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VISENÃ• NA NOZE
StÅ™eda, 21 listopad 2007

Zase víkend v prachu, veÄ•eronedÄ›lní depka na obzoru. Minulej týden byl nároÄ•nej pro PupíÄ•ka, Ä•trnáct dní nebyla ve
&scaron;kolce, takÅ¾e se jí v úterý nechtÄ›lo, cestou do &scaron;kolky zaÄ•ala proná&scaron;et svý obvyklý "Já nechci jít do
&scaron;kolky", v &scaron;atnÄ› pak pobrekávat a kdyÅ¾ jsem ji strÄ•ila za dveÅ™e do tÅ™ídy, nechtÄ›la mÄ› pustit, slzy jí tekl
tváÅ™iÄ•kách...
a paní Å™editelka Å™íkala nÄ›co jako "Já jsem si myslela, Å¾e to tak dopadne, kdyÅ¾ tu tak dlouho nebyla"...
No ale p
dávat nemocný dÄ›cko do &scaron;kolky jenom proto, aby si neodvyklo? Taky budeme muset zru&scaron;it plavání,
pÅ™estalo se jí líbit a bulí a celej týden se ptá, jestli bude muset jít... Ona je vÅ¯bec Ä•virglík, co musí najít vÅ¾dycky nÄ›kde nÄ
spÅ™íznÄ›nou osÅ¯bku, ke který se upne jako ke svý jistotÄ›. V jeslích to byla teta Zorka, holÄ•iÄ•ka Zuzanka, byly tam kaÅ¾de
ona vÄ›dÄ›la, Å¾e je tam kaÅ¾dej den najde, alespoÅˆ jednu z nich. TeÄ• ve &scaron;kolce to nejde, dÄ›ti jsou vesmÄ›s star&s
neÅ¾ ona, taky paní uÄ•itelky se stÅ™ídají po smÄ›nách a jediná paní Å™editelka, ke které má dÅ¯vÄ›ru, tento týden onemocn
ta cizí paní, co tam zastupuje, je prostÄ› cizí...
Musím chodit o pár minut dÅ™ív, protoÅ¾e mi zavÅ™eli do práce zadní brán
musím obcházet kus cesty navíc, takÅ¾e teÄ• uÅ¾ je PupíÄ•ek ve &scaron;kolce tuplem a naprosto úplnÄ› první a kdyÅ¾ já
odcházím, není na obzoru ani jedno pÅ™íchozí dítÄ› (za devÄ›t let, co mám dÄ›ti, jsem nepÅ™i&scaron;la na to, jak to dÄ›lají m
co vodí dÄ›ti do &scaron;kolky tÅ™eba na pÅ¯l devátou, a Å¾e jich je naprostá vÄ›t&scaron;ina narozdíl od tÄ›ch, jako jsem já,
co jejich dÄ›ti &scaron;kolku otvírají a odpoledne zavírají), takÅ¾e mi v pátek visela na noze a plakala a nechtÄ›la mluvit s tou
paní, co ji moc nezná a prosila, abych tam s ní chvilku zÅ¯stala, alespoÅˆ neÅ¾ pÅ™ijde KaÄ•enka, nezÅ¯stala jsem, zavÅ™ela
dveÅ™e zvenku a letÄ›la do práce.
"Kde jsi byla v sedm hodin?" ptá se o tÅ™i hodiny pozdÄ›ji &scaron;éf, co je mlad&scaron
neÅ¾ já, dosud svobodný a bezdÄ›tný.
"Tady!" povídám, protoÅ¾e vím, Å¾e bylo za minutu sedm, kdyÅ¾ jsem odemkla ka
podívala se na hodiny na stÄ›nÄ›. "Jóó?" protáhne on, "Já jsem &scaron;el v sedm na poradu a dveÅ™e byly zamÄ•ený..."
Bráním se, Å¾e jsem tu byla a myslím si, Å¾e kdyÅ¾ porada zaÄ•ínala v sedm, tak urÄ•itÄ› ne&scaron;el aÅ¾ v tÄ›ch sedm ho
pár minu dÅ™ív, ale mlÄ•ím uÅ¾ a kdyÅ¾ zavÅ™e dveÅ™e, udÄ›lám to gesto s prostÅ™edníkem a promluvím k tÄ›m dveÅ™í
pÅ™eju mu, aby si na tohle vzpomnÄ›l, aÅ¾ mu jeho vlastní dÄ›cko bude za pár let viset na noze ve &scaron;kolce nebo v
jeslích a se slziÄ•kama v oÄ•ích prosit, aby chvilku zÅ¯stal, ale pak si uvÄ›domím, Å¾e to se nestane, protoÅ¾e v&scaron;ichni
na&scaron;i Å¾enatí mladí stÅ™ihouni ve vedoucích funkcích mají doma Å¾eny na rodiÄ•ovské dovolené Ä•tyÅ™i roky a i pak
neÅ™e&scaron;í nic takového jako je vodÄ›ní dÄ›tí do &scaron;kolky, neb to je výluÄ•nÄ› starostí jejich Å¾en...
A pak volá
kamarádka, co právÄ› pracuje v Kandaháru, a v Kábulu se dostala k telefonu a odvede mý my&scaron;lenky úplnÄ›
jinam a o to víc si uvÄ›domím, Å¾e Å¾ebÅ™íÄ•ek hodnot má kaÅ¾dej úplnÄ› jinej... Duna
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