
Moje karanténa – druhý vstup

Než�  jsem žač�ala psa t  dals� í č�a st, spoč�ítala jsem si, ž�e od te  doby, čo vlada vyhla sila čelosta tní
karantenu, uplynulo 38 dní. Te�čhto 38 dní prož� ili vs� ičhni lide  jinak. Ja  osobne�  jsem je prož� ila
doma a ža čelou dobu jsem byla vs�eho vs�udy č�tyr�ikra t venku, i když�  vím, ž�e byčh me� la čhodit
ven č�aste� ji. 

Za one�čh uplynulyčh 38 dní jsem nabrala tročhu svalove  hmoty, a dokonče jsem žhubla
tr�i  kila.  Take  jsem  napsala  spoustu  kapitol  do  me  knihy  a  spoustu  knih  ž   me  soukrome
knihovny jsem pr�eč�etla.  Zač�ínají  mi ale čhybe� t  knihovny  ver�ejne . Bohuž�el jsou do odvolaní
žavr�ene , stejne�  jako ve�ts� ina občhodu# . Teď už�  to snad bude leps�í.

Když�  už�  jsme ale u te�čh knih,  žač�ala  jsem si  psa t  č�tena r�sky  deník.  Zatím tam mam
žapsane  jen dve�  knihy a na tr�etí  pračuji, ale je to jen  proto, ž�e jsem v urč�ityčh ve�čečh dost
velky  perfekčionista, a proto jsem si tam pr�emalovavala pr�ebaly knih.  Š(est vran ma  na pr�ebalu
opravdu slož� ity  obra žek. Ničmene� , než�  deník dokonč�ím, bude to ne� jakou dobu trvat, takž�e o
ne� jakou žabavu mam postarano. 

Co se tyč�e joja, o kterem jsem psala v pr�edes� lem vstupu, moč pokroky nede� lam. Jojo by
me� lo  volne�  proklužovat,  aby  se  s  ním  mohly  de� lat  nejru# žne� js� í  triky,  ale  mne�  se  bohuž�el
vž�dyčky žamota  a po vyhožení se mi okamž� ite�  vra tí do ruky, čož�  je s�patne� . Ale nevždavam to a
kaž�dy  den to trenuji. 

De� lam pokroky i v   hudbe� . Cvič�ím na housle a musím r�íčt, ž�e de� lam čelkem pokroky.
Cvič�ím take  na kytaru, ale tam moč pokroky nede� lam, protož�e na ni nehraji tak č�asto, a hlavne�
mi to nepr�ijde moč du# lež� ite , jelikož�  na obč�asne  hraní a hraní na taborečh mi stač�í to, čo umím.
U klavíru jsem se vra tila do č�asu# , kdy jsem klavír studovala jes�te�  v hudebče a žač�ala jsem hra t
stupniče, ru# žne  etudy a s radostí pr�ičha žím na to, ž�e moje žtuhla  leva  ruka se žač�ína  proboužet
k ž� ivotu. 

Co se s�koly tyč�e, stava  se ž toho autopilotní č�innost. Rano vstanu, nasnídam se, projdu
ranní hygienou, sednu k poč�ítač�i, ktery  žapnu, mežitím si uvar�ím č�aj do konvič�ky a s hrníč�kem
se vra tím ke stolu do pokoje. Otevr�u prohlíž�eč� v Edookitu a Moodle a studuji, kam kter�í uč�itele
napsali  sve  u koly,  rožvrhnu si,  čo ktery  den ude� lam,  a  žač�nu makat.  Nakoneč deset  minut
sedím se slučha tky v us� íčh a posloučham mužiku. Pote  se žvednu a jdu čvič�it na housle, žpe�v a
potom si  na  ne� jakou dobu sednu ke  klavíru,  nebo  s kytarou v ruče.  Po  obe�de�  je  vyhla s�en
ne� jaky  odpoč�inkovy  č�as,  ktery  využ� ívam  buďto  ke  č�tení,  psaní,  nebo  č�iste  prokrastinači.
Jakmile  se  žač�ne  var�it  odpolední  kafe,  ve  svyčh  č�innostečh  buďto  pokrač�uji,  nebo  je
prostr�ídam ža trenovaní s jojem, nebo žnovu žasednu k hudebním na stroju# m. 

Pr�íjemna  žme�na  nastava ,  když�  se  s ne�kym  domluvím,  ž�e  se  pu# jdeme  projít.  Dals� í
pr�íjemna  žme�na pr�ičha ží s hudbou tročhu ž jineho soudku. Když�  mame teď tolik toho volneho
č�asu,  s ta tou jsme žač�ali  pračovat  na  nas� í  vlastní  tvorbe�  hudby,  čož�  je  pr�esne�  to,  kde čhči
jednou skonč�it. Dokonče i vč�era jsem pros� la dals� í  uda lostí,  ktera  rožbor�ila rutinu vč�erejs� ího
dne. Dostala jsem ža u kol na obe�d usmaž� it palač�inky, čož�  pro me� ,  ktera  opravdu v kučhyni
nema  čo  de� lat,  byla  čelkem  vyžva.  Odpoledne  jsem  s� la  potom  s kamaradem  ven,  čož�  me�
probralo a utvrdilo v tom, ž�e žase ne� jaky  č�as vytahnu paty ž domu ne jen proto, abyčh vynesla
odpadky. 

Mož�na  se opakuji, ale i tak musím r�íčt, ž�e karantena ma  sve  plusy i mínusy. Mame siče
spoustu č�asu de� lat vs�ečhno, na čo jsme ten č�as nikdy neme� li, ne�kter�í lide  karantenu dokonče
nažyvají č�asem objevovaní. Bohuž�el ža čhvilku ne�kterym dojdou  na nove  objevovaní napady  a
č�innosti, ktere  de� lali doposud, je žač�nou otravovat. Zač�ne jim čhybe�t stary  ž� ivot, ve kterem byli
samy  spe�čh  a  shon,  neme� li  na  nič  č�as  a  o  víkendečh  byli  radi  ža  tročhu  volneho  č�asu.  
Ja  osobne�  jsem ža  ne�čo  takoveho rada.  Jsem rada,  ž�e  jsem se narodila  do doby,  kdy jsem
v de� tství  me� la sníh v žime� .  Z( e jsem v le te�  žaž� ila maxima lne�  tr�ičet stupn� u#  nad nulou, a to už�
byly tropičke  teploty. Jsem ale take  rada, ž�e si jakož� to ume� leč, ktery  se dostal na konžervator�,
nemusím de� lat starosti s pr�ijímačími žkous�kami. 



Mož�na  jsem nežaž� ila první ani druhou sve� tovou va lku,  ani  vladu komunistu# , ale jsem
rada aspon�  ža to, ž�e teď už�  vím, jake  to je ž� ít v karantene� , sčhovavat se pr�ed virem, ktery  me�
mož�na  nežabije, ale pru# be�h nemoči, kterou žpu# sobí, bude opravdu nepr�íjemny. Jsem rada, ž�e
vím, jake  to je ve�de� t, ž�e pokud se ne�čo stane, nemu# ž�eme ž republiky ven. Mož�na  je to divne , ale
jsem rada, ž�e až�  se me�  jednou ne� jake  díte�  žepta , jake  to bylo, když�  čelemu sve� tu vladl COVID-
19, budu močt ne�čo r�íčt. 
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