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ÄŒtvrtek, 10 bÅ™ezen 2016

O nÄ›kom se Å™íká, Å¾e je splachovací. Znáte to - aÅ¥ mu Å™eknete, co chcete, vÅ¾dycky se to po nÄ›m sveze a nic se ho
nedotkne. Tak - o tomhle psát nebudu, tohle téma v plánu nemám, tentokrát se budu vÄ›novat humoru
splachovacímu... NapÅ™íklad: Sedí si tak jeden pán na restauraÄ•ní toaletÄ› a marnÄ› se snaÅ¾í vytlaÄ•it vÄ•erej&scaron;í veÄ
Nejde to a nejde... Vtom sly&scaron;í z kabinky odvedle takové dlouhé známé zabrrrrruÄ•ení, následované pleskem, jak
cosi pláclo do mísy.

Tak si jen povzdechne a nahlas pronese: "Vám to ale krásnÄ› jde, já vám to tak závidím!" Ale od vedle se smutnÄ›
ozve: "Ale milej zlatej, to vÅ¯bec nemáte co, to první bylo do kalhot a to Å¾blunknutí, to mi spadl do záchoda mobil, jak
jsem si ty kalhoty rychle sundaval..."

no, tahle záleÅ¾itost je nám,dámám, odepÅ™ena....
Moje máma byla horlivou nav&scaron;tÄ›vovatelkou veÅ™ejných
záchodkÅ¯. Od maliÄ•ka mÄ› brala s sebou na záchod, uÄ•ila mÄ› oÄ•istit prkénko toaletním papírem a potom ho po obvodu
peÄ•livÄ› poklást kousky papíru. A nakonec mi kladla na srdce: "Nikdy, nikdy si nesedej na mísu veÅ™ejného záchodu." Pak
mi ukázala záchodovou "pozici", která spoÄ•ívá v balancování nad mísou v polosedu, aniÅ¾ by se tÄ›lo jakýmkoliv
zpÅ¯sobem dotklo prkénka. To bylo pÅ™ed mnoha lety. Ale je&scaron;tÄ› dnes, i kdyÅ¾ uÅ¾ jsem dospÄ›lá, je pro mÄ› bolestn
obtíÅ¾né tuto "pozici" vydrÅ¾et, kdyÅ¾ je mÅ¯j moÄ•ák tÄ›snÄ› pÅ™ed explozí.
KdyÅ¾ musí&scaron; na veÅ™ejný záchod
narazí&scaron; na frontu Å¾en, která pÅ¯sobí dojmem, Å¾e zde lze koupit trenky Brada Pitta za poloviÄ•ní cenu. Tak trpÄ›livÄ›
Ä•eká&scaron; a mile se usmívá&scaron; na ostatní, které mají taktéÅ¾ diskrétnÄ› nohy kÅ™íÅ¾em a koneÄ•nÄ› se ocitly ve
skupinÄ›, kde lze mluvit o v&scaron;ech tÄ›ch blbostech, o kterých normálnÄ› mluví jen Å¾eny ve frontÄ› na Ä•Å¯rání. KoneÄ•nÄ
na Å™adÄ›. Zkontroluje&scaron; pod dveÅ™mi v&scaron;echny kabinky, jestli uvidí&scaron; nohy. V&scaron;echny jsou
obsazené. KoneÄ•nÄ› se jedna otevÅ™e a ty témÄ›Å™ vystrÄ•í&scaron; z kabinky osobu, která ji aÅ¾ dosud okupovala.
Vstoupí&scaron; a zjistí&scaron;, Å¾e zamykání dveÅ™í nefunguje. Nevadí, podrÅ¾ím je rukou. Chce&scaron; si povÄ›sit kabe
na háÄ•ek, který by mÄ›l na dveÅ™ích být, ale Å¾ádný tu není, tak si ji povÄ›sí&scaron; kolem krku a sleduje&scaron;, jak se po
tebou houpe, a snaÅ¾í&scaron; se nevnímat, jak ti ucho od kabelky "stíná" hlavu, jelikoÅ¾ má&scaron; kabelku plnou
bordelu, který sis tam po dlouhou dobu "stÅ™ádala" a z nÄ›hoÅ¾ vÄ›t&scaron;inu vÄ›cí vlastnÄ› nepouÅ¾ívá&scaron;, ale je dÅ
je nosit, co kdyby náhodou. Ale vraÅ¥me se ke dveÅ™ím. JelikoÅ¾ nemÄ›ly funkÄ•ní zámek, má&scaron; jedinou moÅ¾nost
podrÅ¾et je rukou, zatímco tou druhou si bleskovÄ› sundává&scaron; kalhotky a zaujímá&scaron; "pozici". Úleva...
Áááááh... Je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í úleva... A najednou ti zazvoní mobil - který je samozÅ™ejmÄ› v kabelce. To je ta chvíle,
kdy ti svaly zaÄ•ínají vypovídat sluÅ¾bu. Stra&scaron;nÄ› ráda by sis sedla, ale nemÄ›la jsi Ä•as oÄ•istit prkénko ani ho pokrýt
papírem, takÅ¾e stále udrÅ¾uje&scaron; "pozici", nohy se ti klepou tak silnÄ›, Å¾e by dosáhly 8. stupnÄ› Richterovy
&scaron;kály, snaÅ¾í&scaron; se nev&scaron;ímat si toho tenkého praménku, který se lepí na míse a od kterého sis
u&scaron;pinila punÄ•ocháÄ•e - coÅ¾ bude urÄ•itÄ› vidÄ›t!
Ale mobil uÅ¾ na&scaron;tÄ›stí pÅ™estal zvonit. Abys odpoutala
tohoto ne&scaron;tÄ›stí, zaÄ•ne&scaron; hledat ruliÄ•ku toaletního papíru, aaaaale...! Role je prázdná! Nohy se ti klepou
poÅ™ád víc. Vzpomene&scaron; si, Å¾e má&scaron; je&scaron;tÄ› kousek papírového kapesníku, kterým sis pÅ™ed chvílí vyÄ
nos. Bude muset staÄ•it. ZmaÄ•ká&scaron; ho tak, aby sál co nejvíc. Ale je opravdu malý a navíc je poÅ™ád je&scaron;tÄ› vlhký
od toho, jak ses vysmrkala.
Vtom nÄ›kdo vezme za kliku tvé kabinky, a jelikoÅ¾ zámek na dveÅ™ích stále nefunguje,
dostane&scaron; obrovskou ránu dveÅ™mi do hlavy. Zostra a jako &scaron;ílenec zaÅ™ve&scaron;:
"OBSAZENOOOOOO"!!!!!
Zatímco poÅ™ád je&scaron;tÄ› pÅ™idrÅ¾uje&scaron; dveÅ™e volnou rukou, zazvoní znova telef
Jak se snaÅ¾í&scaron; ho definitivnÄ› vypnout, onen kousek kapesníku ti vypadne z ruky pÅ™ímo do louÅ¾iÄ•ky na podlaze, o
které si nejsi jistá, jestli je voda nebo &hellip;! Nohy uÅ¾ nezvládají vypÄ›tí, podlomí se a ty letí&scaron; naznak, aÅ¾
dosedne&scaron; na záchodovou mísu. V mÅ¾iku jsi opÄ›t na nohách, se &scaron;títivým odporem, ale uÅ¾ je pÅ™íli&scaron;
pozdÄ›, tvÅ¯j zadek uÅ¾ pÅ™i&scaron;el do kontaktu s tÄ›mi v&scaron;emi pÅ¯vodci a formami Å¾ivota z prkénka, které jsi
neobloÅ¾ila toaletním papírem, který tu totiÅ¾ nebyl. KdyÅ¾ pomineme tu ránu do hlavy, uÅ™íznutou hlavu od ucha kabelky,
u&scaron;pinÄ›né nohy a vzpomínku na to, jak ti máma Å™íká: "To je nechutné... nedokáÅ¾e&scaron; si pÅ™edstavit, jaké
v&scaron;echny nemoci bys tu mohla chytnout...", tahle katastrofa tím je&scaron;tÄ› nekonÄ•í.
Automatický senzor
záchodu je teÄ• tak zmatený, Å¾e nechá vodu spláchnout do odpadu v&scaron;echno tak vehementnÄ›, Å¾e se musí&scaron;
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chytit drÅ¾áku, na toaletní papír (pokud tu je) ze strachu, Å¾e tÄ› spláchne s sebou a ty vypluje&scaron; nÄ›kde v ÄŒínÄ›. AÅ¾
koneÄ•nÄ› rezignuje&scaron;.
Jsi zlitá vodou, která vystÅ™íkla ze záchodové mísy jako fontána. Jsi vyÄ•erpaná.
SnaÅ¾í&scaron; se utÅ™ít papírkem ze Å¾výkaÄ•ek a pak vyjde&scaron; z kabinky k umývadlu. Nejsi schopna zjistit, jak fungu
senzor na kohoutku u umyvadla, tak si umyje&scaron; ruce slinami a utÅ™e&scaron; je do papírového ruÄ•níku.
Prochází&scaron; kolem fronty Å¾en, které je&scaron;tÄ› stále Ä•ekají se zkÅ™íÅ¾enýma nohama, a nejsi schopna se ani zdvo
usmát. Vtom tÄ› jakási dobrá du&scaron;e na konci Å™ady upozorní, Å¾e za sebou táhne&scaron; na botÄ› pÅ™ilepený toaletn
papír dlouhý jak Mississippi. Sundá&scaron; ho z podráÅ¾ky boty, tupÄ› ho vloÅ¾í&scaron; do ruky Å¾enÄ›, která ti to sdÄ›lila,
jemnÄ› Å™ekne&scaron;: "VezmÄ›te si ho, moÅ¾ná ho budete potÅ™ebovat!" a vyjde&scaron; ven.
Tam koukne&scaron; na
svého manÅ¾ela, který ve&scaron;el na pánský záchod, pouÅ¾il ho a vy&scaron;el zas ven, a který mÄ›l dostatek Ä•asu si pÅ™
Vojnu a mír, zatímco na tebe Ä•ekal. "ProÄ• ti to tak dlouho trvalo?" zeptá se tÄ› na&scaron;tvanÄ›. "Bál jsem se o tebe.
Dokonce jsem ti volal, jestli se ti nÄ›co nestalo, ale nezvedala jsi to!"
A tohle je pÅ™esnÄ› ta chvíle, kdy ho
po&scaron;le&scaron; do hajzlu&hellip;
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