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Jak uÅ¾ jsem minule psala, nÄ›kterým maminkám se tÄ›Å¾ko vysvÄ›tluje, Å¾e chodíte do práce, i kdyÅ¾ nechodíte do práce.
KonkrétnÄ› moje máti tu práci doma jaksi neuznává nebo nechápe. Pro ni jsem prostÄ› doma, protoÅ¾e kdybych chodila
do práce, tak bych vstávala v pÅ¯l &scaron;esté, na &scaron;est bych ode&scaron;la do zamÄ›stnání a ve tÅ™i bych byla
zase doma. StejnÄ› jako nechápe, Å¾e nÄ›kdy nÄ›které zakázky dÄ›lám i po veÄ•erech, o víkendu, jak se mi chce a jak mám
Ä•as.

A uÅ¾ vÅ¯bec nechápe, Å¾e moje práce je poÅ™ád &bdquo;to hraní si s korálky a kamínky a v&scaron;ím, co se mi tak
dÄ›snÄ› líbí a co miluji a co mÄ› baví&ldquo;.

S vyplazeným jazykem dobalím poslední kousek, málem zapomenu vzít sebou oblek, v prvním patÅ™e vysypu balíky u
pÅ™epáÅ¾ky a dÄ›kuji Bohu za to, Å¾e pÅ™ede mnou byl jen jeden Ä•lovÄ›k. Chvilka dohadování, Å¾e potÅ™ebuji mít vypsa
lístky. Lehce se mi rosí Ä•elo. Paní na druhé stranÄ› okýnka mÄ› pouÄ•uje, Å¾e pokud nemám zákaznickou kartu, musím vyplni
podací lístky.
Hlasem moÅ¾ná trochu zvuÄ•nÄ›j&scaron;ím, neÅ¾ by bylo vhodné, jí odpovím, Å¾e mou zákaznickou kartu s
poloÅ¾ila na ten stupínek, na kterém jí stojí monitor...
Po&scaron;ta za mnou, pohled na mobil, mám patnáct minut na
Ä•istírnu a cestu na pedikúru. SjíÅ¾dím do mínus jedniÄ•ky, kde je Ä•istírna, a pÅ™emý&scaron;lím, jak to v&scaron;echno za t
stihnu, kdyÅ¾ jen cesta na pedikúru trvá pÅ™i rychlé chÅ¯zi taky patnáct minut.
NámÄ›stí beru útokem, letím jako Usain
Bolt. Nemám Ä•as Ä•ekat na výtah, zdolávám schody. Na&scaron;tÄ›stí jen druhé patro. Zadýchaná zpocená pÅ™iletím
k pedikérce a ona se mi s provinilým úsmÄ›vem omlouvá, Å¾e má pár minut zdrÅ¾ení, aÅ¥ si zatím odloÅ¾ím a chviliÄ•ku
poÄ•kám a vrazí mi na Ä•tení loÅˆské Ä•íslo Marianne.
Je 12:05 hodin a já mám hotovou jednu a pÅ¯l nohy. Omlouvám se,
Å¾e opravdu musím letÄ›t a Å¾e fakt nemÅ¯Å¾u poÄ•kat, neÅ¾ mi tu druhou nohu dodÄ›lá. Ona se omlouvá, Å¾e to opravdu
ne&scaron;lo dÅ™ív, Å¾e jsem ty paty mÄ›la fakt v hrozném stavu, protoÅ¾e jsem si ty nohy asi moc nemazala.
12:10 - vy
dal&scaron;ím poklusem do &scaron;kolky. Je zajímavé, jak se vzdálenosti v jednom mÄ›stÄ› natahují podle toho, jak moc
Ä•lovÄ›k pospíchá. PrtÄ› sedí u stoleÄ•ku poslední a pan uÄ•itel s úsmÄ›vem oznamuje, Å¾e uÅ¾ ji chtÄ›l poslat k ostatním dÄ›
PrtÄ› nad&scaron;enÄ› poskakuje po chodníku a mezitím mi staÄ•í vyprávÄ›t, jak byli na vycházce v parku. Ohlédnu se a uÅ¾
chápu, proÄ• má na kolenou blátivé skvrny, mezi trávou prosvítá bláto.
Doma vyleju hnusný studený zbytek kávy a
uvaÅ™ím si novou. Chvilka oddechu pro&scaron;pikovaná telefonátem od kamarádky a dal&scaron;í výhodnou nabídkou
úvÄ›ru. PÅ™emý&scaron;lím, komu v&scaron;emu jsem asi dala své telefonní Ä•íslo. Ano, kdysi dávno jsem vyplnila nÄ›jaký
dotazník od propagaÄ•ní krabice v porodnici a od té doby jsem asi oblíbeným objektem v&scaron;ech dealerÅ¯ a zástupcÅ¯
s teplou vodou. Kdo se cítíte osamÄ›lý a máte pocit, Å¾e s vámi nikdo nepromluví, vyplÅˆte kamkoliv své telefonní Ä•íslo a uÅ¾
nikdy nebudete moct Å™íct, Å¾e nemáte s kým mluvit.
Vedu prtÄ› do baletu a cestou volá manÅ¾el, Å¾e pÅ™ijede ve
na nádraÅ¾í, protoÅ¾e ten dÅ™ívÄ›j&scaron;í vlak nemá &scaron;anci stihnout, porada se protáhla. Snad nebude mít vlak
Å¾ádné zpoÅ¾dÄ›ní, jinak by pÅ™ijel rovnou do kina. Program pro následující tÅ™i hodiny obná&scaron;í uÅ¾ jen pár maliÄ•k
Balet &ndash; pÅ™evléct, strÄ•it dítÄ› trenérce do sálu, pomalým tempem dojít do &scaron;koly, protoÅ¾e dÅ™ív dítÄ› nevyzve
chodí v druÅ¾inÄ› na vycházku a dÅ™ív jak v celou ve &scaron;kole nebudou. Jsem moc rychlá a tak jsem tam moc brzy.
NeuvÄ›Å™itelné.
TakÅ¾e pÅ™e&scaron;lapuji dole pÅ™ed &scaron;kolou a Ä•ekám, aÅ¾ dÄ›ti dorazí zpÄ›t. NeÅ¾ si dce
tak jí to trvá neuvÄ›Å™itelných deset minut. Po pár krocích potkáme kamarádku, kterou jsem dÄ›snÄ› dlouho nevidÄ›la a moc
ráda bych s ní promluvila, ona je taky nad&scaron;ená, Å¾e mÄ› vidí, ale musím se omluvit, Ä•as je neúprosný. Jde s námi
aspoÅˆ kousek pÅ™es námÄ›stí a s pohledem na orloj se nerada louÄ•ím a nasazujeme vy&scaron;&scaron;í tempo. Do baletu
dorazíme tak akorát, takÅ¾e honem pÅ™evléct a domÅ¯. Holky se vítají a objímají, jakoby se nejménÄ› rok nevidÄ›ly.
Dom
jsme vlastnÄ› na otoÄ•ku. OdloÅ¾it aktovku, sníst malou lehkou svaÄ•inu, aby plný Å¾aludek netáhl ke dnu. Star&scaron;í dcer
má plavání. PrtÄ› musíme vzít sebou, coÅ¾ obná&scaron;í vyjít dÅ™ív, protoÅ¾e holt nechodí tak rychle. NebezpeÄ•í této cesty
je&scaron;tÄ› skrývá ve dvou obchodech s hraÄ•kami, kolem kterých musíme projít. Ajajajajaj. Cestou z baletu dítÄ› skáÄ•e a
chlubí se, co se dnes nauÄ•ili a nejradÄ›ji by to ukázala je&scaron;tÄ› venku na ulici.
Malá zastávka doma a hup do
dal&scaron;í akce. V&scaron;e probíhá podle oÄ•ekávání. Táhnu prtÄ› od jedné výlohy, jako krkavÄ•í matka táhnu prtÄ› od
druhé výlohy. Na kÅ™iÅ¾ovatce pÅ™i Ä•ekání na zelenou se otoÄ•í a chce jít domÅ¯, protoÅ¾e ji bolí noÅ¾ky. Chápu to, taky
nohy a nejradÄ›ji bych &scaron;la domÅ¯.
Na bazénÄ› se chce taky pÅ™evléct do plavek a jít plavat se ségrou. PÅ™edám
star&scaron;í dítÄ› paní trenérce a jdeme na tribunu dívat se, jak se jí bude daÅ™it. Cítím, jak se mi v tom vlhku kroutí vlasy, je m
horko a spala bych. Zívám, div si nevykloubím panty. PrtÄ› nabralo dal&scaron;í dávku energie, zatímco u mÄ› fungují jen
automatické procesy. Cokoliv nad tento podvÄ›domý základ je vypnuté nebo maximálnÄ› zpomalené.
Jediné, co mÄ›
napadá, je &scaron;ílená my&scaron;lenka, Å¾e v tom kinÄ› veÄ•er usnu. Cestou domÅ¯ dítÄ›, do té doby plné energie a
vesele poskakující, protestuje, Å¾e ho bolí nohy a Å¾e se chce nést. Má smÅ¯lu. Doby no&scaron;ení jsou dávno za námi.
Dojdeme koneÄ•nÄ› domÅ¯, holky mají hlad. Já mám taky hlad, ale jdu venÄ•it psa. Po venÄ•ení stihnu dopít zbytek druhého
studeného kafe, dát si do pusy pár ke&scaron;u oÅ™í&scaron;kÅ¯ a vzpomenout si, Å¾e jsem si chtÄ›la nÄ›co udÄ›lat s vlasy.
Pohled do zrcadla mÄ› ujistí, Å¾e to nebude jen tak.
Je Ä•tvrt na sedm, manÅ¾el volá, Å¾e je na nádraÅ¾í a Å¾e tentokrát
zázrakem Å¾ádné zpoÅ¾dÄ›ní, jen deset minut v ÄŒeské TÅ™ebové, ale Å¾e to dohnal. NejradÄ›ji bych si &scaron;la lehnou
Ä•erstvÄ› povleÄ•ená postel pÅ™ímo volá. Zívám a mám pocit, Å¾e jsem dnes u&scaron;la sto jarních kilometrÅ¯ v jediném dni.
Do kina stihneme pÅ™ijít akorát, odkládám si v loÅ¾i pÅ™ed sebe skleniÄ•ku s bílým vínem a napadá mÄ›, Å¾e jsem si spí
mÄ›la dát doppio. V sále je &scaron;ílené teplo, tak na tílko, a já mám na sobÄ› svetÅ™ík. ManÅ¾el cosi Å™íká a já bojuji sama
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se sebou. Cítím, jak mi tÄ›Å¾knou víÄ•ka a posílám manÅ¾ela pro colu, abych se trochu nakopla. podvÄ›domÄ› pÅ™emý&sca
jaká by to byla ostuda, kdybych usnula a nedejboÅ¾e spadla ze Å¾idle. PÅ™ichází JiÅ™í Kolbaba a zaÄ•íná svou
pÅ™edná&scaron;ku o Bali. Nad&scaron;enÄ› a zajímavÄ› vykládá své záÅ¾itky a dojmy, noÅ™ím se do fotografií a mám
pocit, jako bych tam byla s ním. Jedno je jisté, urÄ•itÄ› neusnu. Zítra budu celý den prodávat na jarmarku, takÅ¾e si odpoÄ•inu.
Oproti dne&scaron;ku to bude fakt jako dovolená... PAVLA VODOMÄšRKA, a její úplnÄ› obyÄ•ejný den...

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 16 October, 2019, 20:33

