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NEDÄšLNÃ• OBÄšD U POTENCIÃ•LNÃ• TCHÃ•NÄš
PondÄ›lÃ-, 01 Ãºnor 2021

Kdysi dÃ¡vno jsem chodila s mlÃ¡dencem, kterÃ½ to se mnou myslel vÃ¡Å¾nÄ› (protoÅ¾e mÄ› jeÅ¡tÄ› dobÅ™e neznal) a pozva
nedÄ›lnÃ- obÄ›d k mamince, aby mÄ› pÅ™edstavil. Jak jistÄ› vÃ-te, nÃ¡vÅ¡tÄ›va u potenciÃ¡lnÃ- tchÃ½nÄ› je v podstatÄ› vymez
ÃºzemÃ- mezi snachou a vyvdanou maminkou. UjasÅˆujÃ- se pozice, odhalujÃ- se slabosti Ä•i silnÃ© strÃ¡nky soupeÅ™e, a tak
mnohÃ© dozvÃ-te o svÃ©m vyvolenÃ©m, neboÅ¥ prostÅ™edÃ-, ve kterÃ©m vyrÅ¯stal, bude chtÃ-t nasimulovat i v domÃ¡cnost
svou Å¾enou.
JÃ¡ si nebyla jistÃ¡, jestli chci s tÃ-mto mlÃ¡dencem zÅ¯stat navÅ¾dy, ale
protoÅ¾e se nebojÃ-m novÃ½ch vÃ½zev, pozvÃ¡nÃ- na nedÄ›lnÃ- obÄ›d k mamince jsem
pÅ™ijala.
Maminka byla velmi sympatickÃ¡ a srdeÄ•nÃ¡ Å¾ena. Postavou pÅ™ipomÃ-nala
volnoÄ•asovÃ©ho zÃ¡pasnÃ-ka sumo a vÄ›Å™Ã-m, Å¾e kdyby musela, pÄ›stÃ- by zabila
vola. Na malinkÃ© hlaviÄ•ce mÄ›la hustÃ© kudrnatÃ© Ä•ernÃ© vlasy, mÃ-rnÄ›
proÅ¡edivÄ›lÃ©. OpÃ¡lenÃ© tvÃ¡Å™e mÄ›la oÅ¡lehanÃ© od vÄ›tru a oÄ•i jÃ- svÃ-tily, jako
korÃ¡lky. KdyÅ¾ se usmÃ¡la, vidÄ›la jsem v jejich Ãºstech tolik zlata, Å¾e by
nezahanbila vÃ½lohu klenotnictvÃ-.
VÅ™ele mÄ› objala v medvÄ›dÃ- nÃ¡ruÄ•i a
zlomila mi tÅ™i Å¾ebra.
BudoucÃ- maminka mÄ› provedla bytem a mnÄ› nemohlo uniknout, Å¾e na Ä•istotu a
hygienu neklade tak velkÃ½ dÅ¯raz. ZdvoÅ™ile jsem se usmÃ-vala a snaÅ¾ila
jsem se ignorovat hejno Å¡vÃ¡bÅ¯, kteÅ™Ã- se v pÅ™edsÃ-ni zmocnili mÃ© znaÄ•kovÃ©
kabelky a tÃ¡hli si ji do Ãºkrytu.
Usadila mÄ› v kuchyni ke stolu, a kdyÅ¾ jsem se opÅ™enÃ½mi lokty pÅ™ilepila k
povrchu, bylo mi jasnÃ©, Å¾e uÅ¾ nenÃ- Ãºniku.
Vzhledem k tomu, Å¾e pÅ™Ã-telova maminka vytrvale odmÃ-tala mou nabÃ-dku
pomoci u vaÅ™enÃ-, jen jsem tiÅ¡e sedÄ›la a pozorovala jejÃ- kuchaÅ™skÃ© umÄ›nÃ-.
Obsah obrovskÃ©ho hrnce mÃ-chala tak ztuha a tÄ›Å¾ce, Å¾e to pÅ™ipomÃ-nalo
mÃ-chÃ¡nÃ- asfaltu. LinoucÃ- se zÃ¡pach napovÃ-dal, Å¾e se moÅ¾nÃ¡ ani tolik
nepletu.
Po nekoneÄ•nÃ© pÅ¯lhodince jsem se ujala prostÃ-rÃ¡nÃ- a obÄ›d se mohl podÃ¡vat.
Byla to jakÃ¡si smÄ›s rÃ½Å¾e, zeleniny a masa v â€žajntopfâ€œ podÃ¡nÃ- a ÃºplnÄ›
pÅ™esnÄ› nevÃ-m, jak se pÅ™ihodilo, Å¾e nÄ›kterÃ¡ zrnka rÃ½Å¾e byla tvrdÃ¡ a jinÃ¡
rozvaÅ™enÃ¡. ChuÅ¥ to nemÄ›lo vÅ¯bec Å¾Ã¡dnou, ale ze sluÅ¡nosti jsem vytrvale
Å¾vÃ½kala, abych s velkÃ½m zapÅ™enÃ-m tu nechutnou hmotu spolkla.
MÅ¯j nÃ¡padnÃ-k se cpal tak, aÅ¾ se mu dÄ›laly boule za uÅ¡ima a jÃ¡ se
sebezapÅ™enÃ-m polykala alchymistickÃ½ experiment spoleÄ•nÄ› s ulomenÃ½m
kouskem zubu. I kdybych chtÄ›la v tu chvÃ-li utÃ©ci, tak jsem nemohla,
protoÅ¾e jsem byla poÅ™Ã¡d pevnÄ› pÅ™ilepenÃ¡ ke stolu.
MÅ¯j mlÃ¡denec si Å¾Ã¡dal nÃ¡Å¡up, ale jÃ¡ s vÃ½mluvou, Å¾e si chci nechat mÃ-sto
na dezert, jsem s dÃ-ky odmÃ-tla.
Mezi hlavnÃ-m jÃ-dlem a dezertem jsem se s omluvou odebrala do koupelny,
abych si zkontrolovala stav chrupu a tajnÄ› spolknula tabletku
Å¾ivoÄ•iÅ¡nÃ©ho uhlÃ-.
Jako dezert se podÃ¡val kolÃ¡Ä•, zvanÃ½ bublanina. Abych dalÅ¡Ã- kuchaÅ™skÃ½
experiment pÅ™eÅ¾ila, vydezinfikovala jsem se pÅ™edem nabÃ-dnutÃ½m panÃ¡kem
slivovice a pro jistotu jsem do sebe lupla tÅ™i, abych nic nezanedbala.
AÄ•koliv dezert taky nebyl vÅ¯bec k jÃ-dlu, hladina alkoholu mÄ› uvedla do
Ä•Ã¡steÄ•nÃ© anestezie, a tak mi to bylo ÃºplnÄ› jedno.
NabÃ-dnutou kÃ¡vu, kterÃ¡ nÃ¡sledovala po dezertu, jsem s dÃ-ky odmÃ-tla,
protoÅ¾e pÅ™i letmÃ©m pohledu do kuchyÅˆskÃ½ch skÅ™Ã-nÄ›k a na stav hrnÃ-Ä•kÅ¯ jsem
si uvÄ›domila, Å¾e nejsem oÄ•kovanÃ¡ proti Å¾loutence a nechtÄ›la jsem nic
riskovat.
S omluvou, Å¾e se mi udÄ›lalo nevolno, aÄ•koliv jsem moc nelhala, jsem se s
potenciÃ¡lnÃ- tchynÃ- rozlouÄ•ila a odebrala jsem domÅ¯ dlouhou prochÃ¡zkou
kolem nemocnice.
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S milÃ½m mlÃ¡dencem jsem se pÃ¡r dnÃ- na to rozeÅ¡la. DalÅ¡Ã- takovÃ½ obÄ›d bych
uÅ¾ nepÅ™eÅ¾ila. VERONIKA, neskuteÄ•nÃ¡ divoÅ¡ka
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