-----------------------------------------------------------------------------------------„Nic nevím najisto, ale dob e hádám,“ ekla servírka skromn .
„Co byste hádala mn ?“ Zatímco p emítal o souvislosti neop tovaných
žert a neop tovaných lásek, Líba, jasná jedni ka, se vmýšlela do jeho
budoucnosti a nevid la, neslyšela. Nakonec ekla jen: „Hádala bych vám
n jakou milou, hravou, o dost mladší a dost …jinou.“
Zkušení investo i v dí, že pravd podobné je nejpravd podobn jší. Tato
p edpov
ho ale zklamala, protože se považoval za nepravd podobného.
Likvidoval romantickou akciovou spole nost, kterou neproz eteln založil
a jejímž kmenovým jm ním se sám stal. O kontrolu známé firmy te
usilovaly jednotlivé akcioná ky.
„Na n jakou ´dost jinou´ tu ekáme zbyte n ,“ vrátil se k p edpov di, ale
to už servírka sp chala ke dve ím, aby s profesionální úslužností pozdravila
nastrojenou návšt vnici, p iplouvající lipovou alejí od hotelu.
Zamával jí a pokoušel se povstat. Cupitala k n mu s divadeln
otev enou náru í uli kou mezi stolky a s dun ním nabírala rychlost.
Zap el se berlemi v o ekávání nárazu. Její hmotnost byla v klasických
proporcích 19. století, kdy ovšem dámy ješt nosily šn rova ky.
…´Jestli vám nevadí pár kilo navíc,´ napsala skromn v úvodním dopise
a on ji demokraticky nevy adil. Ned lal si žádné iluze; rozdíl mezi
nezadanou a ´rodinným typem´ odhadoval na 20 kg. Jako inženýr však
v d l, že kulatost v ur itém stupni už nem že m nit tvar, pouze velikost.
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… Barokní žena? Ta epocha je mi blízká objevením smyslové bohatosti.
„Je silná, hodí si t p es rameno jako nic,“ popsala ji jeho asistentka po
první inspekci, ale on se pyšnil schopností potla ovat p edsudky.
Když kvalitní muž doprovází mén pohlednou ženu, nikoho nenapadne,
že ´na lepší už nemá´, namlouval si. – Vytuší v ní skrytou výjime nost
a ješt mi budou závid t!
„V Americe,“ poznamenal p ed dv ma m síci, „bych do užšího výb ru
preventivn za adil jednu tmavší, jednu t žší a jednu starší, abych nebyl
na en z diskriminace na základ barvy, váhy a v ku.
T lesný handicap reprezentuji osobn ...“
„Shodila jsem t i kila – pro tebe,“ ztlumila hlas návšt vnice.
„To je to tvoje p ekvapení?“ vydechl úlevou, že nedošlo k opa nému
vývoji, v jeho neprosp ch. „A nechybí to na n jakém d ležitém míst ?“
„Však se m žeš p esv d it,“ zr žov la.
„Já ti v ím!“ V d l, že oblé ženy vypadají neoble ené ješt lépe, a že
by neodolal. Šachisté a muži v šachu by m li promýšlet své tahy dop edu.
„Šaty na mn jen visí,“ holedbala se. „Brzy už budu pot ebovat nové!“
P ipadalo mu, že horní p ední a dolní zadní partie stále ješt testují švy,
ale moud e ml el. Kdyby místo hodiny žehlení p emýšlely minutu o nás!
Servírka jí p inesla sama od sebe malé espresso a minerálku, a jemu
zmrzlinu, bez slitých š áv z kompot a našlehaného margarinu.
„Ty je tu máš ale vycvi ené,“ pochvalovala si.
„Objednal jsem p edem,“ vyhnul se nesnadnému vysv tlování. „Aby nás
nikdo nerušil. – Tak jaká byla cesta? Kolik jsi m la neslušných nabídek?“
zvedal jí sebev domí.
„Teprve na n jakou ekám,“ kontrovala.
Chyba! Zase nep edmýšlel. …„Co kdybychom si vyrazili n kam do
p írody?“ dostal z nouze šílený nápad.
V lázních se usmí il s omezeným výb hem a návšt vník zvenku se
ptával: ´Co nového za plotem?´ ´Život je stále rychlejší a ženské taky,´
strašili ho.
´Znám už všechny v okruhu sto padesáti metr !´ odpovídal.
Koutkem oka zachytil Líbu s elenkou a v zást rce, jak telefonuje.
„Výlet!“ podchytila návšt vnice dychtiv jeho nedomyšlený návrh.
P edchozí sblížení prob hlo v milosrdné tm ; dob e však v d la, že co je
milé na dotek, nemusí lahodit oku, a z jeho oslun ného pokoje m la trému.
Navíc, jako v tšina slušných žen, ráda spojovala milování s p edehrou
kultury, um ní, p írody i stolování, aby mohla do romantického stavu
vstoupit ´na úrovni´.
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Než se nadáli, zastavil p ed pavilonkem pár koní. Dávno mu odpustila
ve erní absenci. Pohladila ho pod stolem, že všechno tak p ipravil.
Líba jí podala balí ek, který p ipravila v posledních minutách a jemu
p inesla dalekohled, který tu minule zapomn l.
Když míjeli hlavní budovu, rekonvalescent zahlédl na svém balkon
postavu v bílém, ale než sta il zaost it triedr, povoz odbo il k brán .
Po tvrthodin sjeli ze silnice. Tak daleko ješt nebyl – a v opravdovém
lese! Cesta se zužovala, až úpln vymizela na mýtince. Sklouzl na zem
a dotýkal se jehli í. Návšt vnice vycítila, jak je š astný a p i etla to své
p ítomnosti. V balí ku z bistra bylo pár sendvi pro n j, jeden dietní
celozrnný pro ni a v plechovce jakýsi nápoj.
Opodál odfrkával koník, kterému ostrá lesní tráva nejela. Panský ko í po
v erejší noci, prohý ené v kasinu, upadl na kozlíku do tupého spánku.
Idyla, až na ty mravence, kte í vlezou všude.
„Doufala jsem, že budeme spolu nejd ív takhle n jak – p írodn nebo
kulturn ,“ pochvalovala si piknik.
…Emancipace zachránila Hollywood! Americké ženy by považovaly
za urážku své d stojnosti, sejít se jako u nás jen za ú elem pelešení. Trvají
na výletu, restauraci nebo filmu, aby se ujistily, že nejsou využívány
a teprve pak se nechají využít, p emítal Toman. Požadují p itom jedním
dechem rovnoprávnost i tradi ní privilegia, jako úhradu výdaj podle
pravidla: ´starší a vyšší platí´. Kam se ale hrabou na eské svéhlavi ky,
které mají spontánní feminismus v krvi!
Byl rád, že je zase v p írod . Pravý d vod výjezdu si však uv domil až te :
necht l zbyte n jit it doktorku svými avantýrami p ímo v lázních, i když
te už jen dával své v ci tak n jak do po ádku.
„Nep esuneme se trochu dál?“ zašeptala jeho dnešní spole nice
a pohlédla významn do míst, kde byl les nejtemn jší.
Necht l k i et o pomoc, vozka by to rozkecal a zni il mu reputaci. Co
ale íci? – ´Nekažme si krásný den sexem?´ Ne. ´Delší odložení, v tší
pot šení?´ Ne. Žádná v rohodná a zdvo ilá výmluva ho nenapadala.
„Dnes na to nejsou vhodné atmosferické podmínky,“ prohlásil nakonec,
vzhlédl k jasné obloze a zamra il se: „Když je vid t do dálky, bude pršet.“
„A když není, už prší,“ ekla. Cítil, jak ho nadleh uje a vle e za sebou.
Mohutným pozadím rozrážela smrkoví, jako jelen ustupující z boje, dokud
nenalezla pod p evislými v tvemi dolík podle svých p edstav.
„To je dneska hic!“ vydechla. Nep ipadám ti trochu upjatá?“
P ekypovala jako Hrne ku, va !
„Mám se prý vyhýbat silným dojm m.“ zkoušel ji zpomalit Smolí ek.
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Vzala mu brýle a zaklesla je za
nejbližší suk, odhodila bl zku
a odkopla st evíce. Z toho, jak
zru n rozv šovala svršky na
vhodn rostlé haluze bylo z ejmé,
že není v háji poprvé.
Myslíme lépe bez brýlí, a ony
beze všeho, blesklo mu hlavou
a už v d l, že je op t ztracen.
Živo išná
íše reaguje na
ohrožení bojem nebo út kem, ale
u invalid ani jedno ani druhé
nep ipadá v úvahu.
Z opojné v n
prysky ice
a jejího statného t la se mu
zato ila hlava. Nep edstavoval si
lesní žínky, svád jící pocestné,
aby je houpavým tancem uondaly
k smrti, tak p ímo aré a robustní.
P ipomínala odhodlané partyzánky,
se kterými nebylo radno žertovat. Objala strom a ten se zachv l, jako by z
n j vytáhla všechu mízu. …Kdyby se ekologické hnutí rozjelo d íve,
smrtonosná elekt ina, t íštivé sklo a destruktivní železnice by nedostaly
šanci. …Ekologie pokazila víc žen než feminismus, který se také objevil,
když už m l kon it, p emítal.
Opatrn si ho položila na lopatky do husté trávy a zkušeným hmatem
mu uvolnila opasek. „Au!“ vyk ikla, když dosedla. „N co m kouslo!“
hn tla se pod suknicí. „U knul m had!“
„Po kej,!“ prohmatával d kladn okolní terén: „Sedíš jen na n jaké
dí e,“ uklidnil ji, když skon il.
Vysko ila a dala se do tance, spojujícího primitivní výskoky afrických
domorodc s vysp lejším poplácáváním hýždí bavorských kmen .
„P esta ! Kdyby to byl had, rozproudíš si jed po celém t le! Jednání
bez rozmyslu je jako st ílení bez mí ení.“
„Ale já nest ílím! Tak co mám teda d lat?“ klesla na kolena a štkala.
„D lej, co íkám, a dob e se ti povede!“ Vybavil si první pomoc p i
uštknutí ze zkoušky na pionýrský odznak Mladého zdravotníka.
V prázdném koženém pouzd e od pistole m l krom zápisníku, motouzu,
tužky a buzoly i univerzální švýcarský n ž. Když vybíral vhodnou epel,
zachytil na její tvá i výraz nadsazeného zd šení, jako z n mých film .
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„Kde to bolí?“ zeptal se p ísn . Povytáhla sukni trhav , jako divadelní
oponu ochotnického spolku. Obával se, že to bude práv tam.
„Je tu moc sv tla,“ protestovala.
„Jsem lesní doktor a p iv u protentokrát o i.“
Amatérský léka m že vyšet ovat do libosti, nem l by však operovat.
Miniaturní r žová textilie nep ekážela, ale bravurní chirurg ji z principu
p epižlal. Napuchající míste ko, na úpatí mohutného p lkulovitého svalu,
sestávalo ze t í drobných, zarudlých obnutí.
Šlo-li o hadí útok, museli být dva; jeden mladý a jeden starý, jednozubý.
„Vidíš n co?“ zeptala se nervózn .
„Jasn , všechno,“ ujistil ji a hledal vhodné želízko. …Ne, tohle je na
odstra ování kamínk z kopyt.
„Ty se tam díváš!“ vyk ikla.
„Pracuji pouze po hmatu,“ dotkl se jí dodate n uprost ed a reflexní
reakce mu sev ela dla . „Musíš se uvolnit!“ Napadlo ho sterilizovat epel
nožíku alkoholickým nápojem z bistra.
Líba neuv iteln p edvídala, že bude n co takového pot ebovat!
Istanbul, stálo na nálepce. Teprve když dopil zbývající t i tvrtky na kuráž,
rozeznal v rozevlátých písmenech nápis: ´Instant Bull !!! Erotonic´.
V d l, že ´z cizího krev nete e´, ale úkon provedl jen symbolicky a jedu
se zbavil osv d enou metodou.
Ob zvlá n la, oddychovala zhluboka a zdálo se, že p íliš netrpí.
„Asi to byl jen slepýš,“ p ehodil p es ni šat. „S n kým si t spletl.“
Ješt jednou ji odborn prohn tl. – „Bude to dobrý, neboj!“
„Nem li bychom zavolat vrtulník?“ hlesla.
P edstavil si lánek v bulvárním tisku:
-----------------------------------------------------------------------------------------VRTULNÍK PODRUHÉ!

Prominentní invalida, ing. E.T., starý
známý naší erné kroniky pod vlivem
erotomanského nápoje p e ízl krajkové
prádélko nevinné houba ce zavle ené

do houští a vysál ji na míst , kde
stehno m ní své jméno, údajn v
domn ní, že jde o uštknutí zmatenými
slepýši.

-----------------------------------------------------------------------------------------Zuzanka by v tom ur it vy etla n co mezi ádky!
„Tady by nep istáli,“ ekl prakticky a v duchu se už rozhodl. „Už je ti
líp, vi ,“ p ejel ji dlaní; tentokrát jakoby bezd n , zep edu. V d l, že
existuje jediný zp sob, jak zklidnit rozrušenou ženu. Musí ji rozptýlit,
i kdyby ho to m lo zabít! P imkla se k n mu a vzrušení z nebezpe í v ní
znásobilo vzrušení z blízkosti.
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„Asi to byla jen apadiptera, jsi tak citlivá. Takový malý brou ek, jako ty,“
dodal láskypln . ...Nebo se jí zakously do hýždí ty miniaturní kalhotky?
Položil se znovu na záda, zav el o i a vnímal jen zvuky a v n lesa. Pak
ucítil jemné cílené doteky na svém t le. Soust edil se na n , jak dlouho
to jen bylo možné, jako když dobývaná žena vychutnává svojí pasivitu…
až už se nemohl nep ipojit.
„Je hezké, když se ten druhý p idá,“ zašeptala jako muž a rozvlnila se
jako t ka, rybní ek, jezero, oceán.
V lese je tak krásn ! pomyslel si š astn v posledním okamžiku
a doširoka rozpažil.
„Jaké to bylo?“ zeptala se po chvíli a narušila to kouzlo.
„Jaké to m že být jen s tebou!“ p evzal procít n odpov žen, které
dávají pocit výjime nosti všem, aniž by musely lhát. Trochu víc srdce,
a bylo by to ješt lepší, ale miloval se dnes hlavn s lesem.
„A budeš m mít rád za pár let, až zestárnu a ztloustnu?“
Stárnutí t m namyšleným p ál a o ty p íjemné a rozumné se nebál.
Že bude ješt nabývat ale neuvážil. „P ežívám ze dne na den,“ odpov d l
vyhýbav . Krizí identity netrp la, spíše ji kolem sebe vyvolávala.
Když po chvíli naposledy slastn vzdychla a p evalila se z n j spokojen na
bok, ucítil jak mu zaprašt lo v lokti. Nevyk ikl, jen vyt eštil o i.
Zachytila jeho výraz a op tovala extatický pohled se stejnou intenzitou.
Cestu z hvozdu absolvoval se za atými zuby. Milce, která ho zalehla,
však nic nevy ítal: „V nejhorším pobudu pár týdn v sád e, jsem už na to
zvyklý.“ …O horší je zlomené srdce, vzpomínal na jinou. „Ale možná to
bylo znamení shora, že pot ebuješ n jakou robustn jší oporu.“
Ženskost vyžaduje sv dky, mužnost existuje sama o sob . Utajil bolest
po zbytek dne, a až nave er si dal dva panáky a zinscenoval nehodu.
Gentleman, který má styl, musí mít i úrazy na úrovni: Skoky na lyžích,
rychlostní vložky, nouzová p istání…

Statistiky potvrzují, že nejvíce úraz

se stává doma.
„Na spáleniny je kuchy , na zlomeniny koupelna,“ up esnil všeobecn
známou pravdu specialista, p izvaný za drahé peníze z hlavního m sta.
„Nešt stí nechodí po horách... To kloubní pouzdro musíme zašít a na pár
týdn imobilizovat.“
Doktorka následovala profesora na chodbu a horliv p ikyvovala: „Ano,
ano. Bohužel jde o neukázn ného a problematického pacienta.“
Hlasy se vzdalovaly. Zaslechl cosi o p ikurtování a spánkové terapii, ale to
už usínal; asi mu n co píchli. P ivolal si sen, který ob as rozvíjel:
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Na vzdálené planet , která vzkvétala, bylo tradi ním smyslem života
každého jedince zaznamenat ve zralém v ku všechny zajímavé vzpomínky,
shrnout všechny d ležité zkušenosti a p isp t svými záv ry do aktivního
archivu kolektivního pov domí.
Obrovské bohatství materiálu sbírala a t ídila armáda odborník
i dobrovolník a ´duševní odkazy´ byly p edm tem studia nastupujících
generací. A jejich ženy krásn vypráv ly o tom, co bylo..., usínal blaze.
Otev el o i až odpoledne, kdy p ijeli spolužáci, kterým jeho úraz poskytl
legitimní d vod k výletu uprost ed týdne. Nezdáli se nijak deprimováni
a brali to nešt stí state n , jako opožd ný, ale nevyhnutelný trest Boží.
„Kone n se jedna nedala,“ usoudila Helenka.
„Uklouzl jsem v koupeln na zátce od šampa ského!“ marn zkoušel
udat noblesní verzi, kterou obalamutil odborníky.
„Co jste tam s tím špuntem vyvád li?“ zneklidn l docent, kterému
milovaná Stella z výchovných d vod poslední dobou dávkovala svou
p íze zdrav jen do polosyta.
„Nech toho chudáka. Už z n j mnoho nezbývá.“
„Všechny nás p ežije! Život za íná po ty icítce, stejn jako r zné
zdravotní potíže. A úrazy, na rozdíl od nemocí, mají jasné diagnózy
i prognózy. Vždycky hraje na soucit a snaží se vzbudit lítost. Všechno
nakonec využije ke své výhod !“
Toman si v té chvíli vybavil známého, po infarktu, kterého všichni
litovali. On jediný se ho tiše zeptal: ´Jaké to bylo?´
„Mluvila jsem s tou divnou holkou z bistra,“ vzpomn la si Helenka na
servírku s hlubokýma o ima. „Z ejm jí chybíš, ale nechce se vnucovat.
No, aspo jedna.“
„Bez tvých útrat jim asi hrozí úpadek,“ poznamenal docent a zlomysln
dodal: „ etl jsem, že ve sv t klesá zájem o p írodní váno ní stromky...“
Lesní inženýr se zamra il – plastové náhražky ze srdce nenávid l:
„Nemohou se rovnat našim stromk m z vý ezu, z nichž každý je
originálním výtvorem p írody! Jako se nevyrovnají sebedokonalejší
figuríny živoucím ženám s vrtochy, t ebaže jsou praktické, hygienické
a skladné, a nikdy je nebolí hlava.“
„A mohou se p ifouknout nebo upustit – a p itom ím jsou štíhlejší, tím
jsou m k í!“ dodal docent.
„Ani p íští generace um lých spole nic, které se budou náhodn urážet
a trucovat, nenahradí naše družky, protože jenom ty, které nás opravdu
znají a milují, ví jak nám zp sobit opravdovou bolest.“
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Soust edil se a odeslal do bistra mimosmyslovou zprávu, zatím jen
zjednodušen , ve dvojkové soustav morseovky. O spole nost nadané
stálice, která myslela stejn jako on, jen rychleji, a bavila ho a p itom
neohrožovala, by nerad p išel.
V posledních týdnech s Líbou testovali možnost hlasového
kontrapunktu ´simultánní komunikace´. Sou asné mluvení a naslouchání,
ve vší zdvo ilosti, by lidstvu ušet ilo padesát procent asu a nikdo by
nikomu nemohl vytýkat, že p erušuje.
Unikátní jevy nemohou být ocen ny porovnáním a málokdo rozezná
výjime nou osobnost d ív, než získá publicitu. Objevil jsem její talent
a rozvinul její potenciál a spole n se vzdalujeme p edvídatelnému
pr m ru.
Bystrá žena je pro myslícího muže víc, než jen kvalitní protihrá
intelektuálního tenisu. Je mu zrcadlem a on jí.
O vzácn jší jsou duševní prostupy, než prostupy t l!
Rozhodl se rozdat sest i kám, bratr m a pomocnému personálu nápojenky
dotované z osobního ú tu, aby podpo il podnik, který ji zam stnával.
Poslední p íjmy ze Stát , vy íslené Radkou, byly uspokojivé. Hned se na
ni zeptal matky.
„P iletí koncem týdne. Bojím se, že tam n koho má...,“ vyhrkla.
„Naše ženy, alespo ty p íjemné a rozumné, by m ly dávat p ednost
našim muž m,“ ekl invalidní vlastenec, aniž si povšiml, že ve dve ích
stanula doktorka. „I když to n kdy znamená ob . Národ je osud.“
„Národ je skupina, která uctívá stejné sportovce a herce a pohrdá
stejnými politiky,“ mínil docent.
„Národ je skupina lidí, kte í se nedokázali nau it cizí jazyk! Co nás
zachránilo od pon m ení po Bílé ho e? – Nešly nám do hlavy sloví ka!“
Jako inženýr by cht l žít na konci 19. století, v epoše nejd ležit jších
vynález a okouzlení technikou. …Láska je krásný, ale pom rn snadný
pocit, otev ený kdekomu. Jedine nému vzrušení z objevu, posunujícího
hranice lidských možností, se nevyrovná.
Jako humanista by zašel ješt dál – až do as , kdy ženy mívaly více
d tí než muž a národ se probouzel po staletích kómatu do nového sv ta.
Jedine né období obrozeneckého nadšení nabídlo hrstce vlastenc
ojedin lou p íležitost znásobit slovní zásobu svébytnými výtvory, z nichž
n které se ujaly a n které ne:
Nap íklad sounož (ujalo se), i soulež (neujalo se).
Nebo t locvi na. …Škoda že nikoho nenapadla mozkocvi na; dobré slovo
se naplní. Sponzoroval bych mladou Boženu a Bed ichovi napsal mnohem
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zajímav jší libreto ke komické ope e ´Prodaný ženich´ – o muži, který se
prodal vícekrát, jako já ...
Z milého cestování v ase ho vytrhl doktor in hlas: „Pan profesor práv
odjel,“ oznamovala už ze dve í p ísným tónem: „N co podobného prý
vid l jen p i závalech a lavinách!“
„Zavalilo m lavinodulové mýdlo,“ trvala nevinná ob milostného
závalu na koupelnové verzi.
Jedinou út chou bylo, že zhoršení zdravotního stavu p ivedlo Zuzanku
zpátky do jeho blízkosti. Svoji p ítomnost sice omezovala na odbornou
pé i, ale už ho ostentativn neignorovala.
Když se nad ním ráno sklán la, nenápadn zkoumal, jak se zm nila,
a poci oval zvláštní vzrušení.
Jestlipak kuka ky také okukují osazená hnízda?

Dva dny, zbývající do operace lokte, se rozplynuly jako v opiovém snu.

Spolupacienti, znalí místních pom r , mu poradili, aby si poškozenou
kon etinu ozna il pro jistotu fixem. K ížkem však znejist l opera ní tým,
který musel hlasovat, zda paži zaškrtl nebo vyškrtl.
Z poopera ního útlumu se probral až ráno. Necht l elit o istným
pozornostem Míly a rad ji nezazvonil. Klávesnice po íta e byla z dosahu
a mobil m l vybitou baterii. – Alespo nebudu kolem sebe ší it lítostivou
náladu a v oslabeném stavu nep ivolím k n emu nepat i nému, jako t eba
ke svatb , nebo dokonce k p j ce.
Sádrový obal se v lokti lomil do pravého úhlu a ve všem mu p ekážel.
Mohl pohybovat jen kone ky prst . Sestra se materializovala sama od sebe,
odvlekla ho do koupelny a s gustem vydrhla. Zbylou rukou si chránil
klín: „Takových jsem už mydlila…,“ prohodila, z ejm v dobré nálad .
Necítil ponížení, jen bezmoc.
P ed ob dem se u n j zastavila dietní. Chvíli si povídali o Anglii
a o jejích dvoj atech, která znal jen z fotografií. – „Na jednotlivé d ti moc
nejsem, ale dv bych bral,“ nadchl ji.
Napadal ho nespo et r zných zajímavých a v podstat neškodných
srovnávacích pokus , které by s nimi mohl provád t.
Dietní mu p edala složený tvere ek papíru; vzkaz od své kamarádky
Líby z bistra. Zeptal se, jestli dvoj ata nejsou také telepatická.
„To by nám ješt scházelo!“ Polovážn se zeptala, zda neuvažuje
o manželství, když je na tom te tak špatn .
Pravda, funk ních úd mu zase ubylo. „Ješt mám tuhle zdravou ruku,“
odbyl nep ímou nabídku.
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„Dejte mi v d t, kdyby se stalo n co nového,“ usmála se a odsp chala
ke své decimálce.
Rad ji ani nevstávejte! sd lovala mu Líba na ú tence s pompézním
logem restaurace. Dnes není Váš den!
Dol p ikreslila skleni ku se zlomeným br kem.
Zkusil si ji soust ed n p imyslet a doufal, že jeho mimosmyslový
pozdrav došel. Kdyby s ní te mohl provést pár v deckých experiment
s p enosem informací, snad by ten splín, který ho tísnil, pominul.
Vstal sám, ale nakonec musel stejn zazvonit o pomoc s oblékáním.
Když požádal o akumulátorový vozík, který, dokud m l k pohonu ješt dv
zdravé paže, považoval za poslední štaci, dozv d l se, že nemá nárok.
„Zavolejte mi paní doktorku!“
Po chvíli se služba rozpa it vrátila a vy izovala, že ekací doba je t i
týdny. „Jiní jsou na tom h než vy a kam byste jezdil,“ citovala doslova
primá ku. „Mám prý vás vytla it na sluní ko a p ivázat ke stromu.“
Soused, který si p ed budovou trénoval p edstavivost oblíbenou duševní
inností muž – pozorováním žen, tedy mladších pacientek a sest i ek,
které v duchu svlékal, mu nabídl, že ho vezme do svleku.
Objasnil mu také situaci: „Správa lázní objednala místo dvaceti rozumných
motorizovaných vozík pouze dva, zato s družicovou navigací a ABS.
Popírá úplatek a tvrdí, že jen to nejlepší je pro nás dost dobré.“
Tomu se nedalo nic vytknout. ´Slepý chromého nese´ zm nili na ´chromý
chromého veze´, napojili š ry od župan a vyrazili.
Normální biped m že nenápadn sledovat zajímavé ženy celé hodiny;
není ale snadné projížd t kolem nich v invalidním k esle a stínovat je delší
dobu bez povšimnutí. Vozíkový tandem to má ješt t žší.
„Kam vlastn jedeme?“ zeptal se po chvíli jeho soused.
Než sta il Toman odpov d t: ´Co nejdál odsud!´ zahlédl na bo ní
cesti ce pov domý p ebujelý vodní p elud, p evle ený za dámu.
Ten nepravd podobný ve er, kdy byl romantický lovec sám uloven
ne estnou najádou a (zpo átku) proti své v li zneužit, v n m pomalu
vybledal jako mokrý sen, který odmítal zdravým rozumem p ijmout.
Nám stek už také rozeznal here ku v letních šatech z ídké zelené
sí oviny a zbab le rozvazoval uzel, aby se odpojil.
Paní Viktorii ta trapná událost p ipravila o skv lou p íležitost um lecky
jemn rozehrát nad jnou partii se zámožným sponzorem ze zámo í.
Neplánovala ho strhnout z vozíku, odvléci a vysvléci. Cht la se jen
p edklonit, aby vynikly její klady a tiše íci: ´Už dlouho vás z dálky
obdivuji…´ V d la, že každý muž se v p ítomnosti krásy rychle znemožní,
a se vším ostatním by si už elegantn poradila.
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Kulantnímu dodavateli afrodiziak zprvu hrozila legální akcí. Pozd ji z n j
zkoušela vymámit další dávku toho dvousložkového zázraku za každou
cenu. Nabízela mu dokonce i ´opravdu výjime ný zážitek´.
Nám stkovi ale nanešt stí Nápoj lásky zatím v úkrytu za radiátorem
oškliv zkvasil a nedávné zp ísn ní pravidel dovozu animálních sekret
zt žovalo další p ísun. Hrál už druhý týden o as a statné mo ské pann se
úp nliv vyhýbal. – „Mám šlapací láze !“ vzpomn l si radostn , odpoutal
sv j taha a vyrazil v opa ném sm ru.
Toman v vozík se sám od sebe zvolna rozjížd l z kopce.
Inženýr pat il mezi dobrodružn založené pacienty, kterým už otrnulo.
Se svými dopravními prost edky se sžili, a prudký sjezd alejí k m stu
s brzd ním na poslední chvíli p ímo vychutnávali.
Opojen rychlostí nemyslel na pracný návrat do kopce, nemyslel na
zadní kole ka. Nastrojené návšt vy se rozlétaly do stran a s úžasem za ním
hled ly: – N jaký paraolympionik!
Byl zase v centru pozornosti a cítil se skv le. Teprve když dojížd l
k brán , zjistil, že rukou v sád e nedosáhne na páku hlavní brzdy. Snažil se
zpomalit kolesem na zdravé stran , ale tím se vychýlil z p ímé dráhy
a sto il obloukem do parku, kde vozík narazil na jakýsi kámen úrazu
a pokra oval hodný kus cesty vzduchem.
-----------------------------------------------------------------------------------LÁZE SKOU LÉ BOU K TRVALÉ INVALIDIT !
Posedlost rychlou jízdou ni í životy
nejen na silnicích, ale i v lázních, kde
donedávna lé il klid. Malebn zvln né
krajinné perly s kvalitními asfaltovými
cestami slouží dnes vozí ká m ke
krkolomným závod m, p i kterých
ohrožují sebe i své okolí.
P ídavná zran ní utrp l nedávno i
rekonvalescent Ing. E.T., starý známý
naší erné kroniky, který využil terénní
vlnu jako odrazový m stek, když se
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snažil p ekvapit skupinu nezletilých
studentek p i opalování.
Správa lázní chystá zabudování
retardér do promenád a Policejní
editelství navrhuje užívání radaru,
povinné nošení invalidních p ileb
a za azení bezmotorových vozík mezi
´p ív sné vozíky a jiná vozidla´,
podléhající pravidelným technickým
kontrolám.

Pamatoval si let, který byl snov

krásný, i poslední vte iny, kdy se mu
zdálo, že skon il mezi and ly. Vyzáblé bytosti jen vzdálen p ipomínaly
ženy, jak je znal. Byly protažené ke dv ma metr m, asexuáln holé
a v r zných nepravd podobných místech m ly kovové p íchytky. Nev d l,

že jsou k ídla odepínací! Tím se leccos vysv tluje... Pak ztratil v domí.
Až ráno zjistil, že mu první pomoc poskytly studentky st ední zdravotní
školy na praxi, které se b hem polední p estávky opalovaly na palou ku
naostro. Netušil, že dívky, ve v ku, kdy po ínaly vzbuzovat touhy
a frustrace, práv probíraly, jaký by m l být ideální muž, kdyby jim mohl
spadnout z nebe – a že po všech stránkách zklamal.
Provedly na n m kolektivn adu úkon , které si p edtím vyzkoušely jen
na gumovém cvi ném panáku, a než ho nastavily do odpo inkové pozice
p ed transportem, narovnaly mu nohy, které se jim n jak nezdály.
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