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Daleko za oceánem jsem mÄ›la hodnÄ› Ä•asu pÅ™emý&scaron;let o svém vztahu s Danem a Ä•ím dál tím víc mi docházelo, Å¾
se k sobÄ› nehodíme. Dokonce jsem mu své obavy ohlednÄ› na&scaron;ich rozdílných pÅ™edstav o bydlení jednou vylíÄ•ila v
dopise. Nevím, co jsem si od toho slibovala. MoÅ¾ná jsem jen chtÄ›la, aby se nad tím taky zamyslel a aÅ¾ se vrátím,
abychom spoleÄ•nÄ› hledali nÄ›jaké Å™e&scaron;ení.
Stále jsem se totiÅ¾ zuby nehty drÅ¾ela toho, Å¾e se po roce vrátím domÅ¯ k Danovi.
V USA jsem si na&scaron;la dvÄ›
kamarádky ze Slovenska a staly jsme se nerozluÄ•nou trojící. Byly jsme spolu skoro kaÅ¾dý veÄ•er, nebo jsme si alespoÅˆ
zavolaly. V pátek a pokud jsme nehlídaly dÄ›ti, tak i v sobotu, veÄ•er jsme chodívaly do irské hospÅ¯dky. Ani uÅ¾ nevím, jak
jsme ji objevily, ale od té doby jsme chodily jen tam, hlavnÄ› z toho dÅ¯vodu, Å¾e jsme jiné místo neznaly. No a tak tam
hrajeme ve tÅ™ech grácíích &scaron;ipky, kdyÅ¾ v tom se nás jeden místní zeptá, jestli jsme ze Slovenska. Slovo dalo slovo
a z mladíka vylezlo, Å¾e strávil rok v BratislavÄ›, pracoval tam v nÄ›jaké úÄ•etní firmÄ›. My jsme mu zase vyzradili, Å¾e jiný
podnik, neÅ¾ tuhle hospÅ¯dku, zatím neznáme. Mladíkovi budeme Å™íkat tÅ™eba Jack. Jack mi dal tehdy svoje telefonní Ä•ísl
tím, Å¾e aÅ¾ budeme chtít zavítat nÄ›kam jinam, on nás rád vezme. Uteklo pár mÄ›sícÅ¯, poÅ™ád jsme mÄ›ly co dÄ›lat a kam
chodit - takÅ¾e, kdyÅ¾ jsem koneÄ•nÄ› zavolala Jackovi, docela se divil, Å¾e jsem se ozvala. Myslel si, Å¾e jsem jeho Ä•íslo u
dávno spláchla.
Jack byl &ldquo;bad boy&rdquo; typ. Pro ty, co neumí anglicky byl to takový ten "&scaron;patÅˆák". Ne,
Å¾e by byl násilník, ale rád si pÅ™ihnul, dobÅ™e se bavil a moc se mu líbily Å¾eny. Takový, co by od nÄ›ho vdavek chtivé mÄ
bÄ›Å¾et úprkem. Místo toho jich v&scaron;ak valnou vÄ›t&scaron;inu takový chlap pÅ™itahuje jako magnet. ÄŒím to je, Å¾e c
spolehlivého hodného muÅ¾e, ale Ä•asto nás pÅ™itahuje takovýhle týpek? Asi je to jakýsi dobrodruÅ¾ný duch v nás, který nám
radí Å¾ít nebezpeÄ•nÄ›, je to tak svádivé... Trávily jsme s Jackem a jeho kamarády hodnÄ› Ä•asu, vídali jsme se kaÅ¾dý víkend
Jack mÄ› nikdy nepozval na schÅ¯zku, tak jsem to brala jako kamarádství a pÅ™edpokládala jsem, Å¾e nic víc ode mÄ›
neÄ•eká. To mi vyhovovalo, protoÅ¾e jsem pÅ™ece mÄ›la doma pÅ™ítele.
Jen jednou mÄ› Jack docela pÅ™ekvapil. KdyÅ¾
návratu z volejbalu vystoupili z auta, chytil mÄ› za ruku. No, ale po chvíli mÄ› stejnÄ› musel pustit. PÅ™ipadala jsem si jako
puberÅ¥aÄ•ka a nevÄ›dÄ›la jsem, co si o tom mám myslet. Pak se jeden krásný den stalo, Å¾e jsme mÄ›li v&scaron;ichni
tro&scaron;ku &scaron;piÄ•ku a Jack mÄ› jen tak klidnÄ› vyzval, abych ho políbila (pÅ™ed ostatními). KdyÅ¾ jsem se k niÄ•emu
nemÄ›la, tak zaÄ•al vyzývat k tomu stejnému moji kamarádku. AniÅ¾ bych to tu&scaron;ila, té se Jack uÅ¾ dlouho líbil, takÅ¾e
místo, aby mÄ› podpoÅ™ila, tak mÄ› zaÄ•ala &scaron;tengrovat, Å¾e kdyÅ¾ já, tak pak i ona. A protoÅ¾e hormony smíchané s
patÅ™iÄ•nou dávkou alkoholu jsou dÄ›sná potvora, tak se tak i stalo... Od té doby nás mÄ›l obÄ› "bad boy Jack" omotané
kolem prstu. Nejsem zrovna py&scaron;ná, Å¾e jsem sebou takhle nechala cviÄ•it, ale jedno jsem si uhlídala a Jackovi jsem
nikdy úplnÄ› nepodlehla. Ale protoÅ¾e ani já, ani má kamarádka neholdujeme polygamii, tak nás ta situace obÄ› docela
muÄ•ila. Nakonec to vyÅ™e&scaron;ila ta tÅ™etí, která spoleÄ•nÄ› s Jackovým kamarádem tomuto poÅ™ádnÄ› promluvila do
svÄ›domí a vyÄ•istila Å¾aludek. Jack to uznal, nemÄ›l prý ani ponÄ›tí, Å¾e nás to trápí. Ach ti muÅ¾i, opravdu nás vÅ¯bec nezn
vyÅ™e&scaron;il to po svém. S námi uÅ¾ byl zase jen kamarád a témÄ›Å™ okamÅ¾itÄ› si na&scaron;el tÅ™etí!
Jak uÅ¾ to
chtÄ›la, nebylo mi souzeno tak lehce vyklouznout! JackÅ¯v kamarád se, asi ze zdravé (Ä•i nezdravé) soutÄ›Å¾ivosti, zaÄ•al o
mÄ› hroznÄ› zajímat. Nadále jsme chodili do spoleÄ•nosti jako velká skupina a Å¾árlivost nezaÄ•ala hlodat, ale hned pÅ™ímo
zaÅ¾iva poÅ¾írat! na&scaron;eho drahého Jacka. Do&scaron;lo to tak daleko, Å¾e mÄ› pak prosil, abych byla jen jeho a byl
ochoten se okamÅ¾itÄ› rozejít s tou novou. Já jsem velice svéhlavá, a tak jsem proti zdravému rozumu zaÄ•ala chodit s
Jackem a docela ne&scaron;Å¥astnÄ›, po telefonu, jsem se roze&scaron;la s Danem. SamozÅ™ejmÄ› jsem mu neÅ™ekla, Å¾e
mám jiného, ale podle pravdy jsem mu vylíÄ•ila moje obavy a proÄ• si myslím, Å¾e by nám to nevy&scaron;lo. Å˜íkala jsem si,
Å¾e bych informací o novém vztahu Danovi pouze dále ublíÅ¾ila a tak jsem to vynechala.
VyÅ™ídila jsem si pobyt na
dal&scaron;í rok, na&scaron;la si jinou rodinu, jiný druh víz a tÄ›&scaron;ila se z vá&scaron;nívého vztahu. V koutku
du&scaron;e se mi ale schovávala karmická my&scaron;lenka &ldquo;tohle se ti, holka, jednou vrátí i s
úrokama&rdquo;&hellip; Giussi, Washington, DC
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