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KDYÅ½ SI HRAJOU HOLÄŒIÄŒKY
PondÄ›lÃ-, 12 listopad 2007

UÅ¾ odmaliÄ•ka jsem se tÄ›&scaron;ila na dobu, aÅ¾ budu mít své vlastní miminko. Vozila jsem s kamarádkou v koÄ•árku
panenku vlasatici - takzvanou chodiÄ•ku, protoÅ¾e pÅ™i zakoupení chodila, od Ä•ehoÅ¾ jsem jí v cukuletu dopomohla a ten ch
strojek, co ji mÄ›l posunovat pÅ™i vykroÄ•ení vÅ¾dy druhou nohu vpÅ™ed, jsem je&scaron;tÄ› ten den strhla.
Od té doby chodila jen pomyslnÄ›, a závidÄ›la jsem pÅ™itom sousedovic Alence její &bdquo;skuteÄ•né miminko" i s dírkou
v pusince, do které se dal vloÅ¾it modrý dudlík. Miminko se jmenovalo PetÅ™ík a za zelené lízátko mi ho Alenka pÅ¯jÄ•ovala
tÅ™eba i na celé dvÄ› hodiny dennÄ›. ObÄ› dvÄ› jsme stra&scaron;nÄ› dlouho touÅ¾ily mít svoje miminka, nejlépe dvojÄ•átka,
chlapeÄ•ka a holÄ•iÄ•ku. Nádherná pÅ™edstava jednoho modrého a jednoho rÅ¯Å¾ového miminka ve velkém koÄ•áÅ™e se mÄ
drÅ¾ela asi do mých &scaron;estnácti let, neÅ¾ se mé sestÅ™e narodil Pavlík, divoch na druhou a já si v tu správnou dobu
uvÄ›domila, Å¾e ke &scaron;tÄ›stí napoprvé jedno dítÄ› bohatÄ› staÄ•í.
Å½e jsem tÄ›hotná, jsem vÄ›dÄ›la dÅ™ív, neÅ¾ mi
gynekoloÅ¾ka na stÅ™edisku. PÅ™íznaky jsem vykazovala v&scaron;echny, dokonce i nÄ›jaké navíc. TrpÄ›la jsem Å¾aludeÄ•
nevolností, zaÄ•ala jsem pÅ™ibírat na váze a Åˆadra mi puÄ•ela na v&scaron;echny strany a nejvíc kupÅ™edu, zpátky ni krok hlavnÄ› z podprsenky ven - takovým zpÅ¯sobem, Å¾e mÅ¯j pÅ™ítel dobrovolnÄ› &scaron;el a vnutil mi novou o Ä•íslo vÄ›t&scar
podprsenku za hÅ™í&scaron;né peníze, aby mÄ› ochránil pÅ™ed Å¾havými zraky v&scaron;ech kolemjdoucích muÅ¾Å¯.
M
lékaÅ™ka v&scaron;ak vÅ¯bec nechtÄ›la vÄ›Å™it v&scaron;em tÄ›mto vnÄ›j&scaron;ím pÅ™íznakÅ¯m, podle jejích vy&scaron;e
jsem do tÄ›hotenství mÄ›la asi tak daleko jak stará Kudláková do Miss World 2007. Nevolnosti pÅ™iÄ•ítala bujarým veÄ•írkÅ¯m,
nezdravé a nepravidelné stravÄ› a pÅ™emíÅ™e alkoholu, a hlavnÄ› du&scaron;evnímu rozpoloÅ¾ení mému a mých deváÅ¥ák
Pravila, Å¾e za &scaron;est týdnÅ¯ se to jistojistÄ› zlep&scaron;í, protoÅ¾e zaÄ•nou letní prázdniny. VysvÄ›tlila mi, Å¾e ranní
nevolnosti se objevují zhruba od 4. do 12. týdne a já podle v&scaron;eho je mám nejménÄ› pÅ¯l roku a Å¾e by to vidÄ›la
spí&scaron; k internistovi s podezÅ™ením na Å¾aludeÄ•ní neurózu, potaÅ¾mo i vÅ™edy. Zvy&scaron;ování hmotnosti koment
nadmÄ›rnou konzumací Ä•okolády (je dobrá na nervy) a nedostatku pohybu. O tom, Å¾e uÄ•ím matematiku a tÄ›lesnou výchovu
jsem taktnÄ› pomlÄ•ela.
KdyÅ¾ mÄ› asi popáté ujistila, Å¾e opravdu nejsem tÄ›hotná a proto Å¾e nemám vysazovat antikon
(&bdquo;kterou pÅ™ece berete bez vynechání uÅ¾ od loÅˆského záÅ™í, ne, sleÄ•no Sovová?"), obdaÅ™ila mÄ› tak pronikavý
pohledem, Å¾e jsem se neodváÅ¾ila ani pípnout, protoÅ¾e jistÄ› vidÄ›la na dnÄ› mé Ä•erné du&scaron;e, kolik pilulek jsem zd
zapomnÄ›la za tu dobu uÅ¾ít ve stejnou dobu a vzpomnÄ›la jsem si na to aÅ¾ na druhý den ráno). &bdquo;Nebojte se,
hormonální antikoncepce patÅ™í k nejspolehlivÄ›j&scaron;ím metodám plánování rodiÄ•ovství," ujistila mÄ› na závÄ›r, naÄ•eÅ¾
jsem nesmÄ›le pípla, Å¾e ale já dítÄ› chci uÅ¾ od mých deseti let.
&bdquo;KdyÅ¾ budete chtít otÄ›hotnÄ›t, tak musíte antik
vysadit," zavrÄ•ela nesouhlasnÄ› a zakroutila hlavou. &bdquo;Ve svém vÄ›ku uÅ¾ byste mohla mít jasno, co vlastnÄ› chcete."
Vstala jsem. SevÅ™ela mi ruku: &bdquo;Na shledanou, sleÄ•no Sovová. A buÄ•te klidná, jste naprosto v poÅ™ádku a zatím
skuteÄ•nÄ› nejste tÄ›hotná." NechtÄ›la nikdy ani sly&scaron;et o konspiraÄ•ní teorii &bdquo;O zastydlém tÄ›hotenství" (kdyÅ¾
mÅ¯Å¾e být zastydlá puberta) ani o zpomaleném prÅ¯bÄ›hu prvního trimestru na dobu pÅ¯l roku a pÅ™edepsala mi novou
várku antikoncepce. Potom mÄ› ruku v ruce radÄ›ji vyprovodila do Ä•ekárny, abych se náhodou znovu nevnutila na
vy&scaron;etÅ™ovací lehátko.
KdyÅ¾ jsem po prázdninách, svÄ›Å¾í a opálená a odpoÄ•atá (dva mÄ›síce bez dítek
&scaron;kolou povinných) do&scaron;la na pravidelnou kontrolu a pro pÅ™edpis na dal&scaron;í antibejbypilule, abych si
mohla v klidu a bez starostí uÅ¾ívat v&scaron;ech zázrakÅ¯ láskyplných intimností Å¾ivota ve dvou, zamy&scaron;lenÄ› pokýva
hlavou a dlouze na mÄ› nevÄ›Å™ícnÄ› hledÄ›la: &bdquo;No, sleÄ•no Sovová, dal&scaron;í recept vám ale bohuÅ¾el
nepÅ™edepí&scaron;u. Dnes tedy urÄ•itÄ› ne. Gratuluji vám, jste tÄ›hotná."
Tentokrát mi dokonale vyrazila dech, aÅ¾ jsem
zapomnÄ›la na v&scaron;echny pÅ™íznaky tÄ›hotenství, které mÄ› v té dobÄ› nadobro opustily a taky na svých pÄ›t ztracených
Tentokrát jsme si vymÄ›nily role a ta, která po vy&scaron;etÅ™ení bývala zadumaná, coÅ¾e to ta Å¾enská vlastnÄ› chce, jsem
byla já. TÄ›hotenství se stalo nejúÅ¾asnÄ›j&scaron;í náplní mého Å¾ivota. Nabyla jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ení, Å¾e malá Eli&scaro
rostoucí v mém bÅ™i&scaron;e, nutnÄ› potÅ™ebuje ke svému zdravému vývoji jen to nejlep&scaron;í, nejlahodnÄ›j&scaron;í a
nejchutnÄ›j&scaron;í, plné vitamínÅ¯ a dal&scaron;ích potÅ™ebných látek ve formÄ› naprosto pÅ™írodní, nikoliv tabletkové. A v
jiném se snoubí tohle v&scaron;echno, neÅ¾ v Ä•okoládÄ›? VÄ›dÄ›la jsem, Å¾e tvoreÄ•ek, vyvíjející se ve mnÄ›, bude dÄ›vÄ•á
Eli&scaron;ka. Ta jistota byla pevnÄ›j&scaron;í neÅ¾ dÄ›lostÅ™elecká tvrz HaniÄ•ka u Rokytnice v Orlických horách, i kdyÅ¾ m
v&scaron;ichni pÅ™esvÄ›dÄ•ovali, Å¾e to bude chlapeÄ•ek, podle tvaru bÅ™icha i dal&scaron;ích babských zku&scaron;eností
Kdepak, Eli&scaron;ka je holka jako z rÅ¯Å¾e kvÄ›t a poÄ•kejte, za pár týdnÅ¯ jdu na ultrazvuk a tam se to jasnÄ› potvrdí, stála
jsem si za svým.
Ranní nevolnosti pÅ™i&scaron;ly o nÄ›co pozdÄ›ji, neÅ¾ se psalo v odborných pÅ™íruÄ•kách, a byly skute
trvaly pÅ™esnÄ› od rána do rána a následující den pro zmÄ›nu zase od rána do rána. V noci mi bylo &scaron;patnÄ› i ve
snech.
TÄ›hotenství je ov&scaron;em fajn, jen se zmÄ›ní va&scaron;i pÅ™átelé a z va&scaron;í nejlep&scaron;í kamarádky s
stane druhá nejlep&scaron;í kamarádka a tou první nejlep&scaron;í se stane záchodová mísa. ÄŒetnost objetí nové
nejlep&scaron;í kamarádky pÅ™edÄ•í i v&scaron;echna objetí milovaného muÅ¾e a kaÅ¾dé ráno spolu budete ve styku
mnohem intimnÄ›j&scaron;ím neÅ¾ kdykoli pÅ™edtím, strávíte u ní vÄ›t&scaron;inu va&scaron;eho volného Ä•asu, kdyÅ¾ se te
zrovna necpete Ä•okoládou a kyselými okurkami. A zaÄ•nete kupovat rÅ¯Å¾ová mejdlíÄ•ka s kvÄ›tinovou vÅ¯ní tak, aby ladila
s pÅ™ibývající Eli&scaron;Ä•inou rÅ¯Å¾ovou výbaviÄ•kou. Otec dítÄ›te asi po mÄ›síci mého toaletního pÅ™átelství s mísou si
pov&scaron;iml, Å¾e mu ráno nÄ›kdo chybí v posteli a Å¾e na záchodÄ› není sly&scaron;et jeho volání od poÄ•ítaÄ•e, jestli nev
kde má brýle na dálku a klíÄ•e od auta, a taky toho, Å¾e je permanentnÄ› obsazené WC. &bdquo;Prosím tÄ›, jsi v poÅ™ádku?
Není ti nÄ›co?"&bdquo;Jsem, miláÄ•ku," ujistím ho pÅ™es záchodové dveÅ™e s totálnÄ› vyprázdnÄ›ným Å¾aludkem, toho dne
asi podesáté, a okamÅ¾itÄ› dostanu chuÅ¥ na tabulku Ä•okolády.
I pÅ™es to v&scaron;echno týdny ubíhají a my
s Eli&scaron;kou jdeme na ultrazvukové vy&scaron;etÅ™ení. TÄ›&scaron;ím se, aÅ¾ uvidím toho malého Ä•lovíÄ•ka na monitor
donesu jeho fotografii mému nejdraÅ¾&scaron;ímu. Cestou tam je&scaron;tÄ› koupím asi padesátou rÅ¯Å¾ovou mikinku a
rÅ¯Å¾ovobílé malé capáÄ•ky. V&scaron;echno je, jak má být. RuÄ•iÄ•ky, noÅ¾iÄ•ky, hlaviÄ•ka, tady to dusající je srdíÄ•ko, obl
jak od panenky a ejhle, tvoreÄ•ek si cucá prstíÄ•ek. Malý zázrak, tahle technika. Eli&scaron;ka je naprosto dokonalý
andÄ›líÄ•ek. &bdquo;MÅ¯Å¾ete být klidná, maminko," Å™íká doktor od ultrazvuku a ukazuje mi jednotlivé konÄ•etiny a orgány.
&bdquo;V&scaron;echno je, jak má být, velikost odpovídá 28. týdnu tÄ›hotenství, srdíÄ•ko &scaron;lape jak hodinky a
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podívejte se semhle, no to je paráda," hlaholí s py&scaron;ností v hlase, jako by to nenarozené dítÄ› bylo zrovna jeho.
Dívám se na místo, kam ukazuje silný muÅ¾ský prst a oÄ•i mám rozjitÅ™ené dojetím. &bdquo;Podívejte, bude to kluk jako buk,
smÄ›je se a já hledím na tu blikající obrazovku jako ve snách a tam, kde má mít moje Eli&scaron;ka holÄ•iÄ•í kaÄ•enku, vidím
naprosto neeli&scaron;kovského cambrlíka.
Jediné, na co jsem schopna myslet, je otázka, jak v&scaron;echny ty
rÅ¯Å¾ové serepetiÄ•ky vysvÄ›tlím nastávajícímu velmi praktickému tatínkovi, který mi kaÅ¾dý veÄ•er dával pÅ™edná&scaron;k
tom, jak je nejvhodnÄ›j&scaron;í poÅ™ídit výbaviÄ•ku v neutrálních barvách, jako je Å¾lutá, svÄ›tle zelená nebo jeho oblíbená
béÅ¾ová... Pavlínka ..
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