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Na práva jsem &scaron;la z trucu. Nevzali mÄ› totiÅ¾ na psychologii, kde jsem se pÅ™edvedla jako naivní pseudointelektuál
s nutkáním radit celému svÄ›tu. Ukázalo se, Å¾e pro studium na právnické fakultÄ› jsou to ale ideální parametry. Z trucu
se velmi rychle stal skuteÄ•ný zájem, zvlá&scaron;tÄ› pÅ™ihlédnu-li k hodinám Å™ímského práva v podání Prof. SkÅ™ejpka, d
kterého jsem se neprodlenÄ› zamilovala.
Jako milovníka v&scaron;eho Å¾ivého (kdysi jsem dokonce demonstrovala za právo slepic na podestýlku) mÄ› zaujaly
zejména pÅ™edmÄ›ty s humanitární a lidskoprávní tématikou, kde jsem si pÅ™i pÅ™edná&scaron;kách kreslila do
se&scaron;itu znak míru, srdíÄ•ka a dal&scaron;í humanitární a lidskoprávní útvary. Léta studia a advokátní praxe mÄ›
pak sice nauÄ•ila tlouct pÄ›stí do stolu v soudní síni, vypoÅ™ádávat spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ a vymáhat smÄ›nky, ale moje
odolnost vÅ¯Ä•i rÅ¯zným sbírkám a podnapilým osobám Å¾ebrajícím peníze na fiktivní cestu vlakem je nadále mizerná.
Odhlédnu-li od jednoho konfliktu s fale&scaron;ným Ka&scaron;parem, který mi pÅ™edloni odmítal ukázat prÅ¯kaz tÅ™í králÅ¯,
hemÅ¾í se to u mÄ› doma charitativními pÅ™ívÄ›sky, propiskami a pohledy a nÄ›kolikrát jsem se uÅ¾ dobromyslnÄ› vzdala
honoráÅ™e, protoÅ¾e mi bylo líto vlastního klienta. V posledních letech vykazuji pouze pomÄ›rnÄ› slu&scaron;nou odolnost pro
JehovistÅ¯m, kteÅ™í sídlí v mém bezprostÅ™edním sousedství, a s nimiÅ¾ jsem tím pádem v pravidelném kontaktu. Asertivní
vyjednávání o podstatÄ› boha a potÅ™ebnosti transfuzí se naprosto míjelo úÄ•inkem. OsvÄ›dÄ•ilo se mi aÅ¾ struÄ•nÄ› pÅ™ed
jsem posedlá Ä•áblem. ZÅ™ejmÄ› právÄ› on mi vnukl pÅ™ed loÅˆskými Vánoci my&scaron;lenku, Å¾e je tÅ™eba potÄ›&scar
vyÄ•erpanou babiÄ•ku nÄ›jakým humanitárním dárkem. V metru jsem listovala Ä•asopisem, odkud na mÄ› vykoukla vysmátá
paní se smetákem jménem Oksana, která pod nápisem &bdquo;Cizinky na úklid&ldquo; prohla&scaron;ovala, Å¾e je
pracovitá, levná a vyspí se v&scaron;ude. Náhle mnÄ› osvítilo. Taková Oksana by mohla babiÄ•ce umýt okna a podlahu,
vyle&scaron;tit parkety, pokecat u kafe a je&scaron;tÄ› by se královsky vyspala pod pravou duchnou. Nápad mi to
pÅ™i&scaron;el vskutku geniální. Barevné webové stránky se hemÅ¾ily veselými Ukrajinkami s mopem, rejÅ¾ákem a
popisem, co která paní umí le&scaron;tit, ale Oksana se smetákem byla jednoznaÄ•nÄ› nejsympatiÄ•tÄ›j&scaron;í. I napsala
jsem agentuÅ™e e-mail a domáhala se dvoudenního vánoÄ•ního poukazu na Oksanu, které dám slu&scaron;nÄ› vydÄ›lat,
kdyÅ¾ se ujme zvelebení babiÄ•Ä•ina domu. Hladila jsem si své Ä•erstvÄ› tÄ›hotné bÅ™icho, které bych nerada nechala lézt po
okenních rámech, a pÅ™edstavovala si babiÄ•ku, jak hlásí &scaron;mouhy na oknech a Oksanu, jak je s úsmÄ›vem Ä•istí. KdyÅ
je&scaron;tÄ› v polovinÄ› prosince Å¾ádný poukaz ani odpovÄ›Ä• na e-mail nedorazily, zaÄ•ala se vidina Oksany k VánocÅ¯m
zvolna rozpou&scaron;tÄ›t. Renato, ty nejsi typ, co dává babiÄ•ce k VánocÅ¯m mejdlíÄ•ko, Å™íkala jsem si odhodlanÄ›.
Napsala jsem tedy dal&scaron;í, ponÄ›kud drsnÄ›j&scaron;í mail, v nÄ›mÅ¾ jsem agenturu upozornila na to, Å¾e Vánoce se blí
co je teda s tou Oksanou!? OpÄ›t bez odpovÄ›di. ZaÄ•ala jsem být nervózní. PÅ™edstava geniálního dárku se opou&scaron;tí
&scaron;patnÄ›. Pár dní pÅ™ed Vánoci jsem své úsilí vzdala a smutnÄ› bloumala mezi regály s mejdlíÄ•ky. NeoblaÅ¾ilo mÄ› an
rozdání tÅ™etiny VánoÄ•ního rozpoÄ•tu v&scaron;udypÅ™ítomným potÅ™ebným, ani ta&scaron;ka na koleÄ•kách, která umí v
schody, a kterou jsem babiÄ•ce poÅ™ídila s pocitem trapného kompromisu. Trpkost ze zmaÅ™eného nápadu ve mnÄ› ale
vyplula na povrch kdykoliv jsem nÄ›kde zahlédla ta&scaron;ku na koleÄ•kách, a trvala aÅ¾ do chvíle, kdy jsem nÄ›kdy v únoru
zaslechla z televize: &bdquo;&hellip;Fiktivní agentura Cizinky na úklid mÄ›la za cíl upozornit veÅ™ejnost na bezprecedentní
poru&scaron;ování lidských práv v oblasti zamÄ›stnávání cizincÅ¯&hellip;&ldquo;. OkamÅ¾itÄ› se mi vybavila série mých emailÅ¯ podepsaných hlaviÄ•kou advokátní kanceláÅ™e a domáhajících se Oksany a jejího smetáku. A já se tímto
omlouvám OksanÄ›, které pÅ™eju uspokojivé pracovní podmínky, a babiÄ•ce slibuju, Å¾e v létÄ› vymýtím Ä•ábla mytím oken.
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