetřeno. Nebožtíka začali vozit autem, 
muzikanti také dojeli, dojel autem i pan farář. Umíráček, co si pamatuju, 
dlouho nezvonil. Kostel chátral, vlézt nahoru na zvonici bylo nebezpečné, 
protože se rozpadaly schody. Když už se tam nedalo vůbec vlézt, tak 
horolezecký oddíl v rámci výcviku nastavil řetězy od hodin, aby je kostelník 
mohl natahovat zespoda. Gotická okna ve zvonici byla vymlácená a tak, 
když to někdy pořádně fičelo, kostel si sám sobě zabimbal umíráčkem.  

Leží v našem městečku na hřbitově dva váleční piloti. Pan Hadaš, co měl za 
sebou bitvu o Anglii a lítal u anglické královské perutě s bombardérem, 
a pan Kleisner, co byl stíhačem u Luftwaffe.  

U Kance sedávali každý u jiného stolu, ale v podstatě vedle sebe a neustále 
se dohadovali. Pan Kleisner říkal, že to je veliká ostuda, jezdit po nebi 
s traktorem, že kdyby ho k tomu nutili, tak on by se raději od Luftwaffe dal 
přeložit někam do kuchyně ke škrábání brambor. Když se tak u piva 
dohadovali a Kleisner šel na záchod, tak předváděl s roztaženýma rukama 
ten traktor pana Hadaše na nebi. Pan Hadaš mu zase říkal, že byl dozajista 
stíhač na baterky, protože mu vždy bezpečně s tím traktorem uletěl a přistál 
v Anglii. Oni se vlastně měli rádi a běda, když se někdo jiný chtěl přidat 
k jednomu z nich! To nedal pan Hadaš na pana Kleisnera dopustit a naopak. 
Pan Hadaš měl potíže s průduškama. Říkal pan Kleisner, že mu do traktoru 
táhlo a že to byl holý nerozum, když s ním Hadaš lítal ve špatném počasí. 
Pan Kleisner byl zase špatnej na nohy, které si rozmlátil, když ho amerikáni 
sundali a on nouzově přistál. Rozmlátil ještě při tom jejich polní kuchyň.  

„Z toho je vidět,“ povídal pan Kleisner, „jakej jsem byl dobrej stíhač, páč 
vedle stála americká polní nemocnice a o tu jsem ani křídlem neškrtnul!“ 
Tam ho pak operovali a dávali transfúzi.  

„Dostal krev nějakého černocha,“ říkal pan Hadaš. „Kombinace černocha 
a sudeťáka, to je vám hrůza. To už je vidět z toho, jak ten Kleisner hraje 
mariáš!“  
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Pak přestali do hospody chodit oba. Vlastně v jednom roce. Pan Hadaš začal 
být opravdu špatnej na plíce a pan Kleisner na nohy. Oba už skoro 
nevycházeli ani ven. Pan Hadaš zemřel první. Bylo to v době, kdy 
normalizace duněla plnou silou. Nesmělo se při smutečním projevu 
připomenout nic z toho, jak bojoval za vlast, jak ho potom za to komunisté 
zavřeli. Natož pak vystavit jeho válečná vyznamenání.  

Pana Hadaše přivezli na hřbitov. Dojela a postavila se kapela. Přijel i pan 
farář s ministranty a kropenkou. Všichni se rozhlíželi, kde je pan Kleisner. 
Ale pan Kleisner nebyl. Asi už to opravdu nešlo, mysleli si lidé. Farář se 
rozloučil s nebožtíkem, chystal se kropit. Hrobník s pomocníkama vzali do 
ruky provazy. Muzikanti se připravili spustit na rozloučenou.  

V tom vám najednou začal zvonit umíráček. Snad po patnácti letech! 
Všichni zdvihli hlavy ke kostelu. Jen muzikanti ne, nebyli z našeho městečka 
a nevěděli, co je to za zázrak. Spustili tklivě, ale umíráček to nepřehlušilo. 
Ti, co spouštěli rakev, se zarazili a dívali se na kostel. 

V tom vymláceným gotickým okně stál v pozoru pan Kleisner a dbal na to, 
aby pan Hadaš bezpečně naposledy přistál!  
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VŠECHNO ZÁLEŽÍ NA OKOLNOSTECH  

povídal mi pan Vašata, co měl tu druhou hospodu, spíše restauraci, 
v našem městečku.  

Jednou jsem ti, WWW, měl uvařit jelení guláš na svatbu. V poledne 
svíčková a večer ten jelení guláš. Pro šedesát lidí! Svíčková se mi povedla, 
ale ten guláš jsem, WWW, šeredně přicmudnul a ať jsem s tím dělal, co jsem 
mohl, tak jsem to z toho nedostal. Ježíš, to ti byla situace. Dyť tam přišlo půl 
jelena!  

Vyhodit to, to by byla strašná ztráta. Tak jsem to vodstavil a utíkal vzbudit 
řezníka Roučka. Naštěstí měl nádhernou kližku, tak jsem ten jelení svatební 
guláš přeci jen udělal. Věděl jsem, že Rouček mne neshodí, já na něj taky 
věděl dost věcí... 

No jo, ale co s tím gulášem? Nakonec jsem ho dal do plastikových kýblů do 
mrazáku a čekal na zázrak. Skoro měsíc, WWW, já ti ani nespal. A taky že 
jo! Najednou jsem slyšel v noci houkat sirény. Voblíknul jsem se, utíkal na 
ulici a jen jsem počítal ty hasičský auta, co kolem hospody projížděla. Mával 
jsem na ně a ukazoval na hospodu, že jako po tom vohni na ně čekám. Pak 
jsem utíkal rychle postavit ten připálenej guláš.  

WWW, hasiči, když jedou od ohně, tak zblajznou všechno. Jen to nesmí bejt 
přesolený! Připálený to vůbec necejtí, naopak, dělá jim to dobře. Tak těch 
pět hasičskejch sborů se zastavilo zpátky a hasiči se cpali gulášem jak 
zjednání. Ještě si chtěli přidat, ale už nezbylo!  

Když jsem se pak od nich dozvěděl, že hasili ňákej centrální sklad Lidových 
milicí, tak mé štěstí bylo dokonalé! Dal jsem jim zadarmo ještě zbytek 
guláše z tej kližky, co jsem ho hodil taky na mrazák, ale ten už jim tak nejel. 
S tím jelením se to prej nedalo srovnat!!!  
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KADLÍK ODVÁŽNĚ PRCHÁ ZA HRANICE A ODVÁŽNĚ SE VRACÍ  

Mám rád dobře vymyšlené příběhy, ale ještě raději mám ty skutečné. Někdy 
se nádherný příběh dozvím od člověka, od kterého bych to vůbec nečekal. 
Ale když se s takovým nemluvou naváže patřičně kontakt, tak tu náhle 
vypadne přímo perla. A tak jsem se až letos o dovolené dozvěděl příběh 
Kadlíka (jinak se mu v našem městečku neřekne) Zímy. Příběh, který se 
odehrál v sedmdesátých letech. To jsem ještě u nás byl, s Kadlíkem jsme 
dělali ve stejné fabrice a nevěděl jsem o tom nic. Nejen já, nikdo!  

Zaskočil jsem si v neděli odpoledne ke Kanci na jedno točený. Před chvilkou 
otevřeli, hospoda skoro prázdná. Jen v rohu seděl nemluva Kadlík, starý 
mládenec, dnes už v důchodu. Nic moc řeč s ním nikdy nebyla, ale přisedl 
jsem si.  

„Tak jak, Kadlíku?“ zeptal jsem se.  

„Dobrý,“ povídal Kadlík. Ťukli jsme si, Kadlík mlčel a koukal se z okna. 
Deset minut.  

„Prej jsi tady začal stavět barák, WWW?“  

„No jo, menší, do důchodu.“ Kadlík zase pět minut mlčel.  

„Tak ty jsi utekl a teď se budeš vracet,“ konstatoval. „No jo, já jsem taky 
jednou utekl, ale vrátil jsem se hned.“  

„Tvůj brácha utekl a žije v Kanadě, to vím, ale že by jsi ty, Kadlíku, utíkal, 
o tom nevím!“  

„To neví nikdo, akorát brácha Jirka,“ povídal Kadlík. Teď jsem ho nesměl 
zarazit, příběh začal vystrkovat růžky z ulity, jen ho nevyplašit.  

„Oldo, dones nám dva fernety! Ty jsi, Kadlíku, fakt utíkal?“  

„Ale člověče, WWW, to ani nestojí za řeč! Utíkal jsem v pátek a v pondělí 
už zase zařezával ve fabrice.“  

„To snad ani není možný!“ povídal jsem nevěřícně a ťukli jsme si.  

„Co není možný, jak není možný?!“ rozzlobil se Kadlík a začal vyprávět.  

„Víš, WWW, že jsem s bráchou dělal u nakládky. A to už hodně jezdili 
s naším zbožím do Holandska a Německa tiráci. Naložilo se ve fabrice, tam 
docházel celník, pak náklad zkontroloval a zaplomboval auto. Na hranicích 
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potom, povídali tiráci, už jen zkontrolujou plomby a už se frčí. Tak na tom 
jsem postavil ten svůj plán!  

Ty si jistě, WWW, ještě ty bedny pamatuješ. Úzký a ne moc vysoký. Ale 
dalo se do té bedny posadit a natáhnout nohy. V pátek byl fofr, řidiči 
potřebovali vyjet včas, protože od půlnoci se nesmělo v NSR už na dálnice. 
Ve čtvrtek po šichtě jsem vypil litr a půl kyselýho mlíka. To na mě působí. O 
půlnoci ta strašná sračka skončila. Byl jsem vyprázdněnej, abych jako v tej 
bedně nemusel. Ráno jsme přišli s bráchou do práce dřív. Brácha mě 
zadekloval, přelepil papíry a bednu zařadil do exportu. Nakládalo se takovou 
tou pojízdnou "kočkou" z rampy. Za chvilku jsem cítil, jak se houpu ve 
vzduchu. Pak to trochu drnclo (brácha dával pozor) a pak už ťukaly další 
bedny. Měl jsem tam baterku, čaj, kladívko a pár marek v kapse. A pak 
zařval motor a jelo se. Auťák zastavil na hranici, podle zvuku jsem to 
poznal. Ale jen chvilku a už to zase mydlil. Měl namířeno do Hamburku.  

Usnul jsem spokojeně. Za pár hodin se oddekluju a jsem za železnou 
voponou. Probudil jsem se, jak začal náklaďák sebou škubat a poskakovat 
a pak jsem cítil náraz. Co teď, mám vylézt, nemám vylézt? Ještě jsme 
nemohli podle času být v Hamburku. Tak jsem čekal. Najednou se zase 
houpu ve vzduchu a zasejc na tu mou bednu naráží další. Za půl hodiny to 
samý. Jak nastal klid, tak jsem se voddekloval. Byl jsem v nějakým hangáru, 
kam to zboží složili. Vylezl jsem ven na ulici. Pěkně osvětlená. Ptal jsem se 
lidí na chodníku: ,Tojčland?‘ ,Ja, ja,‘ říkali a usmívali se. Potřásl jsem jim 
srdečně rukou. ,Gut, gut!‘  

Pak jsem se zeptal ještě jednou, abych si byl jistej a hned jsem se zeptal, kde 
jsou policajti, že se přihlásím a požádám vo azyl.  

,Támhle,‘ ukazovali, ,na rohu.‘ Kousek před nima hospůdka. Celej šťastnej, 
jak se mi to povedlo, jsem si šel dát pivo před tím, než se půjdu přihlásit.  

Pěkná hospůdka, malá, útulná. Hospodskej vzal západní desetimarku a vrátil 
mi východní. Ani jsem to pivo nedopil. Opatrně jsem šel k té policejní 
stanici. No jasně, Volkpolicajti!!!  

No a to je, WWW, celej můj příběh. Pozoruhodný na tom je, že jak jsem 
uviděl ten nápis a nad ním vousatýho Marxe, tak ač teoreticky naprosto 
prázdnej, dostal jsem ti znova takovou sračku, že jsem sotva doběhl vedle do 
parku. Pak, už ve dne, stopem zpátky a v noci u Klingentalu přes hranice. 
V neděli už jsem zase seděl tady u Kance a v pondělí zařezával ve fabrice!“  
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DOBŘE VYMĚNĚNÉ VĚTROVÉ BONBÓNY  

Kdo měl za totáče v našem městečku na západě příbuzného, tak se s tím 
u Kance chlubil. Strejček, když dojel, tak byl obskakován, voděn ke Kanci 
na výstavu. Tam se hned tipovalo, kolik pustí mařen, jestli si pojede jeho 
synovec Francek pro barevnou televizi do Tuzexu nebo... a závist stoupala 
až do hrdla... rovnou pro auto!  

Pan Bejček byl celej nešťastnej, že jen on nikoho venku nemá. Pátral, pátral, 
až přišel jednou ke Kanci slavnostně naladěn. Objevil vzdáleného strejčka 
a tetičku ve Švýcarsku. Navázal kontakt.  

„Jsou bezdětní,“ vykřikoval po třech fernetech u Kance. „Rozumíte! A moc 
se těší na naše děti. No kam by jednou ty franky dali, pánové, že jo? Já nic 
po nich nechci, nic, ale řekněte, kam ty prachy jednou přijdou?“  

„Přijedou,“ mával radostně pan Bejček dopisem psaným více německy než 
česky. Bejček německy neuměl, pan Kleisner to přeložil do jeho hatmatilky. 
Jak jen to trochu půjde se zdravíčkem, tak se tam objevíme, vyšlo z toho 
Bejčkovi. Bejček vše pečlivě připravoval. Děti nacvičovaly štípané pusy 
a tulení se ke strejčkovi a tetince.  

„Hlavně,“ říkal jim Bejček, „se hned neptat na dárky! Radost, Maruno,“ 
povídal svoji ženě, „spontánní radost nad tím, že je vidíme. Ta musí 
vytrysknout jak ten známej vodotrysk v Ženevě, co ho ukazovali tuhle 
v televizi.“  

A stalo se tu památnou neděli, že u Bejčků před polednem zazvonil starší 
pán s paní. Pěkně oblečení, promluvili německy. Daleko se ale nedostali. 
Paní skočila do náruče malá Marunka, pánovi Jeníček. Dostali každej 
štípanou pusu. „Auto, auto,“ začali něco koktat. Velká Maruna v zástěře, 
celá rozpařená od plotny, přitiskla strejčka na hruď, byla udělaná, strejček na 
chvilku zmizel ve výstřihu a pak zoufale lapal po dechu.  

„Auto počká,“ hlaholil Bejček a drtil na hrudi tetičku. Myslel, že zaparkovali 
za rohem a šli se přeptat kde bydlí. Dovlekli je ke stolu. A už se nesla pečená 
husička. Strejček dostal stehýnko, tetička prsíčka. Chutnalo jim. Z toho 
přijetí byli naměkko, tetička měla slzy v očích.  

Strejček se nechal trochu prosit, ale pak zblazjnul i to druhé stehýnko. Jen 
plzeň si nedal, zapíjel sodovkou. Zato tetička do sebe kopla dvě a dorazila 
prsíčka. Konečně se dostali k tomu, aby se jakž takž domluvili, že mají auto 
za rohem. 
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„Běžte děti s tetičkou a se strejdou, my tady počkáme.“  

Tetička se strejdou došli s Jeníkem a Marunkou za roh. Tam stal Trabant! 
Strejček ukázal, co se má, tetička, Jeník a Marunka tlačili trabanta, až motor 
naskočil. Tetička je políbila, sáhla do kabelky a dala dětem pytlík větrových 
bonbónů. Pak se strejčkem zamávali a ujížděli na hraniční přechod do 
Vojtanova. Děti běžely radostně s tím pytlíkem domů.  

Bejček se u Kance strašně ztřískal. Usínal na stole. Pak se nadzvedl a třískl 
půllitrem do stolu.  

„Co ty celníci na hranicích dělaj?! Flákaj se a šmejděj po kravinách. A pod 
nosem jim projede celá husa v tráboši!“ 
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NAPŘÍČ AFRIKOU S PANEM KLIMEŠEM  

Takhle pěkně vyprávěl o svých cestách u Kance pan Klimeš. Už jsem o něm 
psal, on byl také expert přes záhadné věci.  

Pan Klimeš cestoval tak, že si vzal do postele cestopis, četl ho až do úmoru, 
až když prej mu knížka spadla potřetí na frňák tak usnul a ve snu přešel 
plynule do děje a byl v tej zemi, o které četl.  

Ale probuzením to nekončilo, on měl ty sny strašně reálný. Povídal mi 
jednou u Kance: „WWW, já jsem stahanej jako kůň! Cestoval jsem se 
Zikmundem a Hanzelkou, píchli jsme na Sahaře. Zikmund to zalepil, ale 
nějak blbě. Pumpování zbylo na mě, nemohl jsem to přeci nechat inženýrům. 
Pumpuju, pumpuju, ale kolo pořád měkký.  

‚Ty jsi to zalepil blbě,‘ povídal Hanzelka a rafli se se Zikmundem. Hanzelka 
to přelepil a já jsem zase pumpoval. Nemůžu se na pumpičku ani podívat, 
měl bych posekat zahradu, ale nejde to, musím si po tom pumpování 
vodpočinout.  

Ty mi to, WWW, nevěříš, viď?! Hele, tuhle nás pozval ňákej kmen 
domorodců, uctil nás nějakým masem v strašně kořeněnej vomáčce. To snad 
byly rozpuštěny feferonky. Já jsem se ti probudil celej zpocenej. Ještě, 
pomyslel jsem si, že jsem měl k večeři jahodový knedlíky. Jo, prdlajs! Šel 
jsem ti, WWW, na hajzl a měl jsem prdel v jednom ohni!  

Nedávno jsme přejížděli rovníkovou Afriku. Ráno mi bylo strašně blbě, tak 
jsem šel k doktorovi. A doktor Majer nad tím vrtěl hlavou. Kdyby prej, 
Klimeš, už tři tejdny nelilo jako z konve, tak bych řekl, že máte sluneční 
úpal. 

Tak jsem mu to moje cestování vykládal. Von Majer je na tyhle tajemna taky 
zatíženej, vždyť ho, WWW, znáš. Že prej to je zajímavý, že se na to musí 
podívat, dal mi neschopenku, ať se mu přijdu za dva dny ukázat. Když jsem 
tam za ty dva dny přišel, tak Majer měl červenej nos a strašně kejchal! Poslal 
sestřičku pryč, stáhl si kalhoty a ponožky. 

,Člověče, Klimeš, vono to fakt funguje! Podívejte se na ty moje červený 
kolena a sáhněte si na palce u nohou.‘ 

Hele, WWW, von ti je měl ledový!“  
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,Představte si, Klimeš, že já blbec jsem si vzal na ten pokus "Cesta 
k severnímu pólu". To bylo moje štěstí, Klimeš,‘ povídal pan doktor Majer,  
,že mě ráno ve čtyři vzbudili popeláři, jak třískali popelnicema.‘  

,Já jsem doktor! Klimeš, sakra, říkám vám, dávejte si pozor při tom vašem 
cestování! Kdyby mě ti zlatí popeláři neprobudili, tak jsem měl vomrzliny 
třetího stupně!!!‘“ 
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MOTOROVÁ PILA ZPÍVÁ ZPĚV LÁSKY  

Vyprávěl mi Jarda Ciprů u Kance, že ten den řvaly v baráku v koupelně 
opuštěné děti, že mají v očích mýdlo, pálily se topinky a hořely pod 
zapomenutýma žehličkama trenýrky.  

„Tomu se ale nikdo nemůže divit,“ povídal Jarda, „to co ten den Kódl 
s Božkou vyváděli, to si nikdo nemohl nechat ujít. I já jsem lítal,“ povídal 
Jarda, „z chodby na balkón. Praštil jsem tchyni s telefonem, bylo kvůli tomu 
zle, ale ať, stálo to za to!“  

Boženka je moje spolužačka. Došla se mnou až do třetí třídy a pak zůstala 
sedět. Za rok ji převzala Magda a Boženka se s ní protloukla do páté třídy.  

„Je to naše spolužačka!“ říkám důrazně Magdě, když na mě Boženka z okna 
volá: „Ahoj WWW, ty už jsi zase tady?“  

„Zase Božka,“ povídám, „zase v tom "rodným údolí"!“ (Tuhle písničku má 
Boženka ráda, nikdy mi za ni u Kance neopomenula poslat frťana.)  

Božka se usměje, Magda se vedle celá oklepe a sevře mi loket. Je to strašný 
pohled. Boženka je samá vráska, chybí jí několik zubů. Jen ty její krásné oči 
září.  

Božka zasvětila svůj život propuštěným vězňům. Snažila se je znova zařadit 
do společnosti. Obětavě do sebe lila rum a pivo. Vždycky měla mladšího 
chlapa a pokud ji jednou za týden neprofackoval, tak musel z baráku – neměl 
ji rád, tvrdila Božka, jen ji chtěl zneužívat!  

S Kódlem žije Božka už dlouho. Kódl je o 15 let mladší, dělá příležitostně 
v lese, rozebírá stará auta a žárlí na Boženku. Vydělané peníze propije. Když 
nejsou peníze, tak Božka lítá na dluh ke Kanci s plastikovým kyblíčkem, 
celá šťastná, že Kódl je doma a má ho jen pro sebe. Mladší Kódl na Boženku 
strašně žárlí, neustále ji podezřívá a k velké radosti Boženčině ji pravidelně 
mydlí. Božka pyšně vystavuje v sámošce a u Kance monokly.  

Když Kódl poleví, tak je Božka hned ve střehu. Schválně se u Kance 
s kyblíčkem zdrží, vykládá pak Kódlovi, že ji tam pozval někdo ke stolu. 
Kódl se rozzuří, vypije pivo, praští ji tím kyblíčkem a žene ji pro další.  

„Ať jsi tady zpátky hned, ty couro!“ řve na celej barák a Božka šťastně 
kluše.  

Jednou Božka zase došla k přesvědčení, že jí Kódl nemiluje. Nic nepomohlo 
zdržování u Kance, Kódl to odbyl jen nemastnou, neslanou fackou. Tu 
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sobotu, o které mi vyprávěl Jarda Ciprů, se vrátil z lesa večer Kódl. Marně 
však tloukl na dveře.  

„Božkaáá, votevři!“  

Ale Božka že nemůže, ať přijde později.  

„Votevři, ty couro!“ řval Kódl.  

A to se začaly pálit ty trenýrky a topinky, pravidelné představení začalo. 
Všichni čekali, že Kódl zase vykopne dveře a nafackuje Božce.  

„Ovšem to, co se odehrálo, to bylo něco úžasnýho,“ povídal Jarda. 
„Tenhleten Terminátor je proti Kódlovi mejdlo a tohle vodpřísáhnu třeba 
i před soudem.“  

Kódl kopnul dvakrát do dveří a pak se řítil po schodech dolů. Vytáhnul 
z toho svýho voprejskanýho Wartburga motorovou pilu. Nasadil si helmu 
a tlumiče na hlavu. Tu pilu ještě venku natočil a se strašným řevem se hnal 
do druhýho patra.  

„Tohle žádnej režisér nevymyslí,“ povídal Jarda. Kódl vypadal jak bájnej 
rytíř. Vlály mu zpod tej helmy vlasy a jak to bral po dvou schodech s pilou 
vepředu, tak to vypadalo, jako by na ní jel. Celej barák byl na chodbě.  

Kódl vyříznul ve dveřích skoro pravidelnej obdélník, vykopnul ho a byl 
v bytě.  

„Pomoc!“ řvala Boženka šťastně.  

Kódl ani pilu nevypnul a hned ji profackoval. Proběhl pořád s tou 
nastartovanou pilou byt, aby našel Boženčina milence. Pak pilu vypnul 
a nastalo ticho. Kódl šikovně ten vyříznutej kus zasadil zpátky, aby držel, tak 
ho utěsnil utěrkou. Mezitím dojeli policajti, které někdo zavolal. Stáli 
vyjevení před těma dveřma, co z nich koukala utěrka.  

„Ježišmarjá!“ ječela Míčková. „Běžte tam, von ji dneska určitě zamordoval!“  

Policajti vykopli tu výplň a prolezli dovnitř. Na chodbě nikdo, v kuchyni 
taky nikdo. Pak otevřeli dveře do pokoje. Tam se na koberci muchlovali 
Kódl s Božkou. Kódl měl pořád na sobě helmu a na uších ty tlumiče. Božka, 
jak policajty uviděla, tak začala zase ječet. Kódl vyskočil, ani si pořádně 
nezapnul kalhoty, hrábnul po pile a natočil ji!  
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„Já jsem ti z toho, WWW, ještě dneska pitomej,“ povídal Jarda. „Já jsem si 
tu díru pak metrem změřil. Kdybych to neviděl na vlastní voči, tak bych 
tomu nikdy nevěřil. Ti policajti se to dírou procpali na chodbu voba naráz!!!  

A tohlecto vodpřísáhnu třeba před soudem!!!“  
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TRAPNEJ GULÁŠ HAJNÉHO CAJTHAMLA  

Hajnej Cajthaml mi jednou u Kance vyprávěl, jak pozvali na večeři po 
dlouhé době švagra, se kterým se nemohl ani cejtit, páč to byl velkej straník. 
Vždycky se pohádali a bylo to nadlouho.  

Ale Cajthamlová do něj zase jednou hučela, že je to rodina a že se sluší je 
pozvat. Tak Cajthaml že jo, že tedy se pro jednou nezblázní, ale ať ho Lojza 
neprovokuje těma narudlejma kecama.  

Vyprávěl mi Cajthaml, že uvařil jelení guláš, jen aby ukázal, že on má 
dobrou vůli. Ale už před večeří měl ten Lojzek nějaké blbé poznámky 
a Cajthaml šel raději do kuchyně dohlídnout na guláš, páč večeře už se měla 
podávat. A jak koštoval, tak se mu kousek horkýho masa přilípnul na patro. 
Cajtahaml ho chtěl vodlepit vařečkou, ale šla s ním i horní zubní protéza a 
rovnou do hrnce! Říkal mi Cajthaml, že to zkoušel zoufale vylovit tou 
vařečkou, ale nešlo to.  

Jak hledal v kredenci něco šikovnějšího, tak Cajthamlová čapla hrnec a nesla 
ho na stůl. Cajthaml s pevně sevřenou pusou ji doběhl, hrnec ji sebral a začal 
sám vopatrně nabírat guláš a nandávat.  

Byl prej vopatrnej, aby o tu zubní protézu nezavadil nebo ji, šmarjápano, 
dokonce nenabral. Jenže to vypadalo, že dává pozor, aby jim nedal moc 
masa. Cajthamlová mu chtěla ten hrnec vzít, aby to napravila. Cajthaml se 
s ní chvilku vo ten hrnec tahal, soudruh švagr ještě neměl ani na talíři. 
Nakonec se Cajthamlovi podařilo jí ten hrnec vyrvat, pořád s tou pevně 
sevřenou pusou. Švagr prej chtěl Cajthamlové pomoci, ale on se jim vytrhl 
oběma a s tím hrncem utekl do koupelny a tam se zamknul.  

Soudruh švagr ječel na Cajthamlovou, že "děkujou za pozvání", že tady má 
toho svýho "hodnýho Františka", co prej podle ní je dobrák vod kosti, 
a prásknul dveřma!  

„Vono, WWW,“ povídal Cajthaml, „všechno zlý je pro něco dobrý. Měl 
jsem od toho vola nadlouho pokoj a ještě jsem měl navařenej guláš na 
tejden!“  
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NEUVĚŘITELNÁ, LEČ PRAVDIVÁ PŘÍHODA O HOVNU UMĚLÉM  

aneb jak to s Vašatou málem seklo 

Pro slabší žaludky už jsem předeslal, že se jednalo o hovno umělé, ale 
mistrně provedené, k nerozeznání od pravého! Přivezl si ho můj kamarád 
Herbert, ještě za tuhé totality. Měl v Německu prarodiče a od roku 68 
i rodiče, ale on zůstal. A tak i za nejtužší normalizace měl jednou za rok 
povolenou návštěvu. To umělé hovno si přivezl jen tak, prej aby naštval 
celníky v Chebu při kontrole. Oni to ale tušili a na to hovno nepadli.  

Já jsem vám byl tím hovnem uchvácen, když jsem ho u Herberta v garáži (ta 
jeho ho hnala s ním svinským krokem z bytu) uviděl, a hned jsem věděl, co 
s ním udělám!  

Bylo to ve zlomku vteřiny, jako když se po velkém třesku stvořil svět. Chtěl 
jsem to hovno alespoň půjčit, ale Herbert mi ho věnoval, takovej to byl 
kamarád. Ta moje Magda ani nevěděla, co mám za poklad v garáži. Jednou 
v neděli, kluk byl ve škole v přírodě a Magda po obědě a kávě, že skočí za 
maminkou, která bydlela kousek vedle. A já tedy, že si skočím ke Kanci dát 
partičku kulečníku a pak půjdeme na zahrádku. Ale nešel jsem ke Kanci, 
hodil jsem v garáži to krásné hovno do igelitové tašky a jel k Vašatovi. To 
byla taková mrtvá doba po třetí hodině, nedělní hosté na oběd už odešli, 
večerní ještě nepřišli. Byli tam jen dva důchodci, co žužlali pivo a hráli 
žolíky.  

Vašata zpozorněl, jako by tušil, že na něj zase něco šiju. Moc mu to platný 
nebylo, stejně jsem ho vždycky napálil.  

„Copak,“ povídal „to ti ta tvoje neuvaří?“  

„Ale jo, ale dneska odjela s ženskýma za dětma do školy v přírodě, tak si 
dám něco u vás.“  

„To jdeš brzy,“ povídal Vašata, „kuchař si odskočil, nemysli, že ti budu 
vobalovat sejra. Máš chodit včas.“  

Vzal jsem jídelníček a vybral jsem si nejlacinější jídlo (věděl jsem, že jíst 
nebudu) prejt s bramborem a se zelím. To se Vašatovi taky nezdálo, ale 
donesl mi to i s pivem. Teď jsem jen čekal na příhodnej okamžik, ten se 
naskytl, když Vašata zalezl za pult a točil malé pivo těm důchodcům. Rychle 
jsem umístil umělé to hovno tak, aby na něj Vašata od pultu neviděl. Když 
se vrátil za pult, tak jsem cinknul příborem, nechal ruce ve vzduchu a díval 
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jsem se upřeně na to hovno umělé. V zorném poli jsem však měl pořád 
Vašatu. Ten se pomaličku blížil až do momentu, než to hovno uviděl.  

Ztuhl, krve by se v něm nedořezal. Pak udělal váhavě krok, ale hned zase 
uskočil.  

„To je pěkný, pane Vašata, jen co je pravda!!“ povídal jsem rozčileně, ale 
fakt jsem měl strach, že to s ním sekne! Třísknul jsem příborem o stůl a řekl 
jsem: „Prejt za moc nestojí, a ješte tohle k tomu!“  

Vysypal jsem na stůl připravený drobný. Vašata byl bledej, vůbec mi 
neodpovídal, držel se stolu a podivně supěl. Zvedl jsem se, nahrál si to 
hovno placírkou pěkně ke dveřím, v běhu ho sebral a vypálil z hospody!!! 
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KLOBÁSY V KREMATORIU  

Bývaly za mého dětství krásné pohřby. Kočár, koně s chocholama a muzika. 
Umíráček, který zvonil. Šlo se z kostela na hřbitov a byla to opravdu 
poslední cesta.  

Soudruzi však usoudili, že není vhodné tolik truchlit. Že to přímo ohrožuje 
radostné pocity z budování socialismu. Nejdříve byly zrušené kočáry. 
Nahradilo je auto. Ale ještě pořád jelo pomalu v čele průvodu. Pak už auto 
přiváželo rakev rovnou na hřbitov. Soudruzi to dotáhli k naprosté 
dokonalosti. Čtvrthodinové obřady v krematoriích. Povídal mi Čenda Strnad, 
co tam dělal, že když udeřila chřipka, tak ani rakev neměnili. Jezdili pořád 
s tou samou a tak jednoho a toho samýho nebožtíka vořvalo prej za den 
tisíce lidí!  

Jednou jim před Vánocema přivezli řezníci z jatek domácí klobásy, co si tam 
dělali načerno. Tak ty klobásy dali do jedný rakve, že si je večer rozdělí. 
Celej den byl fofr, nechali to tedy na druhý den, protože to bylo v prosinci 
a klobásám bylo v rakvi líp než v ledničce. A tak se stalo, že druhej den 
vomylem šoupli tu rakev na pojízdné zařízení a začaly obřady.  

Povídal mi Čenda Strnad: „WWW, takový klobásy nikdo nejedl. Vobyčejný 
řečníky ani nepočítám. Dvakrát těm klobásám stala čestnou stráž milice, 
řečnili tři předsedové závodního výboru, jeden se přímo rozbrečel! Pětkrát ty 
klobásy byly vysvěceny katolickým farářem, dvakrát požehnaný 
evangelickým.“  

Na Čendu to prej tak silně zapůsobilo, že ty klobásy pak krájel na úplně 
slabounká kolečka jako hostie a vydržely mu až do jara!  
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JAK HONZÍK NEPOSLOUCHAL MAMINKU  

Ňákej Honza Sedlák jezdil do naší fabriky na motorce. A neposlouchal 
maminku, jezdil strašně rychle. Já jsem s ním jel jenom jednou, v polovině 
cesty jsem ho začal mlátit do zad, aby zastavil. Celej zelenej jsem si 
odběhnul do lesa a zbytek šel raději pěšky. V práci jsem to vyprávěl panu 
Tumáčkovi, co měl strašný problémy se zácpou. Von musel pravidelně 
jednou za čtrnáct dní do nemocnice na klystýr, tak ho to bralo.  

Pan Tumáček povídal, že už nebyl zasejc tři dny na hajzlíku, že ho ten 
klystýr nemine.  

„Pane Tumáček,“ povídal jsem, „svezte se s Honzou Sedlákem na motorce 
a budete mít pokoj. Vezměte si s sebou hned náhradní trenýrky, kdybyste to 
nestihnul. To je zaručený, že vám to pomůže.“  

Tumáček už byl tak z tej zácpy nešťastnej, že mě poslechl. Šel jsem za 
Honzou, jestli by pana Tumáčka nevzal do jejich městečka s sebou, že tam 
něco potřebuje.  

„Tak ať je ale hned v půl třetí u vrátnice,“ povídal Honza, „dneska 
spěchám!“ 

Tumáček s ním dojel jen o jednu zatáčku dál než já, pak ale už do lesa 
nestačil. Šel se umejt do řeky a byl šťastnej, že má pokoj. Když ho ta zácpa 
zase brala, tak čekával vždycky na Honzu u vrátnice.  

No a ten Honza na tu svoji rychlou jízdu doplatil! Vyletěl v zatáčce do 
stráně, urval tam nějaké břízky a pak zpátky, pořád na motorce, na silnici 
hlavou do patníků a ještě se namotal na to lano, co ty patníky spojovalo. 
Záchranka tam jela rovnou s havranama, ti měli podnik vedle záchranky 
a mastili spolu tu sobotu večer karty. Mysleli, že to má už Honza vodbytý. 
Jediný, co ho zachránilo, že nevěděli, jak ten zauzlenec se zapíchnutou větví 
mají do rakve naložit. Tak ho vzali ze záchranky do plachty a vodvezli do 
nemocnice. To tenkráte ještě nebylo ARO, helikoptéry atd. Ale byl tam 
vynikající chirurg, pan doktor Firt, který do toho pohraničí také utekl 
z Prahy před komunistama. Honzu voperovali celou noc. Přišili mu játra 
a slezinu, vytáhli tu větev z plic, sešroubovali nohy a zadrátovali sanici. 
Později mu pak ještě dali platinovou destičku na hlavu.  

Pan primář Hertl měl zahrádku vedle našeho tatínka. Postavili mu tam 
vděční pacienti pěknou chajdu a pan primář v důchodu tam býval od jara do 
zimy. Chodíval ke Kanci na pivo. Tak ten pan primář Hertl vyprávěl, jak 
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Honza k němu pořád chodil, že už je celkem všechno v pořádku, ale že ho 
často pobolívá hlava. Tak jsem ho poslal jednou z legrace za tím Firtem, ať 
se ho zeptá, jestli to nemůže být od špatně přišitých jater. To ti byl řev, 
WWW!“ povídal pan primář.  

„Tři zřízenci museli toho Firta držet. ,Já ho nakopu do prdele!‘ řval ten Firt. 
,Bože, to je hovado! Von přerazí hlavou patník a bude vykládat, že ho bolí 
hlava ze špatně přišitých jater!‘“  

„Jo,“ povídal pan primář Hertl, „ten Firt, to je opravdu kapacita. Von ti i 
v tom hrozným vzteku chtěl Sedláka nakopat jen do prdele. To je totiž jediný 
místo, kde von není zadrátovanej a zašitej!!!“  
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JAK SE JEZDÍ NA RUM  

„Tyhle ropný krize se budou periodicky vopakovat, s tím se musíte pánové 
smířit! Co vlastně chcete dělat?!! Prodat auto? A komu, když podle vás 
nikdo nebude jezdit?“ vykřikoval u Kance pan Rajtl. Kolem stolu šel pan 
Struník, co jezdil u lesů s koňma.  

„Kadliku,“ povídal mu pan Rajtl, „tak jsme domluvený! Tenhle týden to 
bude v pondělí, ve středu a pátek. Imro, dones tam Kadlikovi rumajzla 
a napiš mi ho sem.“   

To se odehrálo u Kance, v dobách, kdy už dost lidí mělo auto, ale šetřilo si 
ho a nějaké ježdění pro nic se odsuzovalo. Prahy se zevnitř natíraly vyjetým 
olejem, asfaltem nebo naftou, u Kance se pak chlapi do krve hádali, co je 
lepší, aby auto nerezlo.  

Do fabriky, co ležela v údolí, to bylo z našeho sídliště něco přes jeden 
kilometr. Šlo to pěkně s kopce. Do práce se šlapalo pěšky. To tak, ještě 
startovat auto na takovej kousek a zanášet svíčky!! Pan Rajtl jezdil do práce 
často autem. Ten týden, co si domlouval u Kance s Kadlikem, jel třikrát. 
Strčil do auta, naskočil a už si to mydlil bez motoru s kopce. Dole 
zaparkoval u cesty, kde měl svoje místečko u transformátorů. Po šichtě si 
počkal na Kadlika. Měli už připravenej takovej forichtung, auto bylo 
připojený hned a Kadlik ho s koňma vytáhnul do kopce. Měl to stejně 
cestou. Pan Rajtl měl stažený vokýnko, spokojeně pokuřoval a povídal si 
s Kadlikem o tom, jaká byla šichta.  

„Lidi, WWW,“ povídal mi jednou u Kance, „jsou vopravdu pitomí. Ježdění 
bude stát čím dál tím víc, s tím se musí počítat. Podívej, WWW, ještě 
minulej rok jsem posílal Kadlikovi tři malý rumajzly. Tenhle rok už to dělá 
dva velký a já vím, že tomu ještě není konec.  

Jsme čím dál pohodlnější a tak nás to něco stojí a bude stát!! Auto je, 
WWW, velkej pokrok a ten se nedá zastavit! A hlavně, WWW, pamatuj si, 
auto je od toho, aby sloužilo nám a ne my jemu!! Jinak jsme mohli zůstat 
u těch koní!!!!“  

 

 



 

 

U nás ve fabrice 
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STRAŠNÁ KLOUZAČKA SE SOUDRUŽKOU 

Klouzačka, klouzačka pořádná, ta patřila neodmyslitelně k mému dětství 
v našem městečku. Sídliště stálo na kopci, od něj vedla po úpatí cesta a pak 
tam byla zkratka, která tu cestu ze sídliště do údolí, do fabriky zkracovala na 
polovinu. Úzká pěšina, dlouhá asi 70 metrů. Z té jsme si vždy udělali 
parádní klouzačku. Dole stála hospoda pana Vašaty, hned za ní jsme to 
zatočili do stráně, abysme nevlítli na cestu. Pak jsme měli jednou po 
klouzačce. V rámci akce Z tam byly vybudovány schody s meziplošinkama. 
Pracující to tak měli do práce o polovinu blíže! Přišli méně unaveni cestou 
a o to radostněji mohli budovat socialismus!  

Ale klouzačka, ta na svá dědičná práva nezapomněla! Dvakrát do roka se na 
schodech udělalo přes noc parádní náledí. Pracující sebou kecli hned nahoře 
a drncali po zadku až k Vašatovi. Nezkušení jedinci se snažili na 
meziplošince zvednout, ale to pak končilo i zlomenou nohou. Lepší bylo se 
poddat, dodrncat až dolů a s modrým zadkem jít do práce.  

Říkal mi jednou u Kance pan doktor Mayer, že naše městečko a fabrika je 
vůbec unikátní zjev v táboře míru a socialismu, protože u nás budují 
socialismus šlechtici s modrým zadkem. „Já jsem myslel, pane doktore,“ 
povídal jsem, „že šlechtici měli modrou krev?“ „Jo bejvávalo,“ povídal pan 
doktor, „dneska už je všechno jinak!“  

Pak jsem se odstěhoval na nové sídliště na druhém konci. Už jsem byl 
ženatý, samostatný technolog v té naší fabrice. Cesta dolů byla ještě prudší, 
než ze starého sídliště, žádná zkratka, nalevo příkrá stráň, napravo svodidla. 
Jezdil jsem do práce se škodovkou, ne že by to bylo daleko, ale letěl jsem 
vždy na poslední chvilku. Když udeřilo náledí, tak se nedalo ani jít, natož jet 
autem. Nalepil jsem si z lékárničky na podrážky flastry a šlapal pěšky. Že je 
náledí, to se dalo velice snadno poznat pouhým pohledem z okna. To ráno, 
kdy došlo k té strašné příhodě, jsem vykouknul při kávě z okna.  

Před sámoškou ležel na chodníku pan Semerád. Pokoušel se zvednout a už 
se mu to skoro povedlo, když přijel pan Kubeš a bacil ho bokem do hlavy. 
Semerád se ho pohotově chytil za nohu, ale asi trochu vejš a skřípnul mu 
přirození. Pan Kubeš nepřirozeně zařval, bylo to slyšet i přes zavřený okno. 
Jeli spolu dál, až dojeli paní Čabičářovou, co spěchala opatrně do práce.  

Včas je zahlídla, uskočila, ale už jí náledí podtrhlo stejně nohy. Instinktivně 
se chytla za stromek – co povídám stromek, byla to na podzim vysazená lípa 
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svobody, aby v příštím roce radostně, k dvacátému výročí osvobození 
rozkvetla.  

Čabičářka ten strom svobody vyrvala i s kořenama, aby se ho mohla lépe 
držet, když už se s ním vezla na chodníku, tak odhodila ešusy, co si s nima 
chodila pro voběd do závodky.  

Za téhle situace jsem políbil Magdu, která byla doma s dětma, nalepil ty 
flastry a vyšel ven. Moc ty nálepky nepomáhaly! Silnice začala prudce 
klesat, na svodidlech viseli zoufalci a čekali na oblevu. Šlapal jsem opatrně 
dál, sem tam popojel, ale nespadnul jsem. Najednou vidím, jak přede mnou 
sebou kecla soudružka Kořánová, protivná bába, místopředsedkyně 
závodního výboru KSČ.  

Bože, nevím co mne to napadlo, podal jsem jí ruku, abych jí pomohl vstát.  

Kořánka se postavila na nohy, ale ztratila hned balanc a vrhla se mi do 
náruče. Teď jsem ztratil balanc já a kácel se dozadu s Kořánkou v náručí. 
Bába se mě nepustila. Měl jsem takovou ošoupanou koženou bundu, ta jen 
po náledí fičela.  

Jel jsem s Kořánkou na sobě. Kořánka sebou ještě navíc mrskala, jak se 
pokoušela vstát, a vypadalo to, že si to na tom náledí spolu užíváme! Na těch 
svodidlech byli pověšení diváci, jak na balkóně. Někteří zapomenuli na 
nebezpečí, pouštěli se a běželi za náma, aby o nic nepřišli. Kořánky jsem se 
zbavil až u drogerie. Co vám mám povídat, byla toho plná fabrika. Taková 
vostuda!  

„Jak ti bylo WWW v náručí strany??!!“ ptal se mě po dispečinku hlavní 
mechanik, kterému jsme říkali kardinál Richelieu. 

„Já ti něco povím, WWW,“ povídal Richelieu. „Když jsem byl za války 
nasazenej ve Frankfurtu, tak jsem se tam s ženskejma něco navyváděl, ale na 
tebe, na tebe WWW fakt nemám!!!“  

„Na náledí, pane Bože, na náledí!“ obrátil Richelieu oči v sloup. „WWW, ty 
seš strašný zvíře!!!“  

 

 

Autorův dodatek: 

Kořánka na mne ale nedala dopustit. Protisocialistické smýšlení sem, 
protisocialistické smýšlení tam, ta jízda ji prostě změnila!  
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NENÍ JEN NEZNÁMÝ BOJOVNÍK, KTERÝ ZASLOUŽÍ VĚČNOU SLÁVU A 
VZPOMÍNKU, JSOU I NEZNÁMÉ RECEPTY  

S Vencou, mým bratrancem, jsme měli společnou tetičku. Bydlela ve 
vedlejším městečku, kde byl Venca vedoucím domovní správy. Ta jeho 
Miluška dělala sekretářku u nás ve fabrice. Venca měl krásnýho německýho 
ovčáka Azora. Někdy ho vzal služební dodávkou s sebou do práce. Tak se 
s ním zastavil u tetičky, která ho zvala často na oběd. Tetičce se zdál pes 
pořád nějakej hubenej a tak řekla Vencovi, ať se každý pondělí zastaví, že 
pro Azora navaří, bůh ví, čím prej ho krměj. Tetička byla vynikající 
kuchařka, žila sama, ven moc nechodila, páč byla špatná na nohy. A dala si 
záležet. Venca si vezl domů první hrnec. Už v autě to strašně vonělo. Doma 
to postavil na kamna a zdvihnul pokličku. On to byl takovej eintopf, ale byly 
tam párečky, kousky masa, houby, nakrájená zelenina. Venca to ochutnal, 
prej něco tak dobrýho snad ještě nejedl! Snědl hned dva talíře. Zbytek 
rozdělil do dvou hrnců a dal do ledničky. Azorovi nasypal granule.  

Večer řekl Milušce, že tetička jim poslala na ochutnání její výživnou 
polévku. Miluška byla nadšená. Snědla taky dva talíře. A páč byla chlubivá, 
tak vzala druhej den jeden ten kastrol do práce. Chutnalo to náměstkovi 
a vedoucímu dopravy. Když vlezl ředitel do sekretariátu, tak nasál a chtěl 
vědět, co to tak krásné voní a Miluška musela s pravdou ven. Dostal 
ochutnat i ředitel. Chtěl ještě přidat, ale už nebylo. A takhle ten Venca vozil 
nějakej čas ty hrnce domů a třikrát týdně to měli k večeři. Prej se to 
nepřejedlo, páč tetička měla fantazii a uměla to okořenit. Jednou vám měl do 
fabriky přijet generální ředitel z Prahy. Ten náš ředitel přišel za Miluškou. 
Chvilku otálel a pak povídal Milušce, že František, jako ten generální, je 
jeho spolužák, že spolu studovali. Že von generální František by se po dobré 
polívce utloukl, že už na koleji si sám vařil zelňačku a chodil Na Příkopy do 
jednoho buffetu na boršč, i kdyby si na něj měl počkat. 

A že von by chtěl generálního Františka překvapit. Je prej to pořád dokola, 
ke svačině se dávají chlebíčky. Jestli by Miluška nemohla přinést trochu tej 
dobroty, na kterou i von musí pořád myslet a nechce jíst už polívky, co 
navaří manželka a má doma peklo. Tak Miluška donesla. Generální 
František snědl dva talíře, ještě si poslal do obchodu pro kastrůlek a vezl si 
na generální ředitelství tu dobrotu. Svědci říkají, že páčil recept z Milušky, 
a kdyby mu prej řekla, ať si klekne, tak sebou bezpochyby seknul na kolena, 
tak vám byl z tej polívky vytočenej. Miluška po pravdě přiznala, že recept 
nemá, že to vařila tetička, ale generálnímu Františkovi ho slíbila poslat. Jela 
za tetičkou, kde všechno prasklo. Miluška odjela bez receptu a Venca se 
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dobrý dva měsíce bál i jet kolem tetičky s tou dodávkou. Recept jim nikdy 
nedala, ač ho zoufalej generální ředitel urgoval dálnopisama!  
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S O S – BOLESTNÝ PŘÍBĚH PŘEDSEDY KSČ

U nás ve fabrice byl hrozně rozežranej předseda partaje. On byl původem 
z jižní Moravy a v těch Krušných horách byl dost nešťastnej. Ale dostal tam 
po válce zadarmo barák, dobrý místo a jako předseda partaje už pak nedělal 
vůbec nic. Jednou mu poslali příbuzní z té jižní Moravy košík chrupek, to 
ještě okolo našeho městečka ležel sníh na stráních. A von jak vám byl 
rozežranej, tak hned před poštou ten košík otevřel a cpal se po hrstech. 
A aby toho stihnul co nejvíc, tak se o pecky nestaral a polykal je. 

Večer ho to vzalo, tak se zabouchnul na hajzlíku a úpěl. Úpěl marně a bez 
výsledku. Tak ho ta jeho dovlíkla do ordinace ve fabrice, kde se dělalo 
nepřetržitě a sestřička tam držela stálou službu. Tam se ten předseda skácel 
a už prej jen tiše oupěl. Sestřička zavolala závodního doktora, co bydlel ve 
služebním bytě nad ordinací. 

Doktor viděl, že je zle, že hrozí perforace tlustého střeva, a zavolal okamžitě 
záchranku z K. Varů a vrátného. Než přijela záchranka, tak vrátnej 
s doktorem drželi toho oupějícího předsedu KSČ a sestřička mu pinzetou 
tahala pecky ze zadku. Ten předseda byl známej neznaboh (jak jinak taky), 
ale sestřička pak vyprávěla tatínkovi, že najednou našel cestu k Pánu, páč 
pořád dokola jen opakoval: „Pane Bože – Ježíši Kriste!“  

Prý ho ta sestřička, povídal pan doktor, takhle vobětavě zachránila. Že prej 
měl konec konců štěstí, kdyby prej to udělal na podzim se švestkama, tak 
s ním byl amen, páč mají ostrý pecky!!!  
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KARDINÁL RICHELIEU 

Tak jsme říkali hlavnímu mechanikovi v naší fabrice. On se mu fakt 
podobal. Vynikající odborník, kterého tam nechali, i když odmítl vstoupit do 
strany, protože to byla obrovská zodpovědnost, pece nesměly vyhasnout, 
jinak se jednalo o miliónové ztráty a toho se soudruzi báli.  

Bylo to za mých krásných času samostatného technologa. Náměstek si mě 
zavolal a povídal: „WWW, ta linka na konečnou úpravu se musí vylepšit, 
abychom dosáhli světových parametrů (starej zflikovanej krám udělanej ve 
fabrice svépomocí), máme to jako závazek k sjezdu strany.“  

Šel jsem za Richelieu. 

„Je to vůl,“ povídal Richelieu, „co na tom chceš vylepšovat? Bude to pořád 
starej krám. Ať koupí novou, je toho ve světě na trhu už dost.“  

Ale náměstek trval na svým a tak já jsem psal návrhy, v technickým nad tím 
kroutili hlavou, kreslili to, až toho byla celá složka. Byl ustanovena 
koordinační skupina, jíž velel náměstek, a pravidelně svolával kontrolní 
schůzky, kde se hodnotil postup prací. Sjezd se blížil!  

Richelieu na sjezd kašlal, náměstek si na něj netroufnul a tak jsem to odnášel 
já. Schůzku od schůzky napětí stoupalo. Vyvrcholilo to na poradě. V čele 
stolu náměstek a Richelieu, já na druhém konci, po stranách vedoucí 
elektrikářů, vedoucí zedníků, předseda ROH a předseda závodního výboru 
KSČ.  

Ten to zahájil proslovem, že sjezd už je za dveřmi a vyzval nás ke splnění 
slíbeného závazku. Na lince nebylo uděláno vůbec nic. No, vypukla tam 
hádka.  

Náměstek, co se bál kardinála a lavíroval: „Je potřeba, WWW, a to ti říkám 
důrazně, abys řádně celou dokumentaci tady soudruhovi mechanikovi 
předal.“  

„Už jsem mu to předal, všechno co mám tady v těch deskách! Co mám ještě 
dělat?“ řekl jsem, stoupnul a praštil do stolu.  

Kardinál se postavil a majznul taky do stolu.  

„Všechno, co v těch deskách je, jsou kraviny prvního řádu!“  

Do mne vjel vztek. „Ty kraviny chce tady po mně náměstek, tak si to vyřiďte 
s ním!“  
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„To je mi fuk, WWW, kdo to po tobě chce a proč. Jsou to kraviny!“ řval 
brunátnej kardinál.  

„Kraviny, jo?!“ zařval jsem. „Tak si to vyříkejte s náměstkem!“  

Vzal jsem ty desky a mrsknul je na druhou stranu stolu. Vzaly sebou ňáký 
kafe a krásně se rozlítly.  

„Ty po mě budeš házet desky, ty cucáku?!“ zaječel Richelieu.  

Podíval se na svoje, ale ty byly tenký. Vzal náměstkovo desky a jen tak tak 
jsem uhnul.  

Praštil jsem dveřma a šel na dvůr. Pak za klukama na provoz dát si kafe 
a uklidnit se.  

Za hodinu na to jdu po huti a proti mě Richlieu.  

„WWW!“ mával na mě radostně. Koukal jsem jak blázen.  

„To jsme se krásně pohádali! Teda ty desky, to byla paráda! Hele, předseda 
partaje si vod moji sekretářky půjčil fén a sušil si kalhoty v rozkroku, aby 
neměl vostudu. Já jsem je ale taky majznul pěkně, jen jsem je zapomenul 
rozvázat!!!“  
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LOLITA 

Dva dny jsem tu tichou domácnost kvůli tomuhle případu měl. Začnu 
popisem místa, času a děje. Hluboká totalita, normalizace jen duněla! 
Kancelář požárního technika a mého přítele J.B. Nacházela se šikovně 
v odlehlejší části fabriky a J.B. tam měl vynikající zašívárnu.  

Chodíval jsem k němu na kafe, protože jako samostanej technolog jsem 
neměl zašívárnu o nic menší. Správní budova, kterej se říkalo "Bílej dům", 
se nadouvala ve švech, jak rostla administrativa. Jednoho dne vyplivla 
bezpečnostního technika Pavláska. Jeho kancelář zabral náměstek a Pavlásek 
putoval do vyhnanství. Zmenšil se sklad protipožárních pomůcek, který měl 
pod palcem přítel J.B., a Pavlásek měl kancelář. Scházelo se nás tam na kafe 
víc a byla často náramná sranda. Mimo jiné tam také byla promítačka. 
Pavlásek s přítelem J.B. prováděli podle harmonogramu školení všech 
zaměstnanců. V zasedačce jim promítali poučné filmy o tom, že odhazovat 
hořící zápalku do suché dřevité vlny je zvláště nebezpečné. Bylo ve filmu 
také zdůrazněno, že když se náhle přetrhnou dráty vysokého napětí 
a spadnou na zem, tak je holý nesmysl k nim utíkat a vosahávat je.  

„Přijď sem, WWW,“ volal mi jednoho dne J.B. hned po ránu. „Je to 
důležitý.“  

J.B. sehnal někde pornografický film. Neřekl kde. Ale od nás se i za totality 
vyjíždělo relativně často do západního Německa, kde mělo plno lidí přímé 
příbuzné. Zkrátka, J.B. měl v ruce tuhle vzácnost! Pavlásek přeložil název: 
"Rozfajrovaná Lolita".  

„Hele,“ povídal, „WWW, my už jsme to s Pavláskem viděli. Nechceš se na 
to taky podívat? Zalezem s tím do zbrojnice, aby sem nikdo nepřišel.“  

„Tak jo,“ povídal jsem, „ale vo polední přestávce. Já skočím za panem 
Cemrem, ten by to chtěl taky určitě vidět.“  

Pan Cemr byl závodní a obecní zubař a zajásal nad tou zprávou.  

„WWW, tohle ale nemůžeme před Mayerem zatajit, to by nám neodpustil.“  

Pan Mayer byl závodní doktor, ordinaci měl pod zubárnou. Hned byl nahoře.  

„No jasně, Jirko,“ povídal panu Cemrovi, „hele, já ještě brnknu Řehákovi!“  

Řehák byl vedoucí technické kontroly a byl to právník, co měl v Praze 
u komunistů z osmašedesátého vroubek a tak se zašil k nám. Výbornej 
chlap!  
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Sešli jsme se v požární zbrojnici. Vše už bylo připraveno. I stolek s kafem. 
Přišel ještě kardinál Richelieu, tedy hlavní mechanik, a přinesl flašku vodky. 
Promítání začalo. Film byl němý, ale ticho nebylo.  

„Jezuskote,“ vyjekl Pavlásek, který už ten film viděl nejmíň třikrát a pořád 
ho vyděsil. „Je to vůbec možný?!“  

„Pánové,“ povídal doktor Mayer, „tady vidíte, že když má ženská zdravý 
klouby, tak dokáže dělat divy.“  

„A sakra, tohle teda ne,“ povídal zachmuřeně zubař Cemr. „Tohle bych si od 
ní dělat nenechal. Podívejte se na ty špičáky. To by si je nejdřív musela 
nechat zabrousit.“  

Právník Řehák povídal: „Chlapi, kdybych neviděl, že ta Lolita má z toho 
vyloženě radost, tak bych to kvalifikoval jako surový a bezvohledný 
znásilnění.“  

„Mno,“ povídal Richelieu, „když jsem byl za války nasazenej na práci ve 
Frankfurtu, tak to tam byla samá ženská bez mužskýho a povídám vám, že 
Lolita by se mohla ještě učit!!“  

Skončilo promítání. Popíjeli jsme kafe. 

„Hele,“ povídal právník Řehák mému příteli J.B., „kdo ten film ještě 
viděl??“  

„Nikdo,“ dušoval se J.B., „přeci nejsem blbej! No, vlastně, jenom mistr 
z kotelny, ale to je můj kamarád. A ten přivedl vedoucího bednárny.“ 

„Ježišmarjá,“ zakvílel právník Řehák, „dyť ten je ukecanej až to hezký není! 
Pánové, tohle se musí právně ošetřit nebo z toho bude průser, až to praskne.“ 

„Kardinální,“ povídal Richelieu.  

Vono vám to taky prasklo. Přijela nejdříve StB, jestli to není instruktážní 
film pro agenty. Když se na to vynadívali, tak to předali VB a začalo 
vyšetřování a nad J.B. visela hrozba paragrafu za šíření pornografie. Právník 
Řehák se ovšem ukázal jako kapacita. VB rychle z celého případu vycouvala 
a doporučila řediteli řešit celou věc vnitřně. Film totiž viděl: obchodní 
náměstek, technickej náměstek, vedoucí dopravy, jinak též předseda CZ 
KSČ, předseda ROH se díval na Lolitu s velitelem milice!  

Byla vám z toho aféra náramná.  

„Že se nestydíš, WWW,“ povídala Magda a nemluvila na mě.  
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„Za co se mám sakra stydět, vždyť to tam byl samej doktor!!“  

Magda ale sveřepě mlčela.  

„Kruci, neštvi mě,“ povídal jsem druhej den. „To jsem si měl zakrýt oči 
a utíkat s pláčem pryč? "Neeee, já to nechci vidět, já jsem slušňáčeek!" 
Takovýho troubu bysi doma chtěla??! Sama jsi říkala, že vedoucí účtárny je 
starej kurevník, to se nestydíš sedět vedle v kanceláři?!“  

No, dělal jsem ještě chvilku vopičky, já ji mám zmáknutou, dlouho to 
nevydržela a začala se smát!!!  
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ŠVAGR KUREVNÍK 

Já osobně tvrdím, že mozek se má přílivu některých informací prostě bránit. 
Tak jako některé informace potřebujeme, tak jsou druhé naprosto zbytečné. 
Navíc zabírají v mozku místo, někdy zcela zaplní mozkovou kapacitu, není 
tam pak místo pro ty krásné hovadiny, bez nichž je život šedivej. Potkáte-li 
tedy člověka, který se neumí usmát, nerozumí legraci, je to přesně ten 
případ, který regály v mozku má nacpaný až po strop technickýma 
informacema a pro vtip nezbylo už místo ani v šuplíku.  

Zaujalo mě spíš to, jak paní Dagmar seděla v kanceláři se čtyřma 
mladíkama. Hned jsem si představil v tom mém kamrlíku v práci, jaké by to 
bylo, kdyby tam se mnou seděly čtyři slečny. Dokonce jsem sundal nohy ze 
stolu, šel pro hadr a otřel monitor.  

Pak jsem si také pomyslel, co by tomu řekla Magda, kdybych jí večer říkal: 
„Hele, já musím pospíchat, holky na mne čekají.“  

Vzpomenul jsem si, jak jsem za totáče v naší fabrice dělal samostatného 
technologa, abych pod sebou neměl lidi. Jenže jednou jim jeden soudruh, co 
vedl dílnu se samýma ženskýma, dlouhodobě onemocněl.  

Náměstek si mne zavolal.  

„WWW, musíš to tam dočasně vzít, technologicky to máš stejně na starosti. 
Už jsem to projednal se stranickým výborem, souhlasí, než někoho jiného 
najdeme a zaučíme.“  

Ježíš, to vám byly strašně krásný časy. Ten výraz to přesně vystihuje. Bylo 
to krásný i strašný. Byla to Havaj. Linka na konečnou úpravu výrobků, 
šikovnej seřizovač, šikovná předačka, pěkná kancelář a nedělal jsem vlastně 
nic. Všechny ty ženský jsem znal osobně, městečko bylo malé. Rychlé jsem 
zjistil, že běda, když se usměji jen na jednu a to zcela nezávazně, prostě jen 
tak při hovoru. A tak jsem se buď celý den tlemil – WWW má dobrou 
náladu, nebo jsem se celej den mračil – WWW je dneska protivnej, co mu 
zase je? Ale šlo to sborem a byl pokoj. Začaly mě nosit ochutnat, co uvařily, 
aby se pochlubily. Já blbec jsem se nevymluvil hned z kraje na žaludeční 
vředy a byl jsem v pasti!  

Doma jsem skoro nejedl, v jídle jsem se jen tak nimral. A při tom jsem začal 
tloustnout. Magda mi říkala: „Ty máš, WWW, špatnej metabolismus, běž 
prosím tě k doktorovi, než bude pozdě!“  
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Tak jsem šel k závodnímu panu doktorovi Majerovi a všechno jsem mu po 
pravdě řekl.  

„Ježišmarjá, WWW,“ povídal pan doktor, „rychle vodtamtuď zmizni, než 
bude pozdě! Já jsem kvůlivá tomu zdrhl z nemocnice. Mě to dělaly sestřičky. 
Doma jsem pořádně nejedl, a tak se jednou tchýně vloudila do nemocnice, 
dostala se nepozorovaně až na mojí cimru a já ti zrovna, WWW, vytíral 
karbanátkama zbytek guláše! Stál jsem si, WWW, na rozvod. Já ti jako něco 
předepíšu, aby Magdička byla klidná, ale pospěš si!“  

No jo, to vám byly takové štrapáce s těma ženskýma. A pak, ony se někdy 
mezi sebou nesnesly, ta nechtěla dělat s tou a ta zase s tou, no hrozný. Na 
konci té dílny byl výtah, co odvážel hotové výrobky na paletě do skladu. 
Výtahářka Vacková neměla co dělat (jedna paleta za půl hodiny) a tak na 
konci linky pořád hučela do paní Šilháblový.  

„WWW, dej mi, prosím tě, někam jinam,“ prosila mě jednou paní Šilháblová 
v kanceláři. „Nebo já z tej Vackovej dočista zmagořím. Kdyby to byly 
normální drby, prosím, to já jsem připravená, ale vona ti, bába prolhaná, už 
nechala vymlátit celou svojí rodinu na Moravě. A já pitomá jsem WWW 
z kraje brečela, když její bratr spadnul z komína a ztratil paměť. Potom mě 
ještě bylo líto jejího strejdy, co hlídal kluka na kolotoči, uklouznul a přejela 
ho prej nejdřív helikoptéra, pak koně, labutě a nakonec sanitka. Doktoři mu 
to nechtěli věřit a poslali ho na vyšetření k psychiatrovi! Hele WWW, já si to 
všechno píšu, co mi ta bába vykládá. Tuhle mi ale fakt hnula žlučí. Švagr 
prej nedbá, že má šest dětí a tahá se s ženskejma.  

,Kterej?‘ ptám se jí, ,ten z Hodonína?‘  

,Jo, právě ten,‘ povídala ta bába!  

,Ale ježišmarjá, vždyť jste tuhle říkala, že mu drezína ujela nohy a vzalo mu 
to i varlata!‘  

A víš co ona na to, WWW? ,No vidíte, Šilháblová, a stejně si nedá pokoj, 
kurevník jeden!!!‘ “  
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VZPURNÁ KOLMANOVÁ 

Všechno záleží na osobním přístupu, na osobním pohledu na věc. Vrátí se 
vám dva lidé z jedné a téže země a popíšou ji každý jinak. Jeden nadšeně, že 
chcete okamžitě balit kufry, vzít si náhradní volno, zanechat doma plačící 
ženu (ježíš táto, co tě to raflo?) s dětma a uhánět tam.  

Druhý vám to zase popíše tak, že přijdete domů, přitisknete ženu vroucně 
k sobě (copak? řekne dojatě), pohoupáte kluka na klíně a řekněte: „Po obědě 
se jdeme všichni projít k řece, tady je tak krásně!“  

Když jsem chvilku šéfoval tomu babinci, tak jsem měl čest doprovázet ke 
kádrovákovi paní Kolmanovou. Slavila životní jubileum. U kádrováka na ni 
čekala bonboniéra, káva a dlouhý proslov o tom, že jen díky straně 
a únorovýmu vítězství se dotyčnej dožil těchhle šťastných dní. Byl to 
příšernej vůl, přišel odněkud z vnitrozemí, asi to měl jako stranickej trest 
a tak se snažil o nápravu. Ještě musím předeslat, že když se tenkráte jelo do 
NSR, tak to bylo Německo, když do NDR tak k dederoňákům. A do NSR i 
za totality z našeho městečka jezdilo relativně dost lidí, protože tam místní 
Němci měli úzkou rodinu a tak režim laskavě dovolil, aby se dcera jednou za 
rok podívala na maminku za rohem ve Weidenu.  

Kádrovák začal řečnit. Já popíjel kávu a poslouchal. Soudružka Kolmanová 
měla vědět, že její šťastný život započal už dobytím Zimního paláce! Strana 
to její štěstí hlídala a chránila za okupace! Definitivně ho zabezpečila 
v únorových dnech 1948 a odrazila kontrarevoluci, která jí ten život chtěla 
vohrozit.  

Potom Kolmance ten blbec povídal: „Už se jistě těšíte, soudružko, do 
důchodu, budete se radovat z vnoučat, zaslouženě, plně, díky moudré 
politice naší strany, sociálně zabezpečena. Ano, budete si radostně 
odpočívat. Budete cestovat po naší krásné socialistické vlasti.“  

A Kolmanka mu povídá. „To jo, to už se těším, tuhle jsme byli v Německu 
a tam bylo tak krásně, ne takovej bordel jako tady!“  

Já jsem se vám skoro kafem vopařil a kádrovák to rovnou udělal!  

Musela mu jít ta káva (dámy odpusťte) až na pinďoura, protože se strašlivě 
rozvášnil.  

„Soudružko Kolmanová, to, co jste viděla to je všechno jen pozlátko! Vy jste 
nemohla vidět ty zástupy zbídačených, protože už nemají ani sílu, aby se 
promenádovaly po těch zametených ulicích. Kdyby jste, soudružko, zašla do 
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nějakého dvora, možná byste tam našla nešťastné nezaměstnané, jak vybírají 
popelnice!“  

Kolmanka ale pohodila vzpurně hlavou. „Já si nemůžu pomoct, všude čisto, 
na záhonech květinky, prostě pěkný, co vám mám povídat.“  

Kádrovák šel na bodáky! „Soudružko Kolmanová, víte o tom, že už tam jsou 
zase u moci revanšisti? Dovedete si představit, že místo radostného 
a šťastného důchodu v naší překrásné socialistické vlasti byste strávila 
zbytek život v koncentráku?!?“ 

Kolmanka zbledla a vyděšeně se na mne podívala.  

Pak jsme šlapali zpátky do dílny. Kolmanová vrtěla hlavou a nemluvila. 
Podívala se na bonboniéru.  

„Jsou tam, WWW, i pralinky s likérem. Podrž to, ať ji můžu rozbalit, já si 
musím cvaknout. A vem si taky jednu!“  

„Já ti něco řeknu, WWW, mě se v tom Karl-Marx-Stadtu líbilo. Copak mě 
napadlo, že tam žijou takový kurvy!?!“  
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VAŘENÍ PRO SOUDRUHY 

F. Houda v naší fabrice měl v náplni práce vaření pro lidi. Byl vedoucím 
závodní kuchyně. Mimo to byl ještě velitelem Lidových milicí, členem 
okresního výboru KSČ a předsedou spolku přátel sovětského filmu. 

Tahle naprosto neotřesitelná pozice mu umožnila beztrestně vařit příšerné 
blafy. Polovina (v horším případě pro něj) zůstávala na talíři. Houda si každý 
večer na dvoukoláku vezl bečku zbytků, které chutnaly tentokráte dvěma 
prasatům, které pravidelně Houda pěstoval. Případné stížnosti na kvalitu 
jídla Houda tvrdě potíral, on si vlastně ani nikdo moc nestěžoval, neboť to 
bylo považováno za pokus o ohrožení vedoucí úlohy strany. Akorát doktor 
Majer si jednou troufnul jít na závodní výbor a požadoval, aby Houdovi 
zakázali vařit tu příšernou hrachovou kaši.  

Druhej den má prej narvanou čekárnu nadmutýma, musí je do ordinace vodit 
přes chodbu druhým vchodem, protože se nedají do tej zaprděnej čekárny 
votevřít dveře. Sestřička, když je v závodce hrachová kaše, tak si druhý den 
bere automaticky paragraf na dítě. Ale nepochodil doktor Majer, protože 
luštěniny, povídal soudruh Houda, jsou nedílnou součástí zdravé a chutné 
stravy! Houda každý rok zabíjel dva pašíky. Odvezl jitrnice a jelita 
okresnímu tajemníkovi, zkrátka nepřišel ani ředitel fabriky a předseda 
celozávodního výboru KSČ. Takhle mu to beztrestně vycházelo celá léta, až 
někdo ukul pomstu a to pomstu parádní.  

„Chce s vámi nutně mluvit soudruh Houda,“ povídala soudružka sekretářka 
OV KSČ předsedovi. 

„Tady Houda! Čest, soudruhu, čest. Poslyš soudruhu, co děláš v sobotu? 
Aáalee, prosím Tě, to se dá odložit! Já zabíjím, tak přijeď s manželkou. 
Posedíme, popijeme. Byl jsi vůbec někdy na pořádné zabijačce?! No vidíš, 
tak domluveno.“  

Telefon zazvonil ještě u třech tajemníků a za ochotu byla pozvána 
i sekretářka. Pak zvonil telefon u ostatních velitelů LM na okrese.  

„Domluveno, Kadliku, a vem s sebou toho harmonikáře, ať je veselo. Ne, nic 
neber, pití jsem zajistil.“  

V sobotu se dostavil řezník s pomocníkem, těsně za nima začaly přijíždět 
služební šestsettrojky a Volhy. Velitel LM z porcelánky si vzal rovnou 
závodní autobus, objel ostatní pozvané velitele, vzal s sebou švagra 
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harmonikáře a přijeli s veselou. V autobuse se vyhrávalo a popíjela 
slivovice.  

Vyprávěl pak Žemlička u Kance, jak si šel druhej den v neděli ráno pro 
slíbené jitrničky a zabíjačkovou polívku. Houda prej lítal rozcuchanej 
v pyžamu po zahradě a palicí demoloval chlívek na prasata.  

„Mámo!“ zařval jak uviděl Žemličku, „ještě jeden soudruh je tu pro 
vejslužku.“  

Vytrhnul Žemličkovi bandičku a rozšlapal ji.  

„Pane Žemlička,“ plakala Houdová, „nám zbyly jen krupony. A to se ještě 
někteří urazili, že si odvážejí jen syrové sádlo! Poprali se tady milicionáři 
o prasečí nožičky, táta musel v noci utíkat do závodní kuchyně, půjčit si 
z lednice kotlety, aby vyšlo na všechny!“  

Říkal pan zubař Cemr mýmu tatínkovi, že "čirou náhodou" jel v sobotu 
dopoledne kolem Houdů. Nikdy by prej nevěřil, že bude mít takovou radost, 
když uvidí tolik komunistů s mastnou hubou pohromadě!  

Ten Houda to ve zdraví doklepal jako vedoucí závodní kuchyně do důchodu. 
Prasata už nepěstoval ani nechoval.  

Povídalo se u Kance (berte to jako drby), že z toho rok magořil, na cvičení 
LM si vozil chleba s margarínem a pažitkou a tvrdil, že na maso už není. 
Choval jen králíky. Když zabíjel králíka, tak ho dal do tašky a jel s ním za 
švagrem do Merklína, tam ho v kůlně v noci při lampě seknul za uši, stáhnul 
a rozporcoval. Švagrovi nechal přední packu jako vejslužku, zapřísahal ho, 
aby o tom nikde nemluvil a nočním vlakem se vrátil domů. Králíka pak jedli 
zásadně se staženejma roletama!!  
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SOUDRUH ŘEDITEL KADÍ V PŘÍŠERNEJ MLZE – JDE O ŽIVOT  

Jednou jsem jel na služební cestu na generální ředitelství do Teplic. Tedy jel 
tam ředitel s náměstkem na nějaké slavnostní zasedání a já jel s sebou, 
protože v autě bylo místo a měl jsem tam nějaké vyřizování, už ne tak 
slavnostní.  

Na Teplicku bývají ošklivé mlhy, ještě umocněné tamním průmyslem. Jeli 
jsme za tmy v tej strašnej mlze a krokem. Tak se stalo, že ředitel musel nutně 
nejen na malou, ale i na velkou.  

Řidič Honza zajel ke kraji, zapnul varovná světla, která blikala "Pozor! 
Soudruh ředitel kadí!" a čekali jsme. Říďa i s metálama na hrudi 
a kloboukem na hlavě se odebral daleko do pole, abychom ho ani okem 
nezahlédli. Když po půl hodině nebyl zpátky, projevil náměstek obavy 
o jeho zdraví, ba i život. Zároveň v něm vzrostla naděje, že ten protivnej 
dědek někam spadnul do silážní jámy a von bude konečně jmenován 
ředitelem.  

Pak ho šel hledat a chtěl, abych mu pomohl. To jsem po pěti krocích 
odmítnul. Na poli bylo plno rozházeného hnoje, to nemohlo být od řídi!  

Z té hrozně mlhy na poli se ozývalo: „Soudruhuúúú řediteli, haloó!!!“  

A Honza do toho houkal. Vrátili se za další půl hodinu, zahnojení voba dva 
až po kolena. Řediteli ulítl prej klobouk a jak ho honil, tak pak uprostřed 
pole v tej mlze nevěděl kde je. To houkání slyšel, ale ta nová Volha houkala 
jak sova a on si umínil, že do lesa nepůjde. Pak jak je známo se točil porád 
dokola. Slyšel prý i náměstka. Bylo mu divný, že volá z lesa jako sova a říďa 
myslel, ze jdou na něj halucinace. Smrděli voba příšerně. Jeli jsme dál do 
Teplic krokem. Honza měl stažené vokýnko a pomalu ublíval na přední levé 
kolo, já pro vyváženost na kluzké cestě jsem z okýnka blil na pravé zadní!!!  
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KDYŽ V KAPSE NENÍ CO MÁ BÝT  

Já strkám do kapes vše, co mi náhle v ruce překáží. Klíče tuhle výsadu 
nemají.  

Klíče pokládám na cizí stoly, nechávám je v trafice, u pekaře, na záhoně. Má 
to tu výhodu, že vím, kde je mám hledat. Všude! Jednou, pravda, mrzly 
čtrnáct dní v mrazáku, ale to byla výjimka.  

Co jsem vám ale vyvedl jednou před dovolenou. Mělo se jet na Rujanu. 
Nejel jsem do práce autem, připravil ho, připravil přívěs, všechno pěkně 
zamknul a šel výjimečně pěšky do práce. To jsem měl ten krásnej flek 
samostatného technologa, flákal jsem se po celé fabrice, popíjel různě po 
dílnách a kancelářích kafe a roznášel protistátní vtipy. Ještě když jsem šlapal 
domů, tak jsem se usmíval, jak jsem byl dneska vtipnej, jak ten vtip 
o bezzubém sovětském politbyru zabral od "bílého domu" vepředu až po 
sklad řeziva kilometr vzadu.  

Úsměv mi ztuhnul doma, když jsem zjistil, že nemám klíče. Ani od auta, ani 
od garáže, ani od přívěsného vozíku. Magda strašně řádila, že už to opravdu 
není se mnou možné, proč prej je nenosím na krku na červenej šňůrce se 
zvonečkem. Utíkal jsem zděšeně do fabriky. V kanclu v "bílém domě" 
nebyly. Vzal jsem kus papíru, udělal seznam kde jsem všude byl a vydal se 
do fabriky. Bylo toho moc, ten vtip byl pěknej, lítal jsem s ním po fabrice 
jak pominutej. Po hodině pátrání jsem klíče objevil v jedné dílně, ale 
v proskleném kamrlíku na stole mistrové dílny, která se tomu vtipu tak 
smála, že se polila kafem a tak ty klíče přehlédla.  

Utíkal jsem na druhé sídliště za soudružkou mistrovou, co se směje 
protistátním vtipům. Šla na houby, sdělil mi lakonicky soudruh manžel, 
který by mě naopak za ten vtip z fleku udal. Ježišmarjá, kam? Támhle 
směrem k Jindřichovicím. Utíkal jsem vedle do sámošky, půjčil si igelitovou 
tašku a kudlu a vyrazil stejným směrem. Taška byla za chvilku plná, ale 
soudružka, co se směje protistátním vtipům, pořád nikde.  

Nemá se to, ale kopal jsem do prašivek, nesbíral klouzky, pak ani kozáky, i 
hřib jsem nechal stát. Soudružka pořád nikde. Šel jsem zpátky z lesa. Asi 
někde sedí na pařezu a tlemí se tomu vtipu. Byla k neutišení v tom kanclu.  

Pak jsem se potkali. Nenesla skoro nic. Dal jsem jí své houby, ona mi dala 
klíče od své kanceláře a já utíkal do fabriky. Klíče prý ať nechám na vrátnici. 
Šťastnou dovolenou, volala za mnou, když jsem utíkal šťastně s kopce a ona 
si šťastně nesla domů tolik hub.  
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Vlítnul jsem do fabriky, otevřel kamrlík a klíče byly mé!! 

„Zase, WWW, zase hledáš klíče?“ vrtěla hlavou vrátná. „To je k neuvěření, 
kolikrát v týdnu!“ 

„Ale už je mám! A že se mnou tak cítíte, tak vám za to řeknu vtip!“  

Vrátná se smála. Dal jsem jí jedny klíče, ať je pověsí na jmenovku 
soudružky mistrové. Utíkal jsem radostně domů! Už se stmívalo. 

„No vidíš,“ řekl jsem vítězně Magdě. „to je vždy kravál, ale já klíče nakonec 
pokaždé najdu.“  

Položil jsem klíče na stůl a ztuhnul jsem o vteřinu dříve než Magda.  

Na stole ležely klíče soudružky mistrové, co se tak báječně tlemí 
protistátním vtipům, a ty moje visely na háčku na vrátnici!  
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VZORNÁ TŘÍDA  

Na návštěvy ve škole jsme se vždy těšili. Nemuseli jsme se učit a nezkoušelo 
se! Někdy se šlo dokonce i ven, třeba s pohraničníkama. Ti nám předváděli 
pejsky, co uměli krásně zadržet nebezpečné diversanty.  

Diversant měl sice vycpanej rukáv, ale byl mu drek platnej, protože pejsek 
se na rukáv pověsil a kdyby se diversant zjančil, tak ten rukáv nepustil. Je to 
chytře vymyšlený, povídal Tonda Kadleců. Protože i kdyby ten diversant 
přes ty hranice proniknul, tak s tím psem na rukávě bude každýmu nápadnej. 
Pak to stačí jen vohlásit prvnímu pomocníkovi VB a diversant má 
definitivně po žížalkách.  

Ale já jsem chtěl psát vlastně o něčem jiném. O exkurzích školních dítek 
v naší fabrice. Na konci školního roku se s nima roztrhnul pytel! Ty jsem 
často dostal na krk já, protože náměstek usoudil, že jako technolog se stejně 
flákám po fabrice! Vzpouzel jsem se, dělal naschvály, ale nebylo to nic 
platné.  

Naopak, z místní školy si přáli učitele výslovně mě.  

Jednou Růženka, má bývalá spolužačka a teď učitelka na základní škole, 
přivedla svoji třídu před vrátnici a čekala na doprovod.  

„Ahoj, WWW! Je to hrozná třída! Mám kvůlí nim špatný hodnocení. 
Nejhorší prospěch a kázeň. Podívej se na ně. Řekla jsem jim ať stojí ve 
dvojstupu.“  

Dvojstup se změnil v řvoucí chumel.  

„Tak dost!“ zařval jsem! „Jak máte stát?“  

Hned tam byl ten dvojstup. Vrátnej pan Hadaš vylezl zvědavě z vrátnice. 
Tvářil se přísně. Otevřel bránu a vystrašená dítka klopýtala za mnou. Vlastní 
výrobu jsem vzal fofrem. Pak jsme šli na rampu, kde se tehdá ještě ručně 
vykládaly vagóny písku a uhlí.  

„Kdo máte čtyřky?“ Přihlásilo se jich pět.  

„Pane Týny, pojďte sem.“ Týny by takovej prosťáček, sedřenej, až z toho 
byl hrbatej. Česky uměl špatně.  

„Ukažte jim ruce, pane Týny!“ Týny ukázal dlaně plné příšerných mozolů.  

„Tak,“ povídal jsem těm čtyřkařům, „tady skončíte vy. Bolí vás ty ruce, 
Týny?“ zeptal jsem se soucitně.  
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„Poli WWW, moc poli, kurva arbeit!“  

Pochodovali jsme dál. Dvojstup za mnou byl vzorný. Čtyřkaři se drželi za 
ruce. Vzal jsem to s nima do kotelny. Vlastně jen do takového tunelu, kde 
byl zauhlovací pás. Všude prach a špatné světlo. Pan Šnajdr, co ten pás 
obsluhoval, byl celej černej. Nechal jsem dítka na kraji a šel za Šnajdrem.  

„Dobrej,“ povídal jsem, „my jen tak nakoukli. Ale máte tu opravdu špatný 
světlo.“  

Šnajdr zakoulel na lampu nad náma. Měl takový vyvalený voči a bylo krásné 
vidět bělmo.  

„Už mi dva roky slibujou zářivky, WWW, ale máš je vidět.“  

„Pane Šnajdr, já se o ně postarám, fakt, máte moje slovo!!“  

Vrátil jsem se k dětem. „To je pan Šnajdr, měl ve škole čtyřky, ale nedbal 
a nakonec propadnul. Teď si dodělává večerně devítiletku, aby mohl zažádat 
o přeložení na vykládku vagónů! Jo a ještě něco děti, pan Šnajdr byl 
původně běloch!“  

Na plese SRPŠ, při dámské volence, pro mne Růženka přišla. „WWW, ani 
nevíš jak jsem ti vděčná. Mám teď vzornou třídu. Představ si, že ani nechtěli 
odevzdat na konci školního roku učebnice, aby se mohli o prázdninách učit.“  

Po dámské volence jsem ji pozval na skleničku a ten její zase Magdu. Seděli 
jsme u baru a popíjeli. 

„Magdo, ty nevíš co máš doma za poklad,“ povídala Růženka. „WWW je 
rozený pedagog.“  

Magda se zakuckala a kdybych ji nezachytil, tak s té stoličky sebou sekla 
pod barovej pult.  

„WWW,“ volal na mne pak jednou radostně pan Šnajdr. „Dík!! Přijď se 
podívat. Paráda, mám to tam osvětlený jak na Václaváku. Přiveď zase 
nějakou exkurzi, ať to vidí!“  

Jo, jednou zasejc jo, ale teď je na řadě nádvorní četa. Zejtra čistěj kanály od 
hajzlu a pan učitel Pásek přijde se svou třídou. Má tam dva na propadnutí!  
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O půl třetí ráno stiskl službukonající redaktor NP tlačítko ALARM. Po 
naleštěné tyči jak hasiči sjížděli do velínu redakce rozespalí, noční 
pohotovost držící redaktoři.  

Na panelu blikalo "WWW – historka!". Redaktor H., který bděl 
u monitoru, je seznámil se situací.  

„Vypálil tu historku před chvilkou, spoléhal na to, že naše bdělost 
ochabla!“  

„Tak to se pěkně spletl,“ zabručel rozespale redaktor M. „Tak sem 
s tím, ať to vyřídíme, je to známá firma, nebudeme se s ním mazat!“  

„Napsal "Něžnou povídku", pánové, a poslechněte si, jak začíná: 
Karlička spěchala na schůzku s Božetěchem. Na chodbě, která byla 
právě vytřená, uklouzla na mokrých dlaždicích a upadla na zadeček.“ 

„Pěkně, opravdu pěkně ta něžná povídka začíná!“ vykřikl rozhořčeně 
redaktor S. „Karlička prostě sebou sekla na prdel, řekne si slušný 
čtenář.“  

„To je teprve začátek, pánové,“ pravil redaktor H. „O dva odstavce 
dál pokračuje: Božetěch věděl, že na něj Karlička čeká. Seděl 
nešťastně na toaletě, měl bolení břicha.“  

„Tak to vidíte, co to je za dacana, ten WWW!“ zařval redaktor M. 
„Von nemůže napsat ,Božetěch měl průjem‘. Slušnej čtenář by to vzal 
na vědomí a četl klidně dál. Takhle se ušklíbne a řekne: ,jo taaak, 
bolení bříška měl Božetěch, to jo, měl sračku jako bič!‘“  

„Ale teď, pánové,“ zvýšil redaktor H. hlas. „Teď si to poslechněte! 
Počkejte, kde to je, bla bla bla, jo tady. Tak ten Božetěch si vzal 
nakonec živočišný uhlí a na to rande se dostavil a WWW teď píše: 
Setmělo se, stáli spolu pod jabloní. Ve větvích vánek šeptal něžná 
slova. Měsíc, ten velký kouzelník, postříbřil hladinu řeky („Von se 
snad drží za básníka, pacholek!“ zabručel redaktor S.), vonělo 
překrásně seno začínajícím létem.  

,Karličko,‘ řekl Božetěch a postoupil o krok.  

,Božetěchu,‘ řekla Karlička a postoupila také o krok.  
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,Karličko,‘ řekl Božetěch, vztáhl ruku a něžně ji pohladil po rameni.“  

„Co to na nás zkouší?“ vykřikl redaktor M . „Hrábl jí do výstřihu, tak 
to bylo!“  

„Pánové,“ řekl temně redaktor H., „vy jste přehlédli v rozčilení tu 
"vůni sena". Z čeho asi byla, ptám se?! Ano, byla tam kupka sena 
a Božetěch chlípník ji do toho sena určitě povalil!“  

„Bože,“ vydechl nevěřícně redaktor S. „Karlička, kolik té holce 
vlastně je? To ten syčák nenapsal? Co když je ještě pod zákonem?!“  

„Napsal ten paskvil k tématu "Vztek" a ještě to nazval "Něžná 
povídka".“ pravil redaktor H. „To vám mě tak rozčílilo, že jsem to 
hned smazal!“  

„SPRÁVNĚ!!!“ vykřikla redakční pohotovost jako jeden muž. 



 

 

Lidičky  
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VALENTIN 

Napadlo mne, jak se lidé a stromy vzájemně podobají a někdy i v osudech. 
Jen stromy se mohou míň bránit, ale někteří lidé jsou vlastně také zranitelní 
a bez obrany. 

Když projíždím u nás krajinou mého dětství, tak jsou to hlavně opuštěné 
stromy, co žalují světu. Některé už to vzdaly, odevzdaly se osudu a trpně 
čekají na svůj konec. A pak najednou vidíte strom, který se nad tu vší 
nepřízeň povznesl, hrdě se tyčí k nebi, pomohl si sám, prodral se roštím a je 
to hrdost sama. Takovým lidským hrdým stromem byl v našem městečku 
pan Valentin. Bude to asi zdlouhavá, ne moc veselá, ba až nudná historka, 
ale mám ji chuť napsat, protože pro mne je vzpomínka na Valentina krásná. 

Pan Valentin se vlastně jmenoval R. Steinbach, ale nikdo mu jinak neřekl 
než Valentin. Pan Steinbach bojoval za první války ve Francii a tam mu 
u Verdunu prostřelili koleno. Měl štěstí a přes Červenej kříž se dostal na 
léčení do Švýcarska. Tam mu koleno převazovala slečna Žanetka a povídal 
pan Steinbach mému tatínkovi, že Žanetka se do toho jeho kolena 
zamilovala a teprve pak si všimla, že i pan Steinbach není k zahození. Pan 
Steinbach ji vyprávěl o Karlsbadu, že ho musí Žanetce ukázat a při té 
příležitosti jestli by si ho tam Žanetka nemohla vzít za muže. Přijeli po válce 
do republiky, Žanetka byla Karlsbadem unesena a u Elefanta na kávě byla 
dohodnutá svatba. 

Žanetka nebyla zrovna z chudé rodiny a tatínek pana Steinbacha přispěl také. 
Postavili v našem městečku překrásný malý hotýlek ve stráni, jako 
vystřižený ze Švýcarska, a pojmenovali ho "Valentin". Dařilo se jim dobře, 
Žanetka obstarávala klientelu ze Švýcarska, Valentin (tak se mu už tenkráte 
začalo říkat) vozil návštěvníky malinkatým autokarem po lázních. Pak se 
doba začala měnit, v Němečku se stal říšským kancléřem frajtr a Valentin 
veřejně prohlašoval, že tohle skončí blbě, protože frajtři na vojně byli 
vždycky trotlové a tenhle asi bude obzvláštní!  

Pak už to šlo rychle. Henleinovci vytloukali Valentinovi okna, klienti 
přestali jezdit. Jednou naházel Valentin pár věci do auta a ujížděli 
s Žanetkou přes Německo do Švýcar. Mnichov raději objeli, tam zrovna 
probíhala ta konference. Valentin si zachránil bezpochyby život, protože byl 
židovského původu, ale nikdy do žádné synagogy nechodil, jeho příbuzní 
také ne a stejně válku nepřežili. 
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Paní Žanetka začala zase převazovat prostřelená kolena, Valentin dělal 
v jedné restauraci vrchního a žárlil na Žanetku, protože věděl, že ona je na ty 
průstřely kolen zatížená, až prý se Žanetka nechala na klinice přeložit do 
oddělení popálenin. Trvalo to po válce skoro rok, než jim dovolili se přes to 
rozbombardované Německo vrátit. Hotýlek Valentin už byl zabrán a byla 
v něm lesní správa. Před tím ho ovšem zabrali Němci a Valentinovi řekli, ať 
si to s nima vyřídí, že tohle je zabranej německej majetek, že sou na to 
dekrety a vůbec, ať je pan Steinbach rád, že tu válku přežil. Ať si jako 
náhradu vybere domek po odsunutých a tím že to bude fifty fifty. Valentin to 
dal k soudu, ale než se soudy pořádně na věc podívaly, tak už tu byl únor 48 
a hotýlek byl definitivně ztracen. 

Valetin s Žanetkou si vzali tedy docela pěknej domek po odsunutých, 
Valentin pár let ještě dělal recepčního v hotelu ve Varech, pak ho odtud 
vyhodili a poslali s dvěma stovkami do penze. Když pošťák přinesl 
Valentinovi těch dvěstědvacet korun, tak mu dál Valentin dvacku od cesty, 
oblékl se, zapálil doutník a šel z toho důchodu stovku do spořitelny uložit. 
To se prej nedá utratit. Hecoval tak místní komunisty, každej věděl, že paní 
Žanetka dostává pravidelně peníze ze Švýcarska a nežili si špatně. Koupili 
novou oktávii a jezdili po lázních. Každou sobotu do Varů, zaparkovali za 
Pupem, co z něj byl hotel Moskva, prošli celé lázně, dali si kafíčko 
u Elefanta. 

Pak nemohl už Valentin s autem jezdit, koleno zlobilo čím dál více. Valentin 
chodil o holi, ale každý den šel a postál před svým bývalým hotýlkem. Víš, 
Franc (tatínek byl František) říkával Valentin tatínkovi, já se jen dívám, není 
mi už líto toho hotýlku, je mi líto těch lidí, že si neváží cizího majetku, tak si 
neváží ani své vlastní práce a je na ně smutnější pohled než na ten 
roztřískanej hotel. 

Když jsem se oženil, Valentin měl už skoro osmdesát a Žanetka také. Chtěl 
jsem od Valentina tu oktávku koupit, ale on mi povídal, WWW, já to auto 
neprodám, já jdu každej den do garáže a zkouším si do něj sednout, jestli to 
koleno povolí. Když to auto tady nebude, tak já vím, že je konec, že už 
nemůžu v nic doufat. Ty si určitě teď myslíš WWW, že jsem starej lakomej 
dědek, viď? 

To jsem si já ale nemyslel, každý rok jsem před Vánocema vezl Valentina 
a Žanetku na nákup do Tuzexu. Tatínkovi koupil Valentin drahej koňak 
a mamince Žanetka švýcarskou bonboniéru. Pak chtěla Žanetka ještě do 
druhého Tuzexu, že pro svetřík, ale to byla taková hra, tam jsem si musel 
zkusit texasky, prej mám stejnou postavu jak Valentin. To bylo v dobách, 



226 

kdy ještě staří pánové texasky nenosili, kdy byly jen v Tuzexu a stály 
majlant. 

V autě pak Valentin říkal, že on ty texasky nosit nebude, že nebude dělat 
nikomu kašpara a Žanetka říkala ať se cheri nerozčiluje, že ty texasky jsou 
akorát tady WWW a tak nejsou vůbec ztracený. 

Ale zpátky k tomu autu. Pan zubař Cemr definitivně rozmlátil svého letitého 
Spartaka. Dvakráte rozvedenej, platil alimenty až se z něj kouřilo na čtryři 
děti. To je neštěstí WWW, říkal mi, ani jeden není pitomej a všichni v Praze 
studují. Na nové auto pan Cemr neměl, neměl ani na ojeté a povídal 
v hospodě, že prodá chalupu, že na ni stejně nebude čím jezdit a bez auta že 
nemůže být. Ze spořitelny ho rovnou vyhodí, protože když zaplatí alimenty, 
tak už mu na žádnou půjčku nezbyde, kdyby nechodil hrát ještě s kapelou, 
tak se může rovnou pást. 

Já jsem věděl, jak je pan Cemr na té chalupě rád, bylo mi ho líto. Vyprávěl 
jsem to doma tatínkovi. Tatínek se zamyslel a povídal, jdeme za 
Valentinem!! Valentin poslouchal, škrábal se na hlavě a díval se na to své 
prostřelené koleno. Paní Žanetka povídala: „Ach pan Cemr,“ a usmála se 
nádhernou protézou, “ten by měl u nás ve Švýcarsku vilu u jezera, takový 
zlatý ručičky jsem u žádného zubaře u nás neviděla.“  

„Já mu na to auto půjčím,“ povídal Valentin, „a spěchat nebudu, nemám 
kam.“  

„Jenže to pan Cemr nevezme,“ povídal tatínek, „já ho znám.“  

Valentin vstal a zkoušel ohnout koleno. Pak si sednul, nalil tatínkovi a mně 
koňak a povídal: „Zejtra sem s tím Cemrem přijďte.“  

U toho jsem už nebyl,  ale tatínek mi vyprávěl, jak Valentin odvedl Cemra 
do garáže a ptal se ho, jestli se mu ta Oktávka líbí.  

„Neříkejte že ne,“ povídal Valentin, „moc najeto nemá a rezatá taky není. 
Tak pane Cemr, uděláme to na dvě splátky.“  

Cemr prej zezelenal a jen vrtěl hlavou, že to je zbytečný.  

„Nechte mě sakra domluvit,“ povídal Valentin, „dáte mi jako první splátku 
dva tisíce (za to nebyl ani moped). Pak to doplatíte naráz. Vy mi na funuse 
krásně zatroubíte, jak vy to umíte, ale to vám povídám, to musí bejt, tady 
Žanetka mi to pak všechno poví. Jestli nemáte kde garážovat, tak garážujte 
klidně tady, vona je tu ta oktávka zvyklá a já se vám podívám třeba někdy na 
volej, jestli mi to to moje pitomé koleno dovolí.“  
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Takovej funus, jako měl Valentin, prý městečko ještě nezažilo. Muzikantů 
bylo více jak pozůstalých a byli to páni muzikanti, Cemrovi přátelé, co je 
měl až na konzervatořích. Pan Cemr troubil překrásně, že se to neslo až na 
druhou stranu údolí k bývalému hotýlku, co kdysi nesl název 

"VALENTINE". 

Zahrál takhle pěkně o rok později i Žanetce, ač to původně v kontraktu 
vůbec nebylo!!! 
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JAK SE CHTĚL PAN HAVRÁNEK VĚŠET 

Pan Havránek bejval v našem městečku zelinář. Pravda, pražským zelinářům 
se nemohl rovnat, páč hodně lidí mělo zahrádku, ale dařilo se mu!! Bylo to 
hlavně vidět na jeho paničce, která už nevěděla co si na sebe voblíct a kam 
jet na dovolenou. Pan Havránek byl do ní blázen, dělal, co ji na vočích viděl 
a že toho bylo dost! V neděli šli spolu vždy na procházku s klukem a se 
psem. V pátek pan Havránek chodil na mariáš ke Kanci a byl to ňákej pan 
mariášník, váženej host, kterej na korunu nekoukal. Až jedno ráno byla 
zelenina zavřená, odpoledne také a to už se vědělo, že pana Havránka 
vodvezli esenbáci, páč měl manko jako bejk a ještě nějaké podvodné 
dodávky do závodní kuchyně. Havránek dostal dva roky natvrdo. 

Ta jeho se s ním do půl roku rozvedla, narazila si řezníka a odstěhovala se. 
Havránek, když se vrátil, tak na něj byl špatnej pohled. Vzalo ho to pořádně. 
Ani prej ne tak to vězení, jako to, co mu ona vyvedla, to dá rozum že to dělal 
hlavně kvůli ní. Do kšeftu už nesměl, zaměstnali ho jen v továrně u nádvorní 
čety, což byl vznešený titul pro metaře a poskoky. Byt mu vzali a dostal 
garsonku v takovém oprejskaném baráku. 

Havránek začal pít a přestal na sebe dbát. Z té bídné výplaty platil alimenty 
a toho maňasa. Moc mu nezbylo a z pana Havránka se stal to, čemu jsme za 
mlada říkali somrák. 

Nejdříve ho lidi litovali, pak čím dál míň, až byl na obtíž. Dlužil v hospodě 
na koho se podíval. Měl navíc hloupou plačtivou vopici. Oblézal stoly, 
zarostlej, ušmudlanej a vykládal každýmu, že to skončí, že se v noci oběsí. 
Ale druhej den byl v hospodě zase, už ho někde od stolu odháněli a nebylo 
se co divit. Nebyla to žádná radost mít takovou trosku u stolu. Já jsem ho ale 
vyhnat neuměl, viděl jsem v něm pořád trochu toho bejvalého frajera, co se 
uměl v hospodě ukázat. A co, když jsme v boxu zabrnkali tu jeho "Hoši 
z Rikatáda", tak přišel od něj bezpečně metr piv!!  

Ale lezl mi na nervy silně. Ne, že bych ho chtěl zachraňovat, tak šlechetnej 
jsem nebyl, ale tušil jsem, že potřebuje nějakej šok, aby přestal alespoň 
o tom oběšení, které jsem mu pořád vymlouval a neuměl mu říct: „tak se 
běžte zhoupnout a neotravujte“. Co kdyby to pak udělal? Nebylo málo těch 
oběšenců v našem městečku. Rozhodl jsem se, že mu něco vyvedu. Když 
takhle v pátek měl svůj den, tak jsem si odskočil už za tmy z hospody do 
garáže, kde jsem měl krásnej, pevnej silonovej provaz. Za hospodou se ještě 
před válkou hrávali pod kaštanama kuželky. Už tam z toho nic nezbylo než 
ty kaštany a lavička. Uvázal jsem  pěkně  oprátku, tak jak jsem to viděl ve 

http://wewko.bloguje.cz/455307-jak-se-chtel-pan-havranek-veset.php
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filmech, tu pak na pevnou větev nad lavičkou a zavěsil tak, aby to nebylo 
vidět. 

Jak se Havránek dokodrcal k mýmu stolu, tak jsem vobjednal malýho frťana 
pro něj a povídám: „Dejte si posledního a jdem na to!“ 

Havránek zpitoměle vyšel se mnou ven.  

„Ukažte mi co to máte za provaz,“ povídám. On opravdu nosil v kapse 
takovou ušmudlanou tkaničku, aby dodal důraz svejm výhrůžkám. Vzal jsem 
mu ji a hodil do popelnice.  

„Na takovém šmejdu se chcete Havránku věšet?!“ Vzal jsem ho kolem 
ramen a vedl k tej lavičce. Bez přestání jsem do něj hučel. Že má rozum, že 
to jinak taky nevidím, než na voběšení, co že by tady taky dělal, když 
kvůlivá jednej pitomej čůze se ani nemeje a chodí špinavej, uslintanej 
a obtěžuje. Že když je takovej (já to slovo napsat musím, dámy prominou) 
sráč, tak ať to skončí, ale ne s tou tkaničkou, protože zachráněnej voběšenec 
je pro smích. To už jsme byli u lavičky, já na ni vyskočil a svěsil tu parádní 
voprátku, zkoušel jsem na sobě, jestli je dost dlouhá. Havránek začal couvat, 
zakopnul, rychle se zvedl a uháněl. Podběhl stažené závory, ač desítka 
z Varů už houkala, a mydlil do toho svého kutlochu. Vrátil jsem se klidně to 
hospody, věděl jsem, že je po věšení. 

V neděli na mne Havránek čekal před hospodou. Koukám jak blázen, čistej, 
oholenej, s botama toho moc nemohl udělat, ale měl obě tkaničky zavázané. 
„Nepůjčil bys mi WWW padesátku? O vejplatě ti ji vrátím!“ 

Ani jsem nemusel čekat do vejplaty. Střízlivej Havránek zasednul k mariáši 
a tu pajdu měl ještě ten den vyhranou. Začal na sebe dbát, našel si jinou práci 
mimo městečko. 

Když jsem emigroval i s rodinou a půl městečka přecházelo před maminkou 
na druhý chodník, aby je soudruzi neviděli, tak Havránek před sámoškou, 
kde se čekalo na rohlíky, včetně zasloužilejch soudružek, povídal mamince: 
„Až budete psát WWW do Francie, tak že ho pěkně pozdravuji!“  

Pan Havránek pak onemocněl a prej to s ním šlo rychle. Leží ve stejné uličce 
jako tatínek.  
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PAN BROULÍK MEJE AUTO – JARO JE TADY !!!!!  

V našem pohraničním městečku jsme v těch padesátých letech byli na tom 
s předpovědí počasí špatně. Rozhlas nás povšechně odbýval, protože by 
musel opakovat předpověď bavorského rozhlasu a to by byla nepřípustná 
ideologická diverze. A tak zbýval starej pan Krammer, ten ale lidi často 
naschvál pletl, aby měl první ředkvičky na zahrádce. Tahle doba nejistoty 
skončila, když si trafikant pan Broulík koupil nového Spartaka.  

Bylo to druhé soukromé auto v městečku, první měl zubař Cemr. Ten ale 
o něj nedbal, jezdil i ve všední den a dokonce i když pršelo! Když jsem byl 
jednou s tatínkem v trafice, tak pan Broulík říkal, že on není žádnej 
pánbíčkář, ale že toho Cemra dozajista za tuhle neúctu k nabytému majetku 
stihne boží trest. „Dopadne to pane WWW tak,“ povídal tatínkovi, „že bude 
mít jednou najeto tolik kilometrů, že bude muset měnit motor.“  

O tom jsem ale psát nechtěl. Zpátky k tomu počasí. Pan Broulík auto vždy 
zazimoval, dal na špalky a vše řádně promazal. Bylo ještě babí léto, ještě lidi 
chodili jen tak nalehko, ale když viděli, že pan Broulík konzervuje auto, tak 
pověsili do chodby na věšáky hubertusy a připravili svetry!  

Tak vám bylo jasné, že do týdne jsou tu podzimní plískanice, a do tří týdnů 
se dá čekat první sníh a mráz.  

Ještě přesnější byl na jaře! I pan Krammer to musel uznat a říkal mému 
tatínkovi - "das stimmt". Dokud pan Broulík nevytáhl auto před garáž, tak 
nikdo na zahrádku ani nesáhnul, i kdyby slunce svítilo od rána. Pár 
vzpurnejch bylo napraveno, když jim pak vše zmrzlo a museli sázet znova.  

I ve vokolních vesnicích netrpělivě vyhlíželi pana Broulíka, který první 
opravdovou jarní sobotu jel do dvacet kilometrů vzdáleného městečka 
navštívit svoji sestru. Aby neriskoval nebezpečnou jízdu po státní silnici 
s "velkým" provozem, tak jel okreskama přes několik malých vesnic. Tam 
už ředitelé státních statku nechávali na jaře držet hlídky podobné těm 
požárním o žních, jen místo požáru měli hlásit, že Broulík projel a JARO UŽ 
JE DOOPRAVDY TADY!  

Von vám těch dvacet kilometrů za sestrou jel snad tři hodiny. U nás je 
krajina členitá, dost ostrých nepřehledných zatáček a na těch okreskách 
křoviska vedle. Aby ten Broulík nic neriskoval, tak před každou touhle 
ostrou a nepřehlednou zatáčkou zastavil a poslal se kluka do ní podívat. Ušil 
mu takovej zelenej praporek, když nejelo nic, tak kluk mávnul a Broulík 
projel.  
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Co se vám ale jednou před vesnici Květnou nestalo. Broulík zase zastavil 
a kluk běžel do zatáčky s tím praporkem. Páč ale už bylo jaro (potvrzené 
tím, že Broulík vyjel), tak začal kolem kluka lítat čmelák. Jak ho tím 
praporkem vodháněl, tak Broulík vyrazil, pěkně prostředkem, aby 
nepoškrábal to auto vo křoviska. Jenže ouha, naproti jel traktor ze statku s 
ňákou vošklivě smradlavou kejdou na valníku. Kluk mával jak zběsilej, 
tentokráte aby Broulík zastavil, jenže on dokonce trochu přidal a tou 
čtyřicítkou se vyřítil proti traktoru. Traktorista to pohotově strhnul, takže 
k srážce nedošlo, ale jak sebou ten valník šmejknul, tak Broulíkovi vohodil 
Spartaka tím strašným hnusem. Broulík se pak té vesnici začal vyhýbat, tak 
zatrpknul.  

Až jednou takhle v únoru zastavila před trafikou dodávka a vystoupil ředitel 
státního statku z Květné. Koupil od Broulíka všechny neprodané časopisy, 
nakoupil cigarety snad na měsíc a vůbec byl k Broulíkovi velice uctivej. 
A že prej se to dozvěděl až teď, co ten traktorista vyvedl, že si ho pozval na 
kobereček a to si pište pane Broulík, povídal, že dostal dílo. Ať už se pan 
Broulík na ně nezlobí a zasejc, když už bude vopravdu jaro, aby jel přes 
jejich vesnici.  

Minulej rok, povídal, jsme zaseli poslední na vokrese a já za to dostal 
stranickou důtku, až pak jsem začal zjišťovat, co se stalo!! Pak ještě přinesl 
z té dodávky dvě plata vajec, páč tam měli slepičárnu, a tím si definitivně 
Broulíka šetřílka udobřil! Ten rok byl státní statek v Květné pochválen až 
z kraje za včas provedené jarní práce!  
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ZABEJČILÉ SETRVÁVÁNÍ V OMYLU I ZA TRAGICKÝCH OKOLNOSTÍ  

V našem městečku žil ňákej Pavlásek. A to vám byl vyhlášenej znalec hub 
široko daleko za hranice našeho městečka. Každý rok o dovolený psal do 
okresních novin varovný články o muchomůrce zelené, smrtelně jedovaté. 
Von ten Pavlásek vám byl na ty znalosti pyšnej, naschvál sbíral do košíku 
všelijaký potvory a vždycky s nima musel jít přes samoobsluhu, jako pro 
něco. Von vám tak zpejchnul, že v hospodě nám tvrdil, že mu stačí k houbě 
jen čuchnout a nemůže se splést! A jednou takhle v neděli se Pavlásek ráno 
vypravil na houby, páč si umínil, že musí mít k vobědu houbovej guláš. 
Nasbíral si plnej košík těch malinkatejch vočuchanejch hub na guláš 
a Pavlásková vařila guláš, kterej ona nerada. 

Pavlásek se nabouchal a funěl na gauči. Pak ho to vzalo. Zezelenal 
a zabouchl se na hajzlu. Když vylezl ven, tak byl pořád zelenej a chtěl na 
Pavláskovej, aby rozsvítila, že je šero, v půl třetí vodpoledne, v srpnu za 
slunečnýho dne. Pak po ní chtěl, aby vyhnala z obýváku kočky, který 
neměli. Když se začal v kuchyni hádat s kredencem, pochopila Pavlásková, 
že je zle. Zavolala vod sousedů záchranku. Ta tam byla v cuku letu, protože 
zrovna jela od falešného slepáku. Doktor píchnul Pavláskovi injekci, sebral 
zbytek toho guláše a uháněli do nemocnice. Tonda Kinclů, co jezdí 
u sanitek, nám pak v hospodě vyprávěl, jak se Pavlásek po tej injekci 
v sanitce vzpamatoval a chtěl vědět, kam ho vezou. Ten doktor mu řekl, že 
má votravu z halucinogenních jedovatých hub a Pavlásek začal řádit jak 
zběsilej, chtěl za jízdy vystoupit a řval, že von ne, že to není možný, aby se 
votrávil z hub.  

V nemocnici ho nemohli dostat na nosítka jak vyváděl, tak ho dva zřízenci 
vlekli, a za nima běžel s kastrůlkem doktor s tím zbytkem guláše kvůli 
rozboru a musel kličkovat, protože Pavláskovi povolily nohy a šlo to z něj 
horem dolem. Ale říkal Tonda, že pořád při tom ještě stačil blábolit, že ne! 
Že von ne, jedovatý houby že nikdy!!!!! 

Než ho nacpali do sanitky, tak trval na tom, aby mu Pavlásková dala košík, 
plátěnou čepici a dřevěnej zavírací nůž! Von byl tak zblblej, že myslel, že ho 
vezou na houby. A v sanitce, která ho vezla do K. Varů vám tak vyváděl, že 
museli zastavit u hasičárny. Bylo zrovna výročí srpnových událostí a tu 
hasičárnu hlídali dva esenbáci, jako strategickej vobjekt. Jeden policajt byl 
přibrán do sanitky a toho rozběsněného Pavláska pomohl doktorovi 
zvládnout. A Pavlásek tak řádil, že doktor ani neměl čas vysvětlit, vo co jako 
kráčí. Esenbák, když uviděl košík s tou zavírací velkou kudlou, myslel, že 
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transportujou šílenýho sadistickýho vraha i s doličným předmětem. 
Nemeškal a Pavláskovi nasadil chvat, co se naučil v té šestiměsíční 
esenbáckej škole a to bylo velký štěstí, jináč by prej ten doktor ve zdraví 
nepřežil a sanitka také ne.  

Ještě bych připomenul toho nešťastnýho doktora. On měl ještě mokrej 
diplom a byla to jeho první služba na pohotovosti. A k slepáku ho volali do 
Nejdku k ňákýmu Hajšmanovi, který měl strašný píchání a byl přesvědčen, 
že se jedná o slepý střevo, protože byl s ním posedlej a bylo to vo něm 
známý. Hajšman si rozepnul kalhoty, lehnul na gauč a doktor ho prohmatal. 
Hajšman, že nic, že ho to najednou nebolí a že je mu to samotnýmu divný, 
páč to byla ostrá bolest. Doktor mu tam přeci jen nechal ňáký prášky 
a chystali se odejet. Ani nevlezl do sanitky a už byla za ním Hajšmanová, že 
Hajšmana to zasejc bere a že prej je to horší. A celá procedura se 
vopakovala, Hajšmanovi se při prohmatávání ulevilo, uklidnil se. Doktor už 
z toho byl načisto zpitomělej, jak šel k sanitce a do toho Hajšmanová bouchá 
na vokno a volá ho zpátky. To už Tonda Kadlec nevydržel a šel sebou, 
podívat se, co se tam děje. Hajšman vyváděl, že to není možný, že se mu ty 
záchvaty stupňujou, že je to vostrá bolest a jestli prej mu slepák praskne, tak 
požene doktora k zodpovědnosti a kdyby na to měl pojít, tak se z toho doktor 
prej stejně nevyškubne, páč manželka je svědek! A zasejc na tom gauči pod 
zázračnejma rukama doktora se mu ulevilo. Tonda Kadlec to všechno 
sledoval, von je to zkušenej saniťák. A najednou kouká na Hajšmanovo gatě 
a na pásek se cvokama:  

„Představte si,“ povídal nám Tonda v hospodě, „že ten jeden cvok se uvolnil 
a ty kovový pacičky se částečně narovnaly a to bylo to strašný píchání, když 
si Hajšman natáhnul gaťata.“  

No a od tohodle cvoka se chudák doktor dostal k Pavláskovi!! 
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ROZÁRKA – VČELÍ KRÁLOVNA

Pan Konrád se vlastně jmenoval jinak. Tu přezdívku dostal proto, protože 
neustále připomínal, co mu jeho strýc, který se opravdu Konrád jmenoval, 
kladl na srdce. Pan Konrád přišel do našeho městečka z Brna a rychle mezi 
nás zapadl. Jen ke Kanci chodíval později a tak nějak vyjukanej. Dlouho 
jsme nevěděli proč, až se nám Konrád jednou svěřil:  

„Pánové,“ povídal, „já jsem byl v mládí strašnej proutník. Bůh mne za to teď 
trestá.“ 

Žemlička už měl upito a povídal: „Co je na tom špatnýho, když někdo plete 
z vrbových proutků košíky, to teda nevím?!“  

„Žemlička,“ povídal zubař Cemr, „von možná pletl košíky, ale hlavně byl 
kurevník!“  

„Pokračujte Konrád!“ povídal soucitně pan Cajthaml.  

„Přede mnou,“ pokračoval Konrád, „žádná sukně nevobstála. Ani jsem pro 
to nemusel moc dělat. Bláznily za mnou holky pod zákonem i staré 
babičky.“  

„Jednou jsem předělával ústřední topení v domově důchodců, ale pak mě 
firma odvolala. Stěžovali si příbuzní, co si tam prvního přijížděli pro 
důchod, že babičky utrácejí za rtěnky a silonky a vůbec za parádu. Nakonec 
nějak zjistili, že já jsem toho příčinou. Vedoucí toho domova mne sice 
bránila, ta se do mne také zamilovala, ale pak i její dcera a tchýně a tak 
nakonec byla ráda, že jsem vypadnul.“  

„Můj strýc Konrád z Hodonína mi vždy říkal: vybuř se, ale pak se usaď 
a vem si nějakou slušnou, ctnostnou děvčici. Já jsem ho poslechl a když 
přišel čas ženění, našel jsem si Rozárku v jedné malé vesničce. Byla vám tak 
neviňoučká. Když jsem ji poprvé pořádně políbil, ale nic víc, tak se vám 
rozplakala, co prej bude dělat, když z toho otěhotní. To je ta pravá!! jásal 
jsem, pánové. A podívejte se. Pár let uteklo a já mám doma peklo. Normálně 
bolí ženskej hlava, když na to nemá chuť. Ji nikdy. Já se před ní zamykám, 
vymejšlím si všelijaký zdravotní potíže a Rozárka mne vždycinky zmákne. 
Na pivo mě v pátek pouští, ale nejdřív se s ní musím pomilovat. Já vám 
někdy sním o tom, jak jsem impotentní: Mám vod ženskej pokoj a cpu se 
vanilkovýma věnečkama a čtu si.“  

http://wewko.bloguje.cz/458482-rozarka-vceli-kralovna.php
http://wewko.bloguje.cz/458482-rozarka-vceli-kralovna.php
http://wewko.bloguje.cz/458482-rozarka-vceli-kralovna.php
http://wewko.bloguje.cz/458482-rozarka-vceli-kralovna.php
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„Ale, to přeci není Konrád takovej problém,“ povídal pan Cemr. „Vemte 
flašku ferneta a jdem ke mě do ordinace. To se dá udělat i zubařskejma 
kleštěma.“  

„Pane Cemr,“ zaúpěl Konrád. „Já po tom někdy fakt toužím, ale zasejc tolik, 
abych si to nechal udělat na zubárně, to ne!! Víte sám, jak se zubaře bojím. 
Jdu k vám, až když jsem celej oteklej.“ Pak, po pár pivech, se roztesknil. 
„Vy se máte pánové, přijdete domů, svalíte se na gauč a chrníte. Na mě čeká 
navoněná Rozárka. To se můžu zavřít na hajzlík a říkat, že je mi blbě, není 
to nic platný! Jednou, pane Cemr, až mi zase voteče vod tý vosmičky vzadu 
huba, tak to možná zmákneme při jednom, když už tam budu.“  

Na mysliveckém plese troubil vždy pan Cemr na trubku. Ale když byla 
dámská volenka, tak si pro něj Rozárka přišla. Musel trubku položit a jít 
tancovat.  

„Pane Cemr,“ povídala mu při tanci Rozárka. „Von Pepek, když má upito, 
tak doma vykládá, že se dá u vás vykastrovat. Já vím, to jsou takový 
hospodský řeči. Ale v tej hospodě už se toho semlelo!! Já vás varuji!!! Jestli 
něco s Pepkem vyvedete, tak mě máte na krku, to si pište!!“  

„Paní Rozárko,“ povídal jí potom Cemr u barovyho pultu, kam ji pozval po 
tanci na skleničku, „tady Cajthaml je svědek, že to byly jen takový blbý 
hospodský kecy.“  

„Vždyť víte sama, jak se Konrád zubaře bojí. Jak vemu do ruky vrtačku, tak 
vyvádí jak malej kluk a utíká mi z křesla! Abyste teda měla od těch jeho řečí 
pokoj, řekněte mu, že Cemr své sliby plní, ale že mu to udělá vrtačkou!“  
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VLASY DĚLAJ ČLOVĚKA 

Dlouho jsme něvědeli, ze pan Koldánek, co byl u nás ve fabrice podnikovej 
šofér, má paruku. Koldánek přišel do našeho městečka až Brna a jeho brácha 
prej byl specialista snad největší v republice přes paruky! Koldánek měl 
římskej frňák a k tomu nádherný vlasy, trochu stříbra v nich bylo. Na 
podniku v Teplicích se do Koldánka zamilovala kvůli těm vlasům sekretářka 
generálního ředitele a ještě dvě podsekretářky, ale ty si ta hlavní pohlídala. 
Koldánek musel čekat na říďu u ní a pít jedno kafe za druhým.  

To už jsme v městečku věděli, že pan Koldánek má paruku, protože 
Koldánková, když se to s tou sekretářkou profláklo, tak mu ji jednou strhla 
a hodila z druhého patra z balkónu dolů. Byla to příšerná scéna, protože 
holohlavej Koldánek chtěl za tou parukou skočit, ale Koldánková se na něj 
pověsila a Koldánek se nestačil přes rantl přehoupnout.  

Ale nikdo se mu ani u Kance neposmíval, všichni jsme byli pyšní, že po 
našem městečku běhá tak mistrovská paruka. Jednou se Koldánek u Kance 
namazal a bral to zkratkou na sídliště. To v mlze minul a pokračoval dál do 
strání, co bejvaly původně za Němců pole, ale teď tam roste hloh, divoké 
šípky a tak. A tam někde zůstala viset ta jeho paruka. Koldánek si vzal dva 
dny volno, my jsme mu ještě pomohli a řetěz záchranářů hledal tu paruku. 
Pak jsme se u Kance radili jak dál a utěšovali Koldánka. Po dvou dnech jsme 
to vzdali, naprosto vyčerpaní.  

Hajnej Cajthaml povídal, že bezpochyby sebrala Koldánkovi tu paruku 
straka a teď z ní má hnízdo. Koldánka to strašně sebralo, ale nás taky, 
všichni jsme viděli, jak do Koldánkových prokvetlých vlásků ted kadí malá 
strakáčátka. Koldánek se pak na podniku vydával za svýho bráchu, ze jsou 
jednovaječná dvojčata, ale ta sekretářka ho prokoukla, napsala mu že si 
nemyslela že je takovej holohlavej lump. Přenechala ho těm podřízeným 
sekretářkám, ale ty už také nechtěly holohlavého Koldánka. Navíc mu umřel 
brácha parukář.  

„Ne šaty, WWW,“ řekl mi pak smutně u Kance, „ale vlasy dělaj člověka!!“ 
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PRÁDLO PANA PLCHOUTA

Já jsem myslel, že o prádle ani nic psát nebudu. Už od včerejška Magda 
připravuje pomalu kufr do Čech a pořád poslouchám, jestli musím vopravdu 
všechny trička zamastit, že ona se z toho jednou snad zcvokne!  

Tuhle příhodu o prádle pana Plchouta, tu vám nemohu zatajit. Pan Plchout 
jezdil po celé republice na montáže a domů jezdil jednou za čtrnáct dní, 
někdy ani ne. Jednou mi u Kance vyprávěl tenhle příběh:  

Ta moje, WWW, povídal, vždycky bručela, že co prý že mne má, akorát jí 
dovezu kufr špinavýho prádla a jdu ke Kanci na pivo. Ale vydělával jsem 
pěkný peníze, tak se nakonec zase tak nezlobila. Jednou ti to WWW tak 
vyšlo, že jsem měl přijet akorát na její narozeniny. A dostal jsem nápad, 
odnesl jsem kufr do prádelny na Smíchově, podstrčil ještě pětku, abych to 
měl v pátek určitě připravený. Pak jsem si ho v pátek vyzvednul, koupil 
kytku a jel domů. A povídám Jiřince, tak jsem ti připravil dárek, to budeš 
holka překvapená. Člověče WWW, ona ti otevřela ten kufr, tam bylo vzorně 
vypraný a složený prádlo, ale ouplně nějakýho jinýho chlapa.  

Jiřka začala řádit, co prej to má znamenat, víš, WWW, jak ona je žárlivá, že 
tam mám milenku a ta že mi vomylem nabalila prádlo toho svýho, kterej je 
na montáži zasejc někde jinde.  

No, bylo to WWW hrozný. Já jsem ji vokazoval tu oučtenku z prádelny 
i s datumem, ale málo platný. A představ si WWW, že to bylo ausgerechnet 
moje číslo, to prej ta čúza, povídala rozběsněná Jiřinka, má halt svůj typ, 
jako mne! Ale čověče WWW, to ti bylo takový fajnový prádlo, že to Jiřce 
nešlo do hlavy.  

Já jsem se ti do ty prádelny vrátil, nic jsem nepořídil, nikdo prej nic 
nereklamoval a že mi zaplatí škodu, ale jaká škoda, WWW, když jsem na 
tom vlastně vydělal!  

Tak jsem to prádlo nosil, ale jen v neděli nebo na svatby a každej ty košile 
vobdivoval, že se s tím nakonec Jiřka smířila, že jsem k tomu přišel jako 
slepej k houslím. Ale poslouchej, WWW, co se ti stalo!  

Byli jsme na zájezdě na Karlštejně a pak dole v tý restauraci. Naproti u stolu 
seděl starší pár, takovej fajnovej. On i ona prošedivělé vlasy, oháknutý, ale 
chovali se tak nějak sympaticky a tak jsem je s tou mojí pozoroval. 
Najednou ti Jiřka vylítla a šla k nim. Ten pán si dával zrovna ubrousek pod 
bradu, jak to vidíš snad jen ve filmu. A ať pán promine, ale že má moji 
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košili, že to pozná podle knoflíčků, které tam našila, když jsem ty původní 
urval. No a tak jsme se s panem profesorem hudby a jeho paní domluvili. 
Ona byla v nemocnici, on si dal vyprat a pak to nechal stát, pak začal ty 
košile a trencle nosit a nechtěl je měnit, že jsou fajn.  

Pozvali nás do Košíř na příští pátek, ať Jiřka pro mně přijede, že u nich 
povečeříme a dáme prádlo do pořádku. No fajn lidi, WWW, to ti povídám. 
V sobotu jsme šli k nim. Měl jsem vobavy, to víš, já montér, Jiřka hubatá 
a oni tak nóbl. Ale člověče, my jsme si padli do noty, Jiřka tam udělala 
bramboráky, co pan profesor už neměl, prej ani nepamatuje. On vytáhnul 
z ledničky plzeň, ale já, že to chce točený a jestli nemá džbánek, že pro něj 
skočím. Pan profesor, že mě doprovodí. Tak jsme šli do vobyčejnej hospody, 
profesor se rozhlížel a bylo mu divný, že ji vůbec nezná, když je za rohem. 
Než nám natočili, tak jsme si dali jedno od cesty a já zaplatil myslivce, on to 
otočil a šlapali jsme k nim.  

Tohle se vopakovalo třikrát. Pak se mne pan profesor ptal, jestli mám rád 
hudbu, ale já jen že takovou vobyčejnou, z vážné že poznám akorát Vltavu 
a pak ty fanfáry co je hrajou, když má na Novej rok mluvit Husák.  

Profesor vyštrachal harmoniku, co ji měl od mládí, víš WWW, že já na ni 
docela slušně hraju. Hrál jsem ty písničky, co hraju tady u Kance. 
Profesorskej se přidal, některou neznal a musel jsem ji vopakovat, ale on se 
ti hned chytil, to víš, hudba, to bylo jeho a řvali jsma voba pak jak paviáni, 
Jiřka se styděla, ale paní profesorová se usmívala! No museli jsme tam 
WWW přespat. Ráno jsme měli dát do pořádku to prádlo. Pan profesor začal 
říkat, že je mu to líto, že se mu ty moje košile pěkně nosí, neškrabou ho 
a nátělníky jakbysmet.Já jsem mu zase říkal, že ty jeho jsou taky fajn 
a každej je vobdivuje. Pak jsme si šli do koupelny zkoušet trenýrky a on si 
zase nechal ty moje a tak nakonec jsem zase odjel s jeho prádlem.  

Pokaždý, když jsem byl v Praze na montáži, tak jsem tam musel zajít, Jiřka 
tam byla taky několikrát a pan profesor se vždycky těšil na bramboráky 
a točený. Už tady nejsou, WWW, ani jeden, povídal mi Plchout, ale poznal 
jsem skrze ty mý flanelový košile fajn lidi!!  



239 

 PŘÍBĚH MALÍŘE POKOJŮ PANA SOUČKA

Byl v našem městečku malíř pokojů pan Souček. Pan Souček byl ještě ze 
staré školy, dělal práci poctivou, ale jak nebyl hlídanej, tak vždycky někam 
na stěnu namaloval nějaké zvířátko. Prý dříve to lidi i chtěli. Ale pak to 
přišlo z módy a pan Souček šel do důchodu. Když za ním někdo přišel, že by 
chtěl vymalovat byt, tak Souček se ptal, jestli tam může namalovat alespoň 
srnku. Nikdo to nechtěl, každej chtěl tenkráte tapetovej váleček. Tak si ho 
udělejte s primalexem sami, povídal pan Souček, to umí každej blbec, na to 
nepotřebujete malíře!  

O panu Součkovi jsem se dozvěděl tuhle příhodu, od pana primáře Hertla, co 
si vedle tatínka koupil zahrádku, postavil bytelnou chajdu a když ovdověl 
a šel do důchodu, tak tam pobýval od jara do podzimu a chodil občas ke 
Kanci na točený. Ten příběh se mi strašně líbí a tak vám ho napíši.  

Pan Souček ležel na interně kvůlivá vyšetření přes játra a tak se seznámil 
s panem primářem Hertlem. Manželka pana Hertla byla také doktorka, ale 
dělala v sousedním městě na patologii. Říkalo se o ní, že je to studená 
protivná ženská, namyšlená. Ona to prý věděla a tak to lidem vracela a byla 
ještě studenější a protivnější.  

Pan primář zjistil, že Souček je malíř pokojů a když ho propouštěl 
z nemocnice, tak se ho zeptal, jestli by nemohl pan Souček vymalovat byt, 
že sehnat dneska malíře je i pro primáře štrapáce. Souček že jo a kdy že má 
nastoupit. Domluvili se. Primářová byla v lázních, primář že si bere volno 
a pojede do Luhačovic na čtrnáct dní za ní a kdyby byl pan Souček tak 
hodnej a vymaloval obývák, kuchyň a chodbu, zalil kytky, že by pan primář 
se mu přes ty játra vodvděčil, jak jen to půjde. Ložnici že ne, aby to nebylo 
všechno naráz. Přestěhovali spolu nábytek doprostřed, Souček se ptal 
primáře jak že to chce a primář, že to nechá na něm, hlavně když to bude 
čistý a prokoukne to.  

Pak pan primář odejel a Souček se dal do práce. Prej tam těch čtrnáct dní byl 
od rána do večera a domů se vracel až půlnočním vláčkem.  

Říkal nám pan primář, že když se s tou svoji vrátil a vlezli do bytu, že to 
s ním skoro seklo a s tou jeho ouplně, že jí musel dát skoro injekci. Na 
stropě bylo kolem lustru sluníčko, okolo obláčky a na nich si to rejdili 
prdelatí andělíčci. Sixtinská kaple, WWW, povídal mi pan primář, je proti 
tomu vodbytá záležitost.  

http://wewko.bloguje.cz/462088-pribeh-malire-pokoju-pana-soucka.php
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Na tej největší stěně v obýváku byla Sněhurka s celou tou bandou trpaslíků 
a ještě dováděli na kolejích, kam se k ním z rohu po kolejích blížil vlak 
s kouřící lokomotivou. Na další stěně byli jeleni, jak pijou vodu u moře, 
zrovna když je příliv!  

Na chodbě běhaly srnky, mezi nima se proplítala Karkulka a musila uhýbat 
šiškám, co po ní veverky z borovice házely. Pak už jen kuchyň, tam prej to 
bylo docela střízlivě, nad sporákem šlapala slepička s kuřátky, a vedle 
kredence byli do sebe zapření rohama dva berani.  

Ta moje strašně vyváděla a vřeštěla WWW, že jsem ji musel měřit tlak 
a myslel, že na tu patologii pojede naposled. Zazvonil zvonek a ta moje šla 
votevřít. Tam ti WWW v hrozným lijáku stál pan Souček, v ruce držel 
kyblíček a povídal: „Vy jste jistě paní primářová, to mám radost, že vás 
poznávám. Já jsem myslel, že to ještě stihnu. Už jsem neměl dost barvy 
a nestačil jsem pořádně dodělat srnkám kopýtka, ale já mužů přijít jindy.“  

Já jsem se WWW celej klepal, jak tohle skončí, ale ona ustoupila a pozvala 
ho dál. Pan Souček si stoupnul doprostřed pokoje a podíval s rozzářenýma 
očima na tu moji.  

„Tak co tomu říkate, milostivá, já jsem hodně přemýšlel, jak to udělat, pak 
jsem si vzpomenul, že máte takovou smutnou práci a že když přijdete domů, 
tak potřebujete trochu pohodu. Podívejte se na ty trpaslíky,“ povídal Souček, 
„nejsou roztomilí?“  

Moje, WWW, jenom polykala a pak přiškrceným hlasem povídala: „Ale co 
dělají na kolejích, není to nebezpečný?“  

„Ale kdepak,“ povídal pan Souček, „to jsou vám hajzlíci mazaní, těm se nic 
nestane, ti uskočej vždycky včas.“  

„A co ti jeleni, pane Souček,“ povídala ta moje, „vždyť oni pijou mořskou 
vodu?“  

„No když je žízeň, milostivá,“ povídal pan Souček, „tak se pije všechno. Ale 
netrapte se s tím, voni vlastně jen ochutnávají, a když jim to nebude 
šmakovat, tak já přimaluju kousek lesa, ať si najdou studánku.“  

Najednou ti ta moje povídá, ale pane Souček, vždyť vy jste promáčenej 
durch. Na mě se utrhla, na co čekáš, dones z ložnice košili a svetr. Šla pak 
a uvařila Součkovi grog a dívala se, jak opravuje ty kopýtka. Ještě jsem 
musel Součka vodvézt autem na nádraží, aby jí zase nezmokl.  
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Jak jsem se vrátil, tak jí povídám, já to hned tenhle týden nechám předělat, 
nezlob se, to vopravdu nebyl naschvál. Představ si, WWW, ona mi vůbec 
neodpovídala, jen chodila a koukala se na ty prdelatý andělíčky a srnky 
a vrtěla hlavou a najednou se ti usmívala.  

„Nic předělávat nebudeš, necháme to tak!!“  

Nevadilo jí, že návštěvy se tomu divily, že nás asi i pomlouvaly, celá léta 
tam Souček chodil tu malbu vopravovat. Souček pak přeci jen na ty játra 
umřel a nakonec jsme museli nechat vymalovat. Ona ti WWW seděla 
uprostřed pokoje a dívala se jak pod štětkou mizí ty malby pana Součka, 
nebrečela, to vona byla tvrdá, ale daleko k tomu, WWW, daleko k tomu 
neměla!!!!  
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DRSŇÁK NA PRVNÍ POHLED

Mám v tom našem městečku kamaráda. Na první pohled strašnej drsňák. 
Metr devadesát, svalnatej, ostrej nos a od ucha k bradě úzká jizva, která mu 
docela sluší. To se chtěl jednou, ještě ve školce, oholit břitvou jako jeho 
tatínek. Vilda Drozdíček se ten kamarád jmenuje. Rádi jsme s Drozdíčkem 
chodívali na zábavy do sousedních vesnic. Nikdo si na nás netroufnul, 
takovej měli místní frajeři z Drozdíčka vítr. Ale Drozdíček se nikdy nepral 
ani neměl rád, když se někdo pere. Každej v našem městečku to věděl 
a dával si na to pozor.  

Hospodskej Imra mi vyprávěl, jak jednou se u maďarskýho stolu začali prát.  

„Drozdíček si dával u pultu pivo. Postavil půllitr, vzal ty dva Maďary za 
flígr a táhl je z hospody ven. Voni se ti, WWW, drželi stolu, tak s nima 
pochodoval i ten stůl s půllitrama. Ten dveřma neprošel, tak jim zůstaly 
v ruce jen nohy. Ty na chodbě pustili a chytli se za dveře, aby neměli tu 
vostudu, že je Drozdíček vytáhne až na ulici. Dveře to nevydržely, povolily 
v pantech a tak nechal Drozdíček na chodníku ty horkokrevné Maďary 
s rozervanejma límcema a jedním křídlem dveří.“  

Imra potom Drozdíčka prosil, aby příště nechal Maďary dát si přes držku 
v hospodě, že pojišťovák byl z toho celej tumpachovej a nevěděl, jak to do 
protokolu zapsat.  

No a tenhle Drozdíček byl celej nešťastnej z toho, že se jmenuje Drozdíček. 
Všichni Drozdíčkové byli chlapiska pořádná, starej Drozdíček říkal mému 
tatínkovi, že von si to jméno nedovede vůbec vysvětlit, jedině snad, že za 
Marie Terezie, když se dávaly jména, tak se jim jeden v rodině nepovedl 
a byl mrňavej.  

Do Drozdíčka se zamilovala Miluška Hurtová z Květné, to byla zase taková 
něžná květinka, učitelka na klavír a Drozdíčkovi byla sotva po ramena. Ta 
byla celá šťastná, že se bude jmenovat Drozdíčková a konečně ty jména 
budou ladit. Povídalo se po městečku, že Drozdíček navrhoval Milušce, že 
by si mohli vzít společně příjmení Hurt, že ona už je na něj zvyklá a jemu by 
se to k tej jizvě hodilo. Ale Miluška to rázně odmítla!  

Miluška Drozdíčková, představovala se celá šťastná po svatbě. Miluška ráda 
tancovala a tak Drozdíčkovi nevynechali jeden ples. Drozdíček ale zase 
tancovat neuměl. Miluška si nosila na ples troje boty, protože Drozdíček jí 
dupal po nohách jak slon. Miluška se ale na něj zamilovaně usmívala. 
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„Vidíš Drozdíčku,“ říkala pokaždé, „dneska už to bylo o hodně lepší.“  

A Drozdíček u těch posledních bot ulomil ten jeden zbývající podpatek, aby 
Miluška nekulhala, vzal ji do náruče, snesl po schodech dolů a pak už vedle 
něj Miluška celá šťastná capala domů.  

Z Drozdíčka se stal ještě větší dobrák. U Kance si mohli Maďaři dávat přes 
držku, Drozdíček je nechal být.  

„Miluška říkala,“ povídal Imrovi, „že násilí je nedůstojné. Že kdyby se 
dozvěděla, že jsem dal byť i jedinému Maďarovi facku, že by jí to strašně 
bolelo. A to já jí nemůžu udělat!“  

Dokonce se o Drozdíčkovi začalo povídat, že on není vůbec takovej silák, že 
se bojí. Jednou na mysliveckém plese si Miluška vzala zase poslední boty 
a Drozdíček na to nešťastně koukal.  

V tom přišel pro Milušku místní frajer Šíma, vyhlášenej tanečník a proutník.  

„Smím prosit?“ povídal Milušce. „Jestli teda tady pan HURT dovolí!“ 
povídal ironicky.  

Miluška se zvedla, lehounce uklonila a dala podržet Drozdíčkovi kabelku. 
Pak Šímovi dala nádhernou petelici.  

„Já jsem myslel, WWW,“ povídal Cajthaml, co tam roznášel pivo, „že už ho 
mám v těch půllitrech, ale Miluška mu natáhla hned další z druhé strany. 
Vzala od ztuhlého Drozdíčka kabelku a praštila s ní Šímu ještě po hlavě!“  

„Drozdíček, Drozdíček!“ zaječela. „Jednou provždy si to pamatuj, ty sráči!“  

Pak vzala něžně Vildu za ruku.  

„Pojď Drozdíčku, zkusíme to ještě jednou. Dneska už to bylo o hodně 
lepší!!“ 
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"DUŠEVNÍ BYLINKÁŘ" PAN VOVES 

Pan Voves má pěknej baráček hned na kraji našeho městečka. Říká, že 
takovej baráček nikdy neměl ani ve svých dvou předcházejících životech 
a že je zvědavej, jakej bude mít v tom čtvrtým. 

On pan Voves tvrdí, že každej už tady nejmíň jednou byl, jen se na to prostě 
nemůže nějak upamatovat. Tvrdil to i za totality a když nechtěl kádrovákovi 
přiznat, co v těch minulých životech dělal, tak ho ze skladníka udělali 
pomocným skladníkem a za normalizace ho přeřadili rovnou do kotelny. Pan 
Voves si z toho nic nedělal, dokonce vykládal, že to tak má být, že to je 
průprava na čtvrtej život, kterej tady bude co by dup.  

Lidi za ním tajně chodili a chtěli vědět, co vyváděli ve svých minulých 
životech, ale pan Voves říkal, že nemá právo se v takových věcech šťourat, 
že jedině v akutních případech poskytne pomoc, zvláště když se jedná 
o depresivní stavy, které mají souvislost s minulým životem! Vyprávěl mi 
u Kance pan zubař Cemr, že závodní doktor, co má ordinaci pod ním, si pana 
Vovse pozval na prohlídku, poslal sestřičku pryč a svěřil se Vovsovi, že má 
panickou hrůzu z vody. Že neví co s tím, na koupaliště jezdí s rodinou 
daleko, aby lidi z městečka neviděli, jak se tý vody bojí. U rybníka si sedne 
co nejdál od břehu, navlíkne na sebe nafouklou pneumatiku od náklaďáku, 
ventilek uváže ještě ke stromu a stejně se při tom celej klepe.  

Jestli si pan Voves myslí, ptal se pan doktor Majer, že to má souvislost 
s jeho minulým životem. Šli prej pak do místnosti co je retgen, doktor si lehl 
na lehátko, zavřel voči a pan Voves k němu promlouval, ten jeho hlas se 
vzdaloval a najednou, povídal doktor Majer, jsem slyšel, že mluvím sám, ale 
vůbec jsem si nerozuměl. Pak prej mu pan Voves řekl, že pan doktor je 
celkem jednoduchej případ, že to vypadá, že se ve svém minulém životě 
motal někde na lodi a ta se potopila. Proto ta hrůza, ale ta že už je pryč, teď 
ať je pan doktor klidnej a zapíše se do plaveckýho kurzu.  

Doktor ti měl WWW z toho takovou radost, povídal pan Cemr, že hned 
zavřel ordinaci, jel domů a napustil si plnou vanu vody. 

Vlezl si do ni, zacpal si nos, potápěl se na zádech a pouštěl nosem bublinky. 
To mu nestačilo, sebral auto a jel k rybníku. Teprve, když do něj skočil, tak 
si uvědomil, že nemá žádnej plaveckej výcvik, ale vůbec prej se nepolekal 
a ten kačák čubičkou přeplaval. Zpátky se zastavil ve městě a zapsal do 
plaveckého kurzu. Pak koupil flašku vodky a šel nahoru do ordinace to 
s panem Cemrem zapít.  
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Když skončila totalita, lidi se přestali stydět za depky, tak měl pan Voves 
bohatou klientelu. Trval na tom, že je bude zkoumat za podmínek jejich 
normální činnosti, aby se cítili uvolněně. Takhle zbavil depky pokrývače 
Honzlíka, kterej mu v rámci terapie udělal novou střechu. Nejvíce práce, 
WWW, jsem měl se zedníkem Drozdou, vyprávěl mi pan Voves. To už byla 
postavená garáž, vomítnutá a pořád jsem nemohl přijít na to, co tomu 
chlapovi je. Až když vymazával komín, tak z něj vylezlo, že je nešťastnej 
z toho, že se cejtí jako zedník šťastnej a jestli je to vůbec normální. A že ho 
nejvíc trápí, jestli ve svým dalším životě bude zasejc zedníkem, že má hrůzu 
z toho, aby neskončil jako instalatér, protože nenávidí ucpaný vodpady!  

Instalatér Tobiška, ještě za totality, zase měl depku z toho, že krade na 
domovní správě materiál a chtěl vědět, jestli je to normální, že ho to tak 
trápí, když tam kradou všichni. To byl taky celkem jednoduchej případ, 
povídal pan Voves. Ve svým minulým životě byl soudce a soudil krádeže. 
Vysvětlil jsem mu WWW, že se to periodicky střídá a že v tom dalším životě 
bude zase poctivej. On ti měl z toho takovou radost, že hned na domovce 
ukradl nový kohoutky do koupelny, co nebyly k dostání, a namontoval mi je.  

„Jak jdou kšefty, pane Voves?“ ptal jsem se ho, když jsem ho viděl 
naposledy.  

„Na prd, WWW! Lidi už minulej život nezajímá, mají teď depky z toho, že 
propásnou slevy v Kauflandu. To už není nic pro mě!!“ 
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OBĚŠENEC BEZ PROVAZU 

Když jsem si koupil v našem městečku byt a začal pravidelně několikrát do 
roka jezdit zase domů, tak jsem záhy zjistil, že by bylo dobré mít někde 
poblíž garáž. Dlouho žádná na prodej nebyla, až jednou mě volal bratranec, 
že jedna je, že mi ji zamluvil a abych se na ni přijel podívat.  

Garáž byla pěkná, ani nebyla drahá, a tak jsem ji vzal. Nikdo ji vlastně ani 
moc nechtěl, protože byla předposlední v řadě a vedle měl garáž pan Rucký. 
Pan Rucký byl v našem městečku považován za magora, lidi se mu vyhýbali, 
on se vyhýbal jim. Pan Rucký se totiž dvakráte věšel, ani jednou se mu to 
nepovedlo a to lidi nevodpouštěj, úctu má jen sebevrah, který svůj čin řádně 
dokoná. To pak lidi jdou na pohřeb a povídají si o tom, proč si to udělal, 
proč se nesvěřil, že by mu pomohli. Ale pana Ruckýho se na to neptali, proč 
to chtěl udělat, ptali se ho akorát psychiatři a dvakrát si ho vzali na vyšetření 
do Dobřan.  

Pan Rucký mezi lidi, co si udělali jeho diagnózu sami (prej mu silně hrabe) 
nechodil, buďto byl na zahrádce nebo něco montoval v té garáži vedle. Hned 
jak jsem na něj prvně narazil, tak mu povídám: „Pane Rucký, já jsem takový 
pako, že věčně ztrácím klíče, chtěl jsem se zeptat, jestli bych si náhradní od 
garáže nemohl nechat u vás, vy jste tady pořád. A jestli chcete, tak přívěsnej 
vozejk (viděl jsem jak má v garáži málo místa) si klidně strčte do mojí 
garáže, když tu nejsem.“ Pan Rucký nic neříkal, ale ten klíč ode mne vzal.  

Pak šel za mnou do mojí garáže a povídal, že v rohu začíná zatejkat a jemu 
taky, a ať si nedělám starosti, že to opraví přiští týden. A tak jsme sousedili 
v pohodě, když jsem přijel v zimě, tak před garáží byl uklizenej sníh, 
v garáži jsem jednou našel opravenou omítku a vyměněný světlo. Ale moc 
pan Rucký jinak nemluvil.  

Až jednou: v létě jsem před odjezdem nakoupil v Baumaxu plovoucí 
podlahu do bytu. Že ji uložím zatím do garáže a až odjedu, tak na to 
řemeslníci vlítnou. Přivezl jsem první várku a pan Rucký mi ji pomohl 
složit. Jel se mnou v příšerném horku pro druhou várku, abych to prej 
nenakládal sám. Když jsme to složili do garáže, tak jsem povídal: „Pane 
Rucký a jdeme na točený, jinak to já nevidím.“  

Pan Rucký že ne, že si dá pivo doma. 

„To mi přeci nemůžete udělat,“ povídal jsem, „a neříkejte, že nemáte chuť 
na točený a já mám chuť si ho s vámi dát.“  
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V hospodě, když nám vyjevenej Olda přinesl pivo, tak pan Rucký povídal: 
„Teď ti, WWW, vrtá hlavou, o čem se budeš s takovým magorem bavit, 
viď.“  

„Ale vůbec ne, pane Rucký, já už jsem se vás dávno chtěl zeptat, jak je 
možný, že se člověk věší dvakrát a ani jednou se mu to nepovede.“  

Takhle jsem to risknul. Pan Rucký na mě chvilku upřeně koukal, pak v tom 
hrozným horku vypil pivo na ex, utřel si pusu a ukázal čím dál 
vyjevenějšímu Oldovi, aby mu přinesl další.  

„Už jsem měl strach, WWW, že budeš vobšlapávat okolo, to bych to pivo 
ani nedopil. Když tě to zajímá, tak si poslechni příběh magora Ruckýho, co 
se prej neumí ani pořádně pověsit.“  

„Já jsem byl WWW strašnej hypochondr. Viděl jsem umírat kamaráda na 
rakovinu, skoro každej den jsem byl za ním než zemřel. Byl jsem ouplně 
posedlej, že já tu rakovinu mám taky a bál jsem se toho hroznýho umírání. 
A když se mi jednou udělala na krku boule, tak jsem si ji v noci celý hodiny 
před zrcadlem v koupelně prohlížel, zdálo se mi že roste a tak jsem se 
rozhodl, že tomu hroznýmu umírání uteču. Vzal jsem si v noci provaz a šel 
jsem to skončit. Nechtěl jsem se věšet doma, to bych té mojí nemohl udělat, 
a tak že se pověsím v lesíku za námi. Někde trochu vejš na stromě, abych 
nestrašil houbaře.“  

„Dodneška ti, WWW, nevím, kde jsem udělal chybu. Provaz byl pevnej, dal 
jsem si záležet na uvázání a větev byla taky solidní. Já vlastně nevím nic, 
našli mě dole se zlomenou haksnou v bezvědomí a s oprátkou na krku. 
Odvezli mě do nemocnice, zasádrovali nohu a pak si mě vzali do parády 
psychiatři.“  

„Řekl jsem všechno po pravdě. Byl jsem znovu prohlídnutej, ale na krku 
žádná boule nebyla!!“ 

„Ať prej jim řeknu pravdu, hovořili laskavě, že mi chtějí pomoci. Skončil 
jsem na pozorování v Dobřanech, byl jsem z toho sám pitomej, boule fakt 
v hajzlu, akorát odřenej krk. Ještě nakukali mojí starej, že v sobě něco 
tutlám, že mne musí hlídat, protože je tu možná recidiva.“ 

„Tak jsem ti byl WWW hlídanej, doma nebyla ani tkanička, Pořád mně 
vrtalo hlavou, jak jsem to mohl tak blbě udělat. Věšet už jsem se nechtěl, ale 
sehnal jsem si potají provaz, že se půjdu k tomu stromu podívat a udělám si 
částečnou rekonstrukci té mojí sebevraždy. Fakt už jsem se věšet nechtěl. 
Ale jak jsem byl hlídanej, tak jsem pořádně ani ten provaz nevybalil, a už 
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tam byli i s majáčkem a vezli mě zase k tomu vokresnímu psychiatrovi. 
A ten povídal, že to tušil, že se tam vobjevím znova, že jsem mu posledně 
neřekl pravdu, ať to udělám teď, že chce jen mé dobro, že se mi uleví. Poslal 
jsem ho, WWW, do prdele a už jsem zase šupajdil do Dobřan.“  

„Tentokráte si mě tam nechali dýl. Když mě propustili, tak jsem se zastavil 
samou radostí na pivo. Chutnalo mně, dal jsem si jich víc. Jak jsem vylezl 
z hospody, koukám, že tam stojí policejní auto s majáčkem na střeše. Tak 
jsem si vzpomněl, jak mě s tím majáčkem vezli na psychiatrii a to nevinný 
úplně jiný policejní auto jsem nakopnul, až jsem roztřískal blinkr. Ani jsem 
si nevšimnul, že dva sedí vevnitř. Hned vylítli a než mi stačili dát pouta, 
ještě jsem jim nějakou vrazil. Prohlídli papíry a už jsem zase byl vezenej do 
ústavu. To bylo moje štěstí, protože nebejt toho, že jsem byl odtamtud 
propuštěnej, tak bych skončil v base.“  

Pan Rucký dál nechodil mezi lidi, ale se mnou na točený vždycky zašel. Pak 
se mu udělala znova boule na krku. On ji jel ukázat těm okresním 
psychiatrům, pak s ní jel ještě do Dobřan, aby viděli, že si nic nevymyslel 
a pak teprve s ní šel do nemocnice. Pan Rucký na tu rakovinu nakonec 
zemřel a já mohu dosvědčit, že to žádnej magor nebyl, ale dobrej soused, co 
měl vedle mě garáž!!!  
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JEDNA MALÁ OTÁZKA  

Ty balvany, to je pane Švehla fantazie. Měl jsem reálnou možnost do 
Austrálie emigrovat, nějak jsem se zalekl té dálky a zůstal v Evropě. Hezky 
to popisujete. Výraz Klokánie se mi líbí.  

Ale chtěl jsem se zeptat, pane Švehla, na tuhlectu věc. Jestli je jako tohlecto 
možný. Já jsem se potkal u nás v hospodě (když se hranice otevřela) s ňákym 
Stýbnerem, co v té Austrálii prožil dlouhá léta. A po revoluci se rozhodl 
vrátit. Svobodný mládenec je ten pan Stýbner, i když se chtěl po návratu 
voženit. Říkal mi ale, že už se nevožení, že má silně narušený nervy 
a nechce, aby rodina trpěla. On vám prej v tý vaší Klokánii jezdil napříč přes 
celý ten kontinent tím vobrovským náklaďákem, co za sebou táhne řadu 
přívěsů jak lokomotiva vlak. A jeden ten přívěs, to byl chladící vůz. 
Prázdnej. Když Stýbner vyjel na trasu, tak jak zastavil, střílel králíky. Těch 
je tam prej strašně moc. Věšel je za packy do toho pojízdnýho vozu. Když 
přejel tu Klokánii napříč, tak ho měl plnej. Tam z toho dělají nějaký žrádlo 
pro psy, nikdo to prej nejí. Tohle dělal léta. Pak toho nechal. Začal z toho 
prej magořit, když měl volno, tak už neuměl normálně chodit, furt se díval, 
esli neuvidí ňákýho králíka.  

Když se vrátil, udělal si známost s ňákou Mlejnkovou z Bernova. A byl 
pozván na oběd. Voni mu, pane Švehla přinesli králíka na smetaně. Pak už 
ho neudrželi. Vymlátil jim celou králíkárnu, přelezl plot a pokračoval 
u sousedů. Chytli ho až v třetí zahradě ouplně vyčerpanýho. Vomylem vlezl 
do kurníku a jen nepříčetně řval. „Kde je máte, kde je máte!“  

To já jen tak, esli je to s těma králíkama v Austrálii pravda, nebo jestli si ten 
Stýbner u Kance vymejšlel. Von prosím vypadal vopravdu silně nervově 
narušenej!  
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HRADČANY PANA ŠÍSTKA 

Měsíc, který mám z celého roku nejraději, je září! Pryč jsou úmorná vedra 
nebo nestálé počasí. Krajina kolem našeho městečka se nádherně zbarví. 
Nejsem zase tak velkej cestovatel, ale kus Evropy jsem projel. Nic tak 
krásného jsem nikde neviděl. Ani v tom malebném Švýcarsku. Bude to asi 
proto, že tam není moje městečko s hospodou U Kance.  

K té krásné podzimní krajině patří neoddělitelně pan Šístek, který si každé 
září na stráni nad městečkem rozložil paletu a maloval náš kostelík, co ležel 
pod ním na náměstí ponořen v té nádherné barevné záplavě. Jak komunisté 
nechávali kostelík chátrat, tak pan Šístek musel stoupat každý rok výše, aby 
na obraze nebylo to chátrání vidět, protože pan Šístek povídal, že on musí 
malovat to, co vidí, a nemůže si vymejšlet.  

Desítky let takhle každý rok pan Šístek maloval ten náš kostelík. A když 
tatínka za mnou poprvé pustili do ciziny, tak pan Šístek mi po něm poslal 
obraz. Nádhernej! Na zadní stranu napsal: „Milý WWW, možná je to můj 
poslední obraz. Vejš už jít nemůžu, tenhle jsem maloval z mysliveckého 
posedu a ještě jsem musel mhouřit oči, abych tam nemusel namalovat ty 
urvané tašky!“  

Když jsem pak začal zase jezdit k nám, tak mi pan Šístek jednou v neděli 
odpoledne u Kance vyprávěl jak se pohádal se švagrem, který mu řekl, že 
neumí nic jiného malovat než ten náš kostelík. Pan Šístek si zabalil 
nářadíčko a jel do Prahy. Šel na Karlův most a začal malovat Hradčany. 

„Začalo to dobře, WWW. Mostecká věž se mi krásně povedla, kolem stálo 
plno lidí. I ty malostranské střechy vyšly pěkně, ale darmo, nakonec mi nad 
nima vyšel ten náš kostelík.“  

„Za mnou nad tím vrtěli hlavou, ale bylo kolem čím dál více lidí. Ti malíři 
okolo přestali malovat a šli se podívat také a začali se se mnou hádat! Akorát 
japonskej zájezd z toho byl nadšenej, všichni se po jednom s tím vobrazem 
proti Hradčanům vyfotili a ještě mi do klobouku naházeli plno peněz! Já 
myslel, že mě ti umělci vokolo sežerou.“  

Je to už pět let. Přijel jsem v září na týden k nám. Pan Šístek stál před 
barákem s holí a smutně se díval na stráň.  

„Myslel jsem, WWW,“ povídal, „že ještě jeden obraz našeho kostelíka 
namaluju. Ale už se tam s těma mýma nohama nedostanu. Škoda! Zrovna 
opravili střechu.“  

http://wewko.bloguje.cz/492328-hradcany-pana-sistka.php
http://wewko.bloguje.cz/492328-hradcany-pana-sistka.php
http://wewko.bloguje.cz/492328-hradcany-pana-sistka.php
http://wewko.bloguje.cz/492328-hradcany-pana-sistka.php
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Naložil jsem pana Šístka do auta, objel naše městečko (přímo zespoda to 
nejde) a po lesních a polních cestách ho na tu stráň dovezl. A pan Šístek 
maloval tu nádheru, já jsem seděl na mezi za ním a kouřil. Pan Šístek o mně 
nevěděl. Zpátky jsem urval u Peugeota vejfuk a za strašnýho rachotu jsme do 
městečka přiváželi poslední obraz pana Šístka. Příštího podzimu už se 
nedožil... 
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ZÁPALKY 

Na hřbitově v tom mém městečku leží kamarád Zdeněk. Velkej kamarád! 
Sloužili jsme na vojně každej jinde. Já v Olomouci a on v Plzni. Týden před 
koncem vojny jsme se viděli. Já už celej rozradostnělej, že vojna končí 
a pořád jsem o tom mlel a nevšiml jsem si, že Zdeňkovi je těžko.  

A povídal jsem, jak to u Kance rozsvítíme, že to tam už dlouho takhle 
nebylo. Zdeněk říkal:  

„Jo jo, ty to WWW rozsvítíš, ty jsi na to kadet.“  

Pořád mi nic nedošlo. Zdeněk si pak za tři dny kvůli jedné blbé náně sáhnul 
na život. Měl už jenom maminku, ta krátce na to zemřela, je pochována 
jinde, ve městě, kde žila její sestra. Zdeňkovi na hrob nikdo nechodil, já na 
to taky nebyl, ale vždy když jsem byl na hřbitově, tak jsem se zastavil a když 
byla po ruce svíčka, tak jsem ji zapálil. Pak jsem tam jednou dlouho nebyl. 
Až jednou jsme s Láďou, naším společným kamarádem, popíjeli u Kance 
a vzpomínali na Zdeňka. A když zavřeli, tak jsme si vzali flašku vína a šli na 
hřbitov. Tam jsme si sedli k Zdeňkovi na hrob, popíjeli a povídali si s ním.  

Já vám věčně ztrácím zapalovač. Ten Zdeněk to věděl a ač sám nekouřil, tak 
měl vždycky jeden v kapse, protože už mě znal. A i na tom hřbitově jsem si 
chtěl při tom povídání zapálit, šacuju se jak blbej a nic!  

„Tak to vidíš, Zdeňku,“ povídám, „jsem pořád stejnej.“  

Jak tam byl odlesk z lampy za zdí, tak vidím, že se na mne Zdeněk z té fotky 
kouká, usmívá se a stáčí oči nalevo. K té svítilně, kam se dávají svíčky, ale 
která byla celá od pavučin, jak už tam nikdo dlouho nebyl.  

Ale táhlo mě to k ní, otevřel jsem ji a tam byla krabička plná sirek – suchá, 
snad ani jedna nechyběla!!!  
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PENZION "U ZLATÉ DÍRY" 

Pan Drda z našeho městečka dělal průvodčího v motoráčku, co nás vozil 
z Varů do našeho městečka. Když jsem s partou jezdíval z čundru někdy na 
černo, tak pan Drda přimhouřil oči. Museli jsme mu dát ale staré jízdenky, 
pan Drda je cvaknul a důležitě řekl, že příští zastávku vystupujeme.  

Pan Drda je v důchodu a má v našem městečku penzion, ale na vedlejší 
cestě, za městečkem. Všichni říkali, že Drda se zbláznil, že v městečku už 
jsou penziony dva. Po tej cestě že nikdo jezdit nebude a Drda si prostě 
s penzionem nabije hubu. Pak jsem jednou potkal pana Drdu u Kance.  

„WWW, člověče,“ povídal, „tebe už jsem neviděl! Zastav se sakra s Magdou 
na kafe.“  

Pan Drda spěchal, dal si se mnou jen jedno pivo a vzpomínal na ty naše 
černý jízdy. 

„Stejně to bylo krásný, WWW! Já sem mám teď dobře, ale darmo, nejraději 
jsem cvakal ty jízdenky. To je marný. Podívej, ty kleštičky nosím pořád při 
sobě pro štěstí. Když se tady někdy zastavím na pivo, tak Olda už ví, že 
nemám čárky rád, já si ten tácek procvaknu. Když si dám malýho ferneta, 
tak udělám dvě dírky nad sebou, velkej fernet jsou tři.“  

Objednal jsem na rozloučenou dva malý, pan Drda mi procvaknul tácek 
a domluvili jsme se, že se zítra s Magdou zastavím.  

Penzion pana Drdy leží v ostře levotočivé zatáčce. Nalevo v protisměru (při 
výjezdu z městečka) je stráň, napravo je plot pana Drdy, za ním dolíček, 
v dolíčku malej rybníček, který má břehy ze starých pneumatik. Plot je 
ošklivej, drátěnej, za ním stojí řada trpaslíků. Jinak je ten penzion vkusnej, 
všude venku zámková dlažba, živé ploty ze tří stran, krásná terasa, kámen 
kombinovaný se dřevem.Přede dvougaráží stojí terénní Nissan s navijákem.  

„Pojďte dál!“ volal radostně pan Drda, „Libuško, máme hosty, pojď se 
podívat!“  

„Tak se vám daří, pane Drda,“ povídal jsem při kávě.  

„No to si myslím, WWW! Libuško, běž ukázat Magdě ty tvoje růže, já 
ukážu WWW ten náš rybníček.“  

„Nejde mi do hlavy, pane Drda,“ povídal jsem, „kde tady berete hosty? 
Vždyť je to tak stranou!“  
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„Ale božínku, WWW, oni sami sjedou tady do toho rybníčka. Tady je 
provoz! Vedle je Selskej dvůr, tam jezdí Němci, Holanďani, konají se tam 
srazy. A pak touhle cestou, kde nejsou policajti, jedou do Varů a na hranice. 
Pojď se podívat k plotu, WWW. Vidíš ji, vidíš tu krásnou díru v zatáčce. Jak 
mají upito, tak ji vidí na poslední moment. Do stráně a protisměru se jim 
nechce, tak na sebe nabalí ten můj plot, porazí trpaslíky a jsou v tom 
rybníčku, kde je jen po kolena vody.  

Já si to hned vyfotím a ptám se, jestli mám zavolat policii. Končí to tak, 
WWW, že tady přespí, jsou vděční, že jsem ty policajty nevolal. Zaplatí mi 
útratu a ten rozbitej plot a já je ráno vytáhnu Nissanem na cestu. No a když 
se halt cukají, protože nemají upito, tak ty policajty zavolám a jdu na 
pojišťovnu. Ten plot je pořád stejnej, von ani nejni drátěnej, je to takovej 
specielní materiál. Sloupky jsou jen zastrčený, vylítnou hned. V garáži mám 
připravený dva zlomený pro pojišťováka.  

Ty trpaslíky mi sem dodává zadarmo jeden Vietnamec, co skončil 
v rybníčku s plným mikrobusem "značkovejch" texasek, co je vezl touhle 
postranní cestou do Pstruží. Voni jsou ti trpaslíci poškozený, ale pro 
pojišťovnu je to dobrý.  

Představ si, WWW, že tuhle se pojišťovák cukal, že už jsem tam letos 
pošestnáctý! Já to mám ale všechno pěkně vyfocený, fakturu na ty vzácné 
trpajzlíky mám taky. Ale ten pojišťovák byl důležitej, že se mu to nezdá 
a vůbec naznačoval vošklivý věci. Tak jsem brnknul klukům.  

Je to dva roky, co v tom rybníčku skončilo auto se čtyřma právníkama, co 
jeli ze srazu. Měli to v Selském dvoře a bylo to snad po dvaceti letech od 
školy. Nametení byli řádně. Přespali u nás, ráno jsem je vytáhnul. Nevzal 
jsem ani korunu, že kdybych potřeboval poradit, tak se obrátím. Pojišťovna 
dostala dopis čtyř pražských advokátních kanceláří, že mají čest zastupovat 
pana Drdu. Pokud nebude jeho záležitost řádně vyřízena, podávají žalobu!  

To ti byla legrace, WWW, náměstek z pojišťovny spěchal osobně se omluvit 
s dárkovým košem a skončil v tom rybníčku také! Hned vyplnil papíry. Voni 
každej rok tu díru, WWW, zafláknou, ale za chvilku je tam zase. Já tomu 
fakt, WWW, nepomáhám! Já jsem věřící a do božího díla se nemá 
zasahovat!!!“  
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PAN TRKAL

Pan Trkal má v našem městečku byt s balkonem nad námi. Když někdy 
přijedeme pozdě večer, tak paní Trkalová zazvoní a donese výbornou 
zelňačku nebo bramboračku, že nám to přijde vhod. My se jim snažíme 
odvděčit.  

Někdy donese paní Trkalová večer bramboráky na ochutnání, za chvilku 
ťuká pan Trkal: „Jestli by to WWW nechtělo přeci jen skočit na jedno 
točený?!“  

Pan Trkal až do důchodu dělal ve fabrice u nakládky, odjakživa si ho 
pamatuji jen, jak jezdil s bednama na zdvižce. Dělal ještě pár let po převratu, 
to se zvedla prudce kamionová doprava do zahraničí a pan Trkal celý den 
nakládal kamióny. Když jsem začal jezdit zase z Francie k nám a koupil si 
v městečku pod Trkalovýma ten byt, tak pan Trkal mi začal prokazovat 
neocenitelné služby. Odjíždím zpravidla v neděli dopoledne. Pan Trkal je 
vždy (snad ani jednou nevynechal) na balkóně.  

„WWW, posuň ten kufr více na stranu, taaak! Tašku dej vedle něj a teď to 
všechno zatlač dozadu! Že to nejde?! WWW, nerozčiluj mě nebo půjdu 
dolů! Já vidím vocaď, že se to tam vejde! No vidíš. Co máš v tej černej 
tašce, WWW?“  

„Boty, pane Trkal.“  

„Prokristapána, proč ji rveš na tu igelitovou tašku s voplatkama?! Nech mi ji 
rovnou tady, já to půjdu nasypat slepicím!“  

„WWW, kudy to bereš?“ ptával se ještě než šel do důchodu a proklábosil 
hodiny s tirákama, co je nakládal a oni se pak rozjeli do všech směrů.  

„Normálně,“ povídal jsem, „na Norimberk, Heilbronn a pak dolů na 
Karlsruhe, Basel atd.“  

„Dobře,“ říkal mi pan Trkal, „dej si pozor před Heilbronnem, zasejc je tam 
jenom jeden pruh. Ale teď v neděli by to šlo. Ten tunel kousek za Baselem, 
WWW, ten není pořád ještě dokončenej a u Bernu rozkopali dalších deset 
kilometrů. Nechali tam dva zúžené pruhy a dej si majzla, WWW, tu 
šedesátku tam měří!“  

„WWW,“ povídal, „já vím, že ty máš v Německu rád tu jejich sekanou, co jí 
nesmyslně říkají "masovej sýr". Tak pozor, WWW! Ať tě ani nenapadne dát 
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si ji v tom motorestu u Bruchsalu, chlapi ji krkaj ještě druhej den. Není 
špatná, ale nějak divné kořeněná.“  

Pan Trkal nikdy nebyl v cizině, ani v NDR, které bylo za rohem. Když jsem 
jednou vytáhnul automapu, že se s ním poradím, tak mávnul rukou.  

„Kdo se v těch modrejch a červenejch čarách má, WWW, vyznat?!“  

Informace pana Trkala byly vždy naprosto přesné. Když jsem jich zkraje 
povýšeně nedbal, vždy jsem na to doplatil.  
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PAN CEMR

Tak bych vám rád napsal pár slov o panu zubaři Cemrovi, kterému jsem 
přisoudil okrajovou úlohu. Ale to vám byl nádhernej člověk.  

On byl původně Pražák, ale uklidil se v těch špatných časech do pohraničí, 
jinak by asi skončil v Jáchymově. Z pohraničí byli němečtí zubaři odsunuti, 
čeští tam nechtěli a tak on měl pokoj, protože zuby, darmo platné, 
potřebovali spravovat i estébáci a milicionáři, ba i leckterý tajemník 
potřeboval korunku. Ten pan Cemr byl velkej kamarád mého tatínka. A když 
si tenkráte přivezl toho Spartaka, tak my kluci jsme měli nosy přilepené na 
plotě. Pan Cemr vyšel a povídal:  

„Tak co, kluci, vyzkoušíme ho, ne?! WWW, sedni si dopředu a dávej na mě 
pozor, ostatní dozadu.“  

A pan Cemr nás vozil po městečku a to nadvakrát, protože nás byla celá 
ulice. Ale já jsem zůstal i podruhé vepředu a strašně jsem si toho považoval. 
Ten pan Cemr mi, milí zlatí, dal základ na celý život v mém vztahu k autu. 
Že musí prostě hlavně sloužit mně a ne já jemu.  

Mám i jiné krásné vzpomínky. Pan Cemr chodil veřejně do kostela. Tatínek 
mu vždycky říkal: „Jirko, ty jsi věřící na baterky, ty to děláš z trucu 
komunistům!“ 

Jednou jsem měl zase v ministrování u oltáře distanc a měl jsem vybírat jen 
drobné na konci mše. Ale já jsem začal koukat na tu křížovou cestu, od 
Piláta až na Golgotu a zapomněl jsem se. Vzpamatoval jsem se, když už byl 
kostel skoro prázdný. Pan Cemr ke mně přišel a povídal: „WWW, ty jsi 
tomu zase dal!“ 

A vyndal stovku (to byly pro mně ňáký peníze!) a položil ji na tácek!  

Pana Cemra jsem vídával ještě když jsem začal jezdit znovu do Čech. Žil už 
sám.  

„Zastav se, WWW,“ říkal mi, „než bude pozdě!“  

Jenže rodina velká, návštěvy krátké a já se nezastavil. Pan Cemr si vzal 
život.  

Ví Bůh, že když jsem se to dozvěděl, tak jsem brečel jak malej kluk!!  
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WWW v práci snil. Viděl jsem přijíždět autobus k hospodě U Kance, 
co z ní je teď muzeum. Ten den už to byl třetí autobus za dopoledne 
a ještě jsou ohlášený tři na odpoledne.   

„Pane průvodce,“ povídala mi hezká profesorka, „chtěla jsem vás 
poprosit. Je to maturitní třída, několik studentů si vybralo historii 
U Kance jako maturitní téma. Provázejte nás, ale nechte spíše mluvit 
je, je to taková prověrka jejich znalostí před písemkou.“  

„Já jsem tak šťastnej, paní profesorko,“ povídal jsem, „že se jedná 
o tak zasvěcené studenty, posledně tady byla ňáká třída, spletli si to 
s tou knajpou U Kaštanu a chtěli vidět, kde seděl starej Zápotockej.“  

Začali jsme prohlídku.  

„Tak, milí studenti, tady jsou vstupní dveře. Ještě původní. Jestlipak 
někdo víte, co na nich krom nátěrů přeci jen původního není?“  

Hezká slečinka, co ji koukala z brady ta kovová naleštěná špička 
a měla zelený vlasy, hbitě odpovídala: „Původní tam nejsou určitě 
panty, protože pan Drozdíček těma dveřma protáhnul dva peroucí se 
Maďary za flígr ven. Jak oni nechtěli ven, drželi se těchhle 
historických dveřních křídel a vyrvali je i s pantama!“  

„Správně!!“ Pokýval jsem pochvalně hlavou. „Tak půjdeme dovnitř. 
Než vejdeme do lokálu, copak je to za rohem tady na chodbě?“  

Vytáhlej student, co měl tři náušničky na pravém uchu a pověšenej 
řetízek s křížkem na levém uchu, hbitě odpovídal: „Za rohem se 
nachází hajzlík, který je památný tím, že se tam trénovalo před velkou 
a slavnou mezinárodní soutěží v čůrání do vejšky. Vlastní soutěž se 
pak odehrála venku, dole za hospodou na betonovém sloupě.“  

„To jste mě teda potěšil, mladý muži,“ řekl jsem a poklepal mu 
pochvalně na rameno, „Jen tak pro zajímavost, jestlipak víte, jak se 
umístil milicionář Žemlička?“  

Mladík zahanbeně sklopil oči. Nevěděl. Ta šikovná slečinka se zelenou 
hlavičkou se na něj usmála, řekl bych zamilovaně. „Ale Džony (asi se 
jmenoval Honzík), víš!! Vždyť jsme si to včera ještě vopakovali. 
Žemlička si nestačil rozepnout kalhoty a zechcal se jak Alík!!“  
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P.S.  
Takhle jsem si pěkně snil, se zavřenýma očima, mašiny vrčely jak ty 
další a další přijíždějící autobusy. Škoda, že nemám čas popsat ten sen 
celý. Hezký zbytek dne!!  



 
Co se přihodilo v hospodě U Kance 
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MLÁDÍ 

Já vám povím, že jsem v tom našem městečku prožil nejkrásnější část mého 
života.  

Život zde ve Francii je proti tomu neskonale nudná záležitost. Jezdím k nám 
často a ví Bůh, že tam chci jednou i dožít.  

Když jsme u nás, tak si Magda dá někdy po obědě šlofíka a já si skočím ke 
Kanci na točený, to akorát otvírají. Nikdo tam ještě není. Olda mi donese 
pivo, já si sednu do rohu a zapálím si. Pak jen tak malounko, docela 
malounko přimhouřím oči a hospoda je plná. Pan Kleisner stojí na židli, 
Cajthaml s Hadašem a Cemrem se chechtají, u maďarského stolu je ticho 
a sledují, co se děje. Najednou se sám slyším, jak hraju na kytaru a zpívám, 
nejsem sám, kolem jsou kamarádi, paní Marika má otevřenou pípu a přetéká 
jí půllitr, Imra lítá zpocenej s táckem s fernetama.  

Pan Werner, co si v důchodu přivydělával jako hrobník, přijde ke mně. Je 
dojatej, protože jsme zazpívali ten jeho doják, neví jak se odměnit a tak mě 
poplácá po zádech a povídá: „Nepoj nix WWW, nepoj nix (pořád mluvil 
špatně česky) já ty jeden utělat mooc pěkný chrobetšek!!“  

„Koho jsi tam prosím tě viděl?“ ptá se pak Magda, když vstane a uvaří kafe. 

Všechny, Magdičko, skoro všechny, i mé mládí jsem tam zahlídnul, ale jen 
tak proběhlo!!!  
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O AŇU,O AŇU, AŇUKA, ČEKÁ TĚ TVŮJ PITUKA  

V tom našem městečku byly hospody dvě. Jedna, taková utrápená dvojka, co 
tam byl pan Vašata, a jedna obyčejná hospoda, která tam stála už za 
Rakousko-Uherska. A od nepaměti tam nad výčepem byla vycpaná hlava 
divočáka. Jináč se tam neříkalo než "U Kance". A protože vám ještě z téhle 
hospůdky asi napíšu nějakou historku, musím ji popsat. Když se vstoupilo 
dovnitř, tak nalevo byl výčepní pult s tím kancem nad ním. Za ním byly 
dveře do kuchyně. Vedle průchod do místnosti s kulečníkem. Pořád na stejné 
straně byl podlouhlý stůl, kde sedávali dosídlení Maďaři. Pak napříč u stěny 
další stůl, tam zase místní Němci. Napravo byly takové boxy po šesti 
místech. Tam už to bylo pomíchané. A jednou tuhle hospodu převzali 
Horvátovi, Maďaři a dívalo se na to s velkou nedůvěrou. Ale oni z ní udělali 
krásnou hospůdku, pan Imre vyčistil trubky, pivo bylo jako křen. Měli tam 
čisto, oba byli vždy pěkně upravení. K párkům přidala paní Marika 
nakládanou feferonku z Maďarska. Radost posedět tam. Jenže s těma 
feferonkama přišla vždy ještě láhev "barack" pálenky. Pan Imre nikdy 
v hospodě nepil, ale to se neudržel a pod pultem si tajně naléval. Pak ho to 
vzalo! Zavřel se v kuchyni a tam strašně řádil! Druhej den paní Marika 
jezdila po bazarech a kupovala nové šálky a talíře a chtěla se rozvádět! Pan 
Imre zase lítal po loukách a trhal kytici polních květů a na kolenou doma 
prosil paní Mariku za odpuštění, že už to víckrát neudělá. A pak byl Imre 
vždy jak beránek až do další zásilky feferonek a pálenky. Jednou jsem se 
tam zastavil v neděli před fotbalem. Na výčepu stála krásná kytice polních 
květů. Pan Imre pečlivě vyplachoval půllitry a klopil oči. Paní Marika mi 
donesla kávu v kelímku z umělé hmoty a povídala.  

„Joj WWW, ten můj blbec zase včera vyváděl! Já jsem zavolala na něj tři 
chlapi, ale ono to bylo ještě horší. Já se s ním stejně rozvedu, tu hospodu 
nám vezmou, ale ať! Co máme na dýškách, tak stejně utratím v bazarech za 
nádobí!“ 

„Paní Mariko,“ povídám, „že vy jste na něj zavolala ty maďarský 
štamgasty?!“ 

„No jo, WWW, já myslela že si s ním poradí.“ 

„Ježíši, paní Mariko, tak vy jste Maďara chtěla uklidnit třema Maďarama?! 
To je, jako kdybyste hasila voheň benzínem! To si přičtěte taky trochu 
sobě.“ 
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A tak vám to vyšlo, že jsem jednou v pátek seděl s partou a kytarou 
v hospůdce a dostal jsem k párkům feferonku. Kolem jedenáctej se 
zabouchly dveře u kuchyně. Paní Marika (vona vám to byla krásná ženská) 
přišla za mnou a povídá: „Joj WWW, a je to zase tady!“  

Chvilku mi trvalo, než jsem tu jeho pálenku pod pultem našel. Dobrá půlka 
už byla pryč. Vzal jsem dva velké frťany a šel do kuchyně. Na Imreho byl 
hroznej pohled. Seděl u stolu, funěl a krvavýma očima pozoroval lustr. 
Vopatrně jsem nalil ty frťany a postavil na stůl. Imre pořád nic, jen to funění 
začalo přecházet v přerušované sípání. Tak jsem vytáhnul jeden talíř 
a třísknul jsem s ním vo zem. 

Von se probral, přestal pozorovat ten lustr a připitoměle koukal na ty frťany. 
Hned jsem do něj jeden narval a povídám: 

„Imre, talířema musíš začít. Z hrnečků jsou vystouplý střepy a nemůžeš přes 
ně pak na ty talíře.“ 

Hned jsem nalil dalšího frťana! A Imre začal brečet a povídal mi: 

„WWW, dyť já jsem tady v těch kopcích nešťastnej, já pořád musím myslet 
na ty maďarský pusty. Ty mi nemůžeš rozumět, páč seš tady rozenej.“  

Nalil jsem třetího frťana a povídám mu: „Imre, ty starej vole. Ty můžeš 
alespoň vzpomínat na ty pusty. Co chudák já ?! Co já mám dělat? Já jsem 
v těch kopcích rozenej, já je musím mít rád!“  

„No jo,“ povídal Imre a kopnul do sebe třetího frťana. „to mě nikdy 
nenapadlo.“ 

Pak mě vobjal a dal mi na ucho voslintanou pusu a usnul na stole. Paní 
Marika nakoukla a povídala: „Joj WWW, jak se ti to povedlo, teď už je to 
dobrý, já ho znám.“ A celá šťastná dorazila z flašky zbytek té pálenky!  

Od té doby na mě paní Marika držela. Ona neměla ráda v hospodě kravál. 
Ale já jsem měl výsadu. V tom našem boxu jsme s kytarou řvali jak paviáni. 
A když jsme zpívali s kamarádama nějakej doják, tak paní Marika kolikrát 
zapomněla zavřít pípu, byla o ni opřená a zasněně poslouchala. Proč ten 
název mé historky?? Jednou, když jsme zase tak dojemně řvali, tak paní 
Marika zase zapomněla zavřít pípu. A jak jsme skončili, tak bylo najednou 
takové ticho. Vtom do toho u maďarskýho stolu ňákej Keder praštil kartou 
o stůl, až to zadunělo, páč měl radost, jakej má list. Paní Marika sebou trhla, 
zavřela pípu a vystartovala k tomu stolu. A že tady není žádnej bordel, že 
tady bude klid, nebo už jim nenaleje. A ty chlapi maďarský pak zle 
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pokukovali k mýmu stolu, páč je to děsně naštvalo, že jsou tak 
diskriminovaní. A už jsem viděl, že když půjdu na záchod, tak můžu přijít 
k ourazu. Vzal jsem teda kytaru, hrábnul do strun a spustil. To byl tenkráte 
šlágr „o mami, ooo mami mami má“ takovej doják, zpíval to u nás Gott. Já 
jsem nasadil to jediné slovo co jsem maďarsky znal: AŇU = máma. Aňuka 
pak maminka. 

A pěl jsem: „O aňu, o aňu aňuka, o aňuka. O aňu aňu aňuka, čeká tě tvůj 
pituka .............“  

Nejdříve začal brečet ten Keder a pak se přidali další. Za chvilku vám půl 
toho maďarskýho stolu fňukalo a druhá půlka smrkala do kapesníku. 
Kdybych měl vypít všechny ty frťany, co pak přišly na můj stůl, tak už bych 
tu nebyl a nenapsal vám tuhle historku!!!  
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VYHLÁŠENÍ SAMOSTATNOSTI A NEZÁVISLOSTI U KANCE – 
NEBOJME SE DĚJIN 

Nevím kdo s tím tenkráte u Kance přišel, ale jeden pátek kolem jedenácté 
hodiny jsme tam vyhlásili samostatnost a nezávislost našeho městečka. Bylo 
to v době, kdy normalizace jen duněla, dávno před listopadem 89, dokonce 
i Charta 77 přišla s křížkem po funuse.  

Zajímavé bylo, že převrat začal sice u našeho stolu, ale postupně se nadšení 
zmocnilo skoro celé hospody. Zubař Cemr smrkal dojatě do kapesníku 
a říkal, že on funkci prezidenta přijímá, ale jen do svobodných voleb. 
Hospodskej Imra byl nadšen, že k převratu došlo u něj a že hospoda u Kance 
přijde do čítanek. Když mu hajnej Cajthaml sdělil, že na vlajku přijde ta 
vycpaná kančí hlava a delegace se budou vítat feferonkama a fernetem, tak 
byl štěstím bez sebe a hned donesl ten fernet pro všechny na svůj účet. 
Zavolali jsme ke stolu Kleisnera, co lítal za války u Luftwaffe .Ten se ale 
kroutil. Povídal tou svou hatmatilkou: „Těte to prtely, Kleisner nény plpec, 
halb famílie už musel cu fus to tojčland!!“  

„Pane Kleisner,“ povídal jsem, „budeme mít svoje letectvo. To budete mít 
pod palcem vy a tady pan Hadaš.“  

„WWW, ty bejt trotl,“ povídal pan Kleisner, „táty nemáš šátnej rofina pro 
flugplac.“ 

„Budeme mít vrtulníky, pane Kleisner,“ povídal jsem zoufale, protože jsem 
ho chtěl pro věc získat.  

„Frtulnyky, to sou ty kafemlejnky, to toho ja nikty neflest.“  

„Tak dobře,“ povídal pan Cemr „nechceš Kleisner – nechceš! Tady de vo to, 
abyste nám nevpadli do zad, jak v tom osmatřicátým. Nám stačí, když 
zůstanete loajální.“ To Kleisner slíbil za celej německej stůl, kopl do sebe 
ferneta a šel podat zprávu k německému stolu. Pan Klimeš, co byl u Kance 
přes záhady a tajemná zjevení, byl jmenován ministrem zahraničí. Odebral 
se okamžitě k maďarskýmu stolu, aby jim sdělil tu velkou novinu!!  

U maďarskýho stolu vypuklo nadšení. Ejlen ejlen, řvali Maďaří 
a pozdvihovali fernety. Za chvilku sem pošlou rundu povídal pan Klimeš. 
Slíbil jsem jim, že maďarština bude uznaná jako druhej ouřední jazyk a bude 
se povinně vyučovat v naší škole. Němci budou až za nima, ale udělali si to 
zasejc sami!  
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O půlnoci dosáhlo nadšení vrcholu! U maďarskýho stolu se pěly písně 
v úředně uznaném jazyce. Od našeho stolu duněli "Pětatřicátníci" a pak 
"Nemelem nemelem", přitom jsem se významně dívali k německému stolu. 
Tam vypukla hádka! Vyčítali Kleisnerovi, že mluvil za ně. Na hajzlíku mě 
pan Steinbach solidárně poplácal po zádech a poprosil, abych u našeho stolu 
vyřídil, že není každej Němec jako Kleisner!  

Pak, tak jako už tolikráte v našich dějinách, nebyli jsme schopni věc 
dotáhnout do konce. Došlo (ach, jak se dějiny opakují) ke zradě ve vlastních 
řadách. V jednu hodinu hospodskej Imra zavřel a vyhodil nás ven!!  
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ROZBITÁ ŽÁROVKA U KANCE  

Až si připadám skoro trapně, když musím začít tou hospodou U Kance. Už 
to slyším: „Kdyby se mluvilo o čemkoliv, WWW to zatáhne vždycky ke 
Kanci a eště bude drze tvrdit, že to je k tématu!“ 

Pan zubař Cemr nám u Kance o tom držel jednou přednášku. Jaký je to 
vohromný zařízení, tahle hospoda U Kance. Vochrání nás v létě před žárem, 
v zimě před mrazy, nezmokne se tu a neudeří do vás blesk, povídal pan 
Cemr. Je tu optimálně vlhký vzduch nasycen aromem léčivých bylin 
z fernetu. To jsme mu museli zatleskat, protože to bylo krásně řečeno. 
Najednou jsme se dívali na naši hospodu jinýma vočima.  

Akorát tehdá když bylo pošmourno, takové to divné počasí, těžko 
definovatelné, tak nás hospoda neuchránila a to pošmourno jeden každý do 
ní tak trochu zavlekl.  

Stál jsem jednou takhle v pátek u pultu a dával si pivo na stojáka, než dorazí 
ostatní. V rohu seděl jenom Lojza Belfínů a zase něco šroubovákem 
rozebíral. Sedával v tom rohu u Kance, věčně něco opravoval a pozoroval 
cvrkot. Chlapi mu tam nosili porouchaný budíky, tranďáky a říkali doma, že 
si odskočí do opravny.  

Jo, tak stojím u pultu a vedle mě si dává taky na stojáka malý pivo pan 
Rothanzl, strašnej škrt.  

„To mám rád,“ povídal na to malý pivo, „když je natočená správná míra. 
Dneska tě totiž WWW vokradou skoro všude. Člověk šetří jak blbej,“ 
povídal pan Rothanzl, „a tím pomalým vokrádáním vo hodně přichází.“  

„A copak to tam Lojzek vopravuje?“  

„Nevím,“ povídal jsem, „asi zase už po šestý budík panu Klimešovi.“  

„To je správný,“ povídal Rothanzl, „věci mají sloužit, dokud to jde.“  

Ježíš, pomyslel jsem si, už aby tady chlapi byli, člověk má pošmournou 
náladu a ještě poslouchat šetřivého Rothanzla. Imra se taky nějak mračil.  

A že jsem se tak otráveně nudil, tak povídám Rothanzlovi.  

„To je moje řeč. Já jsem celý léta jak blbec vyhazoval prasklý žárovky, než 
jsem přišel na to, že je tady Lojzek má vopravený ajn cvaj. Magda to tuhle 
počítala, co nám to už dalo.“  

Rothanzl se skoro zakuckal. 
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„Nekecej WWW, to snad neni možný?“  

„Když vám to pane Rothanzl povídám!! Ale Lojzek to nedělá rád, to prej 
není žádná pořádná oprava, ale když se mnou chodil do třídy, tak mi 
vyhoví.“  

„Tak víš co, WWW,“ povídal Rothanzl, „já to dopiju a doběhnu domů pro 
prasklou žárovku, to jsem teda fakt zvědavej!“ 

A vyběhl do toho pošmourna. Imra se mračil. „Dvě malý piva za tejden, 
žádný dýško a ještě mi sem bude tahat prasklý žárovky. Di do prčic WWW, 
s těma tvejma kravinama!“  

Ale to už se z pošmourna vynořil Rothanzl se zaprášenou 60ti watovou 
žárovkou. Hrnul se s ní k Lojzovi. Lojza na něj koukal vyjeveně. Jen vrtěl 
hlavou. Rothanzl myslel, že dělá fóry, a tak do něj hučel.  

Nakonec se Lojza zvedl a povídal: „Jo, dyť ta žárovka je vlastně dobrá.“  

Šel ke dveřím, otevřel je a na chodbě s ní praštil vo zem!  

„Ať vám dá Imra košťátko a lopatku, zameťte si tu vaši žárovku na 
vopravení a běžte si s ní dělat blázny z někoho jinýho!“  

Imra se začal vztekat. „Lojzo, koukej mazat to zamést!“  

Lojza že ne.  

„Rothanzl,“ křičel Imra, „to je vaše žárovka, tak ji zameťte!“  

„To tak,“ zvolal uraženě Rothanzl, „já jsem přišel vo žárovku a eště ti tady 
budu dělat uklízečku!“  

A prásknul vztekle dveřma. 

„To jsou ty tvoje blbý kraviny, WWW,“ ječel nepříčetně Imra, „akorát je 
z toho bordel!“  

To už jsem se ale z toho pošmourna venku naštval i já. Vlezl jsem za pípu 
a vzal koště a lopatku.  

„Aby si se z toho nezbláznil, že se jindy těm mejm kravinám tlemíš jak 
blbej!“ 

A šel jsem zametat. Imra vyběhl na chodbu. 

„Tak vy mi tady rozmlátíte žárovku a já jsem nakonec špatnej, co?“  
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Do toho vlezla paní Marika, co chodila až k večeru, když se začali scházet 
hosti. Paní Marika na mne nedala dopustit od té doby, co jsem nostalgicky 
přiožralého Imru odnaučil rozbíjet vzadu v kuchyni hrníčky, jak tesknil po 
maďarskej pustě.  

„Co se tady děje, WWW?!“  

„Dobrej, paní Mariko, vůbec nic. Zametám, paní Mariko, to snad vidíte. 
Máte tady sklo a někdo to zamést musí, to dá rozum. Imra se dívá, jestli to 
dělám pořádně!!“  

Šel jsem si sednout ke stolu. Z pošmourna se vynořil pan Cemr, za ním pan 
Kleisner, za chvilku pan Hadaš a hajnej Cajthaml. V hospodě začalo být 
rušno. Imra kroužil okolo usmiřovací tanečky. Já jsem však sveřepě koukal 
na něho rozvostřeně, jako když tam není.  

„Už jsou vohřátý klobásky!“ hlásil.  

Cemr si dal, Cajthaml s panem Hadašem taky.  

„Ty nechceš?“ optal se mě Imra. 

„Ne, nechci!! Když budu něco chtít, tak si řeknu, jen se neboj.“  

„Ty klobásky jsou vynikající,“ povídal pan Cemr (na hajzlíku už se všechno 
dozvěděl), „děláš chybu, WWW!“  

A vyprávěl to všechno Cajthamlovi.  

„No jo,“ povídal Cajthaml, „snad tě ruka neupadla.“ 

„Říkám, že mi snad upadla ruka?“ vztekal jsem se. „Neupadla, tady jsou 
vobě prosím, a hleďte si těch svejch ručiček, ať se u klobásky neříznete do 
prstů.“ Koukal jsem, že venku už je míň pošmourno. Vztek mě pomalu 
přecházel. Ale ještě ne ouplně.  

Imra se dostavil s fernetama na tácku. „Kdo to objednal?!“ ptal se pan Cemr, 
ptal se i pan Hadaš a ptal se i hajnej Cajthaml.  

„Nikdo,“ povídal Imra a klopil oči jak vzorná školačka. „To je na můj účet.“ 
A začal štamprlata stavět před nás.  

„Mně ho napiš tady na tácek,“ řekl jsem uraženě. „Já si svýho ferneta 
platím!“  

Imra třísknul s táckem a utíkal dozadu za výčep a pak až do kuchyně. Přinesl 
dlouhou zářivku, zčernalou na obouch koncích.  
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„Tohle taky neumíš vopravovat, ty babrale?!“ zařval na Lojzka. „Tak je mi 
teda na hovno!!“ A šlehl s tou zářivkou před pultem o zem.  

To už mě přešlo úplně. Vystartoval jsem pro koště. Chvilku jsme se o něj 
s Imrou prali. Já, že jsem tady přece vod zametání, on, že si to zamete. Paní 
Marika nás vyhnala.  

„Běžte si dát ty fernety, vy dva pitomci. Já to zametu.“  

Cvakli jsme si všichni.  

„To byla šlupka, viď, WWW,“ povídal Imra šťastně. 

„To jo,“ pravil jsem uznale, „kam se hrabe ta utrápená Rothanzlova 
šedesátka.“  

A koukal jsem přes okno, že už tam není pošmourno, že se slunce prodralo 
a před západem nás ještě radostně pozdravilo u Kance!!! 
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KDYŽ JEDE KRÁL 

Většina z nás jezdí každý den. Do práce, na nákupy, na návštěvy, na 
dovolenou. Musí se tedy přihodit něco zvláštního, abychom si některou jízdu 
dlouho pamatovali. Naprosto bezpečně si pamatujem jízdu, když jsme do 
někoho picli (ten vůl přede mnou na to dupnul) anebo když někdo picnul do 
nás (to snad není možný, normálně přibrzdím a ta nána to do mě narvala)!!  

Já si budu do smrti pamatovat jednu jízdu. To když jsme vezli od Kance 
pana Krále domů. To bylo tak:  

Pan Král si dělal skoro v padesáti řidičák. Po celou tu dobu pil u Kance 
jenom kofolu. Končí prej s chlastem, on jako budoucí řidič má vobrovskej 
pocit zodpovědnosti. „Skončíte všichni na protialkoholním léčení,“ 
vykřikoval!  

„Vy, pane Cemr, vám se z těch fernetů budou tak jednou klepat ruce, že 
někomu s vrtačkou rozšmelcujete jazyk a pudete sedět. Ty si WWW jednou, 
až se vohneš, zlomíš játra vejpůl a tvůj kamarád Tonda Kadlec může uhánět 
se sanitkou na kliniku jak chce, bude s tebou amen! Nejhůř dopadneš ty, 
budeš jednou souzenej za genocidu,“ tvrdil hospodskýmu Imrovi.  

Pak přišel pan Král s novým růžovým řidičákem. A mohutně ho zapíjel! 
Fernety lítaly jak čmeláci. 

„Můžu si to dovolit,“ vykřikoval, „nejsem votrokem chlastu jako vy! Nade 
mnou už nikdy nebude mít tu zničující moc!“  

Pan Král se ten pátek strašně ztřískal a na hajzlíku si vyvrknul v jedenáct 
večer nohu. Vezli jsme ho domů na dvoukoláku, co nám půjčil hospodskej 
Imra.  

Král do dvoukoláku nechtěl, že nemá vodrazový sklíčka, a hned citoval 
vyhlášku. Nakonec jsme přilepili hořčicí dozadu kus alobalu a Imra půjčil 
Královi baterku, protože bez světla nechtěl nastoupit. V dvoukoláku se 
bincal ze strany na stranu a tak jsme ho museli zašprajcovat z každej strany 
prázdnou bedýnkou od piva. Byla to hrozná jízda. Král strašně v dvoukoláku 
vyváděl!  

„Zejtra vás všechny prásknu Koňskej hlavě (místní to okrskář VB). Nemáte 
v podnapilém stavu na silnici co dělat!“  

„Pomoóc!“ vyřvával, když jsme s ním jeli přes sídliště, „vezou mě 
v protisměru!!“  
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Na sídlišti se začala rozsvěcet a otvírat okna. 

„Vodstavíme ho na parkoviště,“ povídal pan Cemr, „a bude pokoj! Stejně je 
to teď k němu do kopce.“  

Tak jsme to udělali.  

„Máte na krku vraždu,“ vyřvával pan Král, „půl sídliště vás vidělo. Je mínus 
vosum stupňů. Já takhle ztuhnu a budu mít slavnej pohřeb v krychlovej 
rakvi. A vy půjdete bručet, za tenhle válečnej zločin. Ano, pánové, je to 
válečnej zločin!! Já jsem s tím fernetem bojoval statečně. Podlehl jsem, byl 
jsem zajat, ale pořád platí ženevský konvence!!“  

Vylekal nás a tak jsme ho k jeho baráku dotlačili. Postavili, vopřeli o branku, 
zazvonili a zdrhli s dvoukolákem za roh. Rozsvítilo se. Bártová pootevřela 
dveře:  

„Kdo je tam ?!!“  

„To jsem já, Věruško!“ volal plačtivě Král. „Ti darebáci mě něco do kofoly 
nalili a já nemůžu chodit!!“  
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UDEŘILA HODINA "H" 

Diplomatické jednání má mnoho podob. Já si nejvíce cením té aktivní, 
pohotové diplomacie, která řeší a odvrátí hrozící konflikt, ba přímo průser!  

Seděli jsme takhle jednou v pátek u Kance. Pan Klimeš, co je přes záhady 
a tajemná zjevení, byl votrávenej, protože se rafnul doma s Božkou! Vůbec 
byla u stolu ponurá nálada, nikdo moc nemluvil. V devět večer se dostavili, 
jako každý pátek, dva místní pomocníci VB Vincek a Ludvík. Dali si u pultu 
kofolu, čímž zdůraznili, že jsou ve službě! Obcházeli pak vždy sídliště, 
zkoušeli, jestli jsou zavřená auta, provinilce nahlásili strážmistrovi Zubrovi, 
jinak zvanému "Koňská hlava". Když odcházeli a tahali při tom z kapsy 
pásky, tak celá hospoda ztichla. Skoro pokaždé, oni to však považovali za 
ticho obdivné. Ten pátek však do toho ticha promluvil pan Klimeš. Měl hlas 
jak Pivec.  

„Udeřila hodina "H", práskači jdou do služby!“  

Ti dva se zarazili, zrudli vztekem a pak vypadli.  

„Jděte do háje, Klimeš!!“ povídal zubař Cemr. „Když si chcete hrát na 
zbojníka, tak to nedělejte u našeho stolu. Ti dva blbci teď dojdou na stanici 
a vohlásí to Koňskej hlavě. Máte na krku útok na veřejného činitele, já budu 
tahanej někam jako svědek, tady Cajthaml a Hadaš taky, kdo myslíte, že o to 
stojí?“  

„Já za to nemůžu,“ povídal pan Klimeš, „já mám takovej špatnej den a teď 
do toho ještě ti dva blbečkové. Já je nenávidím víc než esenbáky. Tomu ještě 
trochu rozumím, ti jsou za to placení, ale tihle? Po pracovní době si vezmou 
pásky a šaškujou.“  

„Hergot, Klimeš,“ povídal pan Cemr, „a to vám stojí za to mít průser kvůli 
těm pitomcům?“  

„Jezuskote,“ vyjekl Klimeš, „vždyť holka bude příští tejden dělat přijímačku 
na ekonomku, myslíte, pane Cemr, že to může mít následky?“  

„To si pište Klimeš že jo, co by to bylo za pořádek nechat studovat dceru 
takovýho protisocialistickýho živla!“  

„Já jsem přeci takovej vůl!“ povídal zdrceně Klimeš.  

„Jen se mi tu Klimeš nerozfňukejte,“ povídal pan Cemr. „Kolik je hodin? 
Půl desáté, zbývá nám hodina a půl! Za hodinu a půl přijde Koňská hlava 
kontrolovat i s těma dvěma zavírací hodinu. Imro,“ zavolal pan Cemr 
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hospodskýho. „tady Klimeš objednává klobásky pro celej stůl, fernety 
a jestli tam máš prosím tě nějakej blok nebo ještě lepší sešit na psaní.“ 

„Klimeš, Klimeš,“ povídal vyčítavě Imra, „ty si tomu zase jednou dal na 
pr...! Hned to bude pane Cemr.“  

„WWW, sežeň Žemličku, kde se vlastně dneska fláká?“  

„Dneska je kino (bylo rovnou nad hospodou), pane Cemr, Žemlička je 
v pátek vždycky s paní Žemličkovou v kině. Dávají "Čelisti", to bude muset 
Žemličkovou doprovodit domů, protože bude mít strach, aby na ni 
u sámošky nevyrazil žralok. Ale pak určitě zaběhne na žejdlík.“  

„Ať je tady u stolu, pohlídej mi ho!“ povídal pan Cemr přísně.  

Imra donesl fernety a sešit: „Klobásky budou za chvilku.“  

„Tak,“ povídal pan Cemr, „příští rok je šedesáté výročí založení KSČ. A my 
jsme se rozhodli založit divadelní kroužek při závodním klubu,“ oznámil 
vyjevenému Klimešovi, ale i nám, „a na počest tohodle slavného výročí 
nastudovat hru, čerpající z počátku dělnického hnutí. Ty, WWW, půjdeš za 
Kořánovou, co si se s ní tak pěkně na náledí klouzal, ta má na starosti 
závodní klub a požádáš ji o možnost nacvičování na sále. Klimeš!! 
Nacvičovali jsme zde v provizorních podmínkách, rozumíte? Teď mě nechte 
chvilku psát.“  

V půl jedenácté jsem dotáhl milicionáře Žemličku ke stolu.  

„To ti bylo strašný, ty "Čelisti", WWW. Ta moje byla z toho tak vyděšená, 
že jsem musel vodnýst akvárko do sklepa, pak mě teprve pustila na pivo. Co 
se vlastně děje?“  

„Žemlička, založili jsme divadelní kroužek a vy jste v něm také, jasné?!“  

„Jasně, pane Cemr,“ povídal oddaně Žemlička, který na zubaře Cemra nedal 
dopustit a kdyby ho Cemr požádal, aby vystoupil z milice, tak by to snad 
udělal. Přání pana Cemra mu bylo rozkazem. 

Za deset jedenáct vstoupila do hospody Koňská hlava a za ní nasupenej 
Vincek s Ludvíkem. Hospoda opět ztichla. Do toho ticha se postavil zubař 
Cemr a zahřímal: „Udeřila hodina H, práskači jdou do služby!“  

„Takhle to musíte Klimeš říct!! V tom musí bejt cejtit opovržení nad zrádci, 
co vrážejí rodícímu se uvědomění proletariátu dýku do zad a za mrzký peníz 
se spojují s kapitálem!“  
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„Aaáá, soudruh strážmistr,“ zahlaholil pan Cemr „Pojdte sem na chvilku, 
prosím. Přerušuji zkoušku,“ oznámil stolu. „Pročtěte si to ještě jednou, 
Klimeš, pořádně.“  

Podal mu rozevřenej popsanej sešit.  

„Nacvičujem tady k výročí založení KSČ takovej pěknej kousek. Tady 
soudruh Žemlička přišel s výborným nápadem, obnovit tradici divadelního 
kroužku při Závodním klubu. Dali jsme tomu zatím pracovní název "Rudá 
záře nejen nad Kladnem".“  

„A co vy, chlapi,“ obrátil se na vyjeveného Vincka a Ludvíka, „vy se 
nechcete zapojit? Když tak řekněte tady WWW, ať vás zapíše!“  

„Jo, strážmistře,“ povídal Koňskej hlavě, „zejtra přijďte trochu dřív, musíme 
konečně dobrousit ty zuby na můstek. To se nedá nic dělat, budete to muset 
vydržet!!“  

 

 

Takhle to nakonec dopadlo aneb Jak svět přichází o dramatické talenty  

„Soudružko Kořánová, potřebovali bysme sál každý první pondělí v měsíci 
na zkoušku.“  

„Ale WWW, vždyť víš, že tam je vždy schůze KSČ!“  

„Tak druhý pondělí?“  

„To jsou tam svazáci – třetí pondělí odboráři a čtvrté pionýři.“ 

Pan Cemr nemohl jinak, než v pondělí. Kroužek byl rozpuštěn.  

Škoda! 
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TELEPATIE 

To by bylo zajímavé téma na Zvířetníku. Jak páníček najednou na něco 
myslel a ještě to ani nedomyslel a pejsánek už to prováděl. Já jsem na tyhle 
věci nikdy moc nevěřil, až jednou:  

Seděli jsme před fotbalem u Kance v našem boxu. Já, Tonda Kadleců, co 
jezdil u sanitek, a Pepek Zounar z údržby. A nebylo ani co mluvit. Zevloval 
jsem z okna. Přes ulici stály takové bytovky, co se stavěly těsně před 
panelákama. Solidní třípatrové se zděným balkónkem. Přímo proti ve třetím 
patře bydlel zástupce ředitele školy soudruh Zebrle. Stál na balkóně 
a spokojeně si prohlížel celou sadu velkých sklenic od okurek, kde si vyráběl 
domácí víno z malin a rybízu. Opatrně je otáčel na slunce, aby mu to pěkně 
kvasilo.  

„Co kdyby,“ povídal jsem, „jsme mu tu jednu flašku z legrace šlohli?“ Pořád 
jsem Zebrleho pozoroval. Věřte mi nebo ne, ten Zebrle najednou zpozorněl. 
Vyklonil se z balkónu, podíval dolů, doleva, doprava a poškrábal se za 
uchem.  

„To by jsi si dal,“ povídal Tonda, co bydlel ve stejném baráku. „Máma 
říkala, že to někdy donese na domovní schůzi do prádelny a že to je strašnej 
kyseláč, že mu to musí všichni chválit, zvláště ti, co mají děti před 
přijímačkama na školy.“  

Pepík říkal, že by to za legraci stálo, že přitáhneme v noci žebřík, tu flašku 
šlohnem a Zebrle zejtra bude jančit a volat na to pomocníky VB a že to 
budeme od Kance pozorovat a bude zábava.  

„To je blbost,“ povídám. „Se žebříkem a z hlavní ulice? To jsi si nemohl 
větší hovadinu Josef vymyslet. Necháme to bejt, když nejste schopní 
vymyslet něco kloudnýho.“ Pořád přitom koukám na Zebrleho. Jak jsem to 
dořekl, tak Zebrle v tom třetím patře přes ulici si najednou zase slastně 
potáhl z cigarety, napil kafíčka a zadumaně koukal přes střechu hospody na 
ty naše krušné kopce.  

„Hele WWW,“ povídal Tonda, „vidíš to okýnko ve střeše nad jeho 
balkonem?? Tam byla dřívějc sušárna, teď tam má táta nějaký krámy, z toho 
okýnka je rovnou vidět na ty flašky! Já přinesu z Ara takový ty dlouhý 
hadičky, z umělý hmoty, prorazíme na jedný flašce celofán a vysrkneme ji. 
Já ale jen trochu, páč vám povídám, že je to kyseláč.“  
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Zebrle na balkóně opět znervózněl, típl cigaretu, ale hned si zapaloval 
druhou a hlavou točil nalevo a napravo jak korouhvička.  

„Tak to je taky blbost!“ povídal Pepek. „Ta hadička se ucpe rybízem nebo 
malinou a je po srkání. Ledaže,“ pravil ten šikovnej údržbář, „bysme 
nejdříve ten celofán prorazili, pak bych na konec hadičky upevnil provrtané 
takové to vajíčko, co se s ním vařil čaj než byly pytlíky, a pak by to nemělo 
chybu!“  

Zebrle rozčilen típnul nedokouřenou cigaretu. Zaběhl do bytu, zase vyběhl 
i se Zebrlovou a ve velkém kvaltu ty okurkáče odnášeli do bytu. Ač sluníčko 
pěkně hřálo a muselo mu to hezky kvasit.  

Od těch dob čtu tajemné příběhy s velkou úctou!!!  
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DUCH PANA KLIMEŠE 

Nevěděl jsem, že existují duchové zimy. Nevím jestli to věděl i pan Klimeš, 
co byl u Kance přes záhady a tajemná zjevení. „O svého ducha musíme 
pečovat,“ povídal pan Klimeš. „Nesmíme ho vystavovat zbytečným 
outrapám, natož ho brát s sebou v pátek do hospody. Protože otec všech 
duchů, Duch svatý, by to mohl považovat za prznění svých dítek a u božího 
soudu vám to pak spočítá.“  

„Já když jdu v pátek na pivo,“ povídal pan Klimeš, „tak vždy říkám Božce: 
Božka, nenechávám tě tu samotnou, můj duch bude stále při tobě. Ale je to 
velké umění odpoutat se od ducha. Tak nějak programově. Tihle, co bloudí 
bez ducha a lezou ve špatnej moment na nechráněnej přejezd nebo vlezou 
v městě pod tramvaj, ti ducha na moment ztratili. Protože vo něj nepečují, 
tak to ani nevědí!“  

Jednou pan Klimeš povídal: „Pánové, příští pátek zůstávám s Božkou doma 
a přijde sem místo mne můj duch. Vona si to vydupala, tak jednou jsem, 
v rámci svýho bádání, na to přistoupil. Chovejte se k němu slušně, hlavně ho 
nevyplašte, ať se mi v pořádku vrátí domů.“  

Ten pátek vládlo u Kance velké napětí. Všichni jsme koukali na dveře, 
v naivním domnění, že ducha pana Klimeše uvidíme vstoupit. Ale zubař 
Cemr povídal, že to je blbost. Ten duch přece se musí dostavit ouplně jinak!  

„Já jsem tak napnutej,“ povídal pan Cemr, „jako když jsem trhal první zub 
moudrosti.“  

Pak jsme najednou nějak vytušili, že duch pana Klimeše je mezi námi, sedí 
na jeho židli a rozhlíží se. Začali jsme u stolu mluvit šeptem. Imra se přišel 
zeptat pana Cemra, jestli má donýst ke stolu duchu pana Klimeše malýho 
ferneta, že von vůbec neví, protože ještě duchy neobsluhoval. Za chvilku 
celá hospoda věděla, že je tu s námi duch pana Klimeše. Padla na všechny 
posvátná hrůza!! Stůl kde sedával pan Klimeš byl hned za dveřma napravo 
u stěny. Na hajzlík se muselo okolo. Nikdo nešel! Keder prosil Imru, ať ho 
pustí přes kuchyň, že to jinak nevydrží. Ale Imra byl neoblomnej, že to je 
proti předpisům. Na stole, před židlí, na které jsme tušili ducha pan Klimeše, 
stál fernet. Po poradě jsme usoudili, že tím nemůžeme nic zkazit. Jestli ho 
duch pana Klimeše nevypije, tak alespoň uvidí, že ho držíme v úctě a víme, 
co se patří.  

Jít na hajzlík se ale každej bál. Situace už byla kritická. Imra začal uvažovat 
o tom, že nás pustí přeci jen přes tu kuchyň. Lil do sebe zoufale také fernety, 
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ptal se pan Cemra co má dělat, jestli se mu tady celej maďarskej stůl (s 
odpuštěním, dámy) pochčije! Pak se rozlítly dveře a v nich stál rozzářenej 
pan Klimeš. Spěchal hned ke svýmu stolu, splynul se svým duchem a kopnul 
do sebe toho ferneta. Nastal velkej frmol, dveře se netrhly, na hajzlíku to jen 
radostně hlučelo.  

„Pánové!!“ hlaholil radostně, „Božka musela uznat, že mám pravdu!“  

„Protivnej seš jak činže,“ vykřikovala. „Jseš jak bez ducha, když nemůžeš jít 
na pivo. Seber se prosim tě, běž a pošli sem toho svýho ducha!! Já zatím 
umeju nádobí a pak se s ním budu dívat na "Ženu za pultem"!“  

„Tak sem tady,“ povídal šťastné pan Klimeš. „Je to krásnej a povedenej 
pátek. Nejenže jsem se na to pivo nakonec dostal, ale ještě se mi potvrdilo, 
že bádám správným směrem.“  

Kolem jedenácté večer praštil rozčileně pan Kleisner u mariáše kartama. 
Koukal se nepřítomně přes pana Hadaše a povídal tou svou hatmatilkou:  

„Tyyy Chadaš, nefiš proč já trotl sulcovat jak plpec tu kulofou tesítku?“  

Hned jsme zavolali ke stolu pana Klimeše, protože přes záhady je von 
vopravdu jednička. Pan Hadaš mu vysvětlil trápení pana Kleisnera. Klimeš 
se zamyslel, poškrábal se za uchem a povídal :  

„Vždy existují výjimky. Nic se nesmí brát dogmaticky. Pamatujte si 
Kleisner, že v tenhle moment je vám váš duch doma, u té vaší Trůdy, prdlajz 
platnej!!“  

„Bez ducha se mariáš hrát nedá!“ 
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POZOR U PRVNÍ KOLEJE! OPAKUJI, POZOR......... 

To bylo v dobách, kdy se kupovaly elektrické vláčky. Tatínkové je kupovali 
na Vánoce klukům, ti si s nima ještě 14 dnů po vánocích hráli a pak už 
zůstaly konečně na hraní tatínkům. Ale ty vláčky, to nebylo jen tak. 
V hračkářství prodali vláček a koleje a pak už nastala pro tatínky práce. 
Koleje se upevnily na desku a okolo se začalo tvořit. Vesničky, přejezdy, 
tunely.  

Pan Klimeš s panem Stejskalem sedávali po léta u Kance u jednoho stolu, 
protože oba byli experti přes to tajemno. Měli skoro stejně staré kluky a tak 
se domluvili, že jim koupí na Vánoce vláčky. Koupili je už v říjnu a na půdě 
k ním přidělávali na desce nádražíčka a všechno ostatní. Po velké radosti pod 
stromečkem a čtrnáctidenním hraní jim konečně vláčky zůstaly. Ti dva velcí 
kamarádi, pan Klimeš a pan Stejskal, si o vláčcích povídali u Kance, chlubili 
se voba, až začali na sebe žárlit a málem to jejich kamarádství kvůli vláčkům 
skončilo.  

„Máš tam závory?“ ptal se Stejskal Klimeše.  

„Samosebou, to by tak bylo, trať bez závor.“  

„Hm,“ pokračoval Stejskal. „A máš je stažený?!“  

„Bodejť,“ povídal pan Klimeš, „to dá rozum!“  

„A co máš před těma závorama?“  

„Nic, co by tam bylo?“  

„No nic,“ povídal pan Stejskal, „já že mám z jedné strany mlíkařský auto 
a z druhý strany čeká pekař, co jezdí vždycky pozdě s rohlíkama. Aby ty 
závory měly nějakej smysl!“  

„To mi dělá, WWW, naschvál,“ vztekal se na záchodě pan Klimeš. „Von 
musí mít všechno lepší.“  

„Přidejte na nádraží stánek s novinama, pane Klimeš, uvidíte jak ho s tím 
vytočíte.“  

„Dobrej nápad, WWW. Ježíš, že mě to nenapadlo?!“  

„Na co stánek s novinama?“ ptal se nedůvěřivě příště pan Stejskal. „Co je to 
za blbost?“  
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„Moje nádraží není žádné nádraží v nějaké prdeli,“ povídal důstojně pan 
Klimeš. „Samosebou, pokud máš nádraží, kde se v noci neprodávají ani 
lístky, tak tam ten stánek mít nemusíš!“  

„WWW dík,“ povídal mi u žlábku. „Hele, Stejskala z toho budou vomejvat!“  

Takhle ty jejich dohady pokračovaly. Až jednou zubař Cemr navrhl, že 
v pátek se to zorganizuje, dají se na stranu stoly, vláčky se položí vedle sebe 
a bude se tajně hlasovat, kdo to má nejen hezčí, ale také více v reálu. Pak 
každej napíše svou volbu na druhou stranu tácku, Imra, jak bude roznášet 
pivo, tak to sečte a vyhlásí se vítěz. Aby to bylo spravedlivé, tak za čtrnáct 
dní bude odveta.  

„Já jsem z toho, WWW, nervózní,“ povídal mi u žlábku pan Klimeš. „Von to 
asi bude mít hezčí. Nemáš ňákej nápad?“  

A tak jsem panu Klimešovi poradil.  

„Hlavně,“ povídal jsem, „musíte využít momentu překvapení, to je důležitý.“  

Pan Klimeš ani pořádně nedopil ten den pivo a utíkal domů, tak se mu ten 
můj nápad líbil. V neděli mi u Kance povídal: „WWW, mám to všechno 
připravený, tak jak jsi mi říkal. WWW, to bude bomba, Stejskal se 
vztekne!!!“  

V pátek byla u Kance velká událost. Uprostřed hospody na zemi dvě desky, 
dva vláčky, co si to frčely kolem baráčků, projížděly tunelama, přes 
chráněné a nechráněné přejezdy, nevšímaly si výpravčího na nádraží a frčely 
pořád dokola. Chlapi si mnuli brady, bylo to těžké rozhodnutí. Moc velkej 
rozdíl v provedení nebyl. Stejskalová v sámošce vždycky vytáhla 
z Klimešové, co je nového, a naopak. Nakonec to vypadalo, že to přeci jen 
vyhraje pan Stejskal, jeho kravičky na stráni u tratě měly na krku zvonečky.  

Stejskal lil do sebe radostně pivo, bodře rozprávěl, chodil okolo svý desky 
a vysvětloval detaily. Pak musel na záchod. Když se vrátil, jeho vláček frčel 
dál. Vláček pana Klimeše ne, ale kolem vláčku pana Klimeše se nahrnula 
celá hospoda, kroužícího vláčku pana Stejskala si nikdo nevšímal.  

Vláček pana Klimeše opravdu stál, stál před nechráněným železničním 
přejezdem. Z jedné strany koukaly zpod lokomotivy nohy a z druhé strany 
hlava. Sebevrah na trati. Bylo tam auto s nápisem VB, dva esenbáci 
v uniformách a tři příslušníci ozbrojené železniční stráže. Pan Klimeš je 
předělal do téhle funkce z cínových vojáčků.  



282 

Pan Klimeš byl jednoznačnej vítěz. Hospoda jen hučela, Imra roznášel 
děkovné fernety od Klimeše, Stejskal zapíjel prohru.  

Pak se zastavil u mýho stolu. „Popíjíš, WWW, popíjíš, vidím dobře, kam ty 
fernety mířej. Nejsem blbej. Hned mě napadlo, že to není z jeho hlavy!“  

„Ale něco ti řeknu, WWW: dát sebevraha na nechráněný přejezd?? Taková 
blbost!!“  

„Za tunel patří, vy BABRALOVÉ!!!“ 
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JE TO TUŠENÍ – NENÍ TO TUŠENÍ – JÁ TO VÍM – JÁ TO NEVÍM 

Milá Dagmar. Musel jsem se zamyslet nad výrazem "tušení". Dokonce, ve 
své opovážlivosti (WWW je někdy opravdu drzej fracek), jsem Ti chtěl 
napsat. Že tohle není tušení. Že to je jistota, kdy víme, že zase vše rozkvete. 
Že se na to těšíme. Jakýpak vhodný příměr napíšeš, WWW, pomyslel jsem 
si, abys triumfoval.  

Jako vždy přispěchal na pomoc pan Klimeš, co byl u Kance přes záhady 
a tajemná zjevení. Povídal si jednou v pátek večer s hospodským Imrou 
u pultu. Bylo strašný horko ten den. Pak se vrátil ke stolu.  

„TUŠÍM, pánové,“ povídal smutně pan Klimeš, „že tento večer nebude tak 
radostný jako ostatní, že na nás padne neštěstí dosud nepoznané a bude se 
ozývat pláč a skřípění zubů.“  

Velmi jsme se kolem stolu pohněvali. Neboť vládla krásná nálada. Zubař 
Cemr vyprávěl, jak zašantročil jednou protézu jednomu tajemníkovi, jak ji 
nemohl najít a ze zoufalství se mu snažil nasadit protézu jiného tajemníka. 
Panu Kleisnerovi šel v mariáši list. Žemlička se díval oddaně na pana Cemra 
a hajnej Cajthaml si vyhrnul rukávy u košile. Já měl v rohu připravenou 
kytaru. No zkrátka pohoda. Do toho ten Klimeš s takovýma řečma!  

„Co to vykládáš,“ volali jsme rozhořčeně. „Jak tohle můžeš vědět, běž si číst 
s Božkou červenou knihovnu, když se ti tu nelíbí.“  

Pan Klimeš stál důstojně. „Pánové,“ pravil zarmouceně, „uvidíte, že má 
slova se záhy naplní. Imra mi před chvilkou řekl, že za chvilku dojde pivo 
a jiný nepřivezli!!!“  

 

P.S. Ale to nesedí, kdepak. Jaro je vždy nový zázrak, každý rok se opakuje 
a každý rok na to nevěřícně hledíme. To "tušení" tam naprosto sedí!! 
Omlouvám se!!!!!!!!!!!!!!!! 
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JAK SE STÁT MISTREM V TUŠENÍ  

Pan Klimeš byl příští pátek uraženej. Omlouvali jsme se mu u stolu 
i u žlábku. Příště, povídal pan Klimeš, si nechám tušení pro sebe. To ne, 
volali jsme plačtivě, to si zase nezasloužíme. Chtělo to halt něco jinýho! 

„Pane Klimeš,“ povídal jsem, „o to teď nejde, to co jsme vyvedli, to byla 
strašná sprosťárna, já jsem to nahlédl až doma a plakal jsem do polštáře. Ale 
zároveň jsem musel celou noc myslet na to, jak je to možný, že vy 
z nepatrnýho náznaku, vibrace zeměkoule okamžitě vytušíte věci následné. 
Alespoň tohle nám řekněte, já jdu objednat fernety!“  

„Tak jo,“ povídal smířlivě pan Klimeš, „ale bude to dlouhé. Jestli se mi 
hodláte courat od stolu cedit brambory, tak to nemá cenu.“  

Utíkali jsme všichni, i ten co nemusel, aby pak, když se to nemá, nemusel. 
(Čeština je zajímavá.)  

„Netušil jsem, že mám takové vlohy, pánové. Naopak, budu vám vyprávět, 
proč jsem se rozhodl jít do učení k Vovsovi, který o těhle věcech ví více než 
já. Znáte pánové moji Božku, ta je krásně zrzavá. Dostal jsem, po čem jsem 
toužil. Ale ta štrapáce. Netušil jsem tenkráte, co to dá za fachu. Moje tetička 
mi říkala před vojnou: „Najdi si holku, ať ti posílá na vojnu balíčky, ty seš 
rozežranej a táta s mámou to neutáhnou.“  

„Ale já chci tetičko jen zrzavou. A tady jich moc není.“  

„Dívej se pořádně kolem sebe,“ povídala tetička, „a nezaváhej.“  

Taky že jo: hned jsem na to šel. Stojím ve Varech na nádraží, že jako pojedu 
do našeho městečka. Přijel vlak od Sokolova, dále pak (když jsme odstoupili 
všichni od první koleje), pokračoval na Chomutov a Prahu. Jak odjížděl, tak 
vidím za voknem krásný, dlouhý zrzavý vlasy. Jen tak tak jsem stihnul 
naskočit na stupátko posledního vagónu.  

A jelo se! Zůstal jsem v tom posledním vagóně, jen jsem číhal, kdy ta moje 
krásná zrzka vystoupí. Bylo to až v Chomutově! Zaplatil jsem mezitím 
pokutu, za jízdu na černo, už jsem neměl ani floka. Ta její chůze se mi zdála 
divná? Spěchala, já blbec zapomněl zimník ve vagóně (odejel do Prahy) 
a spěchal za ní.  

No já to zkrátím, je to strašný, došel jsem za ní až na panskej záchodek 
a když si začala rozepínat poklopec, tak jsem zdrhnul. Čekal jsem do dvou 
do noci na vlak zpátky. Hladovej. Nabízel jsem za špekáčky v bufetu šálu. 
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Chacha, smál se ten chlap hnusnej. Šál za nezaplacené špekáčky mám tolik, 
že jsem je dal klukům do depa na čištění mašin. Ani pásek nechtěl, výměnou 
za dva špekáčky a provázek. Až jeho žena, ta se slitovala a vodlila mi do 
papírovýho kelímku trochu teplej vody z těch špekáčků. Tak jsem to nějak 
přežil.  

Tetička povídala, ty troubo, tady si najdi holku na vesnici. Zejtra hrajou 
v Bernově, tam ňákou najdeš. Taky že jsem ji našel. Madla byla roztomilá, 
měli hospodářství, všechnu drůbež, prasátko. To ti chválím, povídala tetička. 
Každej měsíc bude něco. Hlavně jí piš, jak na ni myslíš. Hned jsem jí taky 
napsal. Netušil jsem, pánové, a to zdůrazňuji, pravil významně pan Klimeš, 
že to je poslední dopis. Psal jsem:  

Madlenko, musím na to myslet. Jak vstáváš ráno a radostně kvokáš se 
slepičkama. Jak pak jako kačenka se kolébáš na zastávku a v autobuse vesele 
štěbetáš jak husička! No, není to krásné pánové?“ zeptal se pan Klimeš. Pan 
Cemr si dojatě mnul oko. „A vidíte, dostal jsem odpověď: Ale jeď, ty vole, 
jeď!!  

Na vopušťáku jsem to zkusil znova. Tetička říkala, ať se nenechám vodradit. 
Maruna byla veselá. Povídala, mně se líbíš, ale rodiče mám divný. Máme 
kozí farmu a jak to nepochválíš, tak máš utrum. A pak, voni chtějí, abych si 
vzala šetrnýho. Já to zvládnu, Marunko, povídal jsem. Vychválil jsem tu 
kozí farmu. Řekl jsem, že jsem strašně šetrnej. Celá rodina dbá na majetek. 
Prostěradla po babičce stříháme nejdřív na utěrky, pak na kapesníky, pak 
s nima maminka záplatuje spodky.  

„Tak to jsme rádi,“ povídala Maruny maminka. „Holka jednou tuhle farmu 
zdědí. Máte rád kozy, viďte?“  

„Zbožňuju je,“ povídal jsem se sklopeným zrakem.  

„A ty máš Maruno také kozičky ráda, viď!! Jsou to ostatně tvoje kozičky, 
všechno jednou zdědíš!!“  

Vona na to: „Ano maminko, to jsou moje kozičky a mám je ráda!“ 

Tušíte pánové správně, že v tom byl zase dopis.  

Vlastně ne dopis. Chtěl jsem ukázat, že jsem šetrnej a napsal jsem 
koresponďák. Krásně ho volemoval srdíčkama. Jenom jednou barvou ale, 
aby její maminka nemyslela, že utrácím za pastelky. Přišel mi v obálce 
zpátky; na lístku bylo připsáno: "už se u nás blbče neukazuj"!!!  
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Teď, pánové, teď jsem vobjevil v sobě tydlecty vlohy tušící. Začal jsem 
tušit, kde jsem udělal chybu. Pravda, chvilku mi to trvalo! Pak jsem byl 
osvícen. Musí tam být někde chyba, hrubá chyba! Tušení mne pánové 
nezklamalo. Když jsem vyndal ten koresponďák z kapsy, tak uprostřed těch 
srdíček jsem ji hned uviděl! Bože, paní učitelka Maříková by mě hnala!!  

"Maruno, musím stále myslet na tvé chlupaté kozički!"“ 
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ZÁHADNÁ ZMIZENÍ PANA KLIMEŠE 

Tajemná mizení a pátrání, jak k nim došlo, se táhne celou lidskou historií. 
Vyprávěl mi u Kance pan Klimeš, že von je těma tajemnejma silama, co 
tahle zmizení způsobujou, přímo fascinován. A zrovna tak ho fascinuje prej, 
jak někteří lidé jsou schopni záhadně zmizelé vobjevit a to jen na základě 
nevysvětlitelnýho tušení.  

„Ale musím mít jistotu, že se jedná o záhadné zmizení, tohle si ověřuju, 
abych se nezabejval nějakou blbostí. Už jako kluk, WWW, jsem jednou 
u zpovědi se přiznal panu farářovi, že mám pochyby vo záhadném zmizení 
Krista z toho hrobu. Ptal jsem se pana faráře, jestli nebylo eventuelně možné, 
že vodtud zdrhl nějakým tunelem. Musel jsem se pomodlit šestkrát 
"Otčenáš" a vosumkrát "Zdrávas" za ty hříšné myšlenky.  

Při příští zpovědi jsem říkal, že už na ten tunel nemyslím, ale pořád musím 
myslet na to, jestli ho odtamtud někdo v noci tajně nedostal, když stráž 
spala. Otčenášů bylo dvanáct a Zdrávasů taky tak. Nakonec to skončilo 
jednou tak, že pan farář vylítnul ze zpovědnice, vytáhl mě za flígr z kostela 
a ještě mě majznul kropenkou. Už jsem na náboženství nemusel chodit. Pan 
farář řekl tatínkovi, že si najdu jednou cestu k Bohu sám, páč jsem 
přemejšlivej.“  

„Jo WWW,“ povídal pan Klimeš, když jsme si dali ferneta, „mám záhady 
rád, ale musím mít jistotu. Jednou jsem napsal Růženě na lístek: "Mizím 
z tvého života, nehledej mě, bylo by to marný!"  

A představ si, WWW, že ona, vedená naprosto nevysvětlitelným tušením, si 
přišla pro mne sem ke Kanci! Možná si, WWW, říkáš, že to byla jen prostě 
blbá náhoda, že na tom mém vobjevení Růženou nic tajemného není. To víš, 
že mi to taky vrtalo hlavou, tak jsem takhle záhadně zmizel vícekrát. 
Pokaždý, pokaždý, WWW, mě zde bezpečně našla. Máš pro to, WWW, 
nějaké racionální vysvětlení?“  

„Nemám, pane Klimeš,“ povídal jsem. „Až mi z toho tajemna jde mráz po 
zádech. Dáme si ještě jednoho ferneta!!!“  
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DVOJÍ ŽIVOT PANA BĚHOUNKA – NA UVÍTANOU MILÉ DAGMAR 

Četl jsem to vaše pěkné povídání o Madeiře, milá Dagmar, jenom jste mi 
potvrdila, co o ní vyprávěl u Kance pan Běhounek. Pan Běhounek jezdil ve 
Varech autobusem na trase od tržnice do Dvorů. Skoro takovej obyčejnej 
autobusák. Byt v našem městečku v paneláku, manželka pokladní 
v samoobsluze a dvě děti.  

Ale pan Běhounek nebyl obyčejnej autobusák, pan Běhounek žil dvojí život. 
Měl stálej sen, který se každou noc vracel.  

„Já z toho, WWW, snad zblbnu,“ říkával mi u Kance. „Já ti nevím, jestli teď 
se mi to zdá a v noci je to pravda, nebo naopak.“  

Pan Běhounek byl v tom svým druhým životě naftařskej magnát. Povídal, že 
ani přesně neví, kolik má milónů dolarů. Už prej se vším seknul, je jen 
čestným členem nějaké správní rady a jezdí si s jachtou po světě.  

„Nejhorší je, WWW, že tam při párty dávám k lepšímu, jak se mi zdá 
pravidelně o tom, že jsem chudým šoférem a jezdím někde za železnou 
voponou autobusem!“  

Pan Běhounek byl věčně bez peněz, protože všechno prosázel ve sportce. 
Třískal tiketem u Kance o stůl.  

„Podívej, WWW, zase jenom pátá! V noci jsem v Las Vegas vyhrál v ruletě 
skoro tři sta tisíc dolarů a tady si ani neškrtnu! Kruci, kdybych si já blbec 
zapamatoval alespoň číslo konta, co mám ve Švýcarsku. Kdyby se mi 
podařilo ty sny nějak propojit. Ale to ne, vykládám u šampaňskýho vo tom, 
že se mi zdá ten sen o chudým šoférovi a ještě se tomu řehním!“  

Hostinskej Imra pana Běhounka zbožňoval. Jak jen to šlo, tak si přisedl 
a poslouchal jeho vyprávění.  

„Až se mi ty sny podaří propojit,“ říkával mu pan Běhounek, „tak to tady, 
Imro, rozsvítíme, vo tom se bude ještě po sto letech vyprávět. A napiš mi ty 
piva, Imro, na futro. Pozítří bereme, tak to srovnáme!“  

„Dneska přijde Běhounek vyrovnat sekeru,“ povídal jednou Imra, „už se 
těším jak malej kluk! Chystal se na Madagaskar, to bude zajímavé! Víš 
WWW, to je úžasnej člověk. Já mu ten dvojí život věřím A vyrovná dluh 
vždycky řádně. Škrtnul jsem mu z dluhu, WWW, utopence a plísňovej sýr. 
Je to čest, že si ho naftovej magnát u mě dal!“  
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HAJNEJ CAJTHAML CÍTÍ S POPELKOU  

Dovolte mi, abych se v těchto předjarních nadějných dnech vrátil zpátky do 
časů vánočních, ale časů dávných, ne těch Vánoc právě minulých. 

Kdy byla zima jak má být, za okny třeskutě mrzlo a u Kance bylo tak hřejivé 
teplo. V rohu na vyvýšeném stojanu hrála televize. A dávala Popelku, jako 
každý rok. Hajnej Cajthaml se na ni každý rok u Kance díval, nikdo na něj 
nesměl mluvit, pak se rozškytal a nepřešlo ho to, tak musel jít domů. Nebylo 
s ním prostě ten den nic, tak ho Popelka každej rok vzala.  

Chytla si mě před sámoškou takhle před Vánocema paní Cajthamlová: 
„WWW, že tam vyvádíte u Kance já nevím co, na to už jsem si zvyklá, ale 
aby mě chodil pokaždý když dávají Popelku uškytanej a uřvanej domů, to už 
je na mě fakt moc. Minulej rok škytal a chtěl si ještě něco nalít z baru, jak 
škytnul tak vzal poličku, kde jsem měla šálky ještě po babičce z Vídně. Dva 
jsou fuč! Slepila jsem je a strčila dozadu. V pátek zase dávaj Popelku, 
vypněte televizi, opijte ho, já nevím co, ať mi zase nepřijde uřvanej a se 
škytáním.“  

Musel jsem do věci zasvětit zubaře Cemra, já jsem si přeci jen netroufnul, 
Cajthaml mě znal jako malýho kluka.  

Pohádka začala; Cajthaml si natočil židli, rozepnul knoflíček u krku a začal 
zhluboka dýchat.  

„Ach, jak je krásná,“ vzlyknul.  

„Takovejch holek je,“ povídal pan Cemr, „co na ní zase Cajthaml tak extra 
vidíte?“  

Cajthaml mávnul rukou. „Zlá, zlá macecha,“ vyhrkl a setřel slzu v oku.  

„Jaká zlá macecha?“ vyjel Cemr. „Stará se o ni? Stará! Co by podle vás 
Cajthaml měla dělat, nechat holku někde courat a mejt nádobí za ni?“  

Cajthaml ještě více natočil židli. Popelka vyjela na koni a střelila někam 
lukem.  

„Chudinka moje malá,“ vzlykl Cajthaml.  

„Ježíš WWW, slyšel si to? Vona si to drandí na koni, střílí lukem a je 
chudinka. Vy jste se snad Cajthaml už dočista zbláznil!“  

A takhle to šlo dál.  
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„Tady máte tu vaši chudinku“ vykřikoval pan Cemr, když Popelka 
vyndávala pozlacený šaty z oříšků. „Tady ji máte!! Dělá z vás vola, 
obyčejnýho vola Cajthaml a vy jí to léta žerete.“  

Popelka skončila. Cajthaml třísknul do stolu a díval se krvavýma očima na 
Cemra. Já jsem raději na chvilku zmizel. Ale stejně jsem slyšel, protože 
Cajthaml řval jako tur.  

„S vámi se vy pitomci nedá na pohádku dívat. A tak jsem se na ni těšil!“  

„Fernety!“ zařval na Imru.  

Ale neškytal, tak jsem měl radost, jak jsem si u paní Cajtahamlový šplhnul.  

„WWW,“ chytla mě mezi svátkama, „co jste s ním dělali?“  

„Vždyť jste chtěla, aby neškytal!“  

„To neškytal, ale jak přišel zlinkovanej. Že jste ho to nenechali prožít. Až do 
jedný ráno mě honil po bytě s lodičkou a zkoušel mi ji nasadit. Musela jsem 
se schovat do skříně za závěs, von byl jak divokej.To se nedalo odporovat, já 
ho znám.“  

„Pořád mně ta lodička nepasovala, jak byl nametenej a netrefil se. Já už byla 
zoufalá. Pak jsem využila moment nepozornosti a to mě zachránilo. 
Podstrčila jsem mu místo střevíčků jeho rozšněrovanou pohorku. Von má 
nohu o tři čísla větší, ještě ji má rozšmajdanou a tak se bezpečně trefil!“  

„A nechte ho příště škytat, ty šálky po bábě z Vídně mi můžou být 
ukradený!!“  
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TAJEMNÁ POSTAVA 

Ono je to vůbec těžký, dešifrovat na dálku gesta, uhádnout, co tím chtělo být 
vyjádřeno.  

Milicionář Žemlička, co chodil ke Kanci na pivo, přišel jednou za panem 
Klimešem, co byl expert přes tajemno. Že prej se mu teď v noci pravidelně 
zjevuje postava, v bílé košili, v ruce má knihu a hrozí mu ukazováčkem.  

„Žemličko,“ povídal pan Klimeš, „ty jsi přeci ještě na Moravě byl pobožnej 
a chodil do kostela. Vono je možný, že se ti zjevuje Ježíš a volá tě 
k pořádku.“  

„To je blbost,“ povídal Žemlička, „žádnej Pán Bůh není, to by vo tom 
soudruzi na vokrese museli něco vědět. A do kostela jsem chodil jen do 
Vítěznýho února, páč jsem byl pomýlenej.“  

A pan Stejskal povídal: „Ono to nejni tak úplně jasný, že se jedná o Ježíše, to 
může být klidně Satan, který na sebe vzal jeho podobu.“  

„Já jsem z toho blázen,“ říkal mi na záchodě Žemlička, „tak Ježíš nebo 
Satan??! Tobě se WWW nic ve snech nezjevuje? Ty jsi byl přeci 
ministrant.“  

„Ale zjevuje, pane Žemlička. Zjevuje se mi často pan farář, jak lomí rukama, 
protože jsem k oltáři přiběhl s kadidlem zase dřív, než jsem měl. Ale on mi 
pořád říkal, že se ze mě zjeví, a tak to není nic divného.“  

A dolehlo to na toho Žemličku, že do sebe celej večer lil fernety. „Prohlídni 
si tu postavu příště pořádně,“ povídal pan Klimeš, „takhle je to moc vobecný 
a víc ti k tomu říct nemůžu.“  

Příští pátek měl Žemlička podrobnosti. Postava se mu zjevila v úterý a ve 
čtvrtek. „Má sandály, dlouhý vlasy a plamennej pohled,“ povídal Klimešovi. 
„Tak je to jasný, Žemličko, je to Kristus a ty se zamysli nad svým 
bezbožným životem, to ti chce tím vztyčeným ukazováčkem říct.“  

„Pepíku,“ povídal pan Stejskal, „já bych pořád ještě toho Satana 
nevylučoval, von je to prevít. Hele Žemličko, máš doma ještě krucifix?“  

„Nemám,“ povídal nešťastně Žemlička, „ale mám ještě růženec po 
mamince.“  

„Tak si ho ber do postele a uvidíš, jak na to ta postava bude reagovat.“  
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Žemlička přišel ke Kanci celej rozzářenej. „Co jsem říkal,“ povídal 
Klimešovi, „žádnej Bůh neexistuje!! Pravdu má tady Stejskal, je to Satan 
a ten mi může bejt ukradenej.“  

„A jak to víš tak jistě?“ ptal se nedůvěřivě pan Klimeš.  

Žemlička objednal velký fernety. „Musím se na to napít, tak se mi ulevilo. 
Spal jsem celej tejden s tím růžencem. Až do včerejška nic. Ale včera se mi 
ta postava znovu zjevila. Koukala na mě, pak práskla tou knihou vo zem 
a šla pryč. Najednou se vrátila, zahrozila mi pěstí, otočila se, vysoukala si tu 
bílou košili a vystrčila na mě holou prdel.  

Tohle by přeci Kristus neudělal!!“  
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JAK PŘIŠEL ŽEMLIČKA O HASIČÁRNU  

Jednou v neděli odpoledne jsem si skočil na točený do té naší hospůdky 
U Kance. Bylo tam prázdno, akorát u stolu žužlal pivo ten trouba 
milicionářskej Žemlička. Tak jsem si přisedl, páč to se sluší, a přemýšlel, 
o čem se s ním asi budu tak bavit.  

„Koukal jsem, pane Žemlička,“ povídám, „jak vám ta milicionářská 
uniforma slušela, když jste šel v čele prvomájového průvodu.“  

„No jo,“ povídal Žemlička, „ale já jsem měl nejraději tu hasičskou, když 
jsem byl ještě dobrovolnej hasič u nás na Moravě. Jenže pak jsme v těch 
slavných májových dnech přišli o hasičárnu a hasičskej dobrovolnej sbor byl 
zrušenej.“ A tak jsem si od Žemličky nechal vyprávět, jak přišli v květnu 
1945 o hasičárnu: 

To ti bylo WWW už opravdu na konci války a všude byl hroznej zmatek. 
Ale už se vědělo, že Rudá armáda je blízko a my jsme se na její příjezd ve 
vesnici připravili. Na věž hasičárny jsme nejdříve ráno vyvěsili rudej prapor, 
napekly se koláče, nakrájela klobása a votevřela slivovice. Pan Pánek 
namaloval velkej vobraz Stalina, ale maloval to podle nějaké protektorátní 
karikatury a Stalin měl nos jak hák vod maďarskýho vagónu, byl kudrnatej 
a odstávaly mu uši. 

Už bylo poledne a Rudá armáda pořád nikde. Tu mě, WWW, napadlo, že 
naše vesnička leží stranou, že my to osvobození propásneme. Vzal jsem 
flašku slivovice, tác s klobásama a s Lojzkem Kovářů jsme seběhli po stráni 
na hlavní cestu. A právě včas. V zatáčce se za strašnýho řevu objevil první 
tank! Ve věži stál velitel v zaprášené uniformě a na krku měl dalekohled. 
Stoupli jsme si s Lojzkem doprostřed cesty a radostně mávali. Lojzek se 
pokoušel tančit kozáčka, jak to viděl v jednom filmu s Burianem. Tank 
zastavil, já jsem vylezl na pancíř a nalil panáka slivovice. Důstojník ji do 
sebe vobrátil a já jsem volal radostně „zdravstvujtě“. Důstojník si zakousnul 
klobásu a z věže vykouknul řidič. Nalil jsem další panáky a napili se oba. 
Lojzek mezitím dvakrát spadnul do pangejtu, ale vždy obětavě vylezl! 

Pak ten šofér zalezl, motory zařvaly a jen taktak jsem seskočil. Vyplašenej 
Lojzek spadl potřetí do pangejtu. Tank se začal rozjíždět. Velitel se díval 
dalekohledem na naši vesničku. Věž se začala otáčet a pak se ozvala taková 
rána, že jsem se WWW skoro podělal. A ta naše krásná hasičská věž s rudou 
vlajkou a měděnou střechou se nadzvedla a jak táhla za sebou ty usušený 
hadice, tak vypadala chvilku jako kometa. 
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WWW, já to řeknu jen tobě, jak ten tank kolem mne projížděl, tak jsem 
viděl, že má na boku černej, bíle lemovanej kříž. Co ti mám povídat. Už 
jsem ty kalhoty stáhnout nestačil. A tak jsme přišli o hasičárnu a já o tu 
krásnou uniformu!  
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 LETECKÁ BITVA O ANGLII U KANCE  

V pátek bejvalo vždy u Kance živo. Už od odpoledne. To se tam alespoň na 
jedno pivo zastavili i ti, co tam jinak nechodili. Večer pak se hrálo na kytaru 
a bylo fajn. Ale tenhle pátek, o kterém vám chci vyprávět, tam bylo nějak 
mrtvo. Popíjel jsem pomalu pivo a tu si ke mně přisedl Francek Dolejšů. To 
vám byl strašně hádavej chlap. On musel oponovat za každou cenu!  

No ten mi přišel do rány.  

„Francku,“ povídal jsem, „teď jsem ti zrovna dočetl knížku vo leteckej bitvě 
mezi Anglií a Německem. A představ si, že ten maník tam popisuje, že jak 
votevřel pumovnici nad Německem a házel ty bomby dolů, tak krásně tím 
průzorem viděl, jak dopadají na ty strategický cíle a vybuchují.“  

A už jsem ho měl!  

„To není možný!“ vyskočil Francek. „To je blbost, to letadlo má ňákou 
rychlost a když ty bomby dopadnou, tak už musí být v hajzlu!“  

„Hele,“ povídám, „běž se zeptat támhle Kleisnera, ten za války lítal, on mi to 
potvrdí.“  

Francek vyrazil k německýmu stolu, kde se hrál mariáš. Pan Kleisner ho 
chvilku poslouchal, vodložil karty a viděl jsem, jak vohýbá ten kulatej tácek 
s čárkama, sype do něj drobný a nechává je padat. Francek se vítězně vrátil, 
že to Kleisner zkoumá, že to ale vypadá, že má pravdu on. Do hospody vlezl 
učitelskej Pašek, ten šetřil na trabanta a každej pátek měl k večeři 
bramboráky a pak si skočil se džbánkem pro pivo. Francek ho dotáhl ke 
stolu. Učitelskej se zamyslel a dal mu za pravdu. Francek samou radostí 
vobjednal fernety a učitelskej si musel cvaknout.  

„Nemáte pravdu,“ povídal jsem, „ten maník ví, o čem píše.“  

Imra donesl natočenej džbánek učitelskýmu na stůl. Ten z něj upil a začal se 
se mnou hádat! Vytáhl tužku a na Franckovo tácek začal malovat vzorce. 
U německýho stolu starej Steinbach udělal z karet domeček a Kleisner ho 
svrchu bombardoval drobnejma.  

Od maďarskýho stolu tam šel Keder na výzvědy, aby věděl, co se děje. Do 
hospody vlezl na jedno točený pan inženýr Kořán, co dělal na vokrese na 
stavebním úřadě.  

„Pane inženýre!“ volal Francek. „Pojďte nás rozsoudit.“  
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Inženýr Kořán si donesl pivo a Francek mu hned donesl ferneta, aby to 
nebylo zadarmo. Kořán se zamyslel, pak vytáhl desky. Chvilku v nich 
hrabal.  

„Tenhle zápis je na hovno,“ povídal a vyndal list.  

Udělal vám z něj krásný letadýlko. Mezitím už tam měl druhý pivo. Napil 
se, vzal slanou tyčinku, rozlámal ji na kousky a pouštěl z letadýlka do 
popelníku a počítal. Učitelskej dopil džbánek a Imra mu točil další. Maďaři 
se skoro všichni přestěhovali k německýmu stolu. Byl tam i pan Hadaš, co 
dělal vrátnýho, ale za války lítal u královské perutě. Hádal se s Kleisnerem.  

Učitelskej se hádal s inžinýrem. Vyndal z kapsy poznámkový blok (nosil ho 
pořád při sobě, aby do něj jeho kluk nemohl a nevykecal to ve třídě), řekl, že 
Kadlabu už zkoušet nebude, páč je to blbec, vytrhl list a udělal skoro tak 
pěkný letadlo, jako Kořán, jenže menší. Dopíjel už druhý džbánek a do toho 
jsem teď já objednal fernety. K německýmu stolu si přisedl hajnej Cajthaml 
a držel s Hadašem! Maďaři se rozdělili napůl. Hospoda jen hučela. Když 
jsem šel na záchod, tak učitelskej stál u jedný mušle, Kořán u druhej. Jednu 
ruku zaměstnávali u poklopce a tou druhou voba nehtama ryli do vomítky 
nad kachlíkama vzorce a hádali se. Hospodskej Imra z toho byl divokej, 
neustále měnil zvohýbané tácky a odnášel do koše nepotřebná letadla. Kořán 
zjistil, že má ještě dva zápisy na hovno a učitelskej u třetího džbánku našel 
dalšího pitomce na propadnutí a vobětoval ho na leteckou bitvu. Imra se 
snažil zahnat Maďary k jejich stolu, ale těm hořely tváře, objednávali frťany 
panu Kleisnerovi a Hadašovi a bylo vidět, jak jsou šťastný, že se mohou 
zúčastnit letecké bitvy, když jim to za války bylo odepřeno, páč neměli 
letectvo.  

Pro učitelského přišel kluk. Ten ho vůbec neposlouchal, Kořán mu řekl, ať 
řekne doma, že jsou ucpaný trubky a tatínek čeká. Hádavej Francek 
zapomněl, co tvrdil, držel teď s Kořánem proti učiteli!  

Když jsem přišel druhý den ke Kanci, tak Imra mi povídal: „Ježíš WWW, co 
se to tady včera dělo?! Viděls, co mi udělali na hajzlu? Já to už přesádroval, 
ale to přeci není možný! Navíc jsem našel dvě letadla a víš z čeho? Já bych 
toho parchanta roztrhl, kdybych věděl, kdo to byl! Vytrhl mně listy z Knihy 
přání a stížností a ještě s pochvalnejma zápisama!“ 

Pak se na mne podíval a povídal: „Moc bych za to, WWW, nedal, že v tom 
bordelu máš zase prsty ty!“  
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A paní Marika, co na mě držela, páč jsem Imru odnaučil rozbíjet šálky 
a talíře, povídala: „Joj, nechaj ho být, Imra! WWW měl jedinej tácek 
nezmačkanej!“  

Sáhla pod pult a nalila mi tu dobrou "barack" pálenku a sobě taky!!!  
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"CEDIT BRAMBORY" ANEB SERIÓZNÍ VÝZKUM. 

Tohle jsme jednou řešili u Kance, proč nám pivo tak nechutná doma jako 
v hospodě. Pan Klimeš, co byl přes záhady a tajemná zjevení, tak ten se 
dokonce jednou v rámci výzkumu vobětoval. Zůstal v pátek doma a my jsme 
mu od Kance posílali v pravidelných intervalech ve džbánku pivo. Protože 
pan Klimeš říkal, že s lahváčem by to nebylo ono, že je ochoten ze sebe 
udělat pokusný morče, ale musí mít vodpovídající materiál.  

„Jsou to muka!“ vzkazoval nám po druhém džbánku. „Co říkal pan Cemr?! 
Už přišel Cajthaml?“ Po čtvrtém džbánku jsme četli vzkaz na tácku psaný 
viditelně roztřesenou rukou.  

„Připadám si tak vopuštěnej, držte mi palce, ať ten pokus zdárně dokončím!“ 

Další vzkaz přišel na čtvrtce. Na jedné straně byl vodovkama namalovanej 
pionýr s hranatou hlavou a v ruce držel mávátko. Pod ním – 1. máj – Klimeš 
4B. Na druhé straně - 

„Pošlete ferneta, nebo je se mnou amen!! Božka na mě nemluví, protože 
když jsem šel na hajzlík, tak jsem se zapomněl, a řekl jsem jí jako u Kance: 
,Jdu přecedit brambory.‘“  

S pátým fernetem se posel Francek Dolejš vrátil zpátky. „Chrní na gauči 
s votevřenou hubou,“ vzkazovala Božka. 

„Doufám, že nezačne cedit brambory! Příští pátek ho tam máte zpátky – 
výzkumníka!“  
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ČAROVNÁ VÍLA U STUDÁNKY  

Domácí práce, to bylo často vážně diskutované téma u Kance. Ale nikdy 
jsme se neshodli na nějaké společné závěrečné deklaraci. Ono je to opravdu 
různé. Pan Klimeš, co byl u Kance pres záhady a tajemná zjevení, tak říkal, 
ze on sám to snad nikdy nevyřeší, jak se má zachovat.  

„Vono je to taky těžký s mojí Božkou. Když nic nedělám, tak nadává, když 
se zapojím tak taky nadává, že si to radši udělá sama. To vám je pánové 
hlavolam, jakej postoj zaujmout, ze jsem z toho každou sobotu divokej.“  

„Ale Klimeš,“ povídal zubař Cemr, „tady je snadné řešení. Ta vaše Božka 
potřebuje, abyste její počínaní něžně komentoval! Neškodilo by dokonce 
trochu poezie.“  

„Já nevím,“ povídal Klimeš, „vona je Božka děsně hubatá. Vo to nejde, já 
znám celej Máj nazpaměť, já jsem sečtělej, ale nevim nevim!“  

„Zkuste to Klimeš,“ povídal pan Cemr, „tohle zlomí každou, chce to jen 
podat s citem!“  

Příští pátek přišel pan Klimeš celej rozpačitej. „Copak?“ ptal se pan Cemr, 
„neříkejte že to nezabralo.“  

Pan Klimeš jen mávnul smutně rukou a objednal fernety. „Vejsledek je ten,“ 
povídal, „že na mě Božka ještě teď nemluví a musel jsem vymalovat chodbu. 
To jste mi teda pane Cemr poradil, to jo!!“  

„Přitom jsem se tak snažil,“ povídal zamyšleně pan Klimeš. „Jak Božka 
začala mejt nádobí, tak jsem si sedl v kuchyni a zapálil si. ‚Boženko,‘ 
povídal jsem, ‚ty máš při tom drhnutí hrnce vod segedýnu tak ladné pohyby, 
až se tají dech.‘ A vona na to: ‚Ty seš Klimeš ňákej cáknutej ne?! A běž 
smradit s tim cigárem jinam.‘ Já jsem se nenechal vodradit a tlačil dál na 
pilu. Jak umejvala podlahu, tak jsem něžně, ale vopravdu něžně povídal: 
‚Božka, ty tak svůdně vrtíš zadečkem, že šestnáct dobře vykrmenejch bejků, 
poslaných bohyni cudnosti, mě má co držet, abych nepřiklekl, nevodstrčil 
ten kýbl a nepokryl tvou šíji vášnivejma polibkama!‘ “  

„Ježíš, to je krásný,“ zvolal pan Cemr, „Klimeš, jestli tohle nezabralo, tak už 
vám není pomoci.“  

„Nezabralo, pánové, nezabralo,“ povídal sklesle pan Klimeš. „Měl jsem to 
tušit, ale já vůl ještě pokračoval: ‚Jsi krásná, čarovná víla, která ve studánce 
prosté objevuje pohádkové poklady!‘“  
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„Teda Klimeš!!“ povídal vobdivně pan Cemr, „tohle jestli tu vaši Božku 
nedostalo, tak já už ničemu nerozumím.“  

„Nedostalo,“ povídal pan Klimeš a zahanbeně se koukal někam do kouta. 
„Naopak. Vytáhla štětku, co s ní čistila hajzlík, a mrskla ji po mně. Já jsem 
teda stačil uhnout, ale pánové, nepřejte si vidět jak vypadala ta stěna!! Až 
třetí nátěr ty poklady zakryl!!“  
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ U KANCE 

Když jsem dočetl povídání o tom, jak se Bobeš nemohl vyčurat, tak mě ta 
vzpomínka napadla, ba přepadla. Je to vhodné, WWW, psát na Zvířetník? 
ptal jsem se sám sebe. Samosebou, okamžitě jsem si odpověděl, přece jim 
tohle nemůžeš zatajit!  

V hospodě U Kance mělo všechno svůj řád. Mariášníci seděli u svého stolu, 
Maďaři taky u svého, hajnej Cajthaml se zubařem Cemrem a válečným 
pilotem panem Hadašem měli také svůj stůl a nikdo si k němu nesedl, dokud 
nebylo jisté, že nepřijdou. Pouze za výjimečných okolností došlo 
k promíchání. První známka, že se něco děje, byl hospodskej Imra. Ten 
věděl, co se u každého stolu povídá. Jak začal zpoza pultu nějakej stůl zavile 
pozorovat a připravil si tácek na fernety, bylo jasné, že se tam něco mele!  

„Copak se tam děje, Imro?“ ptal jsem se ho takhle jednou v pátek, když 
zuřivě pozoroval stůl, kde seděl zedník Drozda, milicionář Žemlička a pan 
Trkal, co nakládal ve fabrice se zdvižkou tiráky.  

„Já se z toho zblázním, WWW,“ povídal Imra, „hádaj se tam, pitomci, kdo 
ve škole na hajzlu dočůral vejš! Panebože,“ povídal Imra, „jestli se toho 
chytí vedle u stolu, tak to zas bude pátek!“  

A šel si připravit tácek a štamprlata na fernety. Bylo zajímavé pozorovat, jak 
se oheň rozrůstá. Pan Lorenz se od mariáše naklonil k panu Trkalovi, pak 
když zahodili list, tak k panu Kleisnerovi a ten vedle k panu Hadašovi. A už 
to jelo! Madaři vyslali od svýho stolu na výzvědy Kedera. Dostalo to 
mezinárodní rozměry. Trkal říkal, že nejvyčůranější jsme my Češi, v tomhle 
že na nás nikdo nemá a ještě dneska že si to s každým v tom čůrání do 
vejšky klidně rozdá. Pan Lorenz udělal jenom pche!, on že v našem 
městečku chodil vedle do školy, ještě před válkou, když byla německá, 
nikdo na něj v čůrání do vejšky neměl a divil by se vůbec, že by pan Trkal 
dočůral vejš!  

Dostalo se to do obrátek. Zedník Drozda šel změřit skládacím metrem, jak je 
vysoká ta asfaltová stěna na záchodě. Všichni tvrdili, že na ně je krátká, že 
by to šlo až nad ni!  

Nakonec se dohodli, že půjdou ven za hospodu, kde je betonovej čtyřhrannej 
sloup, na tom to půjde dobře změřit a tam se to rozhodne. Za Čechy Trkal, 
za Maďary Keder, za Němce Lorenz.  
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Žemlička trval na tom, že Morava musí být zastoupena taky. Chvilku se 
hádali, jestli bude smět Žemlička taky čůrat soutěžně do vejšky, až nakonec 
pan Cemr dal za pravdu Žemličkovi a bylo uznáno, že Žemlička může 
zastupovat Moravu v čůrání do vejšky a nebude se to považovat za snahu 
o odtržení.  

Pak do sebe lili pivo jak zjednání a chodili se na záchod trénovat. Imra za 
nima lítal a kontroloval je. Čekalo se, až se pořádně setmí. Po desáté 
vyrazili. Cajthaml s brašnou, že o tom pak udělá úřední zápis, Cemr jako 
hlavní rozhodčí. Vyhrál pan Trkal. Nejvýše sice dočůral pan Lorenz, ale 
zkazil si to tím, že si stoupnul na špičky!  

Smutný osud postihl zástupce Moravy Žemličku. Říkal Cajthaml, že když na 
něj přišla řada, tak začal přešlapovat. Pan Cemr mu důrazně řekl, že 
s rozběhem nesmí počítat, ale Žemlička přešlapoval dál. Zadrhnul se mu zip 
a pustil si to, nešťastník, do kalhot!  

Když se pak vrátil do hospody převlečenej, tak mi na záchodě povídal: 
„Jestli já nemám v tom životě smůlu, WWW?! Ty kalhoty se daly ždímat 
a v botách to čvachtalo. Dostali by na frak!!!“  

„Jo jo,“ povídal pan Cemr, co si došel taky na záchod, „nestačí jen nadšení, 
důležitá je taky technická příprava, Žemlička!!!“  
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MOUCHY PANA UZLA 

Ten opuštěnej medvídek na smetišti mi něco připomenul a já vám to musím 
hned napsat. Měl bych správně vybalovat, protože jsem se vrátil po půlnoci, 
ale to počká. 

Do Čech jsem vyjel po týdenní dovolené u moře na noc. Magda hned za 
Ženevou usnula, jelo se pěkně a já jsem přemýšlel. Musíš na Zvířetník 
napsat, WWW, něco důstojného! Třeba jak jste u Kance slavili Vítězný 
únor. Jak ti hospodskej Imra donesl beranici a dělal jsi Gottwalda. Zubař 
Cemr, hajnej Cajthaml a pan Hadaš dělali nadšenej dav. Cemr si vzal 
z věšáku takovou tu sudeťáckou čepici pana Kleisnera, když jsem oznámil, 
že "pan prezident všechny mé návrhy přijal", vyhodil ji nadšeně do vzduchu, 
vrazil si vajgla do koutku úst a nadšeně tleskal.  

Vyprávěl jsem to pak doma Magdě, ale ta se nesmála, skoro brečela, že si 
nedám pokoj, že děti kvůli tomu mému blbnutí nebudou moci studovat a 
vůbec, že si myslela, když jsem přijal funkci místopředsedy SRPŠ, že už 
jsem dostal rozum. Teď prej vidí, že je to všechno marný, že vona by už byla 
raději, kdyby mě zavřeli za to, že jsem podepsal Chartu 77. Když už mám 
bejt zavřenej, tak za něco důstojnýho a ne za blbnutí u Kance!  

Ale u Kance, to vám byl takovej zvláštní spolek, že skoro nic neproniklo na 
veřejnost! A to tam chodili na pivo i milicionáři. Za rok na to přišel za mnou 
milicionář Žemlička, jestli prej bych zase (když je výročí) nemohl toho 
Gottwalda zvopakovat, že to umím lepší než samotnej Gottwald, bylo to prej 
tak dojemný, že nemohl usnout a fňukal do polštáře.  

Šel jsem tedy v neděli odpoledne na jedno točený, to bývá hospoda skoro 
prázdná, myslel jsem, že načerpám inspiraci a napíšu něco velebného. Seděl 
tam ale pan Uzel, co má problémy s mouchami. Ani mě pořádně nevnímal, 
oči měl obrácený ke stropu.  

„Dneska ho to bere fest,“ povídal Olda, co u Kance teď čepuje.  

Pan Uzel tedy seděl u Kance a koukal do stropu.  

„Je to hrozný,“ povídal Olda, „nejhorší je, WWW, že já už z toho taky 
začínám magořit.“  

Jo, vy nevíte o co jde, pravda! Tak tedy, pan Uzel už celá desetiletí řeší 
problém. Jak je možný, že moucha letí normálně, s křídlama nahoře, 
nožičkama dole jako s podvozkem a pak, pak provede ten fantastickej 
manévr, otočí se těsně pod stropem a přistane na něm. Pan Uzel tvrdí, že 
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z tohohle mají zamotanou šišku všichni vědátoři, co prej jich na světě je. 
NASA už do toho vrazila miliardy dolarů, podařilo se jim to jen částečně 
simulovat, a to ještě ve vesmíru, kde jsou jiné podmínky než na zemi.  

Pan Kleisner, co bejval válečnej pilot u Wehrmachtu, mu tou svojí 
hatmatilkou u Kance vždycky říkal: „Ty, ty ti s tim mouchem to chajzlu, to 
sem utělal s meserschmitem taky!“  

„A přistál jsi na mraku jako ta moucha na stropě?“ ptal se pan Uzel. „Tak 
vidíš, Hans, nesaháš tej mouše s tím meserschmitem ani po kotníky!“  

„Kotnyk, kotnyk, a té má moucha kotnyk, WWW?“ ptal se mě pan Kleisner.  

„Jo to já nevím, pane Kleisner,“ povídal jsem, „jistý ale je, že je má pevný, 
protože jsem ještě neslyšel o tom, že by si ho ňáká vyvrkla, když přistála na 
stropě.“  

„Správně WWW,“ povídal pan Uzel „a vůbec, kdybysi Hans lítal jako ta 
moucha, tak tě amerikáni nesundali jako shnilou hrušku!“  

Pan Uzel mě konečně zaregistroval. „WWW,“ volal mě ke stolu, „přisedni, 
podívej, dneska mají svůj den, to jsou nádherný přistání. Jak se na tenhle 
problém dívají ve Francii?“  

„Mají z toho taky zamotanou hlavu, pane Uzel,“ povídal jsem.  

„To si myslím,“ povídal spokojeně pan Uzel. „Víš WWW, nejvíce mě trápí, 
že zaklepu bačkorama dřív, než to bude vobjasněný. A lidi se mně kvůli 
tomu ještě posmívají.“  

„Jo, pane Uzel, tohle potkalo už mnoho velkých badatelů, uznání přišlo až 
dlouho po jejich smrti. Budete v dobrej společnosti.“  

„To jsi řekl hezky, WWW, na to si dáme ferneta. Oldo!“ volal pan Uzel. Ale 
Olda neslyšel, stál vedle v místnosti u kulečníku, pozoroval strop a mnul si 
bradu!  

 



305 

ŠTĚDRÝ VEČER PANA CEMRA 

Ono je vůbec zajímavé, že na Vánoce si vždy uvědomujeme tak nějak více, 
že už je rok zase pryč. Já tedy dokonce více než na Silvestra, nebo když 
slavím narozeniny. Vánoce jsou krásné svátky, a to i proto, že mají v sobě 
přesně odměřenou dávku smutku, bez kterého vlastně není radosti a štěstí. 
Snad i trochu více koukáme kolem sebe, všímáme si najednou lidí 
osamělých, u kterých si tu osamělost během roku ani neuvědomujeme.  

Zubař pan Cemr, vždy když se blížily Vánoce, tak byl čím dál nevrlejší. 
Život se mu dost nepovedl, dvakrát rozvedený, žil sám, protože – povídal 
pan Cemr – nehodlá se potřetí šťastně rozvádět. Seděli jsme tenkrát v tom 
předvánočním týdnu u Kance.  

„Pánové, tohle je spolek, ta naše socialistická republika, že Kocourkov je 
proti tomu řádně a rozumně spravovaná obec. Vodešly mi stěrače na autě! 
Myslíte,“ zuřil pan Cemr, „že seženete nový?! Myslíte, ze do nich koupíte 
aspoň gumičky?!“  

„Žemlička!“ zařval najednou na Žemličku, co seděl vedle u stolu. „Pocem! 
Jaký vymoženosti, vy pitomci milicionářský, to vlastně strážíte!? Když 
nemůžu sehnat ani pitomý gumičky do stěračů?“  

Cemr si to mohl dovolit. Milicionář Žemlička nedal na zubaře Cemra 
dopustit od té doby, kdy mu doma ve vaně vytrhnul stoličku. Škrabal se 
rozpačitě za uchem.  

„Povídal nám tajemník na školení, že ještě dílčí nedostatky jsou, ale 
v globále jsme na tom dobře.“  

„A kde je ten vobchoďák Globál, Žemlička?“ řval Cemr a třískal půllitrem 
do stolu!  

„Já abych snad kvůli těm gumičkám zažádal o přeložení do Mladý Boleslavi, 
pak kvůli brzdovým destičkám někam na Moravu a nakonec ze mě uděláte 
tuláka!“ Žemlička šel sklíčeně objednat fernety na usmířenou.  

„Nedá se s tím Cemrem vydržet,“ povídal mi hajnej Cajthaml na hajzlíku, 
„všímáš si, WWW, že takhle ho to bere každej rok před Vánocema?“  

„No jo,“ povídal jsem. „Pane Cajthaml, na pátek padá třiadvacátýho, 
vyškubnem se z toho předvánočního blázince a uděláme pro pana Cemra 
Štědrej večír tady u Kance! Já bych to teda, jestli jste pro, zvorganizoval.“  
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Všechny jsem oběhnul ten večír. Všichni byli pro, důležité bylo, že 
hospodskej Imra se pro věc nadchnul.  

„Ale WWW, štědrovečerní večeře, to bude maďarská klobása, domácí a fakt 
vostrá, přeci tady nemůžu ve čtyřce podávat salát a kapra, někdo to práskne 
a mám po žížalkách. Jinak ale, WWW, bude všechno opravdu vánoční.“  

Žemlička si vymínil, že dárek pro pana Cemra obstará on.  

Magdě se to moc nelíbilo, máš dělat v pátek salát, to je tvoje práce! Ale když 
jsem jí to vysvětlil, tak už nic neříkala, protože pana Cemra měla ráda.  

V pátek byla hospoda krásně vyzdobená chvojím. I kanec měl v hubě 
větvičku a Imra mu ještě nastříkal uši umělým sněhem. Místnost vedle ke 
kulečníku byla zavřená.  

„Copak se tady děje?“ ptal se pan Cemr. „A to se nehraje dneska kulečník? 
A ani Kleisner nehraje karty?“  

„Jsou Vánoce, pane Cemr, podívejte jak je ten kanec s větvičkou v hubě 
roztomilej.“ Imra začal roznášet klobásy s feferonkama. „Jo, dám si,“ 
povídal pan Cemr a najednou kouká, že vedle taky jedí klobásy a u našeho 
stolu taky všichni mají klobásu, a vedle talířku je položená zelená větvička.  

„Vy jste se tady snad všichni zbláznili!“ povídal pan Cemr a vrtěl hlavou.  

„Víte, proč je ten kulečník zavřenej, pane Cemr?“ povídal jsem a hned jsem 
mlel dál: „Protože, pane Cemr, dneska přijde ke Kanci Ježíšek, ale až po 
večeři. Jestli jste byl hodnej, tak vám něco přinese.“  

„Ty halt musíš, WWW, blbnout v jednom kuse, viď?“ Ale bylo vidět, že je 
zvědavej.  

Když jsme dojedli klobásu a zapili pivem, tak Imra zhasnul, nechal 
rozsvíceno jen nad výčepním pultem a šel vedle. Pak zazvonil krásně 
zvoneček a dveře se otevřely. Na kulečníku stál nádhernej rozsvícenej 
stromeček a z gramofonu zněly krásně koledy. Pod stromečkem byly dárky, 
většinou nalitá štamprlata, a Imra vyvolával obdarované.  

Bylo tam i divadelní kukátko po mé babičce, pro pana Uzla, co pozoruje už 
léta fantastické přistávání much na stropě.  

Pan Klimeš, co je přes záhady a tajemná zjevení, si nesl šťastně dva frťany. 
Uprostřed hospody se zastavil a upil. Celá hospoda ztichla. Pan Klimeš 
zavrtěl hlavou, podíval se proti světlu a frťana dorazil. Nikdo ani nedýchal, 
jestli to pan Klimeš uhádne. „Rum s griotkou!“ vydechl šťastně.  
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Pan Kleisner měl pod stromečkem kolíčkem sepnutej vějíř karet.  

„Takovej krásnej list jsem v mariáši nikdy nedostal!“ vykřikoval radostně. 
Ukazoval ho pak celý večer panu Hadašovi.  

Zkrátka každej měl pod stromečkem něco. Imrovi se strašně líbila bavorská 
čepice pana Kleisnera, a tak ji měl pod stromečkem. Já jsem tam měl 
zapalovač od pana Cajthamla, který se mi strašně líbil a pořád jsem o něj 
škemral, že mu za to dám tři nový.  

Pana Cemra jsme si nechali na konec. Byl už jak na trní.  

„Pane Cemr,“ volal Imra, „Ježíšek vám něco přinesl.“  

Byly to stěrače, skoro nové. Cemr si je nesl ke stolu a vrtěl šťastně hlavou.  

Pan Kleisner nebyl jen válečnej pilot, ale také muzikant. Stoupnul si na židli, 
vytáhnul saxofon a spustil "Heilige nacht". Celej německej stůl zpíval s ním. 
Venku se strhla chumelenice. Pan Cemr vyběhl se stěračema ven a zkoušel 
je zvenčí na okně hospody. Pěkně do rytmu té krásné písně. Imra stál u pípy 
v bavorskej čepici.  

Pak se pan Cemr vrátil. Cela hospoda pozvedla frťany na počest tý heilige 
nacht. Cemr ještě s těma mokrejma stěračema si taky stoupnul na židli 
a spustil "Narodil se Kristus pán ...". Ani jsem nevěděl, že umí tak krásně, 
dojímavě zpívat. Česká část hospody se přidala, Maďaři, co dostali pod 
stromeček láhev barackovice, si dojatě utírali oči. Byl to krásnej Štědrej 
večer. 

Na hajzlíku jsem povídal Žemličkovi: „Pane Žemlička, teď mi řekněte, kde 
jste sehnal ty stěrače, když fakt nikde nejsou?“  

Žemlička ztišil hlas a vykouknul na chodbu, jestli někdo nejde na hajzlík: 
„WWW, tohle ale musí zůstat mezi náma, přísahej!“ 

Zapnul jsem si poklopec a odpřísáhnul!  

„WWW, jel jsem predevčírem do Varů a šlohnul jsem je tomu vokresnímu 
tajemníkovi pro ideologii z auta.  

Von si je v Globále sežene!“ 
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U KANCE ČEPUJÍ GAMBRINUS A KRUŠOVICKÉ! 

Uprostřed hospody jsou teď navíc dva trámy, spojené nahoře fošnou. Na té 
fošně stojí prázdné lahve od piva, různých značek. Málokdy to vyjde tak, jak 
si člověk naplánuje, ale tentokráte jsem tam opravdu v neděli odpoledne 
skočil na točený. Sedl jsem si ke stolu, co sedával pan Kraus a připil na 
Zvířetník. A Olda, co tam teď čepuje, přiběhnul ke stolu, páč se mu zdálo, že 
jsem ňákej divnej, jestli prý něco nechci?  

„Oldo,“ povídám, „co ty flašky nade mnou, neni to sakra nebezpečný?“  

„Ale ne, pane WWW! To vám je náramná věc. Od tej doby, co jsem je tam 
dal, tak se mi tu nikdo nepere a dají si pres držku na chodbě. Mají strach, aby 
jim ty flašky nespadly na hlavu.“  

„No já mam strach taky, Oldo,“ povídám.  

„Pane WWW,“ povídal Olda, „já to řeknu jen vám, vy jste tady starej 
štamgast, ty flašky jsou pořádně přilepený, ale neprozraďte to, nebo se mi ti 
pitomci začnou strkat zase v hospodě!“  
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Již dlouho se chystám napsat. Byla jsem po dlouhá léta věrná 
čtenářka Zvířetníku. Veselé příhody skotačících pejsků, prskajících 
koček, skřehotajících papoušků mne vždy dojímaly. Zatoužila jsem 
také mít nějaké zvířátko, o kterém bych mohla psát na Zvířetník 
dojímavé nebo veselé příběhy a to podle tématu. Jsem vdova 
v nejlepších letech, finančně nezávislá. Dlouho jsem se rozhodovala, 
jaké zvířátko si pořídím. Četla jsem dál příhody na Zvířetníku 
a zjistila, že nejméně legrace je se želvou a jedním druhem akvarijní 
rybky, co zaleze do amfory a nevyleze jen na žrádlo (děkuji, pane 
Růžička).  

Pořídila jsem si celou řadu plyšových zvířátek, abych viděla, jak se 
hodí k sedačce, k závěsům, k mému oblečení a jestli by třeba kocourek 
sedící na okně nerušil velebné panorama Hradčan, na které koukám.  

Pak jsem se po roce a půl váhání rozhodla a šla do útulku. Požádala 
jsem o pejska veselého, čistotného, který bude brát ohled na můj věk 
a který bude vděčný, že se nemusí potloukat s nějakým bezdomovcem.  

Vezla jsem si Kubáska (tak se pejsek jmenoval) metrem domů a těšila 
se na spoustu veselých příhod. Kubáska jsem měla v košíku 
a zapomněla jsem dát dospodu igelit. Kubásek se počůral a vypadalo 
to jako že já. Dala jsem ho na podlahu, ale Kubásek tam udělal ještě 
něco horšího a jeden černoch na tom uklouznul. Kubásek v tom 
ťapkal. Nic veselého jsem na tom neviděla a ten černoch taky ne. 
Zřízenec metra mi dal Kubáska do košíku a mně pokutu. Snad 
nemusím popisovat své rozhořčení nad pokrytectvím pracovníků 
útulku, které jsem požádala o veselého, ale slušné vychovaného 
pejska, o kterém bych mohla psát dojemně veselé příhody na 
Zvířetník. Byla jsem podvedena!  

To co udělal Kubásek v metru, to mi ještě dvakrát provedl doma, 
prokousl koženkovou sedačku a načůral do mých značkových lodiček. 
Klikla jsem si na Zvířetník, abych se optala zkušenějších, jak se 
prožívají veselé příhody s pejskem z útulku. Zůstala jsem jak opařená. 
Nějaký WWW se tam bezostyšně špacíruje s vymyšleným psem Salvou. 
Nemusel pro něj do útulku, nemusel ho nechat očkovat, nekupuje mu 
granule, protože si vymyslel k Salvovi řezníka!!  
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Nemá potíže s černochem se zamazanejma kalhotama. Bylo mi do 
pláče. Pro lidskou poctivost a slušnost už není nikde místo. Ani na 
Zvířetníku ne!  

Odnesla jsem Kubáska zpátky do útulku. Věřím tomu, že lidská 
slušnost a cit nakonec zvítězí. Že i tady na Zvířetníku nastanou v tomto 
směru lepší časy. Dojdu si pak pro Kubáska do útulku. Doufám (a 
důrazně jsem jim to připomenula), že už bude připraven prožívat se 
mnou veselé a dojemné příhody.  

Loučím se s vámi trochu roztrpčena, ale přeci jen s malou nadějí. 

Nezklamte ji!  



 
 

Detektivní kancelář WWW a Salva 
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MŮJ PES SALVA 

Vždycky, když čtu na Zvířetníku o procházce se psem, tak žárlím. „Kdybysi 
měl psa, WWW,“ říkám si, „určitě by si s ním zažil plno veselých příhod, ba 
přímo legračních.“ 

Tak mě vám to vzalo, že jsem si psa vymyslel. To ovšem byla fuška. 
Nakonec volba padla na knírače, takového, co ho Švejk ukradl pro 
nadporučíka Lukáše. Pak jsem mu musel dát jméno. Nějaké důstojné. Když 
ho budu představovat. Ale zase takové, aby se hodilo k těm veselým 
příhodám. To vám byla fuška, už jsem to chtěl vzdát a dát psa do útulku. 
Nakonec jsem ho pojmenoval. Můj vymyšlenej pes se jmenuje Salvátor, ale 
já mu samosebou říkám Salva.  

A ani jsem si nemusel nic vymejšlet, hned se mi o Salvovi v noci zdálo. Šel 
jsem s ním na procházku nějakým městem. Museli jsme to tam dobře znát. 
Trafikant podrbal Salvu za ušima a dal mu piškot.  

„Zastavte se zpátky, WWW, ať vím, co jste zase se Salvou vyváděli. Ta 
moje na to u oběda vždycky čeká.“  

Pak vyběhl řezník s tlustým od šunky pro Salvu.  

„WWW, mám tu ještě pro Salvu špičky od salámu, zastavte se zpátky!“  

My jsme se Salvou šli. V okně byl pan Odehnal z našeho městečka, co mu 
říkáme pan Katastrofa a volal: „Tak už to zasejc řachlo v Bagdádu, 
v Mexiku se sesunula půda a Rath dostal od někoho facku. Až půjdeš, 
WWW, zpátky, tak už budu mít podrobnosti.“  

Salva sem tam zvedl nožičku, ale těšil se do parčíku, kde čůrá na pomník 
jednoho našeho národního buditele. V tom vám koukám, na konci ulice stojí 
socha Napoleona, co tam nikdy nestála. Nosím s sebou pořád foťák, abych 
veselé příhody se Salvou dokumentoval, cestou zpátky si fotky vždy hodí 
trafikant a řezník hned do počítače.  

Začal jsem si Napoleona fotit a vrtěl hlavou nad tím, jak ho tam stačili přes 
noc postavit. Salva mě táhnul do parku, ale já jsem nedbal. Byl jsem z toho 
paf. Asi jsem nebyl sám, protože někomu tam přede mnou spadla čepice 
i s drobnejma. Salva už to nevydržel, zvedl nožičku a načůral Napoleonovi 
do kamaše. Musel čůrat živou vodu, protože Napoleon se ho snažil najednou 
nakopnout.  
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Salva se vyškubnul a uháněl ulicí nahoru. Já jsem stačil sebrat tu čepici 
s drobnejma a mydlil za ním. Napoleon měl ze začátku na nás ztrátu, protože 
mu čvachtalo v botě.  

„Byl to Macek, co mu ji vlepil!“ volal z okna pan Odehnal. Neměl jsem na 
takové prkotiny čas. Napoleon za mnou už doháněl náskok!  

Zachránila mě Magda. Zatřepala se mnou.  

„Co sebou tak hážeš, co se ti, prosím tě, zdálo?“  

„Ukradl jsem Napoleonovi čepici s drobnejma,“ povídal jsem.  

„Že se tě vůbec ptám!“ povídala Magda. „Ty prostě musíš blbnout hned, jak 
otevřeš oči! Jdu postavit na kafe.“ 
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SALVÁTOR DE RIGOLO A BOŽETĚCH PUMPIČKA LOVÍ PANIČKY 
V LÁZNÍCH 

Vono dát psovi správné jméno, to je hodně vošemetná záležitost, ale myslím, 
že jsem po dlouhé úvaze volil správně. "Salvátor de RIGOLO". Tohle je celé 
jméno mého společníka v detektivní kanceláři. Já mu samosebou říkám 
Salvo, nebo Salviku, ale v papírech má tohle. Velice se to jméno hodí, když 
posíláme vyúčtování, tak to má svou váhu. Klienti jsou spokojeni, někteří 
i připlatí a nechávají se se Salvou fotit na památku.  

Jaké štěstí, že jsem na tohle jméno přišel, kdyby se jmenoval Alík, nebo 
Bobík, naše příjmy by šly o polovinu dolů. A Salvu mají všichni v naší ulici 
rádi. I paní Hozrová, co mu nemohla přijít na jméno, protože Salva je na ty 
její foxteriéry vysazenej. Ale nakonec uznala, že Salva vždy zasáhl 
oprávněně. „Jsou to někdy trotlové, WWW, a já si nevím s nima rady!! Ale 
jednou, když moc vyváděli, tak jsem otevřela okno a volala Salvoooo! 
Nacpali se voba pod gauč a hodinu byl od nich pokoj.“  

Akorát naproti hodinář Božetěch Pumpička se vzteká. Jak to prej přijde, že 
on se jmenuje Pumpička a ten čokl má takový vznešený jméno. Ale taky má 
Salvu rád. Říká, že než poznal Salvu, tak se mu smůla lepila na paty. 
Božetěch je vdovec a vyčítá si někdy po pár pivech u Kance, že Madlenka 
ho opustila, protože už neměla sílu nést na svých bedrech jméno 
Pumpičková.  

„Ale co naděláš, WWW,“ povídal mi jednou, „Podívej, vedle v Bernově žil 
už před válkou ňákej Kladívko. Čech jak poleno. Německy samosebou uměl, 
to v těch Sudetech každej, bez toho se řemeslo ani dělat nedalo. No a když 
nás zabrali Němci, tak ten Kladívko jen tak z legrace říkal, že se nechal 
přejmenovat na Bumhamr. Vžilo se to a nikdo mu jinak neřekl. Ale po válce 
k němu vlítly Revoluční gardy a než se Kladívko vzpamatoval, tak byl 
vodsunutej s padesáti kilama. Tak von člověk fakt neví.“  

Božetěch si Salvu půjčuje na neděli a jezdí s ním do Varů lovit paničky, co 
se nudí v lázních.  

„Ale nemysli WWW, já hledám tu pravou. Žádnou fiflenu, co se tam jen 
nudí. Salva mi v tomhle pomáhá jak může. Představím ho vždycky celým 
jménem. A sebe taky. Jak vidím, že ženská je unešená tím Salvátorem 
a Pumpička jí neříká nic, tak tu známost ukončím. Nechám od ní Salvovi 
koupit novej obojek a jdeme dál.“  
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Jednou se Božetěch přiřítil v neděli večer se Salvou celej šťastnej. „WWW, 
myslím, že jsem našel tu pravou. Hermínka se ke mě tulila a najednou 
povídá. „Ty moje milá Pumpičko, ty moje hustilko, jak jen jsi tomu pejskovi 
mohl dát tak vošklivý jméno!“  
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JAK SALVA KANDIDOVAL DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

To jste se teď, Šejbalová, tady dneska předvedla. Že vám není hanba! To je 
tak, když se člověk snaží bejt ohleduplnej k dámě. Jenže, Šejbalko, vy žádná 
dáma nejste. Takhle sprostě nasazovat na Salvu!! 

Salva – to je něco jiného. Ne že bych chtěl být jako Šejbalka, ale myslím, že 
psa detektiva, rovnoprávného společníka v detektivní kanceláři, tak takového 
psa jste ještě ve škole neměli. Moc nescházelo a Salva zasedal v obecním 
zastupitelstvu.  

Řezník Rouček, ten to říká pořád všem zákazníkům: „Nevím, proč může 
v obecním zastupitelstvu zasedat ten pitomej Horner, a takovej chytrej pes 
jako Salva je diskriminovanej.“  

Pan Rouček zákazníky tak zblbnul, že při posledních volbách bylo plno 
lístků s přeškrtnutým kandidátem lidovců Hornerem a byl tam vepsán 
"Salvator de Rigolo". Pan Rouček byl ve volební komisi a říkal, že dával 
dobrej pozor a že Salva dostal 26 preferenčních hlasů. Předseda komise 
Štětina to chtěl hodit do koše, ale Rouček se s ním rafnul.  

„Co to je za pořádek?“ povídal pan Rouček. „V Ostravě mohli volit 
zastřelenýho poslance, co už byl po pitvě, a tady se bude diskriminovat 
takovej chytrej pes!“  

Nakonec to zamrzlo někde na kraji, tam se kroutili a předali to na 
ministerstvo. Ten novej ministr Pospíšil vzkázal na kraj, že ještě nemá 
důvěru parlamentu, tak nemůže učinit žádná závazná rozhodnutí. Ale slíbil, 
že se na celou věc podívá, hlavně prej, jestli nebudou námitky z Bruselu, že 
von sám uznává, napsal v dopise na kraj, že leckterej pes je chytřejší než pět 
poslanců opozice dohromady!  

Ta já jen, aby bylo vidět, že Salva není žádný mejdlo. Všichni ho mají rádi.  

I paní Hozrová, co na něj ještě před rokem volala policii, že Salva terorizuje 
její foxteriéry. Pravda je ta, že když se Salva za nima pustí, tak voni dokážou 
neuvěřitelný věci, aby mu unikli.  

„WWW,“ povídala mi tuhle paní Hozrová, „já jedu s Richardem a Zoltánem 
(tak se ti foxteriéři jmenujou) na výstavu do Vídně. Tam je vždycky velká 
konkurence! Ale mám v rukávu velký eso. Bez medaile se nevracíme. Díky 
Salvovi mám jediný foxteriéry ve střední Evropě, co se dokážou vyšplhat na 
strom!“  
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"VĚRNÁ" HEDVIKA – MÍRNĚ EROTICKÝ PŘÍPAD  

„Salvo,“ povídal jsem svému knírači Salvátorovi, „jestli dneska neseženeme 
pořádnýho klienta, tak tu naši detektivní kancelář "WWW & Salvátor –
Tajemná zmizení – Rituální vraždy – Manželské nevěry" zavřeme. Jako ten 
zelinář, co to po něm máme a co mu otevřeli kousek vedle Tesco.“ 

„Už máme dva měsíce otevřeno a nic. Z tajemných únosů to byla akorát 
domovníkova kočka, co jsme schovali a pak jako našli. Ty jsi dostal, Salvo, 
vuřta a zblajznul jsi ho, sprosťáku, hned na chodbě. Počítač jsem dal do 
zástavy, abych ti mohl koupit granule. Tobě pořád chutnají, ale já už se na ně 
nemůžu ani podívat!“  

Salva se zvedl, vyskočil na stůl a olíznul mně tvář. 

„No dobrá,“ povídal jsem, „tak si je ještě dneska s tebou dám, ale jenom ty 
zelený!“  

Ozvalo se zaťukání na dveře. 

„Salvo, rychle pod stůl a nevylízej, dokud ti neřeknu.“  

Pán, co vstoupil, vypadal opravdu důstojně. Starší, solidně oblečený, v ruce 
elegantní hůl. 

„Vy jste pan Salvátor?“ zeptal se. 

„Ne, já jsem WWW. Salvátor je můj společník, má na starosti specielní 
vyhledávací úkoly, vlastní agendu vedu já. Co si přejete, pane?“ 

„Hrabě Albert von Stehlík,“ představil se. „Je to taková delikátní záležitost, 
pane WWW, jak bych to jen vysvětlil… Ale nejdříve – řekněte mi, máte 
nějaké reference, jaká je vůbec úspěšnost vašeho pátrání? Třeba ty tajemné 
únosy?“  

„Jistě pochopíte, pane hrabě, že Vám nemohu vykládat podrobnosti. Jedná se 
o tajemné záležitosti, zítra např. odlétám do New Yorku, kde dokončuji 
jeden komplikovaný případ.“   

„A co ty rituální vraždy?“ 

„Dáte mi své šlechtické slovo, pane hrabě, že o tom nebudete mluvit? 
Kontaktoval mne Vatikán! Mám přešetřit ukřižování. Ano, ano! Nelíbí se 
tomu novýmu papežovi, že Pána umístili na Golgotě mezi ty dva lumpy.“ 

„Jezuskote!“ vyjekl von Albert, „a koho tam, prosím Vás, chtějí pověsit?“ 
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„Více vám nemohu, pane hrabě, prozradit, chápete snad…“  

„Jistě, jen se mi teď zdá, že jdu za Vámi s takovou malicherností, vlastně 
hloupostí. Jedná se o mou ženu Hedviku. Chtěl bych se ujistit o její věrnosti. 
Ve vší diskrétnosti, prosím!!!“  

„Ovšem, pane hrabě, jen takové diskrétní pátrání je nákladné. Chápete jistě – 
převleky, měnění taxíku, složitá instalace odposlouchávacích zařízení...“ 

„Stačí Vám, pane WWW, sto tisíc jako záloha na nejnutnější výdaje?“ 

„Myslím, že ano, pane hrabě. Tak prosím, udělejte si pohodlí a řekněte mi 
o co se jedná.“  

„Pane WWW, Hedvika je o necelých padesát let mladší než já. Byla to láska 
na první pohled, blesk z čistého nebe. Můj šofér jednou náhodou zastavil 
vedle samoobsluhy a já za výlohou u pokladny spatřil tu andělskou tvářičku. 
Hned jsem vystoupil a šel dovnitř. Nevěděl jsem co, tak jsem si vzal nanuka, 
zaplatil pětistovkou a nechtěl drobné zpátky. Takhle jsem to dělal měsíc 
každý den. A každý den jsem viděl, že i Hedvika se na mou návštěvu těší, 
ano pane WWW, poznal jsem, že se do mne zamilovala. Za měsíc na to byla 
svatba!“  

„Teď vám musím, pane hrabě, položit několik otázek. Prosím, abyste 
odpověděl naprosto upřímně. Neměl jste někdy dojem, že si Vás Hedvika 
zamilovala pro peníze?“ 

„Vypadá to tak, viďte pane WWW, ale ujišťují Vás, že hořce, opravdu hořce 
plakala, když tu samoobsluhu opouštěla! ,Dělám to, Bertíku, jen a jen kvůli 
tobě! Odejdu, abych mohla být stále s tebou, ale pod jednou podmínkou: 
koupíš mi jako svatební dar pokladnu, co odečítá čárkovací kód a každý den 
jako doteď si přijdeš koupit nanuka.‘ Klape nám to náramně, pane WWW!“ 

„Pane hrabě, jaký je Váš sexuální život?“ 

„Vím, na co, pane WWW, narážíte. Jistě, věkový rozdíl mezi námi je veliký. 
Ale rozumíme si v tomhle směru. Tuhle jsem ji, pane WWW, skoro celou 
noc lechtal na patě a ona vám tak nádherně výskala rozkoší!“  

„Proč tedy pochybujete o nevěře paní Hedviky?“ 

„Víte, dvakrát jsem ji nachytal se šoférem Tonym nahou v posteli. 
Nemyslete si, že jsem z toho hned něco vyvozoval. Hedvika mi to vysvětlila. 
Tony si spletl dveře. Představte si, že mám takovýho troubu šoféra, že si 
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spletl i patro! Moc jsme se tomu s Hedvikou nasmáli. Jde mi o to, pane 
WWW, jestli ten Tony si na ni nějak v mé nepřítomnosti nedovoluje.“  

„Dobře, pane hrabě. Záležitost je to delikátní a složitá. Budete se, prosím, 
držet teď mých pokynů. Pošlete šoféra, ať na vás počká dole na náměstí a vy 
půjdete pěšky celou ulicí dolů. Dávejte si pozor, jestli Vás někdo nesleduje! 
V pátek pošlete Hedviku se šoférem na výlet. Na Berounku, to je můj rajón, 
kde mám instalované potřebné zařízení.“  

Albert von Stehlík poslal šoféra napřed a šlapal ulicí dolů. Dvacet metrů za 
ním já se Salvou. Salva ochcával důstojně kandelábry. Jakmile se Albert 
otočil, uskočil jsem za ochcanej kandelábr. Albert se vydal směrem ke mě. 

„Co to má znamenat, pane WWW? Vy mě sledujete!?“ 

„Ale vůbec ne, co vás to jen napadlo?“ 

„Nedělejte ze mě blbce, ten čokl vás vždy prozradí!“  

„Pane hrabě, ten čokl je můj společník Salvátor. Dej pánovi pac, Salvo!“  

„Takhle tady chodím každý den, Salva značkuje sloupy a já se trénuji. Proč 
si sakra myslíte, že jsem vás sledoval?! Pane hrabě, už tu mám první 
výsledky, máte prostě sklon k podezřívavosti. Ale jestli máte něco proti 
mým metodám, tak prosím, pojďte zpátky, já vám vrátím peníze a zůstaňte 
dál v trapné nejistotě!“  

„Dobrá, dobrá, pane WWW, v pátek jede Hedvika s Tonym na Berounku 
a v pondělí chci od vás výsledky.“  

V pondělí se díval vytřeštěně na fotografie. „Ježíšikriste, Hedvika je zase 
nahatá a Tony taky! V nějakém křoví.“ 

„Přišla náhlá bouřka, pane hrabě, zmokli oba. Vidíte to prádlo okolo, suší 
se.“  

„Ale proč se k němu k tomu sviňákovi Hedvička tak tiskne?“  

„Vy ovšem, pane hrabě, nevíte, že zase zahřmělo, Vaše Hedvička vykřikla 
a volala vás. ,Bertíku, Bertíku!‘ a pak celá zoufalá hledala ochranu u 
Tonyho.“ 

„No jo, no jo,“ povídal von Albert, „ale podívejte se, jak on ji k sobě 
mačká!“ 

„To je vám legrace, pane hrabě, on se bál té bouřky ještě víc jak ona.“  
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Pan hrabě se smál až škytal. „Co jsem vám, pane WWW, říkal, je to strašnej 
trouba! Vyúčtujte mi zbytek. Já teď spěchám domů. Dneska v noci budu 
Hedvičku lechtat na patě a nepřestanu, dokud nevykřikne: ,Dost, dost už 
Bertíku, já už opravdu nemůžu!“ 
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KONEC SVĚTA 

Ono to je pravda, že "starého psa novým kouskům.....", ale co tuhle vyvedl 
Salva, já myslel, že ho pacholka přerazím.  

Každé ráno pouštím Salvu vyvenčit. „Běž na vobhlídku rajónu, Salvo,“ 
povídám mu vždy. Ale Salva nejde hned. Čeká před barákem, až vyjde pan 
Zronek. Pan Zronek je v důchodu a chodí se taky v sedm vyvenčit. Má pro 
Salvu pokaždé nějakou dobrotu. Podrbe ho za ušima a vydá se ulici doleva 
dolů a Salva doprava nahoru. Za půl hodinky jeden na druhého počkají, 
Salva zase dostane něco na zub. Takhle to chodí den co den.  

Tuhle ale pan Zronek zaklepal na dveře. 

„Můžu na chvilku, WWW, tedy jestli nemáš moc práce?“  

„Ale pane Zronek, že se vůbec ptáte! (Pan Zronek byl velký kamarád mého 
tatínka.) Já postavím hned na kafíčko a rumajzla mám také.“ Pan Zronek má 
rád kávu s rumem.  

„Víš WWW, já jsem se s tebou přišel poradit, vlastně ani ne, to můžeš bejt 
detektiv jakej chceš, tohle je neřešitelný!“  

Salva položil panu Zronkovi hlavu do klína, našpicoval uši a oddaně 
poslouchal. „To ti je pes, WWW, tuhle jsem se o něm bavil s řezníkem 
Roučkem. Rouček říká, že usilovně přemejšlí vo tom, jak ho dostat do 
vobecního zastupitelstva. Hele, WWW, von to vopravdu není obyčejnej 
čokl, to už mám odpozorovaný. Tak třeba Salva se zastaví napoprvé, aby 
zvednul nožičku u sloupku se semaforem. WWW, to není náhoda, nikdy ten 
sloupek nevochčije, dokud nenaskočí zelená.“  

„No ale k věci: (ježíš to je dobrý kafíčko!) Krade mi někdo moje myšlenky, 
WWW!! Vohromný, unikátní myšlenky. Ráno se probudím, myšlenka je 
tady, bomba!! Než si ji stačím zapsat, tak je fuč!!“  

„Tak ji hned, pane Zronek, řekněte vaší paní.“  

„To jsem WWW taky zkoušel, jak chci otevřít klapačku tak zasejc to samý, 
myšlenka je pryč. Můžu tlouct hlavou vo zeď, řvát vzteky, je pryč, pryč, 
pryč!! WWW, to není náhoda. Já vím, ty si myslíš, bláznivej dědek, 
pamatuje si co se stalo před padesáti lety, a co bylo ráno, tak už v deset neví! 
Kdepak holečku, tak to není!! Ty myšlenky, ty mi prostě někdo krade!!!“  

„Tak víte co,“ povídal jsem nešťastnému panu Zronkovi, „já k vám zejtra 
ráno přijdu, řekněte paní, ať vás nebudí, já vás vzbudím a podíváme se na to. 
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Nejlepší pane Zronek by bylo, kdybyste spal v čepici a voblečenej, abysme 
mohli hned do akce.“  

„Pojď dál, WWW,“ povídala mi ráno šeptem paní Zronková. „Tyyý, to ti je 
magor. Spí v beranici, musela jsem umejt pohorky a má je taky na sobě.“  

„Tak ho vzbuďte, paní Zronková, Salvo, teď dávej majzla! Třeba budeme 
slavní!“  

Pan Zronek se objevil ve dveřích. Celej rozzářenej. „WWW, chceš vědět, 
jakej bude konec světa??“ A najednou ztuhnul, plačtivě zakvílel a bacil 
hlavou o stěnu. Naštěstí měl tu beranici.  

„Je pryč, WWW, je zasejc pryč, tak dělej proboha něco!“  

Strhnul jsem mu tu beranici. Dal ji Salvovi vočuchat, pořád vidím, jak Salva 
sice očuchával, ale ty jeho oči říkaly: WWW, ty už taky magoříš?  

„Běž na vobhlídku rajónu, Salvo!“ zašeptal jsem mu. 

Ale to jen tak, abych jako něco dělal, nevěděl jsem si s tímhle případem 
rady.  

„Jdeme za ním, pane Zronek.“ Salva klusal ulici nahoru. Počkal na zelenou, 
vochcal semafor a pokračoval. Za ním já a rozespalej Zronek s beranicí na 
hlavě. Salva najednou vybočil do stráně, pak vedle do lesíka a tam se 
zastavil před nějakou zabedněnou jeskyní.  

„Tak z toho nejsem moudrej, pane Zronek!“ povídal jsem.  

Ale Zronek neodpovídal, byl bledej a začal se třást. „WWW, tak je to 
pravda, je to pravda!!“  

Až v kanceláři u kafe s rumem se rozpovídal.  

„WWW, to není žádná jeskyně, to je zabedněná hornická štola. Tvůj tatínek 
by ti mohl vyprávět, jak jsme tam spolu dělali. Hledal se tady uran v těch 
padesátých letech, WWW, mysleli, že když je v Jáchymově, tak bude všude. 
WWW, já jsem se vždy starým horníkům smál, že věří na permoníky. Že jim 
nechávají zbytek svačiny. Teď vidím jak jsem byl hloupej. Oni se teď mstí 
a kradou mi ty moje vohromný myšlenky! Teď už jsem si jistej.“  

Panebože, pomyslel jsem si, ještě tohle. „Pane Zronek, víte co, tak se je 
snažte udobřit, vodneste jim tam vobčas vobloženej talíř!“  

Za týden na mne pan Zronek mával do okna. „WWW, funguje to!!! Už 
baštěj jak zjednaný. Teď jenom čekám na vodpuštění!“  
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No jo, povídal jsem si pro sebe, tak permoníci baštěj, ale Salva nějak 
pořádně nežere. Přitom vypadá dobře. Pak mi to došlo!  

„Salvo!“ zařval jsem. „Ty pacholku!! Tohle se dělá klientům?! To se 
nestydíš?!! Zítra se jdeme panu Zronkovi omluvit, hajzlíku jeden! To ti toho 
pan Rouček nosí málo, že musíš žrát permoníkům vobložený talíře?“  

Ráno ale bušil na dveře pan Zronek. Ještě byl v pyžamu.  

„WWW, odpustili mi ti kluci zlatý! WWW, chceš vědět, jakej bude konec 
světa? Zemětřesení, vobrovský zemětřesení, zemská kůra praskne jak 
kokosovej vořech, tou prasklinou nateče voda z moře k žhavému zemskému 
jádru a pak to celý řachne jak vadnej papiňák!!“  

„Já utíkám, WWW, píšu to hned na Akademii věd a do Novy. Salviku, pojď 
ke mne ty kluku!“ zvolal radostně pan Zronek.  

Salva se postavil na zadní, Zronek mu dal hubičku na čumák a Salva ho 
šťastně olíznul!! 
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PŘÍPAD, KTERÝ BY SE V NORSKU NEMOHL STÁT 

„Tak jedem tady s poručíkem Vitáskem okolo,“ povídal kapitán Kincl, „a 
koukáme, WWW, že jste si se Salvou předělali firemní štít. Tak jsme zašli 
na kafíčko a trochu pokecat s kolegou.“ 

Salva podal oboum pac a šel si chroupat kost. 

„Máte to u něj dobrý,“ povídal jsem. „Salva má dnes dovolenou, to si 
normálně nikoho nevšímá.“  

„Jo, abychom to nezamluvili,“ povídal kapitán, „pročpak už na štítě máte jen 
"Tajemné únosy a Manželské nevěry"? Vždyť tam stálo i "Rituální 
vraždy"!“ 

„No jo, pane kapitáne, protože ty rituální vraždy nám moc nejdou. Jako 
posledně, už jsem opravdu myslel, že se jedna o rituální vraždu. Chlap měl 
na sobě takový oválný votisky, co přecházely do zeslabeného kuželu. Myslel 
jsem, že budu slavnej a nakonec se ukázalo, že ho stará umlátila mokrým 
válečkem na nudle!“  

„Tak jsme s tím sekli a děláme hlavně manželské nevěry. To je vyřešený an 
cvaj a je to dobře placený.“ 

„Ty máš, WWW, štěstí,“ povídal Kincl, „že si můžeš případy vybírat. My 
musíme dělat všechno. Viď Vitásku!“  

„Jenže pánové,“ povídal jsem, „já musím případ vyřešit, jinak jsem tratnej. 
Vy máte svůj plat, řešíte, řešíte a když nevyřešíte, tak prvního máte pořád 
svý.“  

„Vono WWW, někdy to ani vyřešit nejde. Podívej, teď zrovna odkládáme 
případ toho Petráska, co záhadně zmizel beze stopy. Důchodce, nikam moc 
nechodil, nejezdil a najednou není. Do žumpy spadnout nemohl, už mají 
kanalizaci, řeka už by ho taky vyplavila. Jedině snad,“ povídal kapitán Kincl, 
„že šel na houby a roztrhaly ho tam lišky.“ 

Vitásek vyprskl, ale hned zvážněl, když se na něj Kincl podíval. 

„Petrásková jenom pláče: ,Hodnej člověk to byl, kam by mi utíkal? Někdy 
jsme se rafli, ale to je snad všade.To pak byl rapl, to je pravda, to vyhazoval 
i hrnce z okna!‘ Člověče, my ti k ní přijdeme a ona smažila karbanátky 
a plakala. ,Já na něj pořád čekám, to není možný, že už nepřijde. Vemte si, 
chlapci.‘ Teda WWW, to jsme si s Vitáskem pošmákli! Ještě poslala 
náčelníkovi a ten se po nich teď pořád ptá.“ 
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„Petrásek, Petrásek,“ povídal jsem, „to mi něco říká!“ 

„Sakra, pane kapitáne, Petrásková, co bydlí v Nejdku?“ 

„No jo, snad ji neznáš?“  

„Bodejť, že bych ji neznal! A říkáte, že Petrásek, když ho to raflo, vyhazoval 
hrnce?“  

„Che che,“ chechtal se Vitásek, „prej plný! Petrásková pak s kýblem 
umejvala z chodníku svíčkovou, rajskou, zametala čočku, co to prostě dalo.“  

„Máte tady její telefon, pane kapitáne?“ 

„Paní Petrásková? Dobrý den, tady WWW, no jo, ten WWW, co dělal ve 
fabrice, když vy jste vařila v závodce. Je tady u mě kapitán Kincl s tím 
veselým Vitáskem. Můžeme k vám zajet společně na chvilku? Ano, tak za 
půl hodinky tam jsme. Salvátore, konec dovolený! Pánové, prosím!“  

Petrásková nás čekala svátečně oblečená. 

„Pojďte dál, věděla jsem, WWW, když jsi se ozval, že už nemá smysl něco 
si vymejšlet. Ano, ruply mi jednou nervy. Nic mu nechutnalo, nic! Jako tobě, 
WWW, v tej závodce. Co jsi se se mnou u vokýnka nahádal. Majzla jsem ho 
sekáčkem! Měl to za sebou hned. Byl to takovej sušinka, vždyť víš, WWW. 
Hlavu jsem si usušila na památku, mám ji ještě na půdě. Vykostila jsem ho 
a semlela ve strojku na maso. Musela jsem ale přidat dost bůčku, von byl 
takovej vysušenej...“  

Sundal jsem z věšáku Petráskovu čepici. 

„Salvo, hledej!“ Salva začal škrábat na dveře od sklepa. 

„To je šikulka!“ povídala Petrásková. „Zbytek je ještě v mrazáku ve sklepě. 
Je to všechno už okořeněné, jen to hodit na pánev. Vezměte pánové alespoň 
náčelníkovi, je to škoda, aby to přišlo nazmar!“  

Kapitán Kincl a poručík Vitásek neslyšeli. Stáli vedle sebe na balkóně a blili 
na chodník, co už poznal tolik jídel paní Petráskové. Ač měl k obědu každý 
něco jiného, blili oba svorně BRAMBOROVEJ SALÁT !!! 
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PŘÍPAD NEVIDITELNÉHO ČERNOCHA 

Někdy se vám se Salvou nadřeme na případu jak votroci. Máme toho plný 
zuby, vrčíme na sebe (Salvovi to jde líp), nejraději bychom se každej vrátili 
někam zpátky. Já dělat toho samostatnýho technologa do totality, kde jsem si 
užil srandy kopec, a Salva by se dozajista uživil jako chovnej pes! 

Ale jindy nám peníze padají samy do klína. To popíjím Budvar s nohama na 
stole, dělíme se se Salvou o královské odřezky, co nám nosí řezník Rouček, 
Salva vesele poštěkává a je nám dobře.  

Takhle pěkně začalo to pondělí. Úspěšný podnikatel F. K. si nás najal. 

„Chci, pane WWW, aby pátrání bylo absolutně diskrétní. Žádné písemnosti 
o tom nepovedete, žádnou účtenku od vás nechci. Rozumíme si?!“ pronesl 
chladně F.K. a podíval se mi tvrdě do očí, tak, jak to úspěšní podnikatelé 
v českém dolíčku umí.  

„Ztrácejí se mi, pane WWW, na golfu v šatně tkaničky od bot. Už se to stalo 
třikrát! Přezuju se, vezmu si ty moje golfové boty ušité na míru ve Vídni 
a jdu hrát. Skříňka se nezamyká, chodí tam lidi na úrovni a také se nikdy nic 
neztratilo. Až na ty tkaničky. Já chci vědět, pane WWW, kdo to dělá. Tady 
máte osmdesát tisíc v hotovosti jako zálohu. Nepište ten příjmovej doklad! 
Vy jste mi, sakra, nerozuměl?! Diskrétně! S nikým o tom mluvit nebudete! 
Nerad bych proti vám byl nucen použít svoji ochranku. Oni to chlapci rádi 
přeženou...“  

Položil peníze na stůl a rázně zavřel za sebou dveře.  

Počkali jsme se Salvou za záclonou, až ten mercedes i se zlou vochrankou 
odšustí. Salva si stoupnul na zadní, dal mi přední packy a dali jsme se do 
našeho rituálního tance. Ten tančíme před každým případem, kvůlivá 
úspěšnosti. Já jsem si u toho radostně prozpěvoval: „Teď už máme, co jsme 
chtěli, republika naše je – břink břink ......“  

„Salvíku, to se máme! Ježíš, jak my budeme diskrétní, viď?! My se tam 
vůbec neukážem. My nebudeme tu zlou vochranku dráždit. Pojedeme si 
pěkně každej den do Varů na špacír a gulášek a jednou, hodně zdaleka 
a diskrétně, spolu (pardon dámy) vochčijeme strom u golfáku!“  

Někdo zaklepal na dveře. Otevřel jsem. 

„Aaá, pan Pivoňka, tak pojďte dál, ale nemám moc času. Máme se Salvou na 
krku těžkej případ.“ 
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„Vo co de, WWW, vo co de?“ ptal se horlivě pan Pivoňka. 

Pivoňka píše detektivky a rozesílá je všude. Odevšad mu je vracejí, ale 
Pivoňka to nevzdává, že prý jednou prorazí, jen co najde svoji parketu. 
Chodí se mnou a se Salvou konzultovat každé nové dílo.  

„Pane Pivoňka, bohužel. Musím být diskrétní. Nezlobte se!“ 

„Aáále,“ mávl rukou Pivoňka. „To je jasný, dyť se v tom detektivním světě 
vyznám! Tak WWW, jdem na to. Já vidím, že spěcháš! (Spěchám vždy, 
když pan Pivoňka přijde na konzultaci, to se nedá prostě poslouchat.) 
Myslím, WWW, že jsem teď našel tu svoji parketu a konečně mi to vydají!“ 

„No jo, tak já přeci jen stavím na kafe. Začněte číst a komentovat, pane 
Pivoňka.“  

Pivoňka začal: „Komisař Hovňousek cítil, že je na pokraji sil.“ 

„Ježíš, pane Pivoňka!!! Kde jste vzal toho Hovňouska?!“  

„Vidíš, WWW, vidíš jak to zabralo?! Čtenář bude tím Hovňouskem 
fascinován, má už plně zuby Megretů a Deriků. Tak já pokračuji: Křížový 
výslech, který už několik hodin sám prováděl, ho fyzicky vyčerpal.“ 

„Pane Pivoňka, pro rány boží! Křížový výslech nemůže ten Hovňousek dělat 
sám!“  

„Jakpak nemůže, WWW? Von je na kolečkovej židli, přesunuje se z jednoho 
rohu stolu na druhej. Zadržený má prudké světlo do očí, slyší svištět jen ty 
kolečka, což zvyšuje jeho nejistotu. A Hovňousek umí měnit hlas. To si piš, 
že jo, WWW!“ 

„No tak dobře, pokračujte, pane Pivoňka, ale dneska opravdu trochu 
spěchám!“  

(Pivoňka mě jednou zničí ) 

„Tak jo, WWW. Zadržený podezřelý, černoch Vendelín Kadeřábek, byl už 
také u konce svých sil. Přiznání bylo na spadnutí!“  

„Pane Pivoňka,“ zaúpěl jsem zoufale. Salva se mnou. „Co má zase tohle 
znamenat? Dáte si tam černocha a jmenuje se Vendelín Kadeřábek! Vždyť 
vám to zase vrátí zpátky!“ 

„A proč by se nemohl tak jmenovat?!“ vztekal se Pivoňka. 

„No dobře, jak chcete. A co vlastně ten černej Vendelín provedl?“  
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„Ten černej Vendelín Kadeřábek,“ pravil s neskrývaným vzrušením 
Pivoňka, „je sňatkovej podvodník, WWW, velkýho kalibru. Po celá léta se 
vydával za úspěšného vietnamského trhovce a tahal z ženských peníze, že 
jako přikoupí v Chebu na tržišti ještě jeden stánek!“  

Padnul jsem na židli a poklesla mi brada. Salva vytušil, že je zle a horlivě mě 
volizoval. Nalil jsem dva fernety. 

„Pane Pivoňka, cvakneme si!“ 

„Víš, WWW, dobře, že při práci nepiju!“ 

„Končíme dneska, pane Pivoňka!“ zařval jsem, kopnul do sebe panáka, až 
jsem se zakuckal. 

„Dobře,“ pravil uraženě Pivoňka a kopnul do sebe panáka taky. „Zase se ti 
něco nelíbí, viď WWW?! Podle tebe jsem to zasejc překombinoval. Ale něco 
ti řeknu, poslechni si ještě tohle: Výpověď podvedené Libuše M.: ,Nikdy, 
ani na chvilku, jsem nezapochybovala o tom, že V.K. je úspěšný vietnamský 
trhovec. Dovedl mluvit opravdu upřímně. Že je černoch, to mi naprosto 
nevadilo, nemám rasistické sklony. ‘“ 

„Pane Pivoňka, prosím, dost už dneska! To si musím nechat rozležet.“  

„Tak jo, WWW,“ povídal Pivoňka, „ve středu jsem tady, to už budu mít 
dokončený.“  

„Salvo, pojď, jdem se projít!“ povídal jsem, když Pivoňka vypadnul. 
„Musíme to rozdejchat a popřemejšlet o těch ukradených tkaničkách.“  

Před barákem stál pan Zronek, co mu permoníci kradli jeho vohromný 
myšlenky, než si je zasejc udobřil. 

„Salvíku!“ volal radostně. „No pojď, pojď si pro mňamku. WWW, dneska 
ráno jsem si vykročil pro Nobelovu cenu. Vobrovská myšlenka, převratná. 
Zachráním planetu před skleníkovým efektem. Co vidíš, WWW, v údolí?“  

„Mlhu, pane Zronek.“ 

„Správně, všude tady v tom Krušnohoří je mlha a lidí nadávají. Ale WWW 
(pan Zronek ztišil hlas), to je naše vobrovské bohatství! Budeme druhej 
Kuvajt. Poslouchej, mlha, to je vlastně H2O. Nasávaná přes platinovou 
elektrickou mřížku se rozloží na vodík a kyslík. Vodík hoří, potřebuje k tom 
jen ten kyslík a ten tam je. Škrtne se. Vodík shoří, prostá chemická reakce 
a máme tu zpátky to H2O, ale už nám teče teplý z kohoutku a ještě se při tom 
vohřejeme!“  
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Už jsme se raději u nikoho nezastavovali. I když na nás mával přes výlohu 
řezník Rouček a pak ještě z okna fary farář Doubrava. Zase měl pytle pod 
vočima. Biskup mu zakázal chodit hrát mariáš ke Kanci, tak Doubrava 
založil náboženský kroužek a mastí s ním mariáš každej pátek až do rána 
v sakristii!  

Ve čtvrtek jsem zavolal podnikateli F.K. 

„Přijeďte prosím na moment, dáme si večer sraz v postranní uličce, vystrčíte 
jen nohu z auta. Salva si vočuchá ty tkaničky a zase odfrčíte.“ 

Auto přijelo přesně. Dvířka u chodníku se otevřela a vysunula se polobotka 
s tkaničkou. Zadní dvířka se také otevřela, kolohnát s holou hlavou 
a náušničkou položil jednu nohu na chodník. Ochranka byla připravená! 
Salva si očuchal tkaničku. Pak zvedl nohu a důstojně vochcal tu nohu 
holohlavýho kolohnáta. Nestačil ucuknout. Auto odjelo, popojelo vlastně pár 
metrů. Holohlavá potvora vystoupila, auto se znovu rozjelo. Vozembouch za 
ním šlapal pěšky. Předtím ještě zahrozil pěstí směrem k nám. Pak strčil nohu 
do kašny.  

„Tak Salvo,“ povídal jsem, „tenhle případ musíme rychle ukončit, než ještě 
něco schytáme!“ 

Příští středu jsem zavolal F.K., aby si přijel pro výsledky. 

„Tkaničky vám krade jeden černoch, příslušník diplomatického sboru, mám 
vás požádat o utajení, tkaničky vám budou nahrazeny.“  

„Tak černoch!“ pravil nevěřícně F.K. „Kašlu na tkaničky, chtěl jsem jen 
vědět, co je za tím. Ale že jsem tam žádnýho černocha nikdy neviděl?!“ 

„Pane F.K., máme za sebou 40 let totality. Černobílé vidění světa. 
Zafixovaná představa, že černoch musí bejt černej jak bota.“ 

„To je pravda, pane WWW,“ vydechl F.K. Najednou už to nebyl tak tvrdej 
podnikatel. V očích mu těkala nejistota.  

„Nenapadlo vás, pane,“ pravil jsem tajemně, „že by to mohlo být i jinak?“  

F.K. vraštil čelo. „Krucinál, tam chodí hrát takovej vyloženej albín. Na autě 
má CD, je to vůbec možný?! Ale já s ním, s pacholkem, vydrbu! Začnu tam 
chodit v mokasínech!“ 
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ZÁHADA V ŘEZNICTVÍ 

Salva stál na zadních, přední packy opřené o moje kolena, a snažil se mě 
olíznout. „Nezkoušej to na mě, potvoro,“ povídal jsem. „Kde jsi se flákal 
dva dny?! Máš to jako absenci a ještě jednou, tak tě smažu z firemního štítu 
a bude to jen: "WWW – detektivní kancelář". Zrovna když jsem tě 
potřeboval na pachovou stopu, tak si pán lítá za holkama! To mám běhat 
místo tebe po čtyřech a čuchat?“ 

Vtom někdo zaklepal. Salva radostně zaštěkal a zavrtěl tou svojí štětkou. 

„No jasně – pojďte dál, pane Rouček!“ 

Pan Rouček je řezník a do Salvy je blázen. „Ten pes, WWW, by klidně mohl 
dělat starostu,“ říká mi pořád.  

„Tady nesu, WWW, něco pro Salvu.“ 
„Dejte to na stůl, pane Rouček, von je to schopen sežrat sám, jako bychom 
neměli společnou firmu! A je to pacholek, pane Rouček, místo práce se dva 
dny flákal!“  

„Nenadávej, WWW, náhodou se neflákal. Hele, je to hrdina. Včera ta moje 
věšela prádlo a najednou prej přilítli ty foxteriéři Hozrovej. A doráželi na ni. 
Nechtěli ji pustit ani ke koši, ani ke šňůře, ani domů. Ta moje prej už 
nevěděla co. A najednou vidí na ulici, jak si to mete Salva. ,Poooomoc, 
Salvíku!!!‘ zavolala. Hele, WWW, takový čoro prej ještě neviděla! Až jí 
bylo těch foxteriérů líto! Salva tam vlítnul a nastal mazec. Povídala ta moje, 
že ty Hozrojc foxteriéři lítali dokola po plotě jak na stěně smrti. A každej 
v jiným směru. Nakonec se srazili a nějak se jim podařilo zdrhnout. Tady 
posílá Maruna ještě nějaký karbanátky pro Salvu.“  

„Tak jak jdou kšefty, WWW?“ 

„Jde to, pane Rouček. Tyhle manželské nevěry vynášejí slušně. Teď zrovna 
dělám takovej zajímavej případ. Ňákej podnikatel z Chebu podezřívá svoji 
milenku, že mu je nevěrná se svým manželem.“ 

„Panebože!“ vykřikl pan Rouček, „ty lidi jsou už fakt dneska poťapaný vod 
motejlů.“  

„No, pane Rouček, ono mu ani tak nejde o to, že s ním má něco doma 
v posteli, ale prej ji viděl, jak se se svým mužem vedla v parku za ruku a von 
jí utrhnul kytku! o vám toho podnikatele tak rozčílilo, že si mne na to najal!“  
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„No jo,“ povídal pan Rouček, „tak ty máš moc práce. Já jsem taky něco 
potřeboval, ale stejně tě nemůžu teď zaplatit. Koupil jsem mrazáky, nechal 
to celý znova překachlíkovat, no a to něco stálo.“ 

„Pane Rouček, vy už máte moje služby dávno předplacené, to už byly ňáký 
kila tlustýho od šunky a patek. Tak povídejte!“  

„Vono je to, WWW, takový divný, mám strach, esli si nebudeš myslet, že mi 
straší na věži. Hele, zkrátka! Přijdu ti ráno do krámu a koukám jako blázen. 
Tam, kde visely čabajky, tak tam jsou pražský párky. Místo kabanosu 
špekáčky, místo špekáčků uherák. Prostě všechno naruby. A opakuje se to 
pravidelně. Už jsem vyměnil zámky, několik nocí jsem hlídal, ale nic. 
Člověče, WWW, já z toho snad zmagořím. Nic se nikdy neztratí, naopak, 
ještě jsou nasekaný kotlety a žebírka na polívku!“ 

„To řeznictví měl ještě před válkou ňákej Doubrava. Pak ho znárodnili, ale 
nechali ho tam jako vedoucího. Von byl nešťastnej, že za těch komunistů to 
měl furt prázdný. Ani to znárodnění mu tak nevadilo, jako to, že má jen 
mletý a prasečí nožičky ve středu. No zkrátka, jedno s druhým a ten 
Doubrava se oběsil. Voni to, WWW, asi budou drby, ale prej ho dorazilo, 
když tam jednou přišel pán, hodil mu na pult zimník a dal padesátník. On si 
to spletl, jak viděl ty prázdný háky, se šatnou!“  

„Člověče, WWW, já jsem na tyhle věci moc nikdá nevěřil, ale co když ten 
Doubrava se mi tam v hodině duchů vrací a přerovnává to tam? To může 
takhle udělat jenom řezník, to já zasejc poznám!“  

„Já nevím, pane Rouček, vono je dneska všechno možný. Ale tohle se mi 
vopravdu nezdá. Víte co, tak já se na to podívám!“ 

„To jsi hodnej, WWW, já budu spát klidněji. To víš, když s tím půjdu za 
policajtama, tak se mi vysmějou!“ 

Druhý den jsem se vypravil za panem Vovsem, co je v našem městečku 
specialista přes minulé životy, reinkarnaci a podobné záležitosti. 

Pan Voves vrtěl hlavou. „Co ten Rouček blbne? Doubrava je teďka fakírem, 
to vím na beton.“ 

„Tak vám děkuju, pane Voves, to jsem rád, že tudlenctu eventualitu můžu 
vyloučit.“ 

Šel jsem pomalu zpátky. Na zahrádce věšela paní Roučková prádlo. 

„Salvíku!“ volala radostně. „Pocem ke mě, pojď si pro dobrou mňamku.“ 
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„Tak jak se máme, paní Roučková?! Koukám, že jste zvětšili králíkárnu.“ 

„Ale,“ mávla rukou paní Roučková, „víš dobře, WWW, že on ty králíky 
nepěstuje kvůli masu. Jezdí s nima po výstavách a máme pověšenej všude 
samej diplom.“ 

Koukal jsem na plný šňůry prádla. Začínalo mi najednou pomalu svítat.  

„Paní Roučková, to máte pořád tolik prádla?“  

„Vždycinky, WWW, když jde měsíc do ouplňku.“ 

V noci jsme se Salvou hlídali u zadního vchodu do krámu. Salva začal tiše 
kňučet, klepal se a tisknul se mi k noze. A pak už jsem viděl pana Roučka 
v pyžamu, jak jde, oči rozšířené. Minul mě beze slova. Otevřel krám, 
nerozsvítil, měsíc přes výlohu dával dost světla. Začal s těma čabajkama.  

„Pane Rouček,“ povídal jsem potichu monotónním hlasem, „už sem víckrát 
nechoďte! Naposledy přehazujete čabajky s pražskýma párkama. Už je to 
srovnané navždy!“ 

Pan Rouček pomalu vyšel, zamknul krám a šel za svitu měsíce domů. Já 
také. Sám. Salva zdrhnul!  

Zastavil jsem se druhej den v řeznictví. Pan Rouček byl bledej. „Zase, 
WWW, zase se to stalo!“  

„Klid, pane Rouček, už je to vyřešený. Pachatele už mám, budete mít pokoj. 
Škodu jste neměl, tak vám ho ani neprozradím. Bude to tak lepší.“ 

Po čase přišel pan Rouček do kanceláře. 

„WWW, v řeznictví je pokoj, ani nevíš, jak ti děkuju! Já jsem se tam už 
začínal bát. Ale člověče, WWW, já ti mám další záhadu!“  

„Ta moje třípatrová králíkárna. Dole jsem měl vždycky angoráky, uprostřed 
belgičany a nahoře českýho strakáče. Já se z toho snad zcvoknu, už po 
několikátý jsem to měl zpřeházený. Angoráky nahoře, uprostřed ty strakáče 
a belgičany dole! Skoč se na to podívat, uvidíš, že nelžu, ta moje ti to 
potvrdí.“ 

Paní Roučkova věšela zase prádlo. 

„Ten chlap je hroznej. Dřív to bylo věčně umaštěný pyžamo a teď musím 
prohlížet před praním kapsy, protože je to SAMEJ KRÁLIČÍ BOBEK!!!“ 
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KDYŽ SE SALVA ZAMILUJE  

Salva se takhle zamiloval do dogy v naší ulici. Co von vám vyváděl!   

„Salvo, ty blbče,“ domlouval jsem mu. „víš, že jsi vážený společník 
detektivní kanceláře. Přeci se takhle nemůžeš chovat. Podívej se, jakej seš 
mrňous proti ní! Vždyť se nám bude celé městečko smát.“ Ale Salva byl 
jako pominutej.  

„Jak to chceš vůbec v praxi dělat, ty troubo?“ ječel jsem na něho. „To ti 
mám nechat udělat chůdy a učit tě na nich chodit? Jdi pryč, nevolizuj mě, 
chlípníku, je mi z tebe nanic!“  

Pak mi pomohl pan Božetěch Pumpička, co si Salvu půjčuje na víkend a loví 
s ním paničky ve Varech.  

„Já už se nemůžu na toho kluka, WWW, koukat! Jak se trápí, že je tak 
mrňavej. Já teď nebudu koukat na sebe! Já si nabalím paničku s pejskovou, 
aby se Salva vzpamatoval.“  

Vrátili se v neděli večer. Salva byl opravdu klidnější, jen stál s packama 
opřenej o okno, díval se naproti na dveře, kde bydlel Božetěch, a dojímavě 
kňučel.  

„WWW, tak jsem mu našel nevěstu, na tu dogu zapomene! Taková šikovná, 
roztomilá, podívej se na Salvu, jak je zamilovanej.“  

Mně vám to nedalo a šel jsem je příští neděli tajně sledovat. Salva opravdu 
tančil ty zamilované tanečky, ale komu? To jsem blázen. Žádnou pejskovou 
jsem neviděl. Došli ke kolonádě. Panička šla přes kolonádu, tam psi nesmí, 
tak Božetěch se Salvou spodem kolem Bati podél kolonády. Salva byl jak 
pominutej, pořád chtěl na kolonádu, Božetěch ho jen tak tak udržel. Byl jsem 
z toho jelen jako ten, co spadl do vřídla, když ho Karel IV. honil a ty Vary 
vobjevil. 

„Pane Pumpička,“ přiznal jsem se mu pak, „já jsem vás sledoval. Z dálky. 
Ale to jsem z toho blázen! Kde byla ta nevěsta pro Salvu? Vždyť ta vaše 
Hedvika šla po kolonádě sama.“  

„Tak ty si myslíš, WWW, že ti Božetěch lže? To jsi přeci musel vidět Salvu 
jak vyvádí, ne?“  

„No to jo, ale stejně jsem z toho ten vopařenej jelen. Kde byla ta nevěsta?“  
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„Hedvika,“ řekl důstojně Božetěch, „si nesla Lízinku po kolonádě 
v kabelce!“ 
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KDYŽ SE ČERTI ŽENĚJ 

Zajímavé je, jak Salva cítí přicházející dobroty z daleka. To je snad teprve 
někdo chystá doma do košíku, že mu je donese, a on už vrtí tou svou štětkou 
a poštěkává po dveřích.  

„Co blbneš, Salvo?“ povídám mu tuhle, „řezník Rouček tu byl včera.“ 

Ale Salva nebyl k udržení. A měl pravdu. Někdo zaklepal. 

„Ježíš, to jsou k nám hosti! Paní Čabičářová, pojďte dál, já postavím hned na 
kafíčko.“ Paní Čabičářová se mnou léta dělala ve fabrice a nosila mi strašně 
dobrý borůvkový koláče.  

„Hele WWW, jen se nedělej, že seš tak nadšenej! Jezdíš okolo a ne abys ses 
u Čabičářky zastavil na pokec. No jo, pán je teď velkej detektííív! Ještě že 
Salva zaběhne za naší Astou. Panebože, WWW, kdybys viděl ty štěňata! 
Jezevčík a knírač. Ten můj je chtěl hned utopit. Ale to víš, že jsem ho hnala. 
Holka to dala na tendlencten internet a to jsi měl vidět, jaká vo ně byla 
rvačka!“  

„Jo, tak tady jsem ti, ty darebáku, donesla borůvkovej koláč a něco pro 
Salvu. Ale hele, WWW, proč jsem přišla. Máš pro mne trochu času, viď? 
Máš dobrý kafíčko, ono se při něm bude lepší povídat. WWW, já ani nevím, 
jak mám začít. Nebudu chodit moc okolo. Ten náš barák je u lesa, to víš 
přece. Pár stromů před ním, ne moc hustejch, takže je vidět na tu paseku za 
nima. Probudím se tuhle v noci, venku to fičelo, začaly lítat první vločky, 
vítr rval listí. Koukám ti na to z okna a najednou, jak probleskl měsíc, tak 
jsem něco na té pasece zahlídla. A pak měsíc najednou na chvilku vyšel. 
WWW, kristepane, ty mi to nebudeš věřit, ale tam se čerti ženili!“  

„Utíkala jsem vzbudit toho mýho: ,Táto, tam se čerti ženěj!‘ ,A co bys, 
hergot, chtěla v listopadu?!‘ povídal, otočil se a chrápal dál.“  

„No,“ povídal jsem, „paní Čabičářová, ten koláč je vynikající! A ty čerty 
pusťte z hlavy, to se vám prostě zdálo!“  

„Tak teď jsi mě, WWW, naštval!!! Budeš ještě z Čabičářky dělat cvoka. Tak 
já jdu! Ale něco ti, ty chytráku, povím! Pročpak se to tedy říká "tam se čerti 
ženěj"?! Proč se třeba neříká, že tam vrány dělaj kotrmelce?! Protože to asi 
někdo už přede mnou viděl. A ne jednou, když se to říká!“ A paní 
Čabičářová práskla dveřma. Salva dal hlavu na stranu a díval se na mne.  
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„Ale no jo, vždyť já si ji půjdu udobřit. A nekoukej tak blbě, sám vypadáš 
jako čert!“  

Za dva dny na to se vám obloha zatáhla a začalo to ošklivě foukat.  

„Salvo,“ povídal jsem, „víš ty co, jdeme se podívat na tu paseku. A ne že 
zase, ty posero, zdrhneš, kdyby něco, jako když jsi uviděl náměsíčnýho 
řezníka Roučka!“ 

Vzal jsem si pláštěnku, baterku a foťák. Vedle paseky byl krmelec, tam jsme 
se se Salvou uvelebili. 

„Dám si tady, Salvo, jedno cigárko a půjdeme domů. To jen abych si před 
Čabičářovou nevymejšlel, že jsem tady byl.“ 

Najednou, i v tom fičení větru, jsem slyšel nějaké cinkání. Salva jen radostně 
poskakoval.  

Na paseku vám vjel krásnej kočár, taženej šesti vraníkama. Na kozlíku čert 
a v kočáře taky samej čert. Vlastně nevěsta Čertice a ženich Čert. Ten kočár 
vám táhnul za sebou zapřažený stoly na kolečkách. Kolem stolů taky samej 
čert a čertice. A malinkatý čertíci. No pravá svatba! Čertovská kapela 
vyhrávala, čerti si brali nevěstu dokola, plný stoly jídla a čertovského pití. 
Čertíci pobíhali s koláčema, jeden se na něco natahoval a převrhl čertovi 
pohár, ten mu dal lepanec, ale hned si foukal ruku, protože čertíkovi už 
pučely růžky.  

Vytáhnul jsem foťák a udělal první fotku. Do toho Salva zaštěkal. V mžiku 
naskákali čerti do kočáru a na lavice kolem stolu, čert kočí prásknul bičem 
a paseka byla prázdná.  

No nemohl jsem ani dospat. Ráno už jsem v půl osmé zvonil na paní 
Čabičářovou.  

„Tak jsem se přišel omluvit, měla jste pravdu.“  

„No vidíš, ty chytráku! Copak si Čabičářka někdy vymejšlela? Ale co s tím, 
WWW? Já se odstěhuju, já tady nebudu! Já bych brečela, barák jsme 
vopravili, zahrádku pěkně udělali a teď todlecto!“  

„Paní Čabičářová, skočte za panem farářem, ať tu paseku vykropí a bude 
pokoj.“ 

„No jo, WWW, že mě to hned nenapadlo! Už tam letím.“ 

Za hodinu byla u mne v kanceláří. Strašně rozčilená.  
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„Představ si, WWW, že se chechtal jako blbej! Tak to mám za to, že mu 
umejvám sakristii a ty dlouhý schody, co z ní vedou. A ještě si nechám kvůli 
tomu říkat svíčková bába. Hele WWW, běž za ním, ať si to vykropení strčí 
za klobouk, ale ať se netváří jako že já jsem pošahaná. Přitom vo satanech 
pořád vykřikuje z kazatelny a najednou nejsou!“  

Farář Topůrek chodil hrát ke Kanci mariáš. Vzal jsem si ho stranou. Koukal 
na ten digitální foťák a vrtěl nevěřícně hlavou.  

„WWW, to chce ferneta. Ježíši Kriste, tak já mám v rajónu čerty! Vykropit, 
vykropit!“ vykřikoval, když si se mnou cvaknul. „Já tu paseku znám, to bych 
s tou mojí kropenkou dělal rok! To nejde jen tak sem tam mávnout. A stejně 
nemám dost svěcený vody.“  

„Tak já vám pomůžu, velebnej pane, starosta nám půjčí kropicí multikáru 
z obecního ouřadu. Já budu řídit a kropit, vy budete vedle mne žehnat a za 
hodinku to máme za sebou.“ 

„No jo, dík WWW, ale co ta voda? To budu muset za biskupem. Ten ti je, 
WWW, protivnej! Pojedeš tam se mnou, WWW, viď? Jako svědek.“  

„Tááák, to je pěkné,“ povídal biskup, když nás přijal. „Nejenže, bratře 
Topůrku, tady mám hlášku, že chodíte do hospody hrát karty, vy máte 
v rajónu ještě čerty! No nic, tohle nesmí prasknout, nebo nám nedají 
z Vatikánu a z EU ty slíbený dotace! Já teď nemám čas, já bych se jel na tu 
zatracenou paseku podívat, ale mám teď hlavu v pejru. Musíme vystěhovat 
jeden slepeckej ústav z naší budovy, abysme tam mohli konat bohulibou 
činnost. To ovšem oni nechtěj vidět.“ 

Pak zatelefonoval do skladu: „Bratře Bedřichu, vydej bratrovi Topůrkovi 
soudek svěcený vody. Už mu tady na to píšu glejt.“ 

Soudek jsme složili vzadu za kostelem, u těch schodů do sakristie. Musel 
jsem to víko oddeklovat, ještě jsem tolik svěcený vody neviděl. 

„Tak zítra odpoledne jdem na to, pane farář!“ Pak jsem zatelefonoval paní 
Čabičářový: 

„Už to je dobrý, už v ty čerty uvěřil, přijde se vám určitě omluvit!“ 

„Ale to nemusí, WWW, já zasejc nejsem tak cimprlich. Víš co, já za ním 
zajdu sama.“  

Večer přiběhla celá šťastná s koláčem. 
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„Ještě jsem ho, WWW, neviděla, ale přilezl ke křížku, panáček. Jak jsem 
vobcházela kostel, tak jsem viděla, že mi tam k těm schodům přistavil vodu. 
Dřív mu to bylo jedno, že to tahám v kýbli.“ 

„Tak já nejsem zase taková, vzala jsem hadr a ty schody pořádně vytřela. Už 
to potřebovaly!!!“ 
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WWW A SALVA ZAHAJUJÍ PÁTRÁNÍ PO ANDĚLU STRÁŽNÉM!  

Neměl bych to vlastně ještě psát, protože případ je teprve na začátku. Taky 
nějak tuším, že si na něm se Salvou nabijeme hubu. Ale chtěl jsem jen 
ukázat, jak to mají hravé bytosti v životě někdy těžké, ať je to pes, nebo 
člověk.  

„Pochválen buď pan Ježíš Kristus.“ řekl chraptivým hlasem pan farář 
Doubrava, když vstoupil do naší kanceláře.  

„Až na věky, velebnej pane.“ odpověděl jsem. 

Salva zdvihl zbožné oči k nebi a zavrtěl štětkou.  

„WWW tak si představ, že někam, neznámo kam, zmizel můj anděl 
strážnej,“ povídal pan farář. „Z toho padla na mne taková ouzkost, že jsem 
zašel k tobě na frťana!“  

„Ale velebnej pane,“ povídal jsem, když jsme si cvakli, „to je opravdu 
vošemetná záležitost, jestli teda chcete, abych se se Salvou pustil do pátrání. 
Nebylo by lepší poprosit modlitbou Pána o jeho navrácení? Já se v tom 
nevyznám, ale snad si proboha tydle andělé taky nemůžou dělat co chtějí.“  

Nalil jsem ještě panáka do druhej nohy.  

„Máš pravdu, WWW, jistě, ale já se můžu umodlit a pořád se mi nedaří. 
Hele, zkus to! Když se ti to povede, tak budeš slavnej, protože já mám 
detektivky rád a něco jsem jich přečetl. Nikde nebyl stíhán detektivem anděl 
strážnej.“  

„Tak si to musíme velebnej pane srovnat. Kdy jste zpozoroval, že ten anděl 
zmizel? A dáme mu nějaké pracovní jméno, to se lépe vede spis!“  

„Dobře, to je rozumný,“ povídal Doubrava, „ať se tedy jmenuje "plonková 
desítka"!“  

Doubrava zbožňoval mariáš.  

„No jak chcete,“ povídal jsem, „jestli teda dopadnu anděla strážného, co se 
jmenuje "plonková desítka", tak asi budu vopravdu slavnej. Jen mi musíte 
velebnej pane říct, jestli to byla žaludová, kulová, zelená, nebo srdcová, 
abych věděl, co mám dát Salvovi vočuchat, až půjde na stopu.“  

„WWW, zpozoroval jsem to, když jsem zjistil že mne někdo prásknul 
biskupovi, za to že každou sobotu hraju karty u Kance. Ale když já ten 
mariáš tak zbožňuju!! Přijel biskup, šel se na tu hospodu podívat a pak mi na 



340 

faře vyváděl! Marně jsem mu odporoval, že služba Bohu není jen kázání 
v kostele! Vždyť to víš sám, WWW, jak se u toho mariášnickýho stolu 
mluvilo, než jsem tam začal chodit. To bylo samé "to jsem to zasejc pos... – 
a je to v pr... – ku/rvajs to je list!" “  

„Tak to máte velebnej pane pravdu. Tuhle jsem byl ouplně dojat, když 
Kalousek jásal: ‚Zázrak, zázrak, už věřím, pane, žes chodil po vodě, když jsi 
mi poslal tak úžasnej list‘; nebo ten Stropek, co je sprostej páč je dlaždič: 
‚Pane, nejsem hoden abys vstoupil do mého domu po tak zpraseným betlu!‘“  

„No ale darmo, WWW, biskup si na mne zasednul a musel jsem s těma 
kartama v hospodě přestat, vždyť víš. Založil jsem náboženskej kroužek 
a hrajeme teď v sobotu v sakristii. Představ si, WWW, že tuhle mi ti 
pacholci vylemtali všechno mešní víno a já neměl ráno na mši nic! Tak mi 
přinesl kostelník ten jeho příšernej domácí rybízák a pozdvihoval jsem 
s ním. Spálili ti mi tam taky všechno kadidlo, aby tam nebyly cítit cigarety. 
Oltář jsem nakuřoval purpurou, co mi zbyla z Vánoc. Po tom rybízáku ti 
mně bylo blbě, tak jsem si cvaknul na to bechera a zblil jsem celou 
sakristii!“  

„No počkejte, velebnej pane, ať se vrátíme k věci. Z čeho teda usuzujete, že 
strážnej anděl "plonková desítka" zmizel? Myslel jsem, že anděl strážnej je 
tu od toho, aby nás uchránil před tragédií. Tohle, co mi tu vykládáte, to jsou 
spíše jen nepříjemnosti!“  

„Ta tragédie spočívá v tom, WWW, že od tej doby, co přijel biskup, tak jsem 
nedostal pořádnou kartu! To ti je k uzoufání, proč myslíš, že jsem tady??! 
A nalej mi ještě ferneta!“  

„Tak jo, velebnej pane, já teda nevím jak na to, ale zkusíme se Salvou něco 
udělat! A nemohlo to být tak, že "plonkovou desítku" vodvolal ten biskup?“  

Doubrava se zdvihnul a nasadil si klobouček.  

„To nemohl, WWW, na to je moc malej pán!“  

A pak se ještě ve dveřích zastavil. „WWW prosím tě, vopatrně s tím Salvou 
při pátrání. Já ho tuhle viděl, jak hnal foxteriéry starej Hozrový, ten jeden 
vběhl ze zoufalství ke mně na zahradu a cpal se do pařeniště a ten druhej se 
cpal do vokapovej roury.“  

„Hozrová, říkal mi kostelník, je pak zase nemohla dostat čtrnáct dní ven 
a ptala se kostelníka, jestli se dá sehnat nočník pro psy. Já jen, WWW, aby 
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Salva v horlivosti nenatrhnul "plonkovej desítce" křídlo, nebo nedej Bože 
(Doubrava se pokřižoval a políbil křížek na krku) PRDEL!!“  
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Já měěěl sem vám, dneska vám sen... (zpívejte na melodii „Noční 
motýl“)  

A v tom snu jsem viděl Tojefuka. Přesně tak, jak jsem si ho 
představoval. Tojefuk kráčel rozvážně po zahradě. Na rameni mu 
seděla veverka, z levé kapsy koukal plch, doprovázeli ho panáčkující 
zajíci. Tojefuk se zastavil v rohu zahrady před záhonem.  

„To jsem blázen,“ povídal veverce, „co je todlecto za rostlinku? 
Copak jsem to tady měl vloni? Vlaštovičník a rebarboru.“  

Tojefuk se začal škrábat za uchem. Myslel si to, ve skutečnosti drbal 
veverku na ocase.  

„Esli,“ povídal si pro sebe Tojefuk, „esli se mi ty dvě rostliny 
podařilo nějak zkřížit – a že to tak sakra vypadá – tak budu slavnej. 
A pošlu to i s fotkama paní Ruščákové, napíšu k tomu povídání a na 
Zvířetníku bude haló!“  

„Pane Hána!“ zavolal Tojefuk přes plot na souseda. „Copak jste letos 
vysázel v tomto rohu? Já přes ty angrešty pořádně nevidím.“ 

„Ale co by, pane Tojefuk. Jako každý rok. Hrášek a pnoucí fazolku. 
Snad to k vám zasejc neleze?!“ 

„Ne, ne,“ povídal Tojefuk. „Ani náhodou. Já jen, že tady mám 
takovou zajímavou rostlinku. Má to žlutý květ a na konci se dělá 
kulička. Měl jsem tady vloni rebarboru a vlaštovičník. Bože, pane 
Hána, jestli se mi to zkřížilo, tak já budu na Nově!“  

„Jezuskote, pane Tojefuk, zabte mě, vola starýho! Bože, ta má děravá 
hlava! Zastavil se tady nějakej pán s cizí značkou. Vy jste nebyl doma, 
tak jestli vám může nechat na zahrádce sazeničku. A já že jo, že 
branka není zamčená. Von vám ji píchnul tady do rohu a ještě jsem 
mu přes plot podal konvičku, aby ji zalil.“ 

„Ježíšikriste!“ vyjekl Tojefuk. „WWW mi sem, sviňák jeden, napíchnul 
cuketu. Podejte mi, pane Hána, rychle motyku a prosím vás, pane 
Hána, nemluvte nikde o tom!“  

„Máte recht, pane Tojefuk, von se mi moc nezdál. Ani to jeho auto. 
Ještě se mě ptal, kde by si mohl dát zadrátovat vejfuk. A vůbec tak 
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divně žvatlal. Vy říkáte WWW, já bych dál krk za to, že jsem rozuměl 
V V V!!!“ 



 

 

Pohádky a povídání  
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JESTLIPAK HO POZNÁTE ? 

Kluci, povídal o svačině anděl H. ze strážní eskorty u Božího soudu. Včera 
jsem se byl podívat za bratrancem, co slouží v Rajskej zahradě. Dostali 
nedávno novýho správce. To byl ten průšvih, jestli si vzpomínáte anděla 
strážnýho Pekrlíka. Byl tenkráte z toho velkej pofýrunk, protože měl 
vyloženě nařízeno hlídat a zpackal to. Teď dělá někde ve skladu v očistci.  

Jo, tak nejdříve vám skoro všichni andělé chtěli odtamtud zdrhnnout. 
Takovej šrumec prej tam ještě nezažili. Říkal mi bratranec, že tuhle osobně 
stál ten novej správce pod tou historickou jabloní a střídali se tam kluci jeden 
po druhým, jak potřebovala prořezat. Ale řeknu vám, běžte se tam teď 
podívat, to je vám nádhera. Ten novej správce tomu fakt rozumí!  

Vypleto, přesazeno, zvířata vykartáčovaná. Ta jsou za tím novým správcem 
jak blázni. Nejvíc taková ta malinkatá, ani nevím, jak se to jmenujou. Je to 
něco mezi myší a veverkou.  

No, a jak vám říkám, kluci chodili se žádostma, aby je přeložili, protože prej 
to není žádnej Ráj, ale přímo vočistec, jak je tam ten novej správce prohání. 
Tak se tam šel Kristus Pán podívat. Zůstal prej stát a nechtěl věřit vlastním 
vočím, jak ta zahrada teď krásně vypadá. To si musíte myslet, jak ho to asi 
vzalo, když zázraky má pod palcem on. Pak vzal toho novýho správce kolem 
ramen, procházel se tam s ním a povídali si. Už si tam na něj kluci zvykli, 
v zahradě musí bejt pořádek, zalito, vypleto, zvířata nakrmená a když to je, 
tak mají klid. Tuhle, povídal bratranec, se zastavil úplně na konci a šel za tu 
boudu, co mají kluci vercajk. Oni si tam pěstujou kulatý cuketky a to je 
přísně v Rajskej zahradě zakázáno!  

My to hned vytrháme, blekotal prej anděl Boránek, co má tu boudu na 
starost. My si je někdy uděláme plněný, protože v kantýně to nestojí za nic. 
Voní nám tam pane dělají často kaši z prošlých hostii, protože lidí nevěří 
a nechodí k svatému přijímání. A už to chtěl vytrhat.  

A ten správce se prej na něj hezky usmál. „Přitáhni mrak a zalej to, to 
potřebuje hodně vody!!!“  
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OBRÁCENÍ NA CUKETKY KRÁLE TOJEFUKA HROZNÉHO  

V malém království, skoro na pokraji EU, vládl král Tojefuk Hrozný. Král 
vládl sice moudře, ale nenáviděl, ani nevěděl proč, cukety! V celém 
království bylo zakázané cukety nejen pěstovat, ale pod trestem žaláře 
temného pojídat. Každý ráno Tojefuk Hrozný z věže hradu obhlížel triedrem 
Království. Když se mu na nějakej zahrádce listy nezdály, tu už tam v kočáře 
vyjíždělo zvláštní proticuketové komando. Jednou takhle ráno se král přestal 
dívat na zahrádky a koukal se i jinam.  

„Komorníku!“ zavolal, „copak je támhle na hranicích u té hospody takovej 
ruch?!“  

„Ale Jeho Jasnosti, Tojefuku Hrozný, tam má hospodu WWW a prej se tam 
dobře vaří.“  

„A copak tam vaří ten WWW, že lidi váží takový kus cesty a i turisté 
z království vedlejšího se tam cpou? Zjistěte mi to, komorníku, ale žádnej 
humbuk!“  

Pak to prasklo, WWW tam dělal plněné zapékané cuketky s mletým masem, 
zapékané s rajčaty a bazalkou. WWW sebralo proticuketové komando. Král 
ho chtěl dát nejdříve pověsit, ale pak se smiloval a vsadil ho jen do žaláře 
temného.  

„Jakpak tam oupí ten syčák?“ ptal se za měsíc komorníka.  

„Von je, Tojefuku Hrozný, veselej, on dává žalářníkům recepty na cuketky, 
voni mu za to nosí guláš a taky ty cuketky, jestli se jim povedly.“  

„Jejich syn, Jeho Jasnosti, Tojefuku Hrozný, ano, náš princ už je taky prý 
ochutnal a teď běhá za tou holkou WWW!!!“  

„Já se z toho zblázním,“ povídal Tojefuk Hrozný. „Jestli se dá vládnout 
vůbec lidu tak poťapanému, co se může po cuketkách od WWW utlouct?!“  

Pak si zavolal syna: „Přiveď mi sem tu holku vokázat a ať mi těch pár 
cuketek donese!“  

No skončilo to tak, že Tojefuk Hrozný s odpuštěním ten pekáč cuketek 
zblajznul, WWW propustil z vězení a byla velká svatba! Od té doby na 
hradě vlaje vlajka s kulatou cuketkou a Tojefuk Hrozný kontroluje triedrem, 
jestli se dobře zalejvá, páč cuketky chtěj vodu. Pár lemplů už šlo do žaláře, 
co zalejvali za plného slunce, což se nemá.  
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POHÁDKA CUKETOVÁ 

Král Tojefuk Přívětivý (dále jen KTP, Jeho Veličenstvo si může dovolit tuto 
zkratku, neb má po ruce dostatek cirkumanálních akrobatů, kteří jsou 
povinni v oslavných traktátech používat veškeré tituly KTP! Když to 
zvrznou, jdou do basy!) vládne území, kde se při plácání zeměkoule 
připlácla Pánova dlaň. Vyskytují se zde pouze tři kopce. Jeden musel být 
nasypán při stavbě zámku, aby věž nemusela být vystavěna do výše 
Chvaletického komínu. Další dva, Oškobrh a Oreb, vznikly činností krtků, 
kteří v pominutí smyslů založili kolchoz. Protože jich bylo moc, flákali se 
všichni a tvrdili, že tu práci má dělat někdo úplně jiný. I sešlo se 
představenstvo, vybralo další lokalitu, rozehnalo remcající krtky a pak už se 
práce jakžtakž hýbala. Lid obecný se živí stejně jako v jiných zemích, kde 
mají to štěstí, že jim vládne osvícený panovník. Pěstuje brav, skot, ovce, 
koně, drůbež hrabavou i vodní, na polích obilí i okopaniny, na lukách trávu 
na pastvu i seno, když se lidem zachce zvěřiny, loví ji na okrajích západních 
hvozdů na návnadu, kterou vymysleli a nazývají ji "mysli". Divá zvěř na tuto 
speciální návnadu jde jako divá, lidé to jedí, pouze když nešťastnou náhodou 
při lovu dojdou zásoby normálních potravin. Ale i v tomto případě vysílají 
rychlé posly pro zásoby lidských potravin.  

Jenom dvě záhady se vyskytují v této, díky moudré vládě KTP, spokojené 
zemi! Každé jaro za měsíčních nocí létá nad královstvím KTP velký černý 
pták, vydávající brblavé volání. Krátce nato se na smetištích v celé zemi 
objevuje šlahounovitá bylina s plody různých tvarů. Lid obecný při spatření 
této byliny sebou vždycky leknutím cukne, i nazval ji cuketou. V jižní části 
království, kde se hovoří odlišným nářečím, se reakce na leknutí nazývá 
zucchnutí a bylinu nazývají zucchina. Protože si cuketa nárokuje mnohokrát 
větší prostor než rostliny užitečné, lid ji vykopává i s kořeny a její plody 
dodává do basy.  

Protože plody cukety se k ničemu jinému nehodí, jsou jimi krmeni neúspěšní 
cirkumanální akrobaté. Již po čtyřech týdnech tohoto stravování jsou 
z královské basy propouštěni napravení vězňové ve formě třesoucích se 
lidských trosek, kteří se zaručeně nikdy více nedopustí zpotvoření titulů 
KTP!  

Protože v království KTP mají daňové zákony, ve kterých se nevyzná ani 
berňák, natož potom KTP, chodí KTP do práce, aby měl aspoň svoje jisté 
a nemusel somrovat u poddaných. Jednu sobotu odpoledne si KTP při 
návratu z práce všiml několika vzdušných vírů, motajících se nad hřbitovem. 
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Došel na zámek a nebylo uvařeno ani odpolední kafe! Dvořané místo své 
práce zírali na vzdušné víry, v království KTP nikdy nevídané! KTP 
rozehnal dvořany k jejich práci, kafe si uvařil sám, vyhnal pátrače z jejich 
pelechů, přidal k nim i specialisty pro styk s metafyzičnem a poslal je pátrat. 
Pátrači vypátrali, že se v hrobech obracejí zesnulí pohádkáři takovým 
fofrem, že vytvářejí ony vzdušné víry. Metafyzici přilákali duše pohádkářů 
a dozvěděli se od nich, že po ránu procházel zemí cizinec a každému 
vyprávěl, že cuketa je bylina nevšedních kvalit a že je bezpodmínečně nutné 
jí posázet celé království. Lid obecný z něj měl legraci a cizinec zmizel 
neznámo kam. Pohádkáři zdůvodnili svou posmrtnou rotaci tím, že 
v dávných letech cuketa rostla v kdejaké díře, způsobovala hrůzu mezi lidem 
svými šlahouny, pletoucími se kolem údů i krků lidu a zabranou plochou. 
Jeden z předků KTP vyslal do boje s cuketou svá vojska, která zvítězila až 
po dlouhém náročném boji, a od těch dob je výskyt cukety jen občasný. 
Duchové pohádkářů prozradili, že si vymysleli draky a saně, aby se 
nepovídalo, že královská vojska vedená Bajajou bojovala s kytkama, že 
Šípková Růženka byla ve skutečnosti Cuketová Růženka, při spatření 
zelenou hrůzou obrostlého zámku ji trefil šlak, a aby pohádka dobře dopadla, 
vymysleli si pohádkáři i prince! Duchové metafyzikům prozradili i to, že 
v jediném průsmyku v západních horách porostlém hložím a trním se skrývá 
záhadná hrozba pro království KTP, o které více nevědí! Vyslal tedy KTP 
pátrače pátrat do trní a hloží v západních hvozdech. Po čase předvedla 
královská stráž před KTP tlupu otrhanců, tvrdících, že oni jsou těmi pátrači 
se zprávou o odhalené hrozbě! I vyslechl je KTP a z jejich zprávy vypleštil 
oči, že by se daly ušvácnout bičem! V nejvyšším místě průsmyku, uprostřed 
trní a hloží, je jeskyně, obsazená cuketou převelikou. Na podzim k ní přilétá 
velký, černý pták, místním poustevníkem nazývaný gróssán, oklove plody, 
přes zimu je stráví a odlétá na východ. Od poustevníka se také dověděli, že 
na západ od průsmyku je země Savióská, kterou již od nepaměti ovládá 
zavilý zahradník. Jeho jméno nikdo nezná, nazývají jej Jedenáctkrát 
Zalomená Tyčka (dále jen JZT) podle znaku v jeho vývěsním štítu. Znak prý 
vznikl podle zahradnické tyčky, vykreslené naležato nekvalitní barvou. Ta 
při prvním dešti někde stekla, někde ne a tak vytvořila graficky přijatelný 
znak. JZT ukecal obyvatele země Savióské k pracem na svých cuketových 
plantážích a proto obyvatelstvo již dlouhá léta hlasitě kvílí, jiné potravy než 
cuketové plody nemaje! Poustevníkovi se podařilo uprchnout a v trní a hloží 
se skrývá. Trní a hloží že nasázel JZT, aby zabránil dalším útěkům.  

Usoudil moudrý KTP, že hrozbu z temné jeskyně je záhodno zlikvidovat 
a také úpící lid Savióský by si zasloužil import demokracie feudálního typu. 
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Povolal k sobě jedince, kteří se bůhvíproč nazývali zastupiteli lidu obecného, 
práci se vyhýbali a do světa vykřikovali zvěsti o své nenahraditelnosti, 
a poručil jim: půjdete do západních hvozdů, trní a hloží vyklučíte a spálíte 
v jeskyni zaráz s tou zlořečenou rostlinou! Pátrači dohlédnou, abyste svou 
práci řádně vykonali! Také KTP znal své pappenheimské!  

I vyrazili zastupitelé pod dohledem pátračů, trní a hloží vyklučili, v jeskyni 
i se zlořečenou bylinou spálili a přestože byli podupáni davem vyzáblých 
Savióňanů, uchýlili se pro ochranu před prací pod štít JZT! Svého panovníka 
pomlouvali, nazývajíce jej králem Tojefukem Hrozným! Bláhová představa 
JZT, že snad budou pracovat, se zhroutila v okamžiku, kdy zastupitelé začali 
pořádat volby svých zastupitelů a protože se nedohodli, kdo bude pracovat 
a kdo se smí flákat, volí asi ještě teď. Znechucený JZT uchopil 
ŠLAHOUNOVITOU sazenici cukety, sazenici patizónu (pro neznalé: bylina, 
jejíž plody žerou s nechutí slepice, z velkého hladu se dají upravit jako řízek 
blátivé konzistence a jejich tvar létajícího talíře je předurčuje k házení přes 
sousedův plot) a odešel do království KTP, kde byl vlídně přijat, byla mu 
zdarma a bez povinnosti platit daně přidělena chýše na pozemku obehnaném 
vysokou zdí a na zeď umístěna strážní jednotka, která nehlídá JZT, ale jeho 
byliny, aby nepřelezly zeď. JZT s nimi handluje svoje výpěstky za guláš.  

Dále KTP povolal do zbraně korunního prince, všeobecně známého jako 
"Náš Mladej", pověřil potomka vybudováním protivzdušné obrany státu 
a likvidací gróssána. Náš Mladej sebral komando největších sígrů z mateřské 
školky, obešel s nimi rybáře u královských rybníků a těm, kdo neměli 
potvrzení, že každého desáteho kapra odvedli do kuchyně KTP, zabavili 
prak na metání návnad. Takto vyzbrojeni se vydali na gróssána. Nalezli tu 
bestii na okraji západního hvozdu, skučící bolestí způsobenou pozřenými 
cuketami, a zamordovali ji kudlou, kterou Našemu Mladýmu vyrobil osobně 
KTP. KTP obludu předal svému oblíbenému písmákovi Achyleusovi 
Gregoriusovi. Ten bohužel nepochopil, že ji má upravit jako trofej a pokusil 
se ji sníst! Gróssán i po smrti zvítězil, Achyleus se KTP za údajnou urážku 
pomstil sepsáním knihy receptů, do které vepsal i jídla z bylin pěstovaných 
JZT, emigroval do Austrálie a živí se klokany, pečenými v mikrovlnce!  

KTP sezval 11 historiků na popsání této události. Vyhodnotil jejich tvorbu 
a jako jedinou verzi uznal svoji. Deset historiků je za zdí k ruce JZT, který je 
sekýruje a užívá si důchodu!  
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POVÍDÁNÍ PRO KARDIAKA 

„To vám byla zase jednou služba,“ povídal pan doktor H. kolegovi, doktoru 
P., který ho střídal.  

„Copak, kolego, něco mimořádnýho?“  

„To si myslím,“ povídal pan doktor H. „To jsem ještě nezažil. Chlap se nám 
tu utrhnul z hadiček a sápal se mi po přenosném počítači, jak jsem procházel 
oddělení!“  

„Byla mi dlouhá chvíle, kolego, tak jsem se trochu brouzdal po internetu. 
Padnul jsem taky na Neviditelnýho psa a ouplnou náhodou na Zvířetník. To 
je taková rubrika, lidi si tam píšou, co jim kočky žerou a co nechtěj, ale i jiný 
věci, a docela si tam pěkně povídají. A hledali tam ňákýho Kardiaka, co prej 
měl být operovanej a neozývá se. No jo, tady je to samej kardiak, pomyslel 
jsem si, že bych jim jako nějak pomohl. Pak mi napadlo nechat tu stránku na 
počítači a jít na oddělení. Ten P.K. už je na tom dobře, ale že takhle! Von se 
vám po tom počítači sápal, utrhl si hadičky z nosu a ta hadička vod kapačky 
mě šlehla do hlavy, museli ho dva zřízenci držet! Já jsem radši zdrhnul.“  

„No jo, však ho už zítra vyšupajdíme,“ povídal doktor P. „Jak má takovýhle 
roupy, tak je vidět, že už je v pořádku.“  

„Víte, kolego,“ povídal doktor H., „kdybych ho sám osobně neoperoval, tak 
bych si musel myslet, že je to simulant, jak vám tak vyváděl. Jo a volal sem 
ňákej jeho příbuznej, ale položte to hned, kdyby zase volal!“  

„Je to magor, co patří do Bohnic. Tvrdí, že se jmenuje WWW!!!“ 
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JAK MOHLA VYPADAT POHÁDKA O KARDIAKOVI 

Za těmi všemi kopci, co je prošla zana, leží království Kardiaka I.; princezna 
Vakandi, co nosí červené střevíčky a modrou sukýnku, žlutou halenku... tak 
ta princezna Vakandi měla k tomu všemu ještě zelený přeliv. A měla být 
sežrána drakem. Nebyl po ruce ani statečný princ, ba ani hloupý Honza. 
Komorník Kadlus sehnal nakonec jen "jiného Honzu" a ten princeznu 
zachránil.  

Princezna, dítko nevinné, si naštěstí ani neuvědomovala, v jakém že 
nebezpečí se nachází. Když jí král Kardiak I. povídal: „Děvče krásné, víš, že 
jsi k sežrání?“ 

„Vím,“ odpovídala princezna Vakandi, „zahradník mi to říká každé ráno 
a dává mi kytičku, která má všechny barvy. Akorát zelenou kytičku, tatínku, 
nemůže vypěstovat, tak mi tam dává list špenátu!“  

Hezký zbytek dne!  

PS. Bože, já jsem fakt roztržitej. Proč jsem tu pohádku nenapsal? Protože mi 
jeden rybář z mé cizinecké legie donesl do práce štiku, skoro metrovou (fakt, 
nelžu) a tak místo psaní jsem čistil, porcoval a dával do mrazáku!!!  
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TRAMTADADÁÁÁÁ, TRATA TRATA TRA TÁÁÁÁ ... 
JE 1. MÁJ, POHÁDKOVÝ PRVNÍ MÁJ  

Ano přátelé, je 1.máj, radostný první máj. Hudba krásně vyhrává a já se 
s vámi musím podělit o ty nádherné dojmy.  
Tramtadadáááááá....... 
Už se blíží čelo průvodu, ano, celé zelené!! Hastrmani pochodují rázným 
krokem! Kropí ze šosu dlažbu pod tribunou. A na ramenou nesou 
hastrmaňátka, která mávají lopuchovýma listama králům na tribuně. 
Nenapadá mě při tom pohledu nic krásnějšího, než že budoucnost našich 
rybníků a kačáků je zajištěna. 
Tramta dá dáááá......... 
A teď přátelé, až dojemný pohled, rota moudrých stařenek s nůšema chrastí. 
Pokoušejí se házet králům na tribuně uschlé větvičky, nedaří se jim to. 
Tramta da dáááá ....... 
Úchvatné, nesdělitelné, ta solidarita bere dech!! Čarodějnice na košťatech 
zachycují větvičky chrastí a donášejí je na tribunu! Je to.... je to moment, 
kdy si člověk uvědomí, že pohádkový život stojí za to žít! Dojemné a přece 
tak radostné! 
Tramta dá dáááá.... 
A teď to zašumělo a všechny zraky se obrátily k nebi. Nádherná eskadra 
andělů strážných a já se dívám do poznámek, vedená andělem strážným 
Pekrlíkem, prolétává nad tribunou ... 
Ano!! Jsou s námi!! Střeží náš klid, náš pohádkový klid, který už si nedáme 
nikdy nikým vzít. 
Tramtadadá tramta tramta tramtááá ... 
A už jásají pod tribunou čerti. Jak jsme se jich za starých času báli. A teď 
jsou s námi, jsou to naši čerti a andělé strážní vytvářejí nad nima za letu 
srdíčko ........................ 
Jsem dojat, pláču, nemohu dál, je první máj....... 
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O KRÁLI A ŠTĚŇÁTKU 

„Komorníku,“ povídal jednou ráno král Hurdálek VI., „mě už to kralování 
nebaví. Když tady ještě byla královna a princezna Maruška, to bylo jináč. 
Bylo tady veselo. Královna zemřela a Maruška se mi provdala. A co já teď 
tady, sám? Já bych do toho někdy, komorníku, kopnul!“ 

„Jezuskote, pane králi,“ povídal stařičkej komorník, „jak to mluvíte? Kdyby 
vás slyšel tatínek Hurdálek V., kterému jsem věrně sloužil. Lidi vás mají 
rádi, království vzkvétá. Nikdo v naší zemi nehladoví, žaláře jsou zrušeny 
a hladomorna zasypána. Ukažte mi, Jeho Veličenstvo, podobné království 
široko daleko.“  

„No jo,“ povídal Hurdálek VI., „ale co je to platný, když je mi smutno. 
A běž pryč, ty tomu nerozumíš!“  

Pak král Hurdálek VI. vyšel na balkón.  

„Zahradníku, kdepak seš? Pojď si dát se mnou čouda. Počkej, já ti podržím 
žebřík, ať nespadneš.“  

„Ale pane králi,“ povídal zahradník, „vy byste kouřit neměl!“  

„Jsem tady já král?“ vztekal se Hurdálek VI., „nebo seš tady ty, zahradníku, 
král? To jsem to dopracoval,“ zabědoval. „A připal mi, než se fakt naštvu!“ 

Hurdálek VI. spokojeně pokuřoval.  

„Copak se to támhle batolí po cestičce, zahradníku?“  

„To je prosím, pane králi, štěňátko. Já mu říkám Knoflíček. Voni mu koukají 
jen ty kukadla, jak dírky vod knoflíků. Dostal jsem ho od převozníka.“  

„Jeéé, to je roztomilý štěňátko,“ vykřikl Hurdálek VI. „Já bych chtěl taky 
takový štěňátko, to by mi třeba nebylo tak smutno.“  

„Tak já vám, pane králi, zítra jedno přinesu, převozník má ještě dvě.“  

„Ale hned ráno!“ povídal Hurdálek VI., „já bych byl jinak celej den 
nervózní, já bych byl hrubej na komorníka a to já nerad, když vopatroval už 
mýho tatínka. Poslouchej, zahradníku, musí to být tajné, to bude jenom moje 
štěňátko. A nesmí být úplně stejný, to bysme si je pletli!“  

„No to dá rozum, pane králi,“ povídal zahradník. „Přece nemáte blbýho 
zahradníka. Jakýpak by to byl pořádek v království, kdyby král měl to samé 
štěňátko jako zahradník. To se nesluší.“  
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Druhý den ráno podržel Hurdálek VI. žebřík a zahradník vylezl na balkón. 
Pak sáhnul za košili a vyndal krásné štěňátko.  

„Jeéé,“ vykřikl Hurdálek VI, „to je nádherný štěňátko. Dej mi ho do ruky.“  

„Podívejte, pane králi,“ povídal pyšně zahradník, „jak jsem vybral. Je stejný, 
jako to moje štěňátko a není stejný. Má totiž mezi očima bílej flíček a to můj 
Knoflíček nemá. Tak si je nespleteme.“  

„Podívej, zahradníku,“ vykřikl radostně Hurdálek VI. „jak se drápe nahoru 
na korunu. Už ví, pacholek, že je královský štěňátko. To mu musím dát 
nějaký vznešený jméno. Já mu hned dám ňákej titul,“ jásal Hurdálek VI.  

Zahradník se škrábal za uchem: „Víte, pane králi, vy můžete všechno, to já 
zase, jako vobyčejnej zahradník, musím uznat. Zem vedete dobře, lidi jsou 
šťastný. Ale dávat pejskovi vod převozníka šlechtickej nebo přímo 
královskej titul, to se mi teda zdá vopravdu děsně pitomý.“  

„Tak kdo je tady vlastně král?“ vztekal se zase Hurdálek VI. „Já nebo ty? 
A dej mi cigaretu, já jsem z toho tvýho voponování zase pěkně vytočenej!“ 
Hurdálek VI. postavil opatrně štěňátko na zem a zapálil si.  

„No dobře, se zahradníkama je dycky potíž, to říkal už můj tatínek 
Hurdálek V. A jak by se podle tebe mělo královský štěňátko jmenovat? To 
jsem teda náramně zvědavej,“ povídal král Hurdálek VI., „co v tý 
zahradnický kebuli vymyslíš?“  

„Dyť to je jasný,“ povídal zahradník. „Bude se jmenovat Flíček. Jeho brácha 
je Knoflíček, dyť to sakra, pane králi, pasuje.“  

„Tak jo,“ povídal Hurdálek VI, „konec konců, má se naslouchati hlasu lidu. 
Teď ti podržím žebřík a upaluj pro tu dobrou slivovici. Stejně ji pálíš z mých 
švestek, darebáku! To se musí, zahradníku, zapít!“  

„Budeš mi nosit pro něj jídlo, zahradníku! Já ho budu tajit, to bude jenom 
moje štěňátko, aby mi ho nezkazili,“ povídal Hurdálek VI a loknul si rovnou 
z láhve. Dopoledne měl poradu s rádci. Schoval Flíčka pod trůn a zakryl 
hermelínovým pláštěm. Flíček kňučel, Hurdálek VI. se držel za břicho 
a dělal bolestivé obličeje. Pak se Flíček počural a zpod trůnu vytékala 
loužička. Rádcové a komoří na ni koukali vyděšeně.  

„Běžte pryč!“ zařval Hurdálek VI. „Končím, mudrcové, mudrování! Za co 
vás platím? Co?“ vztekal se Hurdálek VI. „Ode dneška mudrujte sami. Kdo 
je tady král, já nebo vy? To snad není možný!“  
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Mudrcové i s komořím se zděšeně vzdálili. Král zamknul, vytáhl klíč a strčil 
ho do kapsy. Hermelínovým pláštěm utřel loužičku. Vzal Flíčka do náruče 
a vyběhl na balkón.  

„Zahradníku!! Pocem rychle! Člověče, Flíček se mi pod trůnem počůral! 
Vono to vypadalo, jako že já.“  

„Von je ještě malinkatej,“ povídal zahradník, „von se naučí venčit a zdvíhat 
nožičku. Nebojte se, pane králi.“  

„Tak jo,“ povídal Hurdálek VI., „vo to nejde.“  

„Flíčku,“ povídal potom Hurdálek VI., „jakpak ty se naučíš zdvihat nožičku, 
když to nikde nevidíš? Hele, to musíš takhle.“  

Hurdálek VI si sundal plášť. Na hlavě si nechal korunu. Po čtyřech obcházel 
kolem velkého stolu a u každé nohy zvednul nožičku jako pejsek. Zděšenej 
komoří se díval klíčovou dírkou. Flíčka neviděl. U klíčové dírky se vystřídali 
zděšení rádci.  

Druhý den večer byla tajná porada.  

„Pánové!“ pravil komoří. „Je naší povinností zasáhnout. Nejen ta loužička, 
ale tohle jsem našel!“  

Na královské lopatce zdobené tepaným zlatem leželo malinké hovínko.  

Následující den vyjel spěšný posel do sousedního království, kde žila 
princezna, teď už královna Maruška. V dopise stálo: „Přijeďte ihned, naše 
bejvalá nejjasnější princezno a nyní královno Maruško. S vaším tatínkem 
Hurdálkem VI. je zle. Ať není pozdě! Neudrží moč a ano, už se nám 
i pokakal!!!!“  

„Počkej, Flíčku,“ povídal král Hurdálek VI., „už jsi mě zase celýho voslintal. 
No jo, to víš, že tě mám rád, ty moulo!“  

Na dveře královské komnaty někdo zaklepal.  

„Joóóó,“ vykřikl Hurdálek VI., „dyť snad nehoří!“  

„Flíčku, já tě schovám na chvilku do truhly, ne že tam počuráš zase 
královský klenoty. A nekňuč! Já s nima hned vyběhnu!“  

Za dveřma stál komorník.  
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„Vaše Veličenstvo, pane králi, vy se teď zamykáte? Tohle váš tatínek 
Hurdálek V., kterému jsem dlouho a věrně sloužil, nikdy nedělal. Je vám 
dobře, Vaše Veličenstvo, pane králi?“  

„Jeho Veličenstvu je náramně dobře,“ povídal Hurdálek VI. „Dyť si sám 
tuhle říkal, že království vzkvétá, lid je šťastnej, tak já jsem taky šťastnej. 
A neříkej mi furt Vaše Veličenstvo pane králi. Co teda vlastně jsem? Jsem 
něčí Veličenstvo, nebo jsem Tvoje Veličenstvo nebo dokonce snad Svoje 
Veličenstvo? Ty by si, komorníku, jednoho zblbnul.“  

„Ale říkal jste, pane králi, tuhle, že je Vám náramně smutno.“  

„To teda nevím, že bych tohle říkal,“ vztekal se Hurdálek VI. „Ty seš starej 
popleta, tak je to! A konec konců, i kdybych to říkal?! Jsem tady já král, 
nebo ty seš tady ty král, komorníku?“  

„Ale pane králi, já mám vo vás starost. Já jsem vašemu tatínkovi slíbil, když 
byl na smrtelné posteli, že se o vás budu starat. Pane králi,“ komorník zavřel 
dveře a ztlumil hlas, „řekněte mi upřímně. Nic vás netrápí, je vám dobře?“  

Pak sebou cuknul. „Co to tady kňučí?“  

„Já kňučím.“ vztekal se Hurdálek VI. „Jsem král a když se mi chce kňučet, 
tak budu kňučet! Co to máš za řeči pořád? Mně je náramně dobře.“  

„Já jen,“ povídal komorník, „že vám každej den musíme měnit hermelínovej 
plášť, je celej voslintanej. Jestli nemáte něco se žaludkem?“  

„A dost!“ zařval Hurdálek VI. „Já si snad ani jako král nemůžu voslintat 
hermelínovej plášť jak chci a kdy chci! Jdi pryč, dneska jsi mne vopravdu 
rozlobil. Všichni ňák moc hřešíte na to, že jsem nechal zbourat vězení 
a zasypat hladomornu!“  

„Pane králi,“ povídal tiše komorník se sklopenou hlavou, „já jsem poslal 
posla za naší princeznou a teď už královnou Maruškou. Já myslel, že je 
s vámi zle. Odpusťte mi to.“  

Ozvalo se zase kňučení. Komorník trhnul hlavou.  

„Hele, ty starej popleto,“ povídal smířlivě Hurdálek VI., „tady máš ten 
voslintanej plášť a běž pryč. Já potřebuju teď bejt sám. No dobře, holka 
přijede, dyť se na ni už těším.“  

Zamknul za komorníkem, utíkal k truhle, vyndal Flíčka a běžel na balkón.  
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„Přijede Maruška, zahradníku, vo to nejde, já se na ni těším, ale to už Flíčka 
neutajím, ta mě má přečtenýho, zahradníku.“  

„No a co?“ povídal zahradník. „Vy se snad pane králi za Flíčka stydíte?“  

„To máš štěstí,“ vztekal se Hurdálek VI., „že já jsem král a že se nesluší, 
abych se fackoval se zahradníkem. Kdopak říkal že se za něj stydím, co? 
Flíčku di vod něj, nevočuchávej mu nohu. To se nesluší na královský 
štěňátko!“ vykřikl Hurdálek VI. „A dej mi cigaretu, zahradníku, nechtěl jsem 
dneska kouřit, ale ty mě dycinky tak vytočíš, že bych prasknul vzteky! Můj 
tatínek Hurdálek V. mi vždycky říkal: Břéťo, nepouštěj si nikdy zahradníky 
k tělu. A já, Břetislav Hurdálek VI., jsem ho neposlechl a teď to mám!“  

Hurdálek VI. se uklidnil a spokojeně pokuřoval.  

„To víš, že Flíčka Marušce vokážu. To mě teď netrápí. Ona to má sem tři 
dny cesty. Tři dny posel tam, tři dny Maruška sem. To máme tejden. To 
nebudem teď řešit. Ale víš co se mi zdá? Že je Flíčkovi nějak smutno. Já 
s ním běhám po čtyřech, já se s ním válím po zemi a peru se s ním vo žezlo. 
Ale přeci, někdy tak smutně kouká.“  

„No jo,“ povídal zahradník. „Dyť vám to furt pane králi říkám. Von je ještě 
malinkatej. Vono se mu stejská po mamince. Já bych ho vzal zejtra večer 
k převozníkovi a pak ho zase přinesl.“  

„A to ne! Flíčka mi brát nebudeš!“ vykřikl Hurdálek VI. „Já ho tam vodnesu 
sám a zase si ho přinesu.“  

Hurdálek VI. se zamyslel. „Jak to bude ale zahradníku vypadat, když tam 
půjdu s korunou na hlavě a v hermelínovým plášti? Ten převozník z toho 
bude celej tumpachovej, maminka od Flíčka z toho bude taky tumpachová 
a nakonec to vodnese chudák Flíček.“  

„To nebude třeba, pane králi,“ povídal zahradník. „Chtěl jste to štěňátko 
tajně? Chtěl! Já jsem řekl převozníkovi, že ho chci pro bráchu, že brácha je 
děsně stydlivej, že by si sám netroufnul vo něj říct, že brácha je vůbec ňákej 
divnej.“  

„Tak já tě dám zavřít za todlecto!“ vztekal se Hurdálek VI. „Tak já jsem tvůj 
divnej, že si rovnou neřekl blbej brácha! Ach tatínku Hurdálku V., vodpusť 
Břéťovi, že nedbal tvých rad!“  

„Ukaž, já si zkusím tu tvou halenu, zahradníku,“ povídal Hurdálek VI., když 
se vybědoval. „Esli mi aspoň trochu bude, tak mi ji půjčíš! No jo, ta je pěkně 
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volná. To se ti to zahradničí, co? To se to pálí slivovice z mých švestek 
v takovej haleně!“  

„Tak jo,“ povídal nakonec Hurdálek VI. „Dneska nemůžu, ale zítra večír 
jdeme. Ukážeš převozníkovi svýho přitroublýho bráchu! Ale pamatuj si, 
děkuj tady Flíčkovi, že neruším zahradu a neženu tě ven z království. A teď 
jdeme kralovat, Flíčku. Vodpoledne ve tři tady, zahradníku! Dones slivovici, 
dáme si pěkně čoudíka a všechno to probereme.“  

Hurdálek VI. vzal Flíčka do náruče a odešel do královské komnaty. „Flíčku, 
neboj, já vím, že je to k přívozu daleko, já tě ponesu. A tomu pacholkovi 
zahradnickýmu vrátíme tu halenu pěkně voslintanou!“  

Byl krásnej letní večer. Král Hurdálek VI. s Flíčkem v náručí šlapal se 
zahradníkem, ten měl v náručí Knoflíčka, po polní cestě k přívozu.  

„Chtěl jsem říci, pane králi,“ povídal zahradník, „že von převozník má zlatý 
srdce, ale abyste se nedivil, von je taková huba nevymáchaná!“  

„Počkej, počkej!“ povídal Hurdálek VI. Položil Flíčka na zem.  

„Pusť na chvilku, zahradníku, Knoflíčka, ať si trochu kluci hrajou. Konec 
konců, je to pro tvýho Knoflíčka čest, že má za bráchu královský štěňátko! 
A připal mi!“  

Sedli si u cesty pod strom a pokuřovali.  

„Tak co tím chceš zahradníku říct, že převozník bude na mě, na krále 
Břetislava Hurdálka VI., přímo sprostej?“  

„Ale ne, pane králi, von jen říká, co si myslí, a to je dobře, ne?“  

„No, dobře to je,“ povídal Hurdálek VI., „ale nesmí si vo mně myslet nic 
špatnýho. Znáš mě, zahradníku, já jsem pak hned vzteklej a hned bych se ho 
musel zeptat, jestli je tady král von nebo já. A podívej, já se dobře koukám, 
ten tvůj Knoflík už podruhý Flíčka povalil. To mám z toho,“ zabědoval 
Hurdálek VI., „že jsem neposlouchal tatínka Hurdálka V. a pustil si 
zahradníka k tělu.“  

„Ahoj kluci,“ mával na ně převozník a uvazoval prám. „Končím dneska. 
Uděláme si pěknej večer, vopečeme špekáčky a kluk nám bude nosit pivo ve 
džbánku. Tak to je ten tvůj brácha, zahradníku?“  

„No,“ povídal Hurdálkovi VI., „frňák máš pořádnej. Skoro jako náš pan král. 
Ale uši ti vodstávají trochu míň.“  
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„Převozníku, našemu králi uši taky moc neodstávají. Von má jenom velkou 
korunu po tatínkovi Hurdálkovi V. a ta mu sjíždí na uši. Jinak má uši stejný, 
jako tady Břéta.“  

„Víš co, zahradnickej,“ povídal převozník, „příprav zatím vohniště a ty, 
Břéto, upaluj támhle do lesíka pro chrastí, ať to líp chytne. Ale dávej majzla, 
chrastí se nesmí sbírat, je to královským dekretem zakázáný. Všichni se diví, 
co to našeho hodnýho krále raflo.“  

Flíček s Knoflíčkem radostně poskakovali kolem maminky. Hurdálek VI. se 
loudal k lesíku.  

„A zrovna nebudu upalovat,“ vztekal se. „Kdo je tady vlastně král, já, 
Hurdálek VI., nebo převozník? Sprosťák jeden! Já mu dám frňák a vodstálý 
uši. A ještě mě pošle krást sám sobě chrastí, když ani nevím, co to je.“  

Sedl si v lese na pařez. Když je to chrastí, tak to musí chrastit. Pak už jen 
vopatrně se přiblížit, skočit a čapnout ho. Nejsi zase takovej trouba, Břéťo, 
povídal si Hurdálek VI. Ale nic nechrastilo. Najednou kde se vzala, tu se 
vzala, stála před Hurdálkem VI. babička s nůší. Takhle vypadala moje 
babička, napadlo Hurdálka VI. Až na tu nůši.  

„Copak, panáčku, copak tady tak smutné sedíš?“  

„Ale babičko,“ povídal Hurdálek VI., „mám velkej frňák, vodstávají mi uši 
a nevím, co je chrastí. Jakpak bych z toho neměl bejt smutnej?“  

„Ale to jsou přeci tady ty uschlý větvičky. Dáš je takhle pěkně dohromady, 
podívej a svážeš provázkem. Ale ty nemáš, chlapče, provázek, viď? Já ti 
kousek dám.“ Hurdálek VI. pomohl ještě nasbírat chrastí babičce.  

„Ale vopatrně, chlapče,“ povídala babička. „Ať tě nechytěj, je to teďka 
zakázaný. Já bydlím tady kousek v chaloupce. Co bych si počala bez 
chrastí?“  

„Babičko,“ povídal Hurdálek VI., „kdyby něco, tak jsem vám to chrastí dal 
já. Pošlete je k převozníkovi, že tam jsem.“  

„To jsi hodnej, chlapče, Pán Bůh ti to voplať!“  

Hurdálek nesl pyšně k přívozu náruč chrastí. Vida, povídal si. Když jsou na 
mě lidi hodný, tak já jsem taky hodnej, ale nesmí mě navztekat, to já se pak 
neznám, protože konec konců, kdo je tady král, když ne já?  

A pak naučil převozník opékat Hurdálka VI. správně špekáčky a pít pivo ze 
džbánku.  
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„Flíčku,“ volal radostně HurdálekVI., „pocem, podívej, jak jsem to krásně 
vopekl. Neber si vod zahradníka, ten to připálil. Počkej, páníček ti to 
pofouká, je to horký.“  

Šli k řece a převozník ukázal Hurdálkovi VI., jak se hážou placákama žabky. 
Hurdálek VI. byl šikovnej a hodil jich nejvíc.  

„Vyhrál jsem, vyhrál jsem, Flíčku,“ jásal Hurdálek VI., „páníček hodil 
nejvíc žabek!“  

Povídali si chvilku, mlčeli chvilku a poslouchali, jak šumí řeka.  

Zpátky nesl celou cestu Hurdálek VI. Flíčka v náručí, aby se mu ve tmě 
neztratil.  

„Pojď si dát ještě čouda na balkón, zahradníku, je tak krásná noc. Pročpak jsi 
mi, zahradníku, nikdy neřekl, že jsou v mém království takový krásný věci,“ 
povídal Hurdálek VI., když si připálil, „jako je večer u řeky a vopejkání 
špekáčků?“  

„No víte, pane králi, vono je to s vámi těžký. Kdybych vám řekl, ať si se 
mnou jdete večer vopejkat ve vobyčejný zahradnický haleně špekáčky, tak 
vy byste se vztekal a já se vás přeci někdy trochu bojím. Konec konců, jak 
vy to říkáte, král jste tu vy!“  

„No,“ povídal Hurdálek VI., „to je pravda, já se vztekám rád, ale ty mně 
příště všechno řekni a už se neboj. A dobrou noc, zahradníku. Vopatrně, já ti 
podržím žebřík, dej pozor, není pořádně vidět.“  

Pak vzal Flíčka do náruče a šel do královské komnaty.  

„Slyšel jsi to, Flíčku, co říkal zahradník? Prej se mě bojí. Flíčku, ten 
zahradník je velkej trouba!“  

Další den ráno vyšel král Hurdálek VI. s Flíčkem v náručí na balkón.  

„Zahradníku, haloó, kdepak seš?“  

„Už běžím,“ volal zahradník.  

„Pojď nahoru, rychle. Dáme si čoudíka a pak mám pro tebe dneska důležitej 
úkol!“  

Zahradník předstíral, že se mu třesou ruce, když Hurdálkovi VI. připaloval.  

„Já jsem tak nervózní, pane králi, co to bude?“  
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„To máš bejt proč,“ povídal HurdálekVI. a zálibně vyfukoval kouř nosem. 
„Bude to totiž pro tebe velká čest.“  

„Jezuskote,“ povídal zahradník a taky vypustil kouř nosem. „Jestli já to 
zvládnu, já tak stříhat růže, přesazovat sazeničky, roubovat a plejt…“  

„ a, ...“ skočil mu HurdálekVI. do řeči, „... pálit slivovici z mých švestek, 
darebáku, na to jsi zapomněl. Ale máš štěstí, že je dobrá!“  

„Podívej, zahradníku, přijel spěšnej posel, Maruška, moje dceruška a bejvalá 
princezna, co je teď už královnou, tady bude před vobědem. Jede celá 
ubulená, myslí, že umírám. Mají zdržení, dvakrát už ji u potoka vomejvali, 
povídal ten spěšnej posel. Musím si ještě něco vyřídit, nepotřebuju, aby mi 
u toho Flíček kňučel. Vezmeš ho dolů do zahrady a vyvenčíš ho. Ale to ti 
povídám, nebudeš mi ho vokřikovat!! To je královská zahrada, Flíček je 
královský štěňátko a udělá si loužičku a hromádku kde chce!!“  

„Ale do sazeniček ho nepustím!“ povídal umíněně zahradník.  

„Tak ty nedáš pokoj,“ vykřikl Hurdálek VI. „Já se tady s tebou nebudu 
každý ráno dohadovat vo tom, kdo je tady král! Proč zrovna já, Hurdálek 
VI., musím mít široko daleko nejvoprsklejšího zahradníka. To mám z toho, 
že jsem nepos...... posloucháš mě vůbec, zahradníku?! A nevopič se po mě 
s tím kouřem z nosu! Tak dobrá, do sazeniček nesmí, ale řekneš mu to 
důstojně, jak se na královský štěňátko sluší.“  

HurdálekVI. se vrátil do komnaty.  

„Ňák se mi, komorníku, přitížilo,“ povídal Hurdálek VI. „Dělaj se mi kruhy 
před vočima i pod vočima, vidím tě jako v mlze. Připrav mi tady tu moji 
postel s nebesama. Ale nejdřív svolej rádce i s písařem k poradě. V deset ať 
jsou před trůnem. A ty se tam nemotej, protože já, HurdálekVI., budu dneska 
zlej a mohl bys to slíznout taky.“  

„Pánové,“ pravil přísně Hurdálek VI. Rádcům, „poslouchejte mě teď dobře. 
Kdo z vás sedmi má babičku, co bydlí v chaloupce u lesa, tak až řeknu teď, 
zvedne ten svůj vypasenej zadek a udělá krok dopředu. Teď!! To jsem si 
mohl myslet. Ani jeden. Kdo napsal ten pitomej dekret vo zákazu sbírání 
chrastí?“  

„Písař!“ volali rádci a ukazovali na nešťastného písaře prstem.  

„Ale voni mi ho, pane králi, nadiktovali,“ bránil se písař.  

„Tak jsi s tím měl přijít rovnou za mnou!“ vykřikl Hurdálek VI.  
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„Já jsem přišel, pane králi, a vy jste ho podepsal.“  

„Tak nakonec,“ vztekal se Hurdálek VI., „jsem já zakázal babičkám sbírat 
v lese chrastí. Tak piš, písaři, co ti budu teď diktovat!“  

„Já, Hurdálek VI., hlava pomazaná, potomek moudrého krále Hurdálka V., 
ruším zákaz sběru chrastí. A zároveň tímto ukládám svým rádcům, aby 
každou sobotu vobešli všechny babičky v chaloupkách a dohlédli na to, aby 
měly dostatek chrastí!“  

„Tak! Dej mi to hned podepsat. To vám povídám, pánové, jestli jenom 
jedna, úplně ta nejmenší a ještě k tomu vohnutá babička si přijde na hrad na 
vás stěžovat, dám vykopat znova hladomornu. A teď už vás nechci dneska 
ani vidět!“  

„Komorníku, kde je Maruška?“  

„Už je kočár na vobzoru, hlásej na věži, pane králi.“  

„Tak běž, čekej na ni, já si jdu lehnout, vopravdu mě to bere. Přiveď ji k tej 
mej posteli s nebesama!“  

Hurdálek VI. vyběhl na balkón. „Rychle, zahradníku, dones mi Flíčka 
a kolíček na prádlo. Pospěš si!“  

Hurdálek VI. si lehl do postele s Flíčkem na hrudi a čekal. Když se ozvaly 
spěšné kroky, dal si kolíček na nos a Flíčka strčil na pupek pod deku.  

„Tatíčku můj a králi!“ zvolala Maruška a s pláčem klekla u postele, „co je 
vám?“  

„Ještě že jsi si pospíšila, dceruško,“ povídal slabounkým hláskem Hurdálek 
VI. „Kdybych neměl kolíček na nose, tak už jsem vypustil duši.“  

„A co vás bolí, tatínku králi?“ vzlykla Maruška a s rozšířenýma očima 
pozorovala poskakující bouli pod dekou.  

„Víš, Maruško, už s tím nejde nic dělat. Jednou to mám za krkem, jednou na 
hrudi, podívej.“  

Král odkryl deku, Flíček po pupku přicapkal k Marušce a olíznul ji.  

„Jeé, jeech!“ vyjekla Maruška. Vyskočila, ztratila balanc a kecla sebou na 
truhlu s královskejma klenotama.  

„Co jste mi to, tatínku pane králi, zase vyvedl? Já jedu tři dny uřvaná 
v kočáře a vy, vy zase jenom blbnete!“  
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Pohádka pomalu končí. Vše se vysvětlilo. Maruška měla nakonec radost, že 
vidí tatínka zdravého a veselého. Na Flíčkovi mohla oči nechat. 
Hurdálek VI. ji vzal k převozníkovi, pyšně jí ukazoval, jak umí házet žabky 
a opékat špekáčky. Převozník dál Marušce poslední štěňátko. Když Maruška 
odjížděla, stál král se zahradníkem na balkóně. Lid v podhradí jásal 
a pozdravoval Marušku v kočáře. Jásal dál, i když kočár zmizel.  

„Copak ještě pořád lid jásá, zahradníku?“ ptal se Hurdálek VI.  

„To kvůli tomu zrušenému zákazu sbírání chrastí. Voni to spojili.“  

„To je rozumný,“ pokýval hlavou Hurdálek VI. „a nalej mi štamprli tej 
dobrej slivovice z mých švestek, zahradníku.“  

Když si cvakli, tak se Hurdálek VI. zeptal: „Zahradníku, když už se tak jásá, 
jestlipak jsi si všimnul, co je v království nového?“  

„To teda jsem si nevšimnul,“ odpověděl zahradník, škrábal se za uchem 
a pouštěl kouř nosem.  

„Flíčku,“ povídal Hurdálek VI. a zvedl štěňátko do náruče, „náš zahradník je 
velkej trouba, protože nevidí, že já, Hurdálek VI., už nejsem vůbec smutnej 
a že jsem šťastnej.“ A dal Flíčkoví hubičku na čumák.  
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 O HASTRMANU PEPÁNKOVI 

Hastrman Pepánek se pohodlně uvelebil na vrbě. Odložil rozešité botičky, 
zapíchnul jehlu a podíval se na oblohu. Měsíček šel do ouplňku.  

Měsíčku, povídal hastrman Pepánek, můžeš ty mě, ty starý dobrý brachu říci, 
proč já jsem se ausgerechnet musel narodit jako hastrman? Já vím, je to 
normální. Tatínek byl hastrman, maminka hastrmanka, tak to dá rozum, že já 
jsem taky hastrman. A mám to nalajnovaný. Že jsem se zamiloval do 
Madlenky ze mlejna, že se Madlenka zamilovala do mne, to je ti samosebou 
fuk.  

Pepánek sáhl do dutiny vrby, vyndal váček s tabákem, papírky a ubalil si 
cigárko. Vytáhl z dutiny sirky a zapálil si.  

Vono se to má tak, Měsíčku. I mlynář s mlynářkou mě mají rádi. Tak 
hodnýho hastrmana prý nemají na žádném rybníce v okolí. Tady ten tabáček, 
co tak pěkně voní, ten mi poslal mlynář. Ale darmo, Madlenku mi nedají. 
Není to ani možná, Měsíčku! Madlenka ještě dneska večer, než jsi vyšel, 
přiběhla, jako máchat utěrky, a plakala.  

Pepánku, ani pan farář by nás neoddal. To není možná, abych si tě vzala. Ale 
já se tě Pepánku nevzdám, plakala Madlenka, já se utopím a budu už pořád 
s tebou. To tak Madlenko, rozzlobil jsem se. Už to nechci ani slyšet. Seber ty 
utěrky a běž domů!  

Copak asi teď dělá, Měsíčku? Jestlipak stojí v komůrce u okýnka a dívá se 
k rybníku? Neříkáš nic. S tebou taky není žádná řeč. Já se ti vlastně ani 
nedivím. Ty svítíš na tisíce hastrmanů, co do zblbnutí šijou na vrbách 
botičky. Každej jeden má ňákej problém. Musejí tě z toho brnět uši. Kdepak 
je vlastně máš? Když už toho máš dost, tak se schováš za mrak. Máš to halt 
dobře zařízený. Jen by mě zajímalo, jestli někde v Africe sedí černej 
hastrman na vrbě a trápí se tak jako já.  

Copak bych mohl dovolit, aby Madlenka takhle se mnou byla? Pod vodou, 
mezi žábama? Já alespoň v noci můžu ven, ale ona by nemohla. Už by nikdy 
vesele ráno nezpívala, nevěděla by jak voní seno a nebála se bouřky! Copak 
by to byl za život?  

Hastrman Pepánek típnul cigaretu, schoval tabáček, papírky a sirky do 
dutiny, zhoupnul se na větvi s botičkama kolem krku a potopil se.  

Tady to vypadá, pomyslel si, když procházel svoji domácnost. Ještě že to 
Madlenka nevidí. Co by si o mně jen pomyslela? Hrníčky s dušičkama jsou 
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samej žabinec. Žáby si tu vůbec dělaj co chtěj, voprsklý jsou až hrůza. 
Tatínek s maminkou musí nade mnou lomit rukama, když se na to dívají z té 
nejhlubší hlubiny. Pepánek se natáhl pohodlně do řas. Chytil tlustého líného 
kapra a dal si ho pod hlavu jako polštářek.  

Smutně dumal dál: I kdyby sem si nakrásně mohl Madlenku vzít, jakápak by 
to byla svatba? Družičky by Madlence držely vzadu vlečku. Další dvě 
družičky navíc by mně musely držet pod šosem lavor. Dyť by se Madlenka 
musela stydět jak já nevím co! A pak, Pepánek si prohlížel pozorně tenké 
blány mezi prstama, ty děti! Hastrmanskej Bože!!  

Copak může mít Madlenka děti s blánama mezi prsty? Měla by je ráda, to dá 
rozum, ale byla by tak nešťastná! A jsou všelijaké případy, to se nedá 
vyloučit. Vždyť by se mohlo stát, že místo levý ruky budou mít ploutev! 
Raději ani nepomyslet dál, zděsil se svých úvah hastrman Pepánek.  

Zítra musím na hastrmanské výroční posvícení do Bernova na velkej rybník. 
To se nedá nic dělat. Už vidím tu hastrmanici Emílii: Pepááánku, tak do kdy 
chceš zůstat svobodnej? Myslí si, že snad si budu namlouvat tu jejich 
hastrmaničku Otýlii. Vo to nejde, vošklivá není, výbavu má, já ani nevím 
kolik hrníčků na dušičky. Ale darmo, je to hastrmanice, jak když vyšiješ. 
Kam se hrabe na Madlenku!  

Sednu si ke kmotříčkovi hastrmanovi z Děpoltovic. S ním je ještě tak 
nejlepší řeč. Má mě rád. Vždycky mi říká: Pepánku Pepánku, ty kluku 
hastrmanskej nešťastnej. Smiř už se jednou s tím hastrmaním oudělem! Ale 
nerejpe. Jen tak divně se na mě někdy kouká, jako by mi chtěl něco říci. Ale 
co?  

Pepánek se zdvihnul, probudil kapra, který spokojeně chrápal a odehnal ho. 
Pak si zavolal vrchní žábu.  

„Zítra,“ pravil přísně, „tady celej den nejsem. Rybník bude potaženej od 
samého rána žabincem! Budete hnusně skřehotat, jak to umíte. Aby se nikdo 
nepřiblížil k rybníku, natož tak, aby měl chuť se v něm cachtat. A nedej 
hastrmanskej Bože, že by se snad měl topit! A vůbec, nepřejte si mě, ještě 
nevíte jakej sem. Moc jsem vám povolil! A nedělej na mě ksichty, nebo 
končíš a jako vrchní žába máš dokvákáno. A teď zmiz!“  

Hastrman Pepánek vzal řasy a šel čistit hrníčky. Od té doby, co převzal 
hastrmanství, žádnej novej nepřibyl. A taky nepřibude! pomyslel si 
spokojeně hastrman Pepánek.  
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Na velkej rybník v Bernově se sjelo hastrmanů, že se to pod hladinou jen 
zelenalo. Nejdříve měl slavnostní projev delegovaný hastrman až 
z hastrmanského ústředí na Jesenici. Mluvil pěkně. Poděkoval hastrmanům 
za dobrou práci, někteří hastrmani dostali medaile, jiní pochvalu a písemné 
poděkování psané candátovi na hřbetě. Pak už se rozproudila volná zábava. 
Žabí orchestr z Děpoltovic vesele kvákal, hastrmani s hastrmankama pluli 
v kole. Hastrmaňátka také skotačila v kole s dospělýma.  

Stoly se prohýbaly pod dobrotama. Nadívané rákosové doutníky pulcema. 
Štrúdl z jiker zabalených do nejjemnějších řas. Čepoval se "Lesní pramen".  

„Pepááánku,“ pištěla radostně hastrmanice Emílie. „Pojď si se mnou zaplout 
jednou v kole. Ten můj nemůže, má něco s blánama. Ale lejt do sebe Lesní 
pramen, to jo, to mu ty zanícený blány nevadí.“  

„Tak co, Pepánku,“ vyzvídala Emílie a tiskla Pepánka k sobě. „Kdypak se 
nám ty chlape hodláš oženit?“ 

Pepánek se odtahoval, ale nebylo mu to nic platný. A žáby kvákaly 
děpoltovickou "šňůru". Hastrmanskej Bože, pomyslel si Pepánek, ta bába mě 
snad dočista upluje. 

„Pepááánku,“ pokračovala hastrmanice Emílie, „už si to kvákaj všechny 
žáby po všech rybníkách. Ty jsi se dočista zbláznil. Víš, že si tu holku 
z mlejna vzít nemůžeš. Co budeš jednou dělat na starý kolena v rybníce 
sám? Podívej, ta naše holka si stejně na tebe myslí. Vošklivá přece není. 
Pořádná je taky. Vona těch dvěstěpadesát hrníčků na dušičky pulíruje 
v jednom kuse. Vařit jsem ji také naučila.“  

Hastrmanskej Bože, pomyslel si Pepánek, ať už tahle pitomá děpoltovická 
"šňůra" skončí. Ale darmo: "U tří louží stará žába kvaááká", zaskřehotal žabí 
sbor. Pepánek cítil, jak mu naskakují pupínky na zádech. Já se snad z toho 
celej vosypu, polekal se. Musím se trochu ovládnout!  

„Tak líbí se ti naše Otylka, nebo ne?“ útočila už nepokrytě hastrmanice 
Emílie.  

„Otylka je pěkná hastrmanička,“ povídal Pepánek, „ale se mnou by šťastná 
nebyla. Najdete jí jiného hastrmana, nějakého, co si bude její výbavy vážit, 
já ty její hrníčky k ničemu nepotřebuji.“  

Konečně žabí kapela umlkla. Pepánek plul s hastrmanicí Emílií ke stolu.  
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„No, jak myslíš,“ ušklíbla se Emílie. „Aby si se nepřepočítal. Ona Otylka 
nebude čekat do nekonečna, až tě to pustí s tou holkou ze mlejna. Stejně tě 
prej budou volat na hastrmanickou radu a voni tě ty roupy přejdou.“  

Pepánek se uklonil a odplul za kmotříčkem hastrmanem Bédou 
z děpoltovického rybníka na konci stolu. Vzal od něj lopuchovej list a doplul 
pro Lesní pramen.  

„Chlapče chlapče,“ povídal hastrman kmotříček Béda. „Ty se mi vůbec 
nelíbíš! Neříkej mi nic. Tak si Otylku neber, jiných pěkných hastrmanic je 
jak rákosí. Ale ty ne, viď? Ty jsi si vzal do hlavy holku ze mlejna. Copak 
nevíš, že to jako hastrman nemůžeš?“  

„Já nevím, kmotřičku,“ povídal nešťastně Pepánek, „já vím jen, že ji mám 
rád, že když nemůžu mít Madlenku, tak nemusím mít žádnou. Copak není 
žádná možnost, aby se hastrman stal člověkem, kmotřičku Bédo?“  

Kmotříček dlouho mlčel. Dopil lopuchovej list 

„Dopluj chlapče ještě pro Lesní pramen a nepospíchej. Musím si to sakra 
rozmyslet. Jestli vůbec smím, jestli mám právo, jestli udělám dobře, když ti 
to řeknu!“  

„Asi dělám chybu, Pepánku,“ řekl smutně hastrman kmotříček Béda 
a dlouze se napil. „Jen hastrmanskej Bůh ví, jestli za to nebudu potrestanej 
a místo v hlubinách nejhloubějších neskončím za trest po smrti někde 
v ňákej bahnitej louži. Ale už se na to tvé trápení nemůžu koukat.“  

„Pepánku. Poslouchej dobře. Jedna možnost tady je. Ale pak přestaneš být 
hastrmanem. Pak už ale nikdy, pamatuj si, nikdy nemůžeš zpátky. Nesmíš se 
ani přiblížit k žádnému rybníku. Jinak skončíš na věčnost jako vošklivej 
žabák.“  

Pepánek se hrůzou otřásl.  

„Stojí ti ta holka za to?“ zeptal se hastrman kmotříček Béda.  

„Stojí!“ řekl pevně Pepánek.  

„Tak víš, že správnej hastrman nesmí nikoho, kdo se topí, zachraňovat. Když 
už ho, jak se sluší, nestáhne řádně pod vodu, tak zachraňovat nesmí. Je to 
v hastrmanské ústavě v článku tři, hned za hrníčkama a dušičkama.“  

„Zcela mimořádně se to ovšem může prominout. Hastrman se spletl, nebyl 
při smyslech, například. Ale jedno se neodpouští nikdy! Hastrman, který 
zachrání nešťastného milence, co se šel z té nešťatné lásky utopit, tak 



368 

přestává být hastrmanem. Definitivně a bez odvolání! Dušičky utopených 
z nešťastné lásky jsou nejcennější. Hrníčky s jejich dušičkama jsou okamžitě 
přemístěné do trezoru na Jesenici! Jsou to korunovační klenoty hastrmanů.“  

„Tak chlapče, teď to víš! Když takového nešťastníka zachráníš před 
utopením, přestáváš být hastrmanem! Bude z tebe obyčejnej člověk! 
A kdybych tě už nikdy neviděl, tak si vzpomeň někdy na kmotřička Bédu, 
který tě měl tak rád, že se kvůli tobě dopustil zločinu vyzrazení 
hastrmanského tajemství. A pluj rychle ještě pro jeden Lesní pramen, to mi 
teda vyschlo šeredně v krku!“  

Hastrman Pepánek si vylezl v podvečer na vrbu. Tak, zachránit nešťastnýho 
milence, co se z nešťastné lásky chce utopit. To se to kmotříčkovi Béďovi 
řekne! Kdepak ho mám sebrat, to už v tom vyzrazeném tajemství nebylo, 
dumal Pepánek. Vyndal si z dutiny váček s tabáčkem a kroutil cigaretu. 
Tady ve vsi vo žádným nevím. Jedinej nešťastnej zamilovanej, co se plácá 
kolem rybníka, jsem tu já! Jednak se nemůžu utopit, i kdybych chtěl, 
a jednak, kdybych sám sebe zachránil, tak by to asi neplatilo! Ach jo, 
povzdechl si Pepánek, zapálil si a vyhoupnul se trochu výše do větví.  

Vyhlížel Madlenku. Každou chvilku by tu měla být s utěrkama. Mlynář 
a mlynářka jsou stejně hodní lidé, pomyslel si Pepánek. Pustí ji sem. Vědí, 
že jí neublížím. Aaa, támhle už jde! Jak je krásná, vzdychl si Pepánek. A už 
zase bulí! Ještě mě ani nevidí. No jo, bulí kvůli mně. Vono je to vlastně 
krásný, pomyslel si šťastně Pepánek. Ale tomu musí být konec. Taková 
krásná holka a bude bulit kvůli hastrmanovi, rozčílil se v duchu Pepánek. 
Ještě že je to kvůlivá mně. Kdyby bulela kvůli jinýmu hastrmanovi, tak ji 
nechci ani vidět, pomyslel si žárlivě Pepánek.  

„Pepánku,“ zavolala tiše Madlenka, když došla pod vrbu. „Kde jsi? Já tě 
nevidím.“  

Pepánek se spustil níž na větev a posadil se. To si mlynář vymínil, že 
Madlenka nesmí postávat v podvečer s hastrmanem.  

„Madlenko, poslouchej mě teď dobře. Počkej, podej mi sem ty utěrky, na to 
není teď čas.“ Pepánek vzal košík s utěrkama, hvízdnul a hodil doprostřed 
rybníka štikám. „Vymáchat na přítoku a ať neztratíte ani kus. A vopatrně 
s těma zubama. jestli to potrháte, tak roztrhnu já vás!“  

„Pojď blíž, Madlenko, tady pod větve, kam není od mlejna vidět.“  

Pepánek seskočil, vyždímal si šos a utřel Madlence slzičky.  
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„Madlenko, kde je příští sobotu muzika?“  

„Proč se ptáš, Pepánku?“ začala Madlenka zase natahovat. „Víš že nikam 
k muzice nechodím. Myslela bych tam stejně jen na tebe!“  

„Počkej, Madlenko. To víš, že jsem rád. Ale teď k muzice půjdeš. Tak kde 
hrajou?“  

„Na Teichu, Pepánku, vedle na Teichu.“  

„Tak tam půjdeš! A pobavíš se s děvčatama že vsí. Zjistíš, jestli tam není 
ňákej nešťastnej zamilovanej. To poznáš ostatně sama. Bude sedět, koukat 
do půllitru, nebude tancovat a možná si i fňukne.“  

„Neptej se mě, proč to chci vědět. Musím to vědět! Nikomu ani slovo, já mu 
neublížím. Ty tomu nerozumíš, ale možná už nebudu hastrmanem a budu si 
tě moct vzít.“  

Pepánek se naklonil nad hladinu, vzal od štik košík s utěrkama. 

„Tak Madlenko, utíkej domů a zítra k muzice. A už mi sakra pořád neplakej, 
stačí že mně kape ze šosu voda.“  

„Ňákej Frantík Burda, Pepánku,“ šeptala Madlenka v neděli pod vrbou. „Ten 
se nešťastně zamiloval do kovářovic Bětky a když se opil, tak vykřikoval, že 
se půjde utopit Ale jestli to myslí Pepánku vážně, já nevím. Už tejden prej se 
plácá každou noc u rybníka a pořád nic.“ 

„Do tlustej kovářovic Bětky?“ divil se Pepánek. „Tak to musíme jednat 
rychle, než si to rozmyslí. To je ale mamlas,“ vrtěl hlavou Pepánek. „Utíkej 
teď domů, Madlenko, a už sem nechoď.“  

„Pepánku?“ vzlykla Madlenka.  

„Už jsem řekl, Madlenko! Neboj, já přijdu k vám.“  

Pepánek pospíchal na Teich. Rybník tam zatím neměl hastrmana. Hastrman 
Božetěch se před týdnem odebral do hlubin nejhloubějších. Novej ještě 
nebyl dosazenej. Pepánek udejchaně doběhl a vlezl si na vrbu. A pak Burdu 
uviděl. Nervózně přecházel po hrázi. Bojí se, pomyslel si Pepánek. Bodejť 
ne, já bych se taky bál! Zatáhlo se a zahřmělo. Vítr začal skučet. A nad 
Burdou se z toho skučení ozývalo ve větvích vrby: „Burdo, Burdo, Bětuška 
nebude nikdy tvá!! Burdo, Burdo!“ 

Burda si začal rvát vlasy. Pepánkovi ho bylo líto. Ale pomyslel na 
Madlenku. 
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„Buúúúrdo,“ skučel "vítr" ve vrbě, „i kdyby Bětuška přibrala ještě tři kila, 
i kdyby šest a ouplně se krásně zakulatila, tvá nikdy, nikdy nebude!“  

Burda se rozběhl a skočil. Pepánek z vrby za ním.  

„Burdo,“ zatřepal pak s ním na břehu, „dyť je tolik pěknejch holek ve vsi! 
Nečum u muziky do půllitru a protoč je v kole. Bětka za tebou bude ještě 
sama běhat!!“  

„No jo,“ bacil se Burda dlaní do čela. „To je vlastně pravda. A já blbec bych 
se kvůli ní skoro utopil. A kdo jste vlastně vy?“ zeptal se Pepánka. 

„Hastrman, hastrman Pepánek.“ 

„To sou ale blbý fóry,“ povídal Burda, „hastrman vypadá úplně jinak!“  

Bouře ustala. Z mraků vykouknul měsíc. Pepánek si prohlížel ruce. Žádné 
blány mezi prstama. Místo hastrmanského fráčku měl na sobě bílou halenu. 
Z rybníka se ozvalo výhružné kvákání. Pepánek si vzpomenul, co říkal 
kmotříček, hastrman Béda, a upaloval od rybníka pryč.  

Pěknej hastrman, chechtal se Burda, co se bojí žab. Nakonec je tady ještě 
legrace, pomyslel si Burda. Vyždímal si nohavice a podíval se, jestli se 
v hospodě ještě svítí.  

Pepánek přespal v kupce sena. Sluníčko ho vzbudilo. Ke mlejnu to bylo jen 
kousek. 

„Dobrý den, mlynáři a paní mlynářko, jestlipak mne poznáváte?“  

„Pepánek,“ vydechla mlynářka. „A už není hastrman!“  

„To teda nejsem!“ pravil Pepánek a udělal radostí kotrmelec. Madlenka 
poskočila a pěkně se začervenala.  

„No, no,“ bručel mlynář. „Tak vodnes tady ty pytle, já zastavím mlejn 
a promluvíme si o svatbě.“  

Byla to velká, krásná svatba.  

„Pepánku,“ špitla v kole Madlenka, „že ti nebude líto, že už nesmíš do 
rybníka?“  

„To víš že ne, ty moje Madlenko,“ povídal Pepánek, nadzvedl ji a dal jí 
hubičku.  

A bylo strašné horko v ten letní den. Celá ves se koupala v rybníku. Před 
mlejnem na louce si vesele prozpěvovala Madlenka. V každé ruce měla 
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kropicí konvičku. Tou v levé kropila utěrky na bělení a tou v pravé Pepánka 
v neckách!  
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TŘI KAMARÁDI - ANEB, JAK ANDĚL STRÁŽNEJ PŘIŠEL O DVĚ BRKA  

Měsíček nad rybníkem krásně svítil. Hastrman Vodňásek otáčel opatrně nad 
ohněm rožněm, na kterém byl napíchnutý candát.  

„Krásně to voní,“ povídal čert Berta. „A kdepak je Pekrlík, ten věčně přilítne 
poslední,“ zabručel Berta. „Až když je upečíno a lahvinka otevřená. Ten je 
taky vyčůraném, Vodňásku, to ti teda povím. Von to taky má z nás tří 
nejtěžší! Já bych anděla strážnýho nedělal, ani za nic! Rozumíš, to je strašná 
zodpovědnost a v jenom kuse. Mně se někdo utopí, strčím dušičku do 
hrníčku a je vymalováno. Ty necháš podepsat smlouvu, pak máš pohov, než 
dotyčnýmu nastane soudnej den. Ale Pekrlík? Dej pokoj! Povídám ti, že 
bych to nechtěl dělat, ani za nic. A furt si musí kontrolovat křídla. Člověče, 
to ti je vejška, co von někdy lítá.“ 

„Tak si zatím cvaknem, ne?“ povídal čert Berta, „nebudem tady sedět na 
sucho.“  

„Tak jo, to by taky bylo,“ dumal hastrman Vodňásek, „sedět s hastrmanem 
nasucho.“  

Najednou to nad nima zašumělo a anděl strážnej Pekrlík přistával. Zachytil 
levým křídlem o vrbu a padl čertovi do náruče.  

„Vidíš ho?“ vykřikl čert Berta, „jak se votevře flaška, tak je tady! A ne, aby 
pořádně přistál, čerta by zmrzačil, jen aby nepřišel o štamprle.“  

„Uf, pánové,“ oddechl si anděl strážnej Pekrlík. „To byla dneska šichta! To 
byla doba, než ten mazavka konečně usnul ve stohu. Tam se mu nic stát 
nemůže. Sebral jsem mu pro jistotu cigarety a sirky, aby ho nezapálil. Do 
rána, než padne rosa, je pokoj. A ještě si pěkně pokouříme.“  

Hastrman odloupnul kousek candáta na rožni a ochutnal.  

„A je to, pánové! Bertíku, skoč pro pivo, dal jsem ho chladit na přítoku, však 
víš. Ukaž, Pekrlíku, nemáš to křídlo u ramene vodřený, dal bych ti na to 
lopuchovej list, to fakt pomáhá. Ty se tady stejně jednou utlučeš, to ti 
povídám. Posledně, jak jsi vodlítal, tak jsi chytil za tu samou vrbu. Už jsme 
měli vo tebe s Bertíkem strach.“  

„No jo,“ bručel Pekrlík, „však jsme to taky přehnali. Já myslel, že na ten 
nejbližší vobláček snad ani nedoletím. Pak jsem se na něm uvelebil 
a prochrápal tam skoro celý svoje volno.“  
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Candát byl výbornej, pivo dobře vychlazený. Popíjeli pak slivovici, 
uvelebení pod vrbou, a pokuřovali.  

„Tak pánové, jak jdou kšefty?“ zeptal se anděl strážnej Pekrlík a vypouštěl 
spokojeně kroužky kouře.  

„Ále,“ mávl hastrman Vodňásek rukou. „Pořád mě volaj na radu, že nemám 
žádnou novou dušičku. Já vám řeknu, ještě štěstí, že hastrman je 
nesesaditelnej. To vám povídám, že už bych asi tady nebyl.“  

„Vono v každým povolání,“ přemejšlel nahlas čert Berta, „je něco dobrýho 
a něco špatnýho. Já mám za tejden vodnýst do pekla toho prokuristu, co 
prošustroval peníze a upsal se mi. Mně vám je ho líto. Vždyť to udělal kvůli 
ženskej. Ta by měla jít do pekla, ne on!“  

„Tak to Belzebubovi navrhni,“ povídal anděl strážnej Pekrlík. „Dyť vo co 
de? Kus jako kus.“  

„Ty seš taky chytrej!“ rozčílil se čert. „To víš, že jsem to zkusil. Hnal mě, 
ale jak! Hříšnejch ženskejch jsou prej plný kotle, vykřikoval.“  

„Tak se nezlob, Bertíku, já vím, se šéfama jsou potíže. Podívej ten sedlák 
Štěrba, co ho mám na starosti. Dal nejvíc na vopravu kostela, tak má zvláštní 
permanentní vochranu. Tři se nad ním střídáme! Nejvíc vyvádí ten pacholek 
mně. Zlinkuje se ti vždycky v hospodě, zapřáhne koně a jede cesta necesta! 
Tuhle se mu splašili, von se ještě na kozlíku chechtá a zpívá voplzlý 
písničky. Jako kdyby věděl, že se mu nic nemůže stát. Já se můžu strhat, ale 
to nikdo neuzná. A kdyby se mu něco stalo, tak jdu na půl věčnosti sloužit 
do vočistce. Půl věčnosti pánové, půl věčnosti bych tady s váma nemohl 
vopejkat ryby! Mě je z toho někdy blbě, jen na to pomyslím. Dneska je klid, 
má tu polní vopičku. Namaže se, jde pak do polí a usne ve stohu.“  

„Ach jo,“ řekl smutně čert Berta, „když nevodnesu v sobotu toho prokuristu, 
tak jdu zpátky ke kotlům. Já na to ani nechci myslet! Já to kvílení hříšníků 
nemůžu poslouchat. Vono topit pod nima v kotli taky nejni žádnej med, to ti 
teda, Pekrlíku, řeknu!“  

Najednou ozářila oblohu záře v polích.  

„Jezuskote,“ zalkal Perlík, „že von měl Štěrba ještě cigára a sirky v druhý 
kapse a zapálil stoh? Vočistec, čeká mně vočistec!“ zaječel Perklík a už 
startoval. Čert a hastrman se ho chytli každej za jednu nohu. Doletěli 
k hořícímu stohu.  

„Tak to je konec,“ mával zoufale křídlama Pekrlík. „Vočistec mně nemine!“  
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„Nevyváděj,“ vykřikl čert Berta, „vždyť to není žádnej voheň.“  

Vrhl se do plamenů a vynesl sedláka Štěrbu ven. Hastrman začal mocně 
ždímat šos a proudem uhasil oheň. Pak pokropil Štěrbu. Jako by to byla živá 
voda.  

„Co je, co se děje?“ otřepal se zpitoměle sedlák.  

„Kluci,“ zašeptal Pekrlík, „běžte pomalu zpátky, já ho doprovodím a jak 
sebou kecne do peřin, tak jsem za váma.“  

„Hned jsem mu tam ďobnul jednu lahvinku slivovice,“ hlásil spokojeně, 
když doletěl zpátky k rybníku. „To se musí oslavit. Bertíku, nebejt tebe, tak 
si na pečenýho candáta hodně dlouho počkám.“  

„Ale,“ mávnul rukou Berta, „to nestojí za řeč. Prosím tě, copak todlecto byl 
ňákej voheň? To si asi fakt nedovedeš představit pekelný plameny. Dyť to 
tady hastrman uhasil šosem!“  

„No jo, to jsem taky vejral,“ povídal Pekrlík, když si cvakli. „Já myslel 
vždycinky, Vodňásku, že hastrmanům jenom kape ze šosu, ale to ti byl 
proud! Kluci, jak já se vám jednou za tohle vodvděčím?“  

„No,“ povídal čert Berta, „tady vo žádnej vděk nejde, vždyť jsme kamarádi. 
Chtěl jsem tě ale o něco poprosit. Ne pro sebe, pro toho prokuristu, mně je 
ho fakt líto. Ale když pro něj přijdu a bude mu nad hlavou poletovat anděl 
strážnej, tak, Pekrlíku, já jsem bezmocnej a je mi to v pekle uznaný.“  

„No že jsi to neřekl dřív, Bertíku! Taková maličkost! Jak Štěrba usne ve 
stohu, tak na to jdem.“  

„Počkej, nech mě domluvit, Pekrlíku, to není totiž všechno, já musím jako 
důkaz donést jedno brko z tvého levého křídla. To má vobrovskou hodnotu, 
Belzebub s ním bude psát žádost Luciferovi o nový kotle a zvýšení platů. 
Takový brko je ve všech peklech děsně ceněný!“  

„Bertíku,“ posmutněl Pekrlík, „já bych rád, ale brka jsou nám na křídlech 
pravidelně kontrolovaný, já ti nevím, jak bych to vysvětlil.“  

„A nešlo by,“ vložil se do toho hastrman Vodňásek, „nešlo by Pekrlíku se 
vymluvit na ten fofr, když se Štěrbovi splašili koně? Chytil jsi za borovici, 
nebo tak.“  

„No vidíš hastrmane, to není špatnej nápad.“ vykřikl radostně Pekrlík. „Tak 
kluci, ještě jednu, ještě jedno cigárko a já musím letět. Budou mě střídat. Tak 
v sobotu u prokuristy, Bertíku.“  
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„Dej pozor,“ volal hastrman, když Pekrlík nabíral výšku. „Podívej, Bertíku,“ 
vydechl obdivně, „jak elegantně přistává na vobláčku a to jsme toho dneska 
vypili dost!“  

„Tak vyřiďte v sobotu toho prokuristu, já to zatím tady připravím.“ řekl 
hastrman Vodňásek, plácl čerta po rameni a skočil do jezera. Pod vrbou 
vyšlehl plamen, byla cítit trochu síra a čert Berta byl také pryč.  

„Tluču a nikdo nevotvírá,“ řekl nešťastně čert Berta příští sobotu, když anděl 
strážnej Pekrlík přišuměl.  

„Jak to? Dyť měl bejt doma. Hele Bertíku, vlítni tam komínem, a votevři mi 
okno.“  

Na stole našli dopis na rozloučenou. „Upsal jsem se čertu, ale neodnese mě! 
Šel jsem se raději utopit.“  

„Chyť se mě,“ vykřikl anděl strážnej Pekrlík na čerta. „Ale drž se pořádně, 
to bude fofr!“  

Když přistáli na druhé straně rybníka, skákal hastrman prokuristovi po břiše 
a pumpoval z něj vodu.  

„Von skočí blbec rovnou tam, kde je největší žabinec. Už se mi, pánové, 
dvakrát poblil!“  

Čert postavil prokuristu na nohy. Zatřepal s ním. „Poznáváte mě?“  

„Poznávám,“ drkotal zubama prokurista.  

„Tak se dívejte, tady je ta smlouva,“ řekl Berta a roztrhl ji před ním. „Už to 
neplatí, nikam vás neodnesu. Běžte domů. A najděte si jinou ženskou! 
Rozuměl jste?“  

„Rozuměl,“ zablábolil prokurista a Berta jen tak tak uskočil, už z něj šel zase 
žabinec.  

Pekrlík vyždímal prokuristovi sako, proletěl se s ním, aby trochu uschlo.  

„Tak pánové,“ řekl u ohně smutné hastrman Vodňásek. „teď v tom lítám já 
a parádně!! Dyť já to mám zakázáný, zachraňovat tonoucí, sebevrahy pak 
zvlášť.“  

„Počkej počkej,“ zarazil ho čert Berta, „to je ňáký divný. Co já vím, tak 
dycinky bylo psáno a platí to, že koho má vodnýst čert, tak ten se neutopí. 
To musí respektovat i ten váš vrchní hastrman a celá jeho rada.“  
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„No, jestli je to, tak jsem si teda oddechnul. Ale stejně, to bude zase řečí, na 
kobereček půjdu, to je jednou jistý. Ale co, pojďte, dáme si pečínku 
a popijem.“  

„Moment, Vodňásku,“ ozval se anděl stražnej Pekrlík, „napřed mi vytrhni 
z levého křídla brko tady pro Bertíka a víš ty co, Vodňásku, z pravýho si 
vytrhni ty pro vrchního hastrmana. Garantuju ti, že ten udělá štěstím pod 
sebe loužičku. To vím zase bezpečně já! Víte na co, pánové, teď myslím?“ 
promluvil zamýšlené anděl strážnej, když seděli pod vrbou a pokuřovali.  

„Vy jste ze mě pořád tahali rozumy, jaký je to v ráji. Já jsem vám to nikdy 
nechtěl říct. Ani nemůžu, protože je to přísně zakázaný. Ale jedno vám 
řeknu, není to tam lepší než tady mezi váma. Tak ještě jednu štamprličku a já 
už musím letět. Příští sobotu zase v jedenáct.“  

„Pojď dál od vrby,“ povídal starostlivě hastrman Vodňásek, „ať za ni zasejc 
nechytíš!“  

Anděl strážnej Pekrlík vzorně odstaroval.  

„Dej pozor,“ volal na něj zespoda čert Berta, „víš, že ti chyběj na křídlech 
dvě brka!“  

Ale anděl Pekrlík už neslyšel, byl už vysoko, strašně vysoko, kousek od 
ráje!!!  
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KDYŽ KRÁL UMÍ NEJEN VAŘIT 

„Kuchaři, já bych do tohoho guláše přidal přeci jen ještě trochu pepře,“ 
povídal král Tobiška V. a olízl žezlo.  

„Kruci, pane králi! Nemíchejte mi v hrnci žezlem. Už mám všechny hrnce 
poškrábaný. Pepře je tam náhodou dost!“  

„Není, povídám ti!“ vykřikl Tobiška V. „A máš mi půjčit vařečku. Ale to ty 
ne, to by tě ubylo, to by tě bylo snad jen polovic.“  

„Pane králi,“ povídal nešťastně kuchař, „vždyť víte, že mi to královna 
zakázala. Já jsem jak fackovací panák tady. Koho mám vlastně teda 
poslouchat?“  

„Tak dobrá, ale jen na chvilku, podržím vám žezlo a jdu hlídat ke dveřím. 
Co já tady s váma zkusím, to žádnej jinej kuchař v žádném jiném království 
ne.“  

Tobiška V. ho neposlouchal. Šťastně míchal guláš, přidával pepř 
a vochutnával.  

„Tobiškóóó,“ ozvalo se, „Tobiškóóóó!“  

„Jezuskote!“vyjekl kuchař, vyrval Tobiškovi V. vařečku a vrazil mu zpátky 
žezlo.  

„Však vona se nezblázní,“ povídal důstojně král Tobiška. „A vůbec, slyšel 
jsi to? Vona nemůže zavolat "jeho Veličenstvo Tobiško", nebo alespoň "králi 
Tobiško". Já ji to ale spočítám! Ať si mě nepřeje!“  

„Copak, Žofinko, copak se děje?“ vykřikoval starostlivě Tobiška V. a bral to 
po dvou schodech nahoru do královských komnat.  

„Kde jsi? Zase jsi byl v kuchyni, samosebou!“ 

„Ale ne, Žofinko, jen jsem šel náhodou okolo a nakouknul jsem.“  

„Nelži, Tobiško,“ zvolala nahněvaně královna. „Podívej, jak jsi zase 
pocintanej. Dej sem to žezlo, ať ho vopláchnu, a podívej se na ten plášť! Ty 
jsi vopravdu Tobiško čuňátko, že to tak o králi musím říci.“  

„Kdybys tak nekřičela, tak jsem dal pozor,“ řekl uraženě král Tobiška. „A 
vůbec! Chodím tam stejně jen proto, aby ti, Žofinko, chutnalo. Ale to ty 
neuznáš, to mám věčně ten hermelínovej plášť na talíři. Jen proto, že se vo 
tebe starám. Víš dobře, že se kuchař bojí kořenit. Já se vobětuju, já u pepře 
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kejchám, brečím kvůli tobě u cibule a co za to mám? Jen výčitky. Tak jsi si 
měla vzít toho hňupa Dalamánka I. a bylo to! To by si si pošmákla, to teda 
jo. Posledně, když nás pozvali, tak jsi celou cestu v kočáře nadávala, co to 
bylo za blafy.“  

„Počkej, Tobiško, nech toho, to teď není důležitý. Dobrá, choď si do 
kuchyně, zejtra máš svátek, dostaneš sadu vařeček, ať je klid. Ale nebudeš 
tam chodit v hermelínovým plášti!“  

„Ale teď mám jiný starosti. Víš ty vůbec, že naše holka, princezna Dorotka, 
se nám zbláznila a zamilovala se do toho mladýho uhlíře?“  

„Ale prosím tě,“ povídal král Tobiška V. „Chodí si tam hrát odmalička, tak 
z toho nedělej vědu. A naučila se tam dělat bramboráky. Přinesla mi 
ochutnat. Přidal bych teda více majoránky a možná šmrncnul trochu 
česnekem, ale fakt byly dobrý, takový neumí ani náš kuchař a já mu to 
neřeknu, jak se dělaj. A hele, Žofinko, bude u tej sady i kvedlačka?“  

„Kruci, dej pokoj,“ vykřikla královna Žofie. „Třeba dvě kvedlačky, ale 
poslouchej teď, co ti říkám. Ta holka je fakt do něj zamilovaná. Copak si 
může vzít umouněného uhlíře? Víš, jaká by to byla hanba? A příští týden 
mají přijet princové na námluvy! Zkus jí domluvit, na tebe ona dá!“  

Tobiška V. stál s rukama za zády u okna. Díval se směrem k lesu, kde kouřil 
milíř.  

„A proč by si Žofinko nemohla vzít Jiříka uhlíře? To by mě zajímalo, teda 
proč ne? Princové že přijedou? Jako bych je neznal. Princ Rozmarýn má 
předkus a navíc je mírně přiblblej. Princ Šalvěj sice přiblblej není, ale je to 
náfuka nafoukanej. Takovým by si chtěla dát Dorotku?“  

„Ale jsou to princové,“ vykřikla královna Žofie. „Budou to králové! Přidáme 
ještě půlku našeho království a bude to, jak to má být! Ty je prostě nemáš 
rád a tak seš na ně děsně vysazenej. Tak je to!“  

„Naše království, Žofinko, je dost velké. Dorotka nepotřebuje jiné. Ale když 
myslíš, ať princové přijedou. Já ale do holky hučet nebudu. To si tu sadu 
vařeček klidně nech, jako že se Tobiška V. jmenuju. A vůbec, kdybych 
nebyl princ, tak jsi si mě taky nevzala?“  

„Tak odpověz!“ vykřikl Tobiška.V.  

„Ale to víš, že bych si tě vzala,“ povídala smířlivě královna Žofie, „i když, 
když jsem uviděla poprvé ten tvůj placatej nos, tak jsem myslela, že mě 
budou vomejvat.“  
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Odpoledne sedla královna Žofie do kočáru a jela na mýtinu za uhlířem.  

„Uctivá poklona, naše paní královno,“ zvolal uhlíř a pokleknul. „Ani vám 
nemohu podat ruku a pomoci vystoupit z kočáru. Jsem celej umouněnej.“  

„Vždyť jste uhlíř,“ povídala laskavě královna Žofie. „To mi vůbec nevadí. 
Ale musím si s vámi promluvit.“  

„Já domluvím, uhlíři, naší princezně a vy vašemu Jiříkovi. Dokud je ještě 
čas. Víte, uhlíři, vy patříte k milíři, král na hrad a princezna k princovi. Tak 
to na tom světě chodí, já ani vy to nezměníme.“  

„Máte pravdu, paní královno. Já už jsem mu domlouval a ještě domluvím. 
Nemějte mu to za zlé, je ještě mladý, neví, jak to chodí, ale on dostane 
rozum. Ale princezně musíte domluvit vy, paní královno, tolik mohu od vás 
chtít. Aby už sem nechodila, ať se kluk zbytečně netrápí!“  

„Dorotko,“ řekla potom královna princezně. „Víš, že tě máme s tatínkem 
králem rádi. Chceme jen tvé dobro! Musíš být poslušná. Za týden přijedou 
princové požádat tě o ruku. Do tě doby si nepřeju, abys chodila k uhlířům. 
Vybereš si prince a pak se tam půjdeš rozloučit!“  

„Poslechnu vás, maminko královno,“ řekla s pláčem princezna Dorotka, „už 
tam nepůjdu, ale prince si také žádného nevyberu.“  

Dorotka utíkala za tatínkem králem Tobiškou.  

„Neplač, holčičko moje, maminka to s tebou myslí dobře. Princové tady 
ještě nejsou a když přijedou, bude všechno jinak. Neboj, já ji znám. A poběž 
se mnou teď do kuchyně, vysvětlíš kuchaři, co dává uhlíř do těch dobrejch 
karbanátků. Uvidíš, jak se kuchař bude vztekat, už je zkoušel třikrát a 
pokaždý to zpackal.“ Tobiška V. utřel princezně Dorotce slzy a Dorotka se 
usmála. Pak vzal princeznu za ruku a utíkali spolu do kuchyně.  

I stalo se, co nikdo nečekal. Do království Tobišky V. přilétl drak 
PRINCEZNOŽROUT. Dlouho se království Tobišky V. vyhýbal, těšila se 
královna i král, že princezna Dorotka se brzy provdá a drak ztratí na ni 
nárok. Protože drak královny nežere. Ale drak tu byl a požadoval, co mu 
náleží. Když princové Rozmarýn a Šalvěj přijížděli na námluvy, bylo již celé 
království potažené černým suknem.  

„Vidíš, Jiříku,“ povídal smutné tatínek uhlíř, „tady ty nejsi teď nic platný. To 
je práce pro prince, aby se s mečem utkali s drakem a vysvobodili princeznu. 
Jaké štěstí pro ni, že právě přijíždějí.“ 
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Princové přijížděli v nádherném brnění, zlatem tepaném, ostruhy vykládané 
diamanty se jen blyštěly. Proč nejsem princ, pomyslel si smutně Jiřík, proč 
jsem se musel narodit jako uhlíř. Líbí se mi to být uhlířem, ale teď, jen na 
malou chvilinku, bych chtěl být princem.  

Královna přivítala prince s pláčem. „Ach jak jste stateční, jak v pravý 
moment dokážete přijet.“  

„Ano, jsem velice statečný!“ pravil důstojně princ Rozmarýn. „Předvedu 
princezně, jak umím sekat mečem. Přivezl jsem si na to hadrovou figurínu. 
Budou z ní hadry jen lítat!“ řekl Rozmarýn, sevřel u boku meč a uklonil se 
královně.  

„Já jsem přímo chrabrý,“ pravil nafoukaně princ Šalvěj, „figurínu mám 
dřevěnou, jedním rozmachem mého meče jí uletí hlava.“ Poklekl a políbil 
královně ruku.  

„A kdopak tu zemřel? Že je celé království ve smutku,“ ptali se.  

„Pánové,“ povstal z trůnu Tobiška V. „Nezemřel nikdo. Drak 
PRINCEZNOŽROUT přišel sežrat naší milovanou dcerušku, princeznu 
a budoucí ženu jednoho z vás, Dorotku. Kdo z vás ji zachrání, ten bude mít 
nejen Dorotku, ale i polovinu království a náš vděk nadosmrti.“ 

„Jdu na to hned!“ vykřikl princ Rozmarýn. „Zvedá se vítr a drak může 
každou chvilku uletět. Rozsekám ho!“ vykřikl hněvivě, „a ještě podupu 
špejle.“ Princ Rozmarýn znal až doposud pouze papírové draky.  

„Kde je?“ 

„Na druhém nádvoří, princi, pojďte, rychle.“  

„Ach, jak je statečný!“zalkala královna Žofie  

Stráž u brány druhého nádvoří opatrně otevřela vrata a Rozmarýna s taseným 
mečem vstrčila dovnitř. Mohutný drak se vztyčil a z tlamy mu šlehaly 
plameny. Šestatřicet tlamiček napravo a šestatřicet tlamiček nalevo se 
vztyčilo, zakvílelo a vyšlehlo dvaasedmdesát plamínků. Očoudilo 
Rozmarýnovi diamantové ostruhy, protože Rozmarýn už byl otočený a bušil 
zoufale na vrata. Stráž otevřela. Rozmarýn vyběhl a sedl si do kašny. 
Z obrněného, zlatem tepaného zadku stoupala pára.  

„Mám malej meč!“ vykřikl Rozmarýn. „Musím si ihned dojet pro větší meč. 
Ale nevím, kdy se vrátím. Kovář je marod, nemá uhlí, ukradli mu 
kovadlinu.“  
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Vyběhl ven, skočil na koně a ujížděl. Princ Šalvěj se stačil podívat zatím na 
nádvoří škvírou ve vratech.  

„Dohoním toho zbabělce Rozmarýna,“ vykřikl, „a ztrestám ho! Mně 
neunikne, počkám si kdyžtak na něj před kovárnou, kovář nemůže marodit 
věčně.“  

Skočil na koně a ujížděl za Rozmarýnem. Zbyla po nich jen hadrová 
a dřevěná figurína.  

„Kočár, připravte ihned kočár!“ vykřikl král Tobiška V.  

„Kam jedeš, Tobiško?“ zalkala královna Žofie.  

„Pro Jiříka na mýtinu.“ 

„Počkej, počkej Tobiško, jedu s tebou!“  

Uhlíř se díval s Jiříkem na pádící prince. Jak jim to sluší, pomyslel si Jiřík 
žárlivě. Kterejpak z nich asi zabil draka a vesele se projíždí a kterejpak 
ujíždí domů?  

„Vypadá to,“ pravil zachmuřeně tatínek uhlíř, „že zdrhají voba. Nešťastná 
princezna!“  

Na mýtinu se přiřítil královský kočár.  

„Jiříku, rychle!“ vykřikl Tobiška V. „Princezně už zbývá jen osm hodin 
a pak musí k drakovi!“  

„Ale já, já jsem celej umouněnej.“  

„Jiříku, prosím?“ zalomila rukama královna Žofie.  

Jiřík naskočil a kočár uháněl k hradu.  

„Dejte mi meč nebo kopí!“ zvolal Jiřík na hradě.  

„Počkej, chlapče, počkej,“ povídal Tobiška V. „Ještě máme pár hodin času. 
Neukvapuj se a pojď se mnou do kuchyně.“  

„Do kuchyně, do kuchyně?“ ječela královna Žofie. „Dorotka má být sežrána 
a on musí do kuchyně!“  

„A dost!“ vykřikl Tobiška V. „Okamžitě přestaň, nebo se neznám!! A nech 
nás teď bejt!“ 
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„Jiříku,“ povídal pak v kuchyni. „Meč i kopí tady nepomůžou. To bych tam 
mohl jít já, i když se to v pohádkách nesluší, ale umím s mečem zacházet 
lépe než ty. Nepřemůžeme draka takhle. Podívej, já jsem to promyslel.“  

Chodil pak Tobiška V. kolem ploten s kuchařem a nehádali se, Tobiška 
kořenil, kuchař otáčel karbanátky, Jiřík pořád vedle nich a poslouchal 
pokyny. Zbývaly už jen dvě hodiny. Drak na nádvoří řval hlady! Šestatřicet 
tlamiček napravo i nalevo ječelo a pištělo.  

„Tak Jiříku,“ povídal Tobiška V. u vrat. „Tfuj tfuj tfuj, ať nám to vyjde!“  

Stráž otevřela vrata a Jiřík vstoupil s dvěma košíkama zakrytýma utěrkama 
na nádvoří. Pak ještě mu král Tobiška podal velký džbán a hadici. Už se 
stmívalo. Hlavní dračí tlama chrlila plameny.  

„Kde je princezna?“ zaburácela.  

„Hned tu bude, ještě má čas!“  

„My ho trochu vobšlehnem!“ ječelo šestatřicet dračích tlamiček napravo.  

„Draku!!“ zvolal Jiřík. „Řekni jim ať jsou zticha a že se ohně nebojím. 
Poslouchej, draku! Nikdy tě nenapadlo ochutnat něco jiného než princezny?“  

Šestatřicet dračích tlamiček napravo i nalevo začalo mžikat očičkama 
a vyvalovaly je na hlavní dračí tlamu.  

„A co jako?“ zeptala se hlavní tlama a ztlumila hořáky.  

„Třeba tohle. Chytej!“ Jiřík vyndal z košíku ještě teplý karbanátek a hodil.  

„To je zajímavá chuť,“ mlaskala hlavní tlama, „dej mi ještě ochutnat.“  

Jiřík hodil ještě tři karbanátky. Pak zbytek košíku.  

„To je dobrota, ježíš to je dobrota!“ vykřikovala hlavní tlama.  

„My chceme taky!“ ječelo šestatřicet tlamiček napravo i nalevo.  

„To pro vás není, vy dostanete buchty s mákem a vanilkové věnečky.“  

A Jiřík začal krmit dvaasedmdesát tlamiček.  

„Jiříku,“ volala žádostivě hlavní tlama, „dej mi ještě tamtu dobrotu, jak jsi 
říkal že se to jmenuje? Karbanátek? Dej mi ještě karbanátek.“  

„Počkej!“ povídal Jiřík a natáhl ze džbánu s pivem hadici. „Nasaj, to musí 
být k tomu.“  

„No jo,“ odfrkla si hlavní tlama, „teď mám na ně ještě větší chuť.“  



383 

„Ale já už nemám,“ povídal Jiřík, „ten druhej košík je můj, ty si dáš teď 
princeznu!“  

„Jiříku,“ škemrala hlavní tlama, „nebuď protivnej, dej mi sežrat ten druhej 
košík a princeznu si nech ty!“  

„Přísaháš, draku,“ zeptal se Jiřík, „že pak bude princezna moje?“  

„Přísahám na všech mých dvaasedmdesát milovanejch dračích tlamek 
a házej, prosím tě! Jiříku, já se můžu po těch karbanátcích utlouct.“  

Pak Jiřík donesl ještě pivo, třetí košík karbanátků a dvaasedmdesát tlamiček 
dostalo zmrzlinu. Napravo jahodovou a nalevo vanilkovou. A vy víte jistě, 
moji milí, že tohle nemohlo skončit jinak, než velkou a veselou svatbou. 
Král Tobiška V. si posadil vedle sebe kuchaře a popíjeli.  

„Půjč mi čepici,“ žebronil Tobiška, „já ti půjčím korunu.“  

Pak si kuchař s korunou a král Tobiška V. s kuchařskou čepici připili na 
bratrství.  

„Tak co, chtělo to víc pepře, kuchaři, nebo nechtělo?“  

„No jo,“ bručel kuchař, „pro draka samo sebou, víc pepře, vždyť nic 
neříkám.“  

„Jiříku,“ pošeptala Dorotka Jiříkovi do ucha když hudba hrála, aby to nikdo 
neslyšel, „ty jsi se špatně vykoupal, jseš za uchem umouněnej.“  

„Hodně, Dorotko?“  

„Ale ne, jenom trošičku,“ špitla Dorotka, naslinila závoj a otřela Jiříka za 
uchem!  

Nikdo si toho ani nevšimnul. Všichni se hrnuli k oknům. Nad hradem se 
vznášel drak a dělal nádhernej ohňostroj. Okolo hlavního plamene prskalo 
napravo šestatřicet plamínků, červených jak jahodová zmrzlina. A nalevo 
šestatřicet žlutých jak vanilková. Dlouho se o té svatbě široko daleko 
vyprávělo!  

A zazvonil zvonec! 
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O KRÁLI DIBLÍKOVI A PODNIKAVÉ PRINCEZNĚ  

Král Diblík III. se probudil v posteli s nebesama. Nechtělo se mu ještě 
vstávat. Načechral si polštář, dal si ruce za hlavu a přemýšlel. Kdepak ten 
náš královský rod přišel k tomudle pitomému jménu?  

Na sever od nás vládne král Udata Šestý. Na jih zase Chrabroš Desátý. Na 
západě ani nemluvím, tam je rovnou Doboja Statečný. Akorát na východě 
Peťulka Vznešený na tom se jménem není o moc lépe než já! Ale pořád lepší 
než ten Diblík III. Stejně se královna utrápila jen z toho, že ji všude 
představovali jako Její Veličenstvo Diblíkovou. Akorát ta holka si z toho nic 
nedělá. A ještě si to vyšívá na halenky.  

Princezna Hedvika Diblíková. Diblík III. se usmál. Pak odkopal peřinu 
a zvedl levou nohu. Prohlížel si palec. Zamračil se. Nejen že se jmenuju 
Diblík, ale ještě mám na levé noze velkej a křivej palec. Pak zdvihl pravou 
nohu. A na pravej to samý!  

Může si lid poddanej vůbec vážit takového krále, dumal Diblík III. Nemůže! 
A co dělá lid poddanej, když si krále neváží? Chystá se vzbouřit a na hradě 
se kují proti němu pikle. Diblík III. se posadil a rozčileně si promnul oči. Že 
jsem na to nepřišel dřív! Dyť je to jasné jako facka. Třeba jsou už pikle 
ukuté. A lid se vodpoledne vzbouří! Diblík III. schoval křivé palce pod 
peřinu a zatleskal: „Komorníku, dones mi snídani do postele!“  

„Je pod hradem klid?“ zeptal se Diblík III., když mu komorník naléval kávu.  

„Je, pane králi, vždyť je neděle.“  

Hm, pomyslel si Diblík III. Klid před bouří, moc podezřelej klid! Dosnídal, 
nechal si nalít ještě kávu a zapálil cigárko. Z postele se mu pořád nechtělo.  

„Komorníku, pošli mi sem prvního rádce a ať nás nikdo neruší.“  

„Hned, pane králi, hned! Jen princezna Hedvika vám chce dát ranní 
políbení.“  

„No jo,“ povídal Diblík III., „tak ať jde dál, holka moje.“  

„Jak jsi se vyspal, tatínku králi?“ ptala se Hedvika, když Diblíka III. políbila 
na čelo.  

„Náramně dobře, dceruško; ale teď nemám čas. Běž si skákat panáka!“  

„Tatínku králi, s vámi je legrace, vždyť už je mi osmnáct!“  
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„No dobrá, tak běž dělat... co já vím co. Co prostě dělají princezny 
v osmnácti.“  

„Půjdu tatínku králi do zahrady, tam já jsem ráda.“  

„Tak běž,“ povídal Diblík III., „ale jestli uslyším, že jsi tam zase vozila 
s kolečkem hnůj, tak mi nebudeš smět vodpoledne po vobědě čechrat vlásky. 
Pamatuj si to!“  

Dostavil se první rádce. 

„Poslouchej,“ povídal Diblík III., „jaká jsou vlastně vopatření, kdyby se měl 
lid vzbouřit a na hradě se kuly pikle?“  

První rádce se drbal rozpačitě za uchem. 

„Žádná,“ vykřikl Diblík III. „To jsem si mohl myslet. Tak honem něco 
vymysli, nebo místo tebe jmenuju prvním rádcem druhýho, pak tě vyměním 
za třetího a nakonec tě vůbec o žádnou radu žádat nebudu, protože s čtvrtým 
rádcem už se nezahazuju!“  

„Dáme všechny zavřít a bude pokoj!!“ zvolal zděšeně první rádce. 

„No, to je náramný, todlecto,“ povídal uštěpačně Diblík III. „Pak my dva 
budeme kovat koně, kácet stromy, péct chleba a sami sobě ho prodávat. 
Převážet na přívozu sami sebe. A ještě je všechny v tom vězení hlídat. Tos to 
vymyslel vopravdu vohromně!“  

„Na to se musí jinak,“ dumal Diblík III., pokuřoval a vypouštěl kroužky 
kouře do stropu. „Lidi se musej zaměstnat, aby na vzpouru a kutí piklů 
neměli čas myslet.“  

„Už to mám,“ vykřikl první rádce. „Vydáme dekret, že v pondělí se musejí 
mezi sebou hádat, v úterý usmiřovat, ve středu se pomlouvat a ve čtvrtek za 
pomluvy vomlouvat. V pátek pak se vztekat sami nad sebou! V sobotu se 
litovat a v neděli se ze všeho vyzpovídají.“  

„No vidíš,“ povídal spokojeně Diblík III., „vidíš, že to jde, když chceš. To se 
ale na tebe musí nejdříve houknout, aby z tebe něco pořádnýho vylezlo. Je to 
ale pěkně vymyšlený, to ti musím uznat. A bude to platit pro všechny, krom 
nás dvou a princezny Hedviky. Najmeš šedesát špiclů, vobzvláště tajnejch, 
a ti budou kontrolovat, jestli se to dodržuje. Běž to teď všechno sepsat 
a přines mi to po vobědě podepsat.“  

„Ano, už běžím!“ volal radostně první rádce. Pak se ještě ode dveří vrátil.  
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„Pane králi, ale musíme za nedodržování stanovit nějaký trest, to musí bejt!“  

Diblík III. se zamyslel. „To máš pravdu. Musí to bejt něco přísnýho, přímo 
krutýho... Nech mě trochu přemejšlet a běž zatím vysypat popelník.“  

„Tak poslouchej,“ povídal Diblík III. „Pod dekretem bude připsáno: Kdo 
bude přistižen, že královská nařízení nedodržuje, půjde místo nedělního 
voběda do hladomorny! Co tomu říkáš, první rádče? To jsem to mazaně 
vymyslel, co?“  

„Je to úžasný, pane králi,“ vydechl nadšeně první rádce. „A necháme je 
vodvést, jak se bude vyndavat pečeně z trouby, aby to bylo vopravdu kruté!“  

„Jak se krásně doplňujeme,“ zvolal radostně Diblík III. „Ale já tě stejně 
trumfnu. V čem vězí rafinovanost a krutost tohodle trestu, první rádče? 
Nevíš, samo sebou. Na krále je i první rádce krátkej! Tak dávej majzla, co ti 
teď řeknu! Z hladomorny provinilce, co jsme ho vodtáhli v poledne vod 
pečeně, pustíme až večer. Co udělá? Nacpe se jak zjednanej a celou noc ho 
bude pálit žáha!!“  

Ve středu byl dekret vybubnován. Hned vedle bubeníka byl stolek. Za 
stolkem seděl druhý rádce s třetím a odpovídali na dotazy poddaných.  

Od příštího pondělka vstupoval dekret v platnost. Šedesát obzvláště tajných 
špiclů vyfasovalo notýsky s červenou a zelenou propiskou. Zelená čárka 
znamenala, že špiclovaný poddaný nařízení dodržuje, červená čárka 
označovala adepta nedělní hladomorny. A děly se vám věci v tom království.  

V pondělí byl hádací den.  

Ráno křičel švec na souseda kováře: „Koukejte si ten plot posunout, nebo se 
neznám!!“  

Kovář mlátil vztekle do kovadliny. „Plot zůstane tam, kde stal vždycinky, vy 
houžvičko od verpánku!“  

Švec vykopnul plaňku a plivnul přes plot. 

„Tak vy takhle!“ zařval kovář a hodil po něm podkovu, švec jen tak tak 
uhnul.  

A na hradě se hádala stráž u brány.  

„Ještě jednou něco řekneš vo mojí babičce, tak tě tou halapartnou majznu!“ 
vykřikoval strážný nalevo u brány na strážného napravo u tej samej brány.  
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„Tvoje babička mi může bejt ukradená... jednak a druhak jsem o ní nic 
neříkal!“ vztekal se strážný napravo.  

„Ale chtěl jsi říkat, já tě dobře pozoruju, ty se na to jenom třeseš!“  

Hádalo se to po celém království. Špiclové dělali zelené čárky.  

V úterý byl den usmíření. 

„To jsem tomu včera zase jednou dal, sousede,“ povídal švec kováři, „já 
nevím, co mě to s tím plotem raflo.“  

„Copak vy, vy jste se ještě držel, sousede,“ odpověděl kovář, „ale já s tou 
podkovou, no řekněte, nejsem já kus vola? Co kdybych vás trefil?“  

Pak spolu přitloukli plaňku a otevřeli si pivo. Strážný nalevo u brány se dělil 
o koláče od babičky se strážným napravo u brány...  

„Zítra,“ dumal nahlas švec, když popíjel u plotu s kovářem pivo, „zítra se 
máme pomlouvat, copak já vás ale můžu pomlouvat? Dyť jste takovej fajn 
soused. To bude červená čárka, už to vidím! A v neděli máme kachnu. Budu 
mít červenou čárku. Jak ji vytáhnou z trouby, tak si jenom čuchnu a už mě 
vodvedou do hladomorny. Pustěj mě až večer, to už není vono.“  

„Helejte sousede,“ povídal kovář, „včera koukám a na lokti mi skáče 
blecha.“  

„No to je krása,“ zvolal radostně švec. „Tak budu říkat, že jste u vás samá 
blecha a budu mít zelenou čárku.“  

„A co já?“ zeptal se kovář. „Já vůbec nevím, co si mám na vás vymyslet.“  

„Mám díru na ponožce,“ povídal švec. „Už tejden. A tuhle jsem kejchnul, 
vylítla mi nudle a já ji jen tak tak čapnul rukávem...“ 

„Děkuji,“ vykřikl nadšeně kovář. „Tak chodíte votrhanej a nemáte 
kapesníky. To je pěkná pomluva. My máme v neděli krůtu, vo tu bych nerad 
přišel.“  

„Tak, jak to funguje?“ ptal se ve čtvrtek u snídaně v posteli Diblík III. 
prvního rádce.  

„Náramně, pane králi. Vopravdu nikdo nemá čas ani pomyslet na vzbouření. 
Ani na hradě nemají čas kout pikle. V pondělí, jak byl hádací den, tak vrchní 
kuchař škrtil komorníka a musel jsem je vodtrhnout od sebe. Akorát 
zahradník, zahradník nerespektuje nařízení. A pane králi, když to přišli 
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špiclové nejtajnější kontrolovat, tak princezna, naše nejjasnější Hedvika, po 
nich majzla kropicí konvičkou!“  

„Stráže,“ vykřikl rozčileně Diblík III., „okamžitě mi přiveďte zahradníka!“  

Stráž s halapartnama přišla do zahrady. Chopila se zahradníka. Z altánu 
vyběhla nejjasnější princezna Hedvika.  

„Copak tady chcete?“  

„Máme odvést zahradníka ke králi.“  

„Ale koukejte mazat,“ vykřikla Hedvika a dupla si. „On tam půjde sám.“  

„Už mažem, už mažem, nejjasnější princezno.“ 

„Tak Jeníku běž,“ povídala Hedvika a pohladila zahradníka něžně po 
rameni. „Neboj, já se budu dívat klíčovou dírkou a kdyby něco, tak tam 
vlítnu!“  

„Zahradníku,“ pravil přísně Diblík III., „jak to, že nedodržuješ mé nařízení? 
Proč jsi se v pondělí nehádal?“  

„Nemám s kým, pane králi.“  

„Nebuď drzej,“ vykřikl první rádce. „Tak se hádej s růžema, nebo 
s kolečkem.“  

„Ani sám král nemůže chtít, abych byl takhle blbej,“ odpověděl zahradník.  

„Cos to řekl? Zopakuj co jsi řekl!“ vykřikl Diblík III. Dveře se rozlítly 
a stála v nich princezna Hedvika.  

„Jenom pravdu, tatínku králi! Jenom pravdu! Vždyť je to ostuda, co se děje 
teď v království. Ale prosím, když věříte tady tomu,“ ukázala na prvního 
rádce, „je to vaše věc. Ale Jeníka do toho netahejte!“  

„Jakej Jeník, jezuskote, jakej Jeník,“ kvílel Diblík III. „Ty nevíš, že jsem 
slíbil králi Peťulovi Vznešenému, že si vezmeš prince Božulu? Brzy přijede 
požádat o tvou ruku.“  

Princezna Hedvika poklekla u postele.  

„Tatínku můj a králi, maminka mi vždycky říkala, abych si vzala jednou jen 
toho, koho budu mít ráda. Já mám ráda tady Jeníka. A žádného vznešeného 
Peťulu Boženého, nebo jak se vlastně jmenuje, si brát nebudu!“ řekla 
princezna Hedvika, vstala a dupla si!  
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„Tak ty takhle? Ty budeš na tatínka krále dupat?“ zvolal Diblík III. 
„Zakazuji ti chodit do zahrady! Nebo si tam choď, protože ty, zahradníku, si 
sbalíš svých pět švestek a zítra už tě nechci v království vidět! Ne! Sbalíš si 
jenom tři švestky, to bych byl kór moc benevolentní. A ty, Hedviko, mi za 
trest nebudeš smět čtrnáct dní po vobědě čechrat vlásky. A teď všichni ven!“  

Diblík III. vylezl z postele, zapálil si cigaretu a rozčileně kouřil. Pak se 
podíval na bosé nohy. Nadzvedl levou a prohlížel si křivej palec. Vztekle 
s ním kopl do skříně.  

„Jauvajs!“ vykřikl a poskakoval po jedné noze.  

Ráno nesl komorník Diblíkovi III. snídani do postele. Ruce se mu třásly, že 
vybryndal kávu na tác.  

„Copak se děje?“ ptal se Diblík III. 

„Ach pane králi, to je neštěstí, já vám to snad ani nemůžu říct. Srdce mi to 
trhá! První rádce čeká za dveřmi.“  

„Ať jde hned dál!“  

První rádce prostrčil do dveří jen hlavu. 

„No polez, polez,“ vykřikl Diblík III. „Co se sakra děje?“  

„Nemůžu, pane králi, už mě to zase bere. Ráno už jsem byl třikrát, já jsem 
z toho všeho dostal strašnej průjem.“  

„Z čeho?!“ zaječel Diblík III.  

„Zmizel ten zatracenej zahradník! Pane králi, ten zatracenej zahradník 
dočista zmizel a s ním také dočista zmizela i nejjasnější princezna Hedvika!“  

„Tak špehové už pane králi vypátrali, kam nejjasnější princezna Hedvika 
s tím zatraceným zahradníkem utekla,“ hlásil první rádce ráno Diblíkovi III., 
který snídal v posteli.  

„Usadila se v království Udaty Šestého. Prodala náušnice a koupili si tam 
zahradu. Je mi do pláče,“ zvolal první rádce. „Naše nejjasnější princezna 
vozí v kolečku hnůj, rejpe se v zemi a pane králi, bude vás to strašně bolet, 
ale vzala do ruky i žížalu!“  

„Už se stalo,“ bručel Diblík III. „Teď musíme zjednat nápravu! Vono ji to 
přejde, je to přeci jen princezna, za chvilku ji tahání těch žížal přestane bavit. 
Zavolejte mi písaře!“  
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Odpoledne odjížděl do království Udaty Šestého spěšný posel s listem pro 
princeznu.  

"Má znejmilejší dceruško Hedviko," psal Diblík III. "Odpouštím Ti všechno, 
nemusíš se mi přiznávat, kolik koleček hnoje jsi odvozila, kolik žížal jsi do 
svých princezniných ruček vzala. Odpouštím ti i trest, zákaz čechrání mých 
vlásků. Vopusť toho zatracenýho zahradníka a vrať se! Náušnice ti koupím 
nové, a to hned dvoje." Spěšný posel se vrátil za měsíc. Princezna se 
zahradníkem se usadila na druhém konci království Udaty Šestého.  

Princezna Hedvika psala: "Můj milovaný tatíčku, pane králi. Ráda se vrátím, 
ale mám dvě podmínky. Vrátím se s Jeníkem a vrátím se do normálního 
království, kde se lidi hádají, když mají proč, kde se neusmiřují, přestože 
nechtějí, a usmiřují se, když chtějí. Než se rozhodneš, ať Ti po obědě zatím 
čechrá vlásky první rádce, pokud se k nim přes pupek dostane."  

„A povídal spěšný posel,“ ztišil první rádce hlas, „že když mu ten dopis 
předávala, tak si zase u toho dupla.“  

“Buď zticha,“ vykřikl Diblík III. „Je to princezna a bude si dupat kdy bude 
chtít. Jen ovšem ne na mě,“ zabručel. Spěšný posel měl už zadek celý modrý 
od rajtování a tak vyjel druhý spěšný posel s Diblíkovou odpovědí.  

"Když ty seš taková, tak já budu taky takovej. Abys věděla!! Diblík III., tvůj 
otec a král."  

Na věží byla zřízena zvláštní pozorovatelna. Ve dne v noci se vyhlíželo 
k hranicím království Udaty Šestého, jestli se princezna vrací. Opadalo listí 
ze stromů, přišla zima a princezna se nevracela. Na saních, v kožichu a se 
zlatým mečem u boku přijel princ Božula Vznešený požádat o ruku 
princezny Hedviky.  

Bylo zrovna pondělí – hádací den. Na nádvoří se fackoval farář 
s kostelníkem. Na schodech předběhl Božulu Vznešeného komorník, ale 
kuchař ho dostihnul a praštil uvařeným květákem po hlavě. Vyjevenej 
Božula Vznešený byl uveden k Diblíkovi III.  

„Chtěl bych pozdravit princeznu Hedviku a předat jí dary!“ pravil skutečně 
vznešeně.  

„Hedvika tu není, ctěný a vznešený Božulo,“ pravil důstojně Diblík III. „Šla 
do lesa, že vám natrhá čerstvé lesní jahody.“ 

„Vždyť je venku minus osmnáct stupňů!“ vyjekl Božula Vznešený. 
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„Taky jsem jí to říkal,“ povídal Diblík III. „Vona je ale paličatá a hned si 
dupne. Ale co chvilku tu musí být, odešla ještě za tmy. Běžte si po cestě, 
Božulo Vznešený, 

 odpočinout, komorník vám ukáže pokoj.“  

Komorník měl ve vlasech rozvařenej květák, na chodbě táhl po zemí třetí 
rádce čtvrtýho za kravatu, ten byl modrej a už jen sípal.  

„Počkejte,“ povídal komorníkovi Božula Vznešený, „zapomněl jsem si něco 
na saních. Hned jsem zpátky!“ 

Vyběhl ven. Na kozlíku plakal jeho kočí. Utrhli mu límec u kožichu 
a zlomili bič. Božula Vznešený skočil do saní. „Rychle pryč a nezastavovat 
nikde!!“  

Diblík III. se na to díval z okna. Pak si zamnul ruce. A je to! Hedvika se 
může vrátit a čechrat mi po vobědě vlásky. Spěšní poslové jezdili každý 
měsíc...  

"Vrať se Hedviko i s tím zatraceným zahradníkem!" "Ten zatracenej 
zahradník je můj muž Jeník, už jsme se dali oddat." 

"Tak se vrať s tím zatraceným Jeníkem." "Až mu budete tatínku králi říkat 
jinak!!" "A nebudu!" "Tak se nevrátím!!" "Tak budu a vrať se!!" "A dekret 
je zrušenej?!" "Není, jinak by se lid bouřil! Vraťte se voba a už mě 
nezlobte." "Nejsme dva, už jsme tři!"  

Diblík III. si pozval prvního rádce.  

„Zbláznila se!! Píše že jsou tři, dovedeš si to vysvětlit? Snad se ten 
zatracenej zahradník, tedy, ehm, Jeník, nakonec nerozpůlil?“  

„To je hlavolam, to je hlavolam,“ zvolal první rádce, „tohle nevyřeší ani celá 
rádcovská rada.“  

"Dekret zruším. Jak tři?" uháněl spěšnej posel s dopisem. 

"Narodil se Diblík IV., jsi dědeček, tatínku můj a králi..." 

„Komoří, celá rada okamžitě sem!“ zvolal Diblík III. „Tak vy to 
nevykoumáte, co? Vy nevykoumáte, proč jsou najednou tři? Vy si nad tím 
budete lámat hlavy, budete brát za to moje peníze a nakonec na to musím 
přijít já sám, že jsem dědeček!!!“  

„Když vono to bylo strašně těžký, pane králi,“ hájil všechny první rádce. 
„Sám jste říkal, že na vás nemám, a trvalo vám to!“  
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„To je pravda,“ řekl pyšně Diblík III. „Ale přišel jsem na to! A teď koukejte 
mazat napsat zrušení toho dekretu. A dejte to hned vybubnovat. Spěšný 
posel pojede a za ním kočár pro princeznu a Diblíka IV. a zahradník ať 
přijede taky, co už mám dělat.“  

Pak nadiktoval list. "Vraťte se všichni tři, už se na vás těším. Dědeček Diblík 
III."  

A byla velká hostina na přivítanou. Diblík III. držel v náručí malého Diblíka 
IV. a krmil ho lžičkou.  

Najednou princezna Hedvika vyskočila.  

„Jeníku, to nemůžeš dát fakt trochu pozor? To si musíš každou košili 
pocintat omáčkou? Kdo to má pořád prát!“ vykřikla Hedvika a dupla si.  

„Ale, ale děti, copak to je?“ volal na ně Diblík III. „Aha! Vlastně, no jó! 
Vždyť ono je pondělí, správně má být hádací den! Tak jo! Netahej mě za 
frňák, ty rošťáku jeden!“ vykřikl šťastně Diblík III. na malého Diblíka IV.  
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KRÁL RYBÁŘEM  

Matrace královské postele se nadzvedla i s královnou Eliškou a zase žuchla 
dolů. Královna se posadila na posteli. „To nemůžeš dát trochu pozor, 
Petrásku?!“ vykřikla rozhněvaně na krále Petráska X., který se v noční košili 
štrachal s rybářským prutem zpod postele. „Kolik je vlastně hodin? Ani ne 
šest. Když už ty starej blázne musíš utíkat v neděli takhle ráno na ryby, tak 
mě aspoň nebuď!“  

„Já na to pořád zapomínám a jak si večer uklízím pantofle pod postel, tak do 
toho prutu dycinky drncnu. Už se nezlob, Eliško,“ povídal Petrásek X. 
a políbil královnu na čelo.  

„Tak si sakra dej ten prut někam jinam, to ho musíš dávat pod postel?“  

„Jo, to víš že jo, já jsem si na něm udělal takovej pěknej forichtung na vlasec 
jen proto, aby to komoří vodkoukal. Hele Eliško, ten ti byl včera vzteklej. Já 
už měl dva kapříky a jednoho cejna a von ani ťuk.“  

„No dobrá, dobrá, ale nezapomeň, když už tam dřepíš, že si dneska u oběda 
musíme promluvit s tou naší holkou. To už takhle dál nejde. Léta jí utíkají 
a nakonec se nám nevdá. Všude okolo už se královny chluběj vnoučátkama 
a já nic. To je taky život. Holka si vzala do hlavy prince a král je tichej 
blázen!“  

Královna Eliška si zívla, přesunula se na Petráskovo místo, zmuchlala si jeho 
polštář pod hlavu a spokojeně usnula.  

„Už jsem chtěl jít sám,“ zašeptal za dveřma Petráskovi X. komoří. „Dyť tu 
správnou hodinu propásneme.“  

„No jo, už letím a nekoukej mi na ten prut,“ šeptal rozčileně Petrásek X. 
Sundal si jednu ponožku a natáhl ji na konec prutu.  

„Vy taky z toho naděláte!“ bručel komoří na schodech. „Dneska vám ale 
ukážu, mám žížaly z višňového sadu, eště budete škemrat.“  

„A vezmem to pane králi zadem, kolem bejvalej hladomorny, to je o hodně 
kratší. Podívejte, pane králi,“ hořekoval komoří, když klusali kolem bývalé 
hladomorny, „podívejte jak už slunce začíná vycházet, jezuskote, nakonec 
mi budou ty žížaly z višňového sadu na prd.“  
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„To ti byla legrace, Eliško,“ povídal Petrášek X. u oběda. „Chytil komoří 
takovýho mrzáčka kapříka, pod míru, musel ho zase pustit. Ty žížaly 
z višňovýho sadu mu byly prdlajz platný.“ 

„Jak to mluvíš před princeznou?!“ zhrozila se královna Eliška. „Podívej jak 
se Hanička červená.“  

„Tatínku,“ sklopila oči princezna Hanička, „takhle přeci král nemluví.“  

„No jo, to mi jen tak ujelo,“ povídal Petrásek X. „Já chtěl jen říci, že nejlíp 
jdou kapříci takhle za úsvitu na ementál. Jenže to von by jim nedal, protože 
je to škrt.“  

„Nevšímej si toho, Haničko,“ řekla královna Eliška, „tatínek neví jenom jak 
začít, protože si s tebou chce vážně promluvit, viď Petrásku?“  

A kopla krále pod stolem do kotníku.  

„Jauvajs,“ heknul Petrásek X. „Tedy, ehm, vlastně ano. Haničko, podívej, už 
je na čase, aby ses vdala. Podívej, jak je mamince z toho smutno, že ještě 
nebyla svatba, a že se nemůže těšit na vnoučátko. Ukaž jí, maminko, jak ti je 
smutno.“ 

Královna Eliška vzala složený ubrousek s nakrájenou cibulí a zaslzela.  

„Ale já bych se ráda vdala,“ špitla princezna Hanička. „Jenže vy jste mi od 
malinka slibovali prince a žádný nejde.“ 

„Kruci, nezlob mě, Haničko,“ vykřikl Petrásek X. „Vždyť už jsme ti tolikrát 
vysvětlovali, že široko daleko svobodnej princ není! Máme v království 
takových šikovných mládenců. Třeba ten Pepek kovářů, třikrát zvedne 
kovadlinu až nad hlavu ani se nezadejchá. Nebo Kuba pekařů, ten je taky 
šikovnej. Jestli chceš, tak já si je nechám všechny zavolat a vybereš si. Já 
pak napíšu dekret, udělám z něj prince a bude to. Tak co? Co říkáš, naše 
milovaná dceruško?“ 

„Já chci prince, slíbili jste mi prince, já nechci žádnýho nadekretovaného, já 
chci pravého prince!“ řekla umíněně princezna Hanička.  

„Svolej mi, komoří, na odpoledne královskou radu, pošli dolů do podhradí 
pro kartářku a ať sebou vezme hned tu bábu co věští z křišťálové koule! 
S tím princem se to musí nějak vyřešit. A ty si taky lámej hlavu. Když na to 
přijdeš, ukážu ti můj forichtung na prutu.“  

„Tak já bych si pane králi vzal na odpoledne volno, mně se nejlíp láme 
hlava, když mám nahozenou udičku.“  
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„Dobře, běž si lámat hlavu k jezeru, stejně nic nechytíš!“  

„Tak co pánové, co?“ chodil rozčileně Petrásek X. kolem královské rady. 
„Nic, samosebou že nic! Za co vás platím? Taky za nic! Jednoho prince po 
vás chci, jednoho, může být i mrňavej a prosím, ať třeba i šilhá. Ne? 
Nemáte! A co ty, kartářko?“  

„Už jsem ho skoro měla, milostivý pane králi, pak do toho přišel kulovej 
spodek a žaludská vosma a je to v háji!“  

„Tak dej toho spodka a tu sedmu na stranu a zkus to znova!“ radil 
Petrásek X.  

„Kdepak, pane králi, jak to vyjde takhle, tak je to marný.“  

„A co ta křišťálová koule, věštkyně?“  

„Něco vidím, něco vidím, pane králi! Ale je to ještě nejasné.“  

Král Petrásek ani nedýchal. „Tak co? Už vidíš lépe?“  

„Ano mám už prince, na východ dvě království od nás. Ale je to starý 
mládenec, už je mu skoro padesát, strašně pije a má techtle-mechtle 
s kuchtičkou.“ 

„Podívej se sakra pořádně,“ dorážel Petrásek X. „Není mu alespoň o patnáct 
míň a nemá s tou kuchtičkou jenom techtle?“  

„Jak se to rozjasňuje, pane králi, tak je to jste horší. Už mu je přes padesát 
a ta techtle-mechtlová kuchtička je v jiným stavu!“  

„Všichni pryč,“ zaječel Petrásek X. „Že jsem vás vůbec volal? Ty si můžeš 
kartářko s rádci zahrát prší a ty věštkyně jim můžeš věštit, o kolik jim snížím 
plat.“  

Petrásek X. se vydal k jezeru za komořím. 

„Tak co? Ani ťuk?“  

„Kdepak, pane králi, jak ryby cejtěj, že si lámu hlavu, tak halt neberou. Ale 
přišel jsem na něco. Nezapomněl jste, co jste slíbil s tím prutem?“  

„Nenatahuj to, komoří, víš dobře, že jsem král a můžu vždycky slib odvolat. 
Tak co?“  

„No tady pomůže jen moudrá stařenka v chaloupce u lesa. Ta toho ví víc, 
než my všichni dohromady.“  
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„No jo,“ řekl Petrásek X., „to mě mohlo taky napadnout. A nemusel jsem 
riskovat ten prut. A máme v království nějakou?“  

„Máme, tady kousek. Můžeme tam hned zajít.“  

„Babičko, tady je u vás tak hezky,“ povídal Petrásek X. v chaloupce. „Já 
jsem tak rád, že jsme se domluvili. Hned zítra sem tu naši holku pošlu. 
A přidejte mi ještě prosím, trochu té dobré houbové polévky, to je vám 
taková dobrota, a jak ten váš chleba voní! Hned bych vás bral na hrad jako 
vrchní kuchařku...“  

„I kdepak, chlapče,“ povídala babička. „Ta by z pozlacených talířů 
nechutnala. Na hradě na ni zase zapomeneš.“  

„A nezapomenu, já si sem na ni občas zajdu a přinesu vám za ni nějakého 
kapříka. Tady se tak krásně sedí u pece.“  

Cestou zpátky na hrad komoří škemral: „Tak ukážete mi, pane králi, dneska 
ten forichtung na prutu?“  

„Počkej, ještě není nic hotový!“ řekl Petrásek.  

Na hradě nakouknul do kuchyně. „Co je dneska k večeři, kuchaři?“ 

„Nadívané křepelky, pane králi, vaše oblíbená dobrota!“  

„Dones jenom královně a princezně, já měl dneska něco lepšího!“  

Zavřel dveře do kuchyně a šťouchnul do komořího: „Viděls, jak byl 
vyvalenej?“  

V pondělí ráno odjela princezna Hanička kočárem k moudré babičce.  

„To jsem blázen,“ chodila nervózně od okna k oknu královna Eliška, „co jsi 
si zase Petrásku vymyslel. Kde ta babka sežene prince, když prostě není? Já 
se snad dočista rozpláču i bez tej cibule.“ 

„Počkej, Eliško, počkej, za chvilku je holka zpátky, to teprve budeš koukat, 
jak to Petrásek vymyslel.“ Trochu taky komoří, ale prut stejně schovám pod 
postel, pomyslel si.  

„Maminko královno,“ zvolala princezna Hanička, když se vrátila od moudré 
babičky. „Já jsem tak šťastná a zároveň nešťastná, tolik se těším a tolik se 
bojím!“  

„Povídej, holčičko moje, povídej! Já jsem jak na trní!“ 
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„Prince budu mít, maminko! Ale musím ho hledat. Princové jsou někdy 
zakletí v ošklivého žabáka. Ale když ho políbím, vysvobodím prince ze 
zakletí a bude to nejkrásnější princ, že mu nebude na každou světovou stranu 
přes tři království rovno. Od zítřka chodím každý den k jezeru, já si svého 
šeredného zakletého prince – žabáka najdu!“  

„Bože můj, holčičko moje nešťastná, ale kolik těch šerednejch žabáků 
ocumláš, než kápneš na toho pravýho? Já se z toho snad zblázním,“ zalomila 
nešťastně královna Eliška rukama.  

„Tak to jsi to, Petrásku, vymyslel náramně,“ rozčilovala se Eliška na krále, 
když Hanička odešla do své komnaty. „Holka bude hubičkovat na jezeře 
žabáky a ty se tomu ještě směješ!“  

„Ale Eliško, tak mě poslouchej, sakra už! Na jezeře se o ni bude starat syn 
porybnýho Honzík. Jak jsem na něj vůbec mohl zapomenout! To ti je fešák 
a slušnej. A víš ty co? Taky se nebojí. Tuhle mi povídal: ,Vaše Veličenstvo, 
máte špatně nahozýno.‘ To si ti nikdo netroufne, to mě každej chválí, jakej 
jsem dobrej rybář!“  

„A já mu povídám: ,Todlecto se říká králi?!‘ A on ti na to: ,Nezlobte se, 
pane králi, asi správně ne, ale já jsem vám to říci musel, přeci vám nebudu 
lhát Pojďte kousek dál od rákosí a nahoďte tam, kde je voda tmavší.‘ Tak 
jsem ho poslechl, on ti měl kluk pravdu. To by byl král! To ti teda Eliško 
povím. Ten tu naši Haničku z těch princů vyléčí. To ti Eliško garantuju, jako 
že se Petrásek X. po mém tatínkovi Petráskovi IX. jmenuju.“  

„Nevím, nevím,“ povídala zamyšleně královna Eliška. „Holka je paličatá po 
tobě, ta bude na žabákovi a princi trvat.“  

„Kolik máme vlastně špehů?“ ptal se druhý den ráno Petrásek X. prvního 
rádce. 

„Tři, pane králi, ale ten jeden není ve službě, má vyvrknutej kotník.“  

„Dobrá,“ povídal Petrásek. „Ode dneška chodí každý den naše princezna 
Hanička k jezeru. Neptej se mě proč, do toho ti nic není! Ten s tím 
vyvrknutým kotníkem se zamaskuje na vrbě a ti dva tam budou běhat pro 
zprávy. Chci vědět všechno, co se tam děje. Bude se o princeznu starat 
mladej porybnej. Všechno mi hlásit, ale nebudete je rušit!“  

„Tak ty jsi naše princezna Hanička,“ usmíval se na Haničku Honzík. „Ty jsi 
ale krásná. A mám ti prej najít vošklivýho žabáka na rybníce. Copak s ním 
chceš dělat?“  
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„Políbím ho, Honzíku, a bude z něj princ.“  

„Chachá,“ smál se Honzík. „To jsem teda na to zvědavej. Tak nejvošklivější 
žabák v našem rybníce je zakletej princ. No to je teda dobrý.“  

„Nebuď drzej!“ zrudla princezna Hanička a zadupala. „Máš mně najít 
žabáka a o víc se nestarej!“  

Špeh utíkal na hrad. 

„Tak co, tak co?“ ptal se Petrásek. 

„Pane králi, ten mladej porybnej se chechtá, nejjasnější princezna Hanička je 
celá červená až do ruda a dupe nožičkama.“  

„Tak utíkej zpátky!“ Petrásek X. si zamnul ruce. „Šikovnej je ten kluk, co 
jsem říkal. To bude král!“  

„Půjdeme princezno na druhou stranu, kde stojí voda,“ povídal Honzík, „tam 
bychom měli snad něco objevit. Já ti něco povím, princezno Haničko, já 
bych žábě pusu nedal, ani já nevím za co! A teď si představ, že ty budeš 
muset vohubičkovat já nevím kolik žabáků, a třeba ani na toho pravýho 
nekápneš.“  

„Já jedu domů!!“ zadupala princezna Hanička, „a řeknu tatínkovi že jsi 
drzej!“  

„Tak jeď,“ povídal Honzík, „alespoň bude pokoj. Ať ti dají k ruce někoho 
jinýho, ale nikdo nezná rybník tak dobře jako já.“  

Špeh uháněl na hrad. „Jsou na druhé straně rybníka a princezna zase dupe.“  

„Tééééda, ten Honzík,“ vydechl nevěřícně Petrásek, „to je třída! To musím 
utíkat říct komořímu.“  

Ve čtvrtek hlásil špeh: „Podala naše nejjasnější princezna Hanička 
Honzíkovi ruku, když šli na lávku. Seděj tam a klátěj nohama.“  

„Jak jsi to myslel, Honzíku, že bys nikdy žádnou žábu nepolíbil? Ani 
kdybych v ní byla zakletá já?“  

„Hm,“ povídal Honzík, „to možná jo, aby si si mohla pak najít žabáka, 
políbit ho a měla toho svýho prince. Už bys věděla, kterýho žabáka si vybrat, 
když bys před tím byla žába. A hele, Haničko, umíš ty dát vůbec pořádnou 
hubičku? Jestli to nějak zpackáš, tak to s to kletbou ani nehne. Nechceš si to 
vyzkoušet?“  
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„Tak dobře,“ povídala Hanička, „ale zavřeš oči!“  

„Ta byla pěkná,“ povídal Honzík, „ale musíš mít jistotu. Nechceš si to 
natrénovat, abys pak s tím ošklivým žabákem neměla trému? To se ti musí 
podařit hned napoprvé!“  

„Seděj na lávce, přestali klátit nohama a hubičkujou se,“ hlásil špeh 
Petráskovi. 

„Jezusukote,“ vyjekl Petrásek, „co se bude dít v sobotu? Ani muk před 
královnou!! Kdyby se ptala, tak princezna chodí zadumaně kolem jezera 
a trhá pampelišky.“  

„Ale pane králi, pampelišky už dávno odkvetly. Královna se v kytkách 
vyzná.“  

„Tak trhá rákosový doutníky,“ vykřikl Petrásek. „Ale pořád zadumaně, 
rozumíš!! A Honzík je nejmíň pět kroku za ní.“  

„Zmizeli nám na druhé straně jezera za keřem,“ hlásil špeh druhý týden ve 
středu. Za ním doběhl zadýchaně druhý špeh. 

„Pane králi,“ padl na kolena, „my za to nemůžeme, sám jste říkal, nerušit!!“  

„Co se stalo, tak sakra co se stalo?“ nadskakoval nervózně Petrásek X. 

„Pane králi, na tom keři, vono to není vidět pořádně, jestli je to šípkovej 
nebo hlohovej z tej dálky, ale na něm visí něco bílýho, třeba se pletem, ale 
vypadá to jako korzet!“  

„Eliško, Eliškó!“ volal Petrásek X. a bral tři schody najednou do královské 
komnaty. „Objednej rychle švadlenu na svatební šaty!“  

Královna Eliška spráskla ruce a kecla sebou do křesla. „Petrásku, Petrásku, 
co se děje? Snad opravdu toho pravýho žabáka nenašla?“  

„Neptej se mě na nic,“ zakvílel Petrásek, „chtěla jsi vnoučka? Chtěla!! Tak 
utíkej objednat tu švadlenu!“  

Petrásek vyndal z baru láhev a rovnou z ní se napil.  

„Honzíku,“ řekla Hanička, „teď půjdeme na hrad, požádáš o moji ruku 
a budeš králem.“  

„Ale já nechci být králem, Haničko, já chci zůstat na jezeře.“  

„Vždyť půjdeš na jezero kdy chceš, král si dělá co chce, Honzíku. Musíš být 
králem, když jsem princezna!“  
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„A nechci být králem a nechci!“  

„Tak ty takhle,“ zadupala princezna Hanička. „Tak už tě nechci ani vidět! 
Už ti žádnou hubičku nikdy nedám!! Objednám si z vodního království 
žabáka a budu se hubičkovat s ním. Abys věděl, když ty jsi takovej!“ 
Princezna Hanička si utírala slzy a utíkala na hrad.  

„To neuděláš, to mi Haničko neuděláš!“ volal Honzík a běžel za ní. 
Předběhli zadýchaného špeha.  

Král Petrásek X. stál u okna. 

„Eliško, Eliško, pojď se rychle podívat, jak ta naše Hanička umí krásně 
utíkat.“  

„Kde má kočár?“ zvolala královna Eliška. „A kdo to za ní běží?! Proboha, 
snad to není ten odkletej žabák?“  

„Ale kdepak, Eliško, to je porybnejch Honzík. Uvidíš jak se ti bude jako 
ženich líbit. Tak pojď jim požehnat, jen pojď.“  

„Už ho nechci ani vidět!“ vykřikla princezna Hanička když doběhla na hrad 
s Honzíkem v patách. „A už mu nikdy nedám hubičku, když je tak protivnej 
a nechce být králem.“  

„Zkus mu dát ještě jednu,“ povídal Petrásek X., „uvidíš, že si to rozmyslí.“  

Hanička dala pro jistotu Honzíkovi tři dobře natrénované hubičky.  

„Tak dobře, Haničko, budu králem, ale jakejpak budu král, když ani kralovat 
neumím?“ povídal nešťastně Honzík.  

„Z toho si nic nedělej!“ mávnul rukou Petrásek X. „Zatím se budeš 
zacvičovat a budeme se ob den střídat. Tak jim maminko požehnej!“  

Svatba to byla veliká. Podávala se na ní také houbová polévka, kterou přišla 
moudrá babička uvařit.  

„Pochválila mně ty nadívaný křepelky,“ pošeptal králi do ucha kuchař. „A 
dával jsem dobrej pozor, jak dělá tu polívku! Snědl jsem jí tři talíře...“  

Královna Eliška si utírala slzy kapesníčkem a neměla v něm nakrájeno ani 
trochu cibule.  

„Kdepak je komoří?“ zneklidněl najednou Petrásek X. Vyskočil od stolu 
a utíkal do komnaty. Komoří tam stál a prohlížel si prut.  
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„To jsem si moh´ myslet, pane králi, vždyť na něm nic zvláštního nemáte! 
Jeden pitomej kroužek navíc a já vám na to skočil.“  

„Dej to sem,“ rozzlobil se Petrásek X. a vytrhnul mu prut. „Nic zvláštního, 
nic zvláštního, ty chytrej! A kdopak na něj ulovil takovýho parádního 
ženicha, co?“  

 



402 

 Ukázka z mého připravovaného románu  

" OD SRDCE K SRDÉČKU " 

... pro Ivu a zanu které tak jako já milují Červenou knihovnu 

Továrník Hrazdíra seděl u krbu, v ruce otáčel sklenkou koňaku a prázdným 
pohledem zíral do plamenů.  

K čemu mi jsou mi tři prosperující fabriky na sichrhajcky, pomyslel si, když 
mě služka Božka nemiluje?! Takto se trápil továrník Hrazdíra už patnáct let 
večer co večer. Tuší vůbec Boženka, jaká láska ve mně vzplanula? Ach, jak 
se mi srdce sevřelo, pomyslel si Hrazdíra, když si Boža žádala o zvýšení 
platu. Jak by ji mohl urazit pitomou pětistovkou a jak smutno mu bylo, když 
odmítl a ona to šlechetné gesto nepochopila. Továrník Hrazdíra se podíval 
na hodinky. Už budou za chvilku u Šusterů v Karlíně zavírat a můj skřivánek 
se mi vrátí. Jak musí být v tom sprostým lokále mezi šoférama nešťastná, 
pomyslil Hrazdíra.  

Pak šel do kuchyně a umyl nádobí. V salóně vysál a srovnal polštáře na 
koženém gauči. Objevil další propálenou díru od cigarety. Továrník Hrazdíra 
se neubránil dojetí! Plakal štěstím! Tak přece, vzlykal, přece jen, když jsem 
včera šel spát, tak Boženka usedla tam, kde jsem seděl já, ta další propálená 
díra je něžný svědek. Spěchal k baru, aby si pozorněji prohlédl láhev 
koňaku, z které si před chvilkou nalil. Ach ano, je to tak, Boženka se napila 
a to přímo z láhve, šťastný Hrazdíra objevil stopy rtěnky. Nechala mi tím 
vzkaz, třeba je to první nesmělý posel probouzející se lásky. Hrazdíra praštil 
napoleonkou do koše na odpadky a přisál vášnivě své rty na hrdlo láhve.  

Loknul si a šťastně vydechnul: „Boženko, má znejmilejší Boženko!“ 

Hrazdíra si natočil do kýble vodu a šel umejt schody ve vile. Něžně je otíral 
vyždímaným hadrem. Jen před pár hodinama po nich sestupovala Boženka, 
když šla do toho pajzlu k Šusterům. Hrazdíra přitiskl rozpálenou tvář na 
studený mramor v místě, kde tušil otisk Boženčiných střevíců... 
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"OD SRDCE K SRDÉČKU II" 

„Udělal jste nám, pane Bedřichu, nesmírnou radost,“ pravila paní 
továrníková Zahajská, „že jste přijal naše pozvání. Pochutnal jste si na 
svíčkové?!“  

Továrník Hrazdíra však ani nevěděl, co jedl. Myslel na Boženku, která 
zůstala bez něj ve vile sama. Včera se vrátila pozdě v noci od Šusterů, ráno 
se jí ještě chudáčkovi chvěly ruce, že jí upadla v kuchyni konvice na kávu. 
Vzácný to kus z míšeňského porcelánu. Hrazdíra si šťastně v duchu 
opakoval, co Boženka v kuchyni vykřikla.  

„Von se Béda neposere!“  

Béda! Béda! zpívalo to v Hrazdírovi. Poprvé Boženka řekla Béda!!!  

„Milostpaní, ta vaše svíčková, to je princezna mezi omáčkama! Ostatní jsou 
sotva hodný přidržet jí její smetanový závoj a pulírovat tu nádhernou brož 
z brusinek. Viděl jsem dobře, jak každý knedlík byl šťasten, když rozčtvrcen 
se utápěl v té nádheře. Máte zajisté vynikající kuchařku.“  

„I milý Bedřichu, což by byla platná kuchařka, kdyby naše Květoslava 
v kuchyni nedohlédla! Šťasten bude muž, kterému stane věrně po boku...“  

Už je to tady! pomyslel si Hrazdíra. Už mi zase cpou Květušku, ale tentokrát 
se vzepřu. Budu však upřímný a vyznám se Květušce ze své lásky 
k Božence.  

„Pojďte si dát se mnou do zahrady doutník,“ pravil pan továrník Zahajský.  

„Promluvme si na rovinu. Pane Hrazdíra, prý vám vázne odbyt 
sichrhajcek?!“  

„Inu, některé zakázky byly odřeknuty, jisté potíže tu jsou, snad budu muset 
i propouštět.“  

„Byla by tady snadná pomoc, pane Hrazdíra. Víte, že mám prakticky 
monopol na výrobu zipů. Jedna vadná série a stoupne vám odbyt 
sichrhajcek. Já poškozen nebudu, lidi prostě zip vyhodí a koupí si novej. 
Zase musí koupit ten můj. Ten už ovšem musí být zase perfektní, má 
šlechetnost má své meze. Ale i k tomu dobrému zipu si pro jistotu přikoupí 
lidi sichrhajcky. Jsem připraven vám pomoci, pane Hrazdíra. Květuška na 
mne tolik naléhala!“  
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Nezradím tě, Boženko, nezradím! opakoval si Hrazdíra v duchu. Dnes 
definitivně řeknu upřímně Květoslavě, ať si tu fabriku na zipy strčí (ach, jak 
to můj skřivánek říká) ... do prdele! 
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Vážená madame! 

Dovolte, abychom touto formou vyjádřili protest proti posledním 
krokům J.Š.(no jo, přednosty, no jo). Snažil se, jen tak mimochodem, 
sdělit svým nadšeným čtenářům. že mu jedna cesta kolem fabriky 
trvala nekonečných 10 let. Za tu dobu by snad vobešel celej Detroit, 
nejen fabriky, co se dělaj ty velký americký káry! Houby s octem! Kafe 
v mizerným plastovým kelímku, to by mu nejen úplně vystydlo, to by 
zkyslo! Pak blábolil něco o zrcadle. Jak zjistila naše detektivní 
kancelář (nemůžeme prozradit informátora, jen mezi námi – štěká),tak 
v kanclíku vůbec žádný zrcadlo nemá! Nechal ho uklidit asi tak před 
pár léty se slovy: Vodneste to, kdo se má furt koukat na némlich 
stejnýho chlapa!  

Jak vidíte, další prokázaná nepravda, čímž pádem jsme se vystříhali 
tak ošklivému slovnímu spojení "lež jako vrata".  

Úplně stejná, jako když tvrdil, že pochodoval celejch 10 let s jedinou 
cigaretou v ruce. Vám to přece, madame, nemusíme vykládat, protože 
víme velice dobře, že doma ho vyhazujete kouřit ven, aby nezasmrádly 
firhaňky. No jo, von ten J.Š. určitě hulí ty smradlavý cigarety, co je 
frantíci dělaj z černýho tabáku a každej jinej jim jinak neřekne, než 
"trhači plic".  

Vždyť víme, buď hulí Gitanesky nebo Gauloisky. Teda, ty mu 
rozmluvte, nejen proto, že jsou tak strašně smradlavý, ale co máme 
informace (a ty máme setsakra od pramene, jak se ráčíte 
přesvědčovat), tak se v Čechách dost špatně sháněj! 

To nejlepší nakonec. Víte, že se snažil vykládat něco o "zchátralým 
starci"? Máme zadokumentováno, že je to úplně jinak. Štěnici 
nehledejte, byla jednorázová a už je pryč. Jenom zaznamenala 
památná slova: 

„Teda, kam se hrabe Bártův seník! Ty pak něco vo stáří! Kdyby tě ty 
ženský na Zvířetníku viděly, jo, přesně ty, co tě tak bezmezně milujou, 
tak by tě milovaly tuplem! No jo, jak pravil básník: "Divte se, záviďte 
mi!"“ 
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Madame! 

Žádáme Vás zdvořile, nicméně však velice důrazně a naléhavě: 

Vopečovávejte si toho svýho přednostu, jen Vás žádáme, domluvte mu! 
Ať si takovýhle báchorky vo tělesným stavu nevymejšlí. Ty vostatní, ty 
ať si vymejšlí. Furt a fest – jak mu to už říkával u Kance ten německej 
flígr – Kneisl, nebo tak nějak se jmenoval.  

 

PS. Taky za anonymní sledovatele:  

Všechno nejlepší, ať se mu splní i taková přání, o kterých by se styděl 
nejen psát a mluvit, dokonce vo nich přemejšlet!  

Nedej Bože, ještě je virtuálně prezentýrovat! 



 
 

Anežka Šejbalová jako host 
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NÁVRAT DOBRÉHO HOLUBA  

Jéééé Zvířetník! Božínku, jak je to dlouho, co jsem tu byla naposledy? Asi 
tak rok, možná i více. To vám byl ale rok! Úplně jsem na Zvířetník 
zapomněla, ale pořád mi něco scházelo. Až teď ráno, jdu na toaletu 
a nerozsvítila jsem, abych nevzbudila přednostu. Bacila jsem se o futro do 
hlavy a v ten moment se mi rozsvítilo. Tak tu teď sedím v noční košili 
a musím se vypovídat.  

Může za to kocour Bimbo, ten nám nadělal starostí. Zmizel, pacholek, 
najednou ho nebylo. Přednosta se chodil dívat na každou přejetou kočku, ale 
Bimbo to nikdy nebyl. Přednosta, že jinýho kocoura nechce, že se mu Bimbo 
vrátí a zatím že bude pěstovat holuby. V paneláku! Helejte, to jsme se teda 
rafli fest. Nakonec jsem mu povolila jednoho. Udělal mu na balkóně budku 
a cvičil ho na pošťáckého holuba. Švagr mu ho odvážel různě po vokrese 
a Bedřich (tak se holub jmenoval) se spolehlivě vracel a kloval na balkóně 
do okna. Přednosta jen zářil. 

„Béda už je, Anežko, doma,“ volal radostně.  

Pak ho přihlásil do soutěže. Čtrnáct holubů vodvezli do Španělska a tam je 
vypustili. Třináct se jich vrátilo, náš Béda ne. Přednosta plakal, říkal, že 
Bédu roztrhal nad Pyrenejema vorel, Béda že se vobětoval, rval se prej určitě 
jako lev a tak zachránil těch třináct ostatních holubů. Přelepil budku na 
balkóně černou páskou.  

Za tři neděle jsme dostali zprávu z Basileje, že tam Bédu mají. Přednosta 
říkal, že se chudák dostal určitě do vzdušných proudů, pak uviděl panelák 
a přistál.V té zprávě bylo, že je Béda agresivní, musejí ho držet v kleci 
zvlášť a účtujou si za to 4 franky za den. Přednosta vyměnil ve stopětce 
volej, pak ještě stěrače, vzal si dva dny dovolený a mydlil pro Bédu.  

Bédu skoro nepoznal, protože byl agresivní, tak mu nastříkali hlavičku 
žlutým sprejem, aby si ho od ostatních odlišili. Béda ale přednostu hned 
poznal, radostně vrkal, sedl si mu na rameno a pokadil mu na zádech košili. 
Pak uháněli přes Německo domů. Béda seděl přednostovi za krkem 
a sledoval s ním cestu.  

Před hranicema strčil Bédu do klece. Tomu se to nelíbilo a řádil. Tak na něj 
přednosta hodil ještě deku. Ale Béda prej řádil i pod dekou jako pominutej. 
Správně by měl spát, možná že i spal, ale zdálo se mu asi, že je zasejc v těch 
vzdušnejch proudech.  
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Grenčáci zpozorovali něco divnýho a tak přednostu dali na stranu. Pak 
vobjevili Bédu a nastal šrumec. Přednostovi dali klepeta. Byla přivolaná 
česká pohraniční policie, protože teď spolu spolupracují. Čeští policajti měli 
radost, že konečně byla dopadena důležitá spojka gangu, co pašuje vzácné 
tropické ptactvo. Přednosta řval, že je to vobyčejnej holub, že tu makovici 
má nasprejovanou! No skoro celej den vám ho tam drželi, než asi čtyři 
ornitologové vodpřísáhli, že je to obyčejnej holub.  

Jakej obyčejnej, náš, pošťáckej, náš Béda!  

Přeci jen na mne jde spaní. Já jsem tak ráda, že jsem se vám mohla 
vypovídat. Až si schrupnu, tak dovyprávím o Bimbovi. Tady je plno nových 
lidiček.  

 

PS: Co to je za hajzlíka, ten WWW? 
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ANEŽKA ŠEJBALOVÁ, ROZ. HVÍŽĎALOVÁ 

Děkuji všem, kteří poznali, že jsem WWW. 

Vono mě to každej rok 1. září takhle veme. Doktoři si s tím nevědí rady, už 
mě kvůlivá tomu i vozařovali, aby mi vytloukli tu Šejbalovou z hlavy. Ale 
darmo, přijde prvního září, já ráno hledám natáčky, pak si uvážu šátek 
a mydlím pro rohlíky.  

Akorát pan doktor Šmejkal na psychiatrii v Plzni povídal, že to je úžasná 
věc. Jako když se na jeden den v roce stanete někým jiným. To prej si 
duševně vodpočinete vod všech starostí. Pořád votravoval, abych mu 
prozradil, jak to dělám.  

Tady už moc lidí v pátek odpoledne nebývá, ale dokud jsem Šejbalka, tak to 
dopíšu o kocourovi Bimbovi. Hezký víkend vám všem přeje WWW ! 
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BIMBO CIRKUSÁK 

Tak jak to bylo s kocourem Bimbem, co nám zmizel. Zmizel přesně na jeden 
rok. Von zdrhl k cirkusu a odjel s ním. Přesně za rok, jak cirkus zase přijel, 
tak nám lidi říkali, že tam mají kocoura, co dokáže vohromný věci a vypadá 
jako náš Bimbo.  

Tak jsme tam s přednostou šli a vopravdu, byl to náš Bimbo! Ředitel 
nejdříve zatloukal, ale my jsme měli Bimbu čipovanýho. Tak potom vobrátil, 
že Bimbu koupí, že je to rozenej cirkusák, ve Švýcarsku prej museli 
prodloužit turné, stal se miláčkem celé Ženevy.  

Přednosta se ale nedal zlomit a odnesli jsme si Bimbu domů. Kocour si 
všechno doma vočuchal, a pak začal trucovat. Stejskalo se mu po cirkusu. 
Přednosta mu každej večer domlouval, že pořádnej kocour sedí doma 
v paneláku na prdeli a nelítá někde se světskejma. Asi za měsíc trucování 
Bimbu přešlo a už to byl zasejc náš starej Bimbo. Vlastně ne tak úplně, 
věčně chodil po předních packách s nohama nahoru, nebo mi sežral velký 
korále, pak je zase vypouštěl z tlamy a dělal, jako když si je tahá packou 
z ucha.  

Tuhle měl přednosta narozeniny a tak jsme pozvali Mertlovy na dort. 
Sedíme v obýváku a v tom tam vpochoduje Bimbo na těch předních 
tlapkách. Mertlová zapištěla a pobryndala se kafem. Bimbo vyskočil na 
obývací stěnu a předváděl tam, blbec, hadí ženu. V provedení kocoura je to 
něco strašnýho. Mertlová začala vřeštět. Bimbo se vodrazil a skočil na lustr 
jako na hrazdu. Máme ho parádní, trojramennej, dřevěnej. Jenže jak jsem ho 
natřela leštěnkou, tak Bimbo se neudržel a kecnul sebou dolů, prdelí rovnou 
do třípatrového dortu.  

Já ho dělám nadejchanej, hodně pudinku a šlehačky. Mertlová přestala 
vřeštět, měla pleťovou masku, kolem nosu se jí dělaly šlehačko-pudinkové 
bublinky. Mertl měl pudink zase na poklopci. Bimbo zahanbeně zdrhl, vzal 
to zkratkou přes tác s chlebíčkama. Helejte, Mertlovi jsou stejně nafoukanci, 
nechtěli si vzít ani dort, ani chlebíček!  
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O NÁMOŘNÍM KAPITÁNOVI LEITNEROVI A KORMIDELNÍKU LEHEČKOVI 

Tyhle lidi, co jsou vám aktivní i ve stáří, ty já mám moc ráda. Ale každej 
sám od sebe nemá tu náturu. Přednosta říká, že von až půjde do důchodu, tak 
si ještě víc užije gauče.  

„Že se nestydíš,“ povídala jsem mu, „podívej se na pana Leitnera!“  

Pan Leitner je ten bejvalej námořní kapitán. Já vám vůbec nevím, jak on se 
zamotal do paneláku, ale je tady. A my si to moc považujeme. I ta protivná 
Mráčková, co má jinak hubu na každýho. Ale nejvíce si ho považuje 
Lehečka, co bydlí pod ním. Pan Lehečka je bejvalej holič a chodí Leitnera 
holit a stříhat. Pan Leitner mu pak za to uvaří námořnickej grog a vypráví 
mu o mořích a oceánech. Vono se poslouchat nemá, ale když jsem na 
balkóně a vedle jsou otevřený dveře do obýváku, tak je slyšet všechno. Tak 
vím, jak to začalo.  

„Když vás tak poslouchám, pane kapitáne,“ povídal Lehečka, „tak bych nad 
tim svým zpackaným životem brečel! Co vy jste všechno viděl. A já pořád 
jen stříhal a holil a ještě k tomu kolikrát takový prevíty!“ 

„Tak to neříkejte, pane Lehečka,“ povídal Leitner, „já vás vobdivuju! Jak 
kolem toho mýho frňáku protáhnete břitvu. Jakou máte jistou ruku. 
Podívejte, tu bradavičku, co mám pod levým uchem, tu mně fikli všade na 
světě. Ať to bylo v Jokohamě, nebo na Havaji. Jedinej vy, pane Lehečka, ji 
mistrně vobjedete a přitom tam nezbyde ani chloupek. Vás bych chtěl mít na 
lodi, vy byste byl panečku kormidelník!“ 

„To myslíte vážně?“ vydechl šťastně pan Lehečka. „To by byla krása! To 
bych si chtěl jednou zkusit. Alespoň jen tak, já bych vás za to naučil, jak 
s tou břitvou.“ 

Odpoledne zaklepali u nás. Přednosta, ten je taky hravej jako kotě, tak jim 
slíbil a udělal kormidelní kolo a přišrouboval ho Lehečkovi na balkón. 
Lehečková sice brblala, ale Lehečka byl šťastnej. Pan Leitner stál na balkóně 
nad ním a dával mu pokyny. Pak vyvěsil pan Leitner na dveře oznámení: 
V sobotu má být bouřka, já, námořní kapitán Leitner, s kormidelníkem 
Lehečkou předvedeme, jak se řídí loď v bouři na oceánu. 

Celej barák se chodil dívat na to kolo!  

V sobotu navečer se od Chebu zatáhlo, udělala se tma! Zvedl se vítr. Pak 
začala pravá krušnohorská čina! Tma, blesky, přívaly deště, hnané šikmo 
větrem. Celej panelák byl zhasnutej. Všichni byli v pláštěnkách na 
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balkónech. Jen balkón pana Leitnera byl osvětlenej a pod ním balkón pana 
Lehečky. 

Pan Leitner stál v uniformě na štokrleti a nic nedbal toho deště. 

„Snížit rychlost o pět uzlů!“ volal do trouby.  

Lehečka měl na sobě černej gumovej plášť. Pevně třímal kormidlo a 
předával rozkazy: „Snížit rychlost o pět uzlů!“ 

“Kapitán kormidelníkovi! Změňte kurs o tři stupně na sever!“  

„Provedu, kurs změněn o tři stupně na sever!“  

„Zvýšit opět rychlost!“ 

To vám byla taková krása. Najednou jsem sama viděla, jak se ten náš 
panelák řítí tou bouři. Přitiskla jsem se k přednostovi. Ale ne proto, že bych 
se bála, ale šťastně, že jsem u toho.  

Jak ta bouřka přišla, tak zase byla pryč. Přestalo pršet a najednou bylo 
takové ticho. Ale jen chvilku a pak už burácel z balkónů potlesk a vedle 
v paneláku votvírali okna.  

„Děkujeme,“ volal pan Leitner. „A pojďte všichni do prádelny na grog.“  

Do těch prádelen při bouřkách zatejkalo, jak stály paneláky pod strání. Ale 
tentokráte tam bylo sucho a my jsme viděli, že pan Leitner je vopravdu třída, 
že ten panelák mistrně tou bouří vedl, protože to se ještě nestalo, aby 
v prádelně nebyla po takovej bouřce voda.  

Všichni pana Leitnera chválili, ale pan Leitner povídal: „Kdyby nebylo tady 
kormidelníka Lehečky a jeho pevné ruky, tak ty moje pokyny byly naprd 
a bylo tady mokro!“ Lehečka se šťastně červenal.  

„Co koukáš?“ povídal Leitner Lehečkovi, „dones ještě flašku a něco 
k zakousnutí, to se musí oslavit!“ 

Pak učil Lehečka Leitnera holit břitvou. Jinak nedal, než že se to musí naučit 
na něm. Ale panu Leitnerovi to nešlo jako Lehečkovi to kormidlování. 
Lehečka vyšel vždy s nalepenýma papírkama všude možně a ještě ve dveřích 
utěšoval Leitnera: „Už je to lepší, pane kapitáne.“ 

Jednou vám vytírám schody a Lehečka zase šlape od Leitnera celej 
dořezanej. Lehečková mu ve dveřích povídá: „Ten tě zase zrichtoval!“  

Lehečka prásknul dveřma a to vám byl řev!  
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„Ještě slovo Andulo a bude brajgl, jakej si ještě nezažila! Já nevim, co ty seš 
za semetriku. Jiná by byla šťastná, že má doma chlapa, co ho osobně holí 
námořní kapitán!“  
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ACH TA LÁSKA NEBESKAAAÁÁ... 

Jeeéé, holky, to je vám dneska téma! Já kdybych to uměla, tak bych napsala 
něco krásnýho, aby tady dneska celej Zvířetník bulel a smrkal do kapesníku. 
Pan Kadlus by mi napsal: „Šejbalová, já myslel, že umíte psát jenom 
o Bimbovi, ale teď mě to vopravdu vzalo!! Voči mám červený jako angorák 
a smrkám do starýho lajntuchu, protože nám došly papírový kapesníky.“  

Vono opravdu záleží na úhlu pohledu. Já jsem vám holky měla před 
přednostou dvě takový skoro vážný známosti. Ten první, to byl básník. 
Sedával se mnou na lavičce v parku.  

„Podívej, Anežko, na tu hvězdnou oblohu, copak tam schází?!!“  

A já vejrala, všechno bylo na místě, Velkej i Malej vůz, měsíc a Severka 
a spousta ostatních hvězd. „Nevím,“ špitla jsem. 

„No přeci kometa!!“ pravil básník, „a tou kometou jsi, má milá Anežko, ty!“ 
Hladil mě po vlasech, já je měla dlouhý, tak asi jako že jsem ta kometa 
vlasatice!  

„Věříš mi, Anežko?“ ptal se vroucně.  

A já vždy špitla: „Ach, to je tak krásné, že tomu ani nemohu věřit!“  

Psal mi vám holky krásný dopisy. "Anežko, nedovedu si představit, že by jsi 
mi znova ulétla do vesmíru. A kdyby se tak stalo, tu pak bez váhání nasednu 
na Velkej vůz a pojedu tě hledat. Kdyby se něco na něm porouchalo, tak 
přesednu na Malej vůz a i kdyby jemu se zadřely ložiska, tak budu skákat 
z hvězdy na hvězdu a doskáču do galaxie, ve které se před mou láskou 
schováváš!" Pak zmizel nakonec on s nějakou jinou kometou, ale daleko se 
nedostal, jenom do Nejdku a vídávám ho občas v Kauflandu, když jsou 
slevy.  

Ten druhej byl matematik.To jsem zase byla jeho „nedělitelnej zlomeček, 
integrál, nejkrásnější rovnice“, prej ať mě převede na kterou stranu chce, tak 
jsem jeho milovaná Anežka!  

„Věříš mi, má milá Anežko?“ ptal se něžně vypočítavě.  

„To je tak krásně složité, že tomu ani nemohu věřit!“ špitávala jsem!  

„Jsi atom mýho života,“ psal mi v dopisech. „Já jsem tvůj elektron, kterej 
nepřestane kolem tebe kroužit.“ Pak asi nastala nějaká neřízená štěpná 
reakce, elektron se odpoutal a už jsem ho neviděla.  
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J.Š. (no přednosta, no jo) byl má školní láska. Opustil mne čestně v šesté 
třídě. „Anežko!“ napsal mi v psaníčku, které mi o přestávce nechal na lavici. 
„Anežko, dobře jsem viděl jak jsi při vybíjené nahrávala víc Tondovi! Tak 
dyž je tvůj miláček, tak mi je to fuk.“  

Potkala jsem J.Š. náhodou ve vlaku, když jsem se vracela z práce. Ani jsem 
si nevšimla, že si přisedl naproti, pořád jsem musela ještě myslet na 
zrádnýho elektrona!  

„Anežko, to jsem rád, že tě vidím!“ zahlaholil J.Š.  

Já jsem vám, holky, taky byla ráda, že J.Š. vidím. Že se můžu bavit vo 
něčem jiným a nemyslet na tu moji zpackanou lásku.  

„Hele, Anežko, co je s tebou,“ ptal se J.Š. a prohlížel si mně, „jseš ňáká 
bledá! To je proto, že nikam nejdeš a jsi jak vdova. Podívej, v sobotu je 
májová veselice, já obstarám lístky a basta fidli. Stejně mi dlužíš za to 
nahrávání Tondovi.“ Pak mi pomohl ještě nést tašku od nádraží až k nám. 
Tak jsem na tu zábavu šla. J.Š. tedy žádnej zvláštní tanečník není, ale pořád 
něco u stolu mlel a já fakt přišla na jiný myšlenky a i jsem se už vesele 
smála. Pak hráli takovou sérii ploužáků. To mi při nich J.Š. skoro nešlapal na 
nohy. Na mně vám zase přišel ten divnej smutek. J.Š. se na mne podíval a 
povídal: „Co je, Anežko?! Jestli ti někdo ublížil, tak já ho zrychtuju, že ho 
vlastní máma nepozná!!“  

Mně vám bylo najednou tak pěkně, že má o mě starost obyčejnej kluk, kterej 
ani nebásní, ani nepočítá, jen chce dát kvůli mně někomu přes držku. Ani 
nevím jak, byla jsem u něj moc blízko a položila mu hlavu na rameno. 
Krásně hráli tudle "Ave Maria". Zavřela jsem oči a aby byla k tomu krásná 
tma, ale nebyla!! Viděla jsem jasně toho básníka, jak ho J.Š. tahá za flígr 
z Malýho vozu se zadřenejma ložiskama a mydlí ho, co se do něj vejde. 
Básník pak utíká s pláčem domů k mamince, ale ta před ním zabouchne 
dveře, protože J.Š. splnil slovo a zmydlil ho tak, že ho ta vlastní mutr 
nepoznala. A já mám ráda, když chlap umí držet slovo!!  

Ani jsem si nevšimla, že už přestali hrát, měla jsem hlavu na jeho rameni 
a usmívala jsem se. No, když je teď můj přednosta, tak je asi holky jasný, jak 
to skončilo. J.Š. měl náladu, doprovázel mě domů, vzali jsme to zkratkou 
přes louku, co tam maj Bártovi seník.  

J.Š. mi napsal jenom jednou, už jako přednosta, když byl na vojenským 
cvičení.  
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"Anežko, v sobotu přijedu. Já se ti tak šíleně těším, toužím po té tvé báječné 
svíčkové. Já se nabouchám a budu slastí jen funět. Už se moc těším. Viď, 
Anežko, že se taky těšíš? "  

A já se vám fakt holky na to těšila!!!!  
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JOKINKA 

Už dlouho jsem vám holky chtěla napsat tenhle příběh. Příběh pana Leitnera. 
Námořního kapitána z našeho paneláku. Toho, co s panem Lehečkou 
u kormidla provedli tak skvěle náš panelák divokou krušnohorskou bouří. 

On vám je to, ženský, náramnej fešák a to ještě teď, jako starej pán. I ta hůl 
mu sluší. Světák, ale tak nějak přirozenej, ne jako ti troubové, co to stavějí 
všem na odiv. A změnil pan Leitner celej náš barák a vlastně celou ulici. 
Žádná ženská si netroufne vyběhnout na chodbu s natáčkama. V celé ulici se 
baby teď pajcujou a jen pan kapitán vyjde, tak každá honem spěchá do 
sámošky! Ale nedivím se jim, já nemít přednostu a nebejt pan Leitner starej 
pán, tak nevím nevím, co bych vyváděla!!  

Už dlouho mne svrběl jazyk. Chtěla jsem se ho zeptat, jak je možný že zůstal 
sám. Až mi to jednou nedalo. Pozval nás pan kapitán zase jednou večer na 
skleničku. Nadělala jsem jednohubky, co on je má rád. Seděli jsme, venku 
už se stmívalo. Pan kapitán nerozsvítil, byla to taková pěkná černá hodinka. 
Mužský popíjeli koňak. Přednosta konečně tak, jak se má, ale to ho naučil 
pan kapitán. Před tím ho do sebe přednosta vobracel jak ferneta u Kance.  

Já popíjela dobrý červený víno, pan Leitner má vždycky dobrý. To víno mi 
dodalo odvahu!! Tak jsem se zeptala. Přednosta mě kopnul pod stolem do 
nohy, fakt ošklivě. V ten moment jsem to ale necítila. Pan kapitán se se 
skleničkou zvednul, šel k oknu a koukal se do údolí. Bylo ticho. Opatrně 
jsem se zvedla, abych viděla, co tam v té tmě může vidět. Nic, jen dole, jak 
je tam cesta, tak byla vidět dvě světýlka. Na tu dálku se kolem nich udělaly 
kroužky a vypadaly jak dva zlaté prstýnky, co se vznáší v temné hlubině.  

Pan Leitner se otočil a já sebou rychle kecla na gauč.  

„Anežko,“ (to bylo holky poprvé, co mi řekl Anežko (!!!)) povídal tak nějak 
smutně pan Leitner, „to se ani nedá vyprávět. Ono to je tak strašně kýčovitý, 
že červená knihovna je proti tomu nic. Ale já ten svůj příběh teda povím, 
snad dnes i musím!!“  

„Ani bych vlastně nemusel,“ povídal pan Leitner, „Anežko, znáte určitě ten 
trampskej doják: "Tam v Jokohamě v přístavu, kde noc vládne tmou, loučí se 
tam námořník se svou dívenkou..........." “  

„Tak to je vlastně celej můj příběh. Víte, Anežko, já jsem po tom 
osmačtyřicátým šel pryč. Nechtěl jsem tu po převratu být. Šel jsem na loď, 
protože moře, Anežko, to byla má největší láska. Až potom snad, snad 
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nějaká ženská. Vždyť by ani nějakej trvalej vztah nešel dohromady. Já pořád 
pryč, celé měsíce na lodi a doma mladá ženská. Co si budeme povídat!“ 
Přednosta důležitě pokýval hlavou, ač na vodě byl za poslední rok jen půl 
hodiny na lodičkách v Děpoltovicích.  

„Život utíkal, Anežko,“ pokračoval pan Leitner, „nic mi vlastně nescházelo. 
Sem tam jsem nějakou známost měl, ale jak loď vyplula, tak už jsem o ní 
nevěděl. Až jednou, pane Bože, kdyby to alespoň nebylo v tý Jokohamě!! 
Tam jsme zůstali viset s velkou poruchou na lodi celé tři měsíce. Nebylo co 
dělat, oprava nebyla naše práce. Toulal jsem se po městě. Jednou mě nějak 
začala bolet hlava a tak se rozhlížím po lékárně. Až jsem ji na rohu jedné 
ulice našel. Jdu dovnitř a přemýšlím, jak to těm šikmookejm vysvětlím, co 
potřebuju?!“ 

„Nejlepší bude, Leitnere, říkal jsem si, když se budeš držet za hlavu, to je 
internacionální, to každej hned pochopí. Tak vám tam vlezu a rozhlížím se, 
pořád s tou rukou na čele. Pak jsem ji uviděl. Ježíš, já jsem se vždycky smál 
lásce na první pohled. Taková hovadina, říkal jsem si vždycky. Ale to vám 
fakt byl blesk z čistýho nebe. Za tím pultem stála ona, moje Jokinka, jak 
jsem jí pak později začal říkat. Ale i ona, ona měla oči jen pro mě. Jako by 
mě už dlouho čekala. Já to neumím ani popsat. Vycouval jsem pořád s tou 
rukou na čele ven a čekal naproti na rohu.“  

„Jokinka vyšla a přišla ke mně, jako bych tam na ni čekával už léta. Šli jsme 
vedle sebe beze slova a přeci vám to bylo krásný, asi si ta naše podvědomí 
vyměňovala informace, já nevím!“  

„Takhle jsem ji několik dní doprovázel, Jokinka se do mne zavěsila a mně 
bylo tak pěkně. Pak si jednou před domem stoupla na špičky a políbila mě. 
Já starej kozel jsem utíkal na loď a tváře mně hořely jak nějakýmu 
študákovi, hlava se mi točila. Na ty krásný tři měsíce do smrti nezapomenu 
a nic mi je už, Anežko, nemůže nahradit. Čekával jsem pak na Jokinku 
každý den. Už jsme mluvili. Já český dlouhý monology a ona japonský. Zase 
vám řeknu, Anežko, něco hrozně blbýho: My jsme si rozuměli!!“  

„Měla takovej malej byteček, ale útulnej. Čekával jsem tam na ni, protože mi 
dala klíče. Naučila se říkat, "ty seš můj miláček"! Bylo nám spolu tak dobře. 
Každej námořník je i kuchař, tam se dalo sehnat všechno a já jsem Jokince 
jednou udělal borůvkový knedlíky. Jokinka se nabouchala a dala mi tak 
krásnou fialovou pusu, že jsem si ji ještě na lodi v zrcadle prohlížel. No, byl 
jsem snad poprvé v životě šťastnej, že na mně někdo čeká, že někoho mám!“  
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„A pak jsme najednou museli odjet. Bylo to pomalu z hodiny na hodinu. 
Utíkal jsem do lékárny, Jokinka tam nebyla, utíkal jsem do bytu, ani tam 
nebyla. Musel jsem zpátky na loď!! Tam jsem si teprve uvědomil, že vlastně 
ani nevím, jak se Jokinka jmenuje, že tu ulici znám, ale nemám adresu, že 
jsem tam nenechal ani lístek. Bylo mě vám hrozně!! Chtěl jsem běžet 
zpátky, ale už to nešlo.“  

„To byla hrozná cesta do Evropy. Prostál jsem celé noci venku. Co si asi 
pomyslela, když už jsem nepřišel!? Pak jsem si zase říkal, že to stejně nejde, 
přeci do tej naší "Zlámanej Lhoty" nemůžu přivézt šikmooký děti. Co by 
tomu lidi řekli??!!“  

„Hned jsem se zase zděsil toho uvažování, že pro takovou pitomost bych měl 
přijít o svoji Jokinku. Pil jsem, abych zapomenul, jak ten námořník v tom 
dojáku, ale nešlo to. Musel jsem hned zpátky. Já říkám hned, ale ono to 
trvalo devět měsíců a to jsem ještě šel k jiný společnosti, abych se do toho 
Japonska dostal. Koupil jsem dva zlatý prstýnky, že hned požádám Jokinku 
o ruku a nechám moře mořem!“  

„Já jsem, Anežko, Jokinku už nenašel!! Tam kde byla lékárna a její ulice, 
tam bylo jedno velké staveniště. Neměl jsem v ruce vůbec nic. Ani jméno, 
ani adresu, jen ty klíče. Lítal jsem po městě jak blázen, chytal ženský za 
rukáv, protože jsem myslel, že jsem poznal Jokinku. Všechno marný. Musel 
jsem zpátky na loď. Ta cesta zpátky byla ještě horší, než ta před devíti 
měsíci.“  

„Byl jsem jak blázen, kdybych alespoň uměl brečet, ale to já neumím. 
Jednou jsem stál za takový deštivý noci na můstku a myslel jsem na to, co si 
asi pomyslela, když už jsem se neobjevil! Že jsem ji tak podvedl! Já to ani 
neumím říct, jak mi bylo! Pak jsem utíkal do kajuty, vzal ty prstýnky a hodil 
je do oceánu. Leží tam někde na dně, ztracené navždy, jak ta moje Jokinka.“  

Pan Leitner si vzal skleničku, zdvihnul se a šel k oknu. O nás nevěděl. Ale 
nebylo v tom nic neslušného. Potichu jsme se s přednostou zvedli a šli 
k nám. I my jsme potřebovali být sami. Ani jsme nerozsvítili. Přednosta šel 
kouřit do kuchyně. Já jsem seděla v obýváku s rukama v klíně a bylo mi 
smutno. 

Pak jsem něco nezřetelně zaslechla. Já vím, že se to nemá, ale šla jsem si na 
chodbu do skříně. Tam mám starej plecháček ještě po babičce. Přiložila jsem 
ho na panel. "Má japonečko malá........", znělo od pana Leitnera.  
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Pustil si tu desku. Viděla jsem ho, jak stojí u toho okna a vidí dole v černém 
údolí ty dvě světýlka, co vypadají jak zlaté prstýnky. Jak je mu těžko 
a nemůže brečet. Tak já jsem, holky, s tím uchem na plecháčku brečela za 
něj!!!! 
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KDYŽ SE ŽÁRLÍ NA STARÝHO KOCOURA 

Vono je to pravda, že ta žárlivost na starýho kocoura vypukne, ani pes nebo 
člověk neví jak. To je u vobouch stejný!  

Holky, já vám mám hlavu v pejru, já vopravdu nevím, co mám dělat. Ani se 
nemám komu pořádně svěřit. Tak jsem myslela, jestli se teda neurazíte, esli 
máte nějakou podobnou zkušenost?  

Já už jsem vám určitě vyprávěla o panu Leitnerovi, námořním kapitánovi, co 
bydlí s námi v paneláku na patře a co kamarádí s naším Bimbem. No, je to 
starší pán, ale pořád ještě fešák. Představte si, holky, že po něm jede ta bába 
Mráčková. Vona se před ním vždycky předváděla, to jo, ale teď je to 
vopravdu fest! Já nevím, co mám dělat, protože von se mi Leitner dole 
v kočárkárně přiznal, že sice statečně odolává, ale zároveň cejtí hroznou 
slabost v kolenou!  

Já to vezmu od začátku. Když přijde řada na pana Leitnera s mytím schodů, 
tak já je vždy umeju za něj. Co by to bylo za pořádek, aby námořní kapitán 
myl schody v paneláku, to bych se musela hanbou propadnout! Tuhle na 
něm byla zase řada. Natočím si vodu do kýble, cmrndnu trochu jaru a jdu na 
to. Koukám celá tumpachová, schody jsou vzorně vytřený. Tak jsem 
zaklepala u Leitnera!  

„Pane kapitáne, co vás to napadlo,“ povídám, „vždyť mně to vůbec nevadí, 
to jsem vám něco udělala nebo co?“  

Von si dal ukazováček na rty a pak pošeptal: „Anežko, běžte dolů do 
kočárkárny, já půjdu jako vynést koš, tady je všechno slyšet!“  

Tam se mi svěřil. Schody vytřela Mráčková. Mráček je na měsíc v lázních 
a povídal pan Leitner, že po něm Mráčková tak strašně jede, že to nedopadne 
asi dobře!  

„Pane kapitáne,“ povídala jsem, „dbejte na svou čest, přeci byste to tomu 
Mráčkovi nemohl udělat?“  

„Hergot, Anežko,“ rozčílil se Leitner, „vy děláte, jako bych měl zprznit toho 
Mráčka samotnýho!! Ten si to užívá někde v lázních a vobětí sem já a ne 
von! Zatím se nic nestalo, ale kdo takovej nápor má vydržet?!“  

„Nezlobte se, pane kapitáne,“ povídala jsem, „já myslela, že už vás tyhle 
věci nezajímají.“  
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„Jo, to já jsem si myslel taky! Ale vona to Anežko opravdu umí. Tuhle mi 
povídá, Hugo, mně ňák blbne vobraz na televizi, nemohl byste se mi podívat 
na anténu? A já, že jsem na to levej, že bych nadělal víc škody než užitku!“  

„Tak Mráčková už vám, pane kapitáne, říká Hugo?! To už jste tak daleko!“  

„Ale to ne, proboha Anežko, co si myslíte,“ vykřikl pan Leitner. „Já dělám 
co můžu. Včera třeba zaklepala. Já nevím, jak bych to řekl, vona má to 
poprsí, to jsou snad čtyřky nebo jak to počítáte, to nejdříve, Anežko, 
s vodpuštěním vlezou do předsíně ty kozy a pak teprve za nima Dorotka.“  

„Ježíš pane kapitáne!! Mě snad vomejou,“ vykřikla jsem, „tak ona už je 
u vás Dorotka!“  

„Anežko, když ona mně říká Hugo, tak nebudu dělat votočenýho a říkat jí 
Mráčková, to se taky nesluší!! Jo, taky chtěla, abych jí chytil v ložnici 
malýho pavoučka, že vona se ho bojí. Já se ale bojím pavouků ještě víc, to 
by mě Dorotka, tedy Mráčková, mohla prosit na kolenou. Ale to štěstí, 
Anežko! Víte co říkala? Von je Hugo ten pavouček na stropě, je takovej 
malinkatej, stoupnete si na postel a už ho máte!“  

„Pane kapitáne,“ vyjekla jsem, „to snad není pravda!! Vy jste neprokouknul 
tu léčku. To byste totiž byl ne jednou nohou v posteli, ale hned rovnou 
voběma!“  

„No jo,“ povídal pan Leitner, „to teda byla klika, že se těch pavouků fakt 
strašně bojím. Helejte Anežko, zatím se nic neděje, ale jedno je jistý, vona je 
rafinovaná, jestli mě pozve na španělský ptáčky, tak je se mnou amen, to 
bude konec. Já bych toho Mráčka roztrhnul, co se má co flákat po lázních? 
Já španělský ptáčky nemůžu vodmítnout, já se po nich můžu utlouct, já si 
nemůžu pomoct. Už to vidím. Dorotka se zeptá, jestli chci ještě přidat trochu 
stravy, nahne se, vopře se vo mě těma čtyřkama a já budu bezbrannej! Ten 
Mráček mi teda nadrobil! Tak já utíkám, Anežko, aby nebylo Dorotce 
nápadný, že jsem s tím kýblem tak dlouho pryč, vona šmíruje přes kukátko.“  

Holky, já vám šla nahoru do bytu jak v mátohách. Ta bestie Mráčková!! Tak 
proto ten novej přeliv!! Tak proto najednou je Bimbo rozkošnej kocourek. 
Vokousal jí prej muškáty na balkóně, ale to nic, stejně je chtěla vyhodit. 
Hlavně jestli nebude Bimbovi špatně.  

Voblíkla jsem se a šla nakoupit. U řezníka povídám: „Nakrájejte mi kilo 
a půl na ptáčky“. Tak nějak automaticky, jako bych to ani nebyla já, jen jsem 
pořád musela myslet na tu potvoru Mráčkovou. Udělala jsem dva kastróly 
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ptáčků, vonělo to po celým paneláku. Přednosta se může taky po nich 
utlouct. Bral schody po dvouch a hned koukal do hrnců. 

„Co blázníš, Anežko,“ povídal, „kdo to sní, dyť já jedu zejtra na tři dny na 
školení!“  

„Ale to nevadí, já ti je dám na mrazák a dáš si, až se vrátíš.“  

„Prosím tě, tak dáš na mrazák dva nebo tři, ale co s ostatníma?! Co tě to 
prosím tě napadlo? Hele, víš co, pozvi zejtra na voběd starýho Leitnera, ať si 
děda pochutná, ať vidí, jak seš šikovná!!“  

Tak, teď mi řekněte, holky, co mám dělat??!! Dyť já mám stejný číslo 
podprsenky jako ta Mráčková, to vím na beton!  
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ČEHO SE BOJÍ NÁMOŘNÍ KAPITÁN LEITNER 

Strašidla, to je moje. Tuhle jsem četla v Květech, jak si v Anglii těch 
strašidel považují. Tam, když je starší dům a nestraší v něm, tak hned jde 
s cenou vo padesát procent dolů. Dokonce jsem četla, jak to jednou skončilo 
i u soudu, když lidi koupili barák s tím, že tam pěkně straší. Když už druhej 
měsíc spali pokojně, tak prodávajícího zažalovali kvůlivá podvodu! Ani 
nevím, jak to dopadlo, myslím si ale, že šikovnej vobhájce ho z toho musel 
vysekat!  

V rychlosti jsem si přečetla příspěvky a mrzí mne, ze se nikdo nezmínil o 
strašidlu "panelákovým". V paneláku vám taky straší, vopravdu! Každej 
panelák měl za totality domovního důvěrníka, ten byl většinou i člen uliční 
organizace KSČ a bylo vám to strašidlo vopravdu parádní!  

U nás to byla ta Mráčková, co bydlí naproti. Ale jednou se stalo, že 
i strašidlo Mráčková se bálo! Přednostovi se podařilo Mráčkovou vystrašit 
pořádně. Rozdávala před prvním májem vlaječky. Všem partajím. Naši 
a sovětskou. Že budeme jako nejlépe vyzdobenej panelák a vona si udělá 
voko na okrese. Přednosta dal do okna jenom tu naši. Mráčková zazvonila 
a ptala se, proč tam nedal vlaječku našich osvoboditelů, že to vypadá skoro 
jako provokace!  

Přednosta nelenil a jel na národní výbor, že ho Mráčková nutí vyvěsit 
americkou vlajku (naše městečko osvobodili Amerikáni), jemu osobně to 
moc recht není, ale jestli je to befel, tak tedy jako jo. Předseda MNV 
vyděšeně volal na okresní výbor strany, vodtamtud přijela šestsettrojka až 
k našemu paneláku a vzali si Mráčkovou do parády. Vona byla tak pitomá, 
nevěděla ani, že naše městečko bylo těma Amerikánama vosvobozeno, ale 
že se to teď musí tajit.  

Vod tej doby nás to strašidlo Mráčková nemůže ani cejtit. Teď už se jí nikdo 
tolik nebojí, ale straší baba pořád. Kapitán Leitner tuhle povídal, že si bude 
muset přidělat zevnitř tu bezpečnostní petlici s řetízkem, že se bojí, aby 
k němu Mráčková v noci nevlezla a nechtěla s nim mít děti!  
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 BIMBO CIRKUSÁK II. 

Jeéé Neo, ty jsi krásná kočička. Přednosta měl pravdu. Říká mi pořád: 
„Hlídej, hlídej na Zvířetníku, určitě se najde pro našeho Bimbu nějaká 
nevěsta. Já nedopustím,“ povídal přednosta, „aby náš Bimbo cirkusák měl 
koťata s vobyčejnou číčou!“  

Jak jsem se dočetla, že chodíš mezi věcma jako baletka a nic neshodíš, tak 
jsem věděla, že jsem kápla na tu pravou. Vám to bude s Bimbem pasovat. Už 
jsem sem o něm psala, Neo, že nám jednou na rok utekl Bimbo 
s cirkusákama. Od tej doby vyvádí někdy hrozný věci, ale přednosta je na 
něj pyšnej a vodí z hospody kolem půlnoci delegace, aby se na Bimbu 
podívali. A Bimbo to má rád, předvádí se a vzpomíná na svou cirkusáckou 
anabázi.  

Akorát Mráčková tady v paneláku, co s námi bydlí na patře naproti, ta 
Bimba nemůže ani cejtit a všade vykládá, že to je příšerná zrůda, že to není 
normální kocour. A Bimbo jí to voplácí jak může. Někdy je v baráku kvůli 
tomu peklo! Tuhle Mráčková vyprala takový chlupatý potahy na polštáře 
a pověsila je na šňůru na balkón. Bimbo, hajzlík jeden, si počkal, až je půjde 
večer sbírat, pověsil se mezi nima za jednu tlapku, do huby si dal kolíček 
a dělal chcíplýho. Mráčková ti Neo tak strašně ječela, Mráček už věděl kolik 
uhodilo, ale než tam doběhl s plácačkou na koberec, tak Bimbo byl v tahu.  

Zato pan Leitner, co je s námi na patře, ten je do Bimba celej blázen. On už 
je to starší pán, já, když je na něj řada, tak za něj umeju schody. To by byla 
vostuda, aby bejvalej námořní kapitán, co viděl celej svět, myl schody, co po 
nich ťapá ta praštěná Mráčková. Tak ten pan Leitner mi tuhle říkal: „Paní 
Šejbalová, já už jsem teda něco ve světě viděl, mě už jen tak něco 
nepřekvapí, ale když jsem viděl tuhle jak Bimbo sjíždí po prdeli po zábradlí 
až do přízemí a v zatáčkách rejduje vocasem, tak jsem byl z toho vopravdu 
paf!“  

Ale jednou jsem Bimba neuhlídala a jak Mráčková vytírala tu plošinku na 
patře, tak Bimbo jí skočil na záda jak na toho cirkusovýho koně, co vypadá 
jak běžící válenda a akrobati na něm dělají přemety. Vona ta Mráčková s tím 
drdolem a strakatejma kalhotama a hlavně co do rozměrů musela opravdu 
Bimbovi tu běžící válendu připomenout. Já se mu nedivím!  

Mráčková zaječela, převrhla kýbl a po čtyřech utíkala k nim do chodby. Tam 
se bacila hlavou vo botník a nebejt toho drdolu, tak to mohlo být opravdu 
ošklivý. A už jsme zase byli pozvaní kvůli Bimbovi na Obecní úřad, na 
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trestní komisi za hrubé narušování občanského soužití. Přeseda komise trval 
na tom, že chce Bimbu vidět, aby mohl posoudit, jestli se jedná vopravdu o 
takovou příšeru, jak to Mráčková vylíčila. Odnesla jsem tam Bimbu 
v košíku. Předtím mu přednosta domlouval, aby se tam choval slušně, ať 
neudělá vostudu, že on bude potom taky uznalej a nechá Bimbu, aby seděl 
na přehrávači DVD, sekal po něm divoce packou a pokoušel se řvát jako lev.  

Bimbo si to vzal (alespoň z kraje) k srdci a celá komise z něj byla auf, jakej 
je to roztomilej kocourek. Mráčková sice pořád ječela, že ho neznají, že 
tohle si ona taky původně myslela, ale nikdo nedbal. Pak vzal předseda 
komise Bimbu do náruče a postavil ho před komisi na stůl.  

„Paní Mráčková, podívejte se na něj, jak je roztomilej! Nejste vy, paní 
Mráčková, tak trochu nervní?“  

Zapisovatelka byla u vytržení, nechala počítač počítačem, šišlala na Bimbu 
a pak mu dala z kabelky ňákou sušenku nebo piškot. Ani jsem se nestačila 
pomodlit, aby se Bimbo proboha jen postavil na zadní a uklonil. Spěchala 
jsem pro něj, ale nestihla jsem to. Bimbo sežral piškot, postavil se na zadní, 
uklonil a pak ten pitomec jeden na tom stole před komisí udělal 
KOTRMELEC a HVĚZDU!!!  
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JEHO EXELENCE BIMBO 

Tak to je svatá pravda! Kocouři jsou strašně urážliví. Já bych mohla povídat.  

Náš Bimbo, co se toulal rok s cirkusem, než jsme ho našli, ten to teda umí 
parádně. Nejdříve si nemohl zvyknout na to, že je zasejc jenom Bimbo a ne 
"Bimbo grandiozo – Bimbo misterioozo".  

Tahle touha po vznešených titulech už mu zůstala. Pan Leitner, bejvalej 
námořní kapitán, co bydlí přes chodbu, tak mi pořád říká: „Darmo, paní 
Šejbalová, je to kocour šlechtic!! Obdivujte ho, že se snížil k tomu, že s vámi 
bydlí v paneláku. Pro mne je to vosobně veliká čest, že Bimbo nepohrdá 
mým nízkým původem a zajde každej den na kus řeči.“  

Pan Leitner Bimbu zbožňuje a nedá na něj dopustit!  

No a Bimbo, když se urazí, tak chodí důležité po bytě se vztyčeným ocasem, 
misky se ani nedotkne, když na něj mluvím, tak se dívá stranou, prostě pro 
něj nejsme. Jak otevřu dveře na chodbu, tak mňouká u Leitnera, kam si 
chodí stěžovat. Pan Leitner snad čeká za dveřma. Protože hned otevře a to 
vám je: „Biiiiimbo, copaák se stalo?!“ 

Hned ho bere do náruče a eště mu povídá: „Jak jsem šťastnej, Výsosti, že 
jste si vzpomněl na starýho mořskýho vlka.“  

Jednou když Bimbo zase chodil už třetí den nafoukanej, nevšímal si granulí, 
tak jsem zaklepala u pana Leitnera, kam zase šel Bimbo žalovat. Bimbo se 
ládoval masíčkem, až se mu dělaly boule za ušima. 

„Pane kapitáne,“ povídala jsem, „víte že vás mám ráda, ale vy toho Bimbu 
podporujete v tej jeho nafoukanosti. Bodejť by jedl doma, když vy mu tady 
podstrojujete svíčkovou! My jsme mu nic špatnýho neudělali!“  

„Paní Šejbalová,“ povídal Leitner, „zamyslete se! Něco jste mu musela říct! 
Já znám Bimbu dobře, pro nic za nic sem ke mně na tu svíčkovou nechodí.“  

„Nic, pane kapitáne,“ povídala jsem, „naposled jsem na něj promluvila 
v úterý, jak se mi motal pod nohama, tak jsem řekla: Uhni, ty vopičáku 
jeden! Ale v dobrým, v dobrým, pane kapitáne.“  

„Panenko skákavá,“ zalomil Leitner rukama, „jak jste takovýmu 
vznešenýmu kocourovi mohla říct "vopičáku"? Paní Šejbalová, uvědomujete 
si vůbec, co jste tej vznešenej bytosti řekla?! Já jsem bejvalej námořník, na 
lodi se mluvilo všelijak, ale kdybyste mi Anežko řekla "vopičáku", tak mně 
můžete do misky nasypat já nevím co a vo nohy se vám votírat nebudu, to 
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můžete prosit, jak chcete!! A nemyslete si, že u mě baští jenom proto, že mi 
zbylo kousek bifteků (byla toho pořádná miska).“ 

„Jeho Excelence,“ zavolal na Bimbu, „máte malinkou chvilinku?“  

Bimbo přestal žrát, přiběhl a skočil mu do náruče.  

„To vás bude, Výsosti, zajímat,“ povídal kocourovi pan Leitner. „Prostý lid 
se živí tady tím svinstvem, co pečou v Chodově a říkají tomu rohlíky. 
Ochutnejte naschvál!“  

Představte si, lidičky, že ten pacholek Bimbo ten kousek gumovýho, 
suchýho rohlíku sežral a ještě se voblíznul, aby mně naštval!!  

Odpoledne ve dvě přišel přednosta z práce. Udělala jsem mu karbanátky. Ty 
on zbožňuje a není jich nikdy dost! Jak se v kuchyni ládoval, tak mu při tom 
vyprávím, jak to bylo s Bimbem u Leitnera. Bimbo ležel vedle na lavici, už 
byl trochu míň uraženej.  

„No jo,“ bručel přednosta, „já se asi kvůli kocourovi asi "potento"!! Leitner 
je v důchodu, ten má na takový kraviny čas.“  

„Že jo, Bimbo?“ povídal.  

Bimbo ho pozoroval s přimhouřenejma očima. Nic se mu nelíbilo, že 
přednosta takhle mluví o panu kapitánovi.  

„Nečum tak blbě!“ povídal mu přednosta. „Co si vlastně o sobě myslíš? 
Nechceš, abych ti říkal "Vaše blahorodí"??!!“  

„Vaše blahorodí,“ pokračoval dál fistulkou přednosta, „nechtěl byste 
ochutnat tak prosté jídlo, co se jmenuje karbanátek? Ano, Vaše blahorodí, ne 
každej se může cpát ve všední den biftekama! Ale zajisté, ano!! To vám 
nejede, to chutná jen lůze!“  

Vtom Bimbo vylítnul, čapnul vyvalenému přednostovi poslední karbanátek, 
co si ho zálibně otáčel na talíři a zmizel s ním v ložnici pod postelí!  
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KDYŽ UVIDÍTE KOMINÍKA, CHYŤTE SE ZA KNOFLÍK 

Já bych se chtěla zeptat, dřív než mě předběhne WWW, co je jak francovka 
s tím svým Salvou. 

Chtěla jsem se zeptat, jestli bych do školy nemohla přijít s naším 
kocourkem. Bimbo by se dětem určitě líbil a dokáže samé veselé věci. On se 
nám toulal přes rok s cirkusem a projel skoro celou Evropu. Tak by mohl 
dětem ukázat, jak jezdí na balónu postavenej na zadních, dělá kotrmelce, 
houpe se na lustru a dělá hvězdy.  

Já mám nápad, on by tam s ním mohl přijít pan kapitán Leitner, co je 
bejvalej námořní kapitán a bydlí v našem paneláku. On zná všechny historky 
o Bimbovi, protože je v důchodu a má čas Bimbu sledovat. A že se toho 
Bimbo navyvádí požehnaně!  

Tak třeba tuhle v září. K našemu paneláku je přistavěná kotelna pro celé 
sídliště. Ta je nižší než panelák, ale komín je nalepenej na stěnu a přesahuje 
až nad střechu paneláku. My máme obývák právě na té stěně. Takže Bimbo, 
ač kocour panelákovej, bydlí za komínem. A do kotelny chodí na dobrůtky 
za kotelníkem panem Lužánkem.  

Tuhle si vzal Bimbu pan Leitner na špacír. Bimbo uviděl otevřené dveře do 
kotelny a zaběhl tam. Když se nevracel, tak se tam pan Leitner šel podívat. 
Pan Lužánek říkal, že ho ani neviděl, že on má plno starostí, protože je 
odstávka a čistí se všechno před zimní sezónou, na střeše že je kominík a to 
zas bude bordel, pane Leitner, kdo to má za ty peníze uklízet! No ale Bimbo 
nikde.  

Já vás nebudu napínat, ten rošťák vlezl do takových otevřených dvířek 
u komína a pověsil se kominíkovi na štětku. Kominík když tu štětku 
s černým kocourem vytáhnul, tak začal ječet a seklo to s ním.  

Pan Leitner povídal: „Naštěstí byl předpisově uvázanej a tak zůstal na těch 
popruhách viset, akorát nohy mu přečuhovaly přes vokap. Seběhla se celá 
ulice. Tam vám stálo snad šedesát lidí, paní Šejbalová, a všichni se drželi za 
knoflík. Protože potkat kominíka na ulici, to zase nic tak zvláštního není, ale 
kominík, co visí z okapu – to je jiná!“  

„A kdo měl na sobě něco bez knoflíku, tak se utíkal domů převlíknout, aby 
to stihnul, než dojedou hasiči! Malé Lurdy, paní Šejbalová, malé Lurdy jsou 
to naše městečko. A zásluhu má na tom Bimbo! Tahle Kounovská, co 
chodila o jedné berli a každému vykládala, jak je na tom špatně s kloubama, 
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tak ta vám, paní Šejbalová, tu berli vodhodila a utíkala domů pro halenku 
s knoflíkama. Povídala pak, že si šetřila na Lurdy, ale teď pojedou za ty 
peníze do Chorvatska a ona tam bude skotačit u moře!“  

Odpoledne už u nás zase zvonil strážmistr. Přišel tu nehodu vyšetřovat. Chtěl 
vidět Bimbu! Přednosta se však rozkročil ve dveřích, dál ho nepustil.  

„A jaký máte důkazy, že to byl náš Bimbo?“ ptal se vyzývavě. No jo, skoro 
agresivně.  

„Černýho kocoura,“ povídal strážmistr, „máte prej tady v paneláku jenom 
vy. Takže je to jasný.“  

„Ale ale, pane strážmistře!“ řval na celou chodbu přednosta. „Co jste dělal 
v policejní škole! Rád bych viděl vaše vysvědčení. Takové základní 
neznalosti!“  

„Tak dobře,“ hulákal dál přednosta, „pamatujte si ovšem, že já budu trvat na 
rekonstrukci celého případu. Protože žádné důkazy nemáte! Já vám dokážu, 
že to, co protáhl kominík celým tím zasviněným komínem, mohla bejt 
původně bílá kočka!“  
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BIMBO V RESTAURACI  

Přednosta se kvůlivá tomu vzteká. Když ho to rafne, tak tříská novinama do 
stolu a ječí: „Je to jen vobyčejnej kocour, vobyčejnej blbej kocour. To, že se 
flákal chvilku s cirkusem, to ještě neznamená, že mu budu říkat Vašnosti, 
nebo dokonce Bimbosimo! To ať si dělá vedle Leitner. Stejně ten chlap mi 
přijde, že je trochu poťapanej vod motejlů.“  

Pana Leitnera, bejvalého námořního kapitána, už znáte. On je do Bimba fakt 
blázen. Každou neděli ho bere s sebou na voběd dolů k panu Vašatovi. Tuhle 
si pro něj zazvonil a povídal: „Anežko, zvu vás taky na oběd, ať vidíte, jak 
se Bimbo umí v restauraci chovat.“  

Helejte, lidičky, přednosta vylítnul z gauče a povídal: „Pane Leitner, já si vás 
vážím, jste starej, projel jste kus světa, umíte řeči, ale s kocourem si seďte 
v restauraci sám, já tak praštěnej nejsem!!“  

Tohle teda neměl říkat, protože Leitner vám zbrunátněl, ale kontroloval se 
vám, ženský, to teda jo. A ledově povídal: „Pane Šejbal, vo to nejde, já si 
vás taky vážím, jste mladej, projel jste celej Sokolovskej vokres a tuhle jsem 
slyšel, že umíte docela slušně slovensky. Ale máte pravdu, na to, abyste 
seděl s Bimbem u stolu, na to nemáte!“  

Vzal Bimbu do náruče a majznul těma našima dveřma. Přednosta neřekl ani 
popel.  

V pondělí jsem potkala ve Varech pana Vašatu, co mu patří ta restaurace, a 
tak jsem se ho na to zeptala.  

„Anežko, pojďte, dáme si kafíčko, já vám to vylíčím. Od té doby, Anežko, 
co tam Leitner s Bimbem chodí, tak mám narváno. Rezervují si stoly už 
v pátek. A já krásně vyprodám všechno, co mi zbylo z tejdne. Voči mají 
hosté jen pro toho kocoura. On sedí vedle Leitnera na židli. Leitner mu 
uváže bílej bryndáček s třema královskýma korunkama. Pak si dají aperetiv. 
Bimbo lízne do misky a Leitner mu dá chřupku. Povídá si s ním a Bimbo 
mňouká. Celá restaurace je auf, cpou se těma mejma zbytkama, voči 
vyvalený na Bimbu. Pak přijde předkrm.“  

„Bimbo dostává vždy nasekaná drůbeží jatýrka. Jak zamňouká, tak já už 
letím, vždycky něco nesedí. Buďto to kuchař přesolil, nebo přicmrndnul. Ten 
kuchař už je z Bimba magor. To můžou hosti nadávat, on jim vysvětlí, že 
jedí delikatesu a že takhle se segedýn připravuje v Lichtenštejnsku. Ale jak 
Bimbo zamňouká, tak se celej začne klepat. Tuhle Bimbo vlezl s vocasem 
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nahoru na inspekci do kuchyně. Kuchař měl zapatlanou zástěru a plnej 
vodpadkovej koš. Bimbo do něj nakouknul a vočuchal mu tu zástěru vod 
rajskej, co byla ve čtvrtek. Kuchař se vám, Anežko, rozplakal jak malé dítě a 
nebyl k utišení. Má po nějakej bouračce a nervy halt jsou v kbelíku. No 
musela byste to Anežko vidět! Helejte Anežko. Tuhle se tam nahrnuli 
Němci. Ty bejvalí dederoňáci, co měli mindráky, že nejsou západní Němci 
a teď zase řvou, že chtějí být východní a fňukají za Honekrem. Víte jak oni 
jsou hluční, celá hospoda je jejich. Jeden si chtěl vzít dokonce židli, co na ní 
seděl Bimbo. Pak u stolu vykřikovali, co že to je za švajnerajn, když 
v hospodě sedí u stolu katze. Já německý mluvím, to jejich nářečí znám, 
vždyť jsou odvedle. Ale Anežko, ten Leitner se zdvihl a šel k jejich stolu. 
Utřel si pusu bílým ubrouskem a zařval na ně!!“  

„Celá hospoda ztichla. A pak jim Leitner krásnou němčinou povídal. On 
vám mluví tou "hochdojč"; tak jim povídal: ,Vy posránkové, když vy jste 
ještě leštili ty vaše bakeliťáky, ty splašený trsátka, ty vaše tráboše, tak 
támhle ten kocour už jezdil po Ženevě v limuzíně na předním sedadle!!!!!‘“ 
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BIMBO ZASAHUJE 

Jak jsem si přečetla, že Káča ráda běhá za míčem, tak jsem hned musela 
pomyslet na našeho Bimbu. Bimbo, jak se rok toulal s cirkusem, tak se tam 
vopravdu naučil kouskům. Mičudu, tu přímo zbožňuje. Přednosta mu koupil 
pravou fotbalovou a Bimbo na ni naskočí a už jede. Z kuchyně na chodbu, 
tam to ohne do obýváku, projede mezi křeslama, zpátky na tu chodbu, do 
kuchyně a tak pořád do zblbnutí. Ale bravurně! Když jede rovně, tak se 
postaví i na zadní, ale v zatáčkách už zase šlape všema čtyřma. Ještě se 
nestalo, aby spadnul! Až tuhle, ale to si nechte vyprávět.  

Každou neděli si pro Bimbu přijde pan Leitner, ten námořní kapitán, a jde 
s ním na fotbal. Pan Leitner stojí v polovině hřiště u zábradlí, Bimbo mu sedí 
za krkem. Od té doby, co tam chodí, tak prý se mančaftu v našem městečku 
daří. Každej hráč přijde Bimbu podrbat a prej jim přináší štěstí.  

„Každopádně,“ povídal pan Leitner, „Bimbo fotbalu rozumí a když sudí 
pískne blbě, tak Bimbo prská a musím vám ho, paní Šejbalová, držet!“  

A takhle jednou v neděli si pan Leitner přišel zase pro Bimbu. Byl 
slavnostně oblečenej! Na hlavě plátěnou čepici, v ruce hůl, ale tu má spíše 
pro parádu.  

„Dneska jde o postup, paní Šejbalová. Konečně snad po letech postoupí naše 
městečko z toho pitomýho okresního přeboru.“  

Koukala jsem z okna jak jim to slušelo. 

„Pojď se podívat, přednosto!“ Pan Leitner důstojně kráčel, vedle něj Bimbo 
se vztyčeným ocasem.  

Vrátili se oba rozzáření.  

„Paní Šejbalová, pane Šejbal! Postoupili jsme po dvaceti letech! A Bimbo, 
Bimbo je hrdina – je to jeho zásluha. Pojďte ke mne na skleničku, to vám 
musím vyprávět!“  

„Museli jsme vyhrát, jinak byl postup v háji. Kluci dřeli, ale darmo. Ty 
z Bernova mají nového brankáře, co prej chytal druhou ligu a ten byl prostě 
neprůstřelnej. Pepík Brabcojc pálil jak u Verdunu, ale ten chlap všechno 
chytil. Bimbo vám byl nervózní, z jednoho ramene mi lezl na druhý. V 
druhým poločase pořád 0:0 a kluci už ochabovali. Povídám Bimbovi: ,Tak 
ten postup je v háji!‘“ 
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„Něco se zrovna mlelo na naší straně, sudí zapískal. Ten bernovskej brankář 
stál uprostřed branky, ruce založené a díval se tam. Bimbo se mi vytrhl, 
seskočil z ramene a se vztyčeným ocasem kráčel k tej soupeřově brance. 
Tam si sedl na tu značku pokutovýho kopu a upřeně se díval na brankáře. 
Helejte lidičky, ten ty ruce spustil a udělal dva kroky zpátky!“  

„V tom už se zase písklo. Bimbo ví, že nemá na hřišti v ten moment co dělat, 
a tak, pořád s tím vztyčeným vocasem, šel za bránu a tam mašíroval po celý 
dýlce tam a zpět. Ten brankář jen mrskal hlavou po něm nalevo a napravo, 
ani nesledoval moc hru. A jak tak tou hlavou mrskal, tak si ňák vošklivě 
natáhl sval, protože měl tu hlavu najednou pořád šejdrem a museli ho 
vodvést do šatny, nemohl se koukat rovně a cpal se pořád na tribunu. Nebo 
by musel jít bokem!“  

„No a pak nastoupil náhradník. Pepík Brabcojc dostal křídla a šoupnul mu 
tam dva banány. To je vám sláva. Bimbo je s nima vyfocenej a bude 
v okresních novinách!“  

„Jo, paní Šejbalová, já si Bimba ještě večer vezmu. Jsme pozvaní voba ke 
Kanci, kde se ten postup bude voslavovat. Nebojte se, za chvilku jsme 
zpátky, já na hospodu nejsem a na Bimba dám pozor!“  

Z kuchyně na tu hospodu vidím. Tam vám byl řev. Půlnoc a Leitner 
s Bimbem pořád nikde.  

„Běž pro ně, přednosto!“ povídala jsem, „vždyť tam chudáčka Bimbu 
ušlapou!“  

Ale přednosta že ne, že se to nesluší, aby von tahal kocoura z hospody domů. 
Já byla jak na trní. Po jedné hodině najednou vidím pod lucernou Leitnera, 
jak jde domů. Panenko skákavá, jak ten to šněroval! Bimbu držel v náručí. 
Utíkala jsem vzbudit přednostu, to už byli v baráku. Pan Leitner to bral od 
zábradlí ke zdi, ale Bimbu držel pevně.  

„Tááák vám ho nesu. Je hrdina. Tady máte diplom a tady máme s Bimbem 
podepsanou smlouvu na další sezónu. Viď, Bimbo!“ a dal mu hubičku na 
čumák. Pak ho postavil do chodby.  

„Dával jsem na něj pozor, paní Šejbalová, aby na něj nešlápli. Bimbo se 
špacíroval jen po stolech.“  

Pomohli jsme s přednostou Leitnerovi odemknout. A jak jsem se vrátila do 
bytu, tak vidím Bimbu, jak se snaží v obýváku naskočit na balón. Ale nešlo 
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mu to a padal na čumák. Pak se mu to skoro povedlo, ale hned narazil do 
obývací stěny. Přiskočila jsem a vzala ho do náruče.  

„Chudáčku Bimbo, nic se ti nestalo?“ Položil mi hlavu na rameno.  

Ježíšikriste! Táhnul z něj fernet víc jak z toho Leitnera!!! 
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BIMBO FETIŠISTA  

Já říkám, ze dokud jsou problémy s kocourem jen v rodině, tak je to pohoda. 
My už jsme s přednostou byli voláni dvakráte kvůlivá Bimbovi na obecní 
úřad a co nevidět tam pošupajdíme znova.  

Přednosta to chtěl řešit jednou radikálně, že Bimbo to má na doživotí v bytě 
a ven jen v zavřené bedýnce. Bimbo zdrhl ventilací v koupelně! Povídal ten 
chlap, co natíral plechovou střechu na paneláku, že naštěstí byl uvázanej. 
Von už prej něco na střechách zažil i s kočkama, ale paninko, když ten 
kocour vyrazil z té větrací šachty, naklonil se nad ni a udělal zkříženýma 
packama to gesto (To víš že jo! Takovýhle kulový!!) tak jsem myslel, že se 
z tý střechy svalím!  

Už asi čtrnáct dní Mráčková nepřestávala vykřikovat na chodbě: „Však vono 
se ukáže, kdo ty lumpárny provádí, tohle už nebude řešit trestní komise, 
tohle půjde rovnou k soudu!!“  

A tuhle, když jsem vytírala chodbu, tak baba votevřela a povídá: „Pamatujte 
si, Šejbalová, že jestli můj starej nachytá Bimbu na balkóně nebo v naší 
chodbě, tak ho ztříská plácačkou na koberce, co se do něj vejde.“  

Přednosta to slyšel a přišel ke dveřím. „Máme mámo taky ještě plácačku na 
koberce?“ ptal se hlasitě.  

„Nemáme,“ povídala jsem, „jak jsme koupili ten super vysavač s vodním 
filtrem, tak jsem ji vyhodila.“  

„Tak nic,“ povídal přednosta, „budu potom muset toho vašeho starého 
Mráčková seřezat hadicí vod vysavače a taky co se do něj vejde!!“  

Večer zaklepal pan Leitner, ten námořní kapitán v důchodu, co bydlí vedle 
a má balkón vedle Mráčků. Přinesl Bimbu. On ho někdy pozve na večeři. 
„Paní Šejbalová,“ povídal tlumeným hlasem, „musíme něco udělat!! Bimbo 
mi už donesl od Mráčků asi patery dámský kalhotky a Mráčkovo trencle už 
ani nepočítám. Štepovaný ponožky házím rovnou do koše. Ale ty kalhotky 
a trencle jim nacpu vždycky do schránky. Teď mi ale dotáhl Mráčkovej 
podprsenku!! Ta baba má snad čtyřky, nebo jak se to počítá, a já je nemůžu 
do tý schránky tou škvírou narvat.“ Pak se usmál na Bimbu. „Podívejte, jak 
se ten rošťák tomu šklebí!!“  
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JAK BIMBO ROZTANČIL TESCO 

Tuhle chodila Mráčková po partajích v našem paneláku s peticí, že kocour, 
co jezdí po zábradlí a krade po balkonech podprsenky, tak nemá v paneláku 
co dělat.  

Potom byla schůze v sušárně a tam začala Mráčková zase o Bimbovi. Pan 
Leitner, ten námořní kapitán v důchodu, nikdy na schůze nechodí, ale 
tentokráte tam byl. Von je na Bimbu zatíženej a nedá na něj dopustit. 
Povídal mi dokonce tuhle, že ho na starý kolena potkalo velký štěstí, že se 
může kamarádit s Bimbem. A když byla Mráčková rozjetá, tak ji zarazil 
a povídal tomu jejímu: „Vy to takhle necháte, pane Mráček?! Vy takhle 
necháte Bimbu veřejně hanět?!“  

Mráček je pokladník fotbalového klubu v našem městečku a jen díky 
Bimbovi jsme po letech postoupili vo třídu vejš!  

Mráček se vám vošíval, že jako von osobně teda nic, ale faktem prej je, že 
ten kocour je ňákej divnej, takhle že se normální kocouři nechovají.  

„Aha!“ povídal pan Leitner, „Tak Bimbo je u vás divnej kocour?! Tak proto 
jste, když jsme slavili vítězství u Kance,“ povídal pan Leitner, „proto jste 
před ním vo půlnoci klečel? Děkoval jste mu jménem celýho mančaftu, 
nechal jste se s ním fotit a každýmu jste vykládal pyšně, že bydlíte 
s Bimbem v baráku! To jsem si teda o vás myslel, že jste přeci jen trochu 
chlap!“  

„A paní Mráčková, nikde v domovním řádu nestojí, že kocour nesmí jezdit 
po zábradlí! A jestli máte nějakou škodu na těch podprsenkách, tak mi 
doneste účet! Bimbo musí přes můj balkón a já to beru na sebe.“ A práskl 
vám kapitán Leitner v sušárně dveřmi, až ty napnutý silonový šňůry 
zadrnčely jak harfa.  

Večer u nás zazvonil. „Paní Šejbalová, já jsem byl z tej Mráčkovej celej den 
špatnej, ale Bimbo mi zase spravil náladu.“ 

„Šmankote, pane Leitner,“ povídala jsem, „to asi zase muselo bejt, když vy 
to tak nadšeně říkáte.“  

„To jo! Pojďte ke mně s přednostou na skleničku, já vám to vylíčím.“  

„Natočím vám, paní Šejbalová, tu svou Škodovku, že pojedu udělat nákup 
do Tesca. Bimbo byl v tu ránu u auta. On se mnou jezdí nakupovat 
pravidelně. Lehne si za zadní okno a dělá, že je umělej. Kejve hlavou podle 
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toho, jak přibrzdím. Pak počká vždy v autě. Ale tentokráte ne! Vyváděl 
a nechtěl tam zůstat. Tak jsem ho dal do tý velký plátěný tašky a strčil do 
pojízdnýho košíku, aby nebyl vidět. Že to potom nějak u pokladny ukecám, 
jako že ho neznám, ale prosím, vodvezu ho do útulku, nebo Bimbo zdrhne. 
Nechal jsem to prostě na tom, jak se to vyvrbí.  

Vono se vám to teda, lidičky, vyvrbilo, na to si nejdříve cvaknem! Nakupuji, 
Bimbo pěkně schovanej v tej tašce. Já si nechám nakrájet šunkový kolínko, 
to Bimbo rád. Nejdříve jen pět deka, a donesl jsem mu to do tašky vočuchat, 
esli jako ho mám vzít. Von Bimbo je zase mlsnej, to teda jo. Ty ženský za 
pultem mne pozorovaly, jak si s tím šunkovým kolínkem povídám, protože 
Bimbu neviděly. Tak jsem za zády slyšel, jak jedna říká: ‚Maruno, Maruno! 
Pojď se podívat, jak tomu dědkovi hrabe!‘ 
No, nakoupili jsme a dojeli ke kase. Vyložím všechno na ten pás, Bimbu 
jsem nechal v tašce. Připravil jsem si šrajtofli a voni se mi, paní Šejbalová, 
jako pokaždý vysypaly drobný. Sbírám je, pokladní mi taky pomáhala a pak 
mi přisunula ten vozejk. Nakoukla do tašky a nic neříkala. Já koukám jak 
blázen, v tašce nic! Kde je Bimbo?! Bimbo ležel na páse hned za vokurkama 
a vypadal jak plyšovej. Ani se nehnul. Já taky ne. Byl jsem z toho, to dá 
rozum, paf. Pokladní počítala, šikovná byla, rychlá, hned si poradila a našla 
tendlencten čárkovej kód. Pak přišlo na Bimbu. Čapla ho a hledala ten kód. 
Jak ho ale vobrátila, tak ho musela nějak blbě zmáčknout, protože Bimbo 
zavřeštěl. Hned za ním zavřeštěla vona a vyskočila od pokladny.  

Chudáček Bimbo zazmatkoval a začal po těch pokladnách skákat na druhou 
stranu, jak mě hledal. To vám byla krása. Já jsem si po dlouhé době připadal 
zasejc jako na moři, když je odliv. Zvedala se vám nádherná vlna vřeštících 
pokladních, co odskakovaly od kas. Do toho přilítla ochranka. Bimbo mě 
u poslední kasy nenašel, otočil se, uviděl mě a bral to stejnou cestou zpátky. 
Ta vlna pokladních, co už zase se vracela ke kasám, tak znovu šplouchla.  

No paráda!“  
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JAK BIMBO NAUČIL STRÁŽMISTRA MŇOUKAT 

Před naším panelákem je dětský hřiště. Teď se na obecním úřadě rozhodli, 
že je zbytečně veliký, dětí ubejvá a tak z části toho hřiště že udělají 
parkoviště. Panovala prej v tomhle ohledu na radnici náramná shoda. 
Hlasovali všichni pro. ODS, socialisti, lidovci i zelení. Akorát zelení dali do 
usnesení, že to asfaltový parkoviště musí bejt lemovaný zelenýma 
keříčkama!  

Ale i přednosta říkal, že to je rozumný.  

„Děti sedí stejně věčně u počítače,“ povídal přednosta, „že za pár let se 
budou rodit s velkou hlavou a budou mít na ruce jen dva prsty na myš!“  

Tak teď tam řádí takovej ten stavební stroj, co má lžíci, aby mohl hloubit 
a zároveň radlici, aby mohl hrnout. Má to vzadu takový velký kola. Dělá to 
strašnej kravál. Přednosta je nahluchlej, klidně si otevřel dveře na balkón, 
natáhl se na gauč, vzal si Lidovky a za chvilku chrápal! Ale jenom krátce. 
Najednou se vám ozval takovej divnej rachot, přednostu to vzbudilo 
a vyběhl na balkón.  

„Ančííí!“ volal, „pojď se rychle podívat!“  

Já vám koukám jak blázen, ta stavební potvora nebyla na hřišti, ale porazila 
plot u starostovo baráku, tou radlicí vzala skalku, co s ní byla starostová 
vyfocená v okresním týdeníku, a byla narvaná do skleníku!  

Někdo zazvonil. Otevřela jsem. Za dveřma stál pan Leitner, ten námořní 
kapitán v důchodu a v náručí nesl Bimba. Bimbo spokojeně vrněl, ale pan 
Leitner se celej klepal.  

„Pojďte dál,“ povídám.  

„Paní Šejbalová, to je zasejc průser! Dejte mi cvaknout něčeho, ať se 
vzpamatuju.“  

Přednosta vytáhl slivovici z Moravy, pan Leitner si cvaknul, pak ještě jednou 
a teprve pak se trochu uklidnil a začal povídat.  

„Očumuji venku, paní Šejbalová, jak tam předělávají to hřiště. Co mám taky 
v důchodu dělat, že jo. Tomu maníkovi to docela pěkně šlo. Jezdil tak 
elegantně, jako by to ani nebyla taková velká potvora, ale Fabie. To já 
dovedu ocenit, ono přirazit s lodí správně v přístavu k molu, to je taky 
kumšt. Vtom vám koukám, jak si to hasí Bimbo a rovnou k tej mašině!“ 
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„Vyskočil na to zadní velký kolo a začal ťapat v protisměru. Takže byl pořád 
nahoře. To mu ale nestačilo, Bimbo se postavil na zadní! Ten maník ho ve 
zpětným zrcátku uviděl a začal příšerně ječet. Přeřval i ten motor. Kdyby 
alespoň zastavil! Jel dál, jak byl v šoku. Já se mu ani, paní Šejbalová, 
nedivím. To vám byl na Bimbu pohled!“  

„Mašina, pořád s Bimbem na tom zadním kole, pokračovala, sebrala šňůry 
na prádlo s lajntuchama, co se Mráčkový nevešly na balkón, povalila 
starostovo plot a teď je napíchnutá v jeho skleníku. Je tam plno lidí. Volali 
už starostovi a policajty, tak se připravte. Já si jdu teď trochu lehnout. Paní 
Šejbalová, ani když nás jednou u Madagaskaru chytla vopravdu vošklivá 
bouřka, tak jsem nebyl tak rozčílenej.“  

Za půl hodiny stál za dveřma policajt.  

„Strážmistr Vokoun,“ představil se. „Mohl bych s Vámi, pane Šejbal, 
mluvit?“  

„Pojďte dál, strážmistře,“ povídal přednosta vstřícně. Vokoun si odložil 
brigadýrku na botník a šel do obýváku.  

„Nedáte si panáka?“ ptal se přednosta.  

„Jsem ve službě,“ děl komisně Vokoun. „Pane Šejbal, víte už jistě, co se 
stalo. Máte to pod oknama. Podle výpovědi řidiče nehodu zapříčinil černej 
kocour. Svědkyně, paní (podíval se do desek) Mráčková, vypověděla, že 
když to byl černej kocour, tak dozajista váš (znovu nakouknul do desek) 
Bimbo!“  

„Tak za prvé,“ povídal odměřeně přednosta, „na sídlišti jsou nejmíň čtyři 
černí kocouři. Za druhé: a čím se, prosím, ten dotyčnej kocour provinil proti 
dopravním předpisům? Nedal přednost, oslnil řidiče, byl v protisměru?! 
Máte hodně takových případů, strážmistře?“  

Donesla jsem Vokounovi kafíčko. Vokoun si mnul oči.  

„Já vím, je to všechno takový podivný, to jsem se zase k něčemu 
nachomejtnul.“  

Poděkoval a vzal si kafíčko. Pít ale nezačal, vytřeštěné zíral na koberec. Z 
chodby přišla ta jeho brigadýrka, celá vyboulená, Bimbovi z ní koukaly jen 
nohy a ocas. Jak se do ní skrčil? Brigadýrka pochodovala k obývací stěně, 
narazila kšiltem, otočila se a vypochodovala na chodbu.  

„Viděl jste to?“ ptal se vyděšeně Vokoun přednosty.  
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„Ne, nic jsem neviděl,“ povídal přednosta. „A co jako?“  

„Přišla sem moje brigadýrka a zas vyšla ven na chodbu,“ povídal Vokoun, 
pobryndal se kafem, jak se celej klepal.  

„Ano, ano, v pořádku,“ povídal přednosta, „přišla brigadýrka, zase vyšla. 
Vraťme se k tomu případu.“ Vokoun zaklapnul desky.  

„Já bych si přeci jen dal toho panáka, jestli smím prosit!“  

Dal si dva. Pak se zvedl a šel na chodbu. Brigadýrka ležela na botníku.  

„Mám toho plný zuby,“ povídal Vokoun. „Chlap porazil plot, rozflákal 
skleník a povídačky o černým kocourovi ať si strčí do prdele. Odpusťte, paní 
Šejbalová. A jestli chlastal, tak mu seberu řidičák!“  

Vokoun otevřel dveře. Naproti stála zvědavá Mráčková.  

„Pane strážmistře! Ještě jsem chtěla dodat......“  

„A dost, ženská!!!“ zařval Vokoun. „Černej kocour, černá kočka přes cestu, 
bílý myšky, sejček za oknem!!! Mě to nezajímá, rozumíte??!! Nezajímá!! 
A dejte si pozor na křivý svědectví!!!“  

Vokoun si nasadil brigadýrku. Něco ho zašimralo nad nosem. Sundal ji, 
vytáhl chomáč černých chlupů a hodil je na chodbu, kterou Mráčková před 
chvilkou vytřela. Pak těma deskama praštil vo zábradlí a na vyjevenou 
Mráčkovou udělal 

„MŇAU MŇAU“!!! 
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 TLUMIČE VÁŠNÍ – ANEB BIMBO LOVÍ POLICAJTY 

Jé lidičky, já jsem tak strašně ráda, že někdo má taky praštěnýho kocoura. 
Von byl náš Bimbo původně taky normální kocour. Vobčas přinesl domů 
myš. Já jsem pištěla, přednosta ji vzal za ocásek a hodil do koše. Hned jsem 
ho s tím košem hnala do popelnice. Ale vod tej doby, co se Bimbo vrátil 
z těch toulek s cirkusem, tak to nebylo možný. Myši už ho nezajímaly. Lovil 
po balkonech na celým sídlišti. Nosil domů podprsenky a spodní kalhotky.  

Ale ta kvanta. Jo, spodní kalhotky, já nevím, kde to bral, ale samý 
bombarďáky, co jim přednosta říká "tlumiče vášní" Pokud to bylo 
z paneláku, tak já to hodím do schránky, ty bombarďáky Mráčkový 
vodnaproti dobře znám. Ale jinak jsme to házeli do popelnice, aby nebyla 
vostuda. Přednosta byl tuhle tak vytočenej, že chudáčka Bimba třískal 
růžovejma bombarďákama přes čumák a vykřikoval: „To ty blbče nemůžeš 
nosit domů myši, jako každej slušnej panelákovej kocour?! Tak běž lovit 
něco jinýho, nebo tě nechám utratit!“  

Slyšel vám to pan Leitner i přes panel a zabouchal.  

„Pane Šejbal, to jste trochu přehnal! Co dělá vlastně Bimbo špatnýho, že 
likviduje ty nevkusný bombarďáky?! Je to kocour osvícenec!“ 

A vzal Bimbu do náruče a k sobě do bytu.  

Bimbo přestal, ale lidičky, von si zamanul lovit policajty. Stál na chodníku 
a jak jel ňákej strážmistr Charouzek s tou služební Felícií, tak mu přeběhl 
přes cestu, nebo rovnou přes kapotu. Ten Charouzek tu Felícii asi třikrát 
napicnul a nakonec se dal přeložit do Tachova a bere ještě pořád na toho 
černýho kocoura ňáký prášky. Ten z Tachova, co místo něj přišel, když se to 
dozvěděl, tak si to ňák vzal taky. Nikdy tedy nenaboural, ale jak uviděl 
Bimba na chodníku, tak zastavil, celej se klepal a volal na stanici. Museli pro 
něj přijet. Náčelník tej policejní stanice, ňákej kapitán Zeman, už z toho byl 
zoufalej, psal na vnitro, aby bylo zakázáno pěstovat černý kocoury. Nakonec 
vzal všechny policajty ze stanice do auta, že jim ukáže, jak je to směšný, bát 
se černýho kocoura.  

Bimbo tomu Zemanovi přistál se stromu na kapotě. S celou tou policejní 
stanicí náčelník Zeman vyjel přes živý plot plot do parku, strhnul to zpátky, 
sebral před samoškou tu velkou popelnici a tlačil ji před sebou. Na ni se 
stačil pověsit důchodce pan Lehečka, co tam právě něco vyhazoval, a s tím 
Lehečkou za samoškou znova přes živej plot vlítnul do parku.  
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No, bylo to hrozný. Přednosta byl snad pětkrát na stanici. Pan Leitner tam 
s ním chodil jako svědek.  

Tuhle se vrátím z prádelny. A koukám jak blázen. Přednosta klečí před 
Bimbem na kolenou a Bimbo mu podává packu.  

„Anežko,“ povídal přednosta a hrdlo měl sevřené. Poprvé jsem ho viděla 
plakat. „Anežko, Bimbo mi slíbil, že nechá policajty na pokoji a bude zase 
lovit ty TLUMIČE VÁŠNÍ !!“  
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 PÁD BERLÍNA – BIMBO SI ČTE 

Helejte lidičky, vo to nejde, já s Bimbem jsem vždycinky taky mluvila. Ale 
tak ňák stručně. „Zmizni darebáku“, „Cos to zase udělal, čuně“, „já se z tebe 
picnu“; já jsem myslela, že to jako stačí, přednosta taky říkal, že s kocourem 
se nemají vést žádné řeči. To, že se toulal chvilku s cirkusem a byl s nima 
v Ženevě, to neznamená, pravil důstojně přednosta, že před ním padnu na 
p...l.  

Tuhle zazvonil pan Leitner, ten námořní kapitán v důchodu.  

„Anežko!“ povídal, „možná že se vám to bude zdát drzý. Jakou máte 
knihovnu?! Má tam Bimbo výběr?“  

Já koukala jak blázen, jestli von se ten Leitner dočista nezbláznil.  

„Mně de vo to, že Bimbo,“ povídal pan Leitner, „je náročný čtenář, nenechá 
se jen tak vodbejt. Vy to nevíte, že už mu dlouho předčítám? Každou středu, 
Anežko!“  

Říkala jsem to odpoledne přednostovi, když funěl na gauči po vobědě.  

„Tomu Leitnerovi už začíná fakt hrabat,“ povídal přednosta, „je to hodnej 
člověk, ale stařecké demenci se halt nedá zabránit.“  

Ale já jsem Bimbu sledovala. Každou středu před vobědem, když se vrátil ze 
čtení u pana kapitána. To už jsem říkala, jak jako blbec celý vodpoledne 
čuměl zasmušile na chodbě do koše na prádlo. Četli si "Annu Kareninu", 
řekl mi pan Leitner. A tuhle, ženský, to se podržte. Hnětu těsto na 
karbanátky. Bimbo se vrátil od Leitnera. Von ví, že na linku nesmí. Odběhnu 
si do koupelny. Vrátím se, Bimbo na lince. ale nežral nic, packama to těsto 
patlal. Ale jak šikovně!  

Zazvonila jsem u Leitnera. Četli jsme si, Anežko, ale jen tak z legrace, 
"Timur a jeho parta"!!  

A tuhle. Tuhle zazvonil. Bimbo mu visel na hrudi na roztrhané košili.  

„Anežko, máme rozečtenýho "Tarzana", ale já musím nutně na kontrolu. 
Dočtěte mu to, nebo přednosta, von by do večera nevydržel, to je tak 
napínavý!“ 

Bimbo nechtěl s košile dolů, tak ji pan Leitner láskyplně svlíknul a pověsil 
na věšák. Na ní Bimbo visel, než přišel přednosta. Leitner vyšel ode mne bez 
košile. Naproti u Mráčkový cinklo kukátko.  
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Odpoledne nechtěl Bimbo z Leitnerovy košile dolů, dokud přednosta nevzal 
knížku do ruky! Přednosta si sedl a četl od zatrženého místa: „Tarzan celý 
přikrčený byl ve střehu.“ Bimbo se nahrbil, a začal vystrkávat špičáky – 
přednosta to neviděl.  

„Pak se Tarzan odrazil a skočil ze země na větev.“  

Bimbo na křeslo, z křesla na lustr. Dřevěnej, dvouramenej, vod tý doby, co 
se na něm jednou vo narozeninách neudržel a kecnul do dortu, tak už na něj 
nedávám leštěnku. Bimbo se houpal, přednosta vyvalenej pod ním.  

„Proboha,“ volala jsem, „dočti tu kapitolu ať je pokoj.“  

„Tarzan,“ pokračoval přednosta třesoucím se hlasem, „viděl, že ještě na 
protivníka, který nic zatím netušil, nedoskočí. Tichounce a svižně se 
přehoupl na další větev!“  

Bimbo přefrčel na takovej ten květinovej stojan až do stropu. Začala se sypat 
hlína z květináče. Přednosta s drnčením zubů dokončoval: „Pak jeden rázný 
skok, Tarzan skočil protivníkovi na krk a mohutně vítězně řval.“  

Po bytě lítal jak zběsilej přednosta s Bimbem za krkem. Bimbo se ho držel 
packama za uši. Přednosta řval jak pominutej!  

Od té doby se u nás nečte. Jen u pana kapitána. Tuhle už to bylo vopravdu 
moc, brajgl na celej panelák. Ani jsem nezvonila. Zabouchala jsem! Leitner 
měl na sobě pyžamo a starou německou helmu. Zahlédla jsem, jak Bimbo 
lítá po lince a shazuje hrnce.  

„Anežko, ještě pět minut,“ povídal pan Leitner. „Četli jsme si "Pád Berlína"; 
Bimbo jen pověsí rudej prapor na dobytej Říšskej sněm a je KONEC !!!“ 
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TCHEJ – BÁL – BIM – POU  

Já si vám musím ženský postěžovat. Ten můj přednosta, to je vám takovej 
rapl. Mohl bejt balík, mohli jsme bejt za vodou, ale von to všechno pokazil.  

Jak ty historky o našem kocourovi Bimbovi lítaj po internetu, tak si to stáhli 
někde v Japonsku a přijeli k nám do bytu. Takoví mrňaví, šikmooký, 
s tlumočníkem. Šestkrát se uklonili, než jsem je dostala na gauč. Že prej by 
o tom natočili seriál! Poběží v televizi, ať jim dáme autorizaci. Že mají už 
scénář. Budou prý se přísně držet předlohy, ale něco přeci jen museli změnit, 
to kvůli japonskejm divákům, aby tím ale v podstatě zachovali atmosféru.  

Já jsem viděla, jak přednosta nadskakuje v křesle. Pak to ten překladatel četl. 
Já jsem tam měla být profesionální gejša a přes Bimbu se seznamovat 
s významnejma vosobama kolem císaře. Bimbo měl bejt siamskej. To by 
mně ani tolik nevadilo. Stejně nevím, co gejši správně dělají, kimono s tím 
batůžkem není zase tak nejvošklivější.  

Ale přednosta, ten když se dozvěděl, že von má bejt ten "kulí" nebo jak se to 
říká a vozit Bimbu se zlatým řetězem na krku na recepce v poklusu, ten vám 
vylítnul! Čapnul ty Japončíky voba za flígr (von je vazba), jak byl rozčílenej, 
tak si spletl dveře, já myslela, že je hodí z balkónu dolů! Vrátil se zpátky, 
protáhl je docela šikovně voba až na chodbu a klusal s nima po schodech. 
Voni nohy ve vzduchu, pořád se snažili uklánět! Byl to takovej japonskej 
živej vorloj. Překladatel běžel s deskama za nima, já za překladatelem. Na 
chodníku je přednosta voba postavil, voni se vám znova uklonili, sepjali ruce 
a pak odejeli.  

Překladatel mi pak volal, že jsme se zbláznili, že jsme mohli bejt milionáři. 
Ale že se to těm Japončíkům líbilo, jak s nima vyběhnul, vyprávěli si o tom 
celou cestu do Prahy. Abych s přednostou prej promluvila. Tak já nevím, 
ohlásila se taky televize ze Saúdské Arábie. Já budu muset mít asi burku, 
Bimbo bude muset bejt bílej a přednosta imám. Co von s nima vyvede? 
Roztrhá jim ty utěrky na hlavě a oni nám vyhlásí Džihád! 
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Naposledy v tomto roce otevírám Zvířetník. Zabloudil jsem na něj 
začátkem tohoto roku. Zcela náhodou a přiznám se vám, že jsem chtěl 
hned zdrhnout. Už jsem o tom, myslím, jednou psal.  

Jezuskote, WWW, kam jsi to vlezl?! V Bagdádu to zase řachlo ve dvou 
mešitách a tady si lidi píšou, co uvařit kočce! Rychle pryč, ale před 
tím si trochu rejpni! A napsal jsem o Brixovi. Krásně se s nima rafneš, 
WWW, povídal jsem si, oni tě budou hnát svinským krokem, ale ty se 
nedáš, ty je zvedneš že židle!  

Všechno bylo jinak. Nikdo mě nevyháněl, našel jsem zde spoustu fajn 
lidí. Píši sem své povídání rád. Jsem vděčen za pěkné ohlasy. Já jsem 
vám vděčný, a to bych chtěl zdůraznit!!! Jsem vděčen i těm, kterým mé 
povídání nesedí (dovedu si představit, že češtinář a ten, kdo opravdu 
píše, musí nesmírně trpět), kteří ho však přeskočí a nenadávají mi do 
grafomanů. Proto je na Zvířetníku tak pěkně!  

Bylo tady v minulém roce veselo i smutno. JoVo napsal o blechách 
a drbal se dva dny celý Zvířetník. Hecoval jsem se tady s Tojefukem 
kvůli cuketám. A pak, pak tady bylo i hodně smutno. Odešel Tojefuk, 
odešel Kardiak, čekám pořád, až se ozve Rakšasí a pan Aster. 
Zvláštní, jak osud lidí, které znám jen pod nickem, je mi najednou tak 
blízký. Asi to ani nebudu umět vysvětlit. Tak toho raději nechám.  

Milí Zvířetnici, přeji vám šťastné a vesele svátky, těm, kteří je budou 
mít. Těm, kteří je mít z osobních důvodů nemohou, těm přeji svátky 
klidné a pokojné! A všem pak: ať je příští rok pro vás úspěšný, ať vám 
přinese to, co si přejete, po čem toužíte! A kdyby bylo jen a jen na mě, 
tak ať vám přinese ještě "o chlup" více!  

Ahoj v příštím roce! Váš WWW!!!  



 

Apoštol pro třetí tisíciletí 
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APOŠTOL PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ 

V pátek, to je klid. Končíme ve dvě. Ráno nás žádná šichta nestřídá. Je toho 
dost za celej tejden. Dal jsem si v kamrlíku nohy na stůl. Na takovej ten 
podložkovej kalendář, já pak ten list ráno odtrhnu a je zase čisto. Kluci mi 
donesli kafíčko. Zapálil jsem si, ač je to teď přísně zakázaný a hrozí za to 
vyhazov. Ale kdo by tak asi o půlnoci mohl přijít.  

Představte si, že někdo přišel. Zavřel jsem oči a trochu odpočíval. Najednou 
ticho!! Snad ti pitomci nevyhodili elektriku, jak to, že neslyším mašiny? 
Votevřu je a vedle mě na židli sedí Pán Ježíš. Tak, jak ho znáte. Já hned 
samosebou s nohama dolů, hned jsem mu nabídnul moji židli, protože von 
seděl na dřevěnej votáčecí, co moc nedrží. Ježíš (no, byl to fakt von), 
pomyslel jsem si, ještě aby tak sebou tady kecnul na zem. Ale Ježíš mi pěkně 
pokynul a povídal: „Neboj, WWW, já tu židli dobře znám a nech mi ji.“  

„Tak si alespoň vemte tady pracovní boty (co mám jedny nový v rezervě), 
tady je to samá špona.“  

„A proč jako,“ koktal jsem zblble, „proč jako, Pane, čemu vděčím, teda 
vítejte.“  

„WWW,“ povídal Ježíš, „ty jsi můj chatař vyvolený, v tobě se mi velmi 
zalíbilo. Ode dneska budeš hlásat mé slovo na Zvířetníku. Neboť je to 
cháska bezbožná, s dobrým srdcem sic, ale to nestačí. Budeš apoštolem pro 
třetí tisíciletí. Poučíš je.“  

„No pane,“ povídal jsem, „já nevím? Vždyť jsou snad horší chaty!“  

„Ano, pravím Ti,“ povídal Pán, „ten pod Astonem přijde kompletně celej do 
pekla, ostatní, při mé neskonalé lásce, to mají za vočistec a to na celou 
polovinu věčnosti. Ale Zvířetníky zachráním, pokud budou naslouchat 
mému slovu, které ty jim přijatelnou formou podáš!“  

„Nemohl by to dělat jinej Honza, pane? Von je takovej velebnej, šlechetnej, 
nekouří a vůbec, je to dobrák.“  

„Myslel jsem na něj,“ povídal Ježíš, „ale má pořád šprajcnutej krk, nemohl 
by se vznešeně rozhlížet po zástupu Zvířetníků!“  

„A co Medvídek?“  

„Medvídek ne!!“ vykřikl (velmi pohněvaně) Ježíš. „Nemá rád česnek, ten 
nádherný dar, který můj otec na nebesích dal lidem na topinky!!“  
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„Tak já to tedy vezmu,“ povídal jsem. „Ale to, to budu jako vy, Pane?“  

„Ano, WWW, nebudou tě mít někteří rádi, budou tě vláčet po Zvířetníku, ale 
ty nesmíš polevit, neboť mám Zvířetníky velmi rád a chci je zachránit pro 
ráj, kde se setkají s Tojefukem a Kardiakem!“  

„Já se necejtím, pane, ale vopravdu dost silnej na tuhle věc. Hlavně jestli to 
bude to samý jak s váma. Dyť vás chtěli ve vaší vesnici ukamenovat. Pane, 
tohodle já se vopravdu bojím. Hle, budou rozezleně volat: ‚Není-liž to ten 
WWW, co tady tlachal a vydával se za Šejbalku? Ten nám chce hlásat 
spásu?!‘ Voni pane sednou k počítači a to budou šutráky, já to nechci vidět. 
A to už vůbec pane nemluvím vo tom, že bych ukřižování tak důstojně jak 
vy nezvládnul a řval bych jak pavián: Ať mě nechaj, kurník, děte pryč, co 
jsem vám udělal?“  

„Neboj, WWW, příští pátek pro tebe zase přijdu, projdeš se mnou až na tu 
Golgotu a já tě na tvé poslání připravím.“  

Najednou zase hluk, votevřu, nohy, nohy pořád na stole, cigareta vyhořelá 
v popelníku. Uf, zdálo se mi to jen. Najednou koukám na tu dřevěnou 
votáčecí židli. Zůstalo na ní kus utrženého jasně bílého plátna, jak se to 
chytlo za vodštípnutej okraj. A lidičky, ty nový boty, ty byly fuč!!  
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SVATBA V KÁNĚ GALILEJSKÉ  

Přišlo to náhle. Stál jsem zrovna před garáží a řešil problém. Jestli si mám 
natáhnout prodlužovák a vysát auto před garáží, nebo s ním zajet k pumpě. 
Zvažoval jsem výhody a nevýhody.  

Před garáží mám na to čas. Ale musím natáhnout ten prodlužovák a donést 
vysavač. Bude mi do toho kecat soused. Když pojedu k pumpě, tak zaplatím 
jedno euro. Bude za mnou třeba fronta a zase tam nechám venku koberečky.  

Pak jsem tu skupinku uviděl. Jeho jsem nemohl nepoznat. Najednou byli 
u mě.  

„Tak WWW, pojď!“ povídal pan Ježíš, „víš, co jsem Ti slíbil.“  

„Jo, jo,“ koktal jsem, „já jen zamknu garáž a barák a nechám lístek Magdě, 
že jsem šel s vámi, Pane.“  

„Musíš jít hned, WWW!“ řekl přísně Ježíš a učedníci za ním kroutili hlavou 
nad tím, co jsem říkal.  

„Tak já jdu, ale já bych si přeci jen skočil alespoň pro kytaru, kdyby nám po 
večerech bylo u jezera smutno.“  

Ježíš se hezky usmál a povídal: „Ale fofrem, WWW!“ Byl jsem hned 
zpátky. Učedníci vobcházeli mýho Peugeota, jeden strčil hlavu do 
otevřenýho okýnka, zmáčknul čudlik, sklo vyjelo nahoru a on nemohl ven. 
Hned jsem ho vysvobodil a on se na mě mračil.  

Pak jsem šli. Chtěl jsem jít vepředu, jako že to tady znám, ale najednou jsem 
nic nepoznával, najednou jsem byl Jinde!  

„Pane,“ povídal ten učedník, co si skřípnul hlavu, „podívejte se, jak je 
voblečenej. To se přeci nehodí, ať jde kousek za náma!“  

Ale pan Ježíš mě nedal a povídal tomu učedníkovi: „Není důležité, co má 
člověk na sobě, když jde, ale důležité je, kam jde.“  

To se mi strašně líbilo, že toho náfuku tak utřel. Neměl bejt s tím pežotem 
tak zvědavej, já mu za to přeci nemůžu!  

„Já vím, pane, kam jdeme!“  

Uvědomil jsem si najednou, že já vím, co bude, a oni to nevědí. „Jdeme do 
vesničky Kána a tam bude svatba. Dojde tam víno a to bude Váš první 
zázrak.“ Ježíš se usmíval. A já mlel dál. „Todlecto se mi strašně líbí, že jste 

http://wewko.bloguje.cz/491892-apostol-pro-treti-tisicileti-pribeh-prvni.php
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453 

začal tak lidsky. Oni vám to budou vyčítat, ale to je vohromná věc, přeměnit 
vodu na víno pro vobyčejný lidi, já si na tenhle váš nádhernej zázrak často 
vzpomenul!!“  

„Jednou, to došlo takhle v pátek odpoledne u Kance pivo. Bylo strašný 
horko. Lidi odcházeli a strašně reptali.“  

Viděl jsem, že Ježíš se pořád usmívá a tak jsem pokračoval: „Lidi vůbec 
strašně reptají, vždyť to víte. Oni si mysleli, že Mesiáš, tedy jako vy, přijede 
ve zlatým kočáře, rozdá měchy peněz, že ten ráj rovnou přiveze. Tohleto 
Vám nemůžou vodpustit. Dobrá polovina, co jich klečí v kostele a dívají se 
zbožně na Vás, tak tu představu má pořád. Ale abych se vrátil k tomu 
strašnému pátku. Zůstal jsem tam a vzpomenul si na tenhle krásnej zázrak, 
co za chvilku přijde. Ne že bych se rouhal a volal Vás, Pane, na pomoc, ale 
prostě jen tak, jen tak mi přišlo, co by se stalo, kdyby z kohoutku, jak pod 
ním Imra voplachoval sklenice, začalo téct pivo. A najednou koukám přes 
vokno, přijel náklaďák s nápisem "Chebský pivovar". A za ním utíkali ti 
reptající!“  

Došli jsme do té vesničky a usedli na svatbě ke stolům. Došlo víno. Vlastně 
došlo těsně před tím, než jsme přišli. Matka Ježíšova, která tam byla, 
požádala svého syna o pomoc. Ježíš nejdříve nechtěl. Ten učedník se 
skřípnutou hlavou se tvářil, že on víno nemusí, že on si najde studánku. Ale 
já jsem se k Pánovi naklonil.  

„Pane,“ povídal jsem, „já nevím, ale svatba bez vína?! Já vím, já to pořád 
beru podle sebe. To by byla strašná vostuda v našem městečku, to bych se 
musel vodstěhovat, emigrovat a stejně by mě to dohonilo.“  

Pak se to stalo. Ježíš nechal naplnit kamenné nádoby vodou a najednou z ní 
bylo víno. Ochutnal jsem.  

„Pane,“ povídal jsem nevěřícně, „tohle víno já znám!“  

Chutnalo mi moc. Začal jsem se zoufale šacovat a nic! Znova jsem projel 
všechny kapsy, ale nic!!  

„Copak, WWW, copak hledáš?“ ptal se mě Ježíš.  

„Ale nic,“ řekl jsem a zastyděl jsem se. Všichni okolo byli z toho zázraku 
tumpachoví, jen já ne. Vždyť jsem o něm věděl.  

„WWW,“ povídal Ježíš, „nadzvedni ten ubrousek před tebou.“  
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Poslechl jsem. Nechtěl jsem teď tomu zázraku věřit já: pod ním krabička 
"Gauloises blondes" a zapalovač!!!  
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VYČIŠTĚNÍ CHRÁMU  

Druhý den po té svatbě v Káni Galilejské jsme šlapali k Jeruzalému. Bylo mi 
dobře. První zázrak Ježíše se opravdu povedl. Vypil jsem toho vína dost, ale 
hlava byla ráno čistá. To víno, tu sortu, to musel Pán udělat určitě kvůli mně! 
Považoval jsem si toho. To vám bylo víno z oblasti Languedoc, co se táhne 
podél Středozemního moře a já mám víno odtud nejraději. Nemá v sobě tu 
těžkost jako Bordeaux, ani náznak trpkosti jako někdy Côte du Rhône. Je 
tam jiskra, slunce, prostě, mám ho rád!  

Ježíš kráčel zamyšleně vepředu, já jsem zůstal poslední až za učedníkama. 
Nechtěl jsem ho rušit. A i já jsem měl o čem přemýšlet. Taky jsem zůstal 
pozadu proto, že jsem si občas zapálil, tak abych tím ostatní neotravoval 
a nefoukal to na ně. Musím vám říci, že tu krabičku "goluasek", co mi náš 
Pán přidal k tomu zázraku, to bylo něco vohromnýho. Kouřil jsem k tomu 
vínu dost včera, ale prostě z ní neubývalo. A tu mne napadlo, že tu krabičku 
prostě nějak propašuju zpátky do třetího tisíciletí. Nebudu utrácet za 
cigarety, ještě budu moci je vlastně prodávat a vydělám na tom majlant.  

Ale hned jsem se vám strašně zastyděl. Že se ve mně ozval zase ten malej, 
vyčůranej Čecháček. Který velké události dovede prožívat naplno jen 
chvilku, pak už hned kouká, co by z toho všeho mohl mít eventuelně jen on 
sám. Že třeba zrovna naposledy, když se cinkalo klíčema, tak z kraje on 
taky, jako všichni ostatní, ale ke konci už cinkal šperhákama. V tom 
všeobecném nadšení se to ztratilo!  

Věděl jsem, kam jdeme. Do Jeruzaléma. A věděl jsem i to, co ještě nevěděli 
učedníci. Že náš Pán tam vyžene tu holotu kramářskou, která se usadila na 
největším nádvoří a nejraději by vystavovala své zboží i na oltáři. Ten 
učedník, co si skřípnul okýnkem hlavu v mým "pežotu", už se na mě 
nemračil. Půjčil jsem mu na chvilku moje botasky a ukázal, jak se dělá 
klička. Skoro jsem si o ně musel říct, velmi nerad je sundával. Přišli jsme do 
Jeruzaléma. Lidičky, já jsem takovej mumraj ještě neviděl.  

Když vám řeknu, že jsem se tam s těma texaskama a botaskama skoro ztratil, 
tak mi nebudete asi věřit. Ježíš kráčel rovnou k obrovskému chrámu. Chrám 
mne ohromil, ale ten zmatek před ním také. Na hlavním nádvoří nestály 
skupinky zahloubaných věřících, ale byl tam trh s dobytkem. Sice pro 
potřeby obětí, ale vypadalo to tam hrozně. Vietnamské trhy na hranicích jsou 
proti tomu tiché poutní místo.  
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Prodávalo se tam všechno, trhovci vykřikovali ceny, vyměňovala se tam 
pšenice, prodávalo koření. No prostě, jak už jsem napsal, nejraději by si 
vlezli trhovci až na oltář. Ježíš si upletl z motouzu bič. A ten najednou 
zasvištěl nad hlavama trhovců. Já jsem vyskočil na takovou malou zídku, 
právě včas. Kolem mě se to všechno hnalo z nádvoří pryč. Bylo to úchvatné 
divadlo. Ježíš měl jen jeden bič, ale měl jsem dojem, že sviští celé nebe nad 
náma. Ani jeden z těch svalnatých chlapíků, co povalí jinak býčka za rohy na 
zem, se neopovážil našeho Pána v prosté bílé košili zastavit. Prchalo to 
všechno. Ježíš zpřevracel stolky směnárníkům. Z toho jsem měl vobrovskou 
radost; to jsem měl udělat, napadlo mě (ano, docela blbě), když mě ve 
Varech vzali na hůl, když jsem měnil eura. Měl jsem jet do Baumaxu, koupit 
motouz, uplést bič a vypráskat je. Místo toho jsem se jen vztekal 
a kontroloval účtenku po obědě, ač to jinak nedělám.  

Ale rychle zpátky k chrámu. Za chvilku bylo nádvoří čisté. Nikdo si 
netroufnul oponovat. Ani farizejové ne! Nějak vycítili, že přišel pravý dědic 
toho chrámu. Ale nelíbilo se jim to, to teda bylo dobře vidět.  

Večer jsme seděli za hradbama Jeruzaléma u ohně. Ježíš od něj poodešel, 
procházel se zamyšleně. Chtěl jsem mu něco říci, ale netroufnul jsem si. Až 
když ostatní učedníci usnuli, opatrně jsem se přiblížil.  

„Pane?“  

Ptal jsem se potichu, myslel jsem , že mě neslyší. Ale Kristus se otočil.  

„Copak, WWW, ty mi chceš něco říct, viď? Já vím, co mi chceš říct, ale 
řekni to ty sám.“  

„Ano,“ zakoktal jsem, „chtěl jsem říci, že vás musela potom trápit jedna věc. 
Že ti trhovci jsou nezničitelní, že si budou stavět nové chrámy. Budou se 
jmenovat Tesca a Carefury a Spary. A lidi že podlehnou falešné zbožnosti. 
Já jsem byl před Vánocema ve Varech v Tescu, pane, a najednou jsem zjistil, 
že mám v kapse takový špunty do uší, co je mám nosit v práci. Tak jsem si je 
strčil do uší a najednou bylo ticho. A já jsem viděl ty skupinky falešnejch 
věřících, jak koukají do regálů jako na oltář a jak si počítají, jestli jim dají 
ještě půjčku, tak to vypadalo, jako by se modlili.“  

„A ty jsi lepší, WWW?“ zeptal se Ježíš.  

„Ne, pane, vůbec ne, já jsem nepřišel žalovat. Já jsem stejnej. Akorát půjčky, 
ty nenávidím, nenakupuji na půjčku. Ale jinak mám doma spoustu věcí, 
které vlastně nepotřebuji, neodolal jsem jen pokušení! Ale pane, já jsem vám 
chtěl něco říci a trochu se bojím.“  
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„Jen povídej, WWW!“  

„Vy to znáte, co je to pokušení. Vždyť vás Satan pokoušel? Vynesl vás 
nakonec na vyvýšené místo a nabídl vám dary neuvěřitelné, jen když mu 
podlehnete. Ale vy, Pane, vy jste měl nad sebou obrovskou sílu, bděl nad 
Vámi váš Otec. Měl jste se o co opřít.“  

„Pokračuj, WWW,“ povídal Ježíš přísně, ale já viděl, že se mu oči trochu 
usmívají.  

„Já jsem chtěl říct, Pane, abyste pomyslel na to, že ti lidé nejsou zase tak 
špatní. Že to není jen mamon, co je žene. Že chtějí třeba udělat radost 
někomu, zadluží se u toho, nestačí splácet, přijde exekutor. Že jen neumí 
rozeznat někdy pravé hodnoty.“  

„A když jsem vás viděl, Pane, dnes s tím bičem nad hlavou, tak vám musím 
něco říci! Vy jste tenkráte odolal a Váš Otec vám vystrojil na poušti hostinu. 
Andělé vás při tom obsluhovali! Pane, už budu končit, chtěl jsem vám jen 
říci, že až přijdete podruhé, jestli byste pomyslel na tohle, co vám teď říkám. 
Že ti lidé si žádnou hostinu, jako Vy, nezaslouží, to dá rozum.“  

„Ale ten bič, Pane, ten bič také ne!!!!!“  
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O KAMENOVÁNÍ PROROKŮ 

Procházel jsem s Ježíšem a učedníky Galilejí. 

Uvědomil jsem si najednou, jak zkreslenou představu mám o té zemi. 
Zafixovány z televizních novin mám jen ty kameny, co je hází Palestinci na 
Izraelce. Ale viděl jsem tam krásná a kouzelná místa. Hlavně jsem ale 
sledoval počínání našeho Pána, Ježíše Krista!  

Konal všude zázraky, vohromný, neuvěřitelný! Tak třeba jednou. Šel jsem 
s ním do synagogy. Zul jsem si venku botasky a schoval do roští. 
V synagoze vám byl posedlej. Takovýho janka jste ještě neviděli, to vám 
teda garantuju. Chlap sebou házel, mlátil vo zem, řval jak tur a to dokonce 
i na našeho Pána. A on jen klidně, skoro tiše řekl "VYJDI".  

To byl pokyn pro Satana, který se v nešťastníkovi patrně usadil. Protože 
najednou sebou chlap naposledy mrsknul, udělal si bouli vo sloup a byl klid. 
Jen si tu bouli mačkal. Tu mne napadlo, kolik nešťastníků dneska potřebuje 
právě tohle mocné slovo. Ale nedostává se jim ho. Jsou zavření nadosmrti 
v ústavech, ládujou je práškama, aby v nich Satan přiblble chrápal, 
a příbuzní o nich raději nemluví.  

Když jsme odpočívali jednou pod stromem a učedníci usnuli z toho horka ve 
stínu, přiblížil jsem se ke Kristovi. „Pane, mohu se na něco zeptat?“  

Kristus mi udělal vedle sebe místo „Tak se ptej, WWW!“  

„Chtěl jsem se vás zeptat, co mi prostě vrtá strašně hlavou! Teď, když jsem 
všechno viděl sám. JAK TO?! Jak to, pane, že jste nebyl poznán? Vždyť jste 
dělal a děláte zázraky. Vždyť ti lidé musí vidět, že to není podvod! Ten 
chromajzl vedle nich žil desetiletí, ten slepej taky, uzdravujete slovem na 
dálku. Jak to, jak to, že jste nebyl poznán?“  

„WWW,“ odpověděl Pán po chvilce, „ty už toho víš trochu více než 
učedníci, co teď spokojeně chrní. Už víš, že lidé prostě pravým zázrakům 
nechtějí věřit. Považují je a budou považovat za podvod. Nepochopí je. 
A podvody budou považovat za pravé zázraky. Budou někde na dně duše 
tušit, že to je podvod, ale upnou se k nim.“  

„To je pravda,“ řekl jsem. „Podvodník to umí líp naaranžovat! Vy je vypálíte 
jen tak od boku. To byste viděl, jak by vám to na Nově pěkně zpracovali.“  
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Probudil jsem učedníky a vydali jsme se k Nazaretu. Na tohle jsem byl 
strašně zvědavej. Na to, jak vesničané, co s nima Ježíš vyrostl, ho budou 
chtít ukamenovat.  

Věděl jsem, co se bude dít, a přemýšlel jsem o tom, že to je jako s těma 
zázrakama. Lidi nechtějí slyšet pravdu. Hned berou do ruky kámen. 
Vzpomenul jsem si na jeden zapomenutej článek K. Čapka, ve kterém těsně 
před Mnichovem varoval sudetské Němce, že tohle pro ně skončí špatně. 
Ten článek není moc známý, musím si ho najít, až se vrátím z putování. 
Sudetští Němci si tohodle proroctví nevšimli. K .Čapka ale "kamenovali" 
v těch dnech čeští "vesničané", "Čecháčkové" a uštvali nejlepšího 
spisovatele, co jsme snad kdy měli, k smrti.  

Všechno se to prostě opakuje, myslel jsem si, i když trochu jinak. Ale pořád 
je to zloba tupých "vesničanů" na někoho, na koho by měli být pyšní, a jejich 
oslava podvodníků. Třeba na Staromáku toho v beranici.  

Došli jsem do Nazareta. Nechtěli slyšet slovo Boží. S hněvem se obrátili 
proti Ježíšovi. „Co nám to tu vykládá ten kluk, co tu ještě nedávno zametal 
tátovi dílnu? To že je syn Boží, to že je on, co koná zázraky?“  

Táhli ho za ves, aby ho tam ukamenovali. Učedníci byli zděšení. Já ne, já 
jsem byl klidnej. Věděl jsem co bude následovat. Ale, musím se přiznat, 
kdybych to nevěděl, kdoví, jestli bych nezdrhnul, taková tam byla zloba!  

Nestalo se nic. Najednou ztuhli, nebyli schopní se sehnout pro kámen a hodit 
ho. Pán Ježíš mezi nima důstojně prošel a šel pryč. Zapálil jsem si gauloasku 
a jednomu jsem fouknul kouř do obličeje.  

„Tak, tentokráte vám to, blbečkové buranský, nevyšlo!“ řekl jsem.  

Ale pak už jsem zdrhal, co mně nohy stačily. Najednou jsem si uvědomil, že 
šli původně kamenovat, a nevěděl jsem, jak to jejich ztuhnutí bude dlouho 
trvat. Vyřádili by se, lumpové, na mně a ani bych se stejně nedostal do 
Bible!!!  
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NENAJDU V SOBĚ ODVAHU ZEPTAT SE...  

Apoštolové mají být národům světlem, slovem i příkladem. 

Pořád musím přemýšlet o tom, proč si mě Ježíš vybral, abych znova s ním 
všechno prošel. Vidím ohromné věci, vidím zázraky, vidím zlobu farizejů. 
Ale vím, že nebudu mít odvahu tuhle cestu dokončit. Že se nebudu moci 
dívat, až našeho Pána budou bičovat a povlečou ho na Golgotu.  

A také vidím, že to na mně Kristus vidí. Vždy, když učedníci usnou, jdu za 
ním a povídáme si. S učedníkama je legrace. Tuhle jsem si prohlížel botasky, 
jak se mi na nich začíná v tom horku odlepovat podrážka. Neměl jsem je 
kupovat u Vietnamců. Ale nekupte to za tu cenu, když to jsou "pravé 
Botasky"!  

Ptali se mě také na toho mého Peugeota, co stál před barákem, když pro mne 
přišli. Nevěděl jsem, jak jim to vysvětlit. 

„To máte tak,“ povídal jsem, „kdybybychom si do toho sedli, tak budeme 
všude rychleji. Náš Pán by stihnul o hodně více kázání a zázraků.“  

Pořád tomu nerozuměli.  

„To by ale musel přeci někdo tlačit, ne?“ řekl ten, co si v okýnku skřípnul 
hlavu. Už jsem se chtěl rozčílit! Ale najednou jsem si uvědomil, kolik má to 
auto najeto, že vlastně ten učedník není tak ouplně vedle.  

„No jo,“ povídal jsem, „někdy vlastně jo!“  

Přemýšlím, kam až s Pánem dojdu. Vím určitě, že až k poslední večeři. 
Protože ho chci vidět, protože chci uvidět Jidáše. Tu zradu. Vůbec nemám 
odvahu se na něj zeptat. Ta postava mi nedá spát. Proč se na něj snesla zloba 
celého světa? Že zradil Krista? Ale vždyť ho všichni znali. Nemohli se 
splést, když pro něj naposledy přišli. Jsem si skoro jist, že se o ty pitomé 
stříbrňáky nemohlo jednat. Pocházel z bohaté rodiny, ty peníze byly pouze 
symbolické. A jestli to byl boží plán, tak on hrál v něm jen tu hroznou úlohu! 
I Ježíš mu přece řekl: „Běž a učiň, co učinit máš!“  

Ale i kdyby to nebyla pravda, kdyby zradil, proč se stal symbolem zrady 
nejhorší, zrady zištné, bezcharakterní? Milionkráte před ním a milionkráte 
po něm bylo zrazeno způsobem daleko proradnějším a hlavně, hlavně na 
jedno musím myslet! 
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Musím myslet na to, že Jidáš dokázal nahlédnout hloubku své zrady. Že ji 
sám odsoudil, vzal provaz a oběsil se. Kál se! Snad způsobem, který Bůh 
zakazuje, ale kál se a potrestal se!  

Kdo z těch velkých zrádců tohle kdy dokázal? Ještě se se svou zradou 
chlubili, nechali svou zradu oslavovat a milióny těch, co jsou vždy 
připraveni plivnout po Jidášovi, tak jejich zradu uctívají a oslavují!  

Ale vím, že nenajdu odvahu se Krista na Jidáše zeptat! Protože bych zašel 
příliš daleko.  

A vy, co to čtete, vy byste tu odvahu našli?  
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