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StÅ™eda, 02 bÅ™ezen 2016

PÅ™estoÅ¾e máte dceru, musíte s ní na pánské záchodky, protoÅ¾e Å¾ádný normální muÅ¾ by se na dámy nikdy neodváÅ¾
jelikoÅ¾ jakékoli dítÄ› bude vÅ¾dycky vypadat jen jako záminka, abyste se mohli juknout. Na záchod pÅ™ilítneme vÅ¾dy na
poslední chvíli, protoÅ¾e malé dítÄ› to nikdy neví pÅ™edem, to zareaguje aÅ¾ ve chvíli, kdy si uprostÅ™ed hry chytí pÅ¯lky a
jeÄ•et. JenÅ¾e jakmile usedne, nastane doba meditaÄ•ní a vyprávÄ›cí.

Vy se zoufale snaÅ¾íte mít v&scaron;echno co nejrychleji za sebou, ale to dítÄ› ne. Ono si chce povídat. &ldquo;Já dÄ›lám
KubíÄ•ka,&rdquo; prohlásí si tÅ™eba. KubíÄ•ek je její bratranec. Ona si hovínka pojmenovává, protoÅ¾e je má ráda. KdyÅ¾ mu
dá jméno KubíÄ•ek, znamená to, Å¾e má KubíÄ•ka moc ráda, ale já jsem skoro pÅ™esvÄ›dÄ•ený, Å¾e KubíÄ•ek by z toho vÅ¯
nad&scaron;ený nebyl.
NejdÄ›sivÄ›j&scaron;í jsou její dotazy uprostÅ™ed této Ä•innosti, pÅ™iÄ•emÅ¾ vy v&scaron;echno
vyplýtváte na to, aby vám dítÄ› nespadlo do mísy. TÅ™eba: &ldquo;Tati, myslí&scaron;, Å¾e KubíÄ•ek najde tatínka a
maminku?&rdquo;
ProÄ• já? V&scaron;ichni rodiÄ•e mají dÄ›ti, které se ptají &ldquo;ProÄ• je nebe modré?&rdquo; nebo &ldquo;ProÄ• na
stromech roste listí?&rdquo; nebo &ldquo;ProÄ• je voda mokrá?&rdquo;... Jen já musím mít holku, která chce vÄ›dÄ›t, jestli
hovna vytváÅ™ejí kolonie.
Kdybych mÄ›l kluka, pravdÄ›podobnÄ› bych ho seznámil se syrovou realitou odpadních trubek, kanálÅ¯ a Ä•istiÄ•ek
odpadních vod. JenÅ¾e kdyÅ¾ máte holÄ•iÄ•ku&hellip; Podíváte se na ty její vyvalená kukadla, a i kdyÅ¾ je to asi jen tím, Å¾e
stejnÄ› jí Å™eknete: &rdquo;To ví&scaron;, Å¾e jo. Maminka hovínko uÅ¾ urÄ•itÄ› napekla buchty, tatínek hovínko rozdÄ›lal v
krbu&hellip;&rdquo; a spolknete konec, Å¾e celá ta podÄ›laná rodina se nemÅ¯Å¾e synáÄ•ka doÄ•kat.
Je&scaron;tÄ› hor&scaron;í je pak Ä•ást interakÄ•ní, kdy se tÅ™eba nÄ›kdo vedle v kabince zaÄ•ne Å™ezat smíchy. Viki n
zabouchá a kÅ™iÄ•í: &ldquo;Ticho! Tady se kaká!&rdquo; A od vedle se ozve chlap: &ldquo;A co já? Ty myslí&scaron;, Å¾e
tady peÄ•u rohlíky nebo co?&rdquo; a po chvíli: &ldquo;...i kdyÅ¾ vlastnÄ› jo.&rdquo; pak zaÄ•ne tlaÄ•it a vyráÅ¾í ze sebe:
&ldquo;AspoÅˆ jeden rohlíÄ•ééék!&rdquo;ÄŒehoÅ¾ se Viki okamÅ¾itÄ› chytí a hned pÅ™izvukuje: &ldquo;AspoÅˆ jeden
rohlíÄ•ééék!&rdquo; V tu chvíli bych se obÄ›sil na klice. StejnÄ› stra&scaron;né je, Å¾e takový záÅ¾itek dítÄ›ti utkvÄ›je, takÅ¾e
nejbliÅ¾&scaron;í náv&scaron;tÄ›vÄ›, jak usedne na mísu, prohlásí: &ldquo;Já jdu upéct rohlíÄ•ek!&rdquo; a zaÄ•ne
vehementnÄ› tlaÄ•it: &ldquo;AspoÅˆ jeden rohlíÄ•éééék!&rdquo;
Jen si tak povzdychnu, ale promÄ›zamnÄ› cokoliv, aÅ¥ si peÄ•e tÅ™eba anglický vánoÄ•ní pudink se sardinkama, jen aÅ¥ t
máme za sebou. Vedle v kabince se nÄ›kdo zachechtá, Viki se ulekne, pÅ™ikrÄ•í a svým jevi&scaron;tním &scaron;epotem
Å™ekne: &ldquo;Pán vedle taky peÄ•e rohlíÄ•ek.&rdquo; VÅ¯bec jsem neodpovÄ›dÄ›l, za mÄ› dobrý, je to vlastnÄ› eufemizmus
tak bude nazývat onu Ä•innost, jako rodiÄ• mohu být jen &scaron;Å¥astný. Å˜ekl bych, Å¾e i KubíÄ•ek v duchu tleskal, Å¾e je z
RohlíÄ•ky jsou fajn. A pak se od vedle ozve: &ldquo;Ale kdepák, já tady normálnÄ› seru.&rdquo;
Ticho. Tedy já, jinak celé záchodky Å™vou smíchy, pisoáÅ™i tam bryndají po dlaÅ¾diÄ•kách, protoÅ¾e v tu chvíli by netr
ani kontejner. ProÄ• to Å™íkal? To si opravdu myslel, Å¾e by nÄ›kdo vÄ›Å™il tomu, Å¾e si tam peÄ•e rohlíÄ•ky? ÄŒtyÅ™i ka
vedle sebe a jedny pekárny Penam? Viki je v&scaron;ak okamÅ¾itÄ› &scaron;Å¥astná, Å¾e má kolegu v práci a informuje:
&ldquo;Já dÄ›lám maminku a tatínka.&rdquo;
Od vedle se ozve zafunÄ›ní a konstatování: &ldquo;Tak to já dÄ›lám nejspí&scaron; tchyni.&rdquo;
Dal&scaron;í naprosto zbyteÄ•ná informace. TeÄ• jsem se zaÄ•al smát i já a málem mi spadlo dítÄ›. Je&scaron;tÄ› chvíli si
povídali pÅ™es stÄ›nu, aÅ¾ pán vedle s dal&scaron;ím zafunÄ›ním vstal, sly&scaron;eli jsme oblékání a potom zamumlání:
&ldquo;A hele, vono je jí to podobný.&rdquo; Do Viki, jako kdyÅ¾ stÅ™elí: &ldquo;JÁ TO CHCI VIDÄšT!!&rdquo; a snaÅ¾ila se
ven s holou zadnicí. MÄ›l jsem co dÄ›lat, abych ji udrÅ¾el. UÅ¾ jen s tÄ›ma jejíma hovÅˆousama jsem jich vidÄ›l víc, neÅ¾ jsem
chtÄ›l, je&scaron;tÄ› abychom chodili na exkurzi po cizích. DÄ›lalo se mi &scaron;patnÄ›. Pán vedle splachoval a Viki zaÄ•ala
breÄ•et: &ldquo;Já chtÄ›la vidÄ›t babiÄ•ku!&rdquo; Musel jsem dceru utÄ›&scaron;ovat, Å¾e jí uvidí doma a snaÅ¾il se jí zárove
vysvÄ›tlit, aÅ¥ doma o tomhle vÅ¯bec nemluví, jinak uÅ¾ babiÄ•ku neuvidí. Nikdy.
Ten blbeÄ•ek z vedlej&scaron;í kabinky se je&scaron;tÄ› zastavil, kdyÅ¾ sly&scaron;el, jak Viki pláÄ•e a zavolal: &ldquo;Jé
je mi líto, kdybych to vÄ›dÄ›l, tak bych vám to zabalil.&rdquo;
Debil. Ale Viki to utÄ›&scaron;ilo a pÅ™estala bulet.
O pár dní pozdÄ›ji jsme byli na párty, kde byl Ä•lovÄ›k, co vyrábÄ›l z balónkÅ¯ zvíÅ™átka a v&scaron;elijaké vÄ›ci. Viki chtÄ
udÄ›lat babiÄ•ku, tak jí vyrobil nÄ›co, co mÄ›la být babiÄ•ka, ale Viki bruÄ•ela, Å¾e jeden pán udÄ›lal babiÄ•ku, která vypadala
mnohem víc jako babiÄ•ka a já blahoÅ™eÄ•ím osudu, Å¾e jsem Viki staÄ•il odtáhnout dÅ™ív, neÅ¾ staÄ•ila cokoli vysvÄ›tlit. Z
ji odná&scaron;el, staÄ•ila jen fÅˆuknout, Å¾e ten &ldquo;výtvor&rdquo; nevidÄ›la&hellip; A chudák umÄ›lec hudral: &ldquo;Jak
mÅ¯Å¾e vÄ›dÄ›t, Å¾e to bylo hezÄ•í, kdyÅ¾ to nevidÄ›la?&rdquo;
Ale kdyby on vÄ›dÄ›l.
Kdyby tak vÄ›dÄ›l...
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