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Vdala jsem se do VídnÄ›. Na zdej&scaron;ím úÅ™adÄ› práce jsem se zapsala do kursu úÄ•etnictví. Je mi jasné, Å¾e to bude
tÄ›Å¾ké, ale to jsem je&scaron;tÄ› zdaleka netu&scaron;ila, Å¾e to nebude jen úÄ•etnictví. Lektorka je mladinká, trochu
zakÅ™iklá dívÄ•inka, nicménÄ› velmi milá. Celkem je nás tu osm. První zrada: jsem jediná, kdo má problém s nÄ›meckým
jazykem. V&scaron;echny ostatní úÄ•astnice kursu jsou buÄ• Raku&scaron;aÄ•ky, nebo sice cizinky, ale v Rakousku jiÅ¾
narozené, tudíÅ¾ rozumÄ›jící&hellip;
Druhá zrada: není tu ani jeden zástupce muÅ¾ského pohlaví.
Nedám se, pÅ™eci to nevzdám jen kvÅ¯li té zatrolené
jazykové bariéÅ™e. S heslem v&scaron;echno jde, jen se musí chtít, studuji látku dennÄ› pÅ™es pÅ¯lnoc. ZároveÅˆ si dopÅ™ed
pÅ™ekládám pár následujících kapitol a v&scaron;e si ukládám do úhledných názorných tabulek, tabuleÄ•ek, sloupkÅ¯
apod. SamozÅ™ejmÄ› s barviÄ•kami pro snadnÄ›j&scaron;í zapamatování si. Tak, jak nás to vlastnÄ› uÄ•ili i ve &scaron;kole.
Zvýraznit, podtrhnout a v&scaron;e jde líp a rychleji. Vzhledem k tomu, Å¾e sedím ve tÅ™ídÄ› hned vedle lektorky, je ona tou
první, kdo si v&scaron;imne mých krásnÄ› zpracovaných poznámek a udÄ›lá chybu &ndash; zaÄ•ne mne pÅ™ed ostatními, byÅ
s dobrým úmyslem, chválit: &bdquo;To jste dÄ›lala v Excelu? Ten je ale dost nároÄ•ný, viÄ•te. Ale je to fakt super. To je
nápad, s tím jsem se tu je&scaron;tÄ› nesetkala.&ldquo; ProtoÅ¾e i ona si ráda vÄ›ci zpracovává na PC, poprosí mne, zda
bych jí nÄ›které taje mohla objasnit a zda by si nÄ›co ode mne mohla zkopírovat pro sebe. O pÅ™estávce si o v&scaron;em
povídáme. SnaÅ¾ím se dÄ›lat nenápadnou my&scaron;, které jsou poklony a chvály cizí. MoÅ¾ná zrovna v tu chvíli zaÄ•íná
pracovat pud sebezáchovy, kdo ví. Kdepak, v ten moment se naplÅˆuje jedna pÅ™edtucha: ve vzduchu pÅ™ímo cítím nenávist
temno v du&scaron;ích.
V pÅ™í&scaron;tích dnech mi dávají tÅ™i Raku&scaron;aÄ•ky sakra najevo, Å¾e jsem tu neÅ¾ádá
nejen tu. Snad jeden pÅ™íklad za v&scaron;echny. O pÅ™estávce si platím v automatu, umístÄ›ném na chodbÄ›, kapuÄ•íno a p
vypití odhazuji kelímek do odpadové nádobky ve tÅ™ídÄ›. Ta nejstar&scaron;í z klanu se do mne pustí &bdquo;Co to tam
házíte? Tam to nepatÅ™í! Copak jste neÄ•etla na automatu, Å¾e se prázdné kelímky mají házet do ko&scaron;e u
automatu?!&rdquo; V ten moment mám pocit, Å¾e snad &scaron;patnÄ› rozumím a tak vyÄ•kávám. &bdquo;Vy jste mne
nesly&scaron;ela? Seberte to a dejte to tam, kam to patÅ™í!&ldquo; Vidím rudÄ›, ale snaÅ¾ím se zachovat si chladnou hlavu.
Srdce mi tepe 240 za minutu, je&scaron;tÄ› chvíli a hodím jí ten ko&scaron; na hlavu.
Na&scaron;tÄ›stí konÄ•í pÅ™estávka
vchází lektorka. BÄ›hem dal&scaron;ích dnÅ¯ situace vrcholí. BÄ›hem výuky musíme Ä•as od Ä•asu odpovídat na otázky a mnÄ›
se stane, Å¾e párkrát nepochopím a &scaron;patnÄ› odpovím, Ä•i odpovím správnÄ›, leÄ• nÄ›mecky splácáno jak se dá
&hellip; &bdquo;No jistÄ›, to jsou ti cizinci, zadarmo kursy a neumÄ›jí to, cha cha..&ldquo;a jiné zlé vÄ›ty. Dojde to tak
daleko, Å¾e mÅ¯j muÅ¾ chce zajít do &scaron;koly a podat stíÅ¾nost u vedoucího kursÅ¯. NepÅ™istupuji na jeho nabídku a vÄ
Å™e&scaron;ím dál sama. PÅ™ed zaÄ•átkem ranního kursu dojdu za lektorkou a celou situaci jí popisuji. BohuÅ¾el, ona s tím
nemÅ¯Å¾e nic moc dÄ›lat a vedoucí je na dovolené. Musím vydrÅ¾et, ale pomÅ¯Å¾e mi alespoÅˆ tím, Å¾e mne v dal&scaron;í
jiÅ¾ nevyvolává.
PÅ™istihuji se pÅ™i tom, Å¾e onu &scaron;éfku klanu (&scaron;karedá, mrÅˆavá, se zlým pohledem,
nezamÄ›stnaná, asi 52 let) pÅ™ímo nenávidím a kdybych mohla, vyrvala bych jí v&scaron;echny vlasy na hlavÄ›&hellip; a tak
mne v tu chvíli hroznÄ› mrzí, Å¾e zatím je&scaron;tÄ› stále neovládám jazyk natolik, abych jí to v&scaron;e pÄ›knÄ› od plic Å™e
a vytmavila. V dal&scaron;ích týdnech se snaÅ¾ím je ignorovat a nepÅ™ímého spojence získávám v jedné MaÄ•arce. NicménÄ
z ní cítím, Å¾e se jich bojí a nechce s nimi pÅ™ijít do pÅ™ímého konfliktu. Sedím s ní poté ve dvojici v té Ä•ásti kurzu, která pro
na poÄ•ítaÄ•ích a na&scaron;tÄ›stí právÄ› s moderní technikou má ta nejvÄ›t&scaron;í jedubaba velké problémy. TakÅ¾e jí
nezbývá, neÅ¾ se po pÅ™estávkách pídit po informacích a nemá Ä•as na nic jiného. Po tÅ™ech mÄ›sících kurs konÄ•í a já z nÄ
odcházím jako úspÄ›&scaron;ná úÄ•etní, nicménÄ› s naprosto divnými pocity. SnaÅ¾ím se pochopit, proÄ•, co a jak. Pak mi to
dojde. Tady pÅ™ece vÅ¯bec ne&scaron;lo o nÄ›jaké vlastenectví, nepÅ™átelské pocity v podobÄ› rasismu, nýbrÅ¾ o úplnÄ›
obyÄ•ejnou vÄ›c, o závist.
V&scaron;udypÅ™ítomnou, kdykoliv pÅ™ipravenou vyskoÄ•it zákeÅ™nÄ› do zad. NicménÄ›, dÄ
vám, tÅ™em nenávistivým Raku&scaron;aÄ•kám, dÄ›kuji vám za to, Å¾e pÅ™í&scaron;tÄ› uÅ¾ budu o hodnÄ› chytÅ™ej&scar
ProtoÅ¾e jsem se opravdu uÄ•ila ze v&scaron;ech sil. Iva, VídeÅˆ
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