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ProtoÅ¾e Nata&scaron;a usoudila, Å¾e mi jedno dítÄ› nestaÄ•í, jeli jsme o víkendu na náv&scaron;tÄ›vu k její známé, která je
majitelkou hned dvou dÄ›tí. První z dÄ›tí je pÄ›tiletý chlapec, kterému budeme Å™íkat Radim a druhé dítÄ› je asi sedmimÄ›síÄ•n
které budeme Å™íkat AneÅ¾ka. Aby v tom byl úplný poÅ™ádek, tak já jsem majitel jednoho dvouletého chlapce, kterému
budeme Å™íkat ÄŒenÄ›k.
Myslím, Å¾e úvod jak z partesu je na svÄ›tÄ› a mÅ¯Å¾eme se vrhnout na hlavní zápletku. Jakmile jsme dorazili na
ÄŒenÄ›k se s Radimem ihned spÅ™átelil a vytvoÅ™ili úderný tandem mladých klackÅ¯ na zabití, a Radim ihned zaÄ•al ÄŒeÅˆ
stÅ™ílet z praku &scaron;utry. AneÅ¾ka se po baráku prohánÄ›la ve svém chodítku, kdy jedinou pÅ™ekáÅ¾kou pro ní byla pou
zeÄ•, od které se vÅ¾dy odrazila a pokraÄ•ovala v systematické projíÅ¾Ä•ce napÅ™íÄ• celým barákem. Já, jelikoÅ¾ jsem as
poleno, jsem stál v rohu v pÅ™ítmí, do niÄ•eho se nepou&scaron;tÄ›l (hlavnÄ› do konverzace se známou Nata&scaron;i) a
spí&scaron; si obÄ•as odka&scaron;lal nebo potichu zabroukal. Beztak nikdo nemÄ›l sebemen&scaron;í nutkání se mnou
zavést hovor. Zrovna jsem si v hlavÄ› pÅ™ehrával, jak by bylo bájeÄ•né odsud uÅ¾ vypadnout a tuto skuteÄ•nost jsem si
barvitÄ› pÅ™edstavoval, kdyÅ¾ tu mi Nata&scaron;a oznámila, Å¾e s kamarádkou jdou na chvíli ven, podívat se na jeden
epésní a super Å¾Å¯Å¾ový nový dÅ¯m kousek dál, tak aÅ¥ pohlídám dÄ›ti. Tak a teÄ• to zaÄ•alo. PrvnÄ› mi probÄ›hlo hlavou
jsem otec zku&scaron;ený a protÅ™elý, takÅ¾e Å¾ádný problém, ale záhy jsem poznal, Å¾e tomu tak není. Jakmile AneÅ¾ka
mÄ› prosvi&scaron;tÄ›la v chodítku rychlostí zvuku, pÅ™iÄ•emÅ¾ sejmula domácí kino, pÅ™ibÄ›hli za ní ty dva pobertové.
Ä
jak v rau&scaron;i, jelikoÅ¾ mÄ›l prak, tak pi&scaron;tÄ›l blahem. Radim odnÄ›kud dotáhl vázu s kytkou (naprosto nesmyslnÄ›)
a tuto hodlal s maximálním citem pro dekoraci okamÅ¾itÄ› umístit na poliÄ•ku. PoÄ•áteÄ•ní &scaron;ok jsem musel oÅ¾elet a
ihned jsem pÅ™iskoÄ•il k AneÅ¾ce, která mÄ›la v plánu se svým chodítkem zdolat schody dolÅ¯ smÄ›rem do sklepa. NÄ›jaká
dobrák (pravdÄ›podobnÄ› ÄŒenÄ›k) odstranil zátarasy ze schodÅ¯. AneÅ¾ku jsem otoÄ•il, aby si to &scaron;trádovala na druho
stranu, kdyÅ¾ tu jsem musel urychlenÄ› spÄ›chat za ÄŒeÅˆkem, který si do praku nabil ocelové loÅ¾isko a hodlal prostÅ™elit t
ZakroÄ•il jsem právÄ› vÄ•as a prak jsem mu zabavil spolu s loÅ¾iskem. Zatímco ÄŒenÄ›k Å™val a v záchvatu zuÅ™ivosti kopa
pohovky, bylo potÅ™eba Å™e&scaron;it Radima. Ten vÅ¯l vázu s kytkou samozÅ™ejmÄ› rozlil a navíc z poliÄ•ky, kam jí chtÄ›l
shodil stojan s cédéÄ•kama. PovÄ›dÄ›l jsem mu, Å¾e to se nedÄ›lá, ale asi mÄ› mÄ›l naprosto u salámu, protoÅ¾e se zasmál a
kamsi odbÄ›hl. Rozlité tekutiny vyuÅ¾il ÄŒenÄ›k a s vervou a chutí pÅ™ibÄ›hl se v kaluÅ¾i vymáchat. "Kristova noho, proÄ•
dÄ›lá&scaron;?" ZakÅ™iÄ•el jsem jiÅ¾ notnÄ› podráÅ¾dÄ›nÄ› a u&scaron;tÄ›dÅ™il dítÄ›ti výchovný pohlavek. ÄŒenÄ›k mÄ› v
adekvátní reakci nebyl Ä•as, protoÅ¾e z pÅ™edsínÄ› se ozýval Å™ev. AneÅ¾ka se ve svém pojízdném chodítku pÅ™eklopila
schopna dal&scaron;ího pohybu. Nahodil jsem AneÅ¾ku zpÄ›t na vozovku, aby mohla pokraÄ•ovat v jízdÄ›, kdyÅ¾ tu vidím Ä
jak drÅ¾í prak s nabitým loÅ¾iskem a míÅ™í znovu na televizi. Kde zase vzal ten prak? PÅ™iskoÄ•il jsem k nÄ›mu tak rychle, c
&scaron;lo, a zbraÅˆ mu sebral.
A opÄ›t nebyl ÄŒas na výchovu, jelikoÅ¾ ten vy&scaron;inutý dekoratér Radim
nÄ›kam &scaron;teloval vázu (tentokrát jinou. VÄ›t&scaron;í s vÄ›t&scaron;ím mnoÅ¾ství vody) na poliÄ•ku a znovu jí rozlil. "Ty
hele, proÄ• to dÄ›lá&scaron;?" Zeptal jsem se s mírným ostychem, protoÅ¾e být na cizí dítÄ› prud&scaron;í, jsem si zatím nedov
"Já to pot&scaron;ebuju dát &scaron;em". Ano, Radim to potÅ™ebuje dát sem, i kdyÅ¾ to dal úplnÄ› jinam a navíc to rozlil.
Není Ä•as se rozÄ•ilovat s Radimem, protoÅ¾e AneÅ¾ka právÄ› ve svém chodítku sjíÅ¾dí schody do sklepa. Pane BoÅ¾e. Je
si nÄ›kdy myslel, Å¾e jsem jiÅ¾ svÅ¯j Å¾ivotní sprint absolvoval, byl jsem na omylu, protoÅ¾e ten jsem si prubnul nyní.
Nev
ale podaÅ™ilo se mi jí zachytit v poslední chvíli a ano, nyní to byla moje chyba, protoÅ¾e jsem nepÅ™isunul ke schodÅ¯m
zábrany. NormálnÄ› bych AneÅ¾ku s chodítka vyndal, ale nevÄ›dÄ›l jsem, jak se to dÄ›lá a nechtÄ›l jsem manipulovat s cizím
dítÄ›tem. PatrnÄ› bych na to nemÄ›l Ä•as, protoÅ¾e se zase chystala akce s vázou. Hlavní aktér, dekoratér kvÄ›tin Radim, si
tomu tentokrát pÅ™izval svého nohsleda ÄŒeÅˆka, který po zabavení svého praku nevÄ›dÄ›l, co se Å¾ivotem. TakÅ¾e uÅ¾ ta
vázou jsou dva a jelikoÅ¾ ÄŒenÄ›k asistoval, tentokrát vázu nejen rozlili, ale i rozbili.
"Tak a dost. Mám vás plný zuby.
Sednout na pohovku a sedÄ›t", výchovnÄ› jsem je seÅ™val a &scaron;el se shánÄ›t po AneÅ¾ce, protoÅ¾e jsem nesly&scaron
cvakot koleÄ•ek u chodítka. "Kristova noho, ne, fuj, nech to". AneÅ¾ku jsem zastihl, jak spokojenÄ› zaparkovala s chodítkem u
nÄ›jaké rostliny a s chutí jí Å¾rala. Nejsem Å¾ádný botanik, ale kytka byla urÄ•itÄ› jedovatá, protoÅ¾e jsem mÄ›l dítÄ› na sta
Kdyby ji hlídal kdokoliv jiný, tak ta kytka by byla jedlá. Za vydatného Å™evu AneÅ¾ky, jsem jí vyÄ•istil dutinu ústní a i s
chodítkem odnesl do obýváku, kde mÄ›li ti dva sígÅ™i spoÅ™ádanÄ› sedÄ›t na sedaÄ•ce.
To se samozÅ™ejmÄ› nekonalo,
Radim sedaÄ•ku rozloÅ¾il a oba po ní spokojenÄ› skákali. "Kurva, co je to tady za bordel. Snad jsem nÄ›co Å™ekl ne?", jiÅ¾ js
zcela bez strachu, co na to Å™ekne cizí dítÄ›, zaÅ™val. ÄŒenÄ›k se smál a skákal dál. Radim se &scaron;el shánÄ›t po váze.
AneÅ¾ku jsem i s chodítkem zaklínil mezi Å¾idli a zeÄ• a &scaron;el lovit ÄŒeÅˆka z rozloÅ¾ené pohovky. NeÅ¾ jsem toho pr
odchytit, Radim odkudsi dotáhl koÄ•ku. Å½ivou koÄ•ku. VÅ¯bec jsem nevÄ›dÄ›l, Å¾e mají koÄ•ku. Otázkou je, zda to vÄ›dÄ›la
vÅ¯bec ta koÄ•ka.
Z jejího vydÄ›&scaron;eného výrazu bylo vidÄ›t, Å¾e se cílenÄ› celý Å¾ivot schovává v puklinách ve zdi, a
unikla spárÅ¯m Radima. ÄŒenÄ›k okamÅ¾itÄ› zbystÅ™il a pÅ™ibÄ›hl spolu s Radimem koÄ•ku trápit. JelikoÅ¾ se AneÅ¾ce p
pÅ™evrhnout Å¾idli, Ä•ímÅ¾ si uvolnila cestu a míÅ™ila znovu ke schodÅ¯m do sklepa, bylo tÅ™eba koÄ•ku obÄ›tovat ve pros
a zachránit dítÄ›.
"Do prdele, co tam tak dlouho dÄ›laj? To jako stojej pÅ™ed domem a pÅ¯l hodiny na nÄ›j Ä•umí?", zakÅ™iÄ
jsem podráÅ¾dÄ›nÄ› smÄ›rem k Nata&scaron;e a její kamarádce, které se &scaron;li pokochat krásným domem sousedÅ¯,
zatímco já jsem musel tím nejposlednÄ›j&scaron;ím koneÄ•kem prstÅ¯ u nohy v poslední chvíli odkopnout AneÅ¾ku s chodítkem
jiným smÄ›rem, aby nezahuÄ•ela plnou parou do sklepa. KdyÅ¾ vzal ÄŒenÄ›k vázu s vodou a touto polil koÄ•ku, zatímco Ra
vzal vrtaÄ•ku a zaÄ•al navrtávat DVD pÅ™ehrávaÄ•, uÅ¾ jsem jenom pi&scaron;tÄ›l. "Co jsi to za Ä•lovÄ›ka?" ZaÅ™val jsem z
hrdla na Radima, zatímco jsem v&scaron;í silou drÅ¾el ÄŒeÅˆka, aby uÅ¾ nechal nebohou koÄ•ku na pokoji.
"Na AneÅ¾ku uÅ¾ ka&scaron;lu. Ta je ztracená. Radimovi vyvrtám tou vrtaÄ•kou díru do hlavy a ÄŒeÅˆka utopím ve vá
pÅ™emý&scaron;lel jsem zcela váÅ¾nÄ› nahlas, kdyÅ¾ tu koneÄ•nÄ› cvakly dveÅ™e a dorazila rozesmátá dÄ›vÄ•ata. KoneÄ•
v Ä•as. PÅ™ísahám, Å¾e je&scaron;tÄ› pÄ›t minut a stalo by se nÄ›co, co by nebylo hezké. Mít doma jedno dítÄ› je Å™ehole
doma tÅ™i dÄ›ti, na to podle mÄ› neexistuje adekvátní slovo. Po tom záÅ¾itku se objednávám na vasektomii a pro sichr jim
tam nechám je&scaron;tÄ› svÅ¯j penis, protoÅ¾e tohle teda ne. Tudy bych se ubíral nerad.
DOMINIK LANDSMANhttp://fotruv-denik.blog.cz/ (pokraÄ•ování co nejdÅ™íve)
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