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Myslela jsem na chlapy, a Ä•Ã-m vÃ-c jsem jich mÄ›la plnÃ½ zuby, tÃ-m vÃ-c jsem na nÄ› musela myslet. Myslela jsem na nÄ› v
prÃ¡ci, doma, cestou do prÃ¡ce a z prÃ¡ce, myslela jsem na nÄ› i ve vanÄ› a to bylo docela nebezpeÄ•nÃ½, to jsem pak mÄ›la
jasno, jak moc mi chybÃ-. Ale ve skuteÄ•nosti jsem si naplnila celÃ© dny vÅ¡Ã-m moÅ¾nÃ½m tak, abych nemÄ›la ani mezeru n
myÅ¡lenky na ty zatracenÃ½ chlapy, jenÅ¾e kdyÅ¾ uÅ¾ jsem pÅ™i luÅ¡tÄ›nÃ- kÅ™Ã-Å¾ovek musela myslet zas na nÄ›, tak js
bych s tÃ-m mÄ›la nÄ›co udÄ›lat.
Abych neskonÄ•ila v blÃ¡zinci, i kdyÅ¾
to by nebylo od vÄ›ci, trochu blÃ¡zen jsem byla, to fakt jo, protoÅ¾e jsem pÅ™es
vÅ¡echny Å¡patnÃ½ zkuÅ¡enosti a mou dlouhou a kostrbatou cestu k osamostatnÄ›nÃ- a k
pohodÄ› poÅ™Ã¡d chtÄ›la nÄ›jakÃ½ho toho chlapa.
Se Å¡irokejma ramenama a hlubokejma
oÄ•ima, co by lÃ-bal jak Ä•okolÃ¡da, sladce a tak, Å¾e to vymaÅ¾e v hlavÄ› vÅ¡echny
dÃ-ry, myÅ¡lenky a brouky. JenÅ¾e nÄ›co takovÃ½ho bylo jako najÃ-t bÃ-lÃ½ho jednoroÅ¾ce,
bylo to skoro neskuteÄ•nÃ½ a jÃ¡ nebyla Å¾Ã¡dnej extra velkej lovec.
Dnes jsem zrovna sedÄ›la v autÄ› vedle
jednoho takovÃ½ho, co mÄ› k nÄ›mu tÃ¡hlo neviditelnÃ© nÄ›co, feromony nebo nÄ›jakÃ½
kouzlo, co na Ä•lovÄ›ka skoÄ•Ã- jak rys ze stromu a sedne mu za krk a zaryje se do
duÅ¡e i tÄ›la.
Jela jsem s nÃ-m s papÃ-rama na
stavbu, abych jako byla v obraze, jak nÃ¡m to pokraÄ•uje, poslal mÄ› tam Å¡Ã©f mÃ-sto
sebe a tak jsem souhlasila. MoÅ¾nÃ¡ aÅ¾ trochu pÅ™eochotnÄ›, ale bylo mi to jedno,
jestli to bude vidÄ›t nebo ne.

Mluvili jsme tak vÅ¡eobecnÄ›, na
stavbÄ› jsem s nÃ-m pochodila po blÃ¡tÄ›, vÅ¾dycky, kdyÅ¾ jdu na stavbu s nÄ›jakejma
papÃ-rama, tak den pÅ™edtÃ-m prÅ¡Ã- a je tam straÅ¡nÃ½ blÃ¡to, Å¾lutohnÄ›dÃ½ a nechutnÃ½ a
jÃ¡ si akorÃ¡t tak zaÅ¡pinÃ-m boty. A samozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsem si dnes do prÃ¡ce obula
novÃ½ botiÄ•ky, co jsem si koupila ke kabelce, podle dcery jsem byla ÃºÅ¾asnÄ› IN,
protoÅ¾e letos se tahle vÃ-novofialovÃ¡ barva bude nosit. Tak jsem prostÄ› byla
sprÃ¡vnÄ› obleÄ•enÃ¡, co se barev i tvarÅ¯ tÃ½kÃ¡, jenomÅ¾e na chozenÃ- po stavbÄ› to
nebylo.
Na pohledech vÅ¡ech tÄ›ch kopÃ¡Ä•Å¯ a
zednÃ-kÅ¯ a jinejch nÃ¡mezdnÃ-kÅ¯ jsem to naÅ¡la. Idiotka, debÃ-lek, rozmazlenÃ¡
nafoukanÃ¡ paniÄ•ka, co roupama nevÃ-, coby a tak si jde zmÃ¡Ä•et drahÃ½ botiÄ•ky do
bahnÃ-Ä•ka. JenÅ¾e jÃ¡ jsem koÄ•ka Å¡kolenÃ¡ a vychytralÃ¡ a na tÄ›ch Å¡taflÃ-ch umÃ-m i
lÃ-zt po Å¾ebÅ™Ã-ku, coÅ¾ v duchu nenapadlo ani jednoho, zatÃ-mco jsem levou zadnÃzdolala provizornÃ- schÅ¯dky a vylezla do patra.
Co by na to kontrola bezpeÄ•nosti
prÃ¡ce, to je vÄ›c druhÃ¡. JenÅ¾e jÃ¡ dovedu v lodiÄ•kÃ¡ch chodit i po lese, pÅ™es
kotÃ¡ry a koÅ™eny borovic a nezlomÃ-m si pÅ™itom ani nehet. Tak jsem jim vzala vÃ-tr
z plachet, aspoÅˆ jsem si to chvÃ-li myslela, neÅ¾ mi doÅ¡lo, Å¾e u nich bylo naprostÃ½
bezvÄ›tÅ™Ã-. Å½e tihle chlÃ¡pkovÃ© hledÄ›j po jinejch neÅ¾ jsem jÃ¡, Å¾e jsem pro nÄ›
nestravitelnÃ½ sousto, vzdÃ¡lenÃ¡ na hony a Å¾e se mÄ› spÃ-Å¡ bojej.
KromÄ› rukÃ¡vu jsem si nezaÅ¡pinila
nic, blÃ¡to z bot jsem zkuÅ¡enÄ› otÅ™ela o trÃ¡vu a do auta nasedla zas jako dÃ¡ma, trochu
praÅ¡tÄ›nÃ¡ dÃ¡ma, ale jinak v pohodÄ›. Cestou zpÃ¡tky jsme zakotvili v jednÃ½
kavÃ¡rnÄ›, byli jsme vyzmrzanÃ- a tohle pozvÃ¡nÃ- bych pÅ™ece neodmÃ-tla, i kdyby na
mÄ› volala tisÃ-covka ze zemÄ›. NaÅ¡tÄ›stÃ- Å¾Ã¡dnÃ½ prachy ze zemÄ› nevolaly, protoÅ¾e
kdovÃ-, jestli by mÄ› nÄ›jakej Ä•ert nebo finanÄ•nÃ- nedostateÄ•nost nakonec
neudolaly.
Objednali jsme si kafe, mÄ›la jsem na
nÄ› chuÅ¥ uÅ¾ na tÃ© stavbÄ›, vlastnÄ› uÅ¾ od rÃ¡na, protoÅ¾e za ty roky je to moje
droga, ne ten kofein, ale ta vÅ¯nÄ›. Miluju vÅ¯ni Ä•erstvÄ› pomletÃ½ kÃ¡vy â€” i kdyÅ¾ ji
zrnkovou nepiju, jen presso nebo instantnÃ-. A s mlÃ©kem. StaÄ•Ã- mi se jÃ- nadÃ½chat
a hned je mi pÅ™Ã-jemnÄ›, piju i bezkofeinovou a udÄ›lÃ¡ mi stejnÄ› dobÅ™e jako
kofeinovÃ¡. TakÅ¾e ta mÃ¡ zÃ¡vislost je spÃ-Å¡ na tu vÅ¯ni a chuÅ¥.
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DÃ¡me si se Å¡lehaÄ•kou, Å¾e? Ani
neÄ•ekal na odpovÄ›Ä•, protoÅ¾e ji znal pÅ™edem, staÄ•ilo se mi podÃ-vat do oÄ•Ã- a
objednal alÅ¾Ã-rskou s vajeÄ•nÃ½m koÅˆakem. A sobÄ› taky, jenÅ¾e vÃ-deÅˆ. Byl pÅ™ece
autem, tak Å¾Ã¡dnej alkohol. Hahaha. MusÃ-me se prÃ½ taky rozmazlovat. Jo, Ä•lovÄ›k
si musÃ- dopÅ™Ã¡vat dennÄ› malÃ© radosti, souhlasila jsem.
JenÅ¾e to nevÄ›dÄ›l, Å¾e tou mou radostÃje pÅ™Ã-mo ON. Å½e pro mÄ› je odmÄ›na bÃ½t tady s nÃ-m, protoÅ¾e se mi jako chlap
straÅ¡nÄ› lÃ-bÃ-, i kdyÅ¾ je trochu starÅ¡Ã- neÅ¾ jÃ¡, protoÅ¾e mnÄ› se odjakÅ¾iva lÃ-bili
takovÃ- ti zralejÅ¡Ã- muÅ¾i. MÅ¯j exmanÅ¾el byl stejnÄ› starej jak jÃ¡ a z toho mi zbyl
akorÃ¡t pocit zklamÃ¡nÃ- a marnosti a ztrÃ¡ty Ä•asu. PrÃ½ je to tÃ-m, Å¾e jsem v
dÄ›tstvÃ- silnÄ› postrÃ¡dala otce a tak si teÄ• hledÃ¡m takovÃ½ ty zodpovÄ›dnÃ½,
otcovskÃ½ typy.
NÄ›co na tom bude. MÄ› spÃ-Å¡
pÅ™itahovaly jejich zkuÅ¡enosti, jejich klid a vyrovnanost, Å¾e uÅ¾ nÄ›Ä•eho dosÃ¡hli
a nepotÅ™ebovali si nic dokazovat, a navÃ-c se jim lÃ-bily Å¾eny, jako jsem byla
jÃ¡.

Tak jsme pili kafe a povÃ-dali si a
jÃ¡ si v duchu pÅ™edstavovala, jakÃ½ by to bylo, kdyby mÄ› polÃ-bil. Moc mi to
neÅ¡lo. KdyÅ¾ jsem vzpomÃ-nala na PavlÃ-ka, mÃ©ho prvnÃ-ho pÅ™Ã-tele po rozvodu, tak to
Å¡lo lehce. ProtoÅ¾e jsem vÄ›dÄ›la, jakÃ½ to je, nebylo tÄ›Å¾kÃ½ si na to vzpomenout.
Ale tady s tÃ-m mi to neÅ¡lo.
PÅ™emÃ½Å¡lela jsem, jakej by byl nÃ¡Å¡ prvnÃ- polibek. Jestli jen takovej lehouÄ•kej,
nÄ›Å¾nej, sotva dotek, a nebo poÅ™Ã¡dnej, dlouhej a vÃ¡Å¡nivej, jestli bude zubama
chÅˆapat po mejch rtech a jestli do mÄ› vnikne i jazykem, a nebo jen tak rozdrtÃmÃ½ rty tÄ›ma svejma bez toho, Å¾e bych ho ochutnala jak bonbÃ³n, bez poznÃ¡nÃ-,
jestli je jako Ä•okolÃ¡da nebo jako vÃ-no. SedÄ›li jsme a kecali, o niÄ•em a o
vÅ¡em, sama uÅ¾ nevÃ-m, o Ä•em, byla jsem jak puberÅ¥aÄ•ka, ale ne ta dneÅ¡nÃ-, ty
dneÅ¡nÃ- holky â€“nÃ¡ctky jsou daleko zkuÅ¡enÄ›jÅ¡Ã-, ofrklejÅ¡Ã- a svÄ›tÃ¡Ä•tÄ›jÅ¡Ã- neÅ¾ jÃ¡ ve
svÃ½m vÄ›ku, od tÄ›ch se mÃ¡m co uÄ•it. A tak jsem tam s nÃ-m sedÄ›la, vcucÃ¡vala dojmy
kaÅ¾dÃ½m pÃ³rem a pila to studenÃ½ kafe uÅ¾ tak dlouho, jen abych to protÃ¡hla co
nejdÃ½l.
Bylo mi hezky, teplouÄ•ko, mÄ›kouÄ•ko a
Å™Ã-kala jsem si: teÄ• jsi, holka, v nebi, jeÅ¡tÄ› ne v sedmÃ½m, ale tak ve druhÃ½m,
ve tÅ™etÃ-m. TakovÃ½ pÅ™Ã-jemnÃ½ pohlazenÃ- po tÃ½ mÃ½ uspÄ›chanÃ½ duÅ¡i, my dva a vakuum
kolem nÃ¡s, Å¾Ã¡dnÃ½ lidi, Å¾Ã¡dnÃ¡ prÃ¡ce, i ta servÃ-rka nÃ¡s nechala bejt, kdyÅ¾
vidÄ›la, jak se navzÃ¡jem sajem oÄ•ima.
ZÅ™ejmÄ› cÃ-til to samÃ½ co jÃ¡, protoÅ¾e
i on dopÃ-jel to svÃ½ kafe po mikroskopickejch douÅ¡kÃ¡ch. MoÅ¾nÃ¡ taky pÅ™emejÅ¡lel o
tom, jak chutnajÃ- mÃ½ rty, jestli po malinÃ¡ch, jenÅ¾e jsem je mÄ›la nartÄ›nkovanÃ½,
a to chlapi nemaj rÃ¡di, a tak mÄ› jeÅ¡tÄ› nepolÃ-bil.
Za chvÃ-li uÅ¾ dopijeme, protoÅ¾e po
mililitrech se vypije i oceÃ¡n aÅ¾ do dna a proberem se do normÃ¡lnÃ-ho svÄ›ta,
vypadnem z toho druhÃ½ho, tÅ™etÃ-ho nebe a jemnÃ½ mrholenÃ- nÃ¡s dokonale pÅ™ivede
zpÄ›t k sobÄ›.
JÃ¡ vpadnu do toho svÃ½ho Å¾ivota a
budu dÃ¡l myslet na chlapy a on do toho svÃ½ho, kterej neznÃ¡m. Kterej je moÅ¾nÃ¡
vÃ-c rÅ¯Å¾ovÄ›jÅ¡Ã- neÅ¾ ten mÅ¯j, ale i v nÄ›m se dÃ¡ myslet na jednu blÃ¡znivou Å¾enskou,
kterÃ¡ si chodÃ- po stavbÄ› na Å¡teklÃ-ch a pak nekoneÄ•nÄ› dlouho usrkÃ¡vÃ¡ alÅ¾Ã-rskou
kÃ¡vu a pÅ™i Å™eÄ•i ztrÃ¡cÃ- souvislosti, protoÅ¾e mluvÃ- vÃ-c oÄ•ima neÅ¾ pusou a jeho
oÄ•i taky Ä•tou nÄ›co jinÃ½ho, neÅ¾ pusa Å™Ã-kÃ¡.
Nechala jsem se zavÃ©zt na firmu a
schraÅˆovala jsem si v srdÃ-Ä•ku takovÃ½ nÄ›Å¾nÃ½ rozechvÄ›nÃ-, kamÃ-nka, co mÄ› budou
hÅ™Ã¡t pÅ™es vÃ-kend aÅ¾ do pondÄ›lka do rÃ¡na, kdy do nich moÅ¾nÃ¡ zase nalÃ¡duju dalÅ¡ÃdÃ¡vku.
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A pro to stojÃ- za to ten vÃ-kend pÅ™eÅ¾Ã-t na
ÃºspornÃ½ reÅ¾im, nemyslÃ-te? VODOMÄšRKA
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