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Vítr foukal ze strni&scaron;Å¥, honil mraky po obloze a obÄ•as pÅ™ihnal de&scaron;Å¥ové kapky. Zachumlená v kÅ™esle,
popíjela jsem Ä•aj a hledÄ›la z okna. Hlavou mi problesknou vzpomínky na krásné letní dny, které jsou v nenávratnu, na letní
ráno, v nÄ›mÅ¾ jsem potkala, vÄ›Å™te nebo ne, vílu ... Jak to tenkrát bylo? Slunce pálilo do oken a mnÄ› se je&scaron;tÄ› vÅ¯b
nechtÄ›lo vstávat...

Kdo by se divil? VÅ¾dyÅ¥ je nedÄ›le, budík ukazuje nÄ›kolik minut pÅ™ed &scaron;estou a já pÅ™ed pár hodinami teprve
po probdÄ›lé noci. Znáte to, zábava pod &scaron;irým nebem, hudba, pivo, víno, opékané dobroty.
Lidé odhodí starosti
nashromáÅ¾dÄ›né bÄ›hem pracovního týdne a veselí se. Mladí, star&scaron;í.
TeÄ• v&scaron;ak musím vstávat, slíbila jse
odvoz dceÅ™i na sjednanou brigádu, je&scaron;tÄ› pÅ™ed sedmou hodinou musí být na pracovi&scaron;ti. Ospale protírám oÄ
oblékám se, je&scaron;tÄ› klíÄ•ky od auta a uÅ¾ startuji. Dcera je na tom podobnÄ›, po pár nutných vÄ›tách vyráÅ¾íme na
cestu. &bdquo;Ach jo, uÅ¾ abych byla zpátky a vlezla opÄ›t do peÅ™in", probleskne mi hlavou.

ProjíÅ¾díme lesem, za námi traktor s plnÄ› naloÅ¾eným pÅ™ívÄ›sem. SjíÅ¾dím z kopce a v tom hledím uÅ¾asle pÅ™ed
jsem se snad neprobrala.
Vidím ji, vidím vílu!
Víly mají obvykle rozevláté &scaron;aty, dlouhé vlasy a zlehounka tanÄ•í.
JenÅ¾e tahle blonÄ•atá víla namísto tance bosa na&scaron;lapuje po &scaron;tÄ›rkovitém okraji silnice a je znát, Å¾e kaÅ¾dý
krok jí pÅ¯sobí obtíÅ¾e. Co honem udÄ›lat? Pokud zastavím, hrozí, Å¾e traktor za mnou nedobrzdí, pokraÄ•uji proto v jízdÄ›.
&bdquo;Blbost", shodujeme se po chvilce s dcerou a vracíme se zpÄ›t.
KdyÅ¾ otevíráme dveÅ™e, aby si nastoupila, maliÄ
chvíli váhá. Pak vyslovuje jméno blízké vesnice, kam ji máme zavézt. V té vesnici znám tamní obyvatele, holÄ•ina
nebude urÄ•itÄ› zdej&scaron;í. Teprve nyní si ji máme moÅ¾nost prohlédnout: malá, drobná, nebude jí více neÅ¾ tÅ™ináct let!
Na na&scaron;ich nezbytných pár vÄ›t odpovídá námahavÄ›, je znát, Å¾e je opilá, moÅ¾ná i pod vlivem nÄ›jaké lehÄ•í drogy.
Jediným obleÄ•ením na jejím drobounkém tÄ›le je pánská mikina, neúmÄ›rnÄ› veliká k jejímu subtilnímu tÄ›líÄ•ku.
Ale ani ta
nedokáÅ¾e zakrýt jinak nahé tÄ›lo. &bdquo;PaneboÅ¾e", Å™íkám si pro sebe ..."V tomhle stavu by ji snadno pÅ™emohli nÄ›ja
maníci , naloÅ¾ili do auta a odvezli tÅ™eba do nevÄ›stince. V tomhle stavu mohla s kluky, kteÅ™í s ní byli tancovat a pak ji svlé
otÄ›hotnÄ›t, nakazit se .. Kde má mámu, jestlipak ví, co dÄ›lá její dcera?" ZÅ™ejmÄ› neví, ponÄ›vadÅ¾ holÄ•ina prozrazuje, Å¾
ke kamarádce na chalupu a odtud vyrazila na zábavu pod &scaron;irým nebem do na&scaron;í vesnice.
Sedíme
s dcerou zaraÅ¾ené do sedadel a s úlevou vjíÅ¾dím do VÄ›stonic na náves. Tam zastavuji. Malá nám vrávoravým hlasem
dÄ›kuje a vystupuje. Dcera se mi chvilku poté podívá do oÄ•í: &bdquo;Mami, v&scaron;imla sis, ona nemÄ›la ani spodní
kalhotky. Umí&scaron; si pÅ™edstavit, Å¾e bych takhle pÅ™i&scaron;la ráno domÅ¯?"
OdpovÄ›Ä• se mi zadrhává v hrdle, t
si opravdu pÅ™edstavit neumí ani jedna z nás. P.S. ObleÄ•ení té malé se na&scaron;lo za pár dnÅ¯ u rybníka na okraji
na&scaron;í vesnice. Mia
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