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VlastnÄ› nevím, jestli se mÅ¯Å¾u se svým pÅ™íspÄ›vkem hlásit do soutÄ›Å¾e o nejlep&scaron;í historku, jak jsem zaÄ•ínal s
kuchaÅ™ením. První zaÄ•átek u plotny jsem skuteÄ•nÄ› okusil, ale kuchaÅ™ským mistrem jsem se nikdy nestal. MÄ›l jsem k nÄ
v&scaron;ak jen kousíÄ•ek... Bylo to pÅ™ed lety ve Vietnamu, kde jsem se toulal s partou pÅ™írodovÄ›dcÅ¯.
Jednou jsme s domorodci v Saigonu popíjeli pravou panÄ•ovanou vietnamskou whisku made in USA a pÅ™itom ná&scaro
hostitel vaÅ™il polévku. NÄ›co moÅ™ských Å™as, nudliÄ•ky z rýÅ¾ového &scaron;krobu, vaÅ™ené kuÅ™e, Å¾raloÄ•í ploutve
&scaron;en i hrst údajných hovÄ›zích masových kostiÄ•ek, které se musely smaÅ¾it na pánvi, na níÅ¾ se den pÅ™edtím pÅ™i
pokrm z tuÄ•né kobry. Do toho pÄ›li bývalí bojovníci Viet-kongu, sÅ¥atí jak don&scaron;tí kozáci, píseÅˆ "&Scaron;koda lásky"
od pana Vejvody a pÄ›li ve &scaron;patné anliÄ•tinÄ›, v níÅ¾ nám téÅ¾ vysvÄ›tlovali, Å¾e tuto americkou národní píseÅˆ Vyval
sudy se nauÄ•ili do svých nepÅ™átel v dobÄ›, kdyÅ¾ vládlo mezi zákopy vietnamské války pÅ™ímÄ›Å™í.
MÄ›l jsem dobrou
vysvÄ›tloval jsem, Å¾e kdeÅ¾e americká, ale pravá Ä•eská lidová, ale marnÄ›, a tak jsem se vrhnul radÄ›ji do kuchtÄ›ní. Zbylo
na mÄ› ale jen míchání masových kouskÅ¯, aby se nepÅ™ipálily. VonÄ›lo to bájeÄ•nÄ›, kdyÅ¾ jsem do&scaron;vrdlal, hostitel
vsypal kousky masa do polévky, zamíchal, nechal trochu odstát a pak jsme se do gruntu, jak moje babiÄ•ka Å™íkala
polévkám, pustili. NÄ›co porcelánovou lÅ¾ící, nÄ›co hÅ¯lkami. Na&scaron;tÄ›stí jsem si oko nevypíchl, zato mÄ› potkala mnohem
drastiÄ•tÄ›j&scaron;í vÄ›c...
Jeden z rozjaÅ™ených VietnamcÅ¯ se poÅ™ád uculoval, ba pÅ™ímo Å™ehtal. Nechápal jsem,
smíchu. DoráÅ¾el jsem na nÄ›ho, aÅ¥ mi Å™ekne, co je mu tolik smÄ›&scaron;né. Nakonec kývnul hlavou, abych &scaron;el za
ním. Vy&scaron;li jsem na malý dvorek, kde byly ve velkém ko&scaron;i zbytky nÄ›jakých kÅ¯Å¾í a vnitÅ™ností. Naklonil jsem s
blíÅ¾, zacpal si nos a spatÅ™il divné ocásky a kÅ¯Å¾e, zatracenÄ› podobné tÄ›m krysím Ä•i potkaním. A pochopil jsem, co mi b
povÄ›Å™eno míchati a jisti. UdÄ›lalo se mi zle, z Ä•ehoÅ¾ jsem díky bohu vybruslil dal&scaron;ím panákem methylalkoholové
whisky. Poprvé v Å¾ivotÄ› jsem jedl smaÅ¾enou krysu... Smáli se v&scaron;ichni, jen mí kolegové pÅ™írodovÄ›dci byli nadurdÄ
hlavnÄ› ze své pozice ochráncÅ¯ zvíÅ™at, tedy i krys a potkanÅ¯.
Dohra a pointa toho v&scaron;eho v&scaron;ak teprve
pÅ™i&scaron;la. KdyÅ¾ jsme pÅ™istáli na Ruzyni, Ä•ekala nás skupinka zdravotníkÅ¯, aby nám zvÄ›stovali, Å¾e Vietnam zasá
epidemie cholery a Ä•erného moru a oni nás tedy museji dát do karantény do doby, neÅ¾ se zjistí, jestli nejsme nakaÅ¾ení
bacilonosiÄ•i.
Po týdnu nepÅ™íjemných procedur v&scaron;e dobÅ™e dopadlo, ale jistÄ› kaÅ¾dý z vás pochopí, Å¾e stras
dÅ¯vody, proÄ• jsem nestal známým &scaron;éfkuchaÅ™em, byly nad jiné pádné. BÅ™etislav Ol&scaron;er UPOZORNÄšN
SoutÄ›Å¾ trvá do 20. 12. 2007. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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