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POSLEDNÍ JÍZDA 
 
...nene, P. T. čtenáři, radujte se předčasně, pouze poslední jízda v tomto roce 
 
Překvapivě krásné počasí druhého víkendu říjnového přinutilo mě k vytržení z podzimně-
zimní trudomyslnosti, do níž jsem se preventivně pohroužil. Ranní hmly se rozptýlily, 
sluníčko zalilo zlatavé listí, rtuť teploměru zpitoměle šplhala ze všech sil vzhůru a vzhůru. 
Motocykly, napůl spící v garage zimním spánkem, pojednou ožily, řkouce, že ještě není času 
nechat pístů zaháleti. Copak slečna Cordula, té bylo jasné, že se na ní tento rok ještě dostane. 
Přinejmenším, bude-li Perun vstřícný, jistě na Štědrý den vykoná každoroční posvátnou pouť 
do Řevnic. Ovšem paní Sardel, u té to už vypadalo, že Tachlovický trojúhelník byl její 
závěrečnou jízdou saisony 2008. 

Mládí vpřed, a tak „dukna“ (mimochodem, stejně stará jako já) dostala přednost. 
Hupky do kůže, dupky na startpáku a již se ušlechtilé vrčení nese z otevřeného výfuku celou 
ulicí, nepochybně k velké radosti sousedstva. Jednička cvakla a tradáááá. Jako obvykle 
ručička otáčkoměru během jízdy šibalsky jukala na číslici 7, jako obvykle si zadní koleso v 
zatáčkách párkrát rozpustile driftlo. Se šťastným úsměvem od ucha k uchu (vz. veselý 
motocyklista) jsem po návratu z vyjížďky s uspokojením konstatoval, že stále jezdím jak 
prase a děkoval bohu, že mě ráčil ošťastniti toliko dvěpade. Čili nic zaznamenáníhodného, 
prostě normálka... 

Se Sardelí už to byla jiná káva. Ech, přesněji asi čaj, neb kávy nepiji. Hotovení se ku 
jízdě se strojem pětaosmdesát let starým není jenom tak. Žádné zmáčknout čudlík, kopnout 
kvalt a tři sta z místa. To je rituál rovnající se japonskému obřadu čajovému, když už jsme 
zmínili tuhle tekutinu. Ovšem Sardel raději olejíček, chvalně známé marky Mogul M6A, a 
jako hlavní chod „červený Special“, který naštěstí u naší občerstvovny stále ještě vedou. 
Nalít, namazat, promazat, prošlapat, vlídného slova utrousit, přátelsky po nádrži polaskat, s 
grácií na kickstarter se vyhoupnout - a mocné dunění rozezní se vůkol. Důstojný motocykl 
vyžaduje důstojné jízdy, tedy hrdě, zdánlivě netečně ku udiveným až obdivným pohledům 
okolojdoucích, projíždím naší dědinou.  

„Puf, puf, puf, škyt, puf, škyt, škyt, škyt, eee, tsss, chcíp“ - rázem vznešenost a elegance 
jsou v ... vznešenost a elegance nejsou! Naštěstí skon nastal takřka za humny. Fofrem do 
ústraní, decentně se uchýlit za příhodně umístěné křovisko, než nás někdo uvidí a (zase) bude 
trapas. „A jéje, copa se nám nelíbí?!“ Zapřádám imaginární rozhovor se strojem. „Sem si 
myslel, že se chceš projet! Neříkej, že už je ti kosa, že už máš vážně zimní spánek! Dyk je tak 
hezky... Dobrá, podíváme se ti na zoubek, vlastně chci říci na svíčku.“ Vercajk na trávu, 
svíčku ven. Sakrblé, je nějaká zadělaná. Za tu chvilku? Bingo! Ty čuně, tys jí po Tachlovicích 
nevyčistil! Grrr... To se hezky staráš o svěřenou osobu, Džamilu na tebe! Nevadí, vyndávám 
krabičku se čtyřmi náhradními svíčkami, pečlivě zabalenými ve svitcích hadříků, a vybírám tu 
pravou. Jo, tahle bude dobrá; namontování je otázkou mžiku a zbylé opět pakuji. Jeden 
klůcek, druhý, třetí - počkat, tohle není moje, co to je za šnuptychl, kde se tu vzal? To vypadá, 
jako by si sem za křovíčko někdo odskočil... a použil...  
 
„Bléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé“ 
 

Dezinfekce mě stála několik litrů drahocenného benzínu. 
 



Nepříjemné extempore za námi a pode mnou zase duní příjemné staccato půllitrového 
jednoválce. Svítíčko sluní, prosvítajíc skrze zlatavé listy stromů, míjející kolegové na 
motocyklech mi kynou, poslední zpitomělé mouchy se s mlasknutím rozplácávají o sklo brýlí 
a podzim najednou nevypadá hnusně a depresivně jako každoročně. Vím, zanedlouho stejně 
nastanou temné zimavé dny, ale prozatím si vychutnávám jízdu důvěrně známou krajinou 
Českého krasu. Natolik důvěrně známou, že Sardel, stejnak jako dobrý kůň, nepotřebuje více 
mého vedení a jede si sama po svém. Pročež mohu se pohroužit do hlubokomyslných 
filosofických úvah, rozjímaje nad onou tristní příhodou.  

Bylo to snad nějaké znamení? Že letošní saisona stála ... eee ... stála za tu věc na 
kapesníku? Koneckonců, proč by? Nebyla sice nic extra, už bylo líp, ale zase, mohlo být i hůř. 
Vždyť tento rok ti v garáži přibyl pěkný motocykl, a i když mu papíry vyřizovali čtvrt roku 
(jaké je citoslovce pro skřípění zubů?), přeci jen sis pěkně zajezdil. Po třech letech 
motorkářského půstu! Ten pán, co ho máš v útrobách, a kterého se nikdy nezbavíš, dal trošku 
pokoj, ač to bylo spíše tím, že jsi ho moc neprovokoval. Ále co, nakonec by se jistě dalo najít 
dalších pár kladů. 

Nebo že by varování do příštího roku? Či je to znamení, že budu mít (konečně) trochu 
toho „pokakaného štěstíčka“? Pravda, může se stát ledacos, leč slyšel jsem o věštění z kávové 
sedliny, skleněné koule, karet, avšak předpovídání budoucnosti z podpapíráku snad 
neprovozuje nikdo. Necháme to koňovi, ten má větší hlavu. Užívej si posledních letošních 
slunečních paprsků, raději moc nemedituj a soustřeď se na chauffeurování, neboť rozvěsit 
motocykl na stromech podél cesty by asi nebyla ta správná tečka za saisonou.   
 
Doma jsem holky pěkně vypucoval, postavil vedle sebe a vyfotil stylové zátiší. Jo, takovýhle 
krásy podzimu můžu: 
 

 


