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KaÅ¾dý z nás to asi zná, ten studený pot, který vás obleje, kdyÅ¾ stojíte pÅ™ed zamÄ•enými dveÅ™mi svého bytu, nebo auta
nikde. UÅ¾ jste prohledali v&scaron;echny kapsy, dvakrát obrátili ta&scaron;ku vzhÅ¯ru nohama a nic. Co teÄ•? Já si
myslím, Å¾e jsem na klíÄ•e opatrná, navíc mám duplikáty u dcery, dÅ™íve u mámy a kdyÅ¾ nebyla Å¾ádná nikde v dosahu, ta
v nÄ›jakém úkrytu.

PÅ™esto byly zabouchnuté klíÄ•e v zámku zevnitÅ™ hned dvakrát (dcera), zlomený klíÄ• v zámku (opÄ›t dcera) a i jenom
zaklapnuté dveÅ™e prÅ¯vanem, kdyÅ¾ jsem se zakecala se sousedkou na chodbÄ›. Docela prÅ¯ser u bezpeÄ•nostních dveÅ™
které jen tak neotevÅ™ete &scaron;roubovákem a kdyÅ¾ to bylo navíc v nedÄ›li&hellip; Dost drahá sranda. To, Å¾e mi zazdili
klíÄ•e od bytu v mé schovávaÄ•ce (v nepouÅ¾ívaném vÄ›tráku ve vedlej&scaron;í Pergamentce), to jsem na&scaron;tÄ›stí
zjistila vÄ•as. O tom, jak jsem jako &scaron;estnáctiletá miss plavky &scaron;la z pÅ™ehrady v HostivaÅ™i aÅ¾ na Vinohrady,
o tom uÅ¾ jsem jednou psala. Tak jen struÄ•nÄ›, pÅ™i&scaron;la jsem ze &scaron;koly, flákla ta&scaron;ku, vzala kabelÄ•iÄ•ku
do ní ruÄ•níÄ•ek, velký jak kapesník, plavky, Nubian a jela na pÅ™ehradu, protoÅ¾e byl uÅ¾ témÄ›Å™ konec &scaron;kolního
venku pÅ™es tÅ™icet stupÅˆÅ¯. Tam jsem strávila celé odpoledne, na sobÄ› samozÅ™ejmÄ› pouze plavky. &Scaron;atiÄ•ky a
prádélko jsem si inteligentnÄ› schovala do té kabelÄ•iÄ•ky. K veÄ•eru kabelÄ•iÄ•ka nikde, zÅ¯staly mi jenom sandály, plavky a
ruÄ•níÄ•ek. V trapu byly i klíÄ•e a kdyÅ¾ jsem se koneÄ•nÄ› doplíÅ¾ila domÅ¯, za udivených pohledÅ¯ lidí v tramvaji a posléze
kolemjdoucích, tak doma ani noha. SkvÄ›lý záÅ¾itek. Také jsem pÅ™i&scaron;la o klíÄ•e pÅ™i pÅ™epadení pÅ™itroublým ná
Vracela jsem se domÅ¯, k veÄ•eru - ale uÅ¾ byla tma, protoÅ¾e to bylo v zimÄ› - dlouhou neobydlenou a &scaron;patnÄ›
osvÄ›tlenou ulicí od Vltavy; dneska byste po ní do&scaron;li k hole&scaron;ovickému metru. Na konci bylo z jedné strany
Å¾elezniÄ•ní depo a naproti HasiÄ•i. Å½e za mnou nÄ›kdo jde, jsem sly&scaron;ela, ale kdyÅ¾ jsem byla skoro na konci, tak
sly&scaron;ím, jak se ten dotyÄ•ný rozbÄ›hl a já tedy uhnula. Asi po mnÄ› chtÄ›l skoÄ•it a strhnout mne na zem, co mÄ›lo pak
následovat, to netu&scaron;ím, ale jak jsem uhnula, tak mne pÅ™eletÄ›l a vzal to tlamou o chodník. &Scaron;upa to byla
náramná, zvedl se aÅ¾ po chvíli a nadávajíc mnÄ› do krav, odpajdal smÄ›rem k tramvaji. PrÅ¯ser byl, Å¾e mi strhl kabelku,
klipsna se otevÅ™ela a obsah skonÄ•il na zemi. VidÄ›t tam nebylo a tak jsem vÅ¾dycky Ä•ekala, aÅ¾ pojede kolem nÄ›jaké au
reflektory nasvítí chodník a silnici, abych posbírala svÅ¯j majeteÄ•ek. JenÅ¾e klíÄ•e, ty ne a ne najít. Pak jsem si ale
v&scaron;imla, Å¾e výjezdové dveÅ™e u HasiÄ•árny nedosahují aÅ¾ k zemi a samozÅ™ejmÄ› -klíÄ•e zapadly tam a já na nÄ›
nedosáhla, i kdyÅ¾ jsem se plazila po chodníku. Tak jsem na ty hasiÄ•e musela zazvonit a ti mÄ›li Vánoce, kdyÅ¾ jsem
vysvÄ›tlovala, jak se tam ty klíÄ•e ocitly...
Ale nejpÅ™í&scaron;ernÄ›j&scaron;í záÅ¾itek s klíÄ•i mám z konce bÅ™ezna v
osmdesát. Tehdy jsem málem dostala infarkt, nejspí&scaron; proto, Å¾e se do toho zamotala i starost o dítÄ›. ProtoÅ¾e sama
jsem se narodila s luxací a musela jsem nosit Å¾elezná kaÅ¥ata, která mi u&scaron;ili v JedliÄ•kárnÄ›, hnali mne s dcerkou
na ortopedii, je&scaron;tÄ› kdyÅ¾ jí nebyly ani dva mÄ›síce. Ortopedie na Bulovce je od nás vzdálená tÅ™i stanice
autobusem, tak jsem strÄ•ila dceru do fusaku a pak do koÄ•árku, na sebe si vzala cibelínový lahvovÄ› zelený chlupatý zimník, na
hlavu Ä•epici ze stÅ™íbrné li&scaron;ky, k tomu stejný límec a po kolena Ä•erné kre&scaron;lakové kozaÄ•ky na
desticenÅ¥ákových podpatcích. To obleÄ•ení v tom hraje významnou roli, protoÅ¾e mne málem zniÄ•ilo. MÄ›ly jsem tam být v
deset, do autobusu jsem s koÄ•árkem lézt nechtÄ›la, tak jsem &scaron;la do toho krpálu pÄ›&scaron;ky uÅ¾ v devÄ›t, to byla
je&scaron;tÄ› docela zima. Do Ä•ekárny se s koÄ•árkem nesmÄ›lo, zÅ¯stal proto v chodbÄ› a já klíÄ•e schovala do kapsiÄ•ky,
která byla na zip vepÅ™edu na fusaku. Dcera se v Ä•ekárnÄ› hroznÄ› líbila asi osmileté cikánské holÄ•iÄ•ce, hned mi sdÄ›lila,
Å¾e se jmenuje Jolanka, Å¾e je tam s mámou a brá&scaron;kou Albínem. PÅ™i&scaron;ly jsme na Å™adu, fusak zÅ¯stal v
Ä•ekárnÄ› a Jolanka mi ho hlídala. Mé holce pÅ™edepsali k&scaron;íry a mohly jsme jít domÅ¯. To uÅ¾ se ruÄ•iÄ•ka hodin blíÅ
pÅ¯l dvanácté, venku vysvitlo sluníÄ•ko, já shodila li&scaron;ky a rozepla kabát. PÅ™i&scaron;ly jsme domÅ¯, já
pÅ™ikurtovala koÄ•ár, vybÄ›hla s dcerou zpocená páté patro, sáhla do fusaku, a klíÄ•e nikde. SebÄ›hla jsem tedy - poÅ™ád s
dcerou v náruÄ•í - pÄ›t pater dolÅ¯, prohledala koÄ•ár, klíÄ•e poÅ™ád v nedohlednu. Znovu vybÄ›hla (uÅ¾ splavená a
vynervovaná) páté patro, zazvonila na sousedku, jestli bych u ní mohla dceru nakojit, aby holka pÅ™í&scaron;tí dvÄ› hoÄ•ky
hlady nezemÅ™ela. Holka uchlácholena, tak jsem s ní zase sebÄ›hla dolÅ¯, naloÅ¾ila ji do koÄ•árku, koÄ•árek vystrkala do
kopce na Vychovatelnu a &scaron;la se zeptat do ordinace ortopedie, jestli tam nena&scaron;li moje klíÄ•e. UÅ¾ tam byla
jenom uklízeÄ•ka a nic nena&scaron;la. Tak je to jasný, klíÄ•e ukradla Jolana, protoÅ¾e byly v pouzdru, které vypadalo jako
penÄ›Å¾enka. Ve dvÄ› je dal&scaron;í krmení, tak znovu do Hole&scaron;ovic, do pátého patra k sousedce, zavolat od ní
mámÄ› na Vinohrady, aby byla doma. SebÄ›hnout páté patro a s koÄ•árkem pÅ™es Å¾iÅ¾kovský kopec si dojít pro náhradní k
tam nakrmit holku a znovu pÄ›&scaron;ky do Hole&scaron;ovic. Tentokrát uÅ¾ ne na kozaÄ•kách s vysokými podpatky,
ségra mi pÅ¯jÄ•ila boty, které ani zdaleka nebyly tak úÅ¾asné, ale dalo se v nich chodit. DomÅ¯ jsem dorazila o nÄ›jaké to
kilo lehÄ•í&hellip; A jak to bylo s klíÄ•ema? Tak to je na tom to nejlep&scaron;í. Celou tu dobu byly v tom fusaku a já na to
pÅ™i&scaron;la teprve tehdy, kdyÅ¾ jsem ho vyprala a dávala su&scaron;it. Ta kapsa vypadala naprosto nepropustnÄ› jenomÅ¾e nahoÅ™e nad zipem byla díra a jak se s tím fusakem neustále manipulovalo, tak pouzdro s klíÄ•i propadlo horem
nÄ›kam dovnitÅ™. Jolance jsem se mockrát v duchu omluvila. DEERES
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