
                       Další vzpomínka, kterou neodnesla voda. 

 

                             Panic je na nic! 

   Konečně jsem se dočkal! Škola i praxe skončily a byli jsme my, učňové – plavčíci, 

vypuštěni do života, od kterého jsme očekávali volnost a dobrodružství při plavbách do 

Hamburku. Na prvním člunu moc pohody nebylo, kormidelník byl pes a tak jsem brzy utekl. 

Osud mi byl příznivý, dostal jsem se na tisícák řady 55x na kterém vládla pohoda. 

Kormidelník byl mladý, měl mladou manželku a tak se na palubě moc nezdržoval. Veškeré 

práce řídil zkušený lodník, Němec z Áknu v předdůchodovém věku. V tomto vzpomínání mu 

říkejme třeba Hans. Jezdila s ním manželka, která uměla vařit snad jen eintopfy. Pyšním se 

sice velmi dobrou pamětí, ale na jedno si nemohu zaboha vzpomenout: Kdy, kde a která byla 

první. O jedné, která to nebyla, píši. 

   Přesto, že bylo krásné léto, bylo pro plavbu vody dost. Za krásného počasí jsme pluli 

samotíž. Do Buckau jsme připluli brzy odpoledne, tam se otočili přídí proti proudu (tenkrát se 

ve Strömbrücke ještě sakovalo) a klapli ke člunu, který tam již stál. Na něm byl jako lodník 

můj již zkušený kamarád Mirek. Na břehu se pak procházely dvě dívky. Přemluvil jsem 

Mirka, aby šel se mnou na nákup. Ale v hlavě jsem měl jen ta děvčata na břehu. Cestou jsem 

Mirka poňoukal, aby s nimi zapředl hovor a že je sbalíme. Mirek se ale k ničemu neměl s tím, 

že je na balení dívek času dost. Večer jsme samozřejmě skončili ve „Féře“. Pochopitelně, že 

ony dívky tam již seděly. Mirek zase nic! Když čas pokročil a já to viděl už  ztracené, poslal 

Mirek po vrchním slečnám panáka a byla ruka v rukávě. Zkrátka zkušený mazák! 

   Mirek právem zkušenějšího sbalil tu hezčí, jmenovala se Anelíza (nebyla to ale ta, která 

většinu plavců ihned napadla) a na mne zbyla Kristýna, sice hezká, ale poněkud při  těle a 

neforemná. Mirek měl na své lodi přísný režim a tak jsme s děvčaty šli ke mně. Ještě štěstí, že 

manželka Hanse odjela domů do Áknu. V kajutě jsem měl palandu, na dolním lůžku sem měl 

ustláno já, Mirek obsadil lůžko horní. Ani jsem ještě pořádně neležel a Mirek už do toho bušil 

za doprovodu vrzání palandy. Po chvíli nastalo zlověstné ticho! Co teď? Byla řada na mně! A 

já, jako téměř nepolíbený panic, nevěděl co a hlavně jak dělat! Kristýna ležela bez 

jakéhokoliv zájmu mi nějak pomoci a něco si užít. Pochopil jsem, že z toho už nic nebude. 

Hlavou se mi honila spousta myšlenek. Když nic nezačnu, tak to Mirek rozkecá po šífortě a 

budu mít strašnou ostudu. Jistě jste již viděli, jak to dělají psi, když nemají fenku. Hodí se jim 

třeba i noha páníčka. To samé jsem zkusil já. Převrátil jsem se na Kristýnu a začal se, sice 

bezúčelně, mrskat. Hlavně, že palanda vydávala ty správné zvuky. Po chvíli jsem přestal 

v domnění, že už to mám za sebou. Ale kdepak, kanec Mirek začal znovu, pak zas já, to 

všechno pětkrát za noc. 

   Dodnes mi zní v uších, co mi Hans ráno řekl: „Otto, Otto, só jung und só fiel!“ a pak 

následovala přednáška o tom, jak si ničím páteř. To ale chudák Hans, který se jistě nevyspal, 

netušil, že jsme byli dva a já zůstal nadále panic. Kristýnu jsem již nikdy  nepotkal. 

                                                                                                     Otto Kessel 



  

 


