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Je to tÅ™i roky, kdy jsem se v tuto roÄ•ní dobu &bdquo;tÄ›&scaron;ila". Coby zku&scaron;ená matka jsem tak akorát s mírným
pÅ™estihem prala, Å¾ehlila, Ä•anÄ•ala a kochala se. ProstÄ› chystala jsem výbaviÄ•ku pro na&scaron;i poslední princezniÄ•ku.
tÅ™ech letech po na&scaron;í GabÄ•ulce jsem si v&scaron;e zopakovala. Umyla a vyprala jsem koÄ•árek, naÅ¾ehlila nebesa a
peÅ™inky do postýlky, naÄ•anÄ•ala ko&scaron;ík na miminko, kaÅ¾dou chvilku jsem se probírala maliÄ•kými obleÄ•ky a vzdyc
jsem nad tou nádherou.

PokaÅ¾dé, kdyÅ¾ jsem mÄ›la chvilku, pÅ™edstavovala jsem si, jak v postýlce leÅ¾í to maliÄ•ké miminko, jak si nÄ›Å¾nÄ›
prstíÄ•ky. V duchu jsem pÅ™ímo vidÄ›la kudrnatou Ä•ernou hlaviÄ•ku, roztomilé prstíÄ•ky na noÅ¾iÄ•kách, nadýchané &scaron
s volánky a hebkou chlupatou deku, kterou ten drobeÄ•ek neustále odkopával.
Uplynuly dal&scaron;í tÅ™i roky a je to
tady zase.
V praÄ•ce se pere potah koÄ•árku, v su&scaron;iÄ•ce se su&scaron;í jedna várka miminÄ•ího prádla a já zase
mám nutkání vykoupit celý obchod s kojeneckým zboÅ¾ím. Na stole leÅ¾í umytá vaniÄ•ka a pÅ™ebalovací pult, v ta&scaron;ce
zase sbalený fusak se zavinovaÄ•kou a já se pokou&scaron;ím napasovat potah na autosedaÄ•ku. Kdybych si aspoÅˆ
pamatovala, kudy který ten popruh vedl a do které díry jsem ho mÄ›la strÄ•it nejdÅ™ív.
Ano, uhodli jste, je to tak. UÅ¾ za pá
tu bude malé, roztomilé, rÅ¯Å¾ovouÄ•ké a moÅ¾ná i Ä•ernovlasé miminko.
Jen pár dní nás dÄ›lí od chvíle, kdy mezi nás
pÅ™ijde dal&scaron;í princezna. x x x
Beru do rukou v&scaron;echny ty vÄ›ci a jsem krásnÄ› rozechvÄ›lá. Vzpomínám,
jaké to bylo pÅ™ed tÅ™emi lety. Cítím stejné rozechvÄ›ní, stejné pocity. Jsem dojatá a natÄ›&scaron;ená jako tenkrát.
S prÅ¥aty si Å™íkáme, jaké to bude, aÅ¾ povezeme na&scaron;i Eli&scaron;ku v koÄ•árku parkem a kdo ji poveze. VlastnÄ› je
v&scaron;echno jako pÅ™edtím, jen o ty zájemce o koÄ•árek je o tu "Ä•tvrtorozenou Pavlínku" víc.
StejnÄ› jako tenkrát
fini&scaron;ujeme s rekonstrukcí bytu. Moji chlapi dÄ›lají omítky a malují, postýlka stojí v mé dílnÄ› sloÅ¾ená a Ä•eká, aÅ¾ bud
v novém byteÄ•ku domalováno a nastÄ›hován koberec s nábytkem. Nastávající maminka se modlí, aby tam malá
vydrÅ¾ela co nejdéle, neÅ¾ bude v&scaron;e nachystáno a pÅ™ipraveno, dítko si ale stejnÄ› pojede podle svého scénáÅ™e.
Takové malé - uÅ¾ podruhé tÅ™íleté - deja-vu.
Rekonstrukce, stÄ›hování, miminko. Do tÅ™etice v&scaron;eho dobrého
Jen to tÄ›&scaron;ení je tak trochu jiné. MoÅ¾ná jednodu&scaron;&scaron;í. Takové volnÄ›j&scaron;í, nezadýchávám se do
schodÅ¯, skoro lítám a vzná&scaron;ím se. Å½ádné oteklé kotníky a tÄ›Å¾ké nohy.
No, aby ne. Zanedlouho se nám totiÅ¾ narodí vnuÄ•ka...
PAVLA - VODOMÄšRKA
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