Sněhurka a sedm staříků.
Na Šumavě sníh uplaval a tak jsme ve dvou samohybech, řízených Bobem a Janem, vyrazili na Skalku. Sněhurka Jiřka a
sedm důchodců: Bob,Mira,Jožka,Jan,Jura, Svaťa a nejmladší Šmudla Pedro. Posledně jmenovaný se svými 64 léty kazil
průměr, který by se jinak vyšplhal přes 70 ! Ve výšce 1200 m bylo 60 cm sněhu a staříci na sněhu kmitali jako rybičky ve
vodě. Já bych jim dal důchod ! Pěkně do práce a až do 80 ! U chaty tři vleky a kurzy lyžařů. Vůkol se nesla libá slovenština
a nesrozumitelná maďarština. A tak jsme oprášili v hlavě již zapomenuté slovníky: drvokocúr, chrobák, vrecko, krvavé
noce, rožok, vankůš, ringišpíl, raňajky aj olovrant. Ígen, jo nápot kivaniok, kožakemping, séremed, neséremed turbo,
guleváloš hangár kreml primáš, uštván léty (překlad: veverka, brouk Pytlík, kapsa, červánky, rohlík, polštář, orchestrion,
snídaně, svačina, a dobrý den přeji, hřbitov, včela, čmelák, 1. tajemník ÚV KSSS, přirození důchodce). Všeci se motali
kolem Sněhurky a cpali ji, co se do ní vlezlo. To bylo pořád: „Tu máš, vem si buchtu, vánočku, chlebík, pirožky, bůček,
slaninku, salámek.“ Nabízeli jí i moravský klobás, chlípnici jedni! Žalostný byl pohled, jak se Sněhurka rán nemůže dostat
do kalhotek. To mně nedělalo nikdy problém. Naštěstí, když si strčíš obě nohy do jedné nohavice tanga, tož nepoznáš,
jestli ty tri niti sů v riti lebo kúštěk vedle. To mě, když mě mama strčila obě nohy do jedné nohavice od punčocháčů a já
pořád padal, tak se na to přišlo až u doktora. Ráno se ptám zrcadla:“ Kdo je na světě nejškaredější?“ „Ty, můj pane.“ „To je
dobře. Aspoň ušetřím otrávené jablko.“ Když už jsme u toho jablka. Víte jak Sněhurka rozdělí sedmi trpaslíkům jedno
jablko? Postrouhá ho , udělá štrůdl a rozdá všem. Nebo ho sní sama a pak dá všem. A teď pro chytré hlavičky. Sněhůrka
má v košíčku sedm jablíček. Dá jablko všem sedmi trpaslíkům a ještě jí jedno zbude v košíku. Jak to udělá? Řešení je na
konci povídky. Večer po lyžovačce jsme letěli do Limby poznat se s Kozlem. Jeden stačí, ale tři je málo. V noci, cestu zpět
na mě čekal na obloze Beran, Býk, Velký a Malý pes, Rak, Lev, uháněla mě Kassiopea, Andromeda a navíc jakási Panna.
Uklouzl jsem po Mléčné dráze, polámal Malý vůz, zašlápl Štíra, vyhnul se Střelcovi, vytrhl se ze spárů Velké Medvědice a
dopadl na Váíhy – 85 kg brutto. Svaťa celou noc hlídal, kdo chrápe, jak a s kým. Ráno přepraco-vaný pak stále šukal
slivovicu, album s fotkami servírek ( s nimiž prý předloni prožili čarovnou noc – kecali). Papuče hledal dva dny, aby třetí
den zjistil, že je zapomněl doma . Kolik on vyplýtval energie tím věčným hrabáním. To bylo megajoulů ! Ten kdyby místo
šukání točil klikou, tak klidně možem vypnout Dukovany aj s Temelínem. Svaťa
než ve škole našel ředitelnu, bylo po vyučování. Proto raděj držel hladovku a to stejně jenom proto, že zapomněl svačinu.
Jožka za noc nařezal tolik trámků, že jsme s nimi vyztužili staré štoly na stříbro a zlato a narubali haldy rudy a přetavili
ji v Kremnici na korunačky, neboť Bob trval na tom, že si musíme každý ještě připlatit. Asi za to, že nám vyšlo počasí. To
bylo naozaj bohovské.Slunko pralo, sníh ráno zmrzlý, stopy upravené. Sněhurka nahoře bez až po lokte, později až po
ramena. Já dole bez až po kolena. Lyžovali jsme až do roztrhání těla, Jožka až do roztrhání botů. Docházeli mu zásoby,
tož uvařil z podrážek silný vývar a z tkaniček špagety.. Taky jsme prolezli každou ďouru, včetně Gorgeliho tunelu, zaběhli
si na Hostinec (zavřený), na čapované sa moselo sjet až na Chatu nad Králíkmi. Ale pak zase do hory zpátky. Sjezd po
spádnici až Pod čerešňu s neplá-novaným mezipřistáním bez podvozku. Šak sa to nedalo uplužit! Juro, který máš fialovou
řiť, pamatuj. „ Jen jednou kozu na led svedeš!“ Taky Sněhurka si sedrala krupón a dajela zelená, prý od novikova. Ovšem,
já si myslím své. Taky jsem na jaře míval zelelé loktě aj kolena. Třetí den ještě honem dvakrát pět kilometrů rozlůčkové
kolečko. A sbohem nádherné Slovensko! Neraduj sa, my sa ještě vrátíme, nějaké korunačky nám zbyly. Tak dovi . Pedro
Řešení logického úkolu: Sedmé jablíčko dá Sněhurka Šmudlovi i s košíčkem.

