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Naplánujete si, co v&scaron;echno musíte udÄ›lat a stihnout bÄ›hem dal&scaron;ího dne. Takhle to vypadá
v&scaron;echno jednodu&scaron;e a v pohodÄ›. Zapí&scaron;ete si to v&scaron;e do diáÅ™e, rozplánujete si den na
hodiny a minuty a máte na v&scaron;echno dost Ä•asu a vypadá to, Å¾e vám to nic nemÅ¯Å¾e pokazit. ZaÄ•íná to krásnÄ›,
máte to v&scaron;e pevnÄ› v rukou.
Ráno odvedu dceru do &scaron;koly, vyvenÄ•ím psa. Mám tolik a tolik objednávek, z toho vÄ›t&scaron;inu uhrazených,
takÅ¾e jdu vyrobit v&scaron;e, co nemám hotové a zabalit a poslat. Hurá, krátké zji&scaron;tÄ›ní, Å¾e je potÅ™eba vyrobit
jen pár kouskÅ¯, vÄ›t&scaron;ina je uÅ¾ hotová. TakÅ¾e bÄ›hem dopoledne to levou zadní zvládnu, v jedenáct mám
pedikúru, takÅ¾e vyjdu o pÅ¯l hodiny dÅ™ív a vezmu to cestou na po&scaron;tu, ve dvanáct budu mít noÅ¾ky jako
znovuzrozené a &scaron;up, mám akorát tu Ä•tvrthodinu, abych vyzvedla mlad&scaron;í dceru ze &scaron;kolky. Pak jí
pustím pohádku, aby si odpoÄ•inula, nachystám lehkou svaÄ•inu, odvedu ji na balet a pÅ¯jdu pro tu star&scaron;í do
&scaron;koly. Mlad&scaron;í mezitím vyzvedne z baletu manÅ¾el a já odvedu star&scaron;í do plavání. NeÅ¾ doplaveme,
manÅ¾el vyvenÄ•í psa a já si v klidu udÄ›lám kafe a nachystám se, abych v kinÄ› byla nejkrásnÄ›j&scaron;í. ÄŒili jinými slovy
zkusím si uÄ•esat to vrabÄ•í hnízdo, co se mi vÅ¾dycky na hlavÄ› udÄ›lá po hodinÄ› na bazénÄ› a namaluji si na ksicht obliÄ•ej
&ndash; beseda s promítáním s JiÅ™ím Kolbabou zaÄ•ne v sedm a já se dÄ›snÄ› tÄ›&scaron;ím na ten záÅ¾itek. Je&scaron;t
pár poznámek do diáÅ™e, zapsání nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích poznámek do stolního kalendáÅ™e v kuchyni. Doprala praÄ•ka,
tak &scaron;up, pÅ™ehodit prádlo o patro vý&scaron; do su&scaron;iÄ•ky, aby holky mÄ›ly Ä•isté obleÄ•ení na zítra a je to.
PotlaÄ•ím nutkání jít tÄ›ch pár kouskÅ¯ vyrobit hned a tÅ™eba i nabalit pár balíÄ•kÅ¯, ale po hektickém dnu se mi ani nechce.
Zítra to zvládnu za chvilku, zaÄ•nu hned po venÄ•ení a bude to. Zachrastí klíÄ•e v zámku. ManÅ¾el se vrací. Z práce jel rovnou
nakoupit nÄ›jaký materiál na skÅ™ínÄ› k holkám do pokoje a domluvit se se stoláÅ™em, trochu se zdrÅ¾el, ale umÄ›l si to dobÅ
naplánovat, pÅ™i&scaron;el rovnou k veÄ•eÅ™i. TakÅ¾e najíst, dát dÄ›ti spát a koneÄ•nÄ› si sednout a dát nohy nahoru.
ManÅ¾elÅ¯v úsmÄ›v na chvíli zmizí z tváÅ™e, váÅ¾nÄ› se za&scaron;klebí a jen tak mezi Å™eÄ•í pronese: &bdquo;Zítra musí
Prahy, takÅ¾e vstávám v pÄ›t. Bude&scaron; muset zavést prtÄ› do &scaron;kolky ty. Mám ti nastavit budíka, abys na to
nezapomnÄ›la?&ldquo; Málem se udusím rohlíkem. NicménÄ› neÅ¾ dopere praÄ•ka, tak se projeví dne&scaron;ní
&scaron;rumec a já se cítím jak padlý list uná&scaron;ený proudem. Å½e bych chtÄ›la nÄ›co vyrábÄ›t a balit, to ani náhodou.
Ráno zazvoní budík. ManÅ¾elÅ¯v. Je pÄ›t hodin, já mám pÅ¯lnoc a aÄ• se mi chce &scaron;ílenÄ› spát, tak se jen pÅ™evracím
na posteli zleva doprava a zpátky. AÄ• se manÅ¾el chová ti&scaron;e jako my&scaron;ka, stejnÄ› vnímám kaÅ¾dý jeho pohyb,
úkon a pÅ™esun. Za chvíli za ním zaklapnou dveÅ™e a já znovu usínám. V tu chvíli zazvoní mÅ¯j budík... Jediné pozitivum na
celé vÄ›ci je to, Å¾e dnes nemáme Å¾ádnou akci a já nemusím vtÄ›snat venÄ•ení psa mezi &scaron;kolu a &scaron;kolku. Je
neuvÄ›Å™itelné, jak moc ráno letí minuty, které se jinak táhnou tÅ™ikrát tak dlouho. A jak moc chybí druhé dvÄ› pomocné
ruce. Hledáme Ä•epici, samozÅ™ejmÄ›, je v su&scaron;iÄ•ce, na kterou jsem zapomnÄ›la. Na&scaron;tÄ›stí fleecová Ä•epice
nevyÅ¾aduje Å¾ehlení jako ostatní triÄ•ka nechaná vychladnutí napospas. KoneÄ•nÄ› jsme v&scaron;echny tÅ™i obleÄ•eny,
&scaron;up dolÅ¯, &scaron;up do &scaron;kolky. Zatracených pÄ›t minut hledání Ä•epice, ve &scaron;kolce je&scaron;tÄ› paní
uÄ•itelka potÅ™ebuje cosi pÅ™edat, nÄ›co dal&scaron;ího podepsat a oznámit, Å¾e zapomnÄ›la manÅ¾elovi vÄ•era Å™íct o z
fotografií, takÅ¾e jestli bych to nezaplatila já teÄ•, protoÅ¾e dnes budou vracet odmítnuté fotografie nebo posílat peníze za
odebrané. Vytahuji penÄ›Å¾enku, mám jen tisícovku. Dal&scaron;í drahocenné minuty strávené Ä•ekáním na vrácení
penÄ›z, je mi horko, pod bundou mi po zádech stéká pramínek potu, protoÅ¾e jsem se nechtÄ›la zdrÅ¾ovat svlékáním a
mám i Ä•epici a tlustý vlnÄ›ný nákrÄ•ník. Pohled na hodinky. Star&scaron;í dcera mezitím pÅ™ed &scaron;kolkou dÄ›lá ve
zbytcích snÄ›hu obrázek z otiskÅ¯ bot. Do &scaron;koly to bereme úprkem. Naprosto nechápu, proÄ• je &scaron;kola na
druhou stranu mÄ›sta neÅ¾ &scaron;kolka. Fakt to nechápu. Chodník klouÅ¾e, veÄ•er lehce mrholilo a pÅ™es noc v&scaron;e
stihlo krásnÄ› namrznout. ProÄ• má na&scaron;e mÄ›sto tolik chodníkÅ¯ &scaron;ikmo poloÅ¾ených a proÄ• ty koÄ•iÄ•í hlavy ta
dÄ›snÄ› klouÅ¾ou? Na&scaron;tÄ›stí to do &scaron;koly stíháme pÅ™ed zvonÄ›ním, takÅ¾e pro mne je to pár minut k dobru. S
se je&scaron;tÄ› v pekárnÄ› pro Ä•erstvé peÄ•ivo a tÄ›&scaron;ím se, jak si udÄ›lám kafe, k nÄ›mu si dám je&scaron;tÄ› teplý
loupanec a zachrastím korálky a kamínky. Stojím u dveÅ™í a snaÅ¾ím se vylovit ze dna kabelky klíÄ•e. V ruce mám pytlík
s loupáky. Kdy jindy mÅ¯Å¾e zazvonit mobil? No, právÄ› teÄ•. Volá manÅ¾el. PozítÅ™í musí na pÅ™edná&scaron;ku, prý mu t
&scaron;éf právÄ› nyní oznámil a bude potÅ™ebovat oblek. Jeho oblek si pÅ™ed týdnem pÅ¯jÄ•il syn a vrátil ho vÄ•era
odpoledne. SamozÅ™ejmÄ› Å¾e se mu povedlo u&scaron;pinit celý rukáv od saka. TakÅ¾e prý jestli bych byla tak hodná a
zanesla oblek je&scaron;tÄ› teÄ• do Ä•istírny, aby byl zítra vyÄ•i&scaron;tÄ›ný. BÄ›hem venÄ•ení pÅ™emý&scaron;lím, jestli m
Ä•istírny zajít hned nebo to vzít aÅ¾ cestou na po&scaron;tu. DÄ›snÄ› se mi najednou nechce ani jedno, ani druhé. Dojdu domÅ
vytahuji materiál a tÄ›ch pár chybÄ›jících kouskÅ¯ je raz dva hotových. Kafe mi mezitím zchládlo, ale na krásu je to akorát.
JenÅ¾e samotné balení trvá neskuteÄ•nÄ› dlouho. Zazvoní budík, který jsem si natáhla, abych vÄ›dÄ›la, kdy mám vyrazit.
Je&scaron;tÄ› mi chybí tÅ™i objednávky. Do toho zvoní telefon. Odmítnu nabídku na je&scaron;tÄ› výhodnÄ›j&scaron;í tarif od
konkurenÄ•ního operátora a sotva odloÅ¾ím mobil, uÅ¾ zvoní znovu. Volá máti. Prý co jsem dnes mÄ›la k obÄ›du. Å˜íkám jí, Å
jsem na obÄ›d je&scaron;tÄ› nestihla ani pomyslet, natoÅ¾ ho uvaÅ™it. Ona uÅ¾ prý je po obÄ›dÄ›. Bude pÅ¯l jedenácté. Odro
jsem ji svou odpovÄ›dí, Å¾e je&scaron;tÄ› dopíjím kafe k snídani. Stra&scaron;nÄ› se diví, co jsem dÄ›lala celé dopoledne.
&bdquo;Pracovala, mami, pracovala. VlastnÄ› je&scaron;tÄ› teÄ• pracuji, musím je&scaron;tÄ› nabalit tÅ™i krabice.&ldquo;
&bdquo;To nechápu, vÅ¾dyÅ¥ nechodí&scaron; do práce.&ldquo; &bdquo;No jo, nechodím, protoÅ¾e pracuji doma.&ldquo;
&bdquo;To já, kdyÅ¾ jsem nechodila do práce, tak jsem v osm ráno mÄ›la i vypráno, vyÅ¾ehleno a navaÅ™eno. Ty si jen
stÄ›Å¾uje&scaron;, Å¾e nestíhá&scaron;. To není moÅ¾né, co vlastnÄ› poÅ™ád doma dÄ›lá&scaron;.&ldquo; No jo, no. Co s
dÄ›lat. UÅ¾ pÅ™ed pár lety jsem tu psala o tom, jak krásnÄ› nestíhám a od té doby jsem to své nestíhání pÅ™ivedla
k dokonalosti....
PAVLA VODOMÄšRKA, bohuÅ¾el jen dvouruká&hellip;
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