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Šifru hledejte na dětském hřišti

Žil byl kdysi žüvočüch Vülda. Nebyla to kobüla, rejnok ani opüce, byl to prachobüčejný tapür. Jednou byla Vüldovi dlouhá 
chvíle a vydal se na výlet do cüzüny. Koupil si letenku, sbalil kufřík a ani se nenadál a už stál, patřičně unavený dlouhým letem, 
na letišti v samotném Üzraeli. A hned ho čekal šok. Tak se těšil na trochu exotüky, že by se mu mohla hodit i nějaká jazyková 
znalost. Tvrdé a měkké i, malá a velká písmena, to samozřejmě uměl ze školy. Üzrael byl pro něj přesto překvapüvý. Ta 
püsmenka! Vülda byl z těch čmáranců pořádně zmatený, samé podivné čáry a tečky, hotový galimatüáš. A z gestikulace míst-
ních to vypadalo, že snad ještě čtou nějak obráceně. Nebohý tapür z toho byl v šoku. Zamüšleně nasedl do taxíku a po chvíli 
už v ulicích Tel Avüvu pozoroval obchody se svatebními šaty, se saky a obleky, s klobouky, s püžamy... A to byl teprve začátek. 
V Jeruzalémě se Vülda zapsal do večerní školy CUK - Certifikované učební kurzy. V CUKu se chtěl naučit hebrejsky, přece 
jenom se styděl, že si sám neobjedná ani püvo, natož pütu s humusem. A brzy nastal onen den. Kopütnatec se chopil kliky a už 
stál ve třídě plné natěšených Žüdů. Samotný Vülda tolik natěšený nebyl, učit se všechny ty nesmüsly pro kousek chleba... 
Nakonec se ale i on tetelül nadšením nad krásami hebrejštiny. Za pár dní zvládal číst novüny i Bübli, zprava psal levou zadní, 
svatým jazükem byl nadšen. Ani nepřítomnosti samohlásek se nezalekl, nějaké to e, o, u, u si přece k osmi souhláskám domyslí 
každý, tak proč ne Vülda. V münulosti jazykovým cütem nevynikal, od té doby ale, co mu paní učitelka Debora řekla, že je 
velmi talentovaný, dokonce talentovanější než snaživý Žid Cik, mluvil náš hrdina hebrejsky snad radši než tapürštinou. Svatý 
jazük se mu nakonec tolik zalíbil, že si zakusil jakési techtle s Deborou. Skončily však dosti nemüle, mohla za to její 
nevyzpütatelnost v používání samohlásek při psaní mülostných dopüsů. Vüldovi nezbylo, než se na celý ten poučný výmüsl 
vykašlat. Naposledy se tedy pomodlül pod křížem v Chrámu Božüho hrobu, zakousl se do gürosu, kterému tam říkají úplně 
jinak, zanařükal si patřičně u Zdi nářků a za pár chvül už zas odpočíval doma na dvorečku. Vület tak skončil nedlouho po 
začátku, psüchické újmy nebohého tapüra byly nemalé - objevování üzraelských krás by asi ani svému největšímu nepřüteli 
nepřál. Smüřeně si dál žije ve svém doupátku a exotické dálavü nenavštěvuje, ani kdyby se tam nejlepší šifrovačka světa 
konala.
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