Kudlanka

HOVNO
NedÄ›le, 07 leden 2018

(Ano, kudlanka je docela prudérní, a dát "tohle" dokonce do nadpisu? Ale po pÅ™eÄ•tení uznáte, Å¾e jinak lze nebylo :-))).)
Znáte takové ty &scaron;kolní besídky. Paní uÄ•itelka secviÄ•í s dÄ›tmi pásmo básniÄ•ek, písniÄ•ek a taneÄ•kÅ¯ a pak s její
pomocí (rÅ¯znÄ› pÅ™etahovány, napomínány, aby se ne&scaron;Å¥ouraly v nose a nebavily se spoluÅ¾ákem)
nad&scaron;eným rodiÄ•Å¯m ukáÅ¾ou své veledílo v jednom odpoledni. A pak uÅ¾ nikdy více. Nic proti.
KaÅ¾dopádnÄ› se taková akce, ale v mÄ›Å™ítku celá &scaron;kola spolu, koná na&scaron;tÄ›stí jednou za dva roky i u
nás. &Scaron;la jsem a musím dopÅ™edu avizovat, Å¾e mÅ¯j kritik je predátor a nic mu není svaté, ani roztomilé
poskakování potomkÅ¯ po narvaném jevi&scaron;ti. &Scaron;la jsem a jsem za tu zku&scaron;enost ráda. &Scaron;la
jsem, a se mnou &scaron;lo i moje pubertální druÅ¾stvo synek a dcerka. ChtÄ›la jsem tuÅ¾it rodinu a donutit ty star&scaron;í,
aby vÄ›novaly kousek svého drahocenného Ä•asu tomu mlad&scaron;ímu a fakt to byl záÅ¾itek. HlavnÄ› pro moje nervy.
Nebudu se vyjadÅ™ovat k davÅ¯m, fotícím maminkám a tatínkÅ¯m s kamerami, schváceným uÄ•itelkám s tlupou dÄ›cek za
krkem ani srdceryvnému a hlavnÄ› pekelnÄ› dlouhému proslovu paní Å™editelky. Ale chci popsat na&scaron;i soukromou
pÅ™íhodu s tím nejmen&scaron;ím chlapeÄ•kem a jeho drobným neduhem, který snad do maturity vyÅ™e&scaron;íme.
Odskákal si své povinné penzum po jevi&scaron;ti na písniÄ•ku Hany Zagorové &Scaron;moulí song a skrz zástupy
rodiÄ•Å¯, babiÄ•ek, dÄ›deÄ•kÅ¯, strýcÅ¯ si prodral svoji cestu do poslední Å™ady aÅ¾ ke mnÄ› na klín. A s ním pÅ™i&scaron;el
ZaÄ•alo to nevinnÄ›. Moje dcera se podívala s neskrývaným odporem na prostÅ™edního syna a vy&scaron;el z ní povzdech
smí&scaron;ený s pohrdáním: &bdquo;Ty jsi ale hrozné prase&ldquo;. VÅ¯bec se tímto názorem netajila. Naopak
povzdech mÄ›l dosah asi aÅ¾ do tÅ™etí Å™ady pod námi a v Å™adÄ› o dal&scaron;í dvacet míst. Taková tlaková vlna. Syn
zahanben se na ni podíval a se stejnou intenzitou se zaÄ•al bránit. &bdquo;Jsi kráva a to jsem nebyl já&ldquo;, a pÅ™idal:
&bdquo;Kdo první kÅ™iÄ•í, tomu z Å™iti fiÄ•í&ldquo;. Málo platné, uÅ¾ to bylo na nÄ›m. Vzhledem k tomu, Å¾e by slovní vým
pokraÄ•ovala, musela jsem se do toho vloÅ¾it a to celkem jednoznaÄ•nÄ›. Pod pohrÅ¯Å¾kou trestu jsem nastolila mezi nimi
dusné ticho. Nejmlad&scaron;í chlapeÄ•ek mi sedÄ›l na klínÄ› a smrad zÅ¯stával dále. NenápadnÄ› jsem se podívala na stav
jeho spodního prádla. Bez nehody. TakÅ¾ my jsme z obliga. &Scaron;iroce jsem se rozhlídla po okolo sedících maminkách
a za chvilku jsem ji mÄ›la. Byla to ona. Matka, která si neumí pÅ™ebalit malého posránka. &hellip; Ale taky to mohla být
klidnÄ› ta na druhé stranÄ›, asi pÄ›t sedadel od nás. Byla jsem otrávená vydýchaným vzduchem, neprÅ¯chodným zástupem
polo&scaron;ílených maminek a hlavnÄ› tím v&scaron;udypÅ™ítomným smradem. Mrkla jsem na dÄ›cka a zavelela k ústupu.
Prodrali jsme se aÅ¾ k východu, ale ten smrad poÅ™ád s námi. Dcera mi cestou k východu nÄ›kolikrát pÅ™ipomnÄ›la, Å¾e po
cítí to hovno. Klidnila jsem své druÅ¾stvo, Å¾e venku to bude lep&scaron;í. A bylo, ale jen do nástupu do auta. Hovno
&scaron;lo s námi. Zkontrolovala jsem v&scaron;em boty. Nic. Nejmlad&scaron;ímu jsem podruhé nahlídla do kalhot a
nic. Venku bylo sice pod nulou, ale v&scaron;echna Ä•tyÅ™i okýnka dokoÅ™án a jako návdavek dávící se dcera, coÅ¾ se
rovnalo cestÄ› snÅ¯ k domovu. Smrad poÅ™ád s námi. Ve výtahu, doma na chodbÄ›. Myslím, Å¾e daleko více neÅ¾ nÄ›jaké h
mÄ› vytáÄ•ely neustále poznámky a kÅˆourání dcery o tom, Å¾e je u nás smrad. Byla jsem zoufalá. TajnÄ› jsem na
záchodÄ› mrkla, jestli to náhodou celé nepochází ode mne. Co kdyby náhodou. Nic. Nula. Puch byl
v&scaron;udypÅ™ítomný. Zjistila jsem, jak na&scaron;i domácí pohodu ovlivÅˆují takové banality jako je puch. OÄ•uchávala
jsem v&scaron;echno: boty, aktovky, obleÄ•ení a pak jsem ho drapla, toho nejmlad&scaron;ího. Sundala jsem mu kalhoty a
trenky asi po tÅ™etí a - heuréka - tentokrát jsem ho na&scaron;la. Schované mezi pÅ¯lkama. Z toho plyne pouÄ•ení: kdo
hledá hovno. VÅ¾dycky najde. PAVLÍNA
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