Kudlanka

KTERAK VERONIKA DÃ•KY TEPLÃ•KÅ®M PÅ˜IÅ LA K BOHATSTVÃ•
ÃšterÃ½, 23 bÅ™ezen 2021

JiÅ¾ je to dva mÄ›sÃ-ce, kdy jsem po pÄ›tadvaceti letech a po 20-50 cigaretÃ¡ch dennÄ›, pÅ™estala kouÅ™it. ZÃ¡roveÅˆ je to b
dva mÄ›sÃ-ce, kdy jsem zahÃ¡jila ÃºÄ•etnickÃ½ kurz formou â€žHome officeâ€œ. Ze Å¡Å¥astnÃ© kuÅ™aÄ•ky se tak rÃ¡zem st
a zoufalÃ¡ nekuÅ™aÄ•ka. Tyto dvÄ› vÄ›ci a jeÅ¡tÄ› nÄ›jakÃ© chemicko-fyziologickÃ© procesy Å™Ã-zenÃ© VesmÃ-rem zpÅ¯so
zÃ¡hadnÄ› zmenÅ¡ily vÅ¡echny vÄ›ci ve skÅ™Ã-ni. AÄ•koliv mÃ½m dennÃ-m outfitem jsou uÅ¾ nÄ›kolik nekoneÄ•nÃ½ch tÃ½d
teplÃ¡ky, tak pÅ™i slavnostnÃ-ch pÅ™Ã-leÅ¾itostech, kdy vychÃ¡zÃ-m z domu dÃ¡l neÅ¾ za humna, je nutno oblÃ©knout i nÄ›
SlyÅ¡ela jsem, Å¾e v nÄ›kterÃ½ch kulturÃ¡ch jsou teplÃ¡ky
symbolem spoleÄ•enskÃ©ho postavenÃ-, a to zejmÃ©na ty, kterÃ© se honosÃ- jakousi znaÄ•kou.
KupÅ™. ty se skÃ¡kacÃ- koÄ•kou, nebo s vertikÃ¡lnÃ-m prouÅ¾kem. JÃ¡ nosÃ-m teplÃ¡ky pouze
na sport Ä•i na doma. Ale jÃ¡ takÃ© nemÃ¡m Å¾Ã¡dnÃ© vÃ½znamnÃ© spoleÄ•enskÃ© postavenÃ-.

Jednoho dne jsem musela uÄ•init nalÃ©havou bankovnÃtransakci, proto jsem se musela vydat do mÄ›sta, abych si vloÅ¾ila penÃ-ze do
banky, jeÅ¾ jsem chtÄ›la nÃ¡slednÄ› z mÃ©ho ÃºÄ•tu pÅ™eposlat. JelikoÅ¾ se banka nachÃ¡zÃ- ve mÄ›stÄ›, bylo hned jasnÃ©
tam v domÃ¡cÃ-m odÄ›vu vyrazit nemÅ¯Å¾u. Postavila jsem se pÅ™ed skÅ™Ã-Åˆ a zoufale jsem hledala
nÄ›co, co bych zapnula. Moje formovacÃ- LeviÂ´s dÅ¾Ã-ny, kterÃ© dÄ›lajÃ- naprosto
pÅ™ekrÃ¡snÃ½ zadek, se zarputile krÄ•ily v koutku, neboÅ¥ v souÄ•asnÃ© chvÃ-li mÃ¡m
mÃ-sto jednoho zadku tÅ™i. PohodlnÃ© golfovÃ© kalhoty s elastanem kÅ™iÄ•ely bolestÃ-,
kdyÅ¾ jsem se je snaÅ¾ila oblÃ©knout, a protoÅ¾e jsem je po zdlouhavÃ©m boji takÃ©
nezapnula, veÅ¡kerÃ© snaÅ¾enÃ- jsem vzdala.
JedinÃ¡ moÅ¾nost tedy, kterÃ¡ opÄ›t zbyla, byly moje vÄ›rnÃ©
teplÃ¡ky. Pro tyto pÅ™Ã-leÅ¾itosti mÃ¡m naÅ¡tÄ›stÃ- pÃ¡r svÃ¡teÄ•nÃ-ch kouskÅ¯, a tak jsem
zvolila sportovnÄ› elegantnÃ- rÅ¯Å¾ovÃ© sametovÃ© nohavice s velmi Å¡irokou gumou,
kterÃ¡ v pase ledasco skryla.

Ve chvÃ-li, kdy jsem vyÅ¡la z domu, zaÄ•alo pomalu, ale
silnÄ› poprchÃ¡vat. NeÅ¾ jsem sebÄ›hla kopec, na kterÃ©m bydlÃ-m, prÅ¡elo uÅ¾ velmi
vydatnÄ›. ProtoÅ¾e bydlÃ-m v horÃ¡ch, cesta do naÅ¡eho mÄ›steÄ•ka mi trvÃ¡ slabou
hodinku rychlÃ© chÅ¯ze, ale nÃ¡vÅ¡tÄ›va do banky se bohuÅ¾el nedala odloÅ¾it. Vytrvale jsem Å¡lapala uÅ¾ v docela sluÅ¡nÃ
lijÃ¡ku, do
Ä•ela mi neodbytnÄ› bubnovaly obrovskÃ© ledovÃ© deÅ¡Å¥ovÃ© kapky, vÃ-tr kaÅ¾dou chvÃ-li
mÄ›nil smÄ›r provÃ¡zkovitÃ© vody, v botÃ¡ch mi Ä•vachtalo, ale jÃ¡ se nedala odradit
nepÅ™Ã-znÃ- poÄ•asÃ-.
Tu, kde se vzal, tu se vzal, profiÄ•el kolem mÄ›
zbloudilÃ½ kamion, najel do obrovskÃ© louÅ¾e a ohodil mÄ› blÃ¡tem na pravÃ© stranÄ›.
Se skÅ™Ã-pajÃ-cÃ-mi zuby, ale s nesmÃ-rnÃ½m odhodlÃ¡nÃ-m jsem Å¡lapala dÃ¡l, kdyÅ¾ kamion
zmÄ›nil smÄ›r a ohodil mÄ› blÃ¡tem jeÅ¡tÄ› z druhÃ© strany, asi abych nebyla Å¡pinavÃ¡
nesoumÄ›rnÄ›. NeÅ¾ jsem dorazila do banky, vypadala jsem jako po
nedobrovolnÃ© koupeli v baÅ¾inÃ¡ch. Z vlasÅ¯ mi tekly Ä•Å¯rky vody, boty pÅ™i kaÅ¾dÃ©m
kroku vydÃ¡valy Å¾alostnÃ½ mokrÃ½ vzdech a moje rÅ¯Å¾ovÃ© teplÃ¡ky vzaly za svÃ© ÃºplnÄ›.

PÅ™i zbÄ›Å¾nÃ©m pohledu na nÃ¡vÅ¡tÄ›vnÃ-ky banky se nade mnou
vznÃ¡Å¡el oblak nepatÅ™iÄ•nosti, a kdyÅ¾ jsem nÃ¡hodou zahlÃ©dla svÅ¯j odraz v
naleÅ¡tÄ›nÃ½ch sklenÄ›nÃ½ch dveÅ™Ã-ch, kumulovala se ve mnÄ› trapnost. NechtÄ›la jsem vzbuzovat pozornost, tak jsem jen
tiÅ¡e
postÃ¡vala v koutku, kde pode mnou spolehlivÄ› a jistÄ› vznikala louÅ¾e, a jÃ¡ se jen
snaÅ¾ila ignorovat opovrÅ¾livÃ© pohledy Ä•istÃ½ch a suchÃ½ch klientÅ¯ banky.
Po nÄ›jakÃ© dobÄ› na mÄ› pÅ™iÅ¡la Å™ada, pÅ™istoupila jsem k
pÅ™epÃ¡Å¾ce, bankovnÃ- ÃºÅ™ednici jsem pÅ™edala promoÄ•enÃ© a zmuchlanÃ© bankovky
spoleÄ•nÄ› s mou bankovnÃ- kartou. ÃšÅ™ednice si mÄ› prohlÃ©dla dÅ¯kladnÄ› od hlavy k
patÄ›, pak zkontrolovala stav mÃ©ho ÃºÄ•tu a soustrastnÄ› se na mÄ› usmÃ¡la. TÃ-m jsem
povaÅ¾ovala mÅ¯j Ãºkol za splnÄ›nÃ½ a vydala jsem se opÄ›t na cestu domÅ¯.
To uÅ¾ naÅ¡tÄ›stÃ- neprÅ¡elo, ale v tu chvÃ-li to bylo uÅ¾
stejnÄ› jedno.
AÅ¾ doma jsem zjistila, Å¾e mi na ÃºÄ•tu pÅ™ibylo o tÅ™i sta
Å¡vÃ½carskÃ½ch frankÅ¯ vÃ-ce, neÅ¾ jsem do banky pÅ™inesla. Jako naprostÃ½ poctivec
jsem okamÅ¾itÄ› volala onÃ© ÃºÅ™ednÃ-ci, zda nedoÅ¡lo k nÄ›jakÃ©mu omylu, ale ÃºdajnÄ›
nikoliv. MÃ¡m za to, Å¾e ta milÃ¡ ÃºÅ™ednice mi ty penÃ-ze prostÄ›
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vÄ›novala.

A co z toho plyne?
KdyÅ¾ jdete do banky, mÄ›jte na sobÄ› teplÃ¡ky.
VERONIKA
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