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Důležitý poznatek pro muže: pozdravit těhotnou ženu „Nazdar 
inkubátore,“ není přijímáno úplně vstřícně. 

  

Káťa pořád spí. Už skoro tři dny. Moje nejmilejší tchyně to nechápe. 
Ještě jsme jí neřekli, že „je v tom“. Zatím jí stačilo vysvětlení, že ji 
kousla moucha tse-tse. 

  

Slyšel jsem, že během těhotenství se má na dítě mluvit. Zkusil jsem: 
„Ahoj plode!“, ale nevím, jestli mě slyšel... 

No, taky má zatím jen centimetr. 

  

Na ultrazvuku: „Má centimetr. Vidíte? Tady je. Celý tatínek.“ 

  

Katka už nepoužívá „Dennisův upgrade“. Ale nevím, jestli jsem si 
polepšil, co je jí pořád špatně, nemůže si říhnout - a na internetu 
nic není, jen o říhání dětí - začala mě označovat jako „Pachatel“. 

  

Kdosi poznamenal (pod pseudonymem Anonymní tchyně), že to je 
nejtěžší zločin a odsouzen jsem na doživotí. 

  

Ale vysloužil jsem si i uznání a dobrá zpráva pro všechny otce je, že 
je to úplně snadné. Ve stádiu „Blééé“ je pro ni největší horor otevřít 
lednici. Kdyby v ní byl Vetřelec, chovala by se přátelštěji. 

Myslím, že je tam někde Bazilišek, protože když ji otevře, tak jedině 
když stojí zády a dívá se jen úkosem - prostě se snaží vyhnout 
přímému pohledu. I přes stísněný prostor se snaží stát co nejdále. 
Příště třeba použije zrcátko... 



 

5 

 

No a pánové, mně stačilo jen vyndat jí pomazánku a s neskonalým 
obdivem pronesla: „Ty jsi tak statečnej!“ 

Těhotenství je hračka, když se v tom naučíte chodit... 

  

Proč se nepoužívají těhotné ženy jako nosy v parfumériích? Nebo v 
protidrogových jednotkách? Když mají tak nesmírně citlivý čich... 

No, možná proto, že poblitý důkazní materiál by u soudu neprošel. 

  

Já si o to snad říkám, abychom se zcvokli. Zítra mě čeká trapas. 
Katka vyčenichala někde párek v rohlíku a dostala chuť. Jenže 
rohlík byl čerstvý. Jen jsem poznamenal, že by jí chutnal spíš tři dny 
starý. Když jsem viděl, jak se na mě podívala zase s tím výrazem 
„Ty můj hrdino!“, přestože řekla jen „Jéééé…“, věděl jsem, že zítra 
budu muset přemlouvat toho chlapa, aby mi strčil párek do 
vlastního rohlíku. 

Buď na mě zavolá policii, nebo mě pozve na večeři. Že já nedržím 
hubu! 

  

Mám pro vás báječný objev! Dozvěděl jsem se, že smrdím - bunda 
mi smrdí kůží, já jsem se zase neprozřetelně umyl pánským 
mýdlem (už to víckrát neudělám!) - a přitom Dennis, ten pes, 
kterému říkám mimo jiné Smrdidech (když to Katka neslyší, tak 
taky Kazišuk, ale to tu nebudu rozvádět nebo bych se mohl 
rozvádět), ten jí voní! 

Chápete to? Přitom celý den snad žere chcíplé krysy se syrečky a 
romadúrem, ale já jí smrdím! 

Jenže já jsem na to vyzrál! Když se Kátě udělalo špatně, pokapal 
jsem se citrónem - a nechtěla mě pustit z náručí! Citrón je pro 
těhule zázračný lék. Vypíná zvracení a přebíjí všechny smrady. 
Včetně mě. 

Jak už jsem psal - těhotenství je pro chlapy hračka, když se v tom 
naučí chodit. 
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V rámci zachování svého tělesného zdraví nechtějte po těhotné 
ženě, aby vám něco zahrála na dudy. 

Zvlášť když se zrovna snaží přesvědčit tchyni, že se jí prsa skoro 
nezměnila. 

  

Skončilo čtvrtletí, tak je jich všude plno. Ovšem na těhotnou 
rozněžnělou ženu parta čtyř obrovských revizorů s přísným 
výrazem v očích připravena nebyla. Těhule totiž bývají tak 
zavaleny hormony, že začínají žvatlat na dítě (a vlastně na 
kohokoli) dříve než se vůbec narodí. 

„Já mám plůkažku v kapšišče,“ začala se má sladká polovička hrabat 
v batohu, „aši mi někam žapadla.“ Řekl bych, že těhotenství působí 
takové předávkování hormony, až se šíří i vzduchem, protože 
revizoři táli. Podala legitku jednomu z revizorů, ten ji rozevřel a 
uvnitř kreditka. Překvapeně zamrkal, jestli to je pokus o úplatek… 
„Ťo mi ťam žapadlo,“ vzala si ji s provinilým úsměvem zpět. Po 
úspěšné kontrole už jsem si byl jistý, že z těhotných zmagoří 
všichni chlapi, když se za námi sborově ozvalo: 

„Ňašleďaňóóóu!“ 

  

Na jednu stranu taková těhule sežere úplně všechno, ale když si 
objednává jídlo z restaurace, tak je neuvěřitelně náročná a vybírá 
si, co v jídle chce, a co zase ne. 

Nevíte někdo, jak se řekne čínsky: „Vylovte mi z té kuřecí polévky 
všechny knedlíčky“? 

Protože mému: „Knedlicky kaput!“ v čínské restauraci nikdo 
nerozuměl. 

  

Kátě se udělalo zase hodně zle. Potkala jinou těhotnou ženu v 
pokročilejším stádiu a vykřikla: „A jak to, že jí blbě není?!“ 

Chvíli jsem nevěděl, jestli se na ni vrhne nebo na ni vrhne - a toto 
váhání jejího žaludku druhou, nic netušící těhuli evidentně 
zachránilo. 
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„Brzyšvagrová“ se dozvěděla o sestřině radostném očekávání. Hned 
volala a po chvíli se Kátě dostalo sourozeneckého povzbuzení: 

„…abys pak nelitovala a neřvala na děti - znáš to: Že já tě radši 
nespolkla!“ 

  

Tchyni jsem přeci jen udělal apríla. Seděla na posteli, skelný 
pohled… Evidentně se ještě z oznámeného těhotenství své dcery 
úplně nevzpamatovala. 

Tak jsem vykřikl: 

„APRÍÍÍÍL!“ 

Zbledla. 

„To všechno… co jste mi řekli… není pravda? A to mi říkáš teď???“ 
vyjekla. 

„No jo, víš, jak jsem ti říkal, že pořád spí, protože ji píchla moucha 
tse-tse,“ uculil jsem se, „tak to nebyla tse-tse,“ řekl jsem a mrknul, 
„to já.“ 

Myslím, že pak tchyně na chvíli omdlela. 

Možná budeme mít brzy vlastní byt. 

  

Tento průvodce těhotenstvím pro budoucí otce vyplňuje skutečně 
obrovskou mezeru, která mně samotnému nesmírně chybí. 
Kdybych tak věděl, co vím teď! 

  

Když si tak v klidu močíte a přiběhne nějaká těhotná žena, že musí 
zvracet, buďte si vědomi, že strčí hlavu do mísy opravdu HNED! 
Takže se naučte buď to okamžitě utnout, nebo aspoň uhnout. 

Ach jo… Kdybych tak věděl, co vím teď. 

Ale že si musí umýt vlasy, říkala už včera. 

  


