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MUÅ½ V ZÃ•STÄšÅ˜E
ÄŒtvrtek, 17 prosinec 2020

KdyÅ¾ ve Ä•tvrtek pÅ™ed veÄ•eÅ™Ã- zazvonil telefon s jakousi zvlÃ¡Å¡tnÃ- nalÃ©havostÃ-, bylo mi jasnÃ©, Å¾e se nÄ›co sta
ManÅ¾elÄ•in otec si vymkl kotnÃ-k a nedalo se jinak, neÅ¾ Å¾e Å¾ena musela na pÃ¡r dnÃ- k nÄ›mu. Postarat se o domÃ¡cno
krÃ¡lÃ-ky, slepice, bÃ½Ä•ka a tÃ©Å¾ i o tatÃ-nka. CoÅ¾ o to, sbalena byla hned, vzala taÅ¡ku, auto a lÃ¡hev slivovice â€“ prÃ½
obklady.
O zpÅ¯sobu uÅ¾Ã-vÃ¡nÃ- jsem si dovolil pochybovat uÅ¾ v okamÅ¾iku, kdy otvÃ-rala
dveÅ™e lednice, aby mi tento zÃ¡zraÄ•nÃ½ vÅ¡elÃ©k odnesla o pÃ¡r desÃ-tek
kilometrÅ¯ dÃ¡l.
A aby mi to nebylo lÃ-to, nechala mi na
oplÃ¡tku naÅ¡e tÅ™i dÄ›ti. PatnÃ¡ctiletou dceru, a dvojici synÅ¯, devÃ-tiletÃ©ho a
dvouletÃ©ho, naÅ¡eho benjamÃ-nka. "Nakoupeno mÃ¡Å¡, lednice je plnÃ¡,
obleÄ•enÃ- je ve skÅ™Ã-ni Ä•erstvÄ› vypranÃ©, hlavnÄ› aÅ¥ zÃ-tra nezaspÃ-te, je teprve
pÃ¡tek, dÄ›ti musÃ- do Å¡koly."
JeÅ¡tÄ› chvÃ-li mi potom vtloukala do hlavy
vÅ¡echno, co musÃ-m udÄ›lat a nesmÃ-m zapomenout. Polibek na rozlouÄ•enou a Å¾ena
vyrazila.

ZÅ¯stal jsem opuÅ¡tÄ›n jako ten kÅ¯l v plotÄ›,
obrÅ¯stajÃ-cÃ- strachem z povinnostÃ- a prvnÃ- krok byla krupiÄ•nÃ¡ kaÅ¡e pro nejmladÅ¡Ãratolest. Vybaven nÄ›kolika kuchaÅ™skÃ½mi knihami jsem zasedl do kÅ™esla a jal se
zkoumat, jakÃ© ingredience je na to potÅ™eba. Hledal jsem nejjednoduÅ¡Å¡Ã- recept v
domnÄ›nÃ-, Å¾e kdyÅ¾ zaÄ•nu kaÅ¡i vaÅ™it podle prvnÃ- kuchaÅ™ky, bude to jistÄ› ten
nejsloÅ¾itÄ›jÅ¡Ã-. Ale naÅ¡tÄ›stÃ- se vÅ¡echny tÅ™i recepty zÃ¡zraÄ•nÄ› shodovaly.

PostupnÄ› jsem si nachystal mlÃ©ko, sÅ¯l,
krupici, cukr, kakao, skoÅ™ici a mÃ¡slo, vÃ¡hajÃ-c mezi rostlinnÃ½m tukem a pravÃ½m
mÃ¡slem, nakonec zvÃ-tÄ›zilo mÃ¡slo z Olmy nad Ramou s mÃ¡slovou pÅ™Ã-chutÃ-, neboÅ¥
jsem se domnÃ-val, Å¾e pÅ™Ã-chuÅ¥ je pro slabÃ© povahy nebo dietu drÅ¾Ã-cÃ- Å¾eny. Dal
jsem vaÅ™it mlÃ©ko, zatÃ-mco syn byl zÃ¡zraÄ•nÄ› potichu. No vida, jak nÃ¡m to klape.
Tak hodnÃ½ snad v Å¾ivotÄ› jeÅ¡tÄ› nebyl, radoval jsem se, a staÄ•ilo tak mÃ¡lo. Jo,
bez maminky! Asi to chÃ¡pal stejnÄ› jako jÃ¡, Å¾e chlapi si obÄ•as nejlÃ-p vystaÄ•Ãsami bez Å¾enskÃ½ch.

NahlÃ-Å¾el jsem do hrnce s netrpÄ›livostÃ-, co
kdyby pÅ™ece jen benjamÃ-nek dostal hlad. Ale ten byl potichu, hrÃ¡l si v obÃ½vÃ¡ku
s autÃ-Ä•kem. MlÃ©ko ne a ne zaÄ•Ã-t vaÅ™it. MezitÃ-m se mi ve zbÃ½vajÃ-cÃ-m mlÃ©ku mÃ¡Ä•ela
krupice peÄ•livÄ› odvÃ¡Å¾enÃ¡. KaÅ¾dou chvilku jsem zamÃ-chal mÃ¡Ä•ejÃ-cÃ- se krupici a
pokaÅ¾dÃ© jsem tam pÅ™ihodil Å¡petku, protoÅ¾e se mi zdÃ¡lo, Å¾e je jÃ- nÄ›jak mÃ¡lo.
MÄ›la by nÄ›jak nabobtnat nebo co, Å™Ã-kal jsem si a pÅ™isypal jsem dalÅ¡Ã- lÅ¾iÄ•ku.
MlÃ©ko stÃ¡le nevaÅ™ilo a tak jsem se Å¡el mrknout na syna. Ouvej!

Syn sedÄ›l pod stolem a snaÅ¾il se mi prÃ¡vÄ›
svÃ½mi nÄ›kolika mlÃ©Ä•nÃ½mi zuby rozkousat kartu do bankomatu. Ostatky dalÅ¡Ã-ch
karet a penÃ-ze leÅ¾ely vesele roztrouÅ¡eny po zbytku pokoje. Tak proto byl tak
potichu. ZachrÃ¡nil jsem si svou kartu, otÅ™el sliny do rukÃ¡vu koÅ¡ile a
protestujÃ-cÃ-ho syna jsem poloÅ¾il do postÃ½lky k plyÅ¡ovÃ©mu medvÄ›du. SnaÅ¾il jsem
se nevnÃ-mat jeho plÃ¡Ä•.

MezitÃ-m se mlÃ©ko dostalo do varu a samou
zvÄ›davostÃ- se snaÅ¾ilo utÃ©ct pryÄ• z hrnce. ZachrÃ¡nil jsem je na poslednÃ- chvÃ-li.
OdmÄ›Å™il jsem zhruba Å¡petku soli a snaÅ¾il se odhadnout, co se povaÅ¾uje v
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krupiÄ•nÃ© kaÅ¡i za tu sprÃ¡vnou Å¡petku. PÅ™ilil jsem dle receptu zbylÃ© mlÃ©ko a
mÃ-chal a mÃ-chal. ZpoÄ•Ã¡tku se nic nedÄ›lo, mlÃ©ko vypadalo jen jako mlÃ©ko, na
vaÅ™eÄ•ce se sice ukazovaly kuliÄ•ky krupice jako jemnÃ¡ vyrÃ¡Å¾ka, ale tÃ-m to haslo.
PÅ™ece jen tÃ© krupice mÄ›lo bÃ½t vÃ-c, dumal jsem a zanesl jsem synovi do postÃ½lky
radÄ›ji i rohlÃ-k, kdovÃ-, jak dlouho bude trvat, neÅ¾ kaÅ¡e zhoustne. PÅ™estal
plakat a zaÄ•al oÅ¾uÅ¾lÃ¡vat rohlÃ-k. VrÃ¡til jsem se prÃ¡vÄ› vÄ•as, abych zjistil, Å¾e
se krupice lehce pÅ™ipÃ¡lila. PÅ™elil jsem proto obsah hrnce do jinÃ©ho a dÃ¡l
peÄ•livÄ› mÃ-chal.

Za chvÃ-li se zÅ™ejmÄ› zmÄ›nil tlak, teplota i
rosnÃ½ bod a kaÅ¡e zaÄ•ala houstnout. BohuÅ¾el nÄ›jak nekoordinovanÄ› a hlavnÄ› pÅ™Ã-liÅ¡
moc rychle. MÃ-chal jsem a mÃ-chal a pÅ™estal jsem se divit, proÄ• vaÅ™enÃ- Å¾eny tak
vysiluje. Ruka mÄ› uÅ¾ bolela a jÃ¡ zaÄ•al pÅ™emÃ½Å¡let o nÄ›jakÃ©m zlepÅ¡ovÃ¡ku, kterÃ½ by
mÃ-chal pomocÃ- elektromotorku. KdyÅ¾ uÅ¾ mi vaÅ™echa zÅ¯stala nehybnÄ› stÃ¡t a kaÅ¾dÃ½
dalÅ¡Ã- pohyb byl vÃ-cemÃ©nÄ› nemoÅ¾nÃ½, usoudil jsem, Å¾e kaÅ¡e je zÅ™ejmÄ› hotovÃ¡.

Vypnul jsem kamna, hrnec odstavil, aby kaÅ¡e
vychlÃ¡dla a pÅ™ipravil jsem si kakao s cukrem a skoÅ™icÃ- na posypÃ¡nÃ-. Nachystal
jsem talÃ-Å™e pro sebe i pro synka, rozpustil mÃ¡slo na politÃ- a vzal nabÄ›raÄ•ku,
abych rozdÄ›lil tu boÅ¾skou manu mezi nÃ¡s chlapy. NabÄ›raÄ•ka se vÅ¡ak odrazila od
povrchu. Ouha, co to? Budu si muset vzÃ-t na to radÄ›ji nÅ¯Å¾, zjistil jsem pÅ™i
ohledÃ¡nÃ-. NedÃ¡ se nabrat, je to spÃ-Å¡e takovÃ½ krupicovÃ½ nÃ¡kyp, naÅ™eÅ¾u ho na
kousky a bude to. PÅ™evrÃ¡til jsem hrnec dnem vzhÅ¯ru a vyklopil svÃ© dÃ-lo na
talÃ-Å™. PodivnÃ½ tvor, chvÄ›jÃ-cÃ- se a Ä•ekajÃ-cÃ- na naporcovÃ¡nÃ- stÃ¡l pÅ™ede mnou.

Vybral jsem si Å¡patnou kuchaÅ™ku, usoudil
jsem, a vyhodil jsem jednu z tÄ›ch tÅ™Ã- do koÅ¡e. Podle tÃ© uÅ¾ nikdy vaÅ™it nebudu.
MezitÃ-m pÅ™iÅ¡la dcera s kamarÃ¡dkou.
"Co to je?"
"KrupiÄ•nÃ¡ kaÅ¡e pro HonzÃ-ka,"
odtuÅ¡il jsem zklamanÄ›. Copak to nepoznala?

Za vÃ½buchu smÃ-chu se obÄ› dÄ›vÄ•ata odebrala do
pokoje. BÃ-lÃ½ vÃ¡lec stateÄ•nÄ› odolÃ¡val pokusÅ¯m o rozporcovÃ¡nÃ-, vykazujÃ-c pruÅ¾nost
a odolnost jako guma z otrokovickÃ½ch gumÃ¡ren. OtevÅ™enÃ½mi dveÅ™mi do kuchynÄ›
pÅ™ibÄ›hl pes, zvÄ›davÃ½ na pochoutku, kterou dostane od pÃ¡nÃ-Ä•ka. NabÃ-dl jsem mu
krupicovÃ½ nÃ¡kyp, lehce mu ho pocukroval a postavil pÅ™ed nÄ›j na zem. RadostnÄ› se
vrhl k talÃ-Å™i, zvÄ›davÄ› oÄ•ichal nabÃ-zenou lahÅ¯dku, pÅ™estal vrtÄ›t ocasem,
znechucenÄ› se na mÄ› podÃ-val, zavrÄ•el a utekl zbabÄ›le ven.

Syn mezitÃ-m usnul, zbytky rohlÃ-ku pÅ™ilepenÃ©
na polÅ¡tÃ¡Å™i. KrupiÄ•nou kaÅ¡i jsem nakonec musel vyhodit i s talÃ-Å™em. ZatracenÃ¡
Magdalena Dobromila RettigovÃ¡! Nebyl to recept na dÄ›tskou krmi, ale na
superdrÅ¾Ã-cÃ- lepidlo!

VODOMÄšRKA
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