
 
Stalo se v Dráž�anech  aneb                               
Jak u�init opilce neš�astným. 

 
Kdysi - již asi p�ed �ty�iceti lety - se mi poda�ilo získat zájezd  
do tehdejší NDR - m�sta Dráž�an.Cht�la jsem se p�itom také 
podívat do m�sta Lipska, protože tam žila sympatická rodina 
se kterou jsem se seznámila již p�edtím. A tak jsem se 
dohodla s vedoucí zájezdu, že do Lipska na vlastní p�st na 
jeden den zajedu. Stalo se. P�átele jsem navštívila a ve�er se 

vracela vlakem zp�t již za tmy. Protože to bylo blíže místu ubytování nejela jsem až na 
tamní velké hlavní nádraží, ale vystoupila z vlaku v menší stanici blíže okraji m�sta. Vlak 
tam se mnou opustilo jen pár lidí a ti se velice rychle rozptýlili, takže jsem se na menším 
nám�stí p�ed nádražím nakonec ocitla zcela sama. Zastavila jsem se a �ešila kudy p�jdu dál. 
Vtom se ze tmy p�ede mnou  vyno�il osam�lý muž a namí�il si to p�ímo ke mn� a n�mecky  
rezolutn� pronesl - “ ty se mnou p�jdeš na kafe “. 
P�ipadal mi pon�kud  posiln�ný alkoholem a tak jsem samoz�ejm� 
intenzivn� �ešila jak  se ho zbavit a neroz�ilit ho a nevystavit se 
eventuelnímu násilí z jeho strany. Vymyslela jsem jen odpov�� - 
ich verstehe nicht /nerozumím/. Muž se ale nedal odbýt, šel dále 
vedle mne   a opakoval sv�j požadavek a já nato op�t to své 
“nerozumím”. Po t�etím kole ho to takhle p�estalo bavit a zm�nil 
otázku.”Tak jak rozumíš?” Znovu piln� pracující hlava mi radila , 
že �esky ne, že je to hodn� blízko a že ve válce mohl sloužit práv� 
v �echách a tím pádem       i n�co �esky um�t. A jelikož tím 
nejnepochopiteln�jším z evropských jazyk� pro mne vždy byla 
ma�arština usoudila jsem,že u n�j by to mohlo být stejné. A tak jsem pronesla jedno ze 
dvou mn� známých slov v této �e�i “magyarul”- ma�arsky. Následoval úder blesku. Muž 
nejen  porozum�l, ale za�al dosti plynn� z�ejm� opakovat sv�j p�edešlý požadavek v �e�i 
Ma�ar�. Nezbylo mi než použít to druhé ma�arské slovo, které znám -“nemtudum”- 
nerozumím.  A  scéna se op�t opakovala. Našt�stí p�itom ubíhala i cesta a my mezitím  
došli  k v�tší a více osv�tlené silnici a v dálce se objevila tramvaj. To už jsem po t�etí 
zopakovala své nemtudum a trnula co bude dál. Ale k mému p�ekvapení se muž náhle op�el 
o za ním stojící sloup  a možné drama se za�alo m�nit v komedii. Bylo totiž slyšet jak si pro 
sebe ve své mate�štin� �íká. “Bože m�j, to už jsem tu ma�arštinu tolik zapomn�l, že mi ani  
Ma�arka nerozumí?”.Uv�domit si, že jsem mu vlastn� rozum�la v té jeho n�m�in�, nestihl. 
Jak vy�ešil sv�j problém už Vám nepovím. Mezitím totiž dojela ta v dálce spat�ená tramvaj 
- moje správné �íslo - a já jsem v ní sta�ila zmizet. Ale dnes již jenom zábavná vzpomínka 
na opilce se ani po t�ch mnoha letech neztratila. 

 


