Tabáková historie
Moje tabáková historie začíná v patnácti letech před řeznickým internátem u
sochy Antoníčka (sv. Floriánek), kdy jsem chtěl dýmkou udělat intelektuálský
dojem na děvčata. První tabákem byl slovutný a zdrcující Taras Bulba, jehož
jsme měl nadrobeno v lůžkovinách, aktovce, školním pouzdře i v pracovní
skříni.

Vyškolen a zakalen fenomenálním Tarasem Bulbou jsem přešel k dalším
slovenským tabákům. K Adrii..

A poté přes vojnu ke Kapitánovi.

Pak nastalo několik desetiletí dlouhé apatické období, kdy jsem si dýmku
zapaloval párkrát ročně, jež jsem překonal na celkem skvělém tabáku Mac
Baren Scottish Blend.

Tabáčnické obrození, které připisuji osudu a meditacím..

Přinesl tabák Dunhill Early Morning Pipe, kerý v sobě má něco ze šílenství
Tarase Bulby. Jakkoli je to nejdražší tabák v mé skříni, když jsem s ním
vstoupil do hospody, tak okolí šeptalo “Proboha”, zatímco já měl v ústech
zajímavé chuťové akordy a vykřikoval jsem slovo Ladokiah, nastala kolem
vášnivá diskuze, komu ten čmoud co připomíná. Soused sedící vedle mě
popsal onen vjem jako "Je to stejné jako když vloni vyhořel ve statku
velkoseník!", soused z druhé strany hádal “na zimní samovznícení špatně
vymeteného komína” a můj bratr přes stůl dramaticky popisoval: “Tenhle
čmoud v zimě vyletí u **** z komína, pak se líně převaluje po kalejnici, třikrát
obletí barák, zahubí toulavou kočku, ztýrá chodce a pak se se syčením vcucne
do sněhu!”

V hospodě mě etabloval tabák Stanislaw Atlantic Cruise Mixture, kdy mi i
nejzarytější předchozí odpůrci (většinou kuřáci cigaret) uznali, že tento tabák
voní.

Když jsem přišel s Kentačským ptáčkem, tak už všichni předli jako kocouři,
jedna pěknice mi špitla do ouška “No to je konečně tabák a ne taková vražda
jako onehdy..”

Další probuzení neplánuji, takže se za “budícím tabákem” vynořuje Dunhill
Aperitif k posílení chuti a radosti z tabáků.

Líbezné je, že se tabáky prodávají i ve variantě maličkých pytlíčků, tak na tři
dýmky, takže lze libovolně ochutnávat, jako napřiklad tuto velmi poetickou
sérii živlových tabáků..

Zkrátka, vyhlídky jsou radostné a zadumaný klid, pohoda a zamyšlení
vyplývající z kouření dýmky jsou k nezaplacení.

