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JEN VSTUPTE, VSTUPTE!

TAKTO TO ZAČÍNÁ

A TAK TO KONČÍVÁ

JE TO MOŽNÉ?

V ČR ANO

Z. M. CHOTUTICKÝ

ČESKÁ BEDNA

BAJAJA
Čas od času se stane, že se zboří nějaký mýtus, že to, co bylo léta zažité a uváděno jako
nezpochybnitelný fakt, je zcela jinak. A tak se stalo, že i v zahraničí uznávaný historik a pátrač Josef
Šťoural uveřejnil překvapivá fakta a dosud mi píše z Havlíčkova Brodu, že má jasné důkazy o svých
objevech. Jistě každého zaujme velmi zajímavé zjištění, jak to vlastně bylo s princem Bajajou.
Byla dvě sousední království, jedno chudší a druhé o trochu bohatší. V tom prvním byla mírná
chudoba způsobena rozmařilostí dcer i manželky krále Frfni II. Ve druhém se dařilo o něco lépe, jelikož
král Alfonz měl pouze dva syny a sám byl již jednou nohou v hrobě, takže neměl žádnou velkou
spotřebu. Plesy a bály ho nebavily a jistě by se po prvním tanečku sesypal k zemi. Moc toho nesnědl a
kuchtíkům zůstávalo plno zbytků, které si tajně různými fígly odnášeli domů a mnozí s nimi ještě
kšeftovali. Synové byli líní někam vyrazit a tak se dost ušetřilo. Bylo jistě dobrým zvykem, že v každém
správném království se pohybovalo plno darmošlapů, darmožroutů, různých nepostradatelných
příživníků a poradců. Ti pomáhali svému králi nést břímě zodpovědnosti a hlavně ulehčovali těžkou
práci královu mozku, který musel obsáhnout tolik záležitostí, že si rád s nějakou tou prkotinou nechal
poradit. Alfonz měl poradce dva. Jeden byl Čech jak poleno, druhý Němec. Netrvalo příliš dlouho a král
Alfonz se odebral tam nahoru, aby zjistil kolik mu napočítají hříchů a je-li v nebi pro něho místo. Vlády
se ujali oba synové, a i když se narodil každý jindy, byli oba stejně staří. To víte, Alfonzov. Vládli tedy
rukou společnou a kupodivu se nehádali, jelikož byli líní vést nějaké rozepře. Navíc, na co mají
poradce? Rádcové radili, až se z nich kouřilo. Jeden syn už byl z těch výmyslů a blábolení tak unavený,
že na každou přednesenou věc, nápad nebo připomínku odpovídal českému rádcovi: „Ba!“ a
německému: „Ja, ja!“ Takto se zrodila přezdívka Bajaja. Druhý syn byl sice také řádně pohodlný, ale aby

