
Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 1Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 1Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 1

Anthony de Mello, SJ
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preklad: Marcela Foltová

• 22

Chudý sedlák se jednou pozdě večer vracel z trhu a uvědomil si, že nemá modlitební knížku. Zrovna upros-
třed lesa mu upadlo kolo od povozu a pomyšlení, že by se zrovna v takový den neměl vůbec pomodlit, ho
velmi rozrušilo.

Jeho modlitba tedy zněla takto: „Stala se mi taková nepříjemnost, Pane. Zapomněl jsem ráno doma mod-
litební knížku a mám bohužel tak špatnou paměť, že bez ní neodříkám jedinou modlitbičku. Udělám to
tedy tak: pětkrát za sebou a velmi pomalu odříkám abecedu a ty, jež všechny modlitby znáš, si můžeš ta
písmenka sestavit v modlitby, které si já prostě nepamatuju.“.

A Pán svým andělům řekl: „Ze všech modliteb, které jsem dnes slyšel, byla tato bez pochyby ta nejlepší,
neboť ji vyslovilo srdce upřímné a ryzí.“.

• 24

Indický mudrc Narada byl vyznavačem boha Hari. Jeho oddanost byla tak veliká, že v něm jednoho dne
uzrálo přesvědčení, že v celém světě není nikoho, kdo by miloval boha víc než on.

Pán četl v jeho srdci a dal mu radu: „Narado, běž do toho a toho města na břehu Gangy, žije tam jeden můj
vyznavač. Jeho společnost ti bude k dobru.“.

Narada se tam vypravil a našel sedláka, který brzo ráno vstal, vyslovil jméno Hari pouze jedinkrát, vzal
pluh a šel do polí, kde celý den pracoval. Těsně před tím, než v noci usnul, vyslovil jméno Hari ještě jednou.
Narada nic nechápal: „Jak by mohl být tenhle venkovan vyznavačem boha Hari? Vždyť ho vidím, jak se
celé dny věnuje svým světským záležitostem.“.

Na to Pán Naradovi řekl: „Naplň misku až po okraj mlékem a obejdi s ní celé město. Nesmíš rozlít ani
kapičku. Pak se vrať.“. Narada udělal všechno tak, jak měl.

„Kolikrát sis na mě vzpomněl během té cesty městem?“, otázal se Pán.

„Ani jednou, Pane.“, priznal se Narada. „Jak jsem mohl, když jsi mi přikázal bedlivě sledovat misku?“.

Pán na to řekl: „Ta miska tak zaneprázdnila tvou mysl, že jsi na mě úplně zapomněl. Ale podívej se na toho
chudého sedláka, který, ač ho tíží starosti, jak uživit rodinu, si na mě vzpomene dvakrát za den.“.

• 35

Čtyři stupně modlitby:

Já mluvím, ty nasloucháš.
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Ty mluvíš, já naslouchám.

Nikdo nemluví, oba nasloucháme.

Nikdo nemluví, nikdo nenaslouchá: Ticho.

• 36

Mughalský císař, Akbar Veliký, byl na lovu v lese. Když přišla hodina večerní modlitby, seskočil z koně,
rozprostřel na zemi rohož, poklekl a začal se modlit, tak jak to činí každý zbožný muslim kdekoliv jinde na
světě.

Ale toto vše se stalo zrovna v okamžiku, kdy kolem pospíchala venkovská žena, které ráno odešel z domova
muž a ještě se nevrátil. Byla z toho tak velmi rozrušená, že ho v zoufalství běžela hledat. V tom zmatku, který
prožívala, si nevšimla klečícího těla císaře a zakopla o něj, ale hned se zase narovnala a bez jediného slůvka
omluvy běžela dál.

Akbara to vyrušení dosti rozčílilo, ale protože byl dobrý muslim, ctil pravidlo, které zakazuje během na-
mázu s kýmkoli mluvit.

Zrovna v okamžiku, kdy Akbar svou modlitbu ukončil, šla kolem na zpáteční cestě ona žena, doprovázená
svým mužíčkem, kterého šťastně našla. Tu si konečně všimla císaře a jeho doprovodu a náhle v ní byla malá
dušička. Akbar dal cele průchod svému hněvu a křičel: „Vysvětli své neuctivé chování, sice tě stihne krutý
trest!“.

Z té ženy najednou jakoby veškerý strach spadl. Podívala se císaři rovnou do očí a řekla: „Vaše Veličenstvo,
tolik jsem byla zaujatá myšlenkou na svého manžela, že jsem si vás vůbec nepovšimla, dokonce ani když,
jak vy říkáte, jsem o vás klopýtla. Vy jste však byl uprostřed namázu a vaše mysl se cele věnovala Tomu,
jenž je nepředstavitelně vzácnější než můj manžel. Jak je tedy možné, že jste si mě vůbec všiml?“.

Císař se cítil zahanbený a už nepromluvil. Později se svým přátelům svěřil, že pravému smyslu modlitby
ho nenaučil žádný učenec ani mullah, ale prostá venkovanka.

• 38

Ti, kteří trvají na tom, že nebudou hrát se svými kartami, ale s kartami, které jim prý měly být rozdány, svůj
život prohrají.

• 45

Byl jednou jeden vyčerpaný dřevorubec, který bez ustání plýtval časem a energií, jelikož sekal tupou seke-
rou. To proto, jak sám tvrdil, že neměl čas se na chvíli zastavit a ostří nabrousit.

• 46

Chce-li Bůh něco ukrýt, dá to přímo před tebe.

• 53

Dva lovci si najali letadlo, aby se dostali do neobydlené, málo přístupné oblasti. Za dva týdny se pro ně pilot
vrátil. Zkušeným okem si změřil jejich úlovek a prohlásil: „Tohle letadlo nepobere víc než jednoho bizona.
Ten druhý tady bude muset zůstat.“.

„Ale vloni nám pilot dovolil vzít si dva a bylo to úplně stejně velké letadlo, jako je tohle.“, protestovali lovci.

Pilotovi se to moc nezdálo, ale nakonec ustoupil: „Tak dobře, když jste to minulý rok zvládli, měli bychom
to zvládnout taky.“.

A tak letadlo odstartovalo se třemi muži a dvěma bizony na palubě. Nemohlo však nabrat výšku a narazilo
do nejbližšího kopce. Lovci se vysoukali z trosek a začali se rozhlížet kolem sebe. Vtom jeden nadhodí: „Kde
si myslíš, že jsme?“. Druhý si ještě jednou pořádně prohlédne krajinu a řekne: „Myslím, že jsme asi tak dvě
míle nalevo od místa, kde jsme havarovali vloni.“.

• 58

Skutečnost pro nás většinou není to, co je skutečně, ale to, co jsme se rozhodli, že je.
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• 60

Pán nastoupí do autobusu a přisedne si k mladíkovi, jenž je očividně hippie. Má jenom jednu botu.

„Zjevně jste někde jednu botu ztratil, mladíku.“.

„Kdepak, kámo.“, utrousí mladík. „Našel.“.

• 60

Kovboj se žene tryskem pouští, když tu najednou vidí Indiána, jak leží na cestě, hlavu a ucho přitisknuté
k zemi.

„Jak to de, náčelníku?“, pozdraví kovboj.

„Obrovitá bledá tvář s rezavýma vlasama v tmavozeleným mercedesu s vlčákem vzadu, SPZ STD965, míří
na západ.“.

„Klobouk dolů, náčelníku, to všechno jste zjistil poslechem země?“.

„Já nic neposlouchám. Ten BLB mě přejel.“.

• 63

Nejen že život je plný zázraků. Je ještě mnohem víc: on sám je zázrak; přestaneme-li jej považovat za
samozřejmost, okamžitě to pocítíme.

• 64

„Ty máš ale chytrého psa.“, žasl muž, který viděl přítele, jak se svým psem hraje karty.

„Není tak chytrý, jak vypadá.“, zněla odpověď. „Vždycky když dostane dobrou kartu, zavrtí ocasem.“.

• 68

Po ulicí kráčí opilec s puchýři na obou uších. Potká přítele, který projeví upřímnou zvědavost: „Prosím tě,
jak jsi k tomu přišel?“.

„Ale, moje žena nechala na stole horkou žehličku, a když zazvonil telefon, trochu jsem přehmát.“.

„Dobře, ale co to druhý ucho?“.

„Ten blbec zavolal ještě jednou!“.

• 71

Tulák stojí v kanceláři boháče a prosí o almužnu.

Boháč zazvoní na svého sekretáře a spustí: „Vidíte toho ubohého nešťastníka? Jen se podívejte, jak se mu
palce klubou z bot a jak má kalhoty samou díru a kabát samý cár. Jsem přesvědčen, že se ten muž neholil,
nesprchoval a dosyta nenajedl už několik dní. Puká mi srdce, když vidím lidi v tak zoufalém stavu – takže:
OKAMŽITĚ HO ODSUD VYPROVOĎTE, AŤ UŽ HO NEVIDÍM!“.

• 74

Odsouzenec si již po několik let odpykával trest na samotce. Po celou tu dobu nezahlédl jedinou živou
duši, nepromluvil jediného slůvka; jídlo mu podávali úzkým otvorem ve zdi. Jednoho dne se v cele objevil
mravenec. Vězeň pozoroval, jak leze sem a zase tam a velmi ho to zaujalo. Často ho brával do dlaně, aby si
ho mohl lépe prohlédnout, dával mu drobečky a na noc mu vždy ustlal v plecháčku.

A pak jednoho dne mu to došlo: potřeboval celých deset let samotky, aby objevil krásu mravence.

• 87

Dvaadevadesátiletému panu Goldsteinovi se podařilo přežít pogromy v Polsku, koncentrační tábory v Ně-
mecku a mnoho dalších pronásledování Židů.

„Ach, Pane,“, ozval se jednoho dne, „což není pravda, že jsme Tvůj vyvolený národ?“.



Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 4Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 4Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 4

Božský hlas odpověděl: „Ano, Goldsteine, Židé jsou mí vyvolení.“.

„A není už načase, aby sis vyvolil zas někoho jiného?“.

• 93

„Vy máte ale krásné dítě!“.

„To ještě nic není! To byste ho měla vidět na fotkách.“.

• 98

O Bibli jeden křesťanský mystik říkával: „Ani ten sebeobsáhlejší jídelní lístek ještě nikoho nenasytil.“.

• 98

Díky tomu, že existuje slovo moudrost, myslí si lidé, že vědí, co to je. Z nikoho se však nestane astronom
pouze na základě toho, že pochopil význam slova „astronomie“.

• 100

Guru slíbil učenci objev, jenž bude důležitější než všechny jiné, doposud písemně zaznamenané.

Když o něj vědec nedočkavě požádal, dostal od guru a tyto instrukce: „Vyjděte na déšť a zvedněte hlavu
a ruce k nebi. Tak se vám vyjeví první důležitá věc.“.

Následujícího dne si přišel vědec postěžovat: „Udělal jsem všechno tak, jak jste řekl, a voda mi tekla přímo
za límec – cítil jsem se jako naprostý pitomec.“.

„No vida,“, usmál se guru, „to je napoprvé docela slušný objev, ne?“.

• 105

Hlasitá výměna názorů a křik doléhající ze dvora mistra překvapily. Když se dozvěděl, že v centru dění je
jeden z jeho žáků, dal pro něho poslat a chtěl znát příčinu všeho toho rámusu.

„Přijela vás navštívit delegace učenců. Řekl jsem jim, že neplýtváte časem s lidmi, v jejichž hlavách je napě-
chováno plno knih a myšlenek, ale ani ždibec moudrosti. To jsou přece lidé, kteří ve své pýše dávají vznik
dogmatům a sporům mezi lidmi na celém světě.“.

„Pravda, pravda.“, usmál se Mistr. „Ale řekni mi, nebylo náhodou příčinou vašeho sporu tvé pyšné tvrzení,
že jsi jiný než ti vědci?“.

• 107

Když tě následují milióny, polož si otázku, kde jsi sešel z cesty.

• 107

Lidé netouží po pravdě. Chtějí ujištění.

• 108

Chlubí se kazatel svému příteli: „Naše církev právě prošla největším obrozením za posledních dvacet let.“.

„Kolik vám přibylo věřících?“.

„Ani jeden. Naopak, 500 nám ubylo.“.

• 110

Všichni filozofové, teologové a doktoři práv se sešli u soudu, aby byli svědky procesu s mullahem Nasred-
dinem. Bylo to s ním vážné; chodil od města k městu a hlásal: „Vaši takzvaní duchovní vůdci jsou nevědomí
a zmatení.“. Obvinili ho tedy z kacířství a hrozil mu trest smrti.

„Máte první slovo.“, řekl kalif. Mullah byl velice klidný. „Dejte přinést papíry a pera“, žádal směle, „a roz-
dejte je deseti nejmoudřejším mužům z tohoto vznešeného shromáždění.“.

Nato mezi svatými muži došlo k otevřené hádce, k nemalému pobavení mullaha, neboť se nemohli do-
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hodnout, kteří z nich jsou ti nejmoudřejší. Když spor ustal a deset vybraných již mělo před sebou papíry
a pera, mullah pokračoval: „Ať každý z nich napíše na papír odpověď na tuto otázku: Z ČEHO SE SKLÁDÁ
HMOTA?“.

Vybraní mužové tak učinili a předali své lístky kalifovi, který je všechny nahlas přečetl. Jeden napsal:
„Z ničeho.“. Jiný napsal: „Z molekul.“. A zase jiný: „Z energie.“. Další odpovědi zněly např. „Ze světla.“,
„Nevím.“, „Z metafyzického bytí.“ a tak dále.

Nasreddin se znovu obrátil na kalifa a pravil: „Až se shodnou na tom, co je to hmota, budou teprve způsobilí
posuzovat záležitosti týkající se ducha. Není to snad poněkud divné, že ačkoli se nemohou shodnout na tom,
z čeho se skládá jejich vlastní tělo, jsou schopní se jednomyslně shodnout na tom, že jsem kacíř?“.

• 116

V irském Belfastu se jednou mezi katolickým knězem, protestantským pastorem a židovským rabínem
odehrávala vzrušená náboženská debata. Najednou se mezi nimi objevil anděl a oslovil je: „Bůh vám žehná.
V zájmu míru mějte každý jedno přání a Všemohoucí ho splní.“.

Pastor se vyslovil jako první: „Nechť z našeho krásného ostrova zmizí nadobro všichni katolíci. Pak zde
zavládne mír.“.

Kněz se osmělil hned po něm: „Ať naše svatá irská půda již nemusí živit ani jediného protestanta. Pak tento
ostrov pozná mír.“.

„A co ty, rabbi?“, ptá se anděl. „Ty nemáš žádné vlastní přání?“.

„Ne.“, řekl rabbi. „Stačí, když se postaráte o přání těchto dvou pánů, a budu maximálně spokojen.“.

• 130

Seržant se ptá skupiny nováčků, proč se pažba pušky vyrábí z orechu.

„Protože je tvrdší než jiné druhy dřeva.“, ozve se jeden.

„Špatně.“, usadí ho seržant.

„Protože je pružnější.“.

„Zase špatně.“.

„Protože je lesklejší.“.

„Vidím, že se máte ještě hodně co učit. Ořechu se k výrobě pažeb užívá z toho prostého důvodu, že je to
v předpisech!“.

• 131

V jednom malém městě vytočil jistý muž 121, aby zjistil jedno místní telefonní číslo. Ženský hlas zareagoval:
„Zde podáváme informace o meziměstských telefonních číslech, místní jsou na čísle 120.“.

Když vytočil 120, měl pocit, že slyší tentýž hlas. Zeptal se tedy: „Nemluvil jsem to náhodou před chvílí
s vámi?“.

„Ano.“, odvětila. „Já dneska dělám oboje.“.

• 141

Jistý kněz seděl za stolem u okna a sepisoval svoje kázání o Boží Prozřetelnosti, když tu najednou uslyšel
cosi jako výbuch. Brzy nato uviděl lidi zmateně pobíhat sem a tam a dozvěděl se, že se prolomila hráz
přehrady, řeka se vyplavila ze svých břehů a všechno obyvatelstvo má být evakuováno.

Kněz pozoroval, jak voda na ulici pomalu stoupá. Chvíli mu trvalo, než v sobě potlačil pocit panického
strachu, jenž rovněž stoupal, ale pak si řekl: „Připravuji kázání o Prozřetelnosti, a dostal jsem tedy šanci
demonstrovat obsah svého kázání sám na sobě. Nebudu prchat jako všichni ostatní. Zůstanu tady a budu
věřit Boží Prozřetelnosti, že mě zachrání.“.

Když voda dosahovala úrovně jeho okna, jel kolem člun plný lidí. „Skočte za námi, otče.“, volali na něj.



Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 6Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 6Anthony de Mello, SJ: Modlitba žáby (1) 6

„Ach, kdepak, moji milí.“, řekl kněz sebejistě. „Věřím, že mě zachrání Boží Prozřetelnost.“.

Nakonec se však musel vyšplhat na střechu, a když se voda dostala až tam, jel kolem další člun a všichni
lidé v něm kněze přemlouvali, ať jede s nimi. Ten znovu odmítl.

Pak vyšplhal až na vrcholek zvonice. Když už mu voda sahala po kolena, objevil se policista v motorovém
člunu; přijel jen kvůli tomu, aby ho zachránil. „Děkuji, ale nechci, pane.“, pravil otec klidně a s úsměvem.
„Důvěřuji Bohu, víte. On se o mne postará.“.

Když se kněz utopil a dostal se do ráje, ze všeho nejdřív si šel k Bohu postěžovat. „Tolik jsem Ti věřil! Proč
jsi něco nepodnikl a nezachránil mne?“.

„No tohle,“, divil se Bůh, „vždyť jsem ti poslal tři čluny.“.

• 146

Žák přijel ke stanu svého súfického Mistra na velbloudu. Sesedl a namířil si to přímo do stanu, kde se
hluboce uklonil, řka: „Má víra v Boha je tak velká, že jsem svého velblouda neuvázal; jsem přesvědčen, že
Bůh neustále bdí nad zájmy těch, kdo ho milují.“.

„Běž si toho velblouda okamžitě uvázat, hlupáku!“, pokáral ho Mistr. „Nemůžeš Boha obtěžovat úkoly, na
které stejně tak dobře stačíš sám.“.

• 149

Na chodbě sedí skupinka nastávajících otců. Přijde sestřička, k jednomu z nich se nakloní a hlásí: „Blahopřeji.
Máte syna!“.

Jeho soused vzrušeně odhodí časopis a začne se rozčilovat: „No tohle, co je to za systém?! On přišel až dvě
hodiny po mně!“.

• 153

Zdatného osmdesátníka se jednou kdosi ptal, kde bere tu svou úžasnou vitalitu.

„Nepiju, nekouřím, denně uplavu nejméně kilometr.“, odpověděl rázně.

„Ale můj strýc dělal totéž a umřel, když mu bylo šedesát.“.

„Háček je v tom, že váš strýc to nedělal dost dlouho.“.

• 175

Gessen byl buddhistický mnich a krom toho neobyčejně talentovaný malíř. Než se však pustil do nějakého
obrazu, vždy vyžadoval peníze předem. A jednalo se o horentní sumy! Díky tomu se mu také časem začalo
říkat Nenasytný mnich.

Jednou pro něj poslala gejša, protože také chtěla obraz. Gessen se zeptal: „Kolik mi zaplatíte?“. Dívka zrovna
měla u sebe zákazníka. Řekla: „Dám vám, kolik si řeknete. Ale obraz musí vzniknout zde, před mýma
očima.“.

Gessen se hned pustil do práce a když byl hotov, řekl si o víc, než kdy předtím. Když mu gejša vyplácela
peníze, obrátila se na svého zákazníka se slovy: „Tento muž je prý mnich, a přitom nemyslí na nic jiného než
na peníze. Jeho talent je výjimečný, jeho mysl však nízká a ovládá ji mamon. Může se člověk vůbec pyšnit
plátny od někoho tak ubohého? Na mém prádle – tam se bude jeho umění vyjímat spíš.“.

Hodila na mnicha jednu ze svých spodniček, aby na ni něco namaloval. Dříve než začal, položil jí Gessen
svou obvyklou otázku: „Kolik za to dostanu?“. „Kolik si řeknete.“, řekla znovu dívka. Gessen jmenoval
sumu, namaloval obraz, sebral své peníze a odešel.

Uběhlo mnoho let, než se čirou náhodou přišlo na to, proč byl Gessen tak chtivý peněz. Jeho rodnou pro-
vincii často stíhal hladomor. Bohatí nebyli ochotni chudým jakkoliv pomáhat. A tak tam pro případ nouze
nechal Gessen vystavět ukryté sýpky a naplnil je obilím. Nikdo nevěděl, kde se tam to obilí vzalo ani kdo
mohl být tím štědrým dárcem.

Další důvod, proč se Gessen tolik sháněl po penězích, byla silnice vedoucí z města až k jeho vesnici, dlouhá
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mnoho kilometrů. Byla v tak špatném stavu, že povoz tažený volem by na ní neujel ani dva metry. Tím
trpěli hlavně staří a nemocní, kteří občas potřebovali zajet do města. Gessen tedy nechal silnici opravit.

A posledním důvodem byl Chrám meditace, který Gessenův učitel vždycky toužil vystavět, ale neměl
k tomu dost prostředků. Gessen tento chrám vystavěl na znamení vděčnosti svému váženému učiteli.

Když náš chtivý mnich dokončil stavbu silnice, chrámu i sýpek, odložil barvy a štětce a odešel do hor, aby
se cele oddal rozjímání. Už nikdy nenamaloval jediný obraz.

• 176

V chování druhých nenalezneme víc, než co jsme schopni v něm hledat.

• 177

Dva irští kopáči pracují přímo naproti nevěstinci.

Najednou se objeví protestantský pastor, posune si klobouk hlouběji do čela a vejde dovnitř. Pat šťouchne
do Mikea: „Viděls to?! No jo, co bys od něj čekal, vždyť je to protestant.“.

Brzy na to přikráčí rabín, zvedne si límec a rovněž vejde. Pat se opět nezdrží komentáře: „Jak ten jde svým
lidem příkladem, to je hrůza! To má být duchovní vůdce?“.

Nakonec jde kolem – kdo jiný než katolický kněz. Schová si na chvíli hlavu do pláště a už je uvnitř. Pat
dojatě pronese: „To je ale smutné, Mikeu! Jedna z těch dívek asi vážně onemocněla.“.

• 178

Jeden muž se vydal rybařit do hor na sever. Jeho průvodce se mu jednoho dne jal vyprávět historky o bis-
kupovi, kterého měl na starost minulou sezónu.

„Tak, tak,“, hodnotil biskupa průvodce, „je to dobrý člověk. Až na to jeho vyjadřování.“.

„Chcete snad říct, že ten biskup klel?“, vyzvídal rybář.

„A jak!“, ujistil ho průvodce. „Jednou mu zabral pořádný losos. Už už natahoval podběrák, když vtom se
ten macek začal mrskat a vyvlíkl se z háčku. Povídám: ‚Sakra, to je ale zatracená smůla!‘, načež se na mě
biskup zpříma podíval a řekl: ‚To tedy je!‘. Ale to bylo poprvé a naposled, co jsem ho slyšel takhle mluvit.“.

• 196

Sbor měl poslední zkoušku uprostřed vřavy, protože technici právě dokončovali poslední úpravy na scéně.

Když jeden mladík začal bouchat kladivem tak silně, že se hluk stal nesnesitelným, dirigent zastavil zpěv
a prosebně se na něj podíval.

„Klidně pokračujte, pane dirigente.“, řekl nenucené dělník. „Mě to neruší.“.

• 196

Úplně nahá žena vystoupila ze sprchy a zrovna se natahovala pro ručník, když ke své hrůze uviděla muže
na lešení, který umýval okno a upřeně se na ni díval.

To ji tak vyděsilo, že na něj zůstala hledět jako na zjevení.

„Co se děje, paninko?“, zeptal se jí zvesela chlapík. „Ještě jste nikdy neviděla čističe oken?“.

• 213

„Můj přítel se ještě nevrátil z bojiště, pane. Žádám o dovolení jít ho hledat.“.

„Nedovoluje se.“, řekl velitel. „Nechci, abyste riskoval život kvůli někomu, kdo už asi nežije.“.

Voják však přesto odešel a o hodinu později se vrátil se smrtelným zraněním a s mrtvým tělem svého přítele
v nářučí.

Velitel zuřil. „Říkal jsem vám přece, že je mrtvý. Takhle jsem vás ztratil oba. Řekněte mi, stálo vám to za to
vrátit se tam kvůli jedné mrtvole?“.
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Umírající odpověděl: „Stálo to za to, pane. Když jsem ho našel, ještě dýchal. Řekl mi: ‚Jacku, já věděl, že
přijdeš.‘.“.

• 218

Prodavačka prodala mladíkovi kalhoty velmi zářivých barev. Mladík vypadal, že z nich má velikou radost.

Následujícího dne je přišel vrátit. Vysvětloval: „Nelíbil jsem se v nich mojí dívce.“.

Za týden tam byl znovu, celý zářil a chtěl si ty kalhoty přece jen koupit. „Á, vaše dívka změnila názor.“,
odhadla prodavačka.

„Ne.“, odpověděl mladý muž. „Já jsem změnil dívku.“.

• 218

Matka: „Co se té tvé dívce na tobě líbí?“.

„Připadám jí pohledný, talentovaný, chytrý a taky prý výborně tancuju.“.

„A proč se ona líbí tobě?“.

„Připadám jí pohledný, talentovaný, chytrý a taky prý výborně tancuju.“.

• 219

Potkají se dvě přítelkyně po mnoha letech.

„No, povídej, prosím tě,“, říká jedna, „co tvůj syn?“.

„Můj syn? Chudák, zbabral si život.“, svěřuje se ta druhá. „Špatně se oženil. Vzal si holku, která doma
nehne ani prstem. Neuvaří, nazašije, nevypere, ani nepoklidí. Pořád jenom spí nebo se jen tak povaluje a čte
si v posteli. Ten ubohý chlapec jí musí i snídani nosit do postele. No věřila bys tomu?“.

„No to je příšerný! A co dělá dcerka?“.

„Ó, ta měla mnohem šťastnější ruku! Její muž, to je učiněný anděl. Nenechá ji doma nic udělat. Mají služebné,
které vaří, šijí, perou i uklízejí. A každé ráno jí přinese snídani do postele. No věřila bys tomu? Může spát,
jak jen dlouho chce, a pak po zbytek dne odpočívá a čte si v posteli.“.

• 220

„Myslíte si, že budete schopen dát mé dceři všechno, co bude chtít?“, ptá se otec nápadníka své dcery.

„Jsem o tom přesvědčen, pane. Říká, že nechce nic jiného než mě.“.

• 236

Bagdádský kalif, al-Mamún, vlastnil krásného arabského koně. Jeden domorodec, jistý Omah, ho velmi
toužil koupit a nabídl za něj mnoho velbloudů, ale al-Mamún by se s tím zvířetem nerozloučil za nic na
světě. To v Omahovi vyvolalo takovou zlost, že se rozhodl získat to zvíře lstí.

Věděl, že al-Mamún pojede na svém koni jistou cestou. Převlékl se tedy za žebráka, lehl si u té cesty na zem
a dělal velmi nemocného. al-Mamún byl dobrosrdečný člověk, a když toho žebráka uviděl, bylo mu ho líto,
sesednul z koně a nabídl se, že ho odveze ke karavanseráji.

„Běda!“, bědoval žebrák. „Už několik dní jsem nepozřel sousta a nemám dost sil na koně vylézt.“. A tak
ho al-Mamún opatrně vysadil na koně a chystal se nasednout za něj. To už však přestrojený žebrák vyrazil
vpřed a al-Mamún za ním mohl jen běžet po svých a křičet, ať zastaví. Hned jak byl Omah od svého pronásle-
dovatele v bezpečné vzdálenosti, zastavil a otočil se k němu.

„Ukradls mi koně.“, volal al-Mamún. „Chci tě však o něco požádat.“.

„A o co?“.

„Nikomu neříkej, jak jsi k mému koni přišel.“.

„Proč ne?“.
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„Protože jednou bude třeba ležet u cesty opravdu nemocný člověk, a jestli se tvá léčka rozkřikne, každý jen
projede kolem a nikdo nepomůže.“.

• 243

Rodina sedí u večeře a nej starší syn oznámi, že se rozhodl oženit se s dívkou odnaproti.

„Ale její rodiče jí nezanechali ani halíř.“, namítne otec.

„A nemá ani nic našetřeno.“, řekne matka.

„Nerozumí fotbalu.“, hodnotí bratr.

„A ty její vlasy, to se hned tak nevidí.“, přisadí si sestra.

„Nedělá nic jiného, než čte.“, poznamená strýc.

„A jak se nevkusně obléká!“, kroutí hlavou teta.

„Ale zmalovat se, to umí.“, nezůstane pozadu babička.

„To je pravda.“, připustí syn. „Ale zato má jednu přednost, o které se nám může jenom zdát.“.

„A jakou, prosím tě?“, ptají se jeden přes druhého.

„Nemá rodinu!“.

• 253

Muž popíjí v kavárně s přítelem čaj. Najednou se dlouze a upřeně zadívá do svého šálku a rezignovaně
povzdechne: „Jo, kamaráde, život je jako šálek čaje.“.

Ten druhý se zamyslí, dlouze a upřeně se zadívá do svého šálku a pak se zeptá: „Proč? Proč by měl být život
jako šálek čaje?“.

První se ohradí: „Jak to mám vědět? Jsem snad intelektuál?“.

• 255

Když přišel čas najít jméno pro jejich prvorozeného syna, došlo mezi manžely k hádce. Ona chtěla, aby se
jmenoval po jejím otci, on chtěl, aby se jmenoval zase po jeho. Nakonec se obrátili na rabína, aby jejich spor
urovnal.

„Jak se jmenoval váš otec?“, zeptal se rabín manžela.

„Abidžah.“.

„A jak se jmenoval váš otec?“, zeptal se manželky.

„Abidžah.“.

To rabína trochu zmátlo: „V čem je tedy problém?“.

„To je tak, rabbi.“, vysvětlovala ona. „Můj otec byl učenec, ale jeho otec byl zloděj koní. Copak mohu do-
pustit, aby se můj syn jmenoval po někom takovém?“.

Rabín se hluboce zamyslel, neboť pochopil, že se jedná o vskutku choulostivou záležitost. Jak to navléknout,
aby ani jedna strana nemohla mít pocit, že z toho vyšla jako vítězná, nebo naopak jako poražená? Nakonec
tedy rozhodl takto: „Něco vám navrhnu: Dejte svému chlapci jméno Abidžah. Pak vyčkejte, co z něho vy-
roste, jestli učenec, nebo zloděj koní. Tak se dozvíte, po kterém z vašich otců jste ho pojmenovali.“.

• 262

Jistá náboženská organizace pořádala své četné konference vždy v hotelu, v jehož hale bylo na stěně velkými
písmeny vyvedeno mo o: NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ PROBLÉMY. POUZE PŘÍLEŽITOSTI..

K recepci přišel jakýsi muž a prohlásil: „Promiňte, ale mám problém.“.

Recepční vykouzlil úsměv a pravil: „U nás žádné problémy nejsou, pane. Pouze příležitosti.“.
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„Říkejte si tomu jak chcete,“, odsekl muž netrpělivě, „ale dali jste mi pokoj, ve kterém už bydlí nějaká žen-
ská.“.

• 267

Pařížský profesor filozofie o sobě jednoho dne prohlásil, že je nejvýznamnější muž na světě. Hned to také
svým studentům dokázal:

„Jaká země je na světě nejvýznamnější?“.

„Francie, samozřejmě.“, prohlásili všichni.

„A které francouzské město je nejvýznamnější?“.

„Paříž, nepochybně.“.

„A není snad pro Paříž nejvýznamnější a nej posvátnější její univerzita? A kdo by byl schopen pochybovat,
že její nejvýznamnější a nejvznešenější katedrou je katedra filozofie? No a řekněte: kdo je vedoucím katedry
filozofie?“.

„Vy.“, odpověděl svorně sbor.

• 278

Krátce po smrti rabína Mokšeho se rabbi Mendel z Kotyku zeptal jednoho z jeho žáků: „Na co tvůj učitel
kladl největší důraz?“.

Žák se na chvíli zamyslel a pak řekl: „Na to, co zrovna v tu chvíli dělal.“.

• 281

Má-li člověk jedny hodinky, vždycky ví, kolik je hodin. Má-li dvoje, nikdy neví, na čem je.

• 285

Dva obchodní cestující se potkají na nástupišti.

„Dobrý den.“.

„Dobrý den.“.

Ticho.

„Kam jedete?“.

„Do Kalkaty.“.

Ticho.

„Podívejte se. Vy moc dobře víte, že když řeknete, že jedete do Kalkaty, budu si myslet, že jedete do Bombaje.
Ale tentokrát náhodou vím, že do Kalkaty skutečně jedete. Tak proč rovnou neřeknete pravdu?“.

• 286

Opilec se v noci potuluje městem, až spadne do žumpy. Jak se tak do té odpudivé hmoty potápí, začne
křičet: „Hoří! Hoří, hoří!“.

Zaslechne ho několik kolemjdoucích a přispěchají mu na pomoc. Vytáhnou ho a chtějí vědět, proč volal
‚Hoří!‘, když vůbec nehořelo. Dostane se jim výstižné odpovědi: „Přiběhl by mi snad někdo z vás na pomoc,
kdybych volal: ‚Sračky!‘?“.
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