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VAROVÁNÍ: V prubÄ›hu Ä•tení se u vás mÅ¯Å¾e vyskytnou nutkavá potÅ™eba se podrbat. Jsem Ä•istotná. Myslím. AlespoÅˆ
podle obecných mÄ›Å™ítek. Sprcha je moje kamarádka. Ovoce a zeleninu drhnu kartáÄ•kem. Syrové vejce bych do úst
nevzala. V tramvaji se pÅ™idrÅ¾uji malíÄ•kem, který následnÄ› dezinfikuji. Nádobí myji ihned po pouÅ¾ití a v tekoucí vodÄ›. (J
v myÄ•ce, paneboÅ¾e!) Mám krátkosrstého psa, protoÅ¾e chlupatý se mi zdají tak tro&scaron;ku... schmuzig.

I pÅ™esto, nebo snad právÄ› proto, se mi nevyhýbají nemoci ze &scaron;píny, jako jsou stÅ™evní chÅ™ipky, jiné stÅ™evn
diskomforty, plísnÄ›, kvasinky a v&scaron;echny dal&scaron;í obvyklé i neobvyklé nechutnosti Å¾ivota bÄ›Å¾ných
&scaron;pindírÅ¯. S tím uÅ¾ jsem se tak trochu smíÅ™ila, jako s dal&scaron;í z mnoha nespravedlností Å¾ivota. To, co se u mÄ
doma odehrálo v minulých tÅ™ech týdnech, uÅ¾ ale povaÅ¾uji za vyloÅ¾enou provokaci. Jednoho rána jsem se probudila a
svrbÄ›lo mÄ› celý tÄ›lo. PÅ™i bliÅ¾&scaron;ím ohledání jsem rodinnému lékaÅ™i nahlásila 14 pupenÅ¯, pekelnÄ› svÄ›dících. "T
kopÅ™ivka, asi si nÄ›co snÄ›dla", pravil lékaÅ™ a vÄ›c povaÅ¾oval za uzavÅ™enou. Pupeny ale nemizely. PrávÄ› naopak. By
dál tím víc. PÅ™estala jsem postupnÄ› jíst jablka, &scaron;vestky, rajÄ•ata, zelí, Ä•okoládu -velmi bolestné - sýry, peÄ•ivo atd. N
jídelníÄ•ku mi zbyla ovesná ka&scaron;e s marmeládou a pupenÅ¯ neubývalo.

Noci byly tÄ›Å¾ký. Pod peÅ™inou pupeny svÄ›dÄ›ly jako sto Ä•ertÅ¯. Navíc jsem zaÄ•ala trpÄ›t vylouÄ•ením ze sociálního Å¾
kdyÅ¾ se ve spoleÄ•nosti neustále drbete na rozliÄ•ných Ä•ástech tÄ›la, nikdo s váma nechce kamarádit. Poslední kamarád,
který mi zbyl - alergolog Lubo&scaron;, se na mÄ› podíval a Å™ekl: hele, to vypadá na svrab. ZatmÄ›lo se mi pÅ™ed oÄ•ima. V
jsem sama sebe od hlavy po paty potÅ™enou Ä•ernou mastí, jak spím zavÄ›&scaron;ená na trámu, jako netopejr.
Zkonzultujeme to s koÅ¾ní dole, pravil a zatáhl mÄ› k výÅ™eÄ•né kolegyni koÅ¾aÅ™ce, která zrovna dusila dusíkem nÄ›jakou
bradavici.
"UkaÅ¾ princezno", Å™ekla a zblízka zaostÅ™ila na hnízdo pupenÅ¯ na boku. "To není svrab. To není ani kopÅ™ivka", Å
"Ne? A co to teda je" polkla jsem na sucho. "To jsou &scaron;tÄ›nice, holÄ•iÄ•ko."
No... tak to bychom mÄ›li. To tu je&scaron;tÄ› nebylo. Já, která bych si nesedla na bezÄ•áckou laviÄ•ku. Já, která bych
rad&scaron;i umÅ™ela hlady, neÅ¾ bych sáhla neumytou rukou na rohlík... mám &scaron;tÄ›nice?! Ostuda. Hnus. Fuj. Kde je
kanál? V&scaron;echno hrálo této odváÅ¾né teorii do karet. Byla jsem pár dní pÅ™ed výsevem v hotelu? Byla. Mohla
jsem si to zvíÅ™e pÅ™ivézt s sebou domÅ¯? Mohla. TakÅ¾e jsem dostala telefonní Ä•íslo a veÄ•er u nás zvonil &scaron;tÄ›nico
s cigárem v koutku úst. Jeho výstup by vydal na samostatný fejeton, moÅ¾ná divadelní hru. Ve zkratce - asi po pÄ›ti
minutách mi zaÄ•al tykat, obrátil mi byt naruby, ko&scaron;ilatým fórem zhodnotil prasklou lamelu v posteli a - nic
nena&scaron;el.
NicménÄ› mÄ› oblaÅ¾il nÄ›kolika nechutnými historkami o pÅ™emnoÅ¾ených &scaron;tÄ›nicích, o bytech,
v&scaron;echno hejbe a Å™ekl, Å¾e by to teda rad&scaron;i postÅ™íkal. Ty kaluÅ¾e chemie, co jsem mÄ›la na podlaze, stÄ›n
prostÄ› na v&scaron;em, jste nevidÄ›li. Zinkasoval 5.500,- a u vrátek mi je&scaron;tÄ› Å™ekl: "Kdyby se ty svinÄ› vrátily, volej
kdykoli."
Následující dva dny jsem díky promoÄ•eným matracím musela spát u rodiÄ•Å¯. Pupeny nepÅ™ibývaly,
v&scaron;echno vypadalo nadÄ›jnÄ›. Po první noci ve své posteli jsem objevila na tÄ›le nÄ›kolik dal&scaron;ích pupenÅ¯. Tak
to je konec. PÄ›t litrÅ¯ v hajzlu a já mám urÄ•itÄ› nÄ›jakou stra&scaron;ivou nemoc. To je jasný. V depresích jsem se
dopotácela k poslední nadÄ›ji - Ä•ínské lékaÅ™ce. První náv&scaron;tÄ›va 800,- KÄ•. MÄ›Å™ení tepu. "Vy nemáte Å¾ádnej tep
povídá. Je to jasný. UÅ¾ umírám. "No.. víte, koÅ¾ní vÄ›ci, to je pro mÄ› velká výzva. To je hroznÄ› tÄ›Å¾ký léÄ•it. &Scaron;k
nemáte nÄ›co snadno rozpoznatelnýho.. tÅ™eba lupénku, nebo tak nÄ›co", pravila ta dobrá Å¾ena a pÅ™edepsala mi byliny za
bratru 1.600,- . ZaÄ•ala jsem pochybovat, jestli mi na léÄ•bu pupencÅ¯ bude staÄ•it výplata. V sobotu ráno za mnou do
loÅ¾nice pÅ™i&scaron;la moje krátkosrstá láska s nejnevinÄ›j&scaron;íma oÄ•ima na svÄ›tÄ›. "Tak pojÄ• no"... Å™ekla jsem a
se uvelebil na kraji postele. KdyÅ¾ je ta sobota. Celá rodina zdeptána moÅ¾ným výskytem parazitÅ¯ na sobÄ› stÅ™ídavÄ›
nacházela v&scaron;i, &scaron;tÄ›nice, sametky, roztoÄ•e. V koupelnÄ› se nám celá police zaplnila roztodivnými postÅ™iky
proti v&scaron;emu, vÄ•etnÄ› &scaron;ampónu proti v&scaron;ím, který k mému pÅ™ekvapení stál 450,-. Jednou se nám
dokonce zdálo, Å¾e jsme vidÄ›li po koberci pÅ™ebÄ›hnout &scaron;vába. Jediný, koho jsme nepodezírali z niÄ•eho, byl právÄ›
pes. "DyÅ¥ je Ä•isÅ¥ouÄ•kej", pravila maminka, kdyÅ¾ jsem opatrnÄ› vznesla podezÅ™ení, Å¾e pÅ¯vodce potíÅ¾í by mohl b
jeho koÅ¾ich. "Podívej, jak se na tebe dívá! Å½e by ses nestydÄ›la ho takhle obvinit!"

A jak tak leÅ¾ím, vidím na horizontu peÅ™iny malý, Ä•erný, skákající bod. VystÅ™elila jsem z postele, razatním hmatem sm
pÅ™ekvapeného psa na podlahu, zamÄ›Å™ila jsem a ... blecha. A druhá. TakÅ¾e tak. Cena blechy je v mém pÅ™ípadÄ› 7.400
to nepoÄ•ítám anitihistaminika, masti na pupence a homeopatika.
Zítra plánujeme postÅ™ik psa no, a pak uvidíme.
Nenapadá vás nÄ›jaká dal&scaron;í moÅ¾nost??? Je&scaron;tÄ› mi zbývá trocha penÄ›z na stavebním spoÅ™ení, kdyby se m
náhodou i po deratizaci psa udÄ›laly nÄ›jaký dal&scaron;í pupence. NoÄ•ník neohroÅ¾ené Å¾eny
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