Kudlanka

PÃ•TÃ•M PÃ•DEM OSLOVUJEME VOLÃ•ME
StÅ™eda, 13 prosinec 2017

Jmenuju se Honza a je mi úplnÄ› jedno, jak se jmenujete vy. StejnÄ› si to nebudu pamatovat. Mám totiÅ¾ fakt dÄ›snÄ›
pÅ™í&scaron;ernou pamÄ›Å¥ na jména. SamozÅ™ejmÄ›, nÄ›Ä•í jméno sem tam zapomene kaÅ¾dý. JenÅ¾e já si pletu i jmén
kamarádÅ¯. Po sedmnácti letech ve stejném zamÄ›stnání si nejsem schopný zapamatovat, jak se jmenují mí
spolupracovníci.

Je to dost nepÅ™íjemné: Ä•asto nevím, jak mám v&scaron;em tÄ›m lidem kolem sebe Å™íkat. Copak mÅ¯Å¾u o kolegovi z p
mluvit pÅ™ed ostatními jako &bdquo;o takovým tom s kÅ™ivýma zubama&ldquo;? Adresovat nadÅ™ízeného slovy &bdquo;Hej
tam&ldquo;? Copak není trapné oslovovat kamarádku &bdquo;mladá pani&ldquo;? Tristní je i to, Å¾e jsem pedagog
a pÅ™itom si nepamatuju jména svých studentÅ¯. Na základní &scaron;kole mÄ›l ná&scaron; chemikáÅ™ stejný problém
a vyÅ™e&scaron;il ho elegantnÄ›: prostÄ› v&scaron;em klukÅ¯m Å™íkal &bdquo;Pi&scaron;to&ldquo; a v&scaron;em holkám
&bdquo;MáÅˆo&ldquo;. Já teprve sbírám odvahu k podobnému Å™e&scaron;ení. Zvlá&scaron;tní je, Å¾e aÅ¾ na ta jména
vlastnÄ› nemám pamÄ›Å¥ zas aÅ¾ tak mizernou. Docela dobÅ™e si tÅ™eba pamatuju dÄ›je filmÅ¯. PotíÅ¾e nastanou ve chvíl
má v tom filmu nÄ›kdo nÄ›jaké jméno. Mou noÄ•ní mÅ¯rou jsou pak telenovely a konverzaÄ•ní dramata o rodinných vztazích,
protoÅ¾e v tÄ›ch vÄ›t&scaron;inou vystupují celé desítky postav, v&scaron;echny se nÄ›jak jmenují, mají dost podobné obliÄ•eje
a je&scaron;tÄ› k tomu spolu o sobÄ› vzájemnÄ› poÅ™ád mluví. Co se týÄ•e schopnosti orientovat se v postavách, vy&scaron;lo
by nastejno, kdyby do tÄ›chhle filmÅ¯ obsadili Ä•leny Alexandrovova souboru písní a tancÅ¯ nebo náhodnÄ› vybrané obÄ•any
ÄŒínské lidové republiky. Naopak ideální pro mÄ› byla taková ta série filmÅ¯ o tom brejlounovi, co se kamarádil se
&scaron;prtkou a zrzounem, máchal kolem sebe hÅ¯lkou a bojoval s takovým nezdravÄ› vypadajícím ple&scaron;atým pánem
bez nosu. UÅ¾ nevím, jak se to jmenovalo, ale mÄ›lo to osm dílÅ¯, takÅ¾e jsem mÄ›l dost Ä•asu si tÄ›ch pár postav trochu
zapamatovat. MoÅ¾ná vám pÅ™ipadá, Å¾e pÅ™eháním a Å¾e si tohle v&scaron;echno vymý&scaron;lím, ale není to tak. K
se zeptejte mých kamarádÅ¯! Å˜ekl bych vám i konkrétnÄ› jakých, ale teÄ• si fakt nevzpomenu na jejich jména. PÅ™iznám se,
Å¾e se cítím se svým problémem dost osamÄ›lý, takÅ¾e kdyÅ¾ mÄ› nÄ›kdo namísto &bdquo;Honzo&ldquo; osloví tÅ™eba
&bdquo;Ludvíku&ldquo;, &bdquo;Martine&ldquo; nebo nakonec tÅ™eba i &bdquo;Pi&scaron;to&ldquo;, udÄ›lá mi to pokaÅ¾dé
vÅ¾dycky hroznou radost. Dokonce radost tak velikou, Å¾e se mi chce vykÅ™iknout: &bdquo;Vítej v klubu&ndash; promiÅˆ, jak
jsi Å™íkal, Å¾e se jmenuje&scaron;?&ldquo; Jan Fla&scaron;ka
autor je Pi&scaron;ta
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