Kudlanka

KLIKATÃ• CESTA ZA BEZVA CHLAPEM - V.
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Pro chlapa uÅ¾ by mÄ› do Latinské Ameriky nikdo nedostal ani heverem. UrÄ•itÄ› se najdou i výjimky, ale já uÅ¾ bych to
neriskovala. StejnÄ› jsem od zaÄ•átku vÄ›dÄ›la, Å¾e vztah s Ernestem byl absolutnÄ› neperspektivní. Tak jsem dále chodila do
&ldquo;&scaron;antánu&rdquo; s Editou, která se stÅ™ídavÄ› rozcházela a zase dávala

dohromady se svým o generaci mlad&scaron;ím milencem, který se choval podobnÄ› hystericky, ale pÅ™ece jen o poznání
lépe, neÅ¾ Ernesto.
Stále jsem ale moc nevÄ›Å™ila, Å¾e si nÄ›kde v baru najdu nÄ›koho schopného. Nespoléhala jsem je
bary. UÅ¾ od rozchodu s Jackem jsem se vrátila k nÄ›kolika koníÄ•kÅ¯m a pÅ™idala k nim i dal&scaron;í. Chodila jsem na
nÄ›mÄ•inu a do kurzu sochaÅ™ství, ale na schopné chlapy jsem tam bohuÅ¾el nenarazila. TÅ™icítku jsem mÄ›la na krku a zaÄ
mrazit pÅ™i pomy&scaron;lení, Å¾e v&scaron;ichni dobÅ™í chlapi, hodící se k mém vÄ›ku, uÅ¾ jsou rozebraní - dokonce i tady
Víte, jak vám pÅ™eci známí Å™íkají, abyste na to seznamování radÄ›ji pÅ™estaly myslet, Å¾e to pÅ™eci chlapi vycítí a prchaj
seznámíte, kdyÅ¾ to budete nejmíÅˆ Ä•ekat? MnÄ› to vÅ¾dycky pÅ™ipadalo jako ta nejvÄ›t&scaron;í blbost pod sluncem. Jak m
na to asi pÅ™estat myslet? Nebo jak se mÅ¯Å¾u s nÄ›kým seznámit, kdyÅ¾ to budu nejmíÅˆ Ä•ekat, kdyÅ¾ to Ä•ekám poÅ™á
nakonec mÄ›li tihle známí fakt pravdu...
Jednou jsme &scaron;li s Editou a mou velice dobrou kamarádkou Simonou do
jednoho z pravidelných míst. Já jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e vÄ›t&scaron;ina muÅ¾Å¯ v tom klubu je z Latinské Ameriky, tak jsem tam
&scaron;la s tím, Å¾e tady se s nikým rozhodnÄ› stejnÄ› neseznámím, tak se aspoÅˆ budu dobÅ™e bavit. No a právÄ› ten veÄ•
jsem se seznámila se svým dnes jiÅ¾ manÅ¾elem. Zachytil mÄ›, kdyÅ¾ jsem okolo nÄ›j proplouvala s kamarádkou. UÅ¾ jsme
tam spolu vlastnÄ› jednou vidÄ›li a prohodili dvÄ› vÄ›ty, ale to bylo tak v&scaron;echno. Tentokrát si mÄ› nechtÄ›l nechat ujít, tak
mÄ› zastavil a zaÄ•ali jsme si povídat. UÅ¾ dle zjevu mi bylo jasné, Å¾e je odnÄ›kud odjinud, ale ne z té Latinské Ameriky,
spí&scaron; nÄ›kde z Blízkého východu. Musím se pÅ™iznat, Å¾e pÅ™edsudky jsem mÄ›la, ale nenechala jsem si jimi zatemn
mozek, hodlala jsem si udÄ›lat vlastní úsudek.
UÅ¾ po nÄ›kolika minutách rozhovoru mi zaÄ•alo být jasné, Å¾e tenhle mladý
se rozhodnÄ› na&scaron;im klasickým pÅ™edstavám o muÅ¾ích z Blízkého východu vymyká. Povídalo se mi s ním tak dobÅ™
jako bychom se znali uÅ¾ léta. Prozradil mi, Å¾e se narodil v Íránu, je&scaron;tÄ› jako pomÄ›rnÄ› malý kluk ode&scaron;el s
rodinou pÅ™ed reÅ¾imem do Rakouska a po tÅ™ech letech se odstÄ›hovali do USA. Muslim byl asi tak jako já katoliÄ•ka. V ru
drÅ¾el pivo a prozradil mi, Å¾e jedno z jeho nejoblíbenÄ›j&scaron;ích jídel je vepÅ™ová peÄ•enÄ› se zelím a knedlíkem &ndas
roky strávené v Rakousku se holt nÄ›kde ukázat musely.
KdyÅ¾ mÄ› poÅ¾ádal o telefonní Ä•íslo, Å™ekla jsem jen Å¾oviál
nemám nic napsaní a pokud on nÄ›co seÅ¾ene, takÅ¾e má mít i to moje Ä•íslo. Sehnal a tak i mÄ›l&hellip;
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