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Rybolov

Bol som nemálo prekvapený, keď som na dverách bytu v Maple leaf
crescent zbadal mladíka s krásnymi kučeravými hnedými vlasmi. S úsmevom mi
podal ruku a predstavil sa ako " young pastor" z evanjelickej cirkvi. Bolo to
veľmi nepríjemné, pretože som chvíľu predtým vypil pohár páleného, čo on
pravdepodobne zacítil, ale tiež aj pre fľašu whisky a pivové fľaše rozložené na
stole. Vošiel dnu a videl moje trápenie, ale nepovedal ani slovo, kým som ja
narýchlo upratoval pred nami na stole "sklenený zverinec", z ktorého som
ponechal iba môj drink. Nápoj som ponúkol aj hosťovi, čo on samozrejme veľmi
zdvorilo odmietol ospravedlňujúc sa, že nemôže vyhovieť môjmu želaniu.

- Daniel, vaše dve krásne dcéry si u nás v kostole našli skutočný domov. Prišiel
som vás poinformovať o aktivitách mladšej generácie a poďakovať vám za
pochopenie ako aj to, že ste deťom dovolili prichádzať medzi nás a do srdca
prijať Ježiša Krista.

Zavrel oči, vzal ma za ruku a dlho sa modlil. Mal horúcu dlaň a ja, chvejúc
sa, počúval som jeho slová. Keď nakoniec modlitby vyriekol "amen", tiež som
to zopakoval.

- Viete, milý pane, nám nie je jedno, keď deti v kostole vedľa seba nemajú
svojich rodičov. Boh chce zhromaždiť celú rodinu pod svoju ochranou.

- Viem, čo máte na mysli - povedal som potichu, aby som nenarušil jeho
pokojný prednes.

- Daniela mi povedala, že spolu s vami navštevovala bratskú cirkev vo
Viedni. To muselo byť úžasné! Bolo by ešte krajšie, keby ste to aj tu robili, na
potešenie svojich detí a členov nášho spoločenstva.

Cítil som nával krvi do tváre. Bol som znepokojený a nemohol som
odpovedať.
- To je, milý priateľ, jediný spôsob, ako človek môže s istotou kráčať.
- Yes, sir, to je pravda, ale moja žena a ja sme príliš zaťažení starostlivosťou o
každodenný život, - snažil som sa vysvetliť.

- Práve v tom je vec. Ježiš by vám pomohol v každom prípade, ak mu odovzdáte
svoje srdce. Boli by sa zbaví všetkých pút, ktoré vás ako otrokov zviazali a váš
život by sa stal príjemný a naplnený láskou.

Potom som mu povedal, že sa zaoberám písaním básní a som v tom dosť



úspešný. Ukázal som mu svoju zbierku veršov, ktorú starostlivo prezeral stránku
po stránke, akoby chápal obsah.

- Je to naozaj pekné! Blahoželám vám k vašej práci ...!
- Takže, - pokračoval som, - moji priatelia z Juhoslovanského spolku ma

zvolili, aby som viedol rozhlasový program a majú veľkú dôveru vo mňa.
Mladý kňaz sa zamyslel a povedal:

- To je vaša cesta, ktorú ste si zvolili. Neskôr sa však dopracujete k mnohým
zisteniam a uzáverom. Boh je vo všetkom, čo robíte.

Vstal, znovu mi podal ruku a sľúbil, že ma čoskoro opäť navštívi a že by to
najradšej urobil, keď aj Smiljana bude doma. Odprevadil som ho ku dverám
s clivotou, veď akoby ho sám Boh poslal ku mne s prosbou. Moje srdce sa
chvelo a ja som aj napriek ďalšiemu poháriku začal intenzívnejšie premýšľať o
svojej budúcnosti.

Na to sa vo dverách objavil môj brat s jeho známym "diabolským
úsmevom." Ihneď pristúpil k stolu, nalial si pohárik a vypil ho jedným dúškom.
Začal sa s podozrením pozerať do mojich očí.

- Bratku, s tebou niečo nie je v poriadku! Na tvári ti vidno, že prežívaš nejaký
hlboký zármutok.

Úprimne som mu to priznal s poznámkou, že pred piatimi minútami tu bol
kňaz a rozprávali sme sa dlhú dobu.

- Takže, v tom je háčik! - začal brat škodoradostne jasať. - Videl som hneď, že
si sa dostal do kaše. No ale, radšej uhni pred márnym trápením a ži život
normálnych ľudí! Prečo si ho vôbec vpustil do domu? Vyštverá sa ti na hlavu
a sem ti privedie ešte aj cirkevníkov, potom už nebude ľahké sa ich zbaviť ...!

Nebol som naladený zdôveriť sa mu so svojimi úvahami. Radšej som si
s ním vypil pár kalíškov whisky s pivom a tak sa rozprúdila debata na tému
rybolovu. Od voľakoho vraj zistil, že práve teraz ryby dobre berú.

A bol začiatok mája, deň-dva pred sezónou lovu na zubáče, najrozšírenejšej
ryby v Kanade.

- No, chystaj sa! Vezmem ťa na také miesta, kde ich nachytáš ako nikdy
predtým!

Išli sme do pivnice skontrolovať rybársky výstroj. Skontrolovali sme navijak
s nakrúteným nylonom. Pavel mi poradil, aby som na cievku dal silnejšiu niť,



pretože tá existujúca nie je dostatočne silná pre tento druh rýb. V tomto som ho
ale nepočúval, keďže som zo skúsenosti už vedel, že je oveľa zaujímavejšie
loviť na čo tenší nylon. Pripomenul som mu moju trofej, štrnásť libier ťažkého
pstruha chyteného na tenkú niť.

- Well,well, - povedal žartovne a so závisťou. - Nie každý deň je sviatok! Raz sa
ti to podarilo, ale nemusí vždy ...

Zrejme žiarlil na moju vypchatú rybu zavesenú na stene pracovne.
Tak trochu podnapitý, Pavel sa mi vniesol do tváre a posmešne dodal:
- A nebyť mňa, dnes by si sa nemohol chvastať s touto trofejou!
Pozrel som sa na neho s nevôľou, ale už som sa viac nechcel trápiť s jeho

nástojčivou snahou bagatelizovať môj úspech.

Za pár minút sme do jeho kamióna zabalili všetky potrebné veci spolu s jedlom
a nápojmi. Povedal, že s nami pôjde aj jeho kmotor Frank Sodji. Pavel sa už
skôr s nim bol dohodol, že my traja spolu ideme na rybačku. U Franka sme na
kamión naložili hliníkový čln s motorom, vypili si drink a šli na cestu, mne
neznámu.

Smiljane som nechal odkaz na stole, že som šiel na ryby a že presne neviem,
kedy sa vrátim. Bola v práci v Main Caffee u Lulu a Leftiho v Cumberland
Street. Deti tiež neboli doma.

Za necelých päť minút sme boli na diaľnici číslo 11- 17 a po takmer
dvojhodinovej jazde sme dorazili na breh jazera, ktorý bratovi a Frankovi už bol
dobre známy.

K jazeru nebolo ľahké sa dostať. Z diaľnice číslo 17 sa musí jazdiť viac
kilometrov cez les a zvládnuť zo tridsať kilometrov v nízkej rýchlosti po
zničenej, hrboľatej ceste. Na niektorých miestach Frank musel vyjsť z vozidla a
skontrolovať stav cesty.

Keď sme prišli k zbúranému mostu na rieke plnej vody, Frank bratovi a mne
už začal akože dôležito vyčitovať, že mu nevieme ani len poradiť, čo má robiť.
Bolo totiž treba postaviť niekoľko ťažkých brvien cez pomerne hlboké riečne
koryto a na to dať niekoľko silných fošní, ktoré Frank vytiahol z auta. Celý
pohrúžený do práce, Frank vykríkol:

- Za nič ste nie! Ako si len trúfnete ísť na tak dlhú a nebezpečnú cestu bez
štipky poznatkov o tom, čo robiť v núdzi !?

- No, kmotre, - s úsmevom povedal Pavel,– preto sme teba vzali so sebou. Sami
by sme sem ani nedokázali prísť.



Polichotený takými slovami Frank čoskoro zmajstroval dočasnú hrádzu a
obozretne sa vozidlom previezol na druhú stranu. Z vaku vytiahol fľašu tvrdého
alkoholu a po bratsky sme si z nej potiahli. Za asi polhodinku sme spustili čln do
vody a naložili do neho všetky rybárske potreby. V zátoke jazera bolo pokojne,
úplné bezvetrie. Voda sa leskla. Z okolitých stromov, ktoré sa týčili nad jazerom,
bolo počuť vtáky. Prešlo poludnie, keď náš "expert" Frank naštartoval motor a
pomaly sme sa začali vzďaľovať od pobrežia. Obom kmotrom zohriatym
nápojom sa už rozviazali jazyky, takže nasledovali rozprávky o doterajších
úspechoch v rybolove. Mlčky som sa zahľadel na kopce s ihličnatými stromami,
zarastené ostrovčeky, strmé skalnaté útesy, pomedzi ktoré sme sa museli
preplaviť, aby sme dorazili na čistinu, pokojnú vodu takmer nebadane
porušovanú iba prúdením vzduchu. Frank tu už pridal plyn a náš čln priam
preletel ďalších päť-šesť kilometrov zabočujúc raz doľava raz doprava, pomedzi
ostrovy. Mal som už obavy, že si po tých všetkých okľukách, pri návrate nikto z
nás nebude vedieť spomenúť, odkiaľ sme prišli a že by sme sa mohli stratiť.

Celé obrovské jazero pozostávalo zo zálivov a roklín medzi ostrovmi a
skalami, takže sa nemohol dovidieť koniec vodnej cesty. Na niektorých
miestach som si všimol, že je voda v pohybe a to vlastne jazerom tiekla rieka s
menšími alebo väčšími vírmi tmavo zelenej a veľmi čistej vody.

Istý čas sme sa pomaly plavili proti prúdu, až sme dorazili na menšiu vodnú
čistinu so stromami popadanými do vody, ktorá tam zrejme bola poriadne
hlboká už pri samom brehu. Tu sme priviazali čln o strom a začali chystať
návnady a udice. Mali sme stovku malých rýb (minovy), ktoré sme nastokýnali
na háčik a hádzali do vody pred nami. Brat sa zrejme ponáhľal, chcel prvý
chytiť rybu, aby nás celú dobu mohol podpichovať, že bol zručnejší než my.
Tentoraz sa mu to ale nepodarilo, pretože sa mu hák zakvačil za kamenné dno.
Začal kliať a netrpezlivo ťahať, takže hneď aj roztrhol nylon. Frank sa
nezadržateľne chichúňal nad bratovým nešťastím a zároveň začal ťahať väčšiu
rybu, ktorá sa divoko vzpierala a odplávala pod čln. V tom okamihu sa aj
odkvačila z háku. Potom už aj Frank začal nadávať a ja som sa potmehúdsky
tešil, lebo som jednoducho nemohol zniesť nezdravý súťažný duch mojich
priateľov.

Kým oni nerôzne kliali, ja som na udici zacítil náhly náraz a silne som potiahol
prút. Nylon sa prudko zatiahol, takže som začal rýchlo otáčať navijak. V tej
chvíli mi Pavel z rúk nečakane vytrhol udicu. Videl som ako sa mu krv hrnula
do tváre , ako sa silno zapýril a nemohol som uveriť, že sa v príjemnom pôžitku
aj takéto veci môže udiať. Začal ťahať moju rybu, hlboko dýchajúc od vzrušenie.
Frank opäť hodil háčik, akoby sa ho náš spor netýkal.



Zakvačená ryba pravdepodobne bola naozaj veľká, keďže ju môj súper nemohol
pritiahnuť k člnu a podobrať sieťkou. Počuť bolo známy piskot navijaka a
bzukot nylónovej nite.
- Wow! - vykríkol Pavel. - Toto je niečo obrovské!

Boj trval päť-šesť minút, všimol som si pot na bratovej tvári. Dvíhal
a spúšťal prút, v snahe dostať rybu na povrch. Aj ja som sa triasol z napätej
scény a v tej chvíli som odpustil bratovi jeho sebectvo. On vtedy o tom veľa
nerozmýšľal, ale ani inokedy nechcel vedieť o mojich predchádzajúcich
úspechoch v rybolove. Frank na jeho strane člna vytiahol menšiu šťuku, ktorú
ihneď hodil späť do vody. Bolo ho hanba ponechať si ju.

V jednej chvíli brat uveril, že sa ryba unavila. Zatiahol cievku s nylonom a
začal vyťahovať. Tak sa tá zatiahnutá niť dostala na pokraj kovovej časti člna a
tam sa s prasknutím roztrhla!

Frank sa znova zasmial a posmešne povedal:
- Vidíš, kmotre, to isté sa mohlo stať aj Dankovi s jeho vlastnou udicou!

Vzal som si svoj prút a vážne som povedal:
- Brácho, nikdy viac aby si to neurobil! Máš svoje udice a s nimi lov koľko

len chceš. Ak mi ešte raz vezmeš palicu z ruky, nikdy viac s tebou na rybačku
nejdem!

Vyzeral skormútene, ale neprítomne. Vzal fľašu whisky a vypil dva
poriadnejšie dúšky, bez ponúknutia buď Franka alebo mňa. Sám som vzal fľašu
a potiahol dobrý dúšok.

Ale, ako sa to stáva, ryba odrazu prestala brať.

Háčiky sa ešte k tomu takmer pri každom hádzaní do vody kvačkali o dno
a popadané väčšie stromy s konármi boli veľmi blízko, takže sme často pri
ťahaní udice potiahli do člna aj konáre. Frank a Pavel hrozne kliali, ja som tiež
bol veľmi nahnevaný, ale som to nepreukazoval. Nechcel som byť tretím
aktérom v tej búrke nadávok. Obloha nad nami bola čistá, len ďaleko na obzore
sa beleli mráčiky, ktorých stále pribúdalo. Začal nás aj chladiť ľahký vánok ,
ktorý okolo nás rozvlnil povrch vody. Frank odviazal čln, mrmlal si pritom čosi
popod nos a nasmeroval ho na iné pokojnejšie miesto, k ostrovčeku so strmými
skalnatými útesmi. Na každom takomto výlete som získal mnohé poznatky o
konfigurácii pobrežia. Hoci breh bol nízky, vo vode rástli vodné rastliny,
zvyčajne lekná s krásnymi bielymi kvetmi. Voda bola plytká.



Tu sa zdržiavajú malé rybky ukrývajúc sa pod rastlinami, kam prichádzali aj
šťuky, ktoré nasledovali rybky a vtrhávali do ich kŕdľov. Pri úteku pred týmito
vodnými pirátmi, rozptýlili sa na všetky strany a vyskakujúc z vody vytvárali
rybárom príjemné zvuky. V tomto prípade by bolo lepšie namiesto háčika na
nylon pripevniť umelé nástrahy, smáčky, ktoré by sa hodili do toho rybieho
chaosu, aby sa pri náhlom ťahaní pocítil silný náraz chamtivej šťuky. Mnohokrát
som to chcel urobiť, ale moji partneri na to iba hovorili:

- Načo by nám bola šťuka s toľkými kosťami! Prišli sme loviť ostrieža!

Nechcel som im vysvetliť, že je rybolov na šťuky ešte ako vzrušujúci, plný
mnohých zvratov a pôžitkov. Neraz, aj po vynaložení veľkého úsilia, sa ryba
mohla vrátiť späť do vody, a tým sa mohla uspokojiť aj vášeň a zároveň zažiť
dobrý pocit, ktorý je aj dôvodom, prečo sa rybári vydávajú na tak dlhú cestu.

Moje názory tu však nemali „váhu", rozhodovali tí, ktorí boli vlastníkmi
člna. Podobný prípad bol aj vtedy, keď napríklad mne ryba hrýzla, zatiaľ čo sa
oni umordovali z nudy. Majiteľ člna sa vtedy jednoducho bez upozornenia
presunul na iné miesto s obvyklou konštatáciou:

-Tu pre nás nieto žiadneho chleba, treba ísť ďalej!
Trvalo nejaký čas, kým som si zvykol na takéto chúťky. Neskôr som sa začal

aj hádať s Frankom alebo aj Pavlom, avšak akoby platilo pravidlo: "Ak si hosť,
správaj sa ako hosť, a buď rád, že môžeš byť s nami!"

Mnohokrát som si myslel, že si v blízkej budúcnosti kúpim motorový čln, aby
som mohol ja ním riadiť a zastaviť sa na miestach, ktoré si ja zvolím a to bez
nadávania a natískania niečej autority . To som aj oveľa neskôr urobil, o čom
hovorím v ďalších záznamoch.

Nech však pokračujem v začatej myšlienke. Ak breh bol vysoký a s
kamennými útesmi, ktoré sa zvisle spúšťali dolu do vody, tam boli hlbočiny,
neraz niekoľko desiatok metrové. A tam prebýval ostriež, pretože vedľa
skalnatého dna bolo dostatok jedla pre neho. Malé vodné živočíchy, väčšinou
kôrovce, vodný hmyz ale aj malé ryby, ktoré niekoľkokrát denne navštevovali
tieto miesta, kde nachádzali potravu a pritom sa samé stali obeťou (potravou
nenásytným veľkým rybám, hlavne ostriežom). Pravdou je, že všetky ryby v
každom jazere alebo rieke, majú svoj cyklus pohybu a stravovania. Nikdy však
neviete, kedy sa im zachce prehltnúť návnadu. Odborníci - ichtinológovia
vyvinuli celý systém pravdepodobnosti aktivít rýb podľa polohy a tvaru mesiaca.

Ani tí rybári s najsúčasnejším výstrojom, radarovým zariadením nikdy nemávali
šťastnejšiu ruku od iných. Aj keď videli celé kŕdle rýb hlboko pod sebou, ,



nemohli sa pochváliť väčším úspechom, hlavne pre podivné správanie sa a
inštinkty týchto zvierat.

Takže sme aj my traja, s veľkou nádejou a neustále sa točiac dokola,
prichádzali na miesta predtým navštívených sľubných "rybárskych dier "
(phishing hole), avšak ryby nechceli hrýzť. Ubehlo tak aj pár hodín, a Frank
napokon vážne zahundral:

- Poďme späť, zajtra ráno prídeme znova. Tu ich nebude ...

V tom mal pravdu. Približovali sa aj tmavšie mraky. Vietor začal búriť vodnú
hladinu a vytvárať vlny. Slnko už zmizlo pod hrubou vrstvou tmavo šedých
oblakov, preto sme veľkou rýchlosťou člnom začali raziť cez čistiny a zátoky,
len aby nás prichodiaca búrka nezasiahla na vode. Mraky sa spustili veľmi nízko.
Stačili sme sa vrútiť do kabíny, a ihneď nato začal lejak sprevádzaný silnou
hrmavicou. Všimli sme si, že nie sme sami, neďaleko nás bolo zaparkovaných
niekoľko kamiónov a prívesmi s americkými poznávacími značkami. V Kanade
bol long weekend Victoria day (veľký sviatok krajiny, do ktorej som prišiel).
Vtedy sa začínal lov zubáča.

Naši susedia zaliezli do stanov a my sme najprv začali popíjať svoj nápoj,
prvýkrát po všetkých protivenstvách na vode. Predtým sa nám podarilo priviazať
čln k stromu na pobreží a všetku výstroj uložiť pod kryt nákladiaka. Čakali sme
kým búrka prestane, potom sme rozložili stan. Keďže v ňom bolo miesta iba pre
dvoch, rozhodol som sa spať cez noc v kabíne na zadnom sedadle, ktoré bolo
dostatočne priestranné, aby som si mohol ako-tak vystrieť nohy a sa uložiť. Po
niekoľkých pivách a hodnom množstve whisky, ale aj bohatých sendvičoch,
moji spoločníci sa uložili pod stanom, a ja som sa rozprestrel na sedadle v
kabínke. V pripitom stave rýchlo som zaspal. V noci som sa iba raz budil. Bola
hustá tma. Prestalo pršať. Vietor utíchol a z lesa bolo počuť rev podivných
zvierat, ktorých som sa ale nebál a opäť som upadol do hlbokého sna . V spánku
ma vyrušilo iba niekoľko komárov, ktoré bzučali okolo mojej hlavy, ale aspoň
dvoch – troch som prekabátil a na čele dlaňou zabil.

Bolo asi šesť hodín ráno. Slnko vyšlo vysoko nad vodu, lúčmi si kliesniac cestu
pomedzi hustý les okolo nás. Pavel otvoril dvere vozidla a zvolal:

- Bratku, vstávaj! Je čas ísť!
Vyskočil som celý stŕpnutý. Frank už začal nakladať veci do člna.
Susedia ešte spali, takže som varoval Pavla, aby nerobil príliš veľký hluk,

aby sme ich neprebudili. Moji spoločníci na to však nedbali. Začali kričať ešte
viac. Jeden Američan vystrčil hlavu zo stanu. Pravdepodobne sa v duchu pýtal,
čo sa to deje okolo neho. Prišiel s priateľmi v pokoji relaxovať a odpočinúť si od



problémov a užívať si vo všetkom vôkol seba, ale o to sa na takýchto výletoch
málokto staral.

Kým sme sa vzďaľovali od pobrežia, Frank čln obrátil v opačnom smerom od
jazera. Za malým skalnatým ostrovčekom bolo počuť silný hukot vodopádu,
ktorý sme od skál nemohli vidieť. Pavel sa náhle strhol, vystrašene vytreštil oči
a vykríkol:

- Kmotor, veď toto je to miesto, kde sme stratili toho novosadského Maďara!

Vodič prudko otočil čln a maximálnou rýchlosťou sme prerazili vodný prúd.
Bola to naša spása, inak by nás za niekoľko sekúnd silný prúd odvliekol na vrch
vodopádu, ktorý bol asi päť metrový, pod ktorým voda vrela, ako v hrnci. Bolo
to malé jazierko, rozlohy asi tristo až štyristo štvorcových metrov, ale hlboké
iste vyše tridsať metrov! Na opačnej strane od perejí voda bola úplne pokojná, a
tam sme sa zastavili. O kameň sme uviazali čln a vyšli na breh odkiaľ sme sa
pozerali na tanec vody v krútivých víroch. Tam Frank, s častým Pavlovým
prerušovaním, vyrozprával o tragickej udalosti, ktorá sa udiala na tomto mieste
pred niekoľkými rokmi.

Pavel a Frank sa ako obvykle chystali ísť na ryby. Ich známy a priateľ Jožko sa
im občas pripojil. Rád si vypil, a aj preto, bol vítaní v ich spoločnosti, keďže
vždy kúpil veľkú fľašu whisky a debnu piva. Večer, pred výletným dňom, Jožko
telefonoval a povedal, že tentoraz nepôjde s nimi, keďže sa zle cíti, má „po
opici“ po včerajšom opilstve s priateľmi v meste. Pavel ho presviedčal, aby
predsa išiel, čo tento odmietal. Po polnoci Jožko znovu telefonoval a oznámil, že
sa už lepšie cíti a že sa rozhodol ísť s nimi. Jeho manželka, Chorvátka z Báčky,
ho odrádzala od takého bláznivého úmyslu a snažila sa ho presvedčiť, aby si
odpočinul a radšej inokedy išiel s nami.

Cestou k jazeru traja priatelia neustále popíjali z fľaše a na zvolené miesto prišli
už dobre naladení. Jožko sa z včerajšej opitosti zotavil a bol naladený žartovať.
Keďže nikto z nich nepoznal terén, ocitli sa v rovnakej situácii ako my pred
niekoľkými minútami, ibaže ich sila vody stiahla k vodopádu a čln sa ako šíp
vnoril do vody, a zmizol vo víre. Pavel a Frank a sa horko-ťažko dostali na
povrch a vystrašení a chvejúc sa, zachytili sa o kameň na pobreží. Jožko však
nevyplával. Hľadali ho všade, nikde ho nebolo. Vodný prúd odvliekol čln k
ďalšiemu malému vodopádu a tam sa zrútil do ďalšieho jazera. Všetka výstroj z
neho popadala na dno, takže úplne zronení vyťahovali čln von z vody.



Vyprázdnili z neho vodu, vysušili motor a po mnohých pokusoch sa im podarilo
naštartovať ho. Nasledoval ďalší ťažký kus práce. Z tohto miesta nebolo možné
vodou sa dostať ku kamiónu, keďže ono bolo zo desať metrov nižšie od
predchádzajúceho jazera. Museli preto cez obrovské kamene nosiť čln na rukách.
Trvalo im celé dve hodiny kým dorazili k vozidlu a bez slov vyžmýkali odev.
Až potom ich úplne premohol zármutok nad stratou kamaráta. V dedine Upsala
zavolali políciu, ktorá sa v krátkom čase objavila za zvukov sirén.

Frank a Pavel, úplne vytriezvení z prežitého šoku, poskytli vyhlásenia a
policajt im povedal, že zajtra ráno príde potápačský tím, aby vytiahol utopeného
von z vody. Potom, o ďalší deň, priviezli Jožkovo telo do Thunder Bay a o pár
dní neskôr, za prítomnosti veľkého počtu priateľov a príbuzných, pochovali ho
na miestnom cintoríne. Jeho žena za ním nariekala:

- Môj úbohý Jožko, ty si mŕtvy a oni zostali nažive! Beda mne bez teba, môj
drahý manžel!

Pavel a Frank sa zúčastnili na pohrebe a dlho po nehode na ňu spomínali.
Roky plynuli, podrobnosti sa zabudli, znova sa začalo chodiť do rybolovu a

paradoxne, mnohokrát znovu išli na to isté miesto a to hlavne preto, že to jazero
bolo najbohatšie na ryby. Tam chodievalo iba málo rybárov z mesta, pre zlú
cestu a aj preto, že v tejto časti Kanady bolo veľa ďalších jazier prepojených
dobrými cesty.

Tak som sa aj ja našiel na tom jazere, neuvedomujúc si, že by som sa sám
mohol stať ďalšou obeťou nádhernej, ale surovej prírody, kde nebolo milosti pre
neskúsených bojovníkov o prežitie.

Zahľadený na zelenomodré víry a v nich akoby klobúky, Pavel odlomil vetvičku
borovice a so slzami v očiach hodil ju pod vodopád. Frank naštartoval motor a
znova sme sa plavili na západnú stranu jazera, kde sme aj včera boli. Nikto z nás
nebol naladený loviť, ale keď ryby začali hrýzť, zmocnila sa nás rybárska vášeň.
Prekvapivo, po výdatnom nočnom daždi, voda stmavla a jej hladina sa výrazne
zvýšila, čo sľubovalo dobrý úlovok. Tentoraz vystala súťaž, kto prvý vytiahne
rybu a kto uloví viac ako ostatní. Každé zahodenie udice prinášalo ostrieža.
Nápoje sme ani nedotýkali a takým triezvym sa nám podarilo chytiť väčšie
množstvo vzácnych druhov. To nás rozveselilo, začali sme srandovať,
pospevovať si každý zvlášť alebo spoločne. Moji spoločníci sa dokázali aj bez
drinku rozveseliť, radosť spôsoboval úlovok , na dne lode sa hromadili ryby s
veľkými očami, ktoré sme letmo pozerali a ako deti sa tešili z ich počtu. Práve to
ma aj začalo trápiť. V tom čase v provincii Ontario sa ryby lovili bez povolenia



a licenciu museli mať len americkí turisti. Rybársky zákon však jasne určoval
aké množstvo určitých rýb sa smie uloviť za jeden deň. O tom som sa ešte skôr
informoval a podľa toho som sa aj správal. Počas jedného dňa rybár smel chytiť
šesť ostriežov, šesť šťúk a určitý počet iných rýb. Pre Franka a Pavla akoby však
neplatili žiadne zákony a predpisy. Keď sa oni vybrali na rybačku, neuctievali
zákazy, vrecia plnili s rybami, nachytali ich na stovky a tie potom bolo treba
prepašovať do mesta povedľa prísnej kontroly úradníkov ministerstva lesníctva
a rybolovu. V zelených uniformách a vybavení rádio vysielačkami nečakane
prichádzali k zaparkovaným autám na brehu a spočitovali ulovené ryby. Iba pre
jednu nadbytočnú rybu sa museli platiť mastné pokuty a meno páchateľa sa
mohlo objaviť aj v tlači, televízii alebo počuť v rádiu, čo mnohých odradilo od
takéhoto dobrodružstva. Napriek všetkému, Pavel a Frank nedbali na také
opatrenia. Privážali domov veľké množstvo ryby, čistili ich, mrazili, alebo
darovali priateľom a susedom. Boli hrdí, že ich nikdy uniformovaný úradník s
pištoľou neprichytil v krádeži.

Raz, oveľa skôr, s bratom a jeho synom Paľkom, ja som zažil stretnutie so
strážcom poriadku. Keď sme sa člnom doplavili k brehu, zrazu z lesa pred nás
vyskočil veľmi mladý úradník ministerstva a požiadal, aby sme mu ukázali
úlovok. Vtedy sme veľmi dbali, aby sa neprekročil limit. Mladík spočítal ryby a
zistil, že je všetko v poriadku. So šťastím na tvári z dokázanej poctivosti, začali
sme z člna vynášať príbor. Strážnik nespokojný so spočítaním rýb, náhle
vytiahol čln z vody a tam spod sedadla vypadla malá ryba, o ktorej sme ani
nevedeli!

- Wow, veď vy máte jednu ukrytú!

Snažili sme sa vysvetliť mu, že sme nemali ani potuchy o rybe pod sedadlom, čo
bola pravda. Nechápal a neváhal. Vytiahol zápisník a začal značiť požadované
informácie. Použil aj "vysielačku", aby informoval ministerstvo, že na tom
a tom miesto našiel porušiteľov zákona. Potom si dal do svojho vaku dve tretiny
nášho úlovku a dôležito išiel k autu. Chceli sme sa brániť, pochopili sme však,
že by to bolo zbytočné. O pár dní neskôr sme dostali oznámenie od ministerstva,
že do troch dní máme zaplatiť na stanovený účet sto kanadských dolárov, čo
sme spolu všetci traja príbuzní s protestom, ale predsa urobil. Boli sme radi, že
správa neprišla do verejnosti. Každý z nás tvrdil, že tú rybu neulovil a nehodil
pod sedadlo a mne, pre môj večný komplex viny, sa zdalo, že som práve ja bol
vinníkom.

Vtedy som si povedal, že s bratom a synovcom viac rybárčiť nepôjdem. Dal



som si sľub, avšak všetko sa ľahko zabúda, takže som o krátky čas opäť s nimi
vyjazdil do lovu a viackrát som bol aj s Frankom Sodjim.

Uvažoval som aj nad tým, či je skutočne nutné ísť na ryby tak ďaleko. Zo
skúsenosti viem, že vskutku ide len o túžbu vidieť a zažiť čo viac. Ešte v
Kulpíne, povedľa ktorého tiekol kanál plný rýb, som neraz s priateľmi a
kolegami radšej sadol skoro ráno na bicykel a s dlhými palicami sme vedeli
premerať aj dvadsať kilometrové vzdialenosti po nerovných kamenných či
prašných poľných cestách. Potom sme na Dunaji po celý deň menili miesta,
dúfajúc, že ryby raz už začnú hrýzť, čo sa však málokedy aj stalo. Vedeli sme
vtedy popri rieke, neďaleko od plte medzi Hložanami a Susekam, nazbierať
vŕbové konáre, rozložiť oheň a na ražni piecť hrubú slaninu. Zahrýzali sme do
slaniny spolu s veľkými sústami cibule a zalievali vínom a pivom, ktoré sme
kúpili cestou na želežničnej stanici. Stále sme sa pritom pozerali na udice
zabodnuté v piesku. Sledovali sme, ako ľudia z dediny odchádzajú do Sriemu,
okopávať vinice, alebo idú na oberačku k bohatým roľníkov či pomáhať v iných
prácach. Medzi nimi sme si zvlášť všímali mladé sedliačky a obdivovali ich
piesne, alebo sa aj trochu porozprávali, keďže sa ony najčastejšie náhlili
preplaviť sa čím skôr plťou na druhú stranu Dunaja. Potom sme im mávali, kým
sa nestratili z dohľadu v hustej vegetácii na protiľahlom brehu.

Veselá spoločnosť rybárov vedela pri ohni a udici stráviť celý deň a úlovkom
bývalo iba pár kapríkov, belíc či jeseterov. Sotva niekto chytil sumca. Pri západe
slnka sme opäť naštartovali kolesá a vracali sa domov so sľubom, že čoskoro,
keď budeme mať voľný čas, znovu pôjdeme k Dunaju. Stávalo sa aj to, že sme
bez žiadneho úlovku trochu skôr opúšťali rieku a keď sme prišli na kanál, tam
sme za hodinu- dve naplnili vaky menšími rybami a šťukami. Okolo nás sa vždy
našli deti, ktoré sa k nám pripojili.

Aj v nasledujúcich dňoch sme sa bicyklami vydávali na dlhú cestu, napriek
skorším uzáverom, že máme ryby v kanáli na dosah ruky.
Športoví rybári sa aj tu v Kanade unášajú nádejou, že raz nájdu najlepšie

možné miest na lov rýb. Majú svoje autá, a nepredstavuje im problém cestovať
na dlhšie vzdialenosti za čo lepším úlovkom. V okolí Thunder Bay je množstvo
jazier, kde možno chytiť rôzne druhy rýb. Hazelwood Lake jazero je jedným z
nich. Toto jazero je plné ostrieža a šťuky. Sem v letnej sezóne, najčastejšie
prichádzajú rodičia s deťmi, ktorí sa takmer nikdy nevracajú s prázdnymi
rukami.



Pre motorizovaných, dospelých rybárov je vždy zaujímavejšie odcestovať sto,
dvesto kilometrov, ba aj viac, do divočiny, z viacej čara, náhlych zvratov v
šťastí, ale je nebezpečných momentov na divokých vodách, ktoré lákajú do tej
miery, že tí najnáruživejší neraz riskujú aj vlastný život. Každá takáto cesta je
spojené aj s vyššími nákladmi. Ak sú výlety časté, trovy môžu ohroziť domáci
rozpočet.

Už v druhom roku pobytu, po návrate z polnočnej zmeny, skoro každý deň
som v letnom období odchádzal chytať ryby na okolité rieky a jazerá, odkiaľ
som takmer spravidla prinášal domov pekné úlovky. Predovšetkým som išiel na
rieku Macenzie, k ústiu v Lake Superior, kde sa vyskytoval škvrnitý a jazerný
pstruh a losos. Za menej ako dve hodiny som naplnil tašku a vracal sa domov
aby som pre rodinu nachystal bohatú hostinu s pečenou rybou. V tom čase si
Smiljana a deti radi pochutnávali na takýchto špecialitkách , avšak neskôr, keď
im už zunovali a sa ich zasýtili, začali sa im vyhýbať. Väčšie množstvá
očistených rýb som preto musel odkladať do mrazničky a použiť ich až keď nám
na ne príde chuť. Neskôr som už celé úlovky dával známym a susedovcom.

Mával som veľkú radosť keď som pre seba objavil nové rybárske miesto na
rýchlych alebo pomalších potokoch. Navliekol by som na seba rybársky oblek
s vysokými gumovými čižmami až po hruď. Prechádzal som cez pereje,
neustále hádzal umelú mušku do menších alebo väčších vodných prúdov, kde
som zažil aj skutočné fiasko vláčiac sa za svižnými tvormi. Spočiatku som sa
príliš netrápil, či ma niekto sleduje a obdivuje moje "schopnosti". Bolo to pre
mňa natoľko úchvatné, že som jasal od radosti a nadšenia.

O love rýb budem vo svojich záznamoch často písať, keďže táto aktivita
bola takpovediac súčasťou môjho každodenného života v Kanade.

******

Preklad Katarína Pucovská


