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TI CHLAPI JE NEUHLÃ•DAJÃ•?
NedÄ›le, 16 Ä•erven 2013

Nedávno si jedna moje známá stÄ›Å¾ovala na toho svého: &bdquo;Ti chlapi jsou fakt úplnÄ› na ho*no, dyk von toho
malýho ani na chvíli není schopnej uhlídat. &Scaron;el s ním jenom na procházku, a co myslí&scaron;, za hodinu byli
zpátky, Å¾e se mu kluk vymáchal v potoce. A v tÄ›ch novejch botách!"
VzpomnÄ›la jsem si na tu fÅ¯ru úrazÅ¯, co absolvovali na&scaron;i kluci, a napadlo mne, Å¾e mají obrovské &scaron;tÄ
Å¾e tu rodiÄ•ovskou a prarodiÄ•ovskou péÄ•i vÅ¯bec pÅ™eÅ¾ili.
MÄ›la jsem pár dnÅ¯ pÅ™ed porodem, a protoÅ¾e uÅ¾ m
problém pobíhat za na&scaron;ím témÄ›Å™ tÅ™íletým synkem, pÅ™evzal péÄ•i o nÄ›j manÅ¾el. Ten, jsa pÅ™esvÄ›dÄ•en, Å¾
dostateÄ•nÄ› omezen plotem kolem celého pozemku, zahánÄ›l zrovna Å¾ízeÅˆ, která byla v tom vedru fakt veliká, jedním
Å™ádnÄ› vychlazeným zrzavým mokem. KdyÅ¾ jsem na muÅ¾e houkla z okna, kdeÅ¾e má kluka, zaÄ•al se rozhlíÅ¾et s tako
udiveným debilním výrazem &bdquo;teÄ• tady byl,&ldquo; naÄ•eÅ¾ nám o chvíli pozdÄ›ji pÅ™ivedl syna úplnÄ› cizí pán s tím, Å
nám ho málem pÅ™ejel, kdyÅ¾ mu vlítnul pod auto hned poté, co ho napadlo otevÅ™ít branku.
AbsolutnÄ› jsem se zhroutila
je&scaron;tÄ› tu noc porodila na&scaron;eho druhého potomka. A zatímco já si uÅ¾ívala v porodnici dobré stravy a stále
spícího mimina, manÅ¾el hlídal ten ná&scaron; pytel blech. Hned pÅ™i druhé náv&scaron;tÄ›vÄ› v porodnici mi sdÄ›lil, Å¾e aÄ
od kluka nehnul na krok &bdquo;No pÅ™ísahám&ldquo;, staÄ•il si &Scaron;imon vrazit do oka tuÅ¾ku &bdquo;ale
na&scaron;tÄ›stí nebyla oÅ™ezaná&ldquo;, dodal.
KdyÅ¾ byli na&scaron;emu &Scaron;imonovi dva roky, vrátila nám ho
babiÄ•ka z odpolední procházky se zkrvaveným obliÄ•ejem slovy: &bdquo;Jitu&scaron;, promiÅˆ, ten dÄ›dek je fakt úplnÄ› blbej,
von mu ten kluk spadnul na asfaltce a sedÅ™el si celej nos&ldquo;. DÄ›da táhnul koÄ•ár a tváÅ™il se, chudák, jako
spráskanej pes. Tenkrát jsme, my rodiÄ•e, stejnÄ›, jako babiÄ•ka, nemohli pochopit, jak se to tomu dÄ›dovi mohlo stát (kdyÅ¾
pÅ™ece to dítÄ› hlídám, tak mi nemÅ¯Å¾e spadnout, ne?)
TatínkÅ¯v výlet se synem do zoologické zahrady skonÄ•il pÅ™i
nastupování do auta hned poté, co &Scaron;imonovi zavÅ™el prstíÄ•ky do dveÅ™í, Ä•ímÅ¾ mu dva podélnÄ› roz&scaron;típl, t
jsme skonÄ•ili v nemocnici a ná&scaron; syn následující dva týdny s dlahou.
O tÅ™i roky pozdÄ›ji si &Scaron;imon pÅ™ivezl
z dovolené silniÄ•ní li&scaron;ej nejenom po celém obliÄ•eji, ale témÄ› po celém tÄ›le, poté, kdy jsme s manÅ¾elem povaÅ¾ova
za výborný nápad dát mu do ruky vodítko s na&scaron;í fenou psa Novofoundlandského, která ho následnÄ› na konec
ulice dotáhla takovou rychlostí, Å¾e neÅ¾ jsme se staÄ•ili vzpamatovat, bylo po v&scaron;em. KdyÅ¾ jsme v nemocnici líÄ•ili, j
Å¾e se to stalo, zpraÅ¾ila nás lékaÅ™ka takovým pohledem, Å¾e uÅ¾ nemusela ani nic Å™íkat, aby nám do&scaron;lo, jací,
to kreténi.
KdyÅ¾ byl &Scaron;imon ve druhé tÅ™ídÄ›, vzal ho s sebou jeho otec na jakousi pÅ™ípravu obecních slavno
zpátky asi za pÅ¯l hodiny. ManÅ¾el tlaÄ•il kuka pÅ™ed sebou a tváÅ™il se provinile. &bdquo;Cos to na sebe vylil za
barvu?&ldquo; hulákala jsem na &Scaron;imona. &bdquo;PÅ¯jde to vÅ¯bec umejt?&ldquo; zaútoÄ•ila jsem na jeho otce,
který jen odvÄ›til: &bdquo;To není barva, spadnul z lávky do potoka zrovna na kámen a rozseknul si Ä•elo.&ldquo;
Vzhledem k tomu, Å¾e mÄ›l kluk od krve uÅ¾ témÄ›Å™ celou polovinu tÄ›la, podlomila se mi kolena a byla jsem absolutnÄ›
paralyzována. Duchaplný otec mu rychle ovázal hlavu a odvezl do nemocnice. &bdquo;MÄ›l prý kliku, kdyby spadl na ten
kámen jen trochu jinak, nemusel to pÅ™eÅ¾ít,&ldquo; pravil otec, kdyÅ¾ dorazili z nemocnice, a já mu byla vdÄ›Ä•ná za to, Å¾
na rozdíl ode mne, byl schopný se o nÄ›j postarat. Na&scaron;emu synovi nÄ›kolik následujících dnÅ¯ pÅ™ezdívali kamarádi
&bdquo;mongolský Ä•lovÄ›k,&ldquo; protoÅ¾e mÄ›l opuchlý celý obliÄ•ej a jeho oÄ•i pÅ™ipomínaly jen jakési &scaron;kvírky.
Jakub málem vypadl z okna a dodnes dÄ›kuji pánubohu za to, Å¾e to neskonÄ•ilo ne&scaron;tÄ›stím. StaÄ•ila jenom sedaÄ•ka
pod pootevÅ™eným oknem. &Scaron;imon sledoval v televizi nÄ›jakou pohádku, Jakub si hrál na sedaÄ•ce s kostkami a já
pobíhala mezi obývákem a plotnou, protoÅ¾e kromÄ› toho, Å¾e je tÅ™eba dÄ›ti ohlídat, je musíte taky nakrmit. StaÄ•í chvilka a
zamícháte omáÄ•ku v hrnci a vrátíte se do obýváku, vá&scaron; syn balancuje v dupaÄ•kách v otevÅ™eném oknÄ›, pÅ™idrÅ¾u
se hrany okna a pozoruje ten cvrkot dole. Na&scaron;tÄ›stí mne nenapadlo zakÅ™iÄ•et, skoÄ•ila jsem po nÄ›m a stáhla ho dolÅ
KdyÅ¾ jsem mÄ›la pocit, Å¾e zase zaÄ•ínám normálnÄ› dýchat a jsem schopná postavit se na nohy, okamÅ¾itÄ› jsem pÅ™
obývák a uÅ¾ nikdy jsme nemÄ›li sedaÄ•ku Ä•i cokoli jiného pod oknem. Pocitu viny za tuhle svoji neopatrnost, která mohla
stát mého syna Å¾ivot, se asi nezbavím nikdy a od té doby jsem taky dost opatrná na to, abych nÄ›koho odsuzovala za
to, Å¾e neohlídá dítÄ›. Naopak mám pocit, Å¾e je obrovskou náhodou,kdyÅ¾ se vám podaÅ™í dítÄ› uhlídat a uÅ¾ vÅ¯bec si
nemyslím,Å¾e by se v tomto ohledu mÄ›li plo&scaron;nÄ› odsuzovat jenom chlapi.
Moje maminka byla nÄ›jakým idiotem
vystrÄ•ena z vlaku je&scaron;tÄ› pÅ™ed tím, neÅ¾ staÄ•il zastavit ve chvíli, kdy mne, jako osmnácti mÄ›síÄ•ní dítÄ›, drÅ¾ela v
Stála pÅ™ipravená u dvÄ›Å™í, aby stihla se mnou a v&scaron;emi tÄ›mi ta&scaron;kami vystoupit, naÄ•eÅ¾ Ä•lovÄ›k stojící ve
otevÅ™el dveÅ™e a nÄ›kdo jiný do ní, pravdÄ›podobnÄ› nechtÄ›nÄ›, strÄ•il. Poté, co moje maminka vyprávÄ›la mému manÅ¾e
jsem mÄ›la nÄ›kolik dní vytlaÄ•eny na hlavÄ› koleje, smál se této (veselé pÅ™íhodÄ›) mÅ¯j muÅ¾ je&scaron;tÄ› nÄ›kolik let.
KoneckoncÅ¯ pÅ™eÅ¾ila jsem, tak proÄ• se nezasmát. Ve Ä•tyÅ™ech letech jsem strÄ•ila fajfky do &scaron;kopku na koupá
zrovna, kdyÅ¾ do nÄ›j maminka lila vaÅ™ící vodu a o rok pozdÄ›ji jsem si nabÄ›hla na násadu ko&scaron;tÄ›te ve chvíli, kdy
maminka vytírala kuchyÅˆ, naÄ•eÅ¾ lékaÅ™i nÄ›kolik týdnÅ¯ bojovali o záchranu mého oka. O nÄ›kolik let pozdÄ›ji (kdy uÅ¾
pobrala nÄ›jaký ten rozum) jsem si &scaron;áhla pro peÄ•ené brambory do Å¾havého popela holýma rukama, a v dospÄ›losti,
kdy uÅ¾ jsem byla dokonce zaslouÅ¾ilou matkou, a dalo by se oÄ•ekávat, Å¾e mÅ¯j mentální vývoj dosáhl jakési pÅ™ijatelné
úrovnÄ›, jsem si pÅ™i výmÄ›nÄ› Å¾árovky po&scaron;Å¥ourala prstíkem v objímce, aniÅ¾ bych vypnula proud. TakÅ¾e tak,
BuÄ•me rádi, Å¾e jsme pÅ™eÅ¾ili a doufejme, Å¾e tu na&scaron;i péÄ•i pÅ™eÅ¾ijí i na&scaron;e dÄ›ti. JITKA GOTTEROVÁ
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