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Lužnický vodník Barvínek si nežil špatně, i když jeho živnost měla do
kvetoucí hodně daleko. V létě zametal řeku, sušil si řasy na sluníčku a ve
volném čase chodil na ryby, v zimě spal. Časem si zašel do hospody a sem
tam vyhrál nějakou tu sázku, když dokázal určit značku piva po prvním –
dokonce i po vůbec prvním – loknutí.

Nebylo na tom vlastně nic tak těžkého, značku mu nenápadně pošeptala
voda, ze které bylo pivo uvařeno.

Jinak to byl dobrák k pohledání a ke svému jedinému hrníčku přišel vlastně
nešťastnou náhodou. To mu ve čtyřiačtyřicátém, akorát na Dušičky, spadl
pod jez nějaký opilec. Barvínek mu honem běžel pomoct, ale chlapík se s
ním začal prát a Barvínek ho v tom zmatku podržel pod vodou poněkud déle,
než bylo zdrávo.

Chlap měl moc hezký pohřeb, ale po válce se přišlo na to, že to byl místní
důvěrník gestapa a celé povodí přišlo Barvínkovi poděkovat. Okresní výbor
Svazu protifašistických bojovníků ho dokonce navrhl na medaili, ale on si
pro ni, trouba, ani nepřišel.

Tak si žil celkem spokojeně až do onoho dne, kdy vylezl na jaře z bahna a
zjistil, že všechno je jinak. Že zaspal nejenom zimu, ale celou epochu.

Barvínkovi čilejší kolegové úspěšně zprivatizovali okolní rybníky, shodili
zelené fráčky a navlíkli se do fialových sak a bílých ponožek. Pohybovali se
zásadně poklusem a v běhu hulákali do mobilních telefonů nesrozumitelná
slova jako „franšíza, alokace akciových kursů, diskont“ nebo dokonce „tak
jim vrazte milion a bude vymalováno!“

Barvínek neměl tušení, co je to diskont a o malování se bláhově domníval,
že by ho zvládl laciněji.

Horší ale bylo, že se zelenými fráčky odložili kamarádi i kamarádství.
Nakonec z celé řady přátel zbyl Barvínkovi jediný, třeboňský upír Ferda, a to
nebyla právě ta nejlepší společnost.

Ferda se také cítil osamělý, zvlášť od té doby, co se s ním rozešla Bílá paní.
Zrestituovala zámek a Ferda jí nebyl dost nóbl. Krom toho podnikala v
mlíku a Freda trpěl po mlíku strašlivými kocovinami.

Jednou si spolu kamarádi vyrazili na pivo.
V lokále řvala televize, na Nově dávali erotický thriller, a Ferdu to tak
zaujalo, že přetáhl večerku. O půlnoci mu vyrostly špičáky do neuvěřitelné
délky a Ferda leknutím prokousl pulitr.
V následujících sekundách překonali hosté všechny rekordy v rychlosti
opouštění hospody.

Byl z toho ovšem malér, protože Ferda s Barvínkem za ně museli zatáhnout
útratu. Měli při tom s bídou na svá dvě piva a hostinský Breburda tvrdošíjně
odmítal uznat za platnou měnu rybí šupiny, byť by se mu do rána změnily v
dukáty, a neobměkčila ho ani Ferdova Jánského plaketa za sto bezplatných
odběrů krve.

Po tomhle trapasu chodil Barvínek raději všude sám a bylo mu smutno. Sám
a sám sedával na navigaci, kouřil orobinec a divil se, jak může někdo dávat
přednost před takovouhle dobrotou marlborkám, zvlášť při dnešních cenách.
Ne že by tam na hrázi neměl společnost, ale jistě uznáte, že s takovými
kapry nebo ploticemi si jeden nepokecá, i když je to náhodou vodník.

Až jednou. K Barvínkovu jezu se přihnala kánoj, kormidelník hmátl vpravo,
hmátl vlevo, háček vypískla a už tam byli.

„Jedou blbě,“ pomyslil si Barvínek a přesně v okamžiku, kdy v duchu dělal
háček „ě“ se ozvalo zapraskání a do kanoe nakoukl dírou ve dně šutr.
Posádka vyletěla jak vystřelená z praku a zmizela ve vzpěněné vodě.
Barvínek zareagoval bleskově. Sjel do vody, udělal dvě tempa a už vynášel
háčka na břeh. Dívka byla v bezvědomí. Barvínek ji složil do trávy a
pokoušel se o umělé dýchání.

Jenomže pak se vynořil z vody kormidelník. Asi se mu něco nezdálo na
způsobu, jakým Barvínek dýchal z úst do úst, protože se po něm ohnal
pádlem a zařval – „Vodprejskni!“ a ještě něco velice neslušného.

V Barvínkovi to vzteky jen zabublalo. Všechna nahromaděná zlost a hořkost
v něm vzkypěly a musely ven, takže než byste řekli „potěr“, letěl
kormidelník zpátky pod jez.

Právě v té chvíli se dívka probrala. Posadila se, zhluboka vzdychla a
procítěně pravila:
„Tak takovýho vola jsem neviděla jaktěživ! To mě celou cestu lakoval, jakej
není machr, a pak nás div neutopí na první šlajsně, kterou by projel i kojenec
ve vaničce!“

„Se ví,“ přisadil si Barvínek pomstychtivě, „já to viděl. A stačilo to ulomit
doleva, vždyť je tam jazyk jak kráva!“

„Ty tomu rozumíš?“

„No, trochu,“ připustil Barvínek skromně, „ale tahle šlajsna, to nic není.
Takový Dráchov, to je mazec! Tam už se rozbilo lodí! Tam musíš napřed
doprava, k tomu slizkýmu šutru, a pak rovnou dolů. To jsem sjel
snad stokrát.“

Na okamžik zauvažoval, má-li přiznat, že to sjížděl jen po zadku, ale pak si
řekl, že mluvit o něčem takovém před dámou by nebylo vhodné.

Podíval se na dívku, co tomu říká, a jen se zajíkl. Beznadějně utonul v
modrém bezednu jejích očí. V rozpacích odkašlal a mohutně odplivl.
Náhodou trefil kormidelníka, hrabajícího se z vody, přímo mezi oči a srazil
ho tím zpátky pod hladinu.

Modrá kukadla zářila nadšením.

„Tak to je super! A… vzal bys mě někdy s sebou?“ a z modravých hlubin
vystřelil na Barvínka pohled, kvůli jakému se chlapi vydávali na křížové
výpravy, lítali balonem přes Atlantik anebo se dokonce denně holili.

Barvínek měl poprvé v životě vyschlo v ústech, ale nebyl to špatný pocit.
Statečně přikývl a srdce se mu rozbušilo tak, že to muselo být slyšet až na
Soběslavskou věž. Co následovalo, označila by za sexuální harašení i totálně
frigidní Němka.

A pak se stal z Barvínka vodák.

Sehnat loď a výstroj nebyl problém, problémy nastávaly až později, když ho
potkávali původní majitelé. A pak musel ještě zvládnout pár maličkostí,
kterými se vodák liší od běžného Homo sapiens. Naučil se číst vodu,
přitáhnout, ulomit a odkopnout, vzít kontra, udělat se v peřeji, ve šlajsně a
na voleji. Zjistil, jaký je rozdíl mezi lihem suchým neboli pevným,
denaturovaným a konzumním. Pochopil, že stan se staví na suchém místě,
ale suchým tábořištím, nazvaným tak podle vzdálenosti od hospody, se
pravověrný vodák vyhýbá. Došlo mu, že kilometráž je sice zajímavé čtení,
ale listovat v ní uprostřed retardéru je nebetyčná blbost. A když se ještě
naučil navlíkat špricku – což není nic neslušného – a dozvěděl se, co je to
souloď, kdy se soulodí a proč, splnil všechny podmínky, aby se z něj stal
opravdovský Vodák s velkým „V“.

Dnes je Barvínek nekorunovaným králem Lužnice a všech jejích splavných i
nesplavných přítoků.

Poznáte ho snadno. Z dálky to vypadá, jako by byl v lodi sám, ale zblízka
uvidíte, že na předku lodi leží něco nádherného, opáleného do bronzova. Nad
úroveň bortů se přitom zvedají jen dva báječné kopečky v červených,
modrých nebo duhových plavkách a někdy i bez nich, takže kolemjedoucí
kormidelníci ztrácejí směr i soudnost a zvrhávají se při sebemenším náznaku
peřejí.

Večer ovšem narazíte na Barvínka spíš na pivu než na vodě. Sedí uprostřed
bezva party a jeho rozježené vousy metají do záře pulitrů zelenavé pablesky.
Někdy si i zazpívá, ale na kytaru nehraje – vadí mu plovací blány.

A vedle něj se třpytí vodopád zlatě zrzavých vlasů a modrá kukadla… ale to
už jsem vlastně říkal.

