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Å½ena je typickou pÅ™edstavitelkou slabého
silnÄ›j&scaron;ího pohlaví, jeÅ¾ má na starosti péÄ•i o oheÅˆ v na&scaron;em
domácím krbu. OheÅˆ skoro vÄ›Ä•ný,
neuhasínající, potÅ™ebný k Å¾ivotu v&scaron;ech, hlavnÄ› v&scaron;ech ostatních, t
a dítek. UdrÅ¾et oheÅˆ v krbu je prý nesmírnÄ› dÅ¯leÅ¾ité pro fungování rodiny, ale dnes, v dobÄ›, kdy
stále je&scaron;tÄ›
vÄ›t&scaron;ina z nás je odkázána na útulný panelákový byt, je to docela hloupost.

Zkuste
si ve va&scaron;í kuchyni nebo obýváku udÄ›lat takový krb a zapálit v nÄ›m oheÅˆ vÄ›Ä•ný. Aha, Å¾e to
Hm, chybí ten správný komín ke krbu. PÅ™edpisy na to jsou, zkusíte-li to bez komínu,
tak vyvoláte zcela jistÄ› hnÄ›v
sousedÅ¯ ze v&scaron;ech stran v lep&scaron;ím pÅ™ípadÄ›, v hor&scaron;ím zásah hasiÄ•Å¯.
Dejme tomu, Å¾e v
dne&scaron;ní moderní dobÄ› existují jiné varianty otevÅ™eného krbu, takÅ¾e, milé víly,
uznejme za krb napÅ™íklad
elektrickou troubu Ä•i mikrovlnku.
Pozor, ty z vás, které by chtÄ›ly za
rodinný krb povaÅ¾ovat televizi, lednici Ä•i myÄ•ku
tÄ›m dávám za výstrahu dÅ¯tku, Å¾e dobÅ™e
neposlouchaly.
Ov&scaron;em centrem v&scaron;eho
dÄ›tskomuÅ¾ského dÄ›ní je kuchynÄ›. PeÄ•ujme o své kuchynÄ›, udrÅ¾ujme je v
milém a pÅ™íjemném stavu, tak, aby v n
radost posedÄ›t (doplÅˆ dle svých úvah: povaÅ™it,
pojíst, pohrát si&hellip;). KuchyÅˆ odjakÅ¾iva pÅ™itahovala dÄ›ti i muÅ¾
tajemstvím. VonÄ›lo z ní
dobré a lákavé jídlo, ozývaly se tajemné zvuky, v kastrolech na sporáku to stÅ™ídavÄ› bublalo,
syÄ•elo, &scaron;kvaÅ™ilo, nadzvedávalo pokliÄ•ku, no zkrátka dÄ›ly se vÄ›ci hodné Ä•arodÄ›jného kotlíku,
ono vlastnÄ
takové vaÅ™ení jídel samo o sobÄ› Ä•arováním je, za pomoci ohnÄ›, vody, páry a jiných
kouzel (elektÅ™iny, mikrovln) se z
zmÄ›ti syrových a leckdy nevábných surovin pÅ™ipraví pokrm
hodný bohÅ¯.
KaÅ¾dý malý chlapec poznáníchtivý
nejednou sáhl na horká kamna, spálil se o otevÅ™ená
dvíÅ™ka trouby ve snaze dozvÄ›dÄ›t se, kde se to tajemné
kouzlo schovává a jak to dÄ›lá. Já si
stejnÄ› myslím, Å¾e to nebyla zvÄ›davost, jak a kde a co, ale spí&scaron; hlad a
chuÅ¥. To neovladatelná
chuÅ¥ na dobrotu v troubÄ› Ä•i v tom horkém hrnci vedla malého chlapce spálit si ruce,
prsty,
pÅ™ípadnÄ› jiné konÄ•etiny, neÅ¾ proniknutí do tajemných technologií pÅ™ípravy jídla.
Ale milé víly,
ponech
na&scaron;im chlapcÅ¯m a muÅ¾Å¯m jejich vysvÄ›tlení onÄ›ch ranných popálenin.
PojÄ•me dále. KuchyÅˆ proto pÅ™it
muÅ¾e, protoÅ¾e je centrem ve&scaron;kerého dÄ›ní&hellip; zejména tím, Å¾e
v ní vÄ›t&scaron;inou stojí ledniÄ•ka. DÅ¯m
to zaÅ™ízení, které dokonale supluje televizi. Program
mívá bohat&scaron;í, chutnÄ›j&scaron;í a Ä•asto i mnohem
stravitelnÄ›j&scaron;í. Nejen, Å¾e se do ní dá chodit pravidelnÄ›
cestou na záchod ve chvílích, kdy ve skuteÄ•né televizi
dávají reklamy nebo vás film zaÄ•ne nudit,
dokonce vás má natolik ráda, Å¾e si na vás mile posvítí, nikdy její svÄ›tlo
neoslní a nepra&scaron;tí vás
do oÄ•í, naopak vás pÅ™íjemnÄ› pÅ™ekvapí, co v&scaron;e se v ní skrývá a jak v tom
mÄ›kkém Å¾lutém osvÄ›tlení
lákavÄ› vypadá.
KromÄ› ledniÄ•ky je&scaron;tÄ› v kuchyni bývá je&scaron;tÄ› i kuchyÅˆsk
(jak dÅ¯myslný název
pro kus nábytku do kuchynÄ›), která ov&scaron;em muÅ¾e neláká jako zaÅ™ízení s pracovní
plochou a dÅ™ezem,
ale k Ä•innostem naprosto odli&scaron;ným a s pÅ™ípravou jídla nesouvisejícím... Nevím, kde se to
nich bere, ale velmi Ä•asto je kuchyÅˆská linka Ä•i bytelný stÅ¯l láká více k originálnÄ›j&scaron;ím pÅ™edstavám neÅ¾ je
práce. NapÅ™íklad divoká souloÅ¾ mezi dÅ™ezem a mikrovlnnou troubou, pÅ™ípadnÄ› dÅ™evÄ›ným stojanem na noÅ¾e
sporákem má jistÄ› nÄ›co do sebe...
A co teprve nÄ›Å¾né vyznání lásky na kuchyÅˆském stole, kdy rozvá&scaron;nÄ›
partner jednou rukou svrhne mísu s pomeranÄ•i, aby vás následnÄ› posadil (poloÅ¾il, pohodil, opÅ™el) na stÅ¯l a dokázal
vám sílu a hloubku jeho citÅ¯? Zatímco vy se v duchu modlíte, aby stÅ¯l vydrÅ¾el a nerozviklal se a vydrÅ¾el i nedÄ›lní
rodinný obÄ›d za pÅ™ítomnosti tchýnÄ›? No, neláká vás tato pÅ™edstava? Necítíte jiÅ¾ nÄ›Å¾né mravenÄ•ení a chvÄ›ní a
vám pÅ™itom dech a nepálí vás líÄ•ka, mé drahé víly?
Navíc muÅ¾ se obvykle vrací odkudkoliv hladový. I kdyby to bylo o
maminky a dostal tam sebelep&scaron;í pokrm, stejnÄ› mu cestou k rodinnému krbu vyhládne. To víte, cesta domÅ¯ je
nároÄ•ná. Jediná nevýhoda muÅ¾Å¯ je ta, Å¾e láska a milování jim k Å¾ivotu nestaÄ•í. Å½enu zasytí pár vá&scaron;nivých
polibkÅ¯, objetí nahradí sladký zákusek a vrcholem v&scaron;eho je pomilování, jeÅ¾ zastane polévku i hlavní chod
dohromady. MuÅ¾ naopak je&scaron;tÄ› více vyhládne.
A co s tím udÄ›láte vy, milé víly?
Ano, správnÄ›. Nakrmte t
bestie. ÚtlocitnÄ›j&scaron;í dámy jistÄ› prominou, ale nemyslela jsem to &scaron;patnÄ›. Jen je tÅ™eba vÄ›ci nazývati pravým
jmény, Å™íkala uÅ¾ moje babiÄ•ka. Ty z nás, jeÅ¾ jsou povzneseny nad na&scaron;ím Ä•astým hromadným nazýváním drÅ¯
jistÄ› pochopily. Bestie byla my&scaron;lena Ä•istÄ› náhodnÄ›, s jakousi citovou vazbou, jemnou náklonností a láskou,
nikoliv hanlivÄ›. V kaÅ¾dém z nás nÄ›co dÅ™ímá a dÅ™íve Ä•i pozdÄ›ji se to probudí. U muÅ¾Å¯ to nejÄ•astÄ›ji bývá hlad.
Ä•ábla v muÅ¾i skvÄ›lou krmí, jako jsou ohÅ™ívané loupací párky a vÄ•erej&scaron;í rohlíky. Rohlíky rozpeÄ•te v troubÄ› se
PrávÄ› jsem je dopekla, drahý a párky podávejte s úsmÄ›vem, nahoÅ™e bez a nejlépe s hoÅ™Ä•icí a kÅ™enem.
A pa
kuchyÅˆ není centrem ve&scaron;kerého dÄ›ní, mé drahé víly &ndash; ochránkynÄ› ohnÄ›. Tím ohnÄ›m nemyslím jen
tepelnou energii va&scaron;eho sporáku, ale i oheÅˆ vá&scaron;ní, oheÅˆ ve vztahu, který nesmí dohoÅ™et, ale naopak musí
stále více Ä•i ménÄ› plápolat a vystrkovat divoké plamínky - a pálit, lechtat, hoÅ™et, &scaron;típat, hladit a hÅ™át.
MuÅ¾
na rozdíl od nás, Å¾en, není skoro nikdy zima, ale pÅ™esto se velmi rádi nechají ohÅ™ívat, zahÅ™ívat a rádi se vyhÅ™ívají
na&scaron;ich vá&scaron;ní, drahé víly... VODOMÄšRKA
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