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Dobrá, dobrá, dobrá. 
Odkud jste? (Austrálie.) 
Austrálie. 
Řekněte mi, odkud jste? 
Puerto Rico! 
Panama. 
Panama. Vítejte. 
Nový Zéland. 
Panama. (Panama.) 
Irán. (Irán!) 
Mír s vámi. 
Brazílie. (Brazílie.) 
Ohio, USA. 
USA? USA? 
Portoriko, USA. 
Brisbane, Austrálie. 
Austrálie, Brisbane, 
(Ano.) stejné, stejné. 
Austrálie, Melbourne. 
Vypadáte jako Australanka. 
Portoriko. 
Vancouver, Kanada. 
Vancouver, Kanada! 
Teď je tam moc hezky. 
Nový Zéland.  
Nový Zéland. 
Bangkok. 
Bangkok? 
Vypadáte jako 
Thajci. Podívejte se 
na typické Thajce. 
Brazílie. (Brazílie.) 
Austrálie. 
USA. 
USA. (USA.) 
(USA, Mistryně.) 
Tam v zadu. 
Nový Zéland. 
Vancouver, Kanada. 
Další? (USA.) 
Argentina. 
Argentina! Vítejte! 
Nový Zéland. 
Tunis. 
Tunis! (Ano.) Mír. 
Vidíte, vy dva…  
Z Tunisu,  
už jste si vytvořili přátele. 
Skvělé. 
Vidíte, vydolovala jsem  

vzácné skvosty. (Paraguay.) 
Paraguay! Vítám! 
Ještě nějaké vzácné skvosty?  
Kostarika. 
Kostarika? 
USA. 
Panama. 
Panama, to je také ojedinělé, 
ano. Odkud? 
Brazílie. 
Brazílie! Jižní Amerika, 
ale odkud? 
Brazílie, odkud? 
São Paulo. 
São Paulo? 
Goiânia. 
Dobrá, vítejte. 
Dobrá, ještě nějaký unikát 
odněkud jinud? 
Vítejte. 
Něco speciálního? Ne? 
Vy. 
Jsem stejně stará. 
Povíme si teď příběh. 
Je to aulacký (vietnamský) 
příběh, ale budu ho 
tlumočit do Angličtiny. 
Je to příběh  
o různých úhlech, ano? 
Pravda  
o různých úhlech. 
Tři lidé,  
turisté, se procházeli 
po lese a kochali se okolím,  
ten den bylo velice 
hezké počasí. 
Nebe bylo modré, čisté 
a větřík byl příjemný 
a osvěžující, 
scenérie v okolí byla  
velice klidná a osvěžující. 
Ti tři se tedy jen  
procházeli a procházeli. 
A pak dorazili  
k úpatí hory, 
podívali se najednou  
nahoru na úpatí  
té hory 
a viděli tam  
stát nějakého muže.  

Stál tam jako  
socha. 
Jeden tedy  
okamžitě řekl: 
„Vsadím se s vámi,  
že ten chlap hledá svého  
psa, který se mu možná  
ztratil v tomto hustém lese.“ 
Druhý muž řekl: 
„Ne, ne, to si nemyslím. 
Víte jak to je? 
Myslím,  
že na někoho čeká.“ 
A třetí muž řekl: 
„Oba se mýlíte. 
Oba se mýlíte. 
Myslím, že ten chlap… 
podle mne, jsem si jistý, 
že jen tam tak stojí, 
a dýchá, protože   
má rád čerstvý vzduch 
v horách 
a v lese.“ 
Ti tři se tedy  
začali hádat, 
všichni tři si mysleli, 
že oni mají důvod, 
že oni mají pravdu 
a že ostatní  
se mýlí. 
Vášnivě se začali 
dohadovat. 
Moje dobroto. 
Jen proto, že tam ten chudák 
stál. 
To není jejich starost. 
Víte, co myslím? 
To je typická 
lidská mysl. 
Nemají co dělat, 
nafukují věci 
a pak si začnou 
mezi sebou dělat  
potíže. 
Dobrá, dále.  
Po chvíli  
se unavili a řekli: 
„Dobrá, bude lepší,  
když všichni vylezeme  
na vrchol té hory 
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a zeptáme se toho  
muže, proč tam stojí.“ 
Och, můj Bože, jak se  
opovažuje? Jak se opovažuje 
tam stát 
a dělat těm třem  
takové problémy. 
Dobrá. 
Cesta na vrchol hory  
byla velmi obtížná, víte? 
Neznali správnou cestu, 
proto jen mumlali… 
a šplhali po skalách 
a přes stromy a to všechno, 
šplhali, jen aby zjistili, 
proč tam ten muž  
stál. 
Vy se smějete,  
ale spousta lidí  
dělá takové věci. 
Myslím, že plýtvají  
svým časem k ničemu. 
A něco vám řeknu, 
někteří lidé tam šplhají, 
ani tam nemusí žádný  
muž stát. 
Vy to víte, že? 
Někdy  
dokonce zahynou, 
jen pro zábavu, 
lezou na vrchol hory. 
Vy to víte? 
Tak se nesmějte. 
Jsou takoví lidé. 
Takže,  
všichni šplhají nahoru. 
Trvá jim to půl dne 
vyšplhat se na vrchol hory. 
Páni, zvládli to, 
to není tak špatné. 
První muž dorazil… 
hned se ho zeptal: 
„Hej, pane! Je pravda,  
že tady stojíte 
a hledáte  
svého psa, že?“ 
Cizinec na vrcholu  
té hory řekl: 
„Ne, ani psa nemám.“ 
Můžete si představit,  

že si někdo vymyslí,  
že má psa? 
Ani toho muže nezná. 
Ten muž tedy odpověděl: 
„Ne, ani psa nemám.“ 
Ten druhý muž řekl: 
„Vidíš! Vidíš!“ 
A řekl: „Dobrá, já si myslím, 
že tady stojíte 
a čekáte na svého přítele. 
Je to tak?“ 
Cizinec odpověděl: 
„Ne, na nikoho 
nečekám.“ 
Ten třetí muž řekl: 
„Říkal jsem ti to! Že.“ 
Byl tak šťastný. 
Řekl: „Říkal jsem vám to.  
Oba se mýlíte.  
Myslím si,  
že tady stojí,  
protože má rád  
čerstvý vzduch, 
že sem přišel,  
aby si čerstvého vzduch  
užil co nejvíc.“ 
Co tedy  
ten muž řekl? (Ne.) 
Ne? 
Když jedete do hor, 
nebo do lesa, nedýcháte  
čerstvý vzduch, 
co pak děláte? 
Proč, ne? 
Výhled. 
Dobrá. Možná. 
Když jdete  
do hor  
nedýcháte  
čerstvý vzduch? 
Co děláte, 
ucpete si nos? 
Co dále? 
Posloucháte ticho 
nebo zvuky přírody? 
Přírodní tiché zvuky? 
Výhled? 
Dostat se pryč od lidí. 
Dostat se pryč od lidí? 
Pozvednout vaše srdce 

k Nebi. 
Pozvednout vaše srdce 
k Nebi? Tak vážné! 
(Ztratit se.) 
Ztratit se? Ztratit se. 
V tom příběhu jsou  
různé úhly. 
Různé úhly. 
Dobrá. Někdo další? 
Cvičení? 
Cvičení? Chytří lidé. 
Kýval hlavou, 
ten cizinec  
na vrcholu hory  
kýval hlavou. 
Ti tři turisté 
se ho najednou  
zeptali: 
„Proč tady tedy 
stojíte? 
Jaký máte důvod pro to, 
abyste stál tady,  
na vrcholu hory?“ 
Co tedy cizinec  
odpověděl? Řekněte mi. 
Teď máte druhou  
šanci 
získat tři sladkosti 
z mého klína. 
Sledoval, jak  
ti tři lezou nahoru. 
Sledoval, jak ti tři 
lezou nahoru? 
On nevěděl,  
že lezou nahoru. 
Spustila ho  
tam helikoptéra. 
Helikoptéra? 
Dobrá představivost! 
Aby se stal jedním  
s horou. 
Aby se stal jedním  
s horou, páni! 
Aby pozvedl srdce  
k Nebi, stal se jedním 
s horou? 
Chtěl tajné  
setkání. 
Chtěl tajné  
setkání? 
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Kdo ví? Ano. 
Chtěl vidět výhled. 
To už bylo. 
Chtěl být prostě sám. 
Chtěl být prostě sám? 
Létá. 
Létá? 
Je v depresi a přemýšlí  
o tom, že skočí. 
Chce spáchat sebevraždu? 
Ano, čokoládo? 
Byl doma. 
Byl doma? 
Ano. 
Ztratil se 
a snažil se  
zjistit, kde je jeho dům. 
Že se ztratil, to už bylo řečeno. 
Díval se na svět. 
Co dál? Co dál? 
Myslím, že sladkosti vrátím. 
Chtěl vidět věci  
z jiného úhlu  
pohledu. 
Chtěl vidět věci  
z jiného úhlu pohledu.  
Ano, paní? 
Hledá  
nejvyššího Boha. 
Nejvyššího Boha? 
Nejvyššího Boha  
z hor? 
Jistě, nemůže být výš  
než tam. 
Chtěl být jedním  
s Bohem. 
Chtěl být jedním  
s Bohem. 
Páni, vy lidi máte skutečně 
Zen problém. 
Oblaka jsou omezená.  
Oblaka jsou omezená. 
Opravdu? Myslela jsem, že ne. 
Ukryl se před svou ženou. 
Ukryl se před svou ženou! 
Má už světa dost. 
To je špatné. 
Příliš špatné. 
Dobrá, poslední šance, ano? 
Ne, vy se jen škrábete 

na hlavě, že? 
Dobrá. 
Čeká, až se  
ho návštěvníci  
přijdou zeptat,  
co tam dělá, 
Čeká, až se  
tam ti tři   
vyšplhají a zeptají se ho:  
„Proč to děláš?“ 
Nemá oběd? 
Jestli nemá oběd? 
Je to breatharián.  
Breatharián. To je možné. 
Chtěl vidět  
Supreme Master Television. 
Špatný příjem. 
Špatný příjem 
„dole“, 
nahoře kontroluje  
svoji anténu, 
to je možné, možné. 
Nemá žádný důvod. 
Nemá žádný důvod? 
Dobrý nápad! Pojďte. 
Dobrá, to není taky fér, 
protože jste už všichni řekli  
všechny důvody, proto  
neměl už co jiného říct, 
tak řekl „žádný důvod“. 
Tady máte. Bravo. 
Dobrá. Prostě štěstí, ano? 
Nebuďte skleslí, ano?  
On byl poslední. 
Už došly důvody,  
tak řekl, žádný důvod. 
Příliš špatné! 
Měli jste čekat  
do poslední minuty 
a všichni by  
všechno řekli 
a Mistryně by už rozházela 
všechny sladkosti a pak byste 
řekli: „žádný důvod“, 
pak byste vyhráli. 
Dobrá, řeknu vám to. 
To je správně. 
Ten muž kýval hlavou 
a hlasitě se smál  
a říkal: „Stojím tady, 

protože  
tady chci stát. 
Nemám žádný důvod, 
nemám žádný záměr. 
Co děláte, 
že kladete tolik otázek?“ 
Vidíte? 
To je typická  
naše mysl, do všeho  
strkáme nos. 
„Proč? Co? Kde? 
Jak to?“ 
Rozumíte mi? 
Někdy  
neexistuje žádný důvod. 
Vzpomínáte si,  
viděli jste film 
„Forrest Gump“? 
Ano! 
To bylo podobné. 
Och, můj Bože, 
vy, Američané byste  
ho měli znát! 
Ten hoch běžel a běžel, 
vzpomínáte si? (Ano.) 
A všichni běželi  
za ním. 
Všichni novináři, 
z televize: 
„Proč běžíte?“ 
„Proč ne?“ 
Někdy jsou lidé  
moc všeteční,  
jako ti tři muži. 
My se smějeme, 
ale jsme takoví. 
Mám na mysli to, 
že se často sami příliš  
zbytečně zaměstnáme. 
Proto nemají  
lidi ve světě 
čas na meditaci. 
Zaměstnají se  
nepodstatnými věcmi. 
Jsme-li zaneprázdnění 
důležitými věcmi, je to  
v pořádku. My ale  
neznáme priority. 
Máme jen 24 hodin denně 
a musíme si stanovit priority, 
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jaké věci  
musíme udělat první 
a co je důležité 
a co není. Není-li 
to důležité, zapomeňte na to. 
Otázky, které nejsou  
důležité, nepokládejte. 
Nedělejte věci, které  
nejsou důležité. 
Nechoďte na místa, 
která nejsou důležitá. 
Nemluvte o věcech, 
které nejsou důležité. 
Nestarejte se o lidi, 
kteří nejsou důležití. 
Jinak bychom  
nikdy neměli čas. 
Nikdy bychom neměli čas. 
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