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houbová míchanice
Představte si třicet dospělých s dětmi. Partu známých, kteří spolu roky jezdí
na kola či vodu. Najednou na začátku léta přijde hnusné počasí. Nikomu se
nechce šlapat v dešti do pedálů, ani pádlovat peřejemi. A tak někdo vymyslí, že
bychom všichni mohli vyrazit do lesa na houby. text: dana emingeorvá
„Satany nesbírej,“ vytrhne kdosi
našemu synovi před nosem hřiba
kováře s červenou hlavou a obloukem houbu zahodí do roští. „Sbírej
jen praváky jako já!“
„To myslíš tyhle hořčáky?“ diví
se malý znalec.
I můj muž z hromadného sběru
očividně šílí. Zvlášť, když kamarádi domlouvají našim dětem, aby
všechny nasbírané prašivky z košíků vyházely. Kluci marně vysvětlují, že jde o masáky aneb muchomůrky růžové, které si dobrý houbař
nesplete s jedovatými tygrovanými. To už ale šéf party drží košík
našeho nejmladšího syna a zuřivě
sype houby na zem: „Proboha, ty
sbíráš i muchomůrky zelené!“
„Strejdo, jsou to holubinky.
Vždyť nemají prstenec a nohy měly
červivé,“ brečí benjamínek.
Do ‚strejdy‘ jako by něco vjelo.
Kope do hub na zemi a hystericky
křičí, že nehodlá znovu skončit
v nemocnici kvůli nějakým úchylnostem našich dětí. „Nic ve zlém,
ale nechtěli bychom si s vámi pomíchat košíky,“ bručí celá parta.
V nabuzené atmosféře nás konečně sváteční houbaři zanechávají našemu mykologickému osudu.
Ovšem pod podmínkou, že každý
si bude jíst večer svou smaženici.
Vracíme se domů s pěti košíky, ze
kterých hnědé, zelené a růžové klobouky vypadávají při každém kro-
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Autorka

Dana Emingerová (49),
novinářka a spisovatelka, právě vydala nový román
In flagranti aneb
Slasti a strasti
nevěrníků. Její
čtvrtá knížka vychází v nakladatelství Mladá fronta
opět s ilustracemi
‚sklepáka‘ Davida
Vávry.

ku. Parta tak velký úlovek nemá,
ale o to větší péči věnuje třídění
hub. Ženy krájejí jen praváky,
suchohříbky a babky. Dokonale
jim čistí nohy, sloupávají klobouky, aby je zbavily písku, slimáků
a listí.
U nás mají tuto činnost na starost chlapi. Masakrují houby
do bedny od banánů, klobouky
ani v náznaku neloupou, tu a tam
je vidět jehličí a listí.
Smaženice je vynikající. Houby
se podávají odděleně – hříbky pro
partu, rozmasakrované prašivky pro nás. Nervozita je ta tam.
Všichni se olizují až za ušima.
„Nedáš si z našich?“ šoupne přede mě porci smaženice šéf party.
Nejdřív je mi divné, že chutná
stejně jako ta naše. Pak ucítím
na jazyku písek, v talíři objevím
jehličí. Letím do kuchyně. Kuchař
bezbranně rozhodí ruce: „Když
oni si do těch hříbků nakrájeli
spousta hořčáků. Nedalo se to
jíst. A pak šéf řekl, že se nebudete
zlobit, když uděláme míchanici
jen z vašich hub. Máte jich hodně,
vyjde na všechny a ještě si každý
přidává.“
„Jen to, prosím tě, nikomu neříkej!“ ozve se šéfův hlas za mnou.
„Spočítej si, kolik hypochondrů
jako já by pak zvracelo do příkopu!“ ●
ona@mfdnes.cz
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večer si uděláme smaženici!“ chytne se nápadu
celá parta. Třicet houbařů
v lese, to bude masakr, napadá mě, přestože naše rodina má
houbařskou vášeň už po pradědečcích v genech. Když mí synové vejdou do lesa, stávají se z nich lovci,
které od dětství učíme rozpoznávat
bedly a žampiony, holubinky a masáky, lišky a ryzce, píchavky a mlženky, kotrče a rudočechratky…
Vyloženě negativně se na hromadnou houbařskou výpravu tváří
jen neformální šéf party. Nedávno
prý skončil se svou přítelkyní v nemocnici právě kvůli houbám. „Našli jsme bedly, usmažili si skvělou
míchanici. Jenže pak mě napadlo,
jestli to byly opravdu bedly. A moje
drahá na to, že si není stoprocentně jistá. Za chvíli už mě braly křeče
do žaludku,“ vypráví. „Raději jsme
spěchali do nemocnice. Mé přítelkyni se totiž udělalo blbě taky.
Po cestě jsme několikrát stavěli
a svorně zvraceli do příkopu.“
„A co jste to teda snědli?“ hrozí
se všichni. „No, bedly jedlý,“ uzavírá rozpačitě vypravěč. „Když nám
vypumpovali žaludky a dali nás
na pozorování, ukázalo se, že jsme
si otravu oba jen vsugerovali.“
Přes vůdcovu neblahou zkušenost druhý den ráno běhá třicet
houbařů s dětmi v chumlu po lese.
Je to opravdu masakr.
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