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Tak jako jsou tací, co jezdí do ciziny kvÅ¯li tomu, aby mohli na*írat pÅ™íbuzné nebo se vytahovat na veÄ•írcích, tak jsou i
hromadílkové. A zaÅ™izoválkové. Ti si nepoÅ™ídí dÅ¯m se zahradou od architekta proto, Å¾e by to hlavnÄ› sami chtÄ›li, a Å¾e
jim to právÄ› takto líbilo.
Nene, oni chtÄ›jí NÄšCO na pÅ™edvádÄ›ní. Takhle jsme bohuÅ¾el pÅ™i&scaron;li o jedny známé, snad i kamarády. MÄ›li pÄ›
ale paní si zamanula na dÅ¯m...
Co vám budu povídat - od té doby u nás na chaloupce nebyli ani na otoÄ•ku, i kdyÅ¾ to d
bývalo pravidlem a bylo to fajn. NejdÅ™íve &scaron;etÅ™ili &scaron;ílenÄ›; teÄ• &scaron;etÅ™í o nÄ›co ménÄ› a o to více mak
baráku. Nemají Ä•as. DÅ¯m je jako kdyÅ¾ vstoupíte do katalogu; hlavnÄ› nikde nesmí být nic poloÅ¾eného, Å¾ádná kníÅ¾ka,
nic, jen pÅ™ísnÄ› naaranÅ¾ované pÅ™edmÄ›ty.
Po zahradÄ› se nesmí chodit, ta je jen na koukání. Sousedé mají taky
zahrady krásnÄ› okrasné a tak jim zkrátka nic jiného nezbývá. Jo, je to Å™ehole. A tak sedíme na vikslajvantových
Å¾idliÄ•kách, klepeme popel do sklenice od marmelády a posloucháme hoÅ™ekování.
A je nám smutno, protoÅ¾e nám
chybí. KdyÅ¾ nepÅ™ijedeme my, oni sotva. Já vím, je to sobecký postoj. ALE - kdyby oni byli aspoÅˆ &scaron;Å¥astní ! Ale
nejsou, jen u&scaron;tvaní, vystresovaní, aby neztratili práci, protoÅ¾e pak by neutáhli splátky. NÄ›kde se bydlet musí a
dnes se asi v&scaron;ichni mlaÄ•áci, pokud nemají rodiÄ•e milionáÅ™e, nÄ›jakým zpÅ¯sobem zadluÅ¾í. Ale tihle mÄ›li
vyÅ™e&scaron;eno a uÅ¾ nejsou nejmlad&scaron;í. Jsou snad v&scaron;ichni majitelé nových domÅ¯ takoví, ptám se?
Je t
stejnÄ› panoptikum...
KdyÅ¾ jsem byla na srazu po x letech, excelovala tam jedna osoba Å¾enského pohlaví. NÄ›kdo si z ní
legraci, jiný ji bral váÅ¾nÄ›, tÅ™etí se zlobil. Sraz totiÅ¾ pojmula jako prezentaci toho, co si s taÅ¥kou v&scaron;echno poÅ™íd
si je&scaron;tÄ› poÅ™ídí, neboÅ¥ NA TO MAJÍ.
Fajn, tak já to pojmula jako komickou vloÅ¾ku a zaÄ•ala se s ní pÅ™edhán
byste koukali, co my v&scaron;echno máme, a kde jsme v&scaron;ude byli!" (Je&scaron;tÄ› Å¾e jsem mÄ›la dost
naposloucháno od tÄ›ch, co tak skuteÄ•nÄ› cestovali.) "DÅ¾ípem jsme jeli pÅ™es celý severoamerický kontinent po národních
parcích!" - to ji ale moc nezaujalo - tak jsem si vzpomnÄ›la, Å¾e jeden kolega vyprávÄ›l své záÅ¾itky z LAs Vegas. A
pokraÄ•ovala jsem: "Na svaÄ•inu si obÄ•as odskoÄ•íme na Antarktidu" - to mám zase naÄ•tené z nabídkových katalogÅ¯. Taky
jsem popsala Arabské emiráty - nu, Ä•etla jsem Å¾ivotopis Blanky Matragi. "No, a zdÄ›dili jsme honosnou vilu v HoÅ™icích,"
(tam jsme jednou vezli maminku na náv&scaron;tÄ›vu za bývalou sousedkou. Ta &scaron;ikovnÄ› ovdovÄ›la a tak je skuteÄ•nÄ›
ve vatÄ›.) "To bys koukala, barák máme jako hrad, plný staroÅ¾itností... "
No nevím, jak by to skonÄ•ilo, asi tím, Å¾e budu
kandidovat na prezidenta - ale paní odjela. Já vím, nebylo to ode mne hezké, ale kdyÅ¾ ona si o to koledovala a ti, kteÅ™í
zÅ¯stali stÅ™ízliví, se dost bavili.
TakÅ¾e tak, kudláni milí ... Wendy P.S. VodomÄ›rce zde tímto slibuji,
Å¾e aÅ¾ se
mluvit jen pravdu a nic neÅ¾ pravdu.
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