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CHOVNÃ• STANICE VIRÅ®
ÄŒtvrtek, 27 leden 2011

Máme doma chovnou stanici virÅ¯. DobÅ™e se o nÄ› staráme a nenecháme je zahynout. Jen, co se nÄ›kdo zmátoÅ™í z
nemoci, hned onemocní dal&scaron;í. Takhle se to táhne uÅ¾ od doby pÅ™ed Vánoci. TeÄ• to ale dostoupilo dramatického
vrcholu. V noci na minulý Ä•tvrtek se na&scaron;e témÄ›Å™ dvou a pÅ¯l letá Aidinka probudila s pláÄ•em.
Myslela jsem, Å¾e mÄ›la noÄ•ní mÅ¯ru, ale místo toho jsem ji objevila v pozvracené postýlce, celou ne&scaron;Å¥astnou, proÄ•
se jí nÄ›co tak o&scaron;klivého událo.

&bdquo;Nic si z toho nedÄ›lej, Aidi. Je to o&scaron;klivé, ale to se obÄ•as stane.&ldquo;
&bdquo;Nojince taky?&ldquo;
&bdquo;Ano. Norince taky.&ldquo;
&bdquo;Mamince ne.&ldquo;
&bdquo;Mamince taky nÄ›kdy.&ldquo;
&bdquo;Aha.&ldquo;

PÅ™evlíkly jsme postel, a pak bohuÅ¾el je&scaron;tÄ› dvakrát. Ani nÄ›kteÅ™í obyvatelé postýlky nezÅ¯stali u&scaron;etÅ™
JmenovitÄ› medvídek, EmiÄ•ka Ä•íslo dvÄ› (panenka, co trochu pÅ™ipomíná EmiÄ•ku), a nakonec ani ta nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaro
panenka, samotná EmiÄ•ka. Máme zakoupenou náhradní, úplnÄ› stejnou, ale bohuÅ¾el poblinkané byly nakonec obÄ›.
JelikoÅ¾ bez Eminky se spát nedá, tak jsem holt tu druhou v poÅ™adí poÅ™ádnÄ› otÅ™ela mokrou utÄ›rkou a dÅ¯kladná oÄ•is
poÄ•ká aÅ¾ na ráno.

&bdquo;Mami, Eminka je pobjinkaná?&ldquo;
&bdquo;Ano, ale utÅ™ela jsem ji.&ldquo;
&bdquo;Je Ä•istá, Eminka?&ldquo;
&bdquo;No, úplnÄ› ne, zítra ji vypereme.&ldquo;

Aida druhý den mÄ›la horeÄ•ku a byla poÅ™ád unavená. V pátek se sice je&scaron;tÄ› probudila s fÅˆukáním, coÅ¾ normá
nedÄ›lá, ale za pár minut se nám du&scaron;ovala, Å¾e uÅ¾ nemocná není.
To pak skuteÄ•nÄ› pozdÄ›ji dokázala, neboÅ¥ p
Skypu s babiÄ•kou a dÄ›deÄ•kem opÄ›t bÄ›hala a skákala jako dÅ™ív.

Tatínek: &bdquo;No, hlavnÄ› aby to nechytla taky Nora.&ldquo;
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V sobotu jsem si v&scaron;imla, Å¾e na&scaron;e devítimÄ›síÄ•ní holÄ•iÄ•ka, která je vÅ¾dy pÅ™i chuti, nechce vÅ¯bec ob
mi to trochu divné, ale protoÅ¾e jinak byla veselá a zdánlivÄ› jí nic nechybÄ›lo, nenutila jsem ji a dala ji do takového
chodítka s pultíkem a hraÄ•kami.
Chvíli si hrála a najednou z ní velkým obloukem vylítlo i to, co nesnÄ›dla. Na protest jedno
fÅˆukla a pak se zase zaÄ•ala hezky usmívat. No a kdyby ji maminka nechala, jistÄ› by si s tou velkou louÅ¾í i hezky
pohrála. &bdquo;Mami, Nojinka má bjinkanec?&ldquo;
&bdquo;Ano, Aidi, ale poÅ™ádnej. Musím ji pÅ™evlíct a tady se to musí celé vyÄ•istit. Ten povlak budu muset vyprat.&ldquo;
Na&scaron;e Norinka je blinkací dítÄ›. UÅ¾ od maliÄ•ka jí vÅ¾dycky mlíÄ•ko vylítlo trochu zpátky. Nevadí jí to a dÄ›tská doktork
Å™íká, Å¾e prostÄ› nÄ›které dÄ›ti jsou takové a Å¾e z toho Ä•asem vyroste. Tentokrát mi ale bylo jasné, Å¾e tohle není Å¾ád
ublinknutí.
HoreÄ•ku na&scaron;tÄ›stí moc nemÄ›la, jen zvý&scaron;enou teplotu, ale za to se jí k tomu pÅ™idal mírný
prÅ¯jem. &bdquo;Tatínku, pojÄ• si Ä•ichnout, to je vÅ¯nÄ›, co? To se nám bude dnes v noci krásnÄ› spát.&ldquo;
&bdquo;JeÅ¾í&scaron;i, ta je ale podÄ›laná. To musí&scaron; pÅ™ebalit, nemÅ¯Å¾e&scaron; ji v tom nechat.&ldquo;
&bdquo;No jistÄ›. Chudinka, jak krásnÄ› spinká a já ji musím otravovat.&ldquo;
&bdquo;To je síla. Bude&scaron; tady muset zítra vyvÄ›trat a tohle obleÄ•ení, co tu leÅ¾í, bude&scaron; muset vyprat, toho
smradu se jen tak nezbaví&scaron;.&ldquo; Nutno podotknout, Å¾e tatínek má velmi silnÄ› vyvinutý Ä•ich.

No - a v nedÄ›li po poledni do&scaron;la Å™ada na mÄ›. Bylo mi najednou tÄ›Å¾ko. Tatínek pÅ™ijel domÅ¯ z náv&scaron
kamaráda v tísni a hned mi nabízel, Å¾e se o holÄ•iÄ•ky postará a Å¾e mÅ¯Å¾u jet nakupovat potraviny na pÅ™í&scaron;tí týd
Nechce se mi, je mi nÄ›jak divnÄ›, ale musím, pÅ™ece nemÅ¯Å¾eme být o hladu.
Nakupuju, v&scaron;echno dobrý, jen na
parkovi&scaron;ti pÅ™ed obchodem mÄ› zase pÅ™epadne divný pocit, jako bych tak za dvÄ›, tÅ™i hodiny mohla zvracet.
PÅ
domÅ¯, potraviny vyloÅ¾ené v chodbÄ›. HolÄ•iÄ•ky mÄ› nad&scaron;enÄ› zdraví. Norinka uÅ¾ má po veÄ•eÅ™i. Jsem unavená
divnÄ›. Tatínkovi volají z práce, nÄ›co se podÄ›lalo na síti. Musí nahoru do pracovny. Jsem s holÄ•iÄ•kami, leÅ¾ím na koberci a
hrajeme si. Norinka se jaksi sápá po výstÅ™ihu. &bdquo;Aidi, Norinka chce asi mlíÄ•ko. Tak jdeme.&ldquo;
Máme
nakrmeno, chce se mi leÅ¾et. Tatínek nahoÅ™e v pracovnÄ› Å¾ivÄ› diskutuje se spolupracovníky a snaÅ¾í se vyÅ™e&scaron
problém. Lehnu si na chvilku s holÄ•iÄ•kami do postele, budeme si tady hrát. Ne, nechce se mi zvracet, ale je mi tÄ›Å¾ko a
jsem unavená. Hrajeme si. Aida obÄ•as odbíhá do chodby a hlasitÄ› si zpívá. &bdquo;Co se tam dÄ›je, miláÄ•ku? Já tady
nemÅ¯Å¾u pracovat.&ldquo;
&bdquo;Já tady umírám. (I&rsquo;m dying here!)&ldquo;
&bdquo;Aidi, uklidni se, nekÅ™iÄ• tolik, ano?&ldquo; Norinka se zaÄ•íná vztekat, uÅ¾ se jí chce spát. Tak se holt zvedneme a
pÅ™evleÄ•eme ji do pyÅ¾ámka a dáme jí spát. Norinka je svleÄ•ená do spodního triÄ•ka, vymeÅˆuju plínku. Aida mi ji pÅ™ipra
Trvá jí to dlouho, je&scaron;tÄ› si prohlíÅ¾í obrázek. UÅ¾ to nevydrÅ¾ím... &bdquo;Aidi, honem, dej mi tu plínku. Tatínku!!!! As
pozvracím a drÅ¾ím Noru.&ldquo;
&bdquo;OK, Danny, já musím za manÅ¾elkou, nÄ›co se...&ldquo;
&bdquo;Tatínku!!!!&ldquo; Stále drÅ¾ím Norinku za kyÄ•le, aby nespadla s pÅ™ebalovacího pultíku, co mám na noÄ•ním stolku
KleÄ•ím vedle ní a najednou je pozdÄ›.
Tatínek pÅ™ibÄ›hl a uvidÄ›l. &bdquo;OK, uÅ¾ jsem tady. MÅ¯Å¾e&scaron; jít na zá
&bdquo;NemÅ¯Å¾u, drÅ¾ím Noru.&ldquo;Dal&scaron;í vlna.&bdquo;JeÅ¾í&scaron;i, uÅ¾ mám Noru, tak bÄ›Å¾.&ldquo;
&bdquo;Nejde to.&ldquo;
Dal&scaron;í vlna. Aidinka breÄ•í.
&bdquo;NeplaÄ• Aidi, maminka jenom zvrací.&ldquo;
&bdquo;Mám taky v gatích!&ldquo;
Tatínek odnese breÄ•ící Norinku do postýlky, zatím bez plínky, ladnÄ› pÅ™eskoÄ•í nesku
velkou kaluÅ¾ a uÅ¾ nese odpadkový ko&scaron;. Aida znovu pláÄ•e. &bdquo;NeplaÄ• Aidi, maminka jenom zvrací. Nic se
nedÄ›je.&ldquo;
Já mezi vlnami: &bdquo;Neboj, Aidi. To se tak nÄ›kdy stane, ale nic to není.&ldquo;
KoneÄ•nÄ› se zdá, Å¾e nejhoÅ™&scaro
za mnou. Odcházím na záchod, dokonÄ•it, co jsem zaÄ•ala do gatí. Jak potupné! Takovej uÅ¾ jsem teda dlouho nemÄ›la.
Tatínek se zoufale rychle snaÅ¾í uklidit to ne&scaron;tÄ›stí, neÅ¾ se vpije mezi zánovní parkety. &bdquo;Tati, maminka
zvracela?&ldquo;
&bdquo;Ano, maminka zvracela.&ldquo;
&bdquo;TeÄ• je na záchodÄ›?&ldquo;
&bdquo;Ano.&ldquo;
&bdquo;Maminka zvracela?&ldquo;
&bdquo;Ano, zvracela. Ach jo, na kolik otázek mám pÅ™i tomhle odpovídat?&ldquo;
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&bdquo;Tati, maminka se sprchuje?&ldquo;
&bdquo;Ano, maminka se sprchuje.&ldquo;
Domluvili jsme se s tatínkem, Å¾e já dám Norinku spát a on uÅ¾ se o Aidu
postará. LeÅ¾ím v posteli, jsem unavená. Tatínek se snaÅ¾í zároveÅˆ pracovat, tedy Å™e&scaron;it nÄ›co po telefonu a zárov
odpovídat AidÄ›.
Ach jo, zase musím na ono místo. PÅ™ichází tatínek. &bdquo;Jé, ty uÅ¾ zase sedí&scaron;? Nemoh
chviliÄ•ku pohlídat Aidu, já bych je&scaron;tÄ› potÅ™eboval nÄ›co dodÄ›lat do práce? Je to tak na pÄ›t minut, abych nemusel s
notebookem zase dolÅ¯ a znovu se nalogovat.&ldquo;
OdpovÄ›dÄ›ly za mÄ› moje útroby.
&bdquo;JeÅ¾í&scaron;!&ldquo; zvolal tatínek a utíkal zpátky. Aida dostává veÄ•eÅ™i, sedí pÅ™ipoutaná na své Å¾idli. &bdqu
a hezky jez, já budu hned zpátky.&ldquo;
&bdquo;Tatí... tatí... tatí... tatí... tatí...tatí... tatí... tatí... tatí... tatí... tatí... tatí... tatí... tatí... tatí...&ldquo;
&bdquo;HolÄ•iÄ•ko! UÅ¾ jdu!&ldquo;
Tatínek sbíhá s notebookem po schodech. Sedne si ke stolu a snaÅ¾í se uÅ¾ koneÄ•
zaÅ¾ehnat tu síÅ¥ovou krizi. Jsem tak unavená a musím sedÄ›t na míse, ne&scaron;lo by to nÄ›jak vyÅ™ídit v leÅ¾e v posteli?
to ne, uÅ¾ zase i touhle cestou! Je&scaron;tÄ›, Å¾e je tady ten vymytý odpadkový ko&scaron; hned vedle mÄ›. UÅ¾ v tom Å¾a
snad nemÅ¯Å¾u nic mít.
Jsem moÅ¾ná po témÄ›Å™ dvou a pÅ¯l letech koneÄ•nÄ› v posteli pÅ™ed osmou a nemÅ¯Å¾u us
celá já. Je mi zima a jsem unavená, ale nemÅ¯Å¾u spát. No, to jsme dopadly! Je&scaron;tÄ›, Å¾e nás ten tatínek
zachránil.
&bdquo;PÅ™í&scaron;tÄ› mi to Å™ekni dÅ™ív.&ldquo;&bdquo;VÅ¾dyÅ¥ jsem ti Å™íkala, Å¾e umírám.&ldquo;
&bdquo;No jo, ale já jsem myslel, Å¾e tÄ› zase ubíjí svým dovádÄ›ním dÄ›ti. Jako obvykle...&ldquo; No, Å¾e se nestydí, stÄ›Å¾
jen vyjímeÄ•nÄ›, kdyÅ¾ se Aidina asistence u NorinÄ•ina veÄ•erního uspávacího rituálu jaksi zvrhne. &bdquo;No já nevím. A ty
dostává&scaron; avízo dlouho dopÅ™edu, Å¾e bude&scaron; zvracet? MnÄ› to do&scaron;lo, aÅ¾ kdyÅ¾ jsem vstala z postele
zaÄ•ala pÅ™evlíkat Norinku.&ldquo;
Je&scaron;tÄ› podotýkám, Å¾e celá situace byla o to veselej&scaron;í, Å¾e Aida a j
mezi sebou mluvily Ä•esky, Aida a tatínek persky a tatínek a já anglicky. Tak teÄ• jsem jen zvÄ›davá, jaký virus se k nám do
chovné stanice dostane pÅ™í&scaron;tÄ› a zda-li si s ním taky tolik uÅ¾ijeme.
PÅ™ikládám jednu fotku na&scaron;ich holÄ•iÄ•ek, na které jim zrovna nic nechybí. GIUSSI, Washington, DC
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