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Jak Chrobák
nalezl uplatnûní
pro na‰e vlohy

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 zaujatá 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.
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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 Chrobákovy ha‰le stahovat z prodeje. Vlastnû se jednalo jen o dva politováníhodné 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 tﬁetinû 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 okolností ãlenky âerveného kﬁíÏe, a ta Ïádala na Zalabákovi potvrzení, Ïe
netrpí vzteklinou. JelikoÏ ho dÛchodce nemûl, veterinární správa rozhodla, Ïe musí b˘t utracen. Zalabák ov‰em dostal ‰anci na poslední pﬁání, jeÏ bylo celkem jednoduché a splnitelné: projít se kolem Chrobákova 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 soudu, 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. Musí 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 nûjaké. Zítra touhle dobou se opût u mû sejdeme.“
Nevím, jak ostatní kluci, ale já mûl upﬁímnou snahu Chrobákovi po-
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moct. JenÏe opravdu bylo tûÏké najít pro str˘ce zamûstnání, které by
mu vyhovovalo. Jeho neklidného vynalézavého ducha nebylo moÏné 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 vídám Chrobáka v˘hradnû v márnici.“
Z ãehoÏ je vám snad dostateãnû jasné, Ïe máma je proti str˘ci zaujatá. 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 záclonou u okna. „Teì vám ukáÏu, jak s ní zatoãím!“
Str˘c dodrÏel slovo. Druh˘ rychlostní stupeÀ zatoãil nejen s pavuãinou, 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 zaãala trojka cihly ze zdi polykat a nám se tím otevﬁel krásn˘ v˘hled do
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