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WIN-WIN TAKTIKA
PondÄ›lÃ-, 09 zÃ¡Å™Ã- 2019

DobrÃ¡ kamarÃ¡dka Daniela mi vÅ¾dycky Å™Ã-kala: â€žHolka, ty jsi ten nejvÄ›tÅ¡Ã- granÃ¡tnÃ-k na svÄ›tÄ›.â€œ Myslela tÃ-m
reakce. â€žChytrÃ¡, hezkÃ¡, ale nÄ›kdy tÃ¡Ã¡Ã¡k blbÃ¡.â€œ KdyÅ¾ se mi vzpÄ›nÃ- v Å¾ilÃ¡ch krev a mozkovÃ© zÃ¡vity se zmÄ
stÅ™Ã-lÃ-m kolem sebe hlava nehlava. NejdÅ™Ã-ve jsem ÃºplnÄ› nechÃ¡pala, proÄ• je dobrÃ© obÄ•as nÄ›co polknout a nerea
hned stylem zub za zub. Potom jsem se musela nauÄ•it vypnout svÃ©ho autopilota, potlaÄ•it hnÄ›v, kÅ™ivdu nebo cokoliv jinÃ©
Nakonec zaÄ•Ã-t pouÅ¾Ã-vat ve vyhrocenÃ½ch situacÃ-ch hlavu. KdyÅ¾ uÅ¾ ji jednou vlastnÃ-m.

Dnes, po letech,
jsou mÃ© reakce mÃ©nÄ› ostrÃ© a pÅ™edvÃ-datelnÃ©, a Å™eknÄ›me i tolerantnÄ›jÅ¡Ã- vÅ¯Ä•i
druhÃ½m. MusÃ-m konstatovat, Å¾e benefity jsou na obou stranÃ¡ch.
NedÃ¡vno jsem
absolvovala jednu strastiplnou nÃ¡vÅ¡tÄ›vu VZP. MÃ-stnost nacpanÃ¡ aÅ¾ po strop. ZÃ³na
vÃ½buÅ¡nosti s rizikem vÃ-ce neÅ¾ 1000 hodin roÄ•nÄ›. ZkrÃ¡tka a dobÅ™e laskomina.
VÅ¡ichni, vÄ•etnÄ› mÄ›, si vybrali poslednÃ- termÃ-n na pÅ™edloÅ¾enÃ- dokladu o
zaplacenÃ- krouÅ¾ku, aby od pojiÅ¡Å¥ovny dostali rovnÃ½ch 500 KÄ•.
PanÃ- za
pÅ™epÃ¡Å¾kou, brunÃ¡tnÃ¡ padesÃ¡tnice, vypadala jako posel smrti: promluv a zemÅ™eÅ¡,
zvyÅ¡ hlas, projev nespokojenost, a zemÅ™eÅ¡ taky. OdpovÃ-dala jednoslovnÄ›, nÄ›kdy
vÅ¯bec. Pokud dotyÄ•nÃ½ nemÄ›l vÅ¡e v poÅ™Ã¡dku, nemilosrdnÄ› ho poslala pryÄ•. Od
pÅ™epÃ¡Å¾ky odchÃ¡zeli lidÃ© se stejnÃ½m vÃ½razem jako ona. V tu chvÃ-li jsme si Å™ekla,
Å¾e zkusÃ-m Danielin postup.
KdyÅ¾ na mÄ›
pÅ™iÅ¡la Å™ada, sedla jsem si naproti panÃ- a s hlubokÃ½m pochopenÃ-m jsem
k nÃ- vyslala vÄ›tu:
â€žMÃ¡te toho hodnÄ›, Å¾e?â€œ
NeodpovÄ›dÄ›la.
â€žObdivuji vÃ¡s, jak to zvlÃ¡dÃ¡teâ€œ. PokraÄ•ovala jsem pokornÄ›
a na zÃ¡vÄ›r jsem dodala: â€žA jeÅ¡tÄ› to vedro.â€œ
KoneÄ•nÄ› mÄ› vzala na milost.
â€žPekloâ€œ, vytrousila ze sebe a nakvaÅ¡enÃ½ vÃ½raz
v obliÄ•eji se zmÄ›nil spÃ-Å¡ v zoufalstvÃ-.
â€žVÅ¡ichni si
myslÃ-, Å¾e na nÃ¡s mÅ¯Å¾ou bÃ½t hnusnÃ-. DvÄ› kolegynÄ› jsou nemocnÃ©, dvÄ› majÃdovolenou. Od rÃ¡na jen poslouchÃ¡m, jakÃ½ je to bordel, Å¾e jsme tady jen dvÄ›.
Jako kdyby to byla moje chyba. NejspÃ-Å¡ tady dnes budu do pÅ¯lnoci.â€œ
Tak to bylo
celkem jednoduchÃ©, pomyslela jsem si a v duchu blahoÅ™eÄ•ila Danielu. PanÃmi rychle a ochotnÄ› vyÅ™Ã-dila Å¾Ã¡dost. JeÅ¡tÄ› jsem jÃ- stihla pochvÃ¡lit nÃ¡uÅ¡nice a
louÄ•ily jsme se mÃ¡lem jako dobrÃ© znÃ¡mÃ©.
Je to vlastnÄ› bezbolestnÃ¡
win-win taktika. JÃ¡ jÃ- pomÅ¯Å¾u, alespoÅˆ na chvilku, zbavit se nahromadÄ›nÃ©ho
stresu a ona ke mnÄ› bude milÃ¡. ObÄ› vyÅ™Ã-dÃ-me vÅ¡e rychle a hladce. Chce to jen
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upozadit svoje ego, coÅ¾ uznÃ¡vÃ¡m, Å¾e je vÄ›c obÄ•as nepÅ™Ã-jemnÃ¡, a brÃ¡t vÅ¡e jako
hru. Dostanu ho nebo ji na svoji stranu nebo ne? Naposledy na
matrice se mi to ale moc nepodaÅ™ilo. TamÄ›jÅ¡Ã- Å¾enskÃ¡ byla tuhÃ¡ jako podrÃ¡Å¾ka. Ale jÃ¡ se nedÃ¡m. HodlÃ¡m
svoji dovednost vypilovat aÅ¾ k dokonalosti.

PÅ™ed tÃ½dnem jsem
Å¡la na kÃ¡vu s dobrou kamarÃ¡dkou Jitkou. MÄ›la evidentnÄ› nÄ›co na srdci.
DrÅ¾ela nervÃ³znÄ› kabelku a zjevnÄ› jÃ- nebylo moc do smÃ-chu. Jindy uÅ¾vanÄ›nÃ¡ a
hlasitÃ¡, dnes jen stroze odpovÄ›dÄ›la na pozdrav. Jako prvnÃ- mÄ› napadlo, jestli
nemÃ¡ VlÃ¡Ä•a milenku. OstatnÄ› i to k manÅ¾elskÃ©mu Å¾ivotu patÅ™Ã- a s nÃ-m
navazujÃ-cÃ- obdobÃ- scÃ©n, slz, rozvodÅ¯, soudÅ¯â€¦ Inu mÃ¡m svÃ© zkuÅ¡enosti.
Jitka si hodila
nohu pÅ™es nohu, prohrÃ¡bla dlouhÃ© ohnivÃ© vlasy a pak pronesla tÃ-m
nejobyÄ•ejnÄ›jÅ¡Ã-m tÃ³nem:
â€žJsem tÄ›hotnÃ¡â€œ.
Celkem nic na
tom by nebylo. Co tÄ›hotnÃ½ch chodilo, chodÃ- a bude chodit po svÄ›tÄ›. JenÅ¾e Jitce
bylo minulÃ½ mÄ›sÃ-c celÃ½ch 45 let.
â€žJak se ti to
podaÅ™ilo?â€œ odpovÄ›dÄ›la jsem pÅ™ekvapenÄ›.
â€žSex,
pamatujeÅ¡?â€œ ironicky zvedla oboÄ•Ã- â€ža zavÅ™i pusu, nebo ti vypadnou zuby.â€œ
Musela jsem se
zaÄ•Ã-t smÃ¡t.
â€žMyslÃ-Å¡, Å¾e jsem
starÃ¡ na dÃ-tÄ›?â€œ ironie vystÅ™Ã-dal nejistÃ½ tÃ³n.
Pohladila jsem
Jitku po ruce a v duchu se jÃ- omlouvala za VlÃ¡Ä•u a milenku.
â€žCo myslÃ-Å¡ ty?â€œ
PokrÄ•ila rameny
a v oÄ•Ã-ch se jÃ- zalesklo.
â€žJsem starÃ¡.
Bude mi Å¡edesÃ¡t, aÅ¾ vyjde zÃ¡kladku a sedmdesÃ¡t, aÅ¾ vysokou.â€œ
Tak jsme sedÄ›ly
a povÃ-daly si to dopoledne dlouho, aÅ¾ skoro do veÄ•era.
Cestou domÅ¯ jsem pÅ™emÃ½Å¡lela nad jejÃ- otÃ¡zkou,
jestli je Å¾ena po Ä•tyÅ™icÃ-tce starÃ¡ na dÃ-tÄ›. NejspÃ-Å¡ jak se kterÃ¡ cÃ-tÃ-. JÃ¡
rozhodnÄ› ano. Å½ivÄ› si pamatuji sebe a MarkÃ©tu, jak visÃ- na mÃ© noze a Å™ve hlady,
zatÃ-mco jednou rukou mÃ-chÃ¡m kaÅ¡i na sporÃ¡ku, a druhou drÅ¾Ã-m Ä•erstvÄ› narozenÃ©ho
MatyÃ¡Å¡e. Nebo na vÅ¡echny jejich dÄ›tskÃ© nemoci a zranÄ›nÃ-, na vyÄ•erpÃ¡nÃz nedostatku spÃ¡nku, na jejich obdobÃ- vzdoru, a Å¾e stÃ¡lo u vÅ¡ech tÅ™ech za to.
Jsem totiÅ¾ pyÅ¡nou
trojnÃ¡sobnou matkou. DvÄ› dÄ›ti jsou skoro dospÄ›lÃ© a jedno brzy bude. NenÃ- to
dÃ¡vno, kdy jsem nevÄ›dÄ›la kam dÅ™Ã-v skoÄ•it, kterÃ© tÅ™Ã-dnÃ- schÅ¯zky jsou dÅ¯leÅ¾itÃ© a
jak je nauÄ•it pouÅ¾Ã-vat hajzlovou Å¡tÄ›tku. MÃ-rnila jsem hÃ¡dky, podepisovala Ãºkoly
a soudila se s jejich otcem o alimenty. Dnes je vÅ¡e pryÄ•, a jÃ¡ mohu klidnÄ›
Å™Ã-ct, Å¾e zalito sluncem.
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DÄ›kuji, nechci.
Po Ä•tvrtÃ© uÅ¾ bych nepÅ™eÅ¾ila. Vypiplala jsem je a jsou z nich fajn lidi a
parÅ¥Ã¡ci. StaÄ•ilo. Nastal Ä•as vÄ›novat se sobÄ› a svÃ½m vÄ›cem.
UznÃ¡vÃ¡m, i po Ä•tyÅ™icÃ-tce
to jeÅ¡tÄ› mÅ¯Å¾e bÃ½t jÃ-zda. ChvÃ¡labohu pro mÄ›, jÃ¡ tedy uÅ¾ bez plÃ-nek...
PAVLÃ•NA
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