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Asi bych potÅ™ebovala radu, ale snad i to, Å¾e mÅ¯Å¾u nÄ›komu napsat, jen tak anonymnÄ›, mi pomÅ¯Å¾e... Je mi Å¡estadva
jsem
ÃºÅ™ednice. MÃ¡m gympl. PÅ™ed Ä•tyÅ™mi roky jsem poznala Pavla, byl v druhÃ©m
roÄ•nÃ-ku na medicÃ-nÄ›. Byl neuvÄ›Å™itelnÄ› chytrÃ½, studoval tÃ©mÄ›Å™ se samÃ½ma jedniÄ•kama.
No, musÃ-m Å™Ã-ct, byla to lÃ¡ska na prvnÃ- pohled. JÃ¡ v tÃ© dobÄ› uÅ¾ pÅ™emÃ½Å¡lela,
Å¾e se od mÃ¡my odstÄ›huju, vydÄ›lÃ¡vala jsem dost, cÃ-tila jsem se sobÄ›staÄ•nÃ¡. A tak jsme s Pavlem zaÄ•ali hledat
pronÃ¡jmy.

On studoval, ale
jÃ¡ mÄ›la dost, nevadilo mi platit celÃ½ nÃ¡jem. Sem tam jsme Å¡li na veÄ•eÅ™i, a to
zas platil on. StejnÄ› bych se cÃ-tila divnÄ›, on studuje a jÃ¡ plnÄ› vydÄ›lÃ¡vÃ¡m. A
tak uplynul dalÅ¡Ã- rok. JÃ¡ se starala o domÃ¡cnost, on studoval. JÃ¡ nevidÄ›la,
neslyÅ¡ela. I kdyÅ¾ musÃ-m pÅ™iznat, Å¾e pÅ™es obÄ•asnÃ© hÃ¡dky jsme spokojenÃ- byli. A
ubÄ›hl dalÅ¡Ã- rok. Pavlovy potÅ™eby trochu stouply. Jak se blÃ-Å¾il Ä•as dostudovÃ¡nÃ-,
a tedy i blÃ-zkost titulovÃ¡nÃ- ho â€žpane doktoreâ€œ, zaÄ•al uÅ¾ se tak i chovat. A jÃ¡
se starala, jÃ¡ platila a doufala. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsem se ozvala, ale on se hned
naÅ¡tval, vyhroÅ¾oval, Å¾e se tedy odstÄ›huje, Å¾e Å¾Ã¡dnou almuÅ¾nu ode mne
nepotÅ™ebuje. KdyÅ¾ jsem se pÅ™Ã-mo zeptala, jak si pÅ™edstavuje budoucnost,
rozpovÃ-dal se jen o svÃ½ch plÃ¡nech v profesi, o svÃ© kariÃ©Å™e.
NapÅ™ed si musÃudÄ›lat jmÃ©no, musÃ- mÃ-t jistotu, jistÃ© mÃ-sto, jistÃ½ plat. PovÃ-dal, co a jak bude
nÃ¡sledovat, ale nakonec dodal, Å¾e to je
pro nÄ›j moc dÅ¯leÅ¾itÃ©, aby se pak on mohl starat o mÄ›, tak jako jÃ¡ doposud o
nÄ›j. To bylo pÅ™esnÄ› to, co jsem chtÄ›la slyÅ¡et, a tak nÄ›kolik dalÅ¡Ã-ch mÄ›sÃ-cÅ¯
bylo zas jak prochÃ¡zka rÅ¯Å¾ovou zahradou.
ÄŒtvrt roku pÅ™ed jeho
promocÃ- se mi zhroutil svÄ›t.. Å½e mi Ä•lovÄ›k, se kterÃ½m jsem tak dlouho Å¾ila,
pÅ™ipravÃ- takovÃ© zklamÃ¡nÃ-. A to jsem si myslela, Å¾e ho dobÅ™e znÃ¡m. JÃ¡ vÃ¡Å¾nÄ›
vÄ›Å™ila, Å¾e tak, jak to mezi nÃ¡mi je, to bude vÄ›Ä•nÄ›. PÅ™iÅ¡el normÃ¡lnÄ› domÅ¯ a po
veÄ•eÅ™i mi Å™ekl, Å¾e si musÃ-me promluvit. A jÃ¡ celÃ¡ natÄ›Å¡enÃ¡ Ä•ekala, Å¾e mÄ› poÅ¾Ã¡dÃ¡
o ruku. BoÅ¾e, jak jsem byla slepÃ¡.
Celkem jasnÄ› mi
Å™ekl, Å¾e je Ä•estnÃ½ Ä•lovÄ›k, Å¾e je proti jeho morÃ¡lnÃ-m principÅ¯m nÄ›koho klamat.
UÅ¾ tÅ™i mÄ›sÃ-ce se schÃ¡zÃ- s jednou kolegynÃ-. Je to takÃ© doktorka (jako on,
zdÅ¯raznil), a tak jsou si nejenom citovÄ›, ale i inteligenÄ•nÄ› blÃ-zcÃ-. A vzhledem
k tomu, Å¾e teÄ• by chtÄ›l, aby jejich pÅ™Ã¡telstvÃ- pokroÄ•ilo o stupeÅˆ vÃ½Å¡,
cÃ-tÃ- povinnost mÄ› o tom informovat. NenÃ- typ Ä•lovÄ›ka, co nÄ›koho podvÃ¡dÃ-. ProstÄ›
si jsou blÃ-zcÃ- tak, jak se mnou si nikdy nebyl, a to jsou teprve na zaÄ•Ã¡tku.
A pak si sbalil
pÃ¡r vÄ›cÃ- a odeÅ¡el. A jÃ¡ tam zÅ¯stala sedÄ›t, sama, v tichu a opuÅ¡tÄ›nÃ¡. Jsem
opuÅ¡tÄ›nÃ¡ vÃ-c, neÅ¾ jsem si kdy pÅ™edstavovala, Å¾e je to moÅ¾nÃ©. Jak to Å™eknu mÃ¡mÄ›?
Co budu dÄ›lat dÃ¡l? PÅ™iznÃ¡m se, Å¾e jsem mÄ›la ty nejhorÅ¡Ã- nÃ¡pady, ale to je uÅ¾ za
mnou. Jen jsem teÄ• ÃºplnÄ› prÃ¡zdnÃ¡, bezradnÃ¡ a bezmocnÃ¡. Pavel je Å¡Å¥astnÄ› Å¾enatÃ½
a jÃ¡ uÅ¾ asi zÅ¯stanu sama.
MONIKA
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