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CIBULE NENÃ•, ÄŒÃ•M SE ZDÃ• BÃ•T
ÃšterÃ½, 24 Å™Ã-jen 2017

MuÅ¾i nakupují podle seznamu, kdeÅ¾to Å¾eny podle hlasu svého srdce. Jen tak lze vysvÄ›tlit, Å¾e se muÅ¾i vracejí ze
samoobsluhy s tím, co bylo napsané na papírku, kdeÅ¾to Å¾eny s novým párem bot. Jedna moje kamarádka dávala ve
spoleÄ•nosti k lep&scaron;ímu historku, jak její muÅ¾ dostal za úkol koupit cibuli &ndash; a pÅ™edstavte si, pÅ™inesl domÅ¯
&ndash; no, hádejte &ndash; jednu cibuli!

Pokud vám to pÅ™ipadá vtipné, jste Å¾ena. Pokud jste ale muÅ¾, nejspí&scaron; vás zajímá, co by mÄ›l asi tak Ä•lovÄ›k
domÅ¯ pÅ™inést jiného neÅ¾ cibuli, kdyÅ¾ je na papírku napsáno &bdquo;cibule&ldquo;. VyrozumÄ›l jsem, Å¾e kdyÅ¾ Å¾e
napí&scaron;e na lísteÄ•ek &bdquo;cibule&ldquo;, myslí tím samozÅ™ejmÄ› &bdquo;neurÄ•itý poÄ•et pÄ›kných cibulí, jejichÅ¾
se odvíjí od toho, jak velké ty cibule jsou, kolik cibule zbylo doma ve spíÅ¾i, co se bude v následujících dvou týdnech vaÅ™it,
jestli jde o Ä•ervenou nebo bílou cibuli a za kolik dneska mají kilo&ldquo;. Je jasné, Å¾e shrnout nÄ›co takového na papírek
s nákupním seznamem je pro Å¾enu nemoÅ¾né, stejnÄ› nemoÅ¾né, jako je pro muÅ¾e koupit své Å¾enÄ› správný poÄ•et cib
KaÅ¾dá Å¾ena ví, Å¾e vyslat muÅ¾e na nákup je vÅ¯bec tak trochu sázka do loterie. I kdyÅ¾ mu napí&scaron;ou úplnÄ› pÅ™
má koupit, vÅ¾dycky je Ä•eká nÄ›jaké pÅ™ekvapení. Jeden pÅ™ítel se mi svÄ›Å™oval, jak dostal papírek s instrukcí pÅ™inés
&bdquo;kuÅ™ecí na polévku&ldquo;. Chápete? Ne pouhé &bdquo;kuÅ™ecí&ldquo;, ale jasnÄ› a dÅ¯slednÄ› specifikované
&bdquo;kuÅ™ecí na polévku&ldquo;! Kamarád ale netu&scaron;il, kolik a hlavnÄ› co kuÅ™ecího má pÅ™inést, a nakonec mÄ›l
k obÄ›du hrachovku z pytlíku. Jindy jsem se setkal v drogerii s ne&scaron;Å¥astníkem, který postával pÅ™ed hradbou
dámských hygienických potÅ™eb, a s náruÄ•í krabiÄ•ek, uÅ¾ vytahaných z regálu, volal manÅ¾elce: &bdquo;Prosím tÄ›, kolik
na krabiÄ•ce tÄ›ch kapiÄ•ek?&ldquo; Poté, co dostal patÅ™iÄ•né instrukce, zasmu&scaron;ile se odebral k dÄ›tským plenkám,
které se tyÄ•ily aÅ¾ do stropu v rÅ¯zných váhových kategoriích. KdyÅ¾ jsem ho míjel, jak zoufalým zrakem pÅ™emÄ›Å™uje ty
vyjádÅ™il jsem mu svou soustrast. Trpce poznamenal, Å¾e má je&scaron;tÄ› koupit prací prá&scaron;ek a nÄ›co, co se prý
jmenuje aviváÅ¾. Zasmál se, ale byl to smích zlomeného Ä•lovÄ›ka, tÄ›Å¾ce zkou&scaron;eného Å¾ivotem. Já dostal za úko
koupit toaletní papír. Konfrontován s plným regálem nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích modelÅ¯, vybral jsem velké balení toho
nejlacinÄ›j&scaron;ího. KdyÅ¾ jsem se u pokladny radoval z u&scaron;etÅ™ených penÄ›z, bylo to na dlouhé mÄ›síce naposled
jsem v souvislosti s toaletním papírem zaÅ¾il nÄ›jaké pozitivní emoce. AÅ¾ do úplného vypotÅ™ebování v&scaron;ech osmi
ruliÄ•ek jsem byl totiÅ¾ nucen den co den zakou&scaron;et adrenalinová dobrodruÅ¾ství, spojená s uÅ¾íváním jednovrstvého
toaletního papíru s nízkou pevností a vysokou abrazivitou. Ve svÄ›tle vý&scaron;e uvedených skuteÄ•ností asi není s podivem
navzdory v&scaron;em rizikÅ¯m necháváme my, muÅ¾i, nákupy radÄ›ji na Å¾enách. A to i pÅ™es vÄ›domí, Å¾e si k tomu
jedinému správnému pracímu prá&scaron;ku moÅ¾ná pÅ™ibalí je&scaron;tÄ› nový pár bot. A &scaron;átek. A punÄ•ocháÄ•e.
A rtÄ›nku a svetr a roztomilý klobouÄ•ek. Jan Fla&scaron;ka / autor &ndash; 1 ks, muÅ¾
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