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DARMOÅ½ROUTI - VII.
ÃšterÃ½, 07 srpen 2018

7. Jak jsem to mÃ¡lem nestihla Michalovi se podaÅ™ilo oddÃ¡lit stÄ›hovÃ¡nÃ- z atelieru o Ä•tvrt roku, coÅ¾ bylo Å¡tÄ›stÃ-, pro
rekonstrukce naÅ¡eho budoucÃ-ho bytu se troÅ¡ku protÃ¡hla. ZatÃ-m jeÅ¡tÄ› vÅ¡echno vychÃ¡zelo. DÄ›Å¥Ã¡tko mÄ›lo pÅ™ijÃ-t
v polovinÄ› dubna a byl teprve zaÄ•Ã¡tek bÅ™ezna. JeÅ¡tÄ› pÃ¡r dodÄ›lÃ¡vek a mohli bychom se pÅ™estÄ›hovat, aby bylo do p
vÅ¡echno pÄ›knÄ› pÅ™ipraveno.

NÄ›kdy uÅ¾ to bylo nekoneÄ•nÃ©. PÅ™ibrala jsem dvacet kilo a pÅ™ipadala si jako
velryba, kterÃ¡ spolkla slona. AÅ¥ jsem jedla hodnÄ› nebo mÃ¡lo, kaÅ¾dÃ½ tÃ½den
ukÃ¡zala vÃ¡ha o kilo vÃ-c.

â€žNesmÃ-te se tolik cpÃ¡t, maminko,â€œ napomÃ-nala mÄ› lÃ©kaÅ™ka.
â€žAle vÅ¾dyÅ¥
jÃ¡ uÅ¾ jÃ-m skoro jenom jablka.â€œ
â€žNo jo,
jenÅ¾e to jich nesmÃ-te zbaÅ¡tit pÄ›t kilo za den,â€œ smÃ¡la se.

Michal poslednÃ- tÃ½dny Å¾il jen zaÅ™izovÃ¡nÃ-m bytu. SedÃ¡vali do noci s kamarÃ¡dem
designerem a nad lahvinkou vÃ-na vymÃ½Å¡leli vÅ¡echno moÅ¾nÃ©, nÄ›kdy i nemoÅ¾nÃ©. KdyÅ¾
jsem nÄ›co namÃ-tla, hned mÄ› zahÃ¡nÄ›li, aÅ¥ prÃ½ si jdu psÃ¡t ty svoje
Å¾enskÃ© vÃ½mysly do Ä•asopisu a nepletu se do prÃ¡ce profesionÃ¡lÅ¯m.

â€žMyslela jsem, Å¾e v tom bytÄ› budeme bydlet, a ne Å¾e s nÃ-m chceÅ¡ vyhrÃ¡t soutÄ›Å¾ o
nejstudenÄ›jÅ¡Ã- interiÃ©r roku. VÅ¾dyÅ¥ je to samÃ¡ kovovÃ¡ konstrukce a sklo. UvÄ›dom
si, Å¾e tam budeme s malÃ½m dÃ-tÄ›tem.â€œ

â€žHelenko, to teplo tam pÅ™ece vneseÅ¡ ty,â€œ prohlÃ¡sil Michal poeticky a jÃ¡ bych ho
nejradÄ›ji praÅ¡tila. NÃ¡vrh vypadal zajÃ-mavÄ›, ale vzhledem k Michalovu obdivu k
minimalistickÃ©mu stylu jsem netuÅ¡ila, kam si vlastnÄ› uloÅ¾Ã-me vÄ›ci.

â€žA co to mÃ¡ bÃ½t na tom stropÄ›? VypadÃ¡ to jako stan. Nebo ten vÃ½kres drÅ¾Ã-m
obrÃ¡cenÄ›?â€œ motala jsem s papÃ-rem.

â€žTo je pÅ™ece osvÄ›tlenÃ-. Na stropÄ› bude objekt s vypnutÃ©ho bÃ-lÃ©ho satÃ©nu a
v nÄ›m Å¾Ã¡rovka. ParÃ¡da, Å¾e?â€œ

UÅ¾ jsem si pÅ™ipadala protivnÃ¡ tÃ-m, jak na vÅ¡em vidÃ-m nÄ›jakÃ© chyby, tak jsem
manÅ¾ela pochvÃ¡lila, ale stejnÄ› mi vrtalo v hlavÄ›, jak tu vÄ›c budu ve
Ä•tyÅ™metrovÃ© vÃ½Å¡ce Ä•istit, aÅ¾ se uprÃ¡Å¡Ã-, nebo aÅ¾ dovnitÅ™ napadajÃ- mouchy. A co
kdyÅ¾ praskne Å¾Ã¡rovka? RadÄ›ji nedomÃ½Å¡let.
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â€žMÃ-Å¡o, prosÃ-m tÄ›, mohl bys jÃ-t jeÅ¡tÄ› vyvenÄ•it Olivera, neÅ¾ pÅ¯jdeÅ¡ do prÃ¡ce? My
jsme dneska s Terezkou nÄ›jakÃ© unavenÃ©,â€œ hladila jsem odpoledne svÃ© obÅ™Ã- bÅ™icho.

â€žTak si bÄ›Å¾te lehnout, jÃ¡ pÅ¯jdu hned,â€œ pohladil mÄ› takÃ©. V tu chvÃ-li dÃ-tÄ›
zmÄ›nilo polohu a vedle Michalovy dlanÄ› naskoÄ•ila velkÃ¡ boule. OpatrnÄ› ji
osahÃ¡val a hÃ¡dal, jestli je to loket nebo tÅ™eba patiÄ•ka. To ho ÃºplnÄ›
fascinovalo.
Pustila
jsem si televizi a podloÅ¾ila se polÅ¡tÃ¡Å™i na posteli. Byla jsem rÃ¡da, Å¾e budu
mÃ-t chvilku klid. Oliver odchÃ¡zel s pÃ¡nÃ-Ä•kem a nechÃ¡pavÄ› se po mnÄ› ohlÃ©dl. Byl
zvyklÃ½, Å¾e chodÃ-me vÄ›tÅ¡inou spolu, ale v jeho osmi mÄ›sÃ-cÃ-ch s nÃ-m mÃ¡vala psÃpuberta, kterou jsem jÃ¡, ve svÃ½ch osmi mÄ›sÃ-cÃ-ch, zase tak dobÅ™e nezvlÃ¡dala. UÅ¾
mÄ›l vÃ½Å¡ku dospÄ›lÃ©ho psa, ale jeÅ¡tÄ› byl nohatÃ½ a troÅ¡ku neohrabanÃ½, takÅ¾e se mÄ›
obÄ•as lidÃ© ptali, jestli je to Å¡tÄ›nÄ› dogy harlekÃ½na. Zvykl si u nÃ¡s rychle.
KoÄ•ky sice nejdÅ™Ã-ve protestovaly, ale kdyÅ¾ zjistily, Å¾e jim to legraÄ•nÃpuntÃ-kovanÃ© psÃ- tÅ™eÅ¡tidlo nechce ublÃ-Å¾it, vzaly ho do party.

Oliver se
umÄ›l smÃ¡t. Vypadalo to nesmÃ-rnÄ› komicky, ale byl to nefalÅ¡ovanÃ½ smÃ-ch. PrÃ½ je
tahle schopnost pro dalmatiny typickÃ¡, ale jÃ¡ jsem nic takovÃ©ho jeÅ¡tÄ› nevidÄ›la.
Vypadalo to tak, Å¾e kdyÅ¾ nÃ¡s vÃ-tal, nebo pÅ™iÅ¡la nÄ›jakÃ¡ nÃ¡vÅ¡tÄ›va, ohrnul pysky a
vycenil zuby. SouÄ•asnÄ› vrtÄ›l nejen ocasem, ale rovnou celÃ½m zadkem. LidÃ©, kteÅ™Ãho neznali, mÄ›li obavy, Å¾e jde o vÃ½hruÅ¾nÃ© cenÄ›nÃ- zubÅ¯ a dÃ¡vali se k Oliverovu
pÅ™ekvapenÃ- na Ãºstup. On se vÅ¡ak na lidi opravdu poctivÄ› Å™ehtal a vydrÅ¾elo mu to
celÃ½ jeho psÃ- Å¾ivot. Od tÃ© doby sleduji vÅ¡echny dalmatiny, kterÃ© potkÃ¡m a pÃ¡r
smÃ-Å¡kÅ¯ uÅ¾ jsem mezi nimi objevila.

Probudilo mÄ› jakÃ©si divnÃ© nepohodlÃ-. ZaÄ•Ã-nalo se stmÃ-vat. Michala jsem
neslyÅ¡ela, ten uÅ¾ Å¡el urÄ•itÄ› do divadla, a Oliver, stoÄ•enÃ½ do klubÃ-Ä•ka,
chrupkal v nohÃ¡ch postele. PodbÅ™iÅ¡kem mi projela kÅ™eÄ•. NejdÅ™Ã-ve jsem tomu
nevÄ›novala pozornost, ale pak mi pÅ™ipadlo, Å¾e kÅ™eÄ•e pÅ™ichÃ¡zejÃ- v docela
pravidelnÃ½ch intervalech.

â€žTo ne, dÄ›venko! JeÅ¡tÄ› je skoro mÄ›sÃ-c Ä•as, tak nikam nespÄ›chej,â€œ pÅ™emlouvala
jsem bÅ™icho.

Ani jmÃ©no jsme jeÅ¡tÄ› definitivnÄ› nevybrali. Od tÃ© doby, co jsme se dozvÄ›dÄ›li,
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 16 August, 2018, 17:43

Kudlanka

Å¾e je uvnitÅ™ dÄ›vÄ•Ã¡tko, zaÄ•ali jsme sice Å™Ã-kat bÅ™Ã-Å¡ku pracovnÄ› Terezka, ale
lÃ-bila se mi i spousta jinÃ½ch jmen. A hlavnÄ› nejsme pÅ™estÄ›hovanÃ-. ChtÄ›la jsem
jeÅ¡tÄ› hodnÄ› vÄ›cÃ- protÅ™Ã-dit a zlikvidovat, aÅ¥ s sebou nevlÃ¡Ä•Ã-me zbyteÄ•nosti,
kterÃ© se pak stejnÄ› vyhodÃ-.

UklidÅˆovala jsem se, Å¾e jsou to jen â€žposlÃ-Ä•ciâ€œ, ale pÅ™esto jsem zaÄ•ala
vytahovat vÄ›ci ze skÅ™Ã-nÃ- a cpÃ¡t je do velkÃ½ch pytlÅ¯, kterÃ© jsem uÅ¾ naÅ¡tÄ›stÃ- v
pÅ™edstihu nakoupila. ÄŒas ubÃ-hal a bolesti zaÄ•aly bÃ½t silnÄ›jÅ¡Ã- a Ä•astÄ›jÅ¡Ã-.
Nasunula jsem tÅ™i pytle do jednoho kouta a tÅ™i do druhÃ©ho. Na jedny jsem dala
ceduli â€žpÅ™estÄ›hovatâ€œ a na druhÃ© â€žvyhoditâ€œ. Bylo pÅ¯l jedenÃ¡ctÃ© a Michal nikde.
ZkouÅ¡ela jsem volat do divadla, ale prÃ½ uÅ¾ dÃ¡vno odeÅ¡el. Pak jsem si vzpomnÄ›la,
Å¾e se na dneÅ¡ek zase domlouval s tÃ-m designerem. Asi mÄ› nechtÄ›li ruÅ¡it, tak se
chudÃ¡Ä•ci obÄ›tovali a Å¡li se namazat rovnou nÄ›kam do hospody.

â€žAu, au, maminko, tys mÄ›la pravdu, kdyÅ¾ jsi Å™Ã-kala, aÅ¥ si neberu umÄ›lce, Å¾e
bude pÃ-t. UÅ¾ je to tady. Nikdy nenÃ- doma, kdyÅ¾ je potÅ™eba,â€œ nadÃ¡vala jsem, a ve
chvÃ-lÃ-ch mezi kontrakcemi jsem si chystala taÅ¡ku do porodnice. Bylo mi jasnÃ©,
Å¾e i kdyby se teÄ• Michal vrÃ¡til, stejnÄ› mi uÅ¾ nebude v niÄ•em uÅ¾iteÄ•nÃ½, a po
pÅ¯lnoci jsem si zavolala sanitku.
Oliver pochopil, Å¾e se dÄ›je nÄ›co divnÃ©ho. ZdravotnÃ-ci v Ä•ervenÃ½ch kombinÃ©zÃ¡ch
se mu pranic nelÃ-bili a chtÄ›l jÃ-t se mnou. TentokrÃ¡t se vÅ¯bec nesmÃ¡l, ale
Å¡tÄ›kal a dorÃ¡Å¾el. Jeden z nich Olivera odkopl. ZajeÄ•ela jsem na nÄ›j, co si to
dovoluje. SnaÅ¾ila jsem se psa uklidnit, ale pÃ¡novÃ© uÅ¾ mÄ› tlaÄ•ili ze dveÅ™Ã-.
Oliver Å¡tÄ›kal a kvÃ-lel jako Å¡Ã-lenÃ½.

â€žTakhle zburcuje celÃ½ dÅ¯m, nemohli byste mu pÃ-chnout nÄ›co na uklidnÄ›nÃ-?â€œ
zeptala jsem se.
â€žJsme snad veterinÃ¡Å™i?â€œ odsekl mi ten, co prve Olivera kopnul.
â€žTak jÃ¡
ho dÃ¡m k sousedce,â€œ napadlo mÄ›. Vytrhla jsem se jim a zkroucenÃ¡ v pÅ™edklonu
jsem mazala o patro vÃ½Å¡.

â€žÅ½enskÃ¡, neblÃ¡znÄ›te, je nejvyÅ¡Å¡Ã- Ä•as, jinak nÃ¡m porodÃ-te v sanitce,â€œ rozÄ•iloval
se zÃ¡chranÃ¡Å™. Zazvonila jsem a v tu
chvÃ-li mi praskla voda. Od tÃ© chvÃ-le byly kontrakce jeÅ¡tÄ› mnohem silnÄ›jÅ¡Ã-.
ProdÃ½chÃ¡vala jsem bolest a syÄ•ela nadÃ¡vky smÄ›Å™ujÃ-cÃ- k Michalovi.

Trvalo
nekoneÄ•nÄ› dlouho, neÅ¾ panÃ- ChmelÃ-Ä•kovÃ¡ otevÅ™ela. Byla rozespalÃ¡, s natÃ¡Ä•kami na
hlavÄ›, a vÅ¯bec nechÃ¡pala, proÄ• jÃ- uprostÅ™ed noci Ä•upÃ-m u dveÅ™Ã-.
â€žCo se
dÄ›je?â€œ
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ProtoÅ¾e
uÅ¾ byla troÅ¡ku nedoslÃ½chavÃ¡, musela jsem jÃ- tÅ™ikrÃ¡t opakovat, Å¾e chci, aby u
sebe nechala pÅ™es noc Olivera, jinak Å¾e se v domÄ› nikdo nevyspÃ-.
â€žA proÄ•?â€œ
koukala na klÃ-Ä•e, kterÃ© jsem jÃ- strkala do ruky.
â€žProtoÅ¾e
jedu do porodnice a manÅ¾el nenÃ- doma. PanÃ- ChmelÃ-Ä•kovÃ¡, rÃ¡no na nÄ›j zazvoÅˆte,
vraÅ¥te mu psa a Å™eknÄ›te mu to, prosÃ-m vÃ¡s.â€œ

KoneÄ•nÄ› jÃ- vÅ¡echno doÅ¡lo, ale pro zmÄ›nu zaÄ•ala zmatkovat a mÃ¡lem si zabouchla
vlastnÃ- dveÅ™e. Chlapi uÅ¾ na nic neÄ•ekali, kaÅ¾dÃ½ mÄ› chytil z jednÃ© strany a
upalovali se mnou do sanitky. Pak uÅ¾ Å¡lo vÅ¡echno rÃ¡z na rÃ¡z. CÃ-tila jsem velkÃ½
tlak, jak se dÃ-tÄ› dralo na svÄ›t.
â€žAsi to
vÃ¡Å¾nÄ› nestihneme,â€œ kvÃ-lela jsem na lehÃ¡tku.

â€žVydrÅ¾te, maminko, za chvilku jsme tam,â€œ kontroloval zÃ¡chranÃ¡Å™ situaci.
â€žUÅ¾ je
vidÄ›t hlaviÄ•ka?â€œ ptala jsem se.
â€žTo nenÃhlaviÄ•ka,â€œ zdÄ›sil se a hned volal vysÃ-laÄ•kou, Å¾e ten porod, co vezou, uÅ¾ se
rozbÄ›hl, ale Å¾e je to konec pÃ¡nevnÃ-. Byla jsem zmatenÃ¡ a ptala jsem se, co to
znamenÃ¡.

â€žTo znamenÃ¡, Å¾e je dÃ-tÄ› obrÃ¡cenÃ© a netlaÄ•Ã- se ven napÅ™ed hlaviÄ•kou, ale
zadeÄ•kem."

â€žTo jde?â€œ dÄ›sila jsem se.
DalÅ¡ÃudÃ¡losti jsem vnÃ-mala jako ve snÃ¡ch. Zastavili jsme pÅ™ed nemocnicÃ-, ze kterÃ© uÅ¾
vybÃ-hal personÃ¡l s lehÃ¡tkem, na kterÃ© mÄ› doslova pÅ™ehodili, a pÅ™Ã-padnÃ©mu
divÃ¡kovi se musel naskytnout nevÅ¡ednÃ- pohled. Dlouhou chodbou v Nemocnici
MilosrdnÃ½ch bratÅ™Ã- utÃ-kaly sestry s lehÃ¡tkem, jedna uÅ¾ mÄ› rovnou svlÃ©kala a v
bÄ›hu mÃ© svrÅ¡ky hÃ¡zela druhÃ© sestÅ™e, kterÃ¡ je sbÃ-rala. Potom mi strÄ•ily ruce do
krÃ¡tkÃ© bÃ-lÃ© koÅ¡ile a uÅ¾ jsem byla na sÃ¡le.

DÃ¡l si
vybavuji jen starostlivÃ© vÃ½razy lÃ©kaÅ™Å¯, kteÅ™Ã- se nemohli dohodnout, jestli bude
moÅ¾nÃ½ porod pÅ™irozenou cestou, nebo majÃ- pÅ™istoupit k cÃ-saÅ™skÃ©mu Å™ezu. Zvolili
prvnÃ- variantu a to, co nÃ¡sledovalo, bych si nerada jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy zopakovala. NejdÅ¯leÅ¾itÄ›jÅ¡ÃvÅ¡ak bylo, Å¾e aÄ• zadeÄ•kem napÅ™ed, pÅ™iÅ¡la na svÄ›t krÃ¡snÃ¡ zdravÃ¡ holÄ•iÄ•ka. Dostala
jmÃ©no Jolanka. Terezku jsem pustila z hlavy v momentÄ›, kdy jsem zjistila, Å¾e
jen na naÅ¡em pokoji, kde bylo deset maminek, se vyskytujÃ- Terezky uÅ¾ Ä•tyÅ™i.

â€žVolal vÃ¡Å¡ manÅ¾el a moc vÃ¡s pozdravuje,â€œ vyÅ™izovala mi v poledne sestÅ™iÄ•ka.
UkÃ¡zal se
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aÅ¾ za tÅ™i dny a vypadal straÅ¡nÄ›. ZapÅ™Ã-sahala jsem ho, aby pÅ™estal slavit a
honem pÅ™ipravil to nejnutnÄ›jÅ¡Ã- do novÃ©ho bytu, abych uÅ¾ tam mohla s dÃ-tÄ›tem z
porodnice pÅ™ijet. UbezpeÄ•il mÄ›, Å¾e vÅ¡echno zaÅ™Ã-dÃ- a prÃ½ si nemÃ¡m dÄ›lat vÅ¯bec
Å¾Ã¡dnÃ© starosti. Moc mÄ› to neuklidnilo.
Za dalÅ¡ÃtÅ™i dny si pro nÃ¡s pÅ™ijel. V bytÄ› stÃ¡l Venca Å patnÃ½ na Å¡taflÃ-ch
a maloval, dÄ›tskÃ¡ postÃ½lka byla v koutÄ› rozloÅ¾enÃ¡ na prvoÄ•initele a v loÅ¾nici
leÅ¾ela matrace rovnou na zemi. PÅ™ed nÃ-, takÃ© na zemi, trÅ¯nil televizor,
podloÅ¾enÃ½ zÃ¡konÃ-kem prÃ¡ce, aby se na nÄ›j lÃ©pe koukalo.

â€žKde je Oliver a koÄ•ky?â€œ zeptala jsem se unavenÄ›.
â€žKoÄ•ky
jsou jeÅ¡tÄ› v aÅ¥asu a Olivera jsem radÄ›ji nechal u panÃ- ChmelÃ-Ä•kovÃ©, mÄ›l jsem
moc prÃ¡ce,â€œ prohlÃ¡sil Michal.

â€žNo to vidÃ-m,â€œ rozhlÃ-Å¾ela jsem se po nÄ›jakÃ©m tupÃ©m pÅ™edmÄ›tu, kterÃ½m bych ho
bacila. A to jsem jeÅ¡tÄ› v tu chvÃ-li netuÅ¡ila, Å¾e celÃ½ tÃ½den zapÃ-jel Terezku,
protoÅ¾e si v tom opojenÃ- ani nezapamatoval, Å¾e se naÅ¡e miminko jmenuje Jolanka. MIA KOBOSILOVÃ•
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