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Sním o domÄ› s kamennou zídkou vzadu, s bílým plotem do ulice, popínavými rÅ¯Å¾emi nad vchodem, o houpaÄ•ce, kde mÄ› b
za ruku drÅ¾et milující manÅ¾el a o velké zahradÄ›, na které si budou hrát na&scaron;e dÄ›ti s milým a poslu&scaron;ným
labradorem...

U toho labradora slevím, moje psice je v&scaron;echno, jenom ne poslu&scaron;ná a zahrada by se velice rychle
zaÄ•ala podobat tankodromu nebo by uprostÅ™ed vyrostla past na naru&scaron;itele podobná zkratce do Austrálie. Taky
popínavé rÅ¯Å¾e maÅ¾u, podaÅ™ilo se mi umoÅ™it i kaktus. Z toho plyne, Å¾e &scaron;krtám i ten barák, mÄ›l by moc místn
kdo by to uklízel a okna umýval, já mám brajgl i ve svém jedna plus jedna velikosti vstupní haly takovýho baráku.

DÄ›ti bych brala v&scaron;ema deseti, ale genetika je potvora, krásu ani inteligenci po mnÄ› rozhodnÄ› nezdÄ›dí a tatínkové
to prostÄ› nevytrhnou. Vzhledem ke galerii chlapÅ¯, se kterýma jsem to snad i myslela váÅ¾nÄ›, by se narodilo
o&scaron;klivé, mentálnÄ› zaostalé a emoÄ•nÄ› labilní stvoÅ™ení se sklonem k psychickému vydírání a to pÅ™ece nemÅ¯Å¾u
nikomu udÄ›lat, nejménÄ› sama sobÄ›. Jistou nadÄ›ji vidím ve vypÅ¯jÄ•ených chlapech, tam uÅ¾ je alespoÅˆ moÅ¾nost pÅ™e
jak pokus o pÅ™edání genetických informací dopadl, ale ti se zase nechtÄ›jí rozmnoÅ¾ovat mimo svÅ¯j domek s bílým plotem a
navíc nikdy nelze pÅ™esnÄ› urÄ•it, kolik toho dÄ›tiÄ•ky podÄ›dily po mamince. BliÅ¾&scaron;í zkoumání matÄ•ina genofondu je
z pochopitelných dÅ¯vodÅ¯ minimálnÄ› riskantní podnik, pokud je vÅ¯bec realizovatelný. Troufám si tvrdit, Å¾e otcové by to
tÄ›Å¾ko pÅ™ijímali s nad&scaron;ením, o spolupráci nemluvÄ›. Tím jsem ov&scaron;em poslala k ledu i dÄ›ti. Milující manÅ¾
uÅ¾ terminus technicus vhodný spí&scaron;e do science fiction. AlespoÅˆ já znám jenom jednoho a i ten obÄ•as pÅ™ipomíná
sopku pÅ™ed výbuchem, sopku bouchnuv&scaron;í a sopku pomalu, velice pomalu se uklidÅˆující. To v&scaron;echno
v pravidelných, asi tak jednomÄ›síÄ•ních odstupech. Ale ani jeho jsem nikdy nevidÄ›la sedÄ›t na houpaÄ•ce, zamilovanÄ›
tÅ™e&scaron;tit oÄ•i, Å¾moulat ruku své milované Å¾enu&scaron;ky a rozplývat se nad rykotem dÄ›tí a psa. MoÅ¾ná je to ale
se mu na houpaÄ•ce dÄ›lá &scaron;patnÄ›. MoÅ¾ná.
TakÅ¾e pÄ›knÄ› zpátky na zemskou plochu. Ne nadarmo mezi mé
absolutnÄ› nejoblíbenÄ›j&scaron;í filmové scény patÅ™í ta z Deníku Bridget Jones I, kdy hlavní hrdinka notnÄ› posílena alkohole
s cigaretou v ruce, pÅ™i poslechu rádia vyÅ™vává sentimentální doják a hlavou jí jde &bdquo;hororová&ldquo; vize, jak
umÅ™e a kterak ji hlady seÅ¾erou její vÄ›rní vlÄ•áci. Mám se líp, mÄ› vokou&scaron;e labrador, i kdyÅ¾ i to je asi vÄ›c názoru
HAJKA
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