Svěcení diamantu (tupláku)
Nedílnou součástí většiny šachťáků a každého slavného Skoku přes
kůži je svěcení diamantu a to proto, aby sessy bylo umožněno
konzumovat mast posvěcenou světitelem, což je Slavný a vysoký
nadlišák.
Svěcení probíhá částečně v latině a Slavnému a vysokému
nadlišákovi odpovídá presidium podporované sborem, čili účastníky
sesse.
Slavný a vysoký nadlišák stojí při svěcení vyvýšeně, většinou na židli,
je oblečen v nadlišákovském hábitu kterým přikrývá své podkuřovače,
kteří mohutně bafají cigarety nebo doutníky tak aby Slavného a
vysokého nadlišáka co nejvíce zahalovali do dýmu.
Uvedu svěcení s překladem Slavného, vysokého a neomylného
expresidia Jirky Matouše,který se bohužel již účastní sessí nebeských a
částečně s překladem mým. Kované latiníky žádáme předem o
ohleduplnost. (Omne initium difficile quod omnia tempora tempus habet tedy každý začátek je těžký protože všechno chce svůj čas).
Nadlišák - N, presidium - P.
N: domine, domine preláte! - pane, pane vznešený!
P: quod vis? - co chceš?
N: volo bibere! - chci píti
P: et quod nam? - a co vlastně?
N: unam bonam cerevisiam! - jedno dobré pivo!
P: ad cuius salutem? - na čí zdraví?
N: ad salutem meam! - na zdraví mé!
P: et tu grobiane grobianissime. Cur bibas ad salutem tuam,et non ad
salutem
meam ,ad salutem nostram, et ad salutem omnium
conchlastatorum! - ó ty hrubče nejhrubší. Proč piješ na zdraví své a ne
na zdraví mé a na zdraví všech konchlastátorů = spoluchlastátorů!
N: ergo ego bibo, ad salutem meam, ad salutem tuam, et ad salutem
omnium conchlastatorum! - tedy piji na zdraví mé, na zdraví tvé a na
zdraví všech konchlastátorů!
Zde Slavný cantor s celou sessí zpívá carmen:
In silvis resonant dulcia carmina, in silvis resonant dulce carmen, dulcia
carmina, in silvis resonant, in silvis resonant dulce carmen - ať zní
líbezná píseň (v obměnách).

Pokračuje zpěvem Slavný a vysoký nadlišák (SVN) a Slavné, vysoké a
neomylné presidium (SVNP).
N: blahoslavený sládek, který první pivo vařil
P: ale zlořečená šelma, který je prvně platil
N: sicut erat in principio, et nuno et semper, et in omnium seculo
seculorum - kámen - tak jak bylo na počátku, nyní a vždy po všechny
věky věků - kámen.
Zde sesse odpovídá sborem - kámen, kámen a SVN během zpěvu
rozstřikuje na účastníky sesse štětkou vodu. To se opakuje dále ještě
dvakrát při zpěvu SVN.
N:
P:
N:
N:
P:
N:

blahoslavený šenkýř, který pijákům věří
ale zlořečená šelma, který jim pěnu měří
sicut erat in ......... kámen - sesse opět kámen, kámen
blahoslavený šenkýř, který pijákům čeká
ale zlořečená šelma, který jim kabáty svléká
sicut erat in .......... kámen - sesse - kámern,kámen,kámen

Následuje kázání SVN, které je již dlouhou dobu ustálené, ale SVN je
většinou ještě vtipně doplňuje podle svého uvážení např. poukázáním na
veselou příhodu některého člena sesse, aktuální satirou na události
v našem státě nebo ve světě apod..Zde uvedu kázání ustálené:
Obkličte mne, obkličte mne vy všichni, pijani, falešní hráči, ochmelkové a
pobertové i vy moji drazí podkuřovači. Vy povaleči hospodští, místní,
okolní i přespolní. Vy chlastavci chlastaví, obžírkové a vyžírkové,
podmazávači i podmazaní, obkličte mne.
Hospodu teplou, šenkýřku tlustou a sklenici plnou dej nám Permone.
Sesse - kámen, kámen.
N: slyšte vy všichni, vy poctivý i hříšní ze zákona našeho pivního a
evangelia nachmeleného Bacha kdež v kapitole (uvádí se rok), odstavci
(uvádí se měsíc) verši (uvádí se datum dne, kdy se sesse koná), psáno
jest:
Za onoho času, shromáždiv je vůkol sebe, promluvil přelaskavý mistr
hornický k učedlníkům svým. Do celého světa vy hledači nerostných
surovostí jděte, ohně udržujte a svini černou jež však bílé štětiny má
hledejte a ke mě přiveďte. I šli oni poslušní učedlníci jeho přes hory
horoucí, lesy lesoucí a vody tekoucí, ale i když mnohé jiné svině potkali,
takovou svini potkati nemohli, aniž by ji zrakem svým bedlivým zahlédli a
tudíž nenalezli. I rozezlil se po jejich návratu přelaskavý to mistr hornický
nad učedlníky svými, praštil fajfkou o tretuár a takto k nim pravil:

Kámen, kámen pravím já vám smradi, že jeden z vás mě zradí. A tehdy
východiska žádného sám nenalézaje zavolal přelaskavý mistr hornický
ženu svou emancipovanou Máří Magdalénu hříšnou a takto k ní děl:
Zde cantor se sessí zpívá amavi te puella, i am te habet collega,
amavi te puella, i am te nollo,
tam, tam, simiam, in foro in veniam,
amavi te puella guelis est ta
(což je vlastně přeloženo následným pokračováním zpěvu)
Měl jsem tě holka rád, už tě má kamarád,
měl jsem tě holka rád, už tě nechci,
takovou opici najdu na ulici,
měl jsem tě holka rád, už tě nechci.
N: a tehdy těžká klenba báňské se roztrhla, skály pukaly, moře masti se
rozteklo a země se rozpukla. Hrobové se otvíraly, minerály a nebožtíci
z nich vyskakovali aniž by se mezi sebou hašteřili a mocný Perun řnul
sebou o zem. To stalo se za onoho času, kdy kočky všechny smutné
chodily neb bez ocasu byly, voda se prášila a slunce bylo v pytli. Ve
dnech těch katalyptických pak mir nichts, dir nichts, množství mastičů se
objevilo a všichni byli srdce i duše jedna. Vše bylo jim společné, aniž
kde, kdo, kdy, kterou chtěl míti private, tu již více neměl. Ten pak jenž
šat svůj , byť chlad byl, prodal a mast k nohám ochmelkům těm ostatním
přinášel, jménem Jožin Teplý zván byl. I objevil se však mezi nimi
kverulant a nichtsmochr jakýsi, jménem Ochňapuška, tuze mizerný to
chlastoun a karbaník. Ten pak ostatní ty pijany ke hře lákal, následně o
těžce vydělaný peníz a šatstvo obehrával, by je u překupníků za cenu
mrzkou dále zpeněžoval. Však vzpamatovali se přece jen blouznivci oni
nešťastní, vydřiducha toho kamenovali z hospody jej vyhodivše. Šat jeho
i veškeré pomůcky ochranné dílem rovným sobě rozdělili a to všem,
všem, všem.Nenalezl se pak již více takový, jenž mezi ně by nesváry
zasel, žvára loudil a jich mastí se sílil.
Toliko z evangelia nachmeleného Bacha, písma a Zákona našeho
pivního.
Sesse - kámen, kámen.
N: ó veliký a mocný Permone, jenž stvořil jsi z vody a chmele tuto mast
zlatistou a svému pokornému lidu hornickému poskytl k sílení se , dej
aby vždy sdostatek chutné masti měli, ráno je však po šachťáku hlavy
nebolely, skrze četné celůvky a diamant náš.

Ó, veliký a mocný Permone! Požehnej a ještě léta nám dopřej těchto
darů, kterých z tvé milosti v kruhu našem se semestrikami a fuxiemi do
sytosti požívati slibujem. Kámen.
Povstaňte vy všichni žízniví, mok spravedlivý pění se, však lepší rodí
se svět, nad naši mast chutnější masti není a dosti již vět, silmež se
z diamantu posvěceného.
Sesse s cantorem zpívá:
Glo-glo-glo, glo-glo-glo gloria,
jak se to pivečko pijává,
glo-glo-glo, glo-glo-glo- gloria,
jak se to pivo pije.
Když ses napil, utři bradu,
podej svému kamarádu,
glo-glo-glo, glo-glo-glo gloria,
jak se to pivo pije.
SVN předá vysvěcený diamant SVNP se slovy: Slavné, vysoké a
neomylné presidium vstaň, uchop svoji zbraň a rci, která oblíbená je
carmína tvá. SVNP se pak sílí za sborového zpěvu své carmíny.
Postupně se pak sílí z diamantu hierarchicky ostatní funkcionáři sesse,
případně významní účastníci sesse podle uvážení SVN. Dojde-li
k vyprázdnění diamantu, nastává úpěnlivý nářek na SVNP vyhlášené
silentium triste a to dokud není pivní policií diamant opět naplněn, což je
vyhlášeno zvoláním - silentium triste ex. Poslední se z diamantu sílí
SVN, jemuž při sílení asistuje a komanduje SVNP.
Prázdný diamant je pak SVN ležmo položen na tablici před SVNP.
Toť stručně vše, ale je třeba spíše šachťák prožít a vzdát hold nejen
masti, ale i stavu hornickému.
Zdař Bůh
Ota Krajník
SVNP

