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aj potom je to krása na každý nádych, na každú polhodinu. S deťmi totiž čas plynie

ináč. Všetko počas dňa sa delí na krátke fázy detského režimu. Svet sa zastaví – lebo

dieťa potrebuje okamžite jesť. Či ste na Slovensku, alebo vo Vietname. Dieťa je dieťa a

materská dovolenka dáva životu jednoznačné tempo. Jedlo, hra, spánok, vychádzka...

Tu si však prechádzku po super novom a širokom chodníku, ktorý tu majú, neužijete.

Kočiar? Zabudnite! Šatka? Kdeže, moped! Všade navôkol. Vietnam je krajina, ktorú

dopredu nesú tisíce mopedových kolies. A moped nestojí, len sa uhýba, za jazdy

naberá jedlo a mieša sa v neustálom kolobehu stále nových svetiel, zahalených

farebným pršiplášťom.

K tomu voňavá polievka. Kráľovná, ktorú servíruje ulica sama do igelitového vrecka.

Polievka, ktorá sa schováva pod sedadlo mopedu, alebo sa chlípe kdesi na okrajoch

ciest. Nenápadná obživa národa na milión podobných spôsobov. Aj tak stále iná,

dokonalá a stále uprostred klíčenia.

Pre matku s malými deťmi je to hotový potravinový raj. Pripravený obed sa usmieva

na každom rohu. Deti a polievka patria k sebe. Vo Vietname je čarovné slovo Pho

otázkou aj odpoveďou zároveň. Raw, bio, proteínová, zeleninová, vyvážená?

Jednoducho polievka. Na raňajky, na obed, na večeru. Matka aspoň nemusí tápať, ako

zdravo nakŕmi dieťa. Stačí zastať, najesť sa a naboso bežať za ďalšou vlnou. Je blízko.

Aj nebo je tu najbližšie na svete. Zafúka teplý vánok a už sa celé mesto schová do

oblaku. Neďaleké ostrovy a kopce sa na moment stratia, krajina sa zastaví a voda

spadne. Zázrak na každých pár minút. Farebné detské pršiplášte nahradia aj

chýbajúcu dúhu.

Život vo Vietname pridáva do kroku. Pokojný rytmus predošlých generácií sa stráca.

�  Raj vo Vietname
.magdaléna Komiňáková .lifestyle .v cudzom meste

Veľká rodinná výprava, Vietnam. Znie to lákavo. Exotika, teplo, sem-tam

spŕška. Takto krásne sa táto krajina z konca Ázie predstavuje, keď sedíte

doma na gauči.
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Ani turisti sa už nesnažia tváriť nenápadne. Čo je prirodzené, pomaly mizne. Aj

tunajšia mládež naskakuje na rýchly eskalátor modernej doby.

No materstvo je tu pre mňa akési prirodzenejšie. A tak je Vietnam dokonalou

odpoveďou na súčasné diskusie o deťoch. Tu sa totiž nešpekuluje. Zdravé jedlo sa

jednoducho je. Behanie naboso je normálne. A deti sa s veľkou láskou objímajú aj

karhajú.

.Magdaléna Komiňáková

Autorka je cestovateľka na materskej dovolenke v zahraničí a autorka blogu

wonderfulchildhood.com
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