Kudlanka

VERONIKA A JEJÃ• LÃ•SKY
PondÄ›lÃ-, 29 Ä•erven 2020

Za chvÃ-li mi skoÄ•Ã- Ä•tyÅ™icÃ-tka na hrb
(pÅ™esnÄ›ji Å™eÄ•eno za dva roky a tÅ™i mÄ›sÃ-ce) a poÅ™Ã¡d jsem svobodnÃ¡, bezdÄ›tnÃ¡ a aÅ¾
na pÃ¡r milostnÃ½ch dobrodruÅ¾stvÃ-, nezadanÃ¡. NepovaÅ¾uji se za Å¡karedou, myslÃ-m
si, Å¾e ani hloupÃ¡ moc nejsem. Jsem sice troÅ¡ku naÄ•echranÃ¡, ale dÃ-ky vhodnÄ›
zvolenÃ©mu obleÄ•enÃ- dokÃ¡Å¾i mnohÃ© skrÃ½t a makeâ€“up takÃ© udÄ›lÃ¡ svoje. SvÃ© nÃ¡roky
jsem uÅ¾ zredukovala. NeÄ•ekÃ¡m prince na bÃ-lÃ©m koni. ÃšplnÄ› mi bude staÄ•it
zachovalÃ½ knÃ-Å¾e s ojetÃ½m autem.

BohuÅ¾el, v mÃ©m
vÄ›ku jsou uÅ¾ ty lepÅ¡Ã- kusy rozebrÃ¡ny, a kdyÅ¾ nÃ¡hodou nÄ›kdo pouÅ¾itelnÃ½ je k
mÃ¡nÃ-, je v tom vÅ¾dycky nÄ›jakÃ½ hÃ¡Ä•ek. V jednom ze svÃ½ch mnoha zÃ¡chvatÅ¯ nostalgie
jsem si udÄ›lala drobnou rekapitulaci mÃ½mi pÅ™edchozÃ-mi vztahy, abych si udÄ›lala
obrÃ¡zek o tom, proÄ• to nevyÅ¡lo.
DuÅ¡an - to byl SlovÃ¡k. MuÅ¾nÃ½, svalnatÃ½
a blonÄ•atÃ½ koÅ™en. Byl mÅ¯j prvnÃ- a taky moje prvnÃ- opravdovÃ¡ lÃ¡ska se vÅ¡Ã-m
vÅ¡udy, kterÃ¡ mÄ› zasvÄ›tila skoro do vÅ¡ech sladkÃ½ch tajemstvÃ-, o kterÃ½ch jsem si
do tÃ© doby Ä•etla pouze v uÄ•ebnici biologie. NaÅ¡e velkÃ¡ lÃ¡ska ovÅ¡em trvala pouze
do pÅ™eruÅ¡enÃ- mÃ©ho hymenu za zvuku pÃ-sniÄ•ky Anjel od Maduaru. Pak skonÄ•ila a jÃ¡
poznala utrpenÃ- neÅ¡Å¥astnÃ© lÃ¡sky a dopad bezednÃ© naivity nÃ¡ctiletÃ½ch. On mÄ›l
zÃ¡Å™ez a jÃ¡ pÅ™eruÅ¡enou panenskou blÃ¡nu.
Sergio RamirÃ©z (MexiÄ•an), toho jsem
poznala, kdyÅ¾ jsem Å¾ila v Mexiku. Byla to lÃ¡ska jako z telenovely. PÅ™edstavte
si bohatÃ©ho vzdÄ›lanÃ©ho a krÃ¡snÃ©ho chlapa, kterÃ½ se zamiloval do chudÃ©
Evropanky, ale rodina mu jiÅ¾ zamluvila sÅˆatek s nÄ›kÃ½m jinÃ½m. Byla to nÃ¡dhernÃ¡ lÃ¡ska,
jako z romÃ¡nu. On mÄ›l velkÃ½ dÅ¯m se sluÅ¾ebnictvem, pochÃ¡zel z velmi dobrÃ½ch
rodinnÃ½ch pomÄ›rÅ¯. JÃ¡ byla dcera hornÃ-ka a prÅ¯vodÄ•Ã- a bydlela jsem v levnÃ©m
hotelu, kde jsem se Å¾ivila polÃ©vkami z pytlÃ-ku. Moc jsme se milovali, ale naÅ¡i
lÃ¡sce nebylo pÅ™Ã¡no. On se oÅ¾enil a jÃ¡ se vrÃ¡tila do ÄŒeska. Po 16 letech si mÄ›
naÅ¡el na Linkedin, ale happyend neÄ•ekejte. NaÅ¡e lÃ¡ska se smrskla na pÃ¡r
zdvoÅ™ilostnÃ-ch frÃ¡zÃ- a pak uÅ¾ nic. Ale pÅ™esto na nÄ›j poÅ™Ã¡d rÃ¡da vzpomÃ-nÃ¡m.
Giuseppe (SicÃ-lie) â€“ byl ve sluÅ¾bÃ¡ch
italskÃ©ho nÃ¡moÅ™nictva, jako navigÃ¡tor. Vzhledem k jeho proporcÃ-m je mi dodnes
zÃ¡hadou, jak se soukal do ponorky. Pro Giuseppeho jsem byla vÃ-ce mÃ©nÄ› panenkou
na hranÃ-. OblÃ©kal mÄ›, kupoval mi lÃ-Ä•idla, parfÃ©my, vodil mÄ› ke kadeÅ™nÃ-kovi a
pÅ™etvÃ¡Å™el mÄ› k obrazu svÃ©mu. JÃ¡ byla mladÃ¡ naivka a pÃ¡r let po revoluci mÃ-t
oÄ•nÃ- stÃ-ny od Diora, nebo boty od Valentina, to bylo nÄ›co, jako vyhrÃ¡t v
loterii. KdyÅ¾ jsem troÅ¡ku pÅ™ibrala, tak mÄ› za to peskoval, ale jÃ¡ si z toho moc
hlavu nedÄ›lala. V naÅ¡em vztahu jsem byla jÃ¡ Ital vÃ-c, neÅ¾ on. Zjistila jsem, Å¾e
se nedÃ¡vno oÅ¾enil. Jeho panÃ- je sice Å¡tÃ-hlÃ¡, ale ani znaÄ•kovÃ© svatebnÃ- Å¡aty
nezachrÃ¡nily to, Å¾e pÅ™ipomÃ-nÃ¡ skÃ¡kajÃ-cÃ-ho obojÅ¾ivelnÃ-ka.

Joao Manuel (Portugalec) â€“ to byla
lÃ¡ska s velkÃ½m L. Joao Manuel byl ÃºÅ¾asnÃ½ milenec, pozornÃ½, hodnÃ½, milÃ½, chytrÃ½,
obÄ›tavÃ½ a chlap s velkÃ½m CH. Byl druholigovÃ½m fotbalistou ve Å vÃ½carsku a Å¾ili
jsme spolu v jednom staÅ™iÄ•kÃ©m dÅ™evÄ›nÃ©m domku spoleÄ•nÄ› s jeho vousatou sestrou a
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jejÃ-m nevousatÃ½m manÅ¾elem. Jedli jsme kaÅ¾dÃ½ den fazole s rÃ½Å¾Ã- a byli jsme velmi
Å¡Å¥astnÃ-. KdyÅ¾ se mi svÄ›Å™il se svÃ½m zÃ¡mÄ›rem oÅ¾enit se se mnou a mÃ-t jako sprÃ¡vnÃ½
katolÃ-k hodnÄ› dÄ›tÃ-, dostala jsem strach a utekla jsem mu. Dodnes toho velmi
lituji. PÄ›t let na mÄ› Ä•ekal, neÅ¾ poznal Shrekovu Fionu po zakletÃ- a tu si taky
vzal. BudiÅ¾ Joaovi ke cti, Å¾e nikdy nebyl povrchnÃ- a vÄ›Å™Ã-m, Å¾e jeho souÄ•asnÃ¡
partnerka je mu dobrou Å¾enou a manÅ¾elkou.
William (Anglie) â€“ byl anglickÃ½
aristokrat, nepÅ™Ã-mÃ½ pÅ™Ã-buznÃ½ krÃ¡lovskÃ© rodiny. KrÃ¡snÃ½, vzdÄ›lanÃ½ a inteligentnÃ-.
Taky milovnÃ-k swingers, bisexuÃ¡l a hazardÃ©r. Nic pro mÄ›, kterÃ¡ mÃ¡ panickÃ½
strach ze sexuÃ¡lnÄ› pÅ™enosnÃ½ch chorob a pÅ™i sexu jÃ- ÃºplnÄ› staÄ•Ã- jen jeden
partner a to opaÄ•nÃ©ho pohlavÃ-.
Florin (Srbsko) - prvoligovÃ½
fotbalista. Nepil, nekouÅ™il, byl vegetariÃ¡n. KrÃ¡snÃ½ chlap s dokonalÃ½m tÄ›lem. Co
mu ovÅ¡em BÅ¯h pÅ™idal na vzhledu, to mu ubral na mozku. Vadilo mu, Å¾e jeho
pÅ™Ã-telkynÄ› (jÃ¡) pije pivo, ale nevadilo mu, Å¾e jeho bÃ½valÃ¡ pÅ™Ã-telkynÄ›, se
kterou sdÃ-lel spoleÄ•nou domÃ¡cnost, se Å¾ivÃ- jako striptÃ©rka a nechÃ¡vÃ¡ se
ohrabÃ¡vat od cizÃ-ch chlapÅ¯.
Francesco (Italo â€“ Å vÃ½car) â€“
metrosexuÃ¡lnÃ- narcis, natolik zahledÄ›nÃ½ do sebe, Å¾e si ani nevÅ¡iml, Å¾e jsem se
s nÃ-m rozeÅ¡la.
Daniel (Å vÃ½car) â€“ to byla opÄ›t velkÃ¡
lÃ¡ska s velkÃ½m L. OpravdovÃ½ princ z pohÃ¡dek. ZaÅ¾ili jsme spolu toho spoustu.
Byl akÄ•nÃ-, trpÄ›livÃ½, umÄ›l naslouchat, plnil pÅ™Ã¡nÃ- na poÄ•kÃ¡nÃ- a zÃ¡zraky do tÅ™ÃdnÅ¯. KdyÅ¾ moje matka tÄ›Å¾ce onemocnÄ›la, jel hned po prÃ¡ci v noci 12 hodin za
mnou do ÄŒeska, aby mÄ› psychicky podpoÅ™il a pÅ™ekvapil v posteli kvÄ›tinami. MuÅ¾,
jakÃ©ho by si kaÅ¾dÃ¡ Å¾ena pÅ™Ã¡la. BohuÅ¾el jen do tÃ© doby, neÅ¾ jsem pÅ™iÅ¡la domÅ¯, v
loÅ¾nici byla jinÃ¡ panÃ- a drahÃ½ mi mezi dveÅ™mi oznÃ¡mil, Å¾e uÅ¾ s nÃ-m nebydlÃ-m a
jÃ¡ se stala z minuty na minutu bezdomovcem. Abych pravdu Å™ekla, dodnes nevÃ-m,
co se vlastnÄ› stalo a proÄ• se tak zachoval. Je to uÅ¾ pÃ¡r let a poÅ™Ã¡d mÄ› to
straÅ¡nÄ› bolÃ-. No, ale naÅ¡la jsem si zÃ¡platu.
D. (Å vÃ½car) â€“ prezident soudnÃ- komory,
soudce odvolacÃ-ho soudu a vojenskÃ©ho soudu. ZachovalÃ½ pÃ¡n, inteligentnÃ-,
pozornÃ½, dalo by se Å™Ã-ct, Å¾e ideÃ¡lnÃ- partner. Jedinou chybou na naÅ¡em vztahu je
jeho manÅ¾elka.
A tak jsem doÅ¡la
k zÃ¡vÄ›ru, Å¾e nejsem single, protoÅ¾e mÄ› nikdo nechce, ale proto, Å¾e si mÄ› kaÅ¾dÃ½
nezaslouÅ¾Ã-.
VERONIKA
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