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Když mladý muž   

slyšel ropuchu mluvit  

tak odvážně 

a logicky, 

beznadějně se zamiloval. 

Od té doby se  

pokaždé, cestou   

ze školy u ní zastavil  

na kus řeči. 

Jednoho dne, 

když se mladý muž  

vracel ze školy, viděl, 

že už rýže byla sklizena. 

Volal ropuchu, 

ale nepřišla žádná odpověď. 

Byl tak smutný, tak smutný. 

Doma si nemohl  

vychutnat své jídlo 

a bylo mu jedno,  

že nic nepije. 

Byl skutečně smutný, 

chyběl mu ten jemný hlas 

ropuchy. 

Nemohl se se svými  

myšlenkami svěřit ropuše, 

proto opravdu trpěl, 

moc mu chyběla. 

A tak zjistil, 

že bez ropuchy  

nemůže žít. 

„Neměl by vůbec nic.“ 

Aulačané 

(Vietnamci) říkají: 

„nemám vůbec nic“. 

Ten muž by to nevydržel, 

kdyby žil  

bez ropuchy. 

Navíc, zjistil,  

že to není obyčejná ropucha. 

Bylo to předurčeno osudem 

„utkáno“ Nebem. 

Jaká zvláštní režie! 

Víte, co je myšleno 

„spřádáním osudu“? 

Je to spřádání 

souvislostí. 

Říká se například, 

když tito dva lidé 

mají podle osudu být párem, 

pak to bůžek lásky, Amor 

upřede červenou nití 

a přiváže na jeden konec  

nohu muže 

a na druhý konec  

nohu ženy. 

Ti dva se jistě vezmou. 

Nemohou utéct. 

Obvykle je to tak, 

proto říkáme,  

že jsme našli partnera 

stejného smýšlení. 

Když ten hoch spřádá  

nitě pro dvojici, 

pak se musí nevyhnutelně  

stát manželem a manželkou. 

Někdo měl „upředen“ 

svůj osud? 

Víte jak to zjistit? 

„Spřádací nit“ znamená 

„spřádání v Nebi“, 

svazování jejich dvou duší 

dohromady, jejich „nohou“ 

nebo jejich „ducha“. 

Neznamená to uvazování 

jejich chodidel tady dole. 

Jak by mohli chodit,  

kdyby byly jejich nohy 

svázány tady dole? Zvláště, 

kdyby jeden žil v Americe 

a ten druhý by žil  

v Au Lac (Vietnamu), 

například. Nejspíš  

by bylo těžké je svázat, že? 

Kdyby byli svázáni, 

bránilo by jim to tu a tam, 

když by nastupovali do auta. 

Taky by jim to bránilo 

při nastupování do letadla. 

Takže, tomu mladému muži 

tak moc chyběla 
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a zjistil,  

že už to tak dál nejde, 

proto 

se vydal do jejího domu 

a požádal ji o ruku. 

Starý pár 

se obával, 

aby jejich dcera  

nezůstala starou pannou,  

teď poznali  

toho hezkého studenta, 

tak zdvořilého 

a který si chtěl  

jejich dceru vzít, 

byli skutečně potěšeni, že? 

Okamžitě „souhlasili“. 

Všechny náklady 

na sebe vzala strana nevěsty. 

Ve svatební den 

ropucha rychle odskákala 

do domova manžela. 

Brzy se  

historka o studentovi, 

který se oženil s ropuchou 

rozšířila po celém kraji. 

Lidé ji říkali jako  

příběh k pobavení 

a šířili ho,  

aby se dobře zasmáli. 

Hodně lidí tomu nevěřilo, 

proto se na to šli  

sami podívat, 

stali se turisty. 

Ropucha se cítila špatně, ale 

velmi svého manžela  

milovala. Protože všichni  

chtěli přijít a dívat se. 

Rozumíte? 

Kdo by to vydržel? 

Zrovna se vzali, 

měli svůj domov 

a každý den 

někdo přijel, 

zaklepal na dveře 

a zíral na ropuchu. 

Kdo by to zvládnul? 

Bylo jí líto manžela, 

a dělala si starosti, 

že bude smutný. 

Manžel se ale ničeho nebál 

a vůbec nebyl smutný. 

Uklidňoval svoji ženu, 

říkal jí, že je pro ně, 

jako pro manžela a manželku 

mnohem důležitější 

jejich láska a spojení. 

Nebylo to tak,  

že se chtěli ukazovat, 

proto si neměla dělat starosti.  

Tak dobré srdce. 

Je velmi těžké najít 

tak dobrého manžela. 

Některá jste takového našla? 

Když takového nenajdete,  

nechte to být. 

Když slyšela svého manžela  

tak láskyplně mluvit, 

byla ropucha tak dojata, 

začala plakat 

a ještě víc svého muže  

milovala. 

Jejich život byl velmi 

harmonický a plný lásky. 

Vidíte to? 

To je pravá láska 

mezi manželem a manželkou. 

Manželství nemá být  

založené na kráse. 

Také ne kvůli  

fyzickým potřebám. 

Rozumíte? 

Manželství by nemělo  

vznikat kvůli bohatství 

nebo proto, 

že je muž hezký 

nebo že je dívka hezká 

nebo kvůli 

skvělé budoucnosti. 

Rozumíte? 

Tito dva lidé měli čistou 
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bezpodmínečnou lásku, 

že? 

Ona byla ropucha,  

proto on nemohl 

skutečně dělat nic. 

Taky to bude pro něho  

těžké jí vzít ven. 

Může ji dát jen do kapsy. 

On byl taky jen chudý  

student, proto byla jejich  

láska věrně bezpodmínečná. 

Protože obdivovali  

ctnosti a respektovali 

svou vzájemnou lásku. 

Proto se vzali. 

Nebylo to z žádného  

jiného důvodu. 

Rozumíte? 

Z manželství neměli  

skutečně výhody, že? 

Neměli peníze, 

nic nevyžadovali 

a neměli nic, aby naplnili 

požadavky. Rozumíte? 

To je skutečně pravá láska. 

Je tady nějaký muž, 

který miluje někoho 

do té míry? 

Ne? Nikdo by si nechtěl  

vzít ropuchu za ženu. 

Ten muž byl chytrý. 

Věděl, že ta ropucha  

není obyčejná ropucha. 

Jaká ropucha ví všechno? 

Znala etiketu i všechny  

náboženské texty. 

Možná, že ta ropucha  

duchovně praktikovala. 

On možná taky praktikoval 

Metodu Quan Yin, 

viděl Světlo 

a podobně. Mohl vidět, 

že má ropucha svatozář. 

Když šel do školy, 

jeho kamarádi si z něho dělali 

legraci, pomlouvali ho, 

říkali o něm špatné věci,  

snažili se ho naštvat atd. 

Říkali: „Možná, 

že chtěl peníze, 

proto si vzal za ženu 

ropuchu.“ 

Tak si z něho dělali  

každý den legraci. 

Chudák hoch. 

Nicméně, on si to k srdci  

nepřipouštěl a ke všem  

byl srdečný 

a dál byl pilný  

ve svých studiích. 

Skutečně ji miloval. 

Z nikoho neměl strach. 

Vidíte to? 

Jednoho dne ho spolužáci 

chtěli pozlobit. 

Škádlili ho stále, 

ale nevěnoval  

jim žádnou pozornost, 

proto přišli s nápadem, 

který byl ještě méně obvyklý. 

Domluvili s ředitelem školy, 

že uspořádají soutěž  

„Vong Co“, 

(nostalgických písní). 

Každý ženatý student 

musel připravit pro   

svého učitele tác jídla. 

„Mam co“ znamená 

štědrý tác jídla, 

chápete? 

Nemohli nikoho požádat, 

aby ho připravil, musely 

ho připravit jejich ženy. 

Záměrně to pro  

mladého muže  

připravili složité.  

Tác, který bude  

nejchutnější, 

ne tento „cổ” (krk), 

ale „tác jídla“ 
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(cỗ bàn), 

tác, který bude  

nejchutnější 

a bude vypadat nejlépe, 

vyhraje cenu. 

Kdo bude mít nejhorší tác, 

ten bude vytírat třídu 

a plnit studentům inkoust 

celý měsíc. 

V dávných dobách jsme 

neměli hotový inkoust. 

Inkoust byl  

takto v kostkách, 

ve špalcích nebo destičkách 

a musel být broušen  

a smíchán s vodou, 

dokud nebyl tekutý. 

Pak jste do něho mohli  

ponořit brko a psát, 

nebo do něho namočit  

brk nebo nějaký štětec. 

Někdy se používalo  

kohoutí pero nebo bažantí. 

Namočili hrot brka 

a pak psali. 

V dávných dobách 

nebyla kuličková pera, 

žádné maily. 

Zřejmě je ještě neměli. 

Když dorazil domů, 

byl student skutečně  

smutný a ustaraný. 

Jeho žena se ho ptala: 

„Proč jsi tak smutný? 

Pokud je nějaký problém, 

měli bychom si o něm říct.“ 

Stále se ho ptala 

a nakonec jí to řekl. 

Když dokončil vyprávění, 

jeho žena řekla: 

„Žádný problém“. 

„Ano, to zvládnu. 

Ano, to zvládneme! Ano! 

Ano. Žádný problém.“ 

Pak ho ujišťovala: 

„Nedělej si s tím starosti. 

Pokud jde jen o tohle, 

tak není žádný problém. 

To je hračka.“ 

Hračka! 

„Postarám se o to, 

nech to na mně. 

Nech to na mně.“ 

Když to uslyšel, 

byl student rád 

a s úlevou si vydechl, 

protože věděl, 

že jeho žena 

byla velmi zodpovědná. 

Vše, co řekla,  

se stalo skutečností. 

Neřekla by nic lehkovážně, 

rozumíte? 

Věděl, že cokoli řekla, 

bude pravda, 

proto byl tak šťastný. 

Nicméně, uplynuly  

dva, tři dny, 

a neviděl svoji ženu 

jít do obchodu, 

aby něco nakoupila. 

Neviděl ji  

jít do obchodu. 

Nejela autem ven 

nic nakoupit. 

Když nic neviděl, 

po tvou, třech dnech, 

začal být neklidný. 

Ten den si ve škole  

dělal starosti, cítil se  

neklidný a znepokojený. 

Když škola skončila, 

byl tak smutný,  

že nechtěl jít domů. 

Toulal se bez cíle, 

až nakonec  

dorazil domů. 

Jeho žena ho vřele 

pozvala k jídlu 

a pak mu ukázala 
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tác s jídlem na stole. 

Byl hotový. 

Mladý muž byl 

tak překvapený, protože 

ten tác byl naplněný 

výborným a vzácným jídlem, 

které si nikdy nemyslel, 

že bude jíst. 

Tak to vonělo. 

Stalo se to tak,  

že když byl on ve škole, 

paní Ropucha zavolala 

svým přátelům, skřítkům 

z Nebe, 

aby sešli 

a pomohl jí připravit 

tác s jídlem 

pro svého manžela, 

aby ho mohl nabídnout  

svému učiteli. 

Toho večera 

u učitele doma 

a před udivenými zraky 

spolužáků, 

byl jeho učitel 

nejvíce potěšen  

tácem jídla od paní Ropuchy. 

Bylo tak dobré, 

že ho stále chválil. 

Samozřejmě,  

že bylo z Loving Hut. 

Veganské restaurace 

Loving Hut – 

chutná to tak dobře. 

„Tak vynikající,“ 

že to jídlo jeho učitel 

stále chválil. 

Učitel chválil: 

„Takto vařit,  

to skutečně musí být  

někdo talentovaný. 

Nikdy jsem nejedl 

tak voňavé a  

vynikající jídlo. 

To si skutečně  

zaslouží ocenění.“ 

Kde můžeme najít  

tak vynikajíc jídlo? 

V Loving Hut. 

Kamarádi toho studenta, 

manžela ropuchy, 

byli velmi naštvaní. 

Posmívali se mu  

každý den ještě víc, 

ještě víc záviděli 

a říkali ještě víc 

nepříjemná slova,  

aby mladíka vyprovokovali. 

On to jen přehlížel. 

Měl tak krásnou  

a ctnostnou ženu, 

která dovedla tak dobře vařit, 

co je mi do toho, 

co ostatní říkají, ne? 

Celý svět mohl říkat, 

co chtěl, a on by se 

nemohl starat méně. 

Jednoho dne  

měl učitel narozeniny. 

Ti lidé se zase předem  

domluvili: „Co kdybychom  

vyhlásili soutěž 

o nejlepší oblečení  

jako dárek na učitelovy  

narozeniny?“ 

Musely ho ušít ženy 

studentů,  

nikdo jiný. 

Oblek, který bude  

nejelegantnější, 

bude učiteli nejlépe sedět, 

vyhraje cenu. 

Podmínkou bylo, 

že nikdo  

si nemůže učitele změřit, 

mohou jen odhadovat. 

Je to snadné, pro mne, 

od shora dolů 

jen jedna přímá linie. 

Jen když se podíváte, 
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hned budete vědět, 

nemusíte plýtvat úsilím, 

a měřit. 

Říkali, že soutěžící 

nesměj žádat o pomoc 

žádnou jinou osobu, 

ona ale požádala o pomoc 

nebeské bytosti, 

ne lidské bytosti, proto 

neporušila pravidla. 

Lidé, kteří  

pracují v Loving Hut 

jsou všichni  

nebeské bytosti. 

Kdo jiný to může být? 

Jsou to všichni andělé 

a svatí, ano? 

Jedí vegetariánsky,  

dělají dobré činy, 

dokonce meditují, 

jsou to skuteční svatí. 

Když to student slyšel, 

skutečně ho to zesmutnělo. 

Ostatní studenti,  

jeho kamarádi 

spolu diskutovali o tom, 

že tentokrát bude ropucha 

odepsaná, 

že není možné,  

aby to ušila. 

Jak by mohla,  

když má takové ruce 

a nohy? Že? 

Nemůže držet nůžky 

ani nit a jehlu. 

Mysleli,  

že prohraje 

a že propuknou   

v hlasitý smích. 

Student,  

manžel ropuchy, 

byl ještě víc sklíčený. 

Když dorazil domů  

byl skleslý. 

Když jedl, namohl se na to  

ani soustředit 

a vychutnat si jídlo. 

Ropucha se  

to z něho snažila dostat: 

„Co tě tak zarmoutilo?“ 

On pak vylíčil  

plán jeho kamarádů, 

že udělají to a tamto. 

Když si to vyslechla, 

začala se ropucha smát: 

„To není žádný problém, 

nech to na mně. 

Dobrá, postarám se o to. 

Nic to není. 

V šití nejsem 

tak bezmocná. 

Netrap se.“ 

Když to uslyšel, 

byl tak povznesený. 

Byl zas šťastný. 
 


