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KdyÅ¾ tu spolu s Ditou proÅ¾íváme její souÄ•asné trampoty, vzpomnÄ›la jsem si na pÅ™íbÄ›h jedné mé známé, dá se Å™íci i
nÄ›kolik let mé kamarádky. Bydlela poblíÅ¾ a tak jsme se vídaly témÄ›Å™ kaÅ¾dý den. Na rozdíl ode mne mÄ›la dceru asi o de
let star&scaron;í, takÅ¾e jsem mÄ›la &bdquo;tu Ä•est" s ní proÅ¾ívat dceÅ™inu ponÄ›kud divoÄ•ej&scaron;í pubertu. Ale o tom
pÅ™í&scaron;tÄ›. Dnes vám povím mou ponÄ›kud smutnou vzpomínku...
Jana byla velmi Ä•inorodá Å¾enská, obdivovala jsem její úÅ¾asnou energii a pÅ™edev&scaron;ím schopnost vytvoÅ™it &
omlouvám se za výraz, ale jinak to nejde &ndash; &bdquo;z prdu kuliÄ•ku&ldquo; :-))). PÅ™ivdala se k vdovci s dvÄ›ma syny,
ov&scaron;em oba uÅ¾ byli star&scaron;í a Å¾ili kaÅ¾dý sám. Byla to tenkrát ta "nejlep&scaron;í normalizaÄ•ní léta", jedna
otrhaná Burda kolovala mezi kamarádkami, stÅ™ihy z ní se poctivÄ› kopírovaly, obleÄ•ení na dÄ›ti se navzájem pÅ™edávalo za
malý peníz na &scaron;kolních burzách. Jo, sekáÄ•e, ty je&scaron;tÄ› dávno nebyly&hellip; Jana pÅ™es finanÄ•ní minimum
chodila pÅ™ekrásnÄ› oblékaná, její dcera a souÄ•asný manÅ¾el jakbysmet. A doma? Byla tehdy doba tapetovací, a Å™eknu
vám, nikdy bych nevÄ›Å™ila, co se dá obyÄ•ejnými papírovými tapetami zvládnout. Myslím, Å¾e kdyby mÄ›la souÄ•asné moÅ¾
uplatnÄ›ní, mohla nesmírnÄ› vyniknout.
Ze zbytkÅ¯ jekoru napÅ™. vytvoÅ™ila nádherné koberce, z prken a trubek posbíraný
odpadech na rozestavÄ›ném sídli&scaron;ti sestavila úÅ¾asný byt (z prken, potaÅ¾ených kobercem sedaÄ•ky, z
le&scaron;enáÅ™ských trubek nábytek...). Jestli nÄ›kde vyhrabu fotky, ukáÅ¾u. PoÅ™izovací cena minimální, práce
neskuteÄ•ná. PÅ™es den byla úÄ•etní. Jinak Ä•lovÄ›k se zlatýma rukama a hlavou plnou neuvÄ›Å™itelných nápadÅ¯.
Její m
nÄ›co podobného jako ten Ditin &ndash; aÅ¾ na to, Å¾e nevydÄ›lával nic navíc. Ale byl doma, vÄ›rný a celkem spolehlivý. Jana
víceménÄ› tolerovala jeho lenost (jak jsem to vidÄ›la já), spí&scaron; ho omlouvala slovy: &bdquo;on se v Å¾ivotÄ› uÅ¾ nadÅ™
dost&hellip;&ldquo;. BÄ›hem nÄ›kolika let Janina snaÅ¾ení se z obyÄ•ejného panelákového bytu stal pÅ™ímo modelový byt.
NehledÄ› na to, Å¾e Jana kaÅ¾dou jejich vydÄ›lanou korunku tÅ™ikrát obrátila, neÅ¾ ji vydala, snaÅ¾ila se je&scaron;tÄ› nÄ›
u&scaron;etÅ™it. (Mj. s jeho syny mÄ›la velmi dobrý vztah, její schopnosti a &scaron;ikovnost si oba také uÅ¾ili a díkybohu i
oceÅˆovali.) Zvrat nastal, kdyÅ¾ se po pÄ›ti létech stal její manÅ¾el obÄ›tí dopravní nehody a Jana najednou zÅ¯stala sama s
dcerou a pÅ™ed tÅ™eskutÄ› drsnou novinou: její muÅ¾ tÄ›snÄ› pÅ™ed svatbou druÅ¾stevní byt pÅ™evedl na své syny a vym
doÅ¾ivotní bydlení. StejnÄ› tak v závÄ›ti napsal, Å¾e co po nÄ›m zÅ¯stane za movitý i nemovitý majetek, v&scaron;echno odka
synÅ¯m&hellip;
Jak to dopadlo, nevím. Jana se tehdy zhroutila, odvezli ji do nemocnice a pak uÅ¾ se tu neukázala. Byt byl
dost dlouho prázdný a pozdÄ›ji v nÄ›m bydleli zcela jiní lidé. Nejspí&scaron; ho synkové prodali&hellip; Vzpomínám si, Å¾e mi
jednou Jana Å™íkala, Å¾e kdyby si nena&scaron;la jeho, byla rozhodnutá odstÄ›hovat se nÄ›kam do pohraniÄ•í. Tam Å¾e by p
i s bytem na&scaron;la (pÅ™edtím bydlela s dcerkou u bratra).
MÄ›la jsem tehdy svých starostí aÅ¾ nad hlavu, takÅ¾e jse
nÄ›jaké velké pátrání nemÄ›la Ä•as ani moÅ¾nosti. Kde je JanÄ› asi dnes konec&hellip; d@niela
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