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Jela jsem z práce, trolejbusem. Asi víte, jak to asi vypadá ve vedru a dusnu v prostÅ™edku mÄ›stské hromadné dopravy,
kdyÅ¾ lidi jedou z práce. Nedýchatelno, pach nemytých zpocených tÄ›l, plno lidí kolem vás... Do trolejbusu pÅ™istoupila velmi
obézní paní a sedla na sedadlo za Å™idiÄ•e. Já sedÄ›la pÅ™es uliÄ•ku vedle ní. Nejprve jsem ji ani nezaregistrovala.
Najednou jsem ucítila, jak se do toho smradu v trolejbuse pÅ™imíchal velmi silný pach pÅ™epáleného oleje z hranolkÅ¯ a
z tatarské omáÄ•ky. UdÄ›lalo se mi úplnÄ› &bdquo;blujno". Ohlédnu se smÄ›rem odkud &scaron;el ten pÅ™í&scaron;erný
zápach, a vidím tu paní, jak si tam sedí vytoÄ•ená zády do uliÄ•ky a sklonÄ›ná, aby ji nikdo ani nevidÄ›l, pÄ›knÄ› si dlabe
vidliÄ•kou z umÄ›lé hmoty v umÄ›lohmotné misce hranolky s tatarkou. Taky jsem si v&scaron;imla, jak odhodila alobal z misky
na zem a k tomu je&scaron;tÄ› pÅ™ihodila pokrÄ•ený ubrousek. Pokradmu se rozhlédla, zda se nikdo nedívá a nohou zaÄ•ala
zastrkovat pod sedadlo svoje odpadky.
Nevím, co mÄ› to popadlo, ale totálnÄ› mÄ› to na&scaron;tvalo. Ve ZlínÄ› je zákaz jíd
a pití v dopravních prostÅ™edcích, pro tuto paní v&scaron;ak jako by to neplatilo. ZaÄ•ala jsem se na ni dívat velmi
pohor&scaron;eným pohledem; v&scaron;imla jsem si, Å¾e se na mnÄ› asi dvakrát zkoumavÄ› podívala, ale pak zase zaÄ•ala
dlabat... ::
Nesná&scaron;ím, kdyÅ¾ nÄ›kdo v trolejbuse jí. Jednak mÅ¯Å¾e zneÄ•istit sedadla nebo cestující, ale Ä•asto se
Å¾e drÅ¾adla v trolejbuse jsou odpornÄ› lepkavá a Ä•lovÄ›k si za&scaron;piní ruku. A taky nerada cestuji v chlívku. VÅ¾dycky
jsem vidÄ›la, Å¾e nÄ›kdo nÄ›koho upozorÅˆuje na to, Å¾e by ten druhý nÄ›co nemÄ›l dÄ›lat, tak jsem nechápala, proÄ• se ten
angaÅ¾uje a míchá se do toho. A Ä•asto - i kdyÅ¾ ten Ä•lovÄ›k mÄ›l plnou pravdu. Ale tentokrát jsem to nevydrÅ¾ela a kdyÅ¾
vystupovala, tak jsem paní ti&scaron;e Å™ekla tak, aby to nesly&scaron;eli ostatní: &bdquo;Paní, doufám, Å¾e ten bordel, co
jste tu naházela na zem pod sedadlo, po sobÄ› uklidíte." Zato její odpovÄ›Ä• byla zakÅ™iÄ•ená na celý autobus, tak, aby to
v&scaron;ichni sly&scaron;eli: &bdquo;Nojo, Evo, neboj se!"
DoteÄ• nevím, kdo ta dotyÄ•ná dáma, která mÄ› osobnÄ› zná
a tyká si se mnou, je. I kdyÅ¾ její ujeÄ•ený hlas je mi povÄ›domý... Asi jsem si s ní nÄ›kdy v daleké minulosti tykala. Ale kdyÅ¾
moje pamÄ›Å¥ vytÄ›snila, asi to nebyl nikdo pro mÄ› dÅ¯leÅ¾itý. Ov&scaron;em i kdybych ji znala, tak si stojím za svým. I tak by
jí Å™ekla, Å¾e si svÅ¯j nepoÅ™ádek má uklidit.
A vÅ¯bec se nedivím, Å¾e je tak tlustá, kdyÅ¾ nemÅ¯Å¾e poÄ•kat s jídlem,
z trolejbusu. :-))) Rozmarýna A co vy? Jíte v dopravních prostÅ™edcích?Opravdu nikdy?
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