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Včera jsem si poklidně šila, když tu najednou slyším za knihovničkou něco jako myš. Ale že by
u nás obstála myš? A proč brečí? Pokoušela jsem se tam nahlédnout, ale protože skříňka je
skoro u zdi, tak akorát, aby se dala šňůra od pětipsa zapojit do zásuvky, musela jsem si za ni
posvítit baterkou. A hle, nebyla to myš, nýbrž Rozárka, zádí ke mně napasovaná v tom úzkém
prostoru.

Volala jsem na ni, čičikala, dodávala odvahy, aby se dokázala otočit a vylézt nad zásuvkou a
mezi žehlicím prknem, opřeným o bok skřínky. Nakonec to Rozinka dokázala, ale místo aby se
šla utěšit do mé náruče, vyhoupla se hned na komodu stojící vedle knihovničky. Komoda je širší
a není za ní elektrická zásuvka, tak je přisunutá až ke zdi. Stojí na ní televize a za televizí leží
ten pětipes. Za něj si stoupla Rózka, chvilku mrskala ocasem a šup, hodila šipku za skříňku.
Trošku si ve škvíře mňoukla, pak prohlásila mrů mrů a vypochodovala ven – teď to šlo dobře,
protože byla čelem k východu. A zase šup na komodu, trochu prsení se jako na skokanském
můstku a zase hop dolů. A hladce ven a ke mně. Koukala na mě, otírala se mi o ramena a
vykládala mi, jakej je borec a velká holka a vůbec, je prostě big big mrů a basta. Tak jsem
přestala přemýšlet, jak tu škvíru zabezpečit, a jen jsem mrkla, aby žehlicí prkno nebylo až u zdi,
aby měla možnost volně vylézat.

A dneska George a další kapitola jeho šíleneckých horolezeckých eskapád. :-) Určitě nejsem
sama, kdo si myslí, že George a jeho boys byli hazardéři, ale ono to překonávání překážek má
něco do sebe. Ostatně, sama jsem byla v mnoha ohledech taky dost velký cvok, takže jaképak
mentorování. Prostě každý si musí některé věci zkusit sám a sám se popálit nebo nabít si nos.
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Čím je člověk starší, tím víc vidí rizik a cítí odpovědnost a má tisíc a jedno nutkání zasáhnout.
Stojí ho velké úsilí jen z povzdálí sledovat, jak se někdo snaží a zkouší a pokouší se stokrát o
něco a pokaždé utrží nějaký šrám. Jenže jen tak se ten někdo dostane do vyššího levelu.

Jenže jen tak se do vyššího levelu dostaneme my sami.

(Náš Zvířetník, 20.10.2011)
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