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AUTOÅ KOLA
ÃšterÃ½, 09 zÃ¡Å™Ã- 2008

MÅ¯j drahý dvouletý chlapeÄ•ek miluje auta, traktory, jeÅ™áby, letadla a jiné potvorstvo. Tak jsem se rozhodla koupit auto a
nauÄ•it se Å™ídit, aÅ¥ mu udÄ›lám radost a mÅ¯Å¾eme jezdit na výlety, aÅ¥ nejsme na nejniÅ¾&scaron;ím stupni sociálního Å
Já ve svých 38 letech sice Å™idiÄ•ák mám, ale po jeho získání - tehdy - jsem zjistila, Å¾e nejsem &bdquo;Å™idiÄ• v rytmu
zrozený",
dÄ›lala jsem ho nadvakrát a je&scaron;tÄ› s fla&scaron;kou, tedy pro zkou&scaron;ejícího pÅ™íslu&scaron;níka - a poté jsem
10 let neÅ™ídila.
Myslím, Å¾e jsem dnes zvolila optimální postup. Nejprve jsem zaúkolovala známé, aÅ¥ se poohlídnou p
vhodném objektu, cenovÄ› pÅ™ijatelném a pojízdném a jupíí. Auto mám pÅ™ed barákem. Zelený citrónek z roku 95, nafÅ¥ák, p
spotÅ™eba 3,5. Tak jsem vzala chlapeÄ•ka, Å¾e si zatoÄ•í volantem, jako to dÄ›lá v autÄ› jeho otce, se kterým v&scaron;ak uÅ
z dÅ¯vodÅ¯, které sem na&scaron;tÄ›stí nepatÅ™í, uÅ¾ neÅ¾ijem. V bláhové nadÄ›ji, Å¾e mu udÄ›lám radost. Tedy - mému
chlapeÄ•kovi. Tro&scaron;ku jsem se spletla, asi má schopnost empatie a sociální inteligence je opravdu na bodu nula.
Ho&scaron;ík je zvyklý na stÅ™íbrného, velkého bouráka a já mu pÅ™edstavila malé zelené prdítko. S nad&scaron;ením jsem
otevÅ™ela dveÅ™e a nabídla mu volant. Dlouze se na mnÄ› zadíval a Å™ekl Å¾e NEEE. Na upozornÄ›ní, Å¾e to auto má me
reagoval je&scaron;tÄ› del&scaron;ím neee, otoÄ•il se a ode&scaron;el. Nezájem. Nic. Nula bodou...
Nevzdám to; mezitím
jsem si domluvila kondiÄ•ní jízdu v auto&scaron;kole, hlas v telefonu mnÄ› ujistil, Å¾e jsou zvyklí na kondiÄ•káÅ™e, kteÅ™í neu
a Å¾e pÅ¯jdeme na cviÄ•i&scaron;tÄ›, nebo hÅ™i&scaron;tÄ›? Dostavila jsem se tedy na místo urÄ•ení, tedy pÅ™ed sídlo
auto&scaron;koly, kde jsem mÄ›la Ä•ekat na auto, které pÅ™ijede. Auto tam stálo, tak se rozhlíÅ¾ím okolo a ze dveÅ™í, pod kt
byl nápis auto&scaron;kola a jiné firmy vylézal Ä•lovÄ›k uÅ¾ od pohledu podezÅ™elý a zatahoval za sebou mÅ™íÅ¾. BezÄ•ák
vychrtlý, hrbatý, vrásÄ•itý.
Asi mnÄ› odsoudíte, ale obrátila jsem se zády, já mám svých problémÅ¯ dost a do toho mi nic
není, jestli se tam nÄ›kdo vloupal, poode&scaron;la jsem od auta auto&scaron;koly, pÅ¯sobivÄ› hrála mrtvého brouka, sic
po oÄ•ku sledujíc, co se bude dít.
AÄ• jsem stále &bdquo;nenápadnÄ›" ustupovala, bezÄ•ák ke mnÄ› pÅ™i&scaron;el a tvrdil
Ä•ekám na nÄ›j a aÅ¥ si nasednu. Å˜ekla jsem, Å¾e Å™idiÄ•ík mám z dob pÅ™ed 10 lety a od té doby jsem neÅ™ídila. Tak já
nastartuji, zapnÄ›te svÄ›tla, spojku, jedniÄ•ku, plyn - dÄ›l ten dÄ›dek (moÅ¾ná to poÅ™adí pletu). SmÄ›rovku doprava, nahoru
hezké - pustit spojku a jedem. Na dotaz, co mám dÄ›lat, kdyÅ¾ nic nevidím ve zpÄ›tném zrcátku odvÄ›til, Å¾e na to pÅ™íjde Ä•
pozdÄ›ji, za&scaron;ustil nÄ›Ä•ím, pak zamlaskal, tudíÅ¾ to byl asi bonbon.
První nastartování mi vy&scaron;lo, ale dÄ›dek
chtÄ›l aÅ¥ zaÅ™adím dvojku a bylo zle: Jak tu páku drÅ¾íte, jemnÄ›, otevÅ™enou dlaní, a jak to pou&scaron;títe tu spojku, vÅ¾
málem vytÅ™epete vnitÅ™nosti, to musíte jemnÄ›, jako baletka... SmÄ›le jsem se ho zeptala, jestli, jakoÅ¾to zaÄ•áteÄ•ník, byc
nemohla zaÅ™adit tu dvojku aÅ¾ za zatáÄ•kou a to se na mnÄ› oboÅ™il, coÅ¾e by se mi tak asi mohlo stát v tÅ™íkilometrové
rychlosti. JelikoÅ¾ jsem mÄ›la co dÄ›lat s autem, sklapla jsem.
Vyjeli jsme asi na jeho obligátní okruh a on mne jen dál
buzeroval: toÄ•te, toÄ•te, trojku, jak to zas drÅ¾íte tu páku? ... cítila jsem, jak je ke mnÄ› obrácen a nenávistným pohledem
Å™íká, Å¾e kdyby mohl, tak mnÄ› po té pazuÅ™e pÅ™etáhne. Pak mnÄ› je&scaron;tÄ› seÅ™val, Å¾e neumím brzdit, zaÅ™a
zaÅ™adit Ä•tyÅ™ku... a 10 minut pÅ™ed koncem jízdy Å™ekl - zaparkujte támhle, budeme konÄ•it, musím si nakoupit.
Ufff
v úterý. Mezitím jsem hodnÄ› moc pÅ™emlouvala &scaron;éfa auto&scaron;koly, aby mnÄ› vzal. Je to ho&scaron;ík roÄ•ník 75,
konverzovat po telefonu s ním bylo potÄ›&scaron;ení; nejprve sice nechtÄ›l, ale pÅ™inutila jsem ho, Å¾e chci jezdit s ním. Zítra
ráno jedem, tak jsem zvÄ›davá. Já se opravdu chcu nauÄ•it Å™ídít...
A mám pocit, Å¾e jsem se potkala s negativem Ignátia
Reillyho... TaÅ¥ána
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