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Tak jsem se v poslední dobÄ› seznámila zase s nÄ›kolika dal&scaron;ími muÅ¾i. Pár jich bylo volných a touÅ¾ili po váÅ¾ném
vztahu, pár jich bylo zadaných a touÅ¾ilo po neváÅ¾ném techtle mechtle. Se&scaron;la Ä•i scházela jsem se se
v&scaron;emi, ale jen ve v&scaron;í poÄ•estnosti, drazí Ä•tenáÅ™i a Ä•tenáÅ™ky, to podotýkám. ProstÄ› kafe, sem tam nÄ›jaká
veÄ•eÅ™e, spoleÄ•né zalyÅ¾ování a kaÅ¾dý za své. Å˜íkala jsem si, Å¾e není nad to, poÅ™ádnÄ› se to s tÄ›mi muÅ¾skými u
MnÄ› to doma bohuÅ¾el nikdo nenauÄ•il a ne nadarmo se Å™íká - Å¾ádný uÄ•ený z nebe nespadl. VlastnÄ› to ani není
velká vÄ›da. SnaÅ¾ila jsem se zaujmout slu&scaron;nými znalostmi a pronikavým intelektem, ale vÅ¾dycky se mi u toho dívali
do výstÅ™ihu, byla jsem váÅ¾ná a dojímala je svou smutnou minulostí, takÅ¾e po chvíli zaÄ•ali zívat a dívat se na hodinky. Ta
jsem si pomyslela - co já s tím udÄ›lám, abych byla pÅ™ipravená na toho svého pravého, aÅ¾ si to jednou za
mnou pÅ™icválá na bílém oÅ™i.
A tak jsem si pÅ™í&scaron;tÄ› vzala trochu vÄ›t&scaron;í výstÅ™ih, ne moc, jen maloun
trochu sliboval, hezky se namalovala, rozpustila si své dlouhé vlasy a natáÄ•ela si je bÄ›hem hovoru koketnÄ› na koneÄ•ky
prstÅ¯. Smála jsem se a chichotala, ale ne zas úplnÄ› jak ztÅ™e&scaron;tÄ›ná puberÅ¥aÄ•ka, jen tak vdÄ›Ä•nÄ› a spokojenÄ›,
a v&scaron;emu, Ä•emu se z jeho povídání dalo. Nevedla jsem Å¾ádné trudomyslnosti a jiné zábavné Å™eÄ•i o nesmrtelnosti
brouka, ale snaÅ¾ila se hodnÄ› poslouchat a obÄ•as je navnadila vhodnÄ› poloÅ¾enou otázkou, pÅ™ípadnÄ› opentlila obdivný
citoslovcem.
A oni? Kecali, kecali a kecali, aÅ¾ jsem nakonec zaÄ•ala pokoutnÄ› zívat já a dívat se - tedy pochopitelnÄ›, Å¾e
ne jim do výstÅ™ihu, ale tÅ™eba k vedlej&scaron;ímu stolu.
No, teÄ• mám abonentÅ¯ na milence ve svém zorném poli do
dost, nebo spí&scaron; oni mají mnÄ›, protoÅ¾e já o nÄ› zas aÅ¾ tak moc nestojím. Tedy ne jako o partnery. Vím toho o nich to
uÅ¾ opravdu hodnÄ›; typla bych si, Å¾e i víc, neÅ¾ jejich zákonité partnerky, pÅ™ípadnÄ› matky. Oni se totiÅ¾ koneÄ•nÄ› ma
vykecat. Njn, nÄ›kdy je to fakt utrpení, ale zas mám dal&scaron;í dobrý poznatek a ponauÄ•ení. TakÅ¾e k tomu otÅ™epanému
nakrmit, vyvenÄ•it a pÅ™ipustit - bych pÅ™idala je&scaron;tÄ› dal&scaron;í - nechat vymluvit.
Ale - furt je&scaron;tÄ› jsem to
"svého" nena&scaron;la.... Tak, aÅ¾ projedu dal&scaron;í koleÄ•ko, zase se vám ozvu.

Petra (pÅ™edchozí Ä•lánek)
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