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MÛj str˘c Chrobák je zatím pomûrnû neúspû‰n˘ vynálezce. ¤íkám
zatím, protoÏe v blízké budoucnosti se to nepochybnû zmûní, neboÈ
str˘c uÏ nevlastní televizi. Ona mu vybouchla, kdyÏ po ní jedna za-
ujatá osoba mr‰tila granát. Asi se divíte, jak to spolu souvisí, ale hned
vám to vysvûtlím. 
Chrobáka v televizi zaujaly reklamy na pastilky proti ka‰li. 
„To by v tom byl ãert,“ pravil sám k sobû, „abych nevynalezl nûco
úãinnûj‰ího, neÏ jsou ty jejich vûtrové bonbony za nehorázné ceny.
Cel˘ národ zbavím ka‰le, a to za cenu pfiijatelnou, lidovou.“
Reklamní slogan vynalezl z fleku:

Trápí tû záchvaty ka‰le?
Kup si moje ha‰le!

Tuhle reklamní kampaÀ Chrobák rozpoutal a sliboval, Ïe kdo zcucá
jeho ha‰le, ten si naposledy zaka‰le – a dost!
NejváÏnûj‰ím problémem Chrobákov˘ch vynálezÛ je dávkování.
A str˘c to jako obvykle pfiehnal.

( 7 )

Jak Chrobák 
nalezl uplatnûní 
pro na‰e vlohy1
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Tentokrát se na jeho ha‰le nachytali vût‰inou dÛchodci. Na‰tûstí jich
nebylo tolik, aby to vyvolalo paniku, takÏe nebylo nutné Chrobáko-
vy ha‰le stahovat z prodeje. Vlastnû se jednalo jen o dva politová-
níhodné pfiípady.
Tím prvním byla dÛchodkynû Morávková. Po první ha‰li opravdu
ka‰lat pfiestala, ale pak si dala je‰tû jednu, a pfiestala i d˘chat.
Ten druh˘ ne‰Èastník byl dÛchodce Zalabák. Je‰tû nebyl ani ve tfie-
tinû první ha‰le, kdyÏ ze sebe vyrazil svÛj poslední mohutn˘ hepãík
a vtom jeho ústa mocn˘m obloukem opustil fale‰n˘ chrup.
Chrup se hbitû zakousl do l˘tka jisté paní Hromádkové, shodou okol-
ností ãlenky âerveného kfiíÏe, a ta Ïádala na Zalabákovi potvrzení, Ïe
netrpí vzteklinou. JelikoÏ ho dÛchodce nemûl, veterinární správa roz-
hodla, Ïe musí b˘t utracen. Zalabák ov‰em dostal ‰anci na poslední pfiá-
ní, jeÏ bylo celkem jednoduché a splnitelné: projít se kolem Chrobáko-
va obydlí, aby mohl na vlastní oãi spatfiit dobrodûje svého utracení. Tak
se tedy Zalabák pro‰el a mr‰til oknem do Chrobákova obydlí granát. 
Str˘c mohl sice poÏadovat satisfakci i jisté finanãní od‰kodnûní u sou-
du, ale správnû usoudil, Ïe neÏ by se rozjela toporná byrokratická
ma‰inérie, bude uÏ dÛchodce stejnû utracen.
A ãas mu dal za pravdu. Zalabák byl utracen.
Chrobák zanevfiel na televizní reklamy a svolal celou na‰i partu na
váleãnou poradu.
„Doba je zlá, chlapci,“ oznámil nám, „ale já neklesám na mysli. Mu-
sí pfiece existovat nûjak˘ zpÛsob docela slu‰né obÏivy.“
„To záleÏí na tom, o jakou práci máte zájem,“ prohlásil Mirek.
„Kdo mluví o práci?“ zachmufiil se Chrobák. „Toto slovo nesná‰ím.
Mluvil jsem pouze a v˘hradnû o pfiípadném zdroji obÏivy.“
„Tak to vám asi tûÏko poradíme,“ pokrãil âenda rameny.
„Neporadíte vy, poradím si sám,“ ujistil nás Chrobák. „Nicménû jsem
ochoten vyslechnout v‰echny va‰e rozumné návrhy, budou-li nûja-
ké. Zítra touhle dobou se opût u mû sejdeme.“
Nevím, jak ostatní kluci, ale já mûl upfiímnou snahu Chrobákovi po-

( 8 )
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moct. JenÏe opravdu bylo tûÏké najít pro str˘ce zamûstnání, které by
mu vyhovovalo. Jeho neklidného vynalézavého ducha nebylo moÏ-
né spoutat osmihodinovou pracovní dobou.
„Co tak tupû civí‰?“ zeptal se mû laskavû otec. 
„Myslím na Chrobáka.“
„Také se mi o nûm obãas zdává,“ pokfiiÏovala se máma.
„A hezké sny?“
„Obãas i hezké,“ fiekla upfiímnû matka. „Ov‰em v tûch hezk˘ch ví-
dám Chrobáka v˘hradnû v márnici.“
Z ãehoÏ je vám snad dostateãnû jasné, Ïe máma je proti str˘ci zauja-
tá. Ba dokonce lze fiíct, Ïe kaÏdé jeho náv‰tûvy v na‰em bytû se dûsí. 
Já s ní sice v Ïádném pfiípadû nemohu souhlasit, ale na druhé stranû
musím objektivnû uznat, Ïe pro nûkteré slab‰í nátury jsou str˘covy
vynálezy pfiíli‰ silné kafe. 
Pfiedtím neÏ se Chrobák vrhl na ha‰le, vynalezl vysavaã. MoÏná si
fiíkáte, Ïe to nebyl pfiíli‰ originální vynález, ale to se m˘líte. Str˘cÛv
pfiístroj byl ãtyfirychlostní. Na první rychlost se dalo je‰tû normálnû
luxovat, ale uÏ dvojka pfiedvedla svoji sílu.
„Hele, pavuãina,“ pov‰iml si Chrobák nepatrné pavuãinky nad zá-
clonou u okna. „Teì vám ukáÏu, jak s ní zatoãím!“
Str˘c dodrÏel slovo. Druh˘ rychlostní stupeÀ zatoãil nejen s pavuãi-
nou, ale taky se záclonou a skobkami, které drÏely ve zdi konzole.
Dfievûn˘ rám spadl na zem, matka padla do mdlob.
Chrobák v‰ak luxoval vesele dál.
„To je síla, co?“ halekal.
Nikdo s ním nepolemizoval. Máma byla omdlelá a já s tátou jsme
jen zírali. 
Lux, zatím pofiád je‰tû na dvojce, si hravû poradil i s omítkou 
kolem okna a dokonale ji vcucnul aÏ na holé cihly. V tu chvíli se
Chrobák na‰tûstí zamotal do hadice, ale nane‰tûstí pfii pádu pfiepnul
na trojku a pfiemístil se k protilehlé zdi. Celkem bez problémÛ zaãa-
la trojka cihly ze zdi polykat a nám se tím otevfiel krásn˘ v˘hled do

( 9 )
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bytu na‰ich sousedÛ. Soused Málek, pfied sebou na talífii grilovanou
pÛlku kufiete, vytfie‰til oãi. Vzápûtí je vytfie‰til je‰tû jednou, to kdyÏ
Chrobák zafiadil ãtyfiku a vysavaã panu Málkovi kufie odebral. A to
na vzdálenost nejménû tfií metrÛ! Vsadím se, Ïe zgrilovan˘ opefie-
nec si ani ve snu nedokázal pfiedstavit, Ïe si je‰tû zalítá.
Ani jsme si s tátou nestaãili v‰imnout, Ïe se máma probrala. Rychle
odhadla situaci a pokusila se lux, stále je‰tû zafiazen˘ na ãtyfiku, za-
mífiit pfiímo na Chrobáka. Ale pfii tom manévru, jak se vysavaãe zmoc-
Àovala, zamífiila nejprve na strop, a tak jsme v na‰em pokoji uvítali
i manÏele Pok‰teflovy. Îuchli k nám se stropem, s klecí s papou‰kem
a s televizí. Kfiehk˘ pfiístroj pád nevydrÏel, odolnûj‰í Pok‰teflovi to
odnesli jen nûkolika frakturami. Papou‰ek dopadl hÛfi. Ze‰ílel, a pro-
toÏe to byl mluvící andulák, popfiál nám hezk˘ veãer a na troskách te-
levize zaãal improvizovat veãerní televizní zpravodajství: „Vítám vás
u posledních katastrrofick˘ch zprráv dne‰ního vysílání…“
Zaãalo nás v pokoji pfiib˘vat. Dírou ve zdi se protáhl soused Málek
a doÏadoval se svého kufiete. Máma se zase doÏadovala pistole, aby
mohla zastfielit Chrobáka.
Str˘c mûl ov‰em v podobn˘ch situacích praxi a nikdo z nás ani ne-
postfiehl, kdy se vypafiil. 
VraÈme se ale k str˘cov˘m ha‰lím.
Ani smrt – respektive utracení dÛchodce Zalabáka nezbavila vûãné-
ho vynálezce jeho nezkrotného optimismu.
„Nedá se nic dûlat,“ pravil, „pokrok vûdy si ãas od ãasu nûjakou obûÈ
vybere.“
A nikdo s ním nepolemizoval. Nûktefií hlavnû proto, Ïe uÏ se tou obû-
tí stali.
A na to v‰echno jsem myslel, kdyÏ jsem v rodinném kruhu pfiem˘‰-
lel o Chrobákovû budoucnosti. 
JenÏe ani kdyÏ uÏ nás máma svolávala k veãefii, jsem na nic kloud-
ného nepfii‰el. 
Shodou okolností jsme mûli kufie. Ne sice grilované, ale s nádivkou.

( 10 )
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UÏ ani nevím proã, ale fieã pfii‰la opût na Chrobáka.
„Já,“ rozohnila se maminka, „jsem ãlovûk kultivovan˘ a civilizova-
n˘, ale kdyby na to pfii‰lo a nûkdo mi to zvífie naporcoval, tak bych
Chrobáka klidnû seÏrala.“
„Ale fuj,“ zakousl se otec do steh˘nka. „Copak ty bys klidnû snûd-
la bratrance?“
„Klidnû ne, to je pravda,“ zchladla matka, „ale s radostn˘m vzru‰e-
ním urãitû.“
„Rodiãové,“ ozval jsem se znechucenû, „pokuste se aspoÀ u jídla
trochu ovládat.“
„To je pravda,“ fiekl otec. „Já se vskutku ovládám jen stûÏí. Kdo má
taky zrovna u veãefie poslouchat, Ïe mu tvá matka chce seÏrat pfií-
buzného.“
„Ona jen tak Ïertuje, viì, mami?“
„Samozfiejmû Ïe Ïertuji,“ prohlásila máma. „Ve skuteãnosti bych ani
jedno sousto z Chrobáka nemohla pozfiít. Mnû se dûlá ‰patnû uÏ pfii
pouhém vyslovení jeho jména. TakÏe si ani nedovedu pfiedstavit, oã
hor‰í by to muselo b˘t pfii jeho konzumaci.“
„Mûl by zhubnout,“ fiekl otec, „to sedavé vynálezecké povolání mu
nesvûdãí. Mûl by si aspoÀ obãas kondiãnû zabûhat.“
„Copak se nenalítá dost?“ namítla máma. „Co já vím, jen za minu-
l˘ rok vyletûl do luftu nejmíÀ ãtyfiikrát.“
„Ov‰em sportovat se má pravidelnû, ne nárazovû,“ namítl otec.
„Nechci se pfiít,“ pravila matka, „ale i kdyÏ lítá nárazovû, tak je to
dost pravidelné. Spí‰ by si mûl nûkdy v klidu posedût. Nejlíp v kfies-
le. A vÛbec nejlíp v elektrickém.“
„Copak ty opravdu Chrobákovi nepfieje‰ nic dobrého?!“
„Jen klid, Bedfiichu, nerozãiluj se. Samozfiejmû Ïe ano. Pfieji mu klid-
nou smrt. A hlavnû bez bengálu, jak˘ rozpoutá vÏdy, kdyÏ nav‰tíví
na‰i domácnost.“
Str˘ci pfii tûchhle na‰ich rodinn˘ch hovorech urãitû muselo zvonit
v u‰ích. A zvonilo.

( 11 )
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Táta ‰el otevfiít. Ale nebyl to Chrobák, n˘brÏ soused Pok‰tefl, co byd-
lí nad náma.
„Tak jsem vás chtûl pÛvodnû, milí sousedé, zaÏalovat, Ïe mi pfiiãi-
nûním va‰eho vynalézavého pfiíbuzného ze‰ílel papou‰ek. Veãer co
veãer samé katastrofické zprávy. Pak jsem pochopil, Ïe to Ïádnej
soud nevezme. VÏdyÈ si staãí pustit televizi – tam je to pfiesnû to
sam˘.“
„A proã jste vlastnû pfii‰el?“ fiekla nevrle matka. „Jen proto, abyste
nám tohle sdûlil?“
„Máte pravdu,“ pravil Pok‰tefl, „jen kvÛli tomu jsem nepfii‰el. Ale
mohli byste mi dát Chrobákovu adresu?“
„Chcete ho snad zabít?“ zeptala se máma s nadûjí v hlase.
„To chraÀ bÛh,“ pravil Pok‰tefl, „chtûl bych se s ním spí‰ dohod-
nout.“
„A o ãem?“ zeptal se otec.
„No podívejte,“ pravil Pok‰tefl, „v tomhle baráku to je‰tû pfied ãa-
sem vypadalo jako po válce. TakÏe bych si dovolil poÏadovat nûja-
k˘ váleãn˘ reparace. Nejde mi o peníze,“ dodal rychle, „mám jen ta-
kovej urãitej nápad, kvÛli kter˘mu bych se docela klidnû spokojil
s tím vysavaãem pana Chrobáka.“
„Ale k tomu Chrobákovu adresu nepotfiebujete,“ fiekla s opovrÏením
matka, „ten krám máme je‰tû ve sklepû a jestli máte opravdu zájem,
tak vám ho pfiinesu.“
„Vy byste opravdu byla tak laskavá?“
„Zdali,“ fiekla máma a ‰la do sklepa.
„A k ãemu vám ten vysavaã bude?“ vyzvídal táta na Pok‰teflovi.
„Sám jste pfiece zaÏil, jak˘ to dovede b˘t záludn˘ a nebezpeãn˘
pfiístroj.“
„To jistû,“ fiekl neurãitû Pok‰tefl. „Nûco jako Golem. ZáleÏí jen na
tom, jestli do nûj vloÏíte správn˘ ‰ém.“
Víc jsme se o jeho plánu nedozvûdûli, protoÏe se máma s vysava-
ãem vrátila ze sklepa. 

( 12 )
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„A funguje vÛbec je‰tû?“
„MÛÏete si ho vyzkou‰et,“ navrhl táta.
To nemûl dûlat. Pok‰tefl sáhl rovnou na dvojku a omítka v kuchyni
‰la hned dolÛ. Pfií‰tí t˘den budeme asi malovat.

( 13 )
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„Pánové,“ fiekl jsem klukÛm ve ‰kole, „dneska odpoledne se zase má-
me sejít u Chrobáka. Tak by mû zajímalo, jestli jste nûco vymysleli.“
„Já jo,“ fiekl âenda. „JelikoÏ tv˘ho strejdu dobfie známe, tak mû na-
padlo, Ïe by bylo nejlep‰í, kdyby se Ïivil jako rentiér. To se moc ne-
nadfie‰, akorát jednou do roka musí‰ jít do banky vybrat úroky.“
„Z ãeho?“
„To dá rozum, Ïe z kapitálu.“
„Dobrej nápad, ale nepouÏitelnej.“
„Proã?“
„Prostû proto, Ïe Chrobák Ïádnej kapitál nemá.“
„·koda,“ zalitoval âenda. „S tím jsem sakra nepoãítal.“
„Já,“ pochlubil se Mirek, „jsem vymyslel nûco lep‰ího. Chrobák by
se moh Ïivit jako pfiedpovídaã poãasí. Jednou nám pfiece fiíkal, Ïe ho
v koleni bere regma. No a to sam˘ má mÛj dûda, kterej podle toho
sv˘ho kolena a regma pfiedpovídá poãasí perfektnû.“
„Ví‰, kolik je v tomhle státû revmatikÛ?“ namítl jsem. „Tady by 
byla rázem tak silná konkurence, Ïe by to rozhodnû Chrobáka
neuÏivilo.“

( 14 )
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„Pak je ov‰em na fiadû mÛj nápad,“ ozval se Ale‰, „i kdyÏ je fakt, Ïe
ten taky vyÏaduje vstupní kapitál.“
„Kolik?“
„Pûtatfiicet korun.“
„To není zase tak závratná suma,“ zamyslel jsem se, „pfiinejhor‰ím
bysme se mohli i sloÏit. Ale je‰tû jsi nám, Ale‰i, nevysvûtlil, k ãe-
mu by právû tenhle vstupní kapitál mûl slouÏit?“
„Ke koupi ãern˘ kukly,“ pravil ná‰ ‰éfkuchafi. „Má to akorát prÛzo-
ry pro oãi, je to z v˘prodejÛ URNY a prodává se to v kaÏd˘m slu‰-
n˘m sekáãi s vojensk˘m materiálem.“
„Co je to URNA?“ zeptal se nechápavû âenda.
„No pfiece Útvar rychl˘ho nasazení,“ zaÈukal si na ãelo Mirek.
„Ale k ãemu by byla taková kukla dobrá?“ nevzdával se âenda.
Mirek, Ale‰ i já jsme se na nûj soucitnû podívali.
„Tys asi je‰tû nikdy nebyl v bance jinak neÏ s kulichem na hlavû, viì?“
„Jo, táák!“ koneãnû se âendovi rozsvítilo. „To váÏnû není ‰patnej
nápad, leda jestli Bofiík nemá v záloze je‰tû lep‰í.“
„Nemám,“ pfiiznal jsem podle pravdy. „Já jsem totiÏ vÛbec Ïádnej
nápad nedostal.“

No a s tím jsme se dostavili na na‰i odpolední schÛzku s Chrobákem. 
Str˘c nás mlãky vyslechl. 
„Nemusí b˘t kaÏd˘ pátek posvícení. Prostû neurodilo se. Jedna vût-
‰í pitomost neÏ druhá. Ani mû nic pfiíli‰ inteligentního nenapadlo,
i kdyÏ mû toho napadla spousta. Ale mÛj duch bohuÏel také Ïádné
posvícení neslavil. Nezb˘vá, chlapci, neÏ pohlédnout kruté pravdû
do oãí. A co nám ta krutá pravda fiíká?“
„Îe se neurodilo,“ navrhl Mirek.
„To jistû,“ fiekl netrpûlivû str˘c, „ale co si teì poãneme?“
„Poãkáme, aÏ se urodí,“ inspiroval se âenda.
„Tak to ani omylem!“ ujistil ho Chrobák. „âas jsou peníze a my pro-
to musíme okamÏitû jednat. ProtoÏe proã?“

( 15 )
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„ProtoÏe k tomu máme ty nejlep‰í pfiedpoklady!“
„A hlavnû zatím dostateãné a zatím neprodejné zásoby ha‰lí,“ zchla-
dil ná‰ optimismus Chrobák. „Musíme se je pokusit prodat a tím zís-
kat základní kapitál. Nejen kufie zadarmo nehrabe, ale ani kukly se
zadarmo neprodávají.“
Museli jsme uznat, Ïe Chrobákova slova jsou velmi moudrá. Tak
moudrá, Ïe se nám z jejich moudrosti dûlaly mÏitky pfied oãima. 
„Ale kde chce‰, str˘ãe, ha‰le nabízet a prodávat?“
„Zaãnûme vyluãovací metodou,“ navrhl Chrobák. „Rozhodnû ne
v domovech dÛchodcÛ. Jsem sice vyznavaãem Tyr‰ovy my‰lenky,
Ïe v zdravém tûle by mûl sídlit zdrav˘ duch, ale obávám se, Ïe to tak
stoprocentnû neplatí. Nûkdy i v zdravém tûle sídlí duch velice de-
mentní a bohuÏel totéÏ platí i naopak.“
„Matefisk˘ ‰kolky?“ pravil nedÛvûfiivû Ale‰. „To se mi nezdá. Ne-
rad bych byl oznaãen jako pedofilní jinoch, lákající právû odrostlá
mimina na cukrátka. Kromû toho mám pocit, Ïe tahle klientela není
pfiíli‰ solventní.“
„Ne, ne,“ zavrtûl Chrobák hlavou. „Zatím samá voda, mládenci. My
se naopak zamûfiíme na muÏe a Ïeny v plné síle, na sportovce. Za-
kázali jim brát anabolick˘ bobule, ale ha‰le, to je pfiece nûco doce-
la jin˘ho! To je novinka – a navíc ne‰kodná!“
„Víte to tak urãitû?“ fiekl skepticky Mirek.
„Stoprocentnû,“ pravil suverénnû Chrobák a nejistû dodal: „AlespoÀ
se mi zatím nic opaãného nedoneslo.“ 
„A jak si to konkrétnû, str˘ãe, pfiedstavuje‰?“ zeptal jsem se já.
„Podívejte, mládenci, dohromady je nás pût. Zatím se na‰ím neoce-
niteln˘m pomocníkem stane telefonní seznam. Rozdûlíme si území
na‰eho hlavního mûsta a budeme nav‰tûvovat jak bûÏná tûlov˘chov-
ná zafiízení, tak i stfiediska vrcholového sportu.“ 
V‰ichni jsme se Chrobákovu rozhodnutí podvolili a kaÏd˘ vyfaso-
val nûkolik pytlíkÛ ha‰lí, které jsme mûli nabízet jako vzorky. 

( 16 )
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M˘m rajonem se staly rodné Hole‰ovice. Ani jsem nepotfieboval na-
kouknout do telefonního seznamu a zamífiil rovnou k tenisov˘m
kurtÛm do Troje. Zdej‰í vrcholoví sportovci mûli sice uÏ svá nejlep-
‰í léta za sebou, ale znaãky jejich automobilÛ svûdãily o tom, Ïe se
stále na vrcholu, alespoÀ finanãním, drÏí. 
Zamífiil jsem ke kiosku, kter˘ byl hned u vchodu. „·éfe, mûl bych
pro vás k‰eft.“
„Jasnû,“ u‰klíbl se ‰éf. „Chtûl bys tu dûlat sbûraãe míãkÛ a nabízí‰
mi deset procent ze sv˘ho tejdenního vejvaru. JenÏe tû musím zkla-
mat, hochu. Já tûch procent beru teì minimálnû tfiicet a k tomu dvû
sady zatoulanejch tenisákÛ navíc. KdyÏ bude‰ ‰ikovnej, na sv˘ si ta-
ky pfiijde‰. Tak co, plácnem si?“
„Obávám se, Ïe si nerozumíme,“ zamumlal jsem a natrhl pytlík
s ha‰lemi. „Mohu vám dát ochutnat?“
„Jo tak, ty jede‰ v tomhle zboÏí,“ povytáhl ‰éf oboãí. Znalecky za-
ãal ha‰li cumlat, naãeÏ mohutnû k˘chl. „Hergot, to je ale síla! Co
v tom je? Pervitin?“
„Jak si mÛÏete pfieãíst na obalu,“ ukázal jsem mu pytlík, „má to ob-
chodní jméno HA·LE.“
„To je dobr˘,“ fiekl ‰éf uznale. „Kolik balení je v jedn˘ zásilce?“
„V kaÏd˘m pytlíku je dvacet ha‰lí.“
„Se‰ správnej kluk,“ pochválil mû ‰éf, „zbyteãnû si nepou‰tí‰ hubu
na ‰pacír. A kolik tvÛj ‰éf za jedno balení chce?“
V tomhle smyslu jsem od Chrobáka Ïádné pfiesné instrukce nemûl. 
„To záleÏí na dohodû,“ pokrãil jsem rameny. „Podle toho, kolik pyt-
líkÛ byste odebral.“
„Jasnû, chápu,“ fiekl ‰éf. „Nech mi tu jedno balení na zkou‰ku. Ta-
dy má‰ pûtitisícovku jako zálohu. Uvidím, jaká bude poptávka, a kdyÏ
zboÏí dobfie pude, je‰tû se dorovnáme. Souhlasí‰?“
Byl jsem tou pûtitisícovkou tak ‰okovanej, Ïe jsem mûl co dûlat,
abych nezaãal blekotat.
„Kdy se mám stavit?“
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„Dej mi tejden,“ poÏádal mû ‰éf. „Zákazníci si musej zvyknout a já
pak odhadnu poptávku.“
„A máte tûch zákazníkÛ hodnû?“
„Poãítám, Ïe bych ty balení potfieboval je‰tû nejmíÀ dvû. Ale víc
drobnejch jak tu pûtitisícovku u sebe momentálnû fakt nemám. Le-
da bys pfii‰el znovu zejtra.“
„To je zbyteãn˘,“ poplácal jsem ‰éfa po zádech. „Tady máte je‰tû
dva pytlíky. V na‰í branÏi je nejdÛleÏitûj‰í dÛvûra a slovo chlapa. Za
tejden pfiijdu a srovnáme se.“
·éfovi poklesla ãelist a pak vyvalil oãi. „Hergot, tebe si najala nûja-
ká hodnû tvrdá parta, co?“
„Správnû,“ zamával jsem mu na pozdrav. „Fakt hodnû tvrdá parta.“

Loudal jsem se domÛ kolem Malé ¤íãky. Pût tácÛ za tfii pytlíky ha‰lí,
to podle mû nebyl ‰patnej vejvar.
A vzpomnûl jsem si na spoustu historek, kter˘ jsme s na‰í tvrdou
partou u Mal˘ fiíãky zaÏili.
No ale hlodal ve mnû ãerv pochybnosti. Jsou opravdu Chrobákovy
ha‰le tak ne‰kodn˘, jak nám tvrdil? VÏdyÈ o vût‰inû jeho tvrzení se
dalo s úspûchem pochybovat, fieãeno diplomatickou mluvou.
Vtom jsem na bfiehu uvidûl kus zamotan˘ho vlasce i s háãkem. Tak
jsem si ufiíz prut, rozmotal vlasec a nahodil. Ne Ïe bych s klukama
nûkdy nûco v Malé ¤íãce chytil. Ale proã ne zrovna tentokrát?
Pfiedstavoval jsem si na háãku zlatou rybku. A vÛbec bych nemûl tfii
pfiání, jedno by mi staãilo. Aby mi zlatá rybka odpovûdûla na otáz-
ku, jestli jsou Chrobákovy ha‰le váÏnû ne‰kodn˘. Na jednu stranu
mám svého str˘ce rád, ale na druhou stranu bych se hroznû nerad
zaplet do nûjak˘ho obchodu s drogama.
Drogy jsou totiÏ pûkn˘ svinstvo. To nemám vyãten˘ z kníÏek, vím
to i z vlastní zku‰enosti, totiÏ ze zku‰enosti spoluÏáka ·tampfra.
Patrnû jen sv˘m dÛvûfiiv˘m rodiãÛm moh ·tampfr nabulíkovat, Ïe
ty bodance na zápûstí a na lokti má od komárÛ. 
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My si o tom mysleli sv˘ a prasklo to pfii zkou‰ení z chemie. ·tampfr
tvrdil, Ïe kyslík je trpaslík se zelenou ãepiãkou a ferrum ãili Ïelezo
je zase ferina s ãepiãkou fialovou. 
A pfiitom se drze do oãí na‰emu panu uãiteli Milcovi smál.
„Já ti dám ferinu, já ti dám ãepiãky!“ látefiil pedagog. UÏuÏ chtûl dát
·tampfrovi pûtku, ale kdyÏ ho zdrogovan˘ spoluÏák kousl do l˘tka,
spokojil se pouze se zavoláním sanitky.
Pokou‰el jsem se lovit v kalné Malé ¤íãce skoro hodinu, ale stejnû
jsem nic nechytil. 
Právû jsem to balil, kdyÏ se mi za zády ozval hromov˘ pisklav˘ hlas:
„A mám tû, pytláku!“
Îádn˘ strach, ten pisklav˘ hlas samozvaného porybného prozradil.
Byla to holka asi tak v mém vûku.
Nepfiipadám si zrovna mal˘, ale ta holka byla pfiece jen o pár cenÈá-
kÛ vy‰‰í neÏ já.
„Ty se‰ kdo?“
„Rusalka,“ fiekla holka, „a mám tenhle rajon fieky na starosti.“
„Tak hele,“ pravil jsem zku‰enû, „o rusalkách já náhodou nûco vím.
A na tuhle lesní a vodní Ïínku jsi nûjak moc obleãená.“
„SprosÈáku,“ zasyãela rusalka, „dovedu si tv˘ pfiedstavy pfiedstavit.
A nehodlám se kvÛli nim svlíknout.“
„Já jsem Bofiík,“ pfiedstavil jsem se jako gentleman.
„Kvûta,“ oznámila mi rusalka. „UÏ jsi tady nûco nûkdy chytil?“
„V Ïivotû nic,“ fiekl jsem po pravdû.
„Tak co blbne‰?“
„Nadûje pfiece vÏdycky umírá aÏ jako poslední,“ pravil jsem jako
vzdûlan˘ mlad˘ gentleman, „a ‰tûstí nûkdy sedne i na vola,“ dodal
jsem jako zemûdûlec s kulichem.
„Ty asi bude‰ pûkn˘ pako,“ oznámila mi vlídnû dívka Kvûta.
Ale stejnû jsme si nakonec vymûnili telefony. Kdepak smluvit si ran-
de – staãí, aby jeden z tûch dvou nepfii‰el, a v‰echno je v ãudu.
Ale kdyÏ máte od holky telefon, tak uÏ ji vlastnû na háãku máte.
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KdyÏ jsem pfii‰el veãer domÛ, tak se mû máma zeptala: „Jaké to dnes-
ka bylo, Bofiíku?“
„Docela dobr˘,“ fiekl jsem. „Poãasí nic moc, ale jinak se mi dafiilo.“
„Já myslím ve ‰kole.“
„Taky dobr˘, jelikoÏ jsem vÛbec nebyl vyvolanej.“
„Posly‰,“ fiekla máma, „nechci ti zbyteãnû mluvit do Ïivota, ale mu-
sím, protoÏe jsem tvoje matka. Zdá se mi, Ïe si neklade‰ pfiíli‰ vysoké
cíle. Copak tobû ke ‰tûstí v Ïivotû staãí, kdyÏ ve ‰kole nejsi vyvolan˘?“
„Nûkdy jo,“ fiekl jsem upfiímnû.
„Ne, ne, ne!“ opakovala tvrdo‰íjnû máma. „To se mi nelíbí. Ty by
ses mûl naopak tû‰it, Ïe tû pan uãitel Hamáãek vyvolá a ty bude‰ mít
pfiíleÏitost podat dÛkaz o sv˘ch vûdomostech.“
„Jsem je‰tû ve v˘voji,“ namítl jsem, „a mÛj v˘voj zatím nedospûl
tak daleko, abych se na kaÏdé vyvolání tû‰il.“
„Jen se nevymlouvej a nevykrucuj,“ zamraãila se matka. „Já dobfie
vím, Ïe bys mohl mít i samé jedniãky, kdybys chtûl.“
„To je pravda,“ souhlasil jsem. „JenÏe to víme bohuÏel jen my dva,
k Hamáãkovi se to zatím nedoneslo.“

( 20 )
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„Musí‰ ho o sv˘ch vûdomostech pfiesvûdãit!“
„Leda u muãednick˘ho kÛlu, protoÏe normálnû ve tfiídû se obmûk-
ãit nedá. On má utkvûlou pfiedstavu, Ïe lep‰í známku neÏ trojku si
zaslouÏím málokdy.“
„No ale je pfiece jen a jen na tobû, abys proti této utkvûlé pfiedstavû
svou pílí bojoval!“
V‰ichni rodiãové jsou stejní. Teì uÏ jen chybûlo, aby mi máma za-
ãala vykládat, jak se ona i táta v m˘ch letech skvûle uãili. Jako kdy-
bych neznal jejich ‰kolní vysvûdãení, peãlivû ukrytá na dnû skfiínû! 
„To já v tv˘ch letech – a nejen já, i táta…“
A bylo to tady.
Rad‰i jsem se honem na nûco vymluvil a kvapem opustil rodinné
boji‰tû. Na tomhle boji‰ti se totiÏ nikdy vyhrát nedá. KdyÏ dojdou
rodiãÛm argumenty, tak se za‰títí autoritou. 

·el jsem k âendovi, protoÏe jsem se s nûk˘m potfieboval poradit dfiív,
neÏ se sejdeme u Chrobáka.
„Tak jak jsi dopad s ha‰lema?“
„Ale jo, u‰lo to, podafiilo se mi udat ãtyfii pytlíky jako vzorky.“
„Za kolik?“
„Za deset.“
„Deset tisíc za pytlík?!“
âenda na mû hledûl, jako kdybych ze‰ílel. „Blázní‰? Za deset korun.
Ale zkasíroval jsem jen dvacku, dva pytlíky jsem musel dát na dluh.“
„Aha.“
„A co ty? NesnaÏ se mi tvrdit, Ïes dopad líp. Kolik jsi tûch pytlíkÛ
udal?“
„Jen tfii, to je fakt. A dva taky na dluh.“
„Tak vidí‰,“ poklepal si âenda na ãelo. „Chrobák je‰tû bude rád, kdyÏ
se mu na tu kuklu sloÏíme. Já dvacet, ty deset, a jestli i Mirek s Ale-
‰em dopadli pfiibliÏnû stejnû, tak se moÏná sloÏíme rovnou na dvû kuk-
ly. Pro v‰echny pfiípady, kdyby to první pfiepadení nedopadlo.“
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„Za tejden bych mûl inkasovat doplatek,“ fiekl jsem, „ale jsem z to-
ho ponûkud nervózní.“
„Proã?“
„ProtoÏe já na ten jeden pytlík vyinkasoval zálohu pût tisíc.“
„T-t-to… to snad není moÏn˘,“ vykoktal âenda. 
„Taky se mi to moc nezdá,“ souhlasil jsem. „Hele, se‰ si jistej, Ïe
Chrobák nevyrobil nûjakou drogu?“
„Sorry,“ fiekl âenda, „ale je to tvÛj str˘c, ne mÛj.“
„Co myslí‰, nedaly by se ty ha‰le nûjak vûdecky provûfiit? Ne Ïe bych
nevûfiil str˘covu ãestn˘mu slovu, ale po zku‰enostech, kter˘ s ním
mám, mu nevûfiím ani za mák. Byl bych hroznû nerad, abysme v nû-
ãem lítali.“
„A to jako myslí‰ v ãem?“
„Já nevím, tfieba jako nezletilí dealefii drog,“ pokrãil jsem rameny.
„A to s tûma pûti tácama je pravda?“
„Tak se koukni,“ vytáhl jsem pûtitisícovku z kapsy.
„Tyjó!“ âenda se cel˘ vykulil. „Nech mi toho masaryka pofiádnû pro-
hlídnout. Tenhle papírek jsem v Ïivotû nevidûl.“
„TakÏe se pfiece jen rad‰i mrknem do toho telefonního seznamu,“
navrhl jsem. „Na drogy si musíme dát majzla.“

Hledali jsme dlouho, ale nakonec jsme se dopídili aÏ ke státní zku-
‰ebnû potravin.
Ten úfiad vypadal jako nûjaká fabrika. Z komínÛ se koufiilo. Vrátn˘
nás nasmûroval do kanceláfie ãíslo 333. 
„Taky potfiebujete spálit nûjak˘ drogy? Máte ‰tûstí, mládenci, zrov-
na pálíme jednu zabavenou dodávku z Venezuely. Kolik nám toho
nesete?“
Vytáhli jsme s âendou jen spoleãn˘ vzorkov˘ pytlík Chrobákov˘ch
ha‰lí.
„My vlastnû nevíme, jestli se o drogu jedná. Ale pfied ‰kolou byl
chlap, kterej nám tyhle bonbony nabízel,“ lhal ãile âenda.
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„Tak moment, mládenci, skoãím s tím do laboratofie.“
Na celou pÛlhodinu jsme v kanceláfii 333 osamûli. Byla celá pole-
pená osvûtov˘mi plakáty.

Droga – pomalá smrt
Narkomanovo zápûstí zblízka
Narkomanovo zápûstí pod lupou 
Stafiec, nebo narkoman? Ano, pûtadvacetilet˘ narkoman!
PrÛfiez narkomanem i s jeho orgány
PrÛfiez narkomanem uÏ bez orgánÛ

A to jsem vám prozradil jen to, co na nich bylo napsáno. O obráz-
cích se rad‰i zmiÀovat nebudu. I kdybysme s âendou mûli hlad, tak
jsme rázem ztratili o drogy i o jídlo v‰echen zájem.
A vypadalo to na hladovku nejmíÀ na tejden. Ve v˘tvarce jsme ve
‰kole brali taky realistick˘ umûní – ale tohle realistick˘ umûní bylo
realistick˘ tak hnusnû, Ïe se na to nedalo koukat. 
Koneãnû se ten ãlovûk vrátil. AÏ teì jsme se dozvûdûli, Ïe se jme-
nuje doktor Prá‰ek. 
„Chválím va‰i ostraÏitost, chlapci,“ záfiil uÏ ve dvefiích, „ale pokud
jde o tyto ha‰le, byla zcela bezpfiedmûtná. Jedná se o klasické vûtro-
vé bonbony, ne zcela nepodobné klasick˘m ha‰lerkám.“
Je pravda, Ïe s originalitou sv˘ch vynálezÛ byl Chrobák ãasto na ‰tí-
ru. Ale stejnû se nám ulevilo.
Klusali jsme s âendou na schÛzku s Chrobákem a já se pojednou 
zarazil.
„Co je?“ zeptal se âenda.
„Vono v‰echno zl˘ je k nûãemu dobr˘, jenÏe taky naopak,“ pravil
jsem smutnû. „Jestli jsou ty ha‰le opravdu ne‰kodn˘, tak z m˘ho vel-
k˘ho k‰eftu nic nebude.“
„Ale taky nebudem lítat v Ïádn˘m maléru.“
„Obávám se, Ïe to pro Chrobáka nebude dostateãnû velká útûcha.“
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Ov‰em str˘c, kdyÏ jsme mu odevzdali pût tisíc a sto korun, protoÏe
také Ale‰ s Mirkem se snaÏili, záfiil spokojeností.
„Na první den to rozhodnû nebylo ‰patné.“
NaãeÏ nás dÛtklivû nabádal, abychom ve svém úsilí nepolevova-
li. Ukonãil na‰i krátkou poradu slovy, Ïe nás nebude zdrÏovat od 
dal‰ích slibn˘ch finanãních úspûchÛ, a odebral se na kuleãník.

KdyÏ jsem pfii‰el domÛ, uvítala mû máma: „No to je dost.“
„Copak?“ podivil jsem se. „VÏdyÈ jsem se pfiece neopozdil.“
„To je sice pravda,“ fiekla máma, „ale uÏ tfiikrát ti volala nûjaká holka.“
„Copak jsi jí nefiekla, Ïe nejsem doma?“
„¤ekla,“ prohlásila matka. „JenÏe jsem jí taky sdûlila, Ïe urãitû pfii-
jde‰ kaÏdou chvíli. TakÏe kaÏdou chvíli volala. Celkem doteìka uÏ
tfiikrát.“ 
„A pfiedstavila se?“
„Tím si nejsem úplnû jistá. TotiÏ nejsem si jistá, jestli si ze mû ne-
dûlala legraci. Tvrdila, Ïe je Rusalka.“
„Tak to je v pofiádku,“ zamumlal jsem.
„To vÛbec není v pofiádku,“ namítla máma. „Kfiestní jméno Rusal-
ka v kalendáfii neexistuje.“
„V‰ak to také není kfiestní jméno, ale pfiíjmení. Rusalka se jmenuje
Kvûta.“
„Kvûta Rusalka?“ svra‰tila máma ãelo. „To má ale dost exotick˘
jméno. Není ona cizinka?“
„Urãitû,“ pfiik˘vl jsem. „Díval jsem se na seznamy partají ve dvou
sousedních barácích. Nikde tady nebydlí.“
„Posly‰, nejsi náhodou drz˘?“
„To já nevím, to musí‰ posoudit ty.“
„Tak já to posuzuji, Ïe drz˘ jsi. Odkud tu Kvûtu zná‰?“
„Seznámili jsme se u Mal˘ fiíãky. Ona si pÛvodnû myslela, Ïe jsem
sprosÈák.“
„Proã proboha?!“
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„Je‰tû jsme se ani nepfiedstavili a ona si myslela, Ïe chci, aby se svlík-
la. Nedorozumûní.“
„Poãkej – ty se s holkama seznamuje‰ tak, Ïe jim fiekne‰, aby se svlík-
ly?!“ zvolala pohor‰enû máma.
„VÏdyÈ povídám, Ïe ‰lo o nedorozumûní,“ uklidÀoval jsem chvûjící
se matku. 
„Já se z tebe jednou zblázním!“
„To je zbyteãn˘, mami. Jsem pfiece slu‰nû vychovanej.“
„JenÏe jsou chvíle a situace, kdy si tím tak úplnû jistá nejsem,“ provrtá-
vala mû oãima.
To má holt ãlovûk z toho, kdyÏ je doma pravdomluvnej. Kdybych
Kvûtu zapfiel a fiek, Ïe ji vÛbec neznám, moh jsem mít pokoj. JenÏe
takhle jsem se zaplétal – teda máma mû zaplétala – ãím dál tím víc.
„Posly‰, a je ta holka vÛbec normální?“
„Proã by nebyla?“
„No kdyÏ se jmenuje Rusalka.“
„Za to pfiece ona nemÛÏe. Rodiãe si ãlovûk nevybírá. Máma byla Ru-
salka, táta byl Rusalka…“
„Co to mele‰?“
„SnaÏím se ti to vysvûtlit.“
„JenÏe plácá‰ nesmysly. Îádnej chlap nemÛÏe b˘t Rusalka.“
„Proã?“
„No proã?“ zaÈukala si máma na ãelo. „ProtoÏe by to bylo nechut-
n˘. A smû‰n˘! No pfiedstav si chlapa, jak tanãí v prÛsvitn˘m závoji
kolem jezírka!“
„No a z toho právû vyplynulo to nedorozumûní, Ïe si Kvûta mysle-
la, Ïe po ní chci, aby se svlíkla.“
„Já ti taky nerozumím,“ pravila dÛstojnû matka. „A moc se divím,
Ïe ti ta dívka rovnou nedala pár facek.“
„Kdyby se lidi kvÛli kaÏd˘mu nedorozumûní mûli hned mlátit, tak
by byl svût samej váleãnej konflikt.“
„A copak není?“ namítla máma.
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Z hlediska logiky mûla pravdu. JenÏe ta její logika mû dûsnû vy-
ãerpávala. Tak jsem se rozhodl, Ïe hovor o Kvûtû alias Rusalce mu-
sím nûjak ukonãit.
„A co vlastnû bude dneska k veãefii?“
„Vidí‰,“ pravila matka, „zatímco mû sv˘m plkáním zdrÏuje‰, uÏ jsem
dávno mohla mít postaveno na brambory.“
„A k tûm bramborám bude je‰tû nûjaká pfiíloha?“
„TvÛj otec mû ujistil, Ïe ano. Vydal se na lov s udicí a pÛllitrem ru-
mu, aby u jezírka neprochlad. Pr˘ pfiinese kapra. Ov‰em,“ zarazila
se máma, „pokud ho u té vody nûjaká Rusalka nezlákala. Dokonce
by mohly b˘t i dvû. Kdoví, co s ním ta pÛllitrovka rumu udûlá!“
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Nûkteré dny utíkají stra‰nû rychle, jiné se naopak hroznû pomalu 
vleãou. A je takov˘ zákon, Ïe se vleãou ty dny, kdy se ãlovûk na 
nûco tû‰í, a naopak rychle ubûhnou dny, kdy se má stát to, ãeho se
ãlovûk obává. 
Moc se mi na kurty do Troje nechtûlo. ·éf z kiosku mû jistû vyho-
dí a moÏná bude chtít zpátky i peníze. To nebyla zrovna radostná
pfiedstava.
Pomalu jsem kráãel Stromovkou a pfiedstavoval si budoucí v˘voj
situace. Napadlo mû hned nûkolik moÏností a pofiád z nich nejlíp
vycházela ta, Ïe bych dostal akorát kopanec do zadku.
Dal‰í alternativy byly mnohem hor‰í, takÏe jsem rad‰i pfiem˘‰lení
na tohle téma vzdal. 
BlíÏil jsem se k laviãce, na které se spokojenû rozvaloval bez-
domovec. Já vÛbec nic proti tûmhle lidem nemám, akorát se mu-
sím pfiiznat, Ïe se jich trochu ‰títím.
„Hej, pocem!“
A taky mû otravuje, Ïe Ïebrají na ãlovûku peníze, které by on sám
nutnû potfieboval. 
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Dûlal jsem sice, Ïe nesly‰ím, ale laviãku jsem minout nemohl.
„Pojì si sem sednout!“
„Namáháte se zbyteãnû, dobr˘ muÏi,“ fiekl jsem rezervovanû, „ode
mû neuvidíte ani floka, protoÏe Ïádn˘ peníze nemám.“
„Kdo tady mluví o penûzích?“ urazil se. „Co jsou to peníze? Jen
u‰mudlan˘ papírky a leskl˘ mince. Svût, kter˘m já hluboce opovrhu-
ju.“
Na bezdomovci bylo vidût, Ïe má sdílnou náladu. Aby ne, kdyÏ mûl
vedle sebe na laviãce ze tfií ãtvrtin vypitou láhev vína. Tak jsem si
s povzdechem pfiisedl. Ani já totiÏ na místo svého Ïivotního kra-
chu nespûchal.
„Jak se jmenuje‰?“
„Bofiík. A vy?“
„To má‰ fuk, ale fiíkají mi Diogenes.“
„To je mi nûjak povûdom˘.“
„Aby nebylo,“ nafoukl se bezdomovec, „ve ‰kole jste se pfiece mu-
seli o nûm uãit.“
„Bydlel v sudu.“
„Správnû. Já taky bydlím v sudu.“
„Ale on v tom sudu bydlel v starovûk˘m ¤ecku.“
„No a já v tom sudu bydlím na novovûk˘m Smíchovû. Zná‰ smí-
chovskou dvanáctku?“
„Je‰tû jsem nemûl to potû‰ení.“
„Dobrá znaãka. Dobrej sud. Udûlal jsem si v nûm i ok˘nko. Ale
netûsní, potvora. Jako tûsnûní jsem totiÏ pouÏil své star‰í ponoÏky,
jenÏe jsem je zapomnûl pfiedtím vyprat. A protoÏe jsou pfiíli‰ tuhé,
netûsní dokonale. Jó, z chyb se má ãlovûk uãit. I já. AÏ se budu 
stûhovat do dal‰ího sudu, tûsnicí ponoÏky napfied vyperu. AÈ Ïije
hygiena!“
„AÈ Ïije!“ zvolal jsem souhlasnû. „A co vás to napadlo Ïít zrovna
v sudu?“
„To mû nenapadlo, k tomu mû pfiivedly mé bohaté Ïivotní zku‰e-

( 28 )

borikovy lapalie_zlom  9.12.2009  15:16  Stránka 28



nosti. Tfii roky jsem taky Ïil v kanále. Teplo tam sice bylo, ale stra‰nej
smrad. Já rad‰i hygienu. A ty?“
„Tak já jsem s hygienou taky celkem kamarád,“ pochlubil jsem se.
„Dvakrát dennû si ãistím zuby a kaÏdou sobotu se koupu.“
„To se koupe‰ jen jednou t˘dnû?!“ zvolal pohor‰enû bezdomovec.
„No, kdyÏ na to pfiijde, tak nûkdy i dvakrát, ale to musím bejt ex-
trémnû ‰pinavej.“
Jak jsem tak sedûl s Diogenem na jedn˘ laviãce, pfii‰ly mi ty jeho
fieãi o hygienû ponûkud neskuteãn˘. Nebyl z nûj zrovna totiÏ cítit
Dior.
„Ov‰em nebavme se jen o banalitách,“ jako by Diogenes ãetl mé
my‰lenky. „âeho bys chtûl napfiíklad v Ïivotû dosáhnout?“
„To je zvlá‰tní,“ fiekl jsem, „zrovna nedávno se mû na to sam˘ pta-
la máma.“
„Moje matka, dej jí pámbu vûãnou slávu, by dneska urãitû mûla ze
mû radost.“
„To myslíte váÏnû?“
„No jistû. Ona si hlavnû pfiála, abych se osamostatnil. A já bych jí
dneska moh hrdû fiíct, Ïe po letech odfiíkání koneãnû svÛj vlastní
sud mám.“
„Maminka uÏ neÏije?“
„BohuÏel,“ pravil Diogenes. „Ona se Ïivila pfiedpovídáním osudu.
Byla vynikající vû‰tkynû. Sama pomáhala jin˘m, ale sobû nepo-
mohla. Holt tu vû‰tbu, Ïe by ji odpoledne mohlo pfiejet auto, ani
nezaregistrovala.“
„Maminku pfiejelo auto?“
„Dokonce nadvakrát. Nejdfiív ji ‰ofér normálnû pfiejel, ale pak je‰-
tû zacouval, aby se podíval, co se to vlastnû stalo. To se nedalo pfie-
Ïít.“
„Upfiímnou soustrast.“
„Dík,“ fiekl Diogenes. „Bylo mi pouh˘ch pûtaãtyfiicet, kdy nade
mnou pfiestala bdít její ochranná ruka a já se musel zaãít poohlíÏet,
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ãím se budu Ïivit, protoÏe uÏ nebylo nikoho, kdo by mû vydrÏoval
na dal‰ím studiu.“
„Vy jste studoval?“
„Je to snad na mnû vidût, ne?“
Bezdomovec mûl vedle sebe igelitku, ze které ãouhala je‰tû druhá,
nenaãatá láhev vína, a na té igelitce byl nápis Cambridge Uni-
versity.
„Vy jste studoval i v Anglii?“
„Pokud si dobfie vzpomínám, tak tam zrovna ne.“
„A jakou fakultu jste vÛbec studoval?“
„Fakultu Ïivota, mil˘ chlapãe.“
„Aha, proto vám to studium trvalo tak dlouho. Ale jinak fajn, co?
Îádn˘ zkou‰ky…“
„A to se tedy hluboce m˘lí‰. Právû zkou‰ky Ïivota b˘vají jedny
z nejtûÏ‰ích. Nechce‰ si taky cvaknout?“
„Ne, díky. Je‰tû se na cvakání necítím dost vyzrál˘.“
„To ti chválím, chlapãe. NeÏ ãlovûk zaãne pfiem˘‰let o druh˘ch,
mûl by se napfied ponofiit hluboko do sebe. A zÛstat ponofien˘ tak
dlouho, dokud na nûco pofiádn˘ho nepfiijde. Mluvím z vlastní zku-
‰enosti.“
„Hm, docela by mû zajímalo, co jste zjistil, kdyÏ jste se ponofiil.“
„Spoustu vûcí. Tak napfiíklad jednu vûc zcela zásadní, která mû od-
li‰uje od vût‰iny normálních smrtelníkÛ. Nejsem schopen fyzicky
pracovat. Du‰evnû, to ano, ale hejbnout prstem, to ne.“
„Musel to b˘t pro vás nejspí‰ ‰ok.“
„Nebylo to tak hrozné, mil˘ chlapãe. âlovûk musí ve‰keré pozná-
ní pfiijímat s pokorou. Tak i já jsem se s tím, Ïe nikdy nebudu pra-
covat, prostû smífiil. Ov‰em Ïaludek pouh˘m duchem ani nenapo-
jí‰, ani nenasytí‰. Vyvstala nutnost pfiem˘‰let, ãím se vlastnû budu
Ïivit.“
„Vidíte,“ fiekl jsem, „na to jsem se vás chtûl zrovna zeptat. Tak ãím
se vlastnû Ïivíte?“
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„PfieváÏnû poradenskou ãinností a sem tam sbûrem vyhozen˘ch lah-
ví, co za nû ve v˘kupu vyinkasuju zálohu.“
„Tomu sbûru starejch lahví bych rozumûl, ale jak je to s tou pora-
denskou ãinností?“
„Máme to nejspí‰ v rodinû. NeboÏka maminka byla vû‰tkynû, já
jsem poradce.“
„A komu radíte?“
„KaÏd˘mu, kdo má zájem.“
„A zájem je?“
„To by ses divil. A jakej! Zvlá‰tû bankéfii rádi pouÏívají m˘ch 
sluÏeb.“
„Copak vy se vyznáte ve svûtû velkejch financí?“
„To ani ne, ale právû mezi bankéfiema se rozkfiiklo, Ïe pfiedpoví-
dám s témûfi stoprocetní jistotou. I kdyÏ právû naopak.“
„Tak tomu vÛbec nerozumím.“
„Ale to je docela prosté. KdyÏ nûkomu pfiedpovím, Ïe jeho banka bu-
de vzkvétat, znamená to, Ïe je tûsnû pfied bankrotem. A kdyÏ je má
vû‰tba naopak chmurná, tak si ten ãlovûk mÛÏe klidnû oddechnout.“
„To je skuteãnû velmi zajímavé.“
„A celkem to i sype,“ pfiiznal Diogenes. „Ale neb˘vají to jen vese-
lé a bezstarostné chvíle. Tak napfiíklad nedávno mû nav‰tívil fiedi-
tel Superkomerãní banky. Byl uznalej, dokonce mi u pfiíleÏitosti na-
‰eho seznámení pfiinesl láhev whisky. Takov˘ uznal˘ lidi já mám
rád a radit jim a vû‰tit, to je pro mû radost. V‰ak jsem mu taky fiek,
Ïe Superkomerãní banku ãeká v pfií‰tích dnech a t˘dnech fantastic-
k˘ rozvoj. ¤editel jen zbledl a sotva do‰el domÛ, hodil si ma‰li.
Holt moje firma má uÏ svoji povûst.“
„No tak vám dûkuju za pfiedání va‰ich bohat˘ch zku‰eností,“ sna-
Ïil jsem se rozlouãit.
„Poãkej,“ zadrÏoval mû bezdomovec, „zatím jsem tû do sv˘ho vnitfi-
nû bohat˘ho a krásn˘ho svûta sotva uvedl. MÛÏu je‰tû klidnû po-
kraãovat dál.“
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„O tom nepochybuji,“ uklonil jsem se, „jenÏe já spûchám, mám na-
léhavou schÛzku.“
„Moc ti na ní záleÏí?“
„Velice.“
„Tak nepanikuj,“ napil se Diogenes z láhve. „Já ti pfiedpovím, jak
ta schÛzka dopadne.“
„No – jak?“
„·patnû, moc ‰patnû, mil˘ chlapãe.“
Jestli Diogenes pfiedpovídal vÏdy právû naopak, tak tentokrát se ur-
ãitû bodnul. Má schÛzka totiÏ jinak neÏ ‰patnû dopadnout nemÛÏe.
KdyÏ jsem couval od Diogenovy laviãky, je‰tû dvakrát jsem mu za-
mával.
Bylo to skuteãnû zajímavé setkání.
Pak jsem se pomalu loudal k Troji, ke kurtÛm.
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Tenis je ná‰ národní sport. Dfiíve to byl sport jen bohat˘ch lidí, ale
protoÏe dneska bohatí chtûjí b˘t v‰ichni, stal se sportem národním.
Z hlediska logiky to nemá chybu.
Ov‰em chybka byla v tom, Ïe jsem se na kurty do Troje loudal pro
v˘prask. Vyinkasoval jsem zálohu za Chrobákovy ha‰le a pfiipravil
jsem se na spílání ‰éfa z obãerstvení. Sotva mû spatfiil, v˘znamnû
zacviãil oboãím. PfieloÏil jsem si to: Má‰ se na co tû‰it! Druhé zacvi-
ãení oboãím se spí‰ podobalo semaforu. Pochopil jsem, Ïe mám krá-
mek obejít a vstoupit do nûj zadem.
„Vidím, Ïe drÏí‰ slovo,“ fiekl ‰éf, kdyÏ se zbavil zatím posledního
zákazníka. „Ov‰em já taky drÏím slovo.“
A poloÏil pfiede mû obálku se dvûma masaryky. Tak jsem taky dva-
krát polkl.
„Zákazníci jsou s tv˘m zboÏím spokojeni,“ pravil ‰éf a vytáhl dal‰í obál-
ku. V ní bylo masarykÛ pût. „To je záloha na dal‰í objednávku. TakÏe
mi do t˘dne musí‰ dodat je‰tû deset dal‰ích balení. Je to moÏn˘?“
„Je,“ pravil jsem pfii‰krcen˘m hlasem. „Klidnû uÏ zejtra nebo po-
zejtfií to tady máte.“
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„Ale rozumí‰, já od tebe kupuju jen ha‰le, obyãejn˘ vûtrov˘ 
bonbony.“
„Rozumím,“ fiekl jsem. „VÏdyÈ já vám taky nic jin˘ho neÏ ha‰le
neprodávám. A jestli chcete vûdût nûco víc…“
·éfík okamÏitû zareagoval. „To teda v Ïádn˘m pfiípadû. âím víc to-
ho ãlovûk ví, tím víc rokÛ pak mÛÏe vyfásnout. TakÏe rad‰i nechci
vûdût vÛbec nic. ¤íká‰ zejtra nebo pozejtfií?“
„Urãitû,“ slíbil jsem.
KdyÏ jsem se z krámku vypotácel, mûl jsem v kapse v obálkách cel-
kem pûtatfiicet tisíc. A pfiipadalo mi to dost ‰ílen˘.
KdyÏ jsem vlezl do metra, zapomnûl jsem si cvaknout lístek. Tramva-
jenku totiÏ zatím z úspornejch dÛvodÛ nemám.
„Revize jízdenek.“
„Nemám,“ fiekl jsem smutnû.
Revizor se tváfiil krvelaãnû. „To ov‰em bude‰ muset zaplatit pokutu!“
„Neposlouchejte ho,“ fiekl kdosi za mnou. „Tady ta jeho jízdenka je.“
Ten kdosi byl Mirek. Revizor jízdenku bedlivû zkoumal. „Je vskut-
ku platná,“ fiekl zklamanû, „ale proã ty má‰ u sebe kamarádovu jíz-
denku?“
„ProtoÏe on je nesvéprávnej,“ fiekl soucitnû Mirek. „V‰echny trochu
sloÏitûj‰í úkony musím konat za nûj.“
Revizor nás zklamanû nechal plavat a já fiekl Mirkovi: „Tak ti teda
pûknû dûkuju.“
„Není zaã,“ pravil Mirek. „Ne nadarmo se fiíká, Ïe v nouzi pozná‰
pfiítele, a tys pfiece v nouzi byl.“
„Ale zrovna jako nesvéprávn˘ho jsi mû zachraÀovat nemusel.“
„Úãel svûtí prostfiedky,“ prohlásil Mirek. „Pomohlo to? Pomohlo.
Je‰tû Ïe ten revizor byl tak tupej, Ïe nechtûl lístek taky po mnû.“
„Hele,“ fiekl jsem smífilivû, „nezajdem nûkam na obãerstvení?“
„Podle toho, co si pod pojmem obãerstvení pfiedstavuje‰,“ pokrãil
Mirek rameny. „I kdybych ve sv˘ch kapsách pátral sebedÛkladnûjc,
víc jak dvacku dohromady nedám.“
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„No tak já bych myslel pár zmrzlinovejch pohárÛ, asi tak dva tfii dru-
hy. A zvu tû.“
„To je slovo hodné muÏe,“ pochválil mû Mirek. „Tys dûdil, nebo 
loupil?“
„Je to taková po‰ahaná historie,“ ujistil jsem Mirka, kdyÏ jsem v ka-
várnû vyhledal odlehl˘ box, aby nás nikdo nesly‰el. „Jak tys na tom
s ha‰lema?“
„Bídnû,“ pfiiznal Mirek. „Zdá se, Ïe s tímhle sortimentem Chrobák
na trh neprorazí.“
Za sklem kavárny jsme na chodníku spatfiili gestikulujícího Ale‰e. 
Za okamÏik byl mezi námi a za ním vplul taky âenda.
„Vy se tu klidnû cpete,“ pravil Ale‰ vyãítavû, „a kamarády na chod-
níku necháte su‰it hubu?“
Objednal jsem tedy i jim. Ná‰ tlou‰tík do sebe poháry házel tako-
v˘m tempem, Ïe u toho tfietího uÏ nás dohnal.
„Co vlastnû slavíme?“
„To by ti mûl fiíct Bofiík,“ ukázal na mû Mirek prstem, „já to taky je‰-
tû nevím.“
Dával jsem si naãas. „Hele, Ale‰i, jak ty dopadá‰ s ha‰lema?“
„Dûkuju za optání,“ fiekl Ale‰, „nestojí to za fieã. Já teda rozhodnû
Chrobáka nepotû‰ím.“
Mlãky jsem poloÏil na stÛl vûjífi masarykÛ.
„Co to má znamenat?!“
„Ha‰le.“
„Dûlá‰ si z nás blázny?“
„Nedûlám,“ zavrtûl jsem hlavou a podûlil se s klukama o svoje zá-
Ïitky.
„To jsem blázen,“ fiekl Mirek. „Vysvûtluje‰ to sice dost srozumitel-
nû, ale buì jsem pako já, nebo ty, anebo ten ‰éfík.“
Ale‰ si prohlíÏel masaryky proti svûtlu. „Na fale‰n˘ bankovky to te-
da nevypadá.“
„Nemûli bysme s tím jít na policii?“ navrhl Mirek.
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„S tûma penûzma?“ fiekl jsem pohor‰enû. „Tys snad ze‰ílel!“
„Tak pardon,“ zamumlal Mirek, „mû jen napadlo, jestli v tom není
nûjaká levárna.“
„Drogy!“ vyhrkl Ale‰, aÏ se zakuckal. „Co kdyÏ v tûch ha‰lích jsou
drogy?!“
„Tak to bylo úplnû první, co nás s âendou napadlo taky…“ A vylí-
ãil jsem klukÛm, jak jsme spolu byli ve státní zku‰ebnû u doktora
Prá‰ka. 
Kluci jen otevírali pusy jak kapfii.
„Ale musí pfiece existovat nûjakej dÛvod, proã za ty bonbony dávaj
lidi tak hfií‰n˘ peníze!“
„No von asi nûjakej existuje,“ pokrãil jsem rameny. „JenÏe bych rád
vûdûl jakej.“
„Mám nápad,“ fiekl Mirek. „·éfík z tenisu zná akorát tebe, Bofiíku.
Co kdyby nûkdo z nás tfií za ním za‰el a pfiedstíral, Ïe chce ha‰le kou-
pit? Tak bysme se mohli dozvûdût, co si ten ‰éfík myslí, Ïe vlastnû
prodává.“
„Tfieba já,“ navrhl se Ale‰.
„Ty ne,“ zhodnotil Mirek jeho postavu. „Tobû sice kaÏdej uvûfií, 
Ïe se cpe‰ husama, ale rozhodnû ti neuvûfií, Ïe se cpe‰ taky pervi-
tinem.“
„Zdá se, Ïe ‰anci má postava subtilní, aÏ lehce vychrtlá,“ zaradoval
se âenda, kter˘ aÏ doteì mlãel, „a to je ‰ance pro mû!“
Po krátké debatû jsme se nakonec shodli, Ïe jestli se nûkdo z nás ãtyfi
blíÏí pfiedstavû nezletilého narkomana, pak je to skuteãnû nejspí‰
âenda.
„Ale musí‰ si poãínat lstivû a opatrnû, nesmí‰ se podfieknout.“
„A kdy se mám na kurty vypravit?“
„Nejspí‰ zejtra,“ navrhl jsem, „protoÏe nejpozdûjc pozejtfií bych mûl
pfiedat dal‰í zásilku.“
Ujednáno a domluveno.
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U veãefie se mû máma zeptala: „Tak jak bylo dneska? Myslím ve
‰kole. Zase jsi nebyl vyvolan˘?“
„Ale byl,“ pfiiznal jsem.
„No a jak to dopadlo?“
„Já bych si ty ‰patn˘ zprávy nechal aÏ po veãefii,“ navrhl jsem. „AÈ
si nekazíme chuÈ k jídlu.“
„BoÏe, to dítû je tak ohleduplné!“ zvolal otec. „Zdá se, Ïe po veãe-
fii ulevím svému Ïaludku a odepnu si pásek.“
„To dobfie udûlá‰,“ mínila matka. „Stromek se má pfiece oh˘bat, do-
kud je mlad˘.“
„MoÏná se oh˘bat má,“ pravil jsem dotãenû, „ale nikdy jsem nesly-
‰el, Ïe rovnou pfies koleno.“
„Je to tak,“ fiekl otec. „Îivot ãasto sk˘tá záludná pfiekvapení. AÏ bu-
de‰ star‰í, moÏná pochopí‰ proã.“
„Tak, tak,“ souhlasila maminka. „TátÛv pásek se je‰tû nûco nadfie,
neÏ tû aspoÀ trochu vychováme.“
„Já teda nevím,“ ohradil jsem se, „ale z vás dvou by Komensk˘ ur-
ãitû radost nemûl.“
„Jestli to nebude tím,“ fiekl otec, „Ïe nemusel vychovávat takového
zvrhlíka, jako jsi ty.“
„Správnû,“ fiekla maminka a ‰la se mi podívat do Ïákovské kníÏky.
„Ale to se podívejme! âtyfika! To je velice zvrhlá známka!“
„BoÏe,“ odepnul si otec pásek, „pojì blíÏ, synu. Dáme si trochu kon-
diãní gymnastiky. Já budu posilovat svou pravou ruku a ty se mod-
li, abych tû nepfiizabil!“
Jestli si myslíte, Ïe rodiãe v mé v˘chovû pouÏívají velmi zastara-
l˘ch, aÏ stfiedovûk˘ch metod, pak se vÛbec nem˘líte. Ale zas tak
stra‰nej ten vejprask nebyl.

To druh˘ den ve ‰kole mû ãekal pfiímo ‰ok. Hned na zaãátku vyuãová-
ní nám tfiídní Hamáãek sdûlil, Ïe jeho hodina obãanské v˘chovy dnes-
ka odpadá, protoÏe k nám pfii‰el vzácn˘ host, kter˘ si hodlá s námi
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