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PSI, KRÃ•LÃ•CI A "VELKÃ‰ HÅ˜Ã•CHY"
ÃšterÃ½, 03 bÅ™ezen 2009

Jak uÅ¾ jsem nÄ›kde psala, tu minulou noc jsem nechtÄ›nÄ› proflámovala a tak jsem byla celý den za dokonalého mimonÄ›. Ne
Å¾e bych nevÄ›dÄ›la, jak se jmenuju, kolikátého je a kdo je prezidentem (to jsou prý otázky, které se dávají lidem, kdyÅ¾
lékaÅ™ potÅ™ebuje zjistit, jestli jsou "v obraze". Nu, v obraze jsem byla, i kdyÅ¾ mírnÄ› zamÅ¾elém, roztÅ™eseném...
Po uvítání, vybalení, uklizení, nakrmení a uloÅ¾ení drahé tÅ™íÄ•tvrtky jsem zalezla do svého milovaného loÅ¾e, s pÅ™e
Å¾e nejmíÅˆ do odpoledne mi mÅ¯Å¾e být celý svÄ›t ukradený. Nojo - jenÅ¾e to bych si nesmÄ›la zapomenout vypnout telefon
pÅ™edev&scaron;ím hlavu. V&scaron;ak to znáte - Ä•lovÄ›k je unavený, nemyslí mu to - tak si lehne a v tom mu zaÄ•ne v hlavÄ
&scaron;rotovat, najednou se vyklubávají nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í Å™e&scaron;ení problémÅ¯... a tak Ä•lovÄ›k klu&scaron;e tu k
telefonu, tu k poÄ•ítaÄ•i, protoÅ¾e si musí ovÄ›Å™it, jestli to, co právÄ› vymyslel, je kardinální blbost nebo docela prima nápad.
jak to tak u poÄ•ítaÄ•ových závislákÅ¯ bývá... uÅ¾ mechanicky kontroluju komentáÅ™e, Ä•tu po&scaron;tu. PaneboÅ¾e, dnesk
se tedy nachechtala... a pevnÄ› doufám, Å¾e i ty, na "jejichÅ¾ dotazech" se ponÄ›kud uvolnila stavidla, se kvÅ¯li tomu nezlobí
(ostatnÄ›, jak asi víte, vÄ›t&scaron;inu vÄ›t&scaron;ích problémÅ¯ je&scaron;tÄ› duplicitnÄ› Å™e&scaron;ím pÅ™ímo s dotyÄ•ný
Ä•lobrdou).
Nojo, to s tím králíkem... PÅ™ipomnÄ›li jste mi krásná léta, kdy jsem si takhle jednou v pondÄ›lí pronajala v
ÄŒerno&scaron;icích rozestavÄ›ný domek se stavebním bincem vÅ¯kol (místo zahrady, cesty, garáÅ¾e atd.). V pátek jsem
naloÅ¾ila dÄ›ti do auta, a v pondÄ›lí tam &scaron;ly do &scaron;koly... A - já se zaÄ•ala pÅ™eorientovávat na venkovanku.
Nevím, jestli jste nÄ›kdo zaÅ¾ili, co to je, kdyÅ¾ totální neznalec má najednou zatopit dole v kotli, aby se vytopil barák.
Párkrát jsem zapomnÄ›la pohnout s takovou dÅ¯leÅ¾itou páÄ•kou a témÄ›Å™ odstartovala kotel k nebesÅ¯m... Ale - i to byl uÅ¾
úspÄ›ch, protoÅ¾e to znamenalo, Å¾e se mi vÅ¯bec podaÅ™ilo nÄ›jaký ohýnek rozdÄ›lat...
Asi po týdnu se ke mnÄ› pÅ™
star&scaron;í dítÄ›, nasadilo ty nejkouzelnÄ›j&scaron;í kukadla a nejúlisnÄ›j&scaron;ím hláskem se mÄ› jala pÅ™emlouvat, "Å¾
nemáme Å¾ádný Å¾víÅ¾átko, Å¾ádnýho pejska, kaÅ¾dej ho má, mami, takle nás vykradou, a nemáme ani slepice, podívej a
vedle mají králíÄ•ky a tamhle taky, a holky ve &scaron;kole mi Å™íkaly..." Nechala jsem se blaÅ¾enÄ› oblbovat a teprve ke kon
jsem si z jejího drbotÄ›ní uvÄ›domila, Å¾e v té díÅ™e, co jednou bude garáÅ¾, je ve velké &scaron;katuli "nÄ›co" - co se pozdÄ
ukázalo jako jedenáct králiÄ•ích miminek.. UÅ¾ jsem to tu mnohokrát psala, jakou jsme pak mÄ›li farmu, jak jsme králíky
pásli. Robert se rozhodl prokázat jejich prudkou inteligenci a cviÄ•il je... Taky dÄ›tem jednou v nestÅ™eÅ¾eném okamÅ¾iku
dva králíci zabloudili do igelitového domeÄ•ku, který si hrál na skleník a kde jsem py&scaron;nÄ› odchovávala moje první
salátky atd... Myslela jsem - druhý den ráno - Å¾e vztekem seÅ¾eru dÄ›ti, ale radÄ›ji jsem to o pár mÄ›sícÅ¯ provedla s
u&scaron;áky. PÅ™iznávám a chlubím se, pozdÄ›ji jsem byla na sebe nesmírnÄ› py&scaron;ná a jsem dodne&scaron;ka,
protoÅ¾e jsem tÄ›m svým panelákovým chcípáÄ•kÅ¯m poskytla asi to nejlep&scaron;í, co jsem zvládla. Dnes se tomu Å™íká
biohospodáÅ™ství a pobyt na zdravém vzduchu. (O dennodenní &scaron;ílené &scaron;pínÄ› obou dÄ›tiÄ•ek ani nemluvÄ›. Pra
jsem jak PraÄ•ka StÄ›panida.)
Psi... do ÄŒerno&scaron;ic si dcera uÅ¾ vezla psí miminko, které jedna babka na JiÅ¾ním
vytáhla z kontejneru a Lenka zachránila. Byl to neskuteÄ•ný kÅ™íÅ¾enec, rasa Kainkurv von Banhof, dostalo to jméno Ajka a
v&scaron;ichni jsme ji milovali. JenÅ¾e - kdyÅ¾ milá Ajka zaÄ•ala jít do puberty, byli kolem nás desítky tÄ›ch &scaron;lechtickýc
Ä•oklÅ¯, co je ti fajnoví lidiÄ•kové z okolních vil chovali. A - vÅ¯bec se nechovali (ti psi) tak, jak jim jejich rodokmen velel. (A
pak chtÄ›jte po dvounoÅ¾cích, aby bojovali s hormony). Je&scaron;tÄ› dnes mÄ› jímá hrÅ¯za z té háravé doby... Postupem
Ä•asu se k nám dostalo je&scaron;tÄ› Ä•tyÅ™i aÅ¾ pÄ›t dal&scaron;ích nalezencÅ¯ v&scaron;ech velikostí. PÅ™iznávám, Å¾e
obludku jsem pÅ™itáhla i já, já, která se do té doby v&scaron;eho, co mÄ›lo Ä•tyÅ™i tlapky a kousavou tlamu, &scaron;ílenÄ›
bála. &Scaron;inu si to takhle utahaná od vlaku do kopce, kdyÅ¾ tu vedle cesty, v hustém kÅ™oví, se mele nÄ›jaké
obrovské svÄ›tlé zvíÅ™e... Poznala jsem, byla to velká doga, kterou mÄ›li v jedné z tÄ›ch supervilek, cca pár metrÅ¯ od nás.
PÅ™edstavte si, Å¾e oni ji tam mÄ›li na silném lanÄ› u zabetonovaného sloupku. Ta chudinka potvora - nevím jak - sloupek
stálým divoÄ•ením vykvedlala, vyrvala, nevím jak se dostala i pÅ™es plot a - právÄ› díky tomu lanu se neskuteÄ•nÄ› zamotala v
kÅ™oví. Chudák, uÅ¾ byla témÄ›Å™ u&scaron;krcená... Jo, je&scaron;tÄ› bych mÄ›la Å™íct, Å¾e se jí lidi dost báli.
KdyÅ¾
totální zoufalství, ona uÅ¾ jen ti&scaron;e kÅˆuÄ•ela, stála tam, protoÅ¾e se vlastnÄ› uÅ¾ ani nemohla pohnout!, a mÄ› ani
nenapadlo, abych se bála... Vervala jsem se k ní a zaÄ•ala ji pomalu rozmotávat. Pesa mi jen olizovala obliÄ•ej a
je&scaron;tÄ› trochu pokÅˆukávala. PodaÅ™ilo se mi ji rozvázat. A teprve pak jsem si uvÄ›domila, Å¾e tohle zvíÅ™e, co jsem m
aÅ¾ do pasu, je to, kolem kterého (Å™ádnÄ› uvázaného a za kovovým plotem) jsem chodila obloukem. Tak jsem jí
je&scaron;tÄ› Å™ekla, Å¾e uÅ¾ jako musím domÅ¯, a ona by mÄ›la asi jít taky - jenÅ¾e - ona &scaron;la za mnou. Jak oveÄ•k
si na zápraÅ¾í a vytvoÅ™ila tam men&scaron;í StÅ™edoÄ•eskou pahorkatinu. OK, tak jsem vzala umývadlo, natoÄ•ila vodu a
je&scaron;tÄ› jí obÄ›tovala zbytky od veÄ•eÅ™e. Chlemt chlemt, blems blems, a v&scaron;echno bylo Ä•istoprázdné.
Byla u
nás asi 14 dní. NeÅ¾ se páníÄ•kové vrátili z dovolené. ProstÄ› - prý si on myslel, Å¾e ona domluvila pro jejich psa krmení, ona
si zas myslela totéÅ¾ o nÄ›m... No, kdyby ten pes nemÄ›l spotÅ™ebu jak celá na&scaron;e rodina dohromady, tak bych si fakt
nÄ›co podobného jednou poÅ™ídila, ale ....
Ty hÅ™íchy si nechávám aÅ¾ nakonec. Ano, místopÅ™íseÅ¾nÄ› se kaju.
Ä•tou kudlu del&scaron;í dobu, vÄ›dí, Å¾e mne mÅ¯j manÅ¾el tÄ›Å¾ce tyranizuje: kupuje mi vÄ›neÄ•ky, vÄ›trníky.... a já, dortíÄ
narkoman, pokaÅ¾dé podlehnu. Jednou dokonce koupil asi 20 kouskÅ¯, vzal si dva a zbytek zazdil do lednice. Den dva
jsem nemÄ›la oÄ•i ani srdce - oba orgány byly pÅ™isáté na dveÅ™e lednice, vnitÅ™ním zrakem jsem tam bloudila, rozbalovala
balíÄ•ek, ochutnávala sladký krém se &scaron;lehaÄ•kou, ulamovala kousky polevy... No uznejte, není to hrozné? ProÄ• já
nemiluju víc maso?
A coÅ¾e mi zase Jirka provedl? Nic jiného. PochopitelnÄ› - &scaron;el si po obÄ›dÄ› na pivko a vrátíl se
se známým balíÄ•kem. Já si právÄ› udÄ›lala dal&scaron;í dávku kafe pro mrtvoly, kdyÅ¾ s tím nadÄ›lením vplul do obýváku. Ale
- tentokrát jsem se netrápila zbyteÄ•nými výÄ•itkami: "Dej sem moje dva kousky, neÅ™áde!", oslovila jsem nÄ›Å¾nÄ› manÅ¾ela
blaÅ¾enÄ› se zahryzla...
No, mám já je&scaron;tÄ› &scaron;anci být &scaron;lank? Uvidíme - pozvu paní Ivu Málkovou slíbila mi to. (Jéje, dal&scaron;í telefon... celý den to tu drnÄ•í, jeden za druhým - na&scaron;e tÅ™i paneláÄ•ky budou mÄ›nit ok
a portály. TakÅ¾e se vyÅ™izuje, vyÅ™izuje...) Je&scaron;tÄ› udÄ›lat nÄ›jaký ten Ä•lánek, abyste mÄ›li na zítra zábavu.... Jsem
ráda, Å¾e vás v&scaron;echny mám, bando kudlanÄ•í... d@niela
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