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Nastala kru&scaron;ná doba. Z Jacka jsem se "léÄ•ila" snad rok a pÅ¯l a nakonec jsem zjistila, Å¾e poslední dávku
antibiotik jsem dobrala aÅ¾ uÅ¾ jsem zaÄ•ala chodit se svým souÄ•asným manÅ¾elem - o celé dva roky pozdÄ›ji. Ale to bych
pÅ™edbíhala. PÅ™es spolubydlícího jsem se seznámila s jednou paní, která byla taky z ÄŒech a mÄ›la pÅ™inejmen&scaron;í
zajímavý pÅ™ístup k manÅ¾elství.
Budeme jí tÅ™eba Å™íkat Edita. Edita se s manÅ¾elem nedávno pÅ™istÄ›hovala do na&scaron;í oblasti a nikoho tu nezn
jsme se zaÄ•aly kamarádit. Byla podstatnÄ› star&scaron;í. To ale jen vÄ›kovÄ›, jinak byla asi jako puberÅ¥aÄ•ka. Kdybychom
bydlely obÄ› v ÄŒR, jen tÄ›Å¾ko bychom se spolu kamarádily. Edita chtÄ›la poÅ™ád chodit do &bdquo;&scaron;antánu&ldquo;
no a i kdyÅ¾ já jsem byla skeptická, Å¾e bych si zrovna nÄ›kde v baru na&scaron;la toho pravého, tak jsem chodila s ní,
aspoÅˆ jsem nesedÄ›la doma.
Tak si jednoho dne Edita na&scaron;la milence, který byl snad o dvacet let mlad&scaron;í.
Seznámila se s ním na jedné z na&scaron;ich výprav a mnÄ› tak nÄ›jak pÅ™i&scaron;ila jeho kamaráda, který byl ode mÄ› o
osm let mlad&scaron;í. Oba na&scaron;i noví pÅ™átelé byli z jedné ze zemí latinské Ameriky a skoro vÅ¯bec neumÄ›li
anglicky. HlavnÄ› ten &bdquo;mÅ¯j&ldquo;, budeme mu Å™íkat tÅ™eba Ernesto. Moc jsem si s ním nechtÄ›la zaÄ•ínat, ale Edit
poÅ™ád utvrzovala v tom, Å¾e si mám s mládencem uÅ¾ít, Å¾e mi bude chvíli hezky a mÅ¯Å¾u dál hledat toho pravého.
Dal&scaron;í kamarádky tak nÄ›jak pÅ™ikyvovaly, tak jsem si Å™ekla: &bdquo;ProÄ• ne!&ldquo;
ZaÄ•ala jsem tedy chodit s
Ernestem. Jestli jsem si Å™íkala, Å¾e Jack byla moje velká chyba, tak Ernesto byl pÅ™ímo gigantická. Místo krásných chvil s
mladým hÅ™ebcem jsem mÄ›la akorát stresy s Å¾árlivým a hysterickým chlapem. Ze zcela nepochopitelných dÅ¯vodÅ¯ tÅ™eba
najednou vstal a Å™ekl, Å¾e odchází. NevysvÄ›tloval, prostÄ› &scaron;el. Poprvé na svoje narozeniny, to jsem za ním
je&scaron;tÄ› vybÄ›hla ven a pÅ™emlouvala ho, aÅ¥ se vrátí. Bylo mi líto, aby takhle na&scaron;tvaný ode&scaron;el na svoje
narozeniny. PozdÄ›ji uÅ¾ jsem za ním s radostí zavÅ™ela dveÅ™e a byla docela vytoÄ•ená, kdyÅ¾ se po 45 minutách vrátil
zpátky. Takové scénky byly na denním poÅ™ádku. Jen pro zajímavost: na ty narozeniny ho na&scaron;tvalo, Å¾e on uÅ¾
chtÄ›l jít v pÅ¯l desáté spát a já jsem je&scaron;tÄ› vÅ¯bec nebyla ospalá, tak jsem navrhla, aÅ¥ se je&scaron;tÄ› chvíli
díváme na televizi. Neprotestoval, vypadal, Å¾e je to v pohodÄ›, ale ve skuteÄ•nosti byl vytoÄ•ený.
Jedna scénka hovoÅ™í z
v&scaron;e a stojí za popis. Po vyÄ•i&scaron;tÄ›ní zubÅ¯ pÅ™ede mnou obÅ™adnÄ› mrsknul kartáÄ•kem do ko&scaron;e na
odpadky. Podotýkám, Å¾e ko&scaron; byl i v koupelnÄ›, ale to by nemÄ›lo ten patÅ™iÄ•ný efekt, to bych pÅ™ece nevidÄ›la. Ta
ptám, co se dÄ›je. A on, Å¾e uÅ¾ tu u mÄ› byl naposled a proto ten kartáÄ•ek vyhodil. Tak já na&scaron;tvaná jak saÅˆ,
protoÅ¾e to uÅ¾ byl x-tý hysterický výstup, jsem Å™ekla, Å¾e OK a Å¾e ho teda aspoÅˆ odvezu domÅ¯ (auto nemÄ›l a od me
40 minut pÄ›&scaron;ky, venku mírnÄ› snÄ›Å¾ilo a machr na to samozÅ™ejmÄ› nebyl obleÄ•enej). On poÅ™ád trval na tom, Å
mám odvézt jen na metro. Já to ignorovala. KdyÅ¾ jsme pÅ™ijeli na semafor a on vidÄ›l, Å¾e budu zatáÄ•et na druhou stranu,
neÅ¾ je metro, tak otevÅ™el dveÅ™e, jako Å¾e si vystoupí a vyndal jednu nohu z auta. Já uÅ¾ jsem tÄ›ch kovbojek mÄ›la aÅ¾
tak jsem si jen Å™ekla, Å¾e jestli vystoupí, tak aÅ¥ tÅ™eba zmrzne, Å¾e já to otoÄ•ím a jedu domÅ¯.
KdyÅ¾ Ernesto zjistil,
gesto nevyvolalo Å¾ádanou reakci plaÄ•ící Å¾eny, prosící ho, aby nevystupoval, tak tu nohu zase hezky rychle strÄ•il zpátky,
zabouchl dveÅ™e a nechal se odvézt domÅ¯. Tam mÄ›l ale výstup druhé dÄ›jství. Å˜ekl mi, aÅ¥ je&scaron;tÄ› chviliÄ•ku poÄ•ká
za nedlouho se pÅ™ihnal z domu s dárky, které jsem mu dala k narozeninám a VánocÅ¯m. Vracel mi je. Å˜ekla jsem mu,
Å¾e dárky se nevracejí, Å¾e jsem mu je ráda dávala a aÅ¥ si je nechá. On trval na tom, Å¾e je nechce. Å˜ekla jsem mu, aÅ¥
je tÅ™eba vyhodí do kontejneru, Å¾e já je neberu zpátky. To on samozÅ™ejmÄ› nehodlal udÄ›lat. KdyÅ¾ uÅ¾ mi tam u dveÅ™
stál hezkou chvilku, tak jsem mu Å™ekla, aÅ¥ to teda poloÅ¾í na sedadlo a zabouchne za sebou dveÅ™e.
Naprosto vytoÄ•e
jsem odjíÅ¾dÄ›la zpátky domÅ¯. BreÄ•ela jsem vzteky, Å¾e jsem nÄ›komu dovolila, aby se mnou takhle cviÄ•il a jen zázrakem
jsem si v&scaron;imla, Å¾e na mÄ› u silnice nÄ›kdo zbÄ›sile mává. Byl to Ernesto, který mezitím probÄ›hl zkratkou
sídli&scaron;tÄ› a je&scaron;tÄ› mÄ› zastihl na cestÄ› domÅ¯. Nastoupil, breÄ•el a omlouval se, Å¾e uÅ¾ to víckrát neudÄ›lá (ja
ostatnÄ› tolikrát). Vylezlo z nÄ›ho, Å¾e ho na&scaron;tvalo, Å¾e jsem mu Å™ekla, Å¾e odpoledne pÅ¯jdu s kamarádkou do kin
ProtoÅ¾e jsme komunikovali &scaron;panÄ›lsky, tak bylo zcela jasné, Å¾e se jedná o holku!Mimochodem, Ernesto se v
prÅ¯bÄ›hu na&scaron;eho nÄ›kolikamÄ›síÄ•ního vztahu nenauÄ•il anglicky snad vÅ¯bec nic, já jsem ale ke konci docela
slu&scaron;nÄ› válela &scaron;panÄ›l&scaron;tinu, kterou jsem si pak je&scaron;tÄ› zlep&scaron;ila v jazykové
&scaron;kole, takÅ¾e alespoÅˆ za to mu vdÄ›Ä•ím.
Po celou dobu tÄ›chhle výstupÅ¯ Edita Ernesta neustále omlouvala a poÅ
mÄ› ponoukala, aÅ¥ mu dám je&scaron;tÄ› dal&scaron;í a dal&scaron;í a dal&scaron;í &scaron;anci... Dnes si myslím, Å¾e jí
vyhovovalo, Å¾e tak jako ona, mám i já neperspektivního partnera. V angliÄ•tinÄ› se výstiÅ¾nÄ› Å™íká: &bdquo;Mysery loves
company.&ldquo; (Mizérie miluje spoleÄ•nost.) Nakonec to na&scaron;tÄ›stí Ernesto vyÅ™e&scaron;il za mÄ›. Jednoho
krásného dne jsem mÄ›la na záznamníku vzkaz, Å¾e se mnou konÄ•í a aÅ¥ uÅ¾ mu nevolám. Asi se na&scaron;tval, Å¾e mi
zavolal a já jsem nebyla doma, nevím... Moc jsem to neÅ™e&scaron;ila, jen jsem si Å™ekla: &bdquo;Sláva! UÅ¾ to mám
koneÄ•nÄ› za sebou.&ldquo; Haha - myslíte, Å¾e uÅ¾ jsem o Ernestovi nikdy nesly&scaron;ela? PrávÄ› naopak, je&scaron;tÄ›
mockrát mi volal. Nemohl pochopit, proÄ• uÅ¾ s ním nechci být. VÅ¾dyÅ¥ on ten rozchod pÅ™eci tak nemyslel a uÅ¾ to nikdy
neudÄ›lá a vÅ¯bec Å¾ádnou scénu uÅ¾ nikdy neudÄ›lá a kdyby pÅ™ece udÄ›lal, tak ho prý potom mÅ¯Å¾u uhodit! Tak takhle
váÅ¾ení, Å™e&scaron;í - alespoÅˆ v nÄ›kterých domácnostech - v Latinské Americe.
Naposledy se mi ozval, kdyÅ¾ uÅ¾ jse
dlouho chodila se svým souÄ•asným manÅ¾elem, moÅ¾ná rok po tom telefonickém rozchodu. To si &bdquo;najal&ldquo; svou
sestÅ™enici, která mluvila dobÅ™e anglicky, aby mi v jedenáct v noci zavolala a pohovoÅ™ila se mnou v jeho prospÄ›ch. Nevím
co si od toho slibovali, já uÅ¾ jsem rozhodnÄ› nemÄ›la chuÅ¥ se s nimi o niÄ•em bavit, zvlá&scaron;tÄ› ne v jedenáct v noci.
Já uÅ¾ jsem mu dávno v&scaron;echno vysvÄ›tlila... Giussi, Washington, DC
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