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(aneb nÄ›co úvah na téma, jak se vyrovnat se &scaron;edesátými narozkami). Nebudu se tváÅ™it rozjuchanÄ› a tvrdit, Å¾e
pokroÄ•ilej&scaron;í vÄ›k má samé výhody. To bohuÅ¾el nemá &ndash; Ä•lovÄ›k tráví poÅ™ád víc Ä•asu obcházením lékaÅ™
ranním joggingu píchá v koleni, kopání krumpáÄ•em vás unaví znatelnÄ› dÅ™ív... a taky kníÅ¾ka, obraz nebo hudba, mÄ› uÅ¾
nadchnou zÅ™ídkakdy, protoÅ¾e jsem tak nÄ›jak uÅ¾ v&scaron;echno v té Ä•i oné podobÄ› vidÄ›la, sly&scaron;ela a nÄ›kdy v
vnímala.
Cizí jazyky lezou do hlavy znatelnÄ› hÅ¯Å™. Inu, jak zpívá R. A. Dvorský, do du&scaron;e podzim se jiÅ¾ vkrádá... A
lamentovat je snadné a právÄ› proto, Å¾e nevýhody vy&scaron;&scaron;ího vÄ›ku jsou tak oÄ•ividné, bude dobÅ™e se pÅ™ec
podívat na ty výhody. Tak napÅ™íklad kdyÅ¾ mÄ› nÄ›kdo pustí sednout v tramvaji, uÅ¾ se nemusím cítit dotÄ•ená a pÅ™emý&
proÄ• asi dnes vypadám jako troska. Co je dÅ¯leÅ¾ité: vÄ›k je alibi. Mám právo na lenost, mÅ¯Å¾u si zjednodu&scaron;it
Å¾ivot a nemusím mít poÅ™ád ten u&scaron;tvaný pocit, Å¾e &bdquo;nestíhám&ldquo; - tedy to jsem nemusela nikdy, ale teÄ•
mám dobré alibi i sama pÅ™ed sebou a pÅ™ed tÄ›mi vnitÅ™ními bÄ›sy, které mÄ› neustále vhánÄ›jí do nových a nových Ä•inn
Mám nárok na zapomnÄ›tlivost - koneÄ•nÄ›! - Tím myslím tÅ™eba situace, kdy jsem v zamy&scaron;lení odjela metrem opaÄ•n
smÄ›rem, nebo kdy jsem &scaron;la pro nÄ›co do sklepa a zapomnÄ›la jsem, pro co... to se mi stávalo vlastnÄ› úplnÄ›
vÅ¾dycky a tak znaÄ•ná roztrÅ¾itost byla na pováÅ¾enou, ale teÄ• si mÅ¯Å¾u Å™íkat, Å¾e je v poÅ™ádku a Å¾e na tom je&
nejsem tak &scaron;patnÄ›. Mám mnohem vÄ›t&scaron;í právo na vrto&scaron;ivost a prostoÅ™ekost, vlastnÄ› se mÅ¯Å¾e
volnÄ›ji projevit mÅ¯j vnitÅ™ní puberÅ¥ák a mohu tÅ™eba Å™íkat lidem impertinence, k Ä•emuÅ¾ jsem vÅ¾dycky mÄ›la pÅ™
TeÄ• je to mnohem spoleÄ•ensky pÅ™ijatelnÄ›j&scaron;í, protoÅ¾e kaÅ¾dý ví, co se dá od energických dÅ¯chodkyÅˆ oÄ•ekáva
Mimochodem, mÅ¯j pÅ™ítel vypozoroval, Å¾e v ÄŒechách máme oproti jiným zemím zvlá&scaron;tní kategorii star&scaron;ích
Å¾en, kterou oznaÄ•uje jako &bdquo;zuÅ™ivé babiÄ•ky&ldquo;. U toho bych se zastavila, protoÅ¾e vÄ›t&scaron;í ráznost
staÅ™enek je prosím dána nejen sociálnÄ›, ale i biologicky. Mladé Å¾eny potÅ™ebují spoustu mírnosti a trpÄ›livosti, protoÅ¾e
by asi zlobícím dÄ›tem hrozily stra&scaron;né vÄ›ci, a zlobícím muÅ¾Å¯m moÅ¾ná zrovna tak. Å½enské hormony, kterých jsme
mládí plné, nás vybavují poddajností a trpÄ›livostí. Star&scaron;í Å¾eny jsou na tom zásadnÄ› jinak. EvoluÄ•nÄ› to má svÅ¯j
smysl, jejich kmen Ä•i rod v nich má pracovní síly, které bychom mohli pÅ™irovnat ke vÄ•elám dÄ›lnicím nebo mravenÄ•ím
vojákÅ¯m. Tomu se pÅ™izpÅ¯sobuje i na&scaron;e tÄ›lo, rovnováha na&scaron;ich hormonÅ¯ se posouvá ve prospÄ›ch
testosteronu, dokonce nám zaÄ•ínají rÅ¯st fousy a jsme mnohem ráznÄ›j&scaron;í a nedáme si uÅ¾ v&scaron;echno líbit.
TakÅ¾e i já si v rámci toho mohu daleko volnÄ›ji &ndash; jak se Å™íká &ndash; pou&scaron;tÄ›t hubu na &scaron;pacír!
Druhou mnoÅ¾inu výhod bych oznaÄ•ila jako upÅ™ímné a opravdové vnitÅ™ní zklidnÄ›ní. Mluvila jsem o vnitÅ™ních bÄ›sech,
Å¾enou do nových a nových aktivit a jejich vÄ›Ä•ného nestíhání. Nyní tito bÄ›sové skuteÄ•nÄ› vyklízejí pole a Ä•lovÄ›k zaÄ•íná
v&scaron;echno brát relaxovanÄ›ji, leÅ¾érnÄ›ji a s nadhledem. Tak nÄ›jak ví, Å¾e na v&scaron;ech tÄ›ch výkonech zas tolik
nesejde. Dostane se do stavu jakéhosi &bdquo;zenového spoÄ•inutí&ldquo;, napÅ™íklad zahrádkáÅ™ského, ale v mém
pÅ™ípadÄ› i samozásobitelského. DÅ™ív mi &scaron;lo hroznÄ› na nervy, kdyÅ¾ se mÄ›ly sklízet a zpracovávat nÄ›jaké plod
zahrádky. SamozÅ™ejmÄ› Å¾e mým hlavním hobby je propagace sobÄ›staÄ•nosti, permakultury a samozásobitelství, ale nÄ›co
jiného jsem kázala a nÄ›co jiného doopravdy dÄ›lala... poÅ™ád mi hoÅ™ely nÄ›jaké termíny pÅ™ekladÅ¯, musela jsem
Å™e&scaron;it krize v na&scaron;í organizaci a tak dále, tak pro mÄ› byl opravdu problém se zklidnit a tÅ™eba trpÄ›livÄ› obírat
keÅ™Å¯ kuliÄ•ky rybízu... JenÅ¾e loni jsme mÄ›li na zahradÄ› rybízu spoustu a moje maminka pÅ™estala zvládat zavaÅ™ová
jsem se do toho se zaÅ¥atými a skÅ™ípajícími zuby (taková ztráta Ä•asu!) pustila. PostupnÄ› jsem se do té práce vÅ¾ila a
zaÄ•ala mÄ› bavit. Zabralo mi to celé odpoledne, svedla jsem boj s od&scaron;Å¥avÅˆovaÄ•em, pak jsem stála nad hrncem,
kde se vaÅ™ila smÄ›s &scaron;Å¥ávy a Å¾elírovacího cukru, sbírala pÄ›nu... zklidnila jsem se u toho a pochopila jsem, jaké to
má pÅ¯vaby. Zasnila jsem se a pÅ™edstavovala jsem si, Å¾e neexistují supermarkety, kde si mohu rybízový dÅ¾em koupit za
sumu, kterou si vydÄ›lám za stokrát krat&scaron;í Ä•as, neÅ¾ strávím výrobou tohohle domácího dÅ¾emu. V&scaron;ímala
jsem si, Å¾e kaÅ¾dá rudÄ› prÅ¯svitná kuliÄ•ka je vlastnÄ› malé umÄ›lecké dílo. Olizovala jsem si z prstÅ¯ hustou kyselou
&scaron;Å¥ávu, kochala jsem se pohledem do naplnÄ›ných rubínovÄ› prosvítajících skleniÄ•ek... v podstatÄ› byl tenhle záÅ¾ite
velká krása. Na závÄ›r sem je&scaron;tÄ› vsunu povzbudivé etnické okénko. PÅ™ed Ä•asem jsem byla ve vietnamské
restauraci a pÅ™es její práh se právÄ› belhala ven shrbená staÅ™enka o holi. Moje první reakce byla netrpÄ›livost: staÅ™enka
zdrÅ¾ovala a blokovala vchod nám ostatním, kteÅ™í jsme spÄ›chali nÄ›co zhltnout. - Pak jsem si v&scaron;imla, jak s ní jedná
vietnamský personál. Jeho dva nebo tÅ™i Ä•lenové se hrnuli za ní a vyprovázeli ji s nesmírnou uctivostí, s tisíci úsmÄ›vÅ¯ a
úklon, drÅ¾eli jí dveÅ™e a pÅ™áli hezký den... zkrátka se mohli pÅ™etrhnout. Pochopila jsem, Å¾e takhle to v jejich kultuÅ™
vztahy ke starým lidem prostÄ› chodí. TakÅ¾e s postupným etnickým promÄ›Åˆováním na&scaron;í spoleÄ•nosti se moÅ¾ná bu
staÅ™enky a staÅ™íci tÄ›&scaron;it stále vÄ›t&scaron;ímu spoleÄ•enskému uznání! EVA HAUSEROVÁ
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