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Proã si nechat um˘t pfiední sklo Lehké prázdninové
zamy‰lení

Letos jsem o prázdninách um˘vala
okna autÛm na benzince. Opût…
Jsem tam jiÏ tfietím rokem a pokaÏdé
doufám, Ïe naposled. Ale co. Je prav-
da, Ïe tolik rÛzn˘ch lidí jsem nikde
jinde nepotkala a nakonec je z toho
vÏdy docela milá vzpomínka. Snad
i pro fiidiãe. ProtoÏe jak zji‰Èuji, není
zvykem, aby si s nimi sleãna na 
um˘vání oken, tak vykládala a dolo-
vala informace. Také jsem se pár 
fiidiãÛm moÏná obãas pokou‰ela vy-
svûtlit, Ïe za tak ‰pinavé okno by se
jim ostatní fiidiãi mohli smát. Ov‰em
situace si to vyÏadovala. Mám trochu
podezfiení, Ïe se mi pak nûktefií vyh˘-
bali, ale i pfiesto se na‰li tací, ktefií
fiekli, Ïe jsem milá. Opravdu. Mám
na to svûdky. I zde se ale viditelnû
projevuje finanãní krize a stále vût‰í
nechuÈ fiidiãÛ s mil˘mi sleãnami spo-
lupracovat. Leto‰ní rok jsme zhodno-
tili jako nejchud‰í nejen na peníze,
ale i záÏitky. 

Díky víceleté zku‰enosti jsem si 
alespoÀ mohla vyvodit pár uÏiteã-
n˘ch závûrÛ o lidech.

Tak tfieba. Není moÏné podle auta
odhadnout, kolik kdo dá. To není ta
uÏiteãná informace, ale je to pravda.
Nûkdo si nechá um˘t Ferrari a dá mi
10 korun, dal‰í si nechá um˘t nale‰-
tûné BMW a pfiedkládá stovku. Pán

s meruÀkami ve starém Peugeotu
mává, Ïe to nemá cenu, ale za ochotu
alespoÀ 50 a 3 meruÀky k tomu a ji-
n˘ pán s o dost povadlej‰ím úsmû-
vem a stejnû staré Mitsubishi se
zhrozí co blbnu a odeÏene mû pryã.
TakÏe nikdy nevíte co ãekat. 

Navzdory zaÏité nechuti k pondûl-
ku, to b˘vá celkem úspû‰n˘ den. ¤i-
diãi se ráno lámou na dvû skupiny. Ti
zpruzení z práce a ti nabuzení na no-
v˘ t˘den. Nejhor‰í den? Stfieda. Proã
zrovna stfieda? Zkou‰ela jsem se ptát,
ale ani samotní fiidiãi netu‰í. Ale chá-
pu to. V práci dlouho a víkend stále
daleko. Ve ãtvrtek se pomalu proje-
vuje nadcházející víkend. Asi nemu-
sím zmiÀovat, proã je pátek nejlep‰í
den t˘dne a sobota hned za ním.
Dovolenkáfii jsou zfiejmû smífiení
s tím se na cestû roz‰oupnout.  

Veãer jsou lidé tak nûjak celkovû mi-
lej‰í. MoÏná je pfiepadá stejná euforie
z pfiepracovanosti jako mû, a tak kdyÏ se
smûju a fiíkám, Ïe to bude stát moc, mi-
l˘ pán se smûje je‰tû více a podává mi
dvoustovku. Aby to nûkdo ale ‰patnû
nepochopil. Pûtikorunová nedûle a svá-
teãní fiidiãi s nale‰tûnou ·kodou 100  to
hravû vyrovnávají a strhávají zpût na
prÛmûrn˘ studentsk˘ pfiiv˘dûlek.

Dal‰í bod mého prÛzkumu je zji‰tû-
ní, Ïe nejveselej‰í fiidiãi jsou pohfiebáci.

Fakt. Tolik vysmát˘ch chlapíkÛ jste
nevidûli. Mám na nû dvû vizitky a pus-
tili mû i na prohlídku vozu. Také jsou
to poslední klasici, ktefií nosí náu‰nici.
Kam se hrabou zamraãení fiidiãi auto-
busÛ. Tak mû napadá, jestli to nûjak
nesouvisí i s pasaÏérama, ale to bych
zabíhala do detailÛ.

Abych z toho vyvodila závûr.
Brigádu na benzince bych urãitû do-

poruãila. Jen pomalu zaãnûte tréno-
vat americk˘ úsmûv 24 hodin dennû.
Celkové zhodnocení? Dobré rady do
Ïivota – loni: 12, letos: 1. Veselé Ïi-
votní pfiíhody – loni: 8, letos: 0. ¤i-
diãky v kost˘mu Lary Crowt – loni:
1, letos: 0. No… AlespoÀ, Ïe ten mi-
l˘ pán z pohfiební agentury mi jiÏ tfie-
tím rokem stále dohazuje svého syna.

Îaneta Alexová

Ilustraãní foto.


