Kudlanka

JAK Å Ã•MA KE KOHOUTÅ®M PÅ˜IÅ EL
PondÄ›lÃ-, 04 duben 2011

Jednoho pracovního dne brzo po ránu mi zvoní mobil. Volá mi ná&scaron; pan truhláÅ™ BuÅˆka. Å˜íkám si - co asi
potÅ™ebuje? No a on zaÄ•al tak opatrnÄ›, Å¾e jsem taková kreativní a Å¾e snad jedinÄ› já bych mu mohla pomoci. On je stare
&scaron;kudla a tak si tak si v duchu Å™íkám, Å¾e jsem fakt zvÄ›davá, o co jde a co mÄ› to bude stát.
ZaÄ•al opatrnÄ› : "Pamatujete si, jak jsme jako dÄ›ti mÄ›ly tu houpaÄ•ku kohouty? Víte, jak to vypadalo?" Aaaach, zasnil
se, já mÄ›la &Scaron;a&scaron;ky a tak moc jsem je milovala ... a on pokraÄ•uje "já bych na nÄ› potÅ™eboval sehnat stÅ™ih,
mám malou vnuÄ•ku a chtÄ›l bych jí je udÄ›lat". No - to je nápad!!! Líhne se mi hlavou - vnouÄ•ínek &Scaron;íma za chvilku
bude slavit rok, vÅ¾dyÅ¥ on nemá kohouty, Ä•ím víc o tom pÅ™emý&scaron;lím, tím víc se mi to líbí a tím víc docházím k
pÅ™esvÄ›dÄ•ení, Å¾e &Scaron;íma kohouty nutnÄ› potÅ™ebuje, ponÄ›vadÅ¾ bez nich v zásadÄ› nemÅ¯Å¾e zdravÄ› vyrÅ¯st.
Sakra, kde já bych ty kohouty sehnala???? Volám okamÅ¾itÄ› a stÅ™elhbitÄ› své kamarádce Dá&scaron;e, je také taková
tvÅ¯rÄ•í, bude si vÄ›dÄ›t rady. Tak jí to celé nad&scaron;enÄ› vykládám a sly&scaron;ím zasnÄ›nÄ› do telefonu, "Jééé, kohouty,
ty já jsem tak moc milovala... vÅ¯bec nevím, ale zkusím se zeptat ségry, pak ti brnknu".
No a mezitím se mi najednou
líhne hlavou, Å¾e jsem je teÄ• v poslední dobÄ› nÄ›kde vidÄ›la, ale zaboha si nemohu vzpomenout kde to bylo. Ale najednou
vidím v hlavÄ›, Å¾e jsou pÅ™i&scaron;roubovaný na zelený zdi z prken ... hlava mÄ› bolí od pÅ™emý&scaron;lení... ach boÅ¾
jsou na zdi v Kralupech ... jééé, to mám radost, Å¾e jsem si vzpomnÄ›la.
Hned bÄ›Å¾ím koupit velký arch pauzáku, jukám,
zda mám v baÅ¥Å¯Å¾ku foÅ¥ák a pÅ™itom volám svému kolegovi, Å¾e aÅ¾ pojede z práce domÅ¯, tak se sejdeme v
Kralupech u pÅ™ejezdu, Å¾e potÅ™ebuju podrÅ¾et pauzák a vyprávím mu to celé.
Jen se diví a dodává, Å¾e budeme ja
blboÅˆové a co Å¾e ho to je&scaron;tÄ› se mnou lidi zlatý Ä•eká... no nic, Å™íkám si, "chce - nechce, bude"... a uÅ¾ to
neÅ™e&scaron;ím, kohouti jsou dÅ¯leÅ¾ití. V hlavÄ› se mi líhne, jak je budu po veÄ•erech malovat a moc se na to tÄ›&scaron;ím
BuÅˆkovi jedny namaluju, kdyÅ¾ mi dá dobrou cenu, uvidím, jak se &scaron;kudla pochlapí.
Shodou okolností mi za hodinu
volá kamarád truhláÅ™, aÅ¥ se zastavím veÄ•er na pokec a já Å¾e nemÅ¯Å¾u, Å¾e mám nÄ›co dÅ¯leÅ¾itého a pak mu
samozÅ™ejmÄ› s obrovským nad&scaron;ením a zaujetím vyprávím, o co jde. Jééé kohouty, ty já tu nÄ›kde asi mám, poÄ•kej,
já se mrknu, budou nÄ›kde na pÅ¯dÄ›, jesti je najdu, dám ti je, byly docela zachovalé. VydrÅ¾, za chvíli se ti ozvu.
No to
jsou tedy vÄ›ci... Å™íkám si, to je tak vÅ¾dycky, kdyÅ¾ se na nÄ›co upnu, tak to pak funguje samo .... a mám velkou radost, Å¾
funguje, dobré vÄ›ci prostÄ› fungovat musí.
Najednou mÄ› pÅ™epadla chmurná my&scaron;lenka, zda z toho bude dce
Dá&scaron;enka také tak urvaná jako já, a radÄ›ji ji volám a opatrnÄ› jí to v&scaron;e vysvÄ›tluji: "Dá&scaron;o,
pamatuje&scaron; na tu houpaÄ•ku kohouty? DÄ›snÄ› jsem jí milovala, do&scaron;la jsem k závÄ›ru, Å¾e jí &Scaron;íma nutnÄ
potÅ™ebuje!" A Dá&scaron;enka: "VÅ¯bec nevím, o co jde a jak to vypadá? Já jí nemÄ›la!" Já: "No, je to houpaÄ•ka pro malý
dÄ›ti, taková veliká, no do designu chatiÄ•ky ti asi moc nezapadne, ale kdyÅ¾ nad tím tak pÅ™emý&scaron;lím, tak tam mají ta
zelenou barvu (Dá&scaron;a to tam ladí tak tro&scaron;ku do zelena). &bdquo;Jak vypadají?" &bdquo;No",
pÅ™ipou&scaron;ím i kdyÅ¾ dost nerada, Å¾e &bdquo;je to takovej trochu kýÄ• a jsou dost veliký, ale je to naprosto úÅ¾asná
a na konci aparátu je ticho, Dá&scaron;enka se snaÅ¾í strávit, co jí to cpu domÅ¯ do chatiÄ•ky, kterou se snaÅ¾í designovÄ›
ladit, do chatiÄ•ky, kam kdyÅ¾ nÄ›co je&scaron;tÄ› dají, tak se budou chodit otáÄ•et na zahradu ... je mi to úplnÄ› jasný, jako by
jí vidÄ›la, ale - na druhou stranu - je Dá&scaron;enka pro kaÅ¾dý &scaron;patný nápad.
Nemýlila jsme se. Po chvíli
sly&scaron;ím: "Jsem tedy docela zvÄ›davá, tak to pÅ™ines". Hurá to mám radost, Å¾e to pro&scaron;lo. Za chvíli volá
kamarád truhláÅ™, Å¾e kohouty na&scaron;el, ale schází jim sedátko a drÅ¾átko a Å¾e mi to dodÄ›lá... aaach - rozplývám se
&scaron;tÄ›stím ... volám kolegovi, Å¾e veÄ•erní akci s pauzákem v Kralupech ru&scaron;ím a sly&scaron;ím, jak se mu
ulevilo.
A za týden si jedu pro kohouty. Vyndavám je v truhlárnÄ› z krabice, jééé, ty jsou ale malinký, mám v hlavÄ›, Å¾e
byly tak velký...
Kamarád se smÄ›je a Å™íká: &bdquo;Kolik ti bylo, kdyÅ¾ si je vidÄ›la naposledy?" No to uÅ¾ bude málem
století vzpomínám....(boÅ¾e, tak stará snad ani nemohu být, lekla jsem se) asi jsem fakt vyrostla. ProÄ• se takové prima
hraÄ•ky je&scaron;tÄ› nedÄ›lají?
Kamarád mi k nim moc hezky ze dÅ™eva dodÄ›lal nové sedátko, opÄ›rátko, drÅ¾átko
podpÄ›rku na nohy, vyváÅ¾il je, aby se neotáÄ•ely..... Jsou opravdu moc hezké, houpám si s nimi, vrací se mi dÄ›tství a
snaÅ¾ím se si pÅ™edstavit, co na to Å™ekne asi &Scaron;íma.
Volám Dá&scaron;ence, Å¾e se zastavím s kouhoutama a
chvíli uÅ¾ je u nich na zahrádce vyndavám z auta, pokládám je v obýváÄ•ku na podlahu a ukazuju je &Scaron;ímovi,
posazuji ho do nich a dÄ›láme hou hou hou, &Scaron;íma se smÄ›je a leze z kohoutÅ¯, leze kolem nich, ukazuje mi je
malinkým prstíÄ•kem a zkoumá je a dÄ›snÄ› se smÄ›je.
Koukám na dcerku, ta se smÄ›je také a Å™íká: "Sem se trochu bála
to bude, ale nejsou tak velké, je&scaron;tÄ› se sem vejdeme i s náv&scaron;tÄ›vou; vypadají dobÅ™e, já je nemÄ›la, kdyÅ¾
jsem byla malá a zaÄ•ínám docházet k závÄ›ru, Å¾e jsem byla ve svém dÄ›tství velmi ochuzená!"
Kývám souhlasnÄ›
hlavou, také nechápu, jak vÅ¯bec mohla zdravÄ› vyrÅ¯st bez kohoutÅ¯, to je pÅ™eci naprosto nemyslitelná vÄ›c.
A jsem mo
ráda, Å¾e to v&scaron;echny potÄ›&scaron;ilo a hlavnÄ› vnouÄ•ínka &Scaron;ímu. UbÄ›hl týden. PÅ™ed chvíli mi Dá&scaron;e
volala a smáli jsme se obÄ› dvÄ›.
&Scaron;íma je totiÅ¾ je&scaron;tÄ› prÄ•avka a kdyÅ¾ sedí na sedátku a drÅ¾í se drÅ¾á
mu nohy je&scaron;tÄ› nedosáhnou na stupátka, ale kohouti jsou velká atrakce, stále je oblézá, zkoumá obrázky,
houpá s nimi zvenku, dÄ›lá hou hou.... Ä•asto ho dcerka zachraÅˆuje a vypro&scaron;Å¥uje, kdyÅ¾ se tam nÄ›kde zaklíní,
dokonce si sám uÅ¾ vyleze i na sedátko.
Ale je to &scaron;ikulka a pÅ™i&scaron;el sám na to, jak to udÄ›lá.
Dá&scaron;enka ho nenápadnÄ› pozorovala. TotiÅ¾, kdyÅ¾ si stoupne na stupátko a chytí se drÅ¾átek, tak si zadeÄ•ek opÅ™
asi jeden - nanejvý&scaron; dva centimetry o sedátko, víc to totiÅ¾ nedá a dÄ›lá hou hou hou a moc se tomu smÄ›je, Å¾e mu
to funguje. Tak, teÄ• uÅ¾ jen aby hodnÄ› papal, povyrostl a mohl se i posadit
No a takhle to vypadá, kdyÅ¾ &bdquo;babka z jabka" tahá hraÄ•ky z historie. Pa, mÄ›jte se v&scaron;ichni moc fajn, INKA
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