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Ivan Kraus

Kůň nežere okurkový salát
Garamond, Praha, 2001

• 17
Čím míň lidí, tím víc řečí.
Čím víc řečí, tím míň je o čem hovořit.
A čím míň je o čem hovořit, tím je opět víc řečí.

• 102
„Kůň nežere okurkový salát.“, byla první slova vynálezce telefonu, když poprvé zkoušel svůj přístroj.

• 124
(…) Kyž člověk stroj stvořil, takmusí počítat s tím, že semu v něčem podobá. Každámašina je jiná. Některá
je klidná, jiná temperamentní a výbušná nebo cholerická, jiná je zas líná. Jsou mašiny, který jsou na nervy
a který se při neodborným zacházení celý třesou amůžou se i rozsypat. Takovýmusíš umět uklidnit. A jiný
jsou zas melancholický a slzejí volej a na ty se zase musí mluvit. Já mám celej život co dělat s mašinama
a poznal jsem jich tolik, že vím, že jsou jako lidi. A proto když vidím nějakej novej stroj, tak ho nejdřív
obcházím, chodím kolem něj po špičkách jako kolem někoho, koho ještě neznám a s kým se dávám poprvé
do hovoru. A teprve po takovejch námluvách vytuším, co ta mašina chce, co jí vyhovuje, co nemá ráda a co
nesnáší. Ale když pro ni nic neuděláš a lítáš kolem ní hned s papírama a návodem a plkáš před ní nahlas
předepsaný parametry, tak ta mašina to vycejtí, ví koho má před sebou a začne schválně trucovat. Protože
ani mašina není votrok. A když začne trucovat a dělat si hlavu, tak je někdy horší než zlá ženská. To jsou
pak všechny otáčky a stupně a atmosféry u rychlosti houby platný…

• 130
Náš člověk odjakživa trpěl pivní skepsí. Za všechnomůžou ti, kteří byli vMoskvě, v Londýně, v Postupimi,
v Jaltě nebo na Hradě. Prostě ti nahoře. Jako by byl celý národ většinu času na dovolený. Ale zároveň
dovede našinec kydat kolem sebe patos, jako když si maže chleba husím sádlem, které se teplem roztéká.
Po pátýmpivu začne najednou slzet a ohání se svatýmVáclavem,Husem, Žižkou, Komenským,Masarykem
a Baťou a cítí se jako potomek velikánů. Všimni si, že našinec je buď na obláčku, anebo pod stolem. Noblesa
je u nás neznámý slovo. Náš šarm byl vždycky trochu od omastku. Vlastně je vůbec zázrak, že existuje
něco takovýho jako symfonický orchestr. Protože ze sebelepších sólistů nelze vytvořit dohromady sbor,
a co našinec, to nejen muzikant, ale hlavně dirigent…
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