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Tuhle jsem kupovala pečivo v novém malém pekařství a jak tak koukám z fronty přes pult do
regálu, vidím tam košík housek s půvabným názvem a hned jsem měla vybráno. Když na mě
přišla řada, povídám, že chci půlku chleba, dvě koblihy a dvě Růženky. Prodavačka na mě
chvíli koukala s otevřenou pusou, pak se hezky usmála a zeptala se: Myslíte asi raženky? Taky
jsem se usmála a poznamenala, že nejspíš vážně budu muset co nejdřív zajít na oční.

Cestou z obchodu jsem si říkala, že pan William výjimečně neměl tak docela pravdu. Protože já
jsem si tu housku koupila jen a jen kvůli tomu jménu. A taky jsem myslela na to, že třeba za
první republiky byly na vývěsních štítech k vidění nápisy Marie Nováková – koloniální zboží,
nebo Provaznictví, Kučera a syn. A v novinách byly inzeráty na voňavky jménem Jeho vášeň.
První názvy vzbuzovaly důvěru, vždyť živnostník dával své jméno veřejně všanc, druhé
vzbouzely zvědavost a chuť vyzkoušet, zda výrobek je opravdu hoden svého názvu.

Na pozdější ROHy, VUMLy, OPBH a RVHP, v lepším případě pak Bednotechny či
Technobedny jsem hleděla vždy s lehkou podezíravostí. Jednak jsem si nebyla jistá, jaká
instituce či co se vlastně za zkratkou skrývá, jednak jako prostý člověk si odjakživa myslím, že
věci se mají dít i jmenovat čistě, jednoduše a přehledně.
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Dnes jsme se posunuli zase o kus dál. K mé velké radosti se sem tam opět začaly objevovat
Mařenky Novákové a rodiny Kučerových. Jeho vášně v zásadě zůstaly, byť jsou prodávány v
překladu pod jmény celebrit, které převážně vůbec neznám. Technobedny se proměnily v
Tech-boxy a když běží v televizi reklama, z poloviny vůbec nevím, o čem se mluví, neb
angličtinou ani reklamštinou nevládnu, a tak naštěstí nemám pražádnou chuť si cokoli z
nabízených zázraků koupit.

A vlastně, je asi mnohem lepší, že to byla jen raženka, vždyť kdo by si chtěl kousnout do
Růženky? Co kdyby byla Šípková ...

(Náš Zvířetník, 29.9.2011)

http://naszviretnik.net/2011/09/29/105x148-ruzenka/
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