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Tohle mne napadlo, kdyÅ¾ si mi uÅ¾ nÄ›kolik lidí stÄ›Å¾ovalo na svoji nespavost. Já jsem totiÅ¾ spací vagon, a stejnÄ› tak m
dcera; a zÅ™ejmÄ› to bude na&scaron;e rodové dÄ›dictví z máminy strany, po jejím otci. Moje máma se za svobodna
jmenovala Klímová. Význam tohoto jména lze najít hned dvojí:

1) Toto pÅ™íjmení je odvozeno od kÅ™estního jména Klement (i Kliment). Jméno vychází z latinského slova clemens
(pÅ™ípadnÄ› clementis), které znamená "vlídný, milostivý, mírný"; 2) Toto pÅ™íjmení je odvozeno od slova klímati a význa
ospalec, aÅ¾ lenoch.
Taky jsem si spoÄ•ítala, Å¾e kdybych Å¾ila do devadesáti let a dennÄ› prospala svých osm hodin, ta
bych vlastnÄ› Å¾ila jenom tÅ™etinu Å¾ivota, tedy 60 let. ProtoÅ¾e, jakmile upadnu do spánku, upadnu do bezvÄ›domí a
vÄ›t&scaron;inou nikdy ani nevím, co se mi zdálo. I kdyÅ¾ je to výhoda, vÅ¯bec neznám, co je to poÄ•ítání oveÄ•ek, napoÄ•ítám
tak maximálnÄ› do tÅ™í. A fakt to není jako v tom vtipu, kdy se potkají dva nespavci: &bdquo;Franto, já veÄ•er nemÅ¯Å¾u
nikdy usnout.&ldquo;
&bdquo;Tak to dÄ›lej jako já. ProstÄ› poÄ•ítej do tÅ™í, nÄ›kdy taky do pÅ¯l Ä•tvrté.&ldquo; Osm ho
aÄ•koliv by se mnÄ› to líbilo, to opravdu nedám, na tolik spánku nemám Ä•as ani teÄ•, v dÅ¯chodu. Spím v prÅ¯mÄ›ru tak
&scaron;est hodin dennÄ› (respektive noÄ•nÄ›), ale i tak svých rádoby devadesát let si ukrátím o celou jednu Ä•tvrtinu.
NotoriÄ•tí nespavci mi sice mohou závidÄ›t schopnost okamÅ¾itÄ› usnout kdykoliv a kdekoliv, ale já jim zas mohu závidÄ›t to,
Å¾e k regeneraci organizmu jim klidnÄ› postaÄ•í Ä•tyÅ™i hodiny dennÄ›. Rekordmanem v nespavosti byl Nicolas Tesla, ten s
jenom dvÄ› hodiny dennÄ› a tvrdil, Å¾e spánek je tichý zabiják. Asi mÄ›l pravdu, zemÅ™el aÅ¾ v 86 letech, a to je&scaron;tÄ›
následkem úrazu. ÄŒtyÅ™i hodiny staÄ•ily i Edisonovi, Churchillovi a Leonardu da Vinci. A pÅ™itom tÅ™i z nich se doÅ¾ili hod
kmetského vÄ›ku. No, pak mám nÄ›co vynaleznout, kdyÅ¾ valnou Ä•ást svého Å¾ivota prochrápu. DEERES
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