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TA NAÅ E MAMINKA, JO, TA JE...
ÄŒtvrtek, 11 prosinec 2008

Leta se snaÅ¾íme s bratrem vnutit na&scaron;í mamince mobil, ale je to nÄ›jaké neprÅ¯chodné. Zvlá&scaron;Å¥ po
tatínkové smrti, kdyÅ¾ je sama, tak se jí kolikrát nemÅ¯Å¾eme tÅ™eba dva dny dovolat, protoÅ¾e na&scaron;e maminka je
taková Ä•undralka plundralka - prostÄ› ráda jezdí na výlety. To pak Ä•lovÄ›k neví co s ní je a kde vlastnÄ› vÄ›zí, kdyÅ¾ zrovna
voláme...
Mamince bylo letos 72 let a je úplnÄ› jiného raÅ¾ení, vlastnÄ› vÅ¯bec nechápu, jak mohla porodit a vychovat dva takové
reálné a praktické potomky s logickým a technickým my&scaron;lením. Maminka totiÅ¾ skládá básniÄ•ky do kalendáÅ™e,
fotí kytiÄ•ky, pí&scaron;e kníÅ¾ku pro dÄ›ti a je to takový Ä•lovíÄ•ek, co si tak prostÄ› létá na svém oblaku zahalen duchovními
my&scaron;lenkami. A problémy dne&scaron;ních dnÅ¯ jdou tak trochu mimo ni - kdyÅ¾ se s ní zrovna nestÅ™etnou v reálu to pak nám volá horkou linku SOS. Je to vlastnÄ› &scaron;Å¥astný Ä•lovÄ›k. Moje maminka je netechnická osÅ¯bka a
v&scaron;e co má moc knoflíkÅ¯, vyautuje pÅ™edem.
TakÅ¾e v reálu to pak vypadá tak, Å¾e svíÄ•kovou, místo aby ji
namixovala mixérem, tak maÄ•ká vaÅ™eÄ•kou pÅ™es cedník, kávovar má je&scaron;tÄ› v pÅ¯vodní krabici (jednou pouÅ¾itý to kdyÅ¾ jsem jí ukazovala, jak to funguje). Rychlovarnou konvici nÄ›kam také radÄ›ji za&scaron;udelila, protoÅ¾e je plastová a
to se nesluÄ•uje s jejím pÅ™esvÄ›dÄ•ením.
Není nad to si na plynu uvést do varu smaltovaný hrnec s vodou. Léta prala v ru
aÅ¾ kdyÅ¾ jí koneÄ•nÄ› do&scaron;el dech a síly, tak bratr zakoupil automatku; a paneÄ•kuj, ak si ji pochvaluje, jen zlomit tu
nedÅ¯vÄ›ru k technice.
Mobil odmítala se slovy "Ne, já nechci být na tom závislá jako vy, vy - kdyÅ¾ pÅ™ijdete, tak poÅ™á
pí&scaron;ete jen smsky a mÄ› poÅ™ádnÄ› nevnímáte, co Å™íkám."
Onehdá byla v nemocnici a tak jsem se jí opÄ›t snaÅ¾
vnutit mobílek a ejhle, podaÅ™ilo se. Dlouze jsem jí vysvÄ›tlila, jak se hovory pÅ™ijímají a nÄ›kolikrát si to zkusila. Maminka pak
nad&scaron;enÄ› brala kaÅ¾dý hovor a byla moc ráda, Å¾e jí lidi z rodiny volají. Myslím, Å¾e byla i hrdá na to, jak jí to pÄ›knÄ›
Obvolala jsem rodinu a dala jim její Ä•íslo. TéÅ¾ jsem jí vysvÄ›tlila podstatnou vÄ›c, Å¾e ten mobil má malinkou baterku a ta se
musí dobíjet.
No, ze zaÄ•átku jsem se po tÅ™ech dnech vÅ¾dy musela zastavit, vÅ¾dy, kdyÅ¾ uÅ¾ mobílek chcípnul. Nas
znova maminku tro&scaron;ínku po&scaron;ikanovat, aÅ¥ to nÄ›kolikrát zkusí sama, aÅ¥ ví jak na to.
Napsala si i
manuálek na starou obálku - jak na to vyzraje: 1. zastrÄ•it &scaron;nÅ¯rku do mobilu a do zásuvky 2. zmáÄ•knout dlouze
hlavní konoflík 3. zadat PIN ....4. zmáÄ•knout OK modrým knoflíkem vlevo nahoÅ™e (A pod to si pÅ™ipisuje: kdyby mi chcípnul
smÄ›ju se je&scaron;tÄ› v autÄ›. Pak ale obálku nÄ›kam za&scaron;udelila, já jí volám a mobílek chcíplej, tak volám na
pevnou a Å™íkám jí: "Má&scaron; chcíplej mobil, budu tÄ› navigovat, ju, zprovozníme ho? UdÄ›lej co Ti Å™íkám, nabij ho, dej
&scaron;ÅˆÅ¯ru do zásuvky a do mobilu, má&scaron; to????" "Ano." "Tak zmáÄ•kni ten hlavní knoflík, dlouze ju???"
"MaÄ•kám, ale nic se nedÄ›je." "Aha a který knoflík maÄ•ká&scaron;???" "Ten nahoÅ™e u okýnka." "Tak zmáÄ•kni ten hlavní." "
který to je???" "Hele, maminko, postav si ten mobílek pÅ™ed sebe na noÅ¾iÄ•ky jako skÅ™íÅˆ ju? A sáhni nahoru na tu skÅ™í
tam být malý knoflík." "PoÄ•kej nemám brýle, aha, nÄ›co maÄ•kám, ale nic se nedÄ›je." "A je tam je&scaron;tÄ› nÄ›jaký knoflík?
"Je&scaron;tÄ› nÄ›co tu je.""Tak to zkus dlouze zmáÄ•knout (Å™íkám si jestli nemaÄ•ká nÄ›co jiného)." Nic se nedÄ›je. No nic,
stejnÄ› jsem v autÄ›: "Tak se s tím maminko netrap, já za chvíli pÅ™ijedu, ju? A udÄ›lám ti to, zkusíme to zase spolu."
Po 14
dnech se to nÄ›jak podaÅ™ilo, mobil je vÄ›t&scaron;inou v pohotovosti a maminka ho vzornÄ› bere vÅ¾dy kdyÅ¾ jí voláme. A t
se tam zastavím a Å™íkám jí: &bdquo;NauÄ•ím tÄ› volat a prozvánÄ›t." A opÄ›t pí&scaron;eme kroky co má udÄ›lat, nÄ›kolikrát
to zkusila a docela to fungovalo. Jen mÄ›la problém, Å¾e kdyÅ¾ je nÄ›kde a Å™ekne se &bdquo;VypnÄ›te si mobil", tak neví co
ním a jen se celou dobu modlí, abychom jí zrovna v tu chvíli nevolali.
A tak se pí&scaron;e nový manuálek a nÄ›kolikrát se
zkou&scaron;í. No a odcházím s tím, aÅ¥ mÄ› dennÄ› prozvoní a i bráchu, aby to nezapomnÄ›la. Docela se to daÅ™í. Synek, co
je se mnou, se smÄ›je: proÄ• si jí nenauÄ•ila psát smsky? Jen poÄ•kej, na to taky dojde, ale v&scaron;echno má svÅ¯j Ä•as...
snad po Vánocích.
Jednou jsme se s bratrem domluvili, Å¾e mamince vymalujeme domeÄ•ek a tak jsme ji pod nÄ›jakou
záminkou odlifrovali do pryÄ• na týden, aby nám do toho nezasahovala. V koupelnÄ› má poliÄ•ku a u ní má takovou
záclonku na tyÄ•ce s rÅ¯Å¾iÄ•kama. Chci záclonku odendat a ona mi sama zÅ¯stane v ruce - tak koukám, jak to tam bylo
pÅ™idÄ›lané a hledám hmoÅ¾dinku na &scaron;roubek, co mi zÅ¯stal v ruce. A co nevidím: dírka je plná vatiÄ•ky a po
hmoÅ¾dince ani památka...
Volám bráchu: "PojÄ• se podívat, to stojí za to." Bratr zkoumá dírku, vy&scaron;Å¥ourá vatiÄ•ku
a s kuli&scaron;áckým usmÄ›vem na rtech mi Å™íká: "To ví&scaron;, na&scaron;e maminka s nÄ›Å¾nou du&scaron;í tam
&scaron;roubkovi asi dala vatiÄ•ku, aby tro&scaron;ku drÅ¾el, ale moc se pÅ™i tom neotlaÄ•il".

Ahoj lidi, Inka
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