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TO NEVYMYSLÃ•Å â€¦
NedÄ›le, 12 Ä•erven 2016

KráÄ•ela jsem si to pohodovÄ› v Braníku na tramvaj, byla sobota po obÄ›dÄ›, nikde nikdo, klid. K tramvajové zastávce se
dostanete podchodem pod silnicí. Tak si to tak vykraÄ•uju a najednou pÅ™ed podchodem znaÄ•ka nabádající &bdquo;Cyklisto,
sesedni z kola&ldquo;. A tak v dobrém rozmaru, deklamujíc jako Hamlet, kdyÅ¾ drÅ¾í lebku pÅ™ed sebou a Å™íká &bdquo;bý
nebýt&ldquo; jsem nahlas vyÅ™kla &bdquo;Cyklisto &ndash; sesedni z kola&ldquo;.

Jako blesk z Ä•istého nebe se tam v tom okamÅ¾iku cyklista skuteÄ•nÄ› objevil, projel a zastavil. Star&scaron;í pán, (oni maj
v tÄ›ch cyklistickejch kalhotách takový pÄ›knÄ› vy&scaron;pulený prdelky) pro&scaron;edivÄ›lý bíbr, helma a tmavé brýle. Ty si
po&scaron;oup na nose, podíval se na mÄ› a povídá &bdquo;Dámo, jezdila jste nÄ›kdy na kole?&ldquo; Jak jsem z toho
celého byla vyvedena z míry, tak jsem pokývala hlavou a &scaron;pitla &bdquo;Jezdila&ldquo;.
On: &bdquo;A sesedla
jste?&ldquo; Já: &bdquo;Né&ldquo;, a zakroutila jsem hlavou jako &scaron;kolaÄ•ka. On: &bdquo;TakÅ¾e co?&ldquo;
Já: &bdquo;TakÅ¾e jsem chtÄ›la jen ukázat, Å¾e umím Ä•íst znaÄ•ky, Å¾e nejsem Å¾ádnej &hellip;&ldquo; a za boha si
nevzpomenete na slovo &bdquo;analfabet&ldquo;. A tak zatímco já nÄ›kolikrát opakuju &bdquo;Nejsem
Å¾ádnej&hellip;&ldquo;, on vrátil brýle na oÄ•i, &scaron;lápl do pedálÅ¯, hodil po mnÄ› úsmÄ›vem a z podchodu se ozvalo
&bdquo;analfabet&ldquo;.
Jo, tak to je to správné slovo, Å™íkám si, a pokraÄ•ovala jsem rozesmátá dál na tramvaj.
xxx
Mám známého, který, kdyÅ¾ se potkáme a zadaÅ™í se mu pÅ™ekvapit mÄ› zezadu, pleskne mÄ› po zadku s vese
poznámkou &bdquo;To je paneÄ•ku kaÄ•ák, z toho se to se*e co?&ldquo; Líbanec na ucho, nebo kam se zrovna trefí, a
smích. Nestává se to Ä•asto, ale stává. NÄ›kolikrát jsem se ho ptala, jak si je tak jistej, Å¾e jsem to právÄ› já, jestli se
mu uÅ¾ stalo, Å¾e popleskal zadek podobnej, ale ne mÅ¯j.
&bdquo;Jo jednou, a byl to fajn omyl, baba byla
roz&scaron;afná, &scaron;li jsme z úleku na skleniÄ•ku a bezva jsme si popovídali a zasmáli. MÄ›la podobnej klobouk na
hlavÄ› jako ty a tak jsem se splet, kaÄ•ákem to nebylo.&ldquo;
Nikdy se mi nestalo, Å¾e bychom se potkali tak, abych
podle postavy zezadu poznala já jeho. AÅ¾ nedávno. Jaro, chlapi &scaron;li do kraÅ¥asÅ¯. Ve smíchovském obchodním
centru pÅ™ede mnou kráÄ•el, uÅ¾ od datartu, maník, který mi silnÄ› pÅ™ipomínal toho známého (chÅ¯ze, pohyby, stejná prdel
vlasy). Celou cestu, neÅ¾ jsem se rozhodla k Ä•inu, jsem Ä•ekala, jestli se neotoÄ•í do výlohy a tak si jen potvrdím, Å¾e je to on
Nakonec jsem se rozhodla - polapila prdelku a rozjásanÄ› Å™ekla: &bdquo;A mám tÄ›, koneÄ•nÄ› ti to &hellip;&ldquo;. Je vám
jasné co nastalo. Nebyl to Fanda. KdyÅ¾ se na mÄ› otoÄ•ila vydÄ›&scaron;ená, naprosto cizí tváÅ™, zastavilo se mi srdce a
nezmohla jsem se ani na to, se poÅ™ádnÄ› omluvit; jen jsem cosi vykoktala a koukala se ztratit. Snad jsem i zrudla, nevím,
kaÅ¾dopádnÄ› jsem se pÄ›knÄ› orosila.
JenÅ¾e - nakonec se ta &bdquo;cizí tváÅ™&ldquo; rozesmála, popadl mÄ› za ruku
&bdquo;Å½ádné takové mizení, tohle vysvÄ›tlíte&ldquo;, a tak jsme &scaron;li na kafe. Docela jsme se pobavili, tohle se
mu stalo prvnÄ› v Å¾ivotÄ› a byl to pro nÄ›j záÅ¾itek. V&scaron;ak pro mÄ› taky&hellip;
UÅ¾ to nikdy dÄ›lat nebudu. Tedy,
moÅ¾ná&hellip;
ZDENA
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