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KOLENO SEM, KOLÃ•NKO TAM...
ÄŒtvrtek, 18 Å™Ã-jen 2007

Jo, NÄŒ, "nÄ›Å¾ný Ä•umáÄ•ek" a jeho kolínka... Následující text, který mi poslal, se sice týká kolen také, tentokráte
v&scaron;ak jeho, tÄ›ch muÅ¾ských, obyÄ•ejných a kostnatých. A protoÅ¾e je (jako kaÅ¾dý chlap) - i poÅ™ádný hypochondr
Å¾e Ä•erstvÄ› proÅ¾itá a mimoÅ™ádná událost ho setsakra vyvedla z rovnováhy:
"Potká to kaÅ¾dého, Å¾e se u nÄ›j stále Ä•astÄ›ji pÅ™ihla&scaron;ují pÅ™íznaky stáÅ™í. Zvý&scaron;ená chuÅ¥
sniÅ¾ující se vÄ›k dÄ›vÄ•at, za nimiÅ¾ se ohlíÅ¾í. S dal&scaron;ím výÄ•tem zmÄ›n jiÅ¾ radÄ›ji pÅ™estanu. Tak tohle by tak je
&scaron;lo, s tím problémy nebývají. Ale problémy vznikají, kdyÅ¾ se naprosto neÄ•ekanÄ› pÅ™ihlásí rÅ¯zné choroby stáÅ™í,
doposud jedincem nepoznané. Nemám samozÅ™ejmÄ› na mysli nÄ›jaké ty chÅ™ipky, rýmy, a podobnÄ›. Ty jsou normální! Ale
kdyÅ¾ na stará kolena zaÄ•ínají pÅ™icházet stavy nenormální, je postar&scaron;í obÄ•an zdÄ›&scaron;en na
nejvy&scaron;&scaron;í míru.
A právÄ› tohle zdÄ›&scaron;ení mÄ› bohuÅ¾el potkalo téÅ¾, a pÅ™ímo se starýma kolenama
mé milenky nepÅ™eju ty pocity zdÄ›&scaron;ení a strachu, a my&scaron;lenky, které se mi zaÄ•aly honit hlavou pÅ™i
zji&scaron;tÄ›ní dosud nepoznané choroby v kolenou. SamozÅ™ejmÄ› jsem nemoci zprvu nevÄ›noval pÅ™íli&scaron; pozornos
ModÅ™ina (spí&scaron; modÅ™inka, nepatrný krevní výron) na koleni není zas aÅ¾ tak zajímavá. I úÅ™edník obÄ•as klepne k
stÅ¯l.
JenÅ¾e - já s holýma kolenama sedávám u televizních zpráv kaÅ¾dý veÄ•er, takÅ¾e nevÄ›novat pozornost nekrotick
zmÄ›nám, nekrotickému Ä•ernofialovému zabarvení kÅ¯Å¾e, uÅ¾ dál ne&scaron;lo.
Na pohmat bylo v&scaron;e jakoby
v poÅ™ádku, ale jen hmatu pÅ™eci vÄ›Å™it nelze! TakÅ¾e po nÄ›kolika dnech jsem uÅ¾ nechtÄ›l dál Å¾ít v obavách z budou
nÄ›kolika bezesných nocích jsem se odváÅ¾il zavolat kamaráda lékaÅ™e, objednat se u nÄ›j na pÅ™í&scaron;tí týden, a pak u
jsem jen vyÄ•kával jím vyÅ™Ä•eného ortelu: Otrava krve! Amputace!! Protézy!!! VozíÄ•ek!!!! A v&scaron;echno jsem si
zpÅ¯sobil sám svou srabáckostí! Kdybych &scaron;el k lékaÅ™i hned, jistÄ› se aspoÅˆ jeden úd mohl je&scaron;tÄ›
zachránit, nebo i víc údÅ¯. A já, místo abych nÄ›co udÄ›lal, klepal jsem se strachem doma bez pomoci.
Poslední veÄ•er
pÅ™ed sjednanou zdrcující prohlídkou jsem si s hrÅ¯zou zase prohlíÅ¾el nekrotická kolena a tÅ™esoucí rukou drÅ¾el nedopito
sklenici s pivem. A tÅ™esoucí rukou vybryndal pivo na jedno koleno. Pak následovalo otÅ™ení piva ubrouskem, pohled na
koleno bez poskvrnky, a záhadná choroba se rázem vysvÄ›tlila. To ty nové dÅ¾íny!!!!!! Pou&scaron;tÄ›ly, svinÄ›, a já blbec
si na ty kolena zíral vÅ¾dycky u zpráv, pÅ™ed veÄ•erním sprchováním." Neúnavný Ä•tenáÅ™
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