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KDYÅ½ SI SPOLUÅ½AÄŒKY NEBEROU SPOLUÅ½Ã•KY
StÅ™eda, 24 Å™Ã-jen 2007

Co jsem si vÅ¾dycky pÅ™ála: vystudovat vysokou &scaron;kolu, potkat milého, pÅ™itaÅ¾livého, vÄ›rného manÅ¾ela, mít dvÄ
dÄ›ti, zajímavou práci. Sice to není aÅ¾ tak v&scaron;e prosvícené úspÄ›chem, ale více ménÄ› - aÅ¾ na pár
&scaron;krábancÅ¯ na kráse - tohle v&scaron;e mám. Tedy mám: vystudovanou &scaron;kolu, dvÄ› dÄ›ti, práci a
manÅ¾ela.
Je mi kousek pÅ™es tÅ™icet a uplynulými léty jsem se doboxovala k solidní ztrátÄ› iluzí. Kdybych se mÄ›la zamÄ›Å™it je
se mi nepovedlo a co jsem zkopala, asi bych si zadÄ›lala na slu&scaron;nou podzimní depku a hromádku popela na mé
tak neodkonalé hlavÄ›. VÄ›Å™ím, Å¾e se najde spoustu podobnÄ› smý&scaron;lejících.
KdyÅ¾ se ohlíÅ¾ím zpÄ›t a sklá
informací o mnÄ› kdysi blízkých i ménÄ› blízkých, uvÄ›domuju si, Å¾e by nÄ›které osudy vydaly na román a Ä•ím víc nám je, tím
zajímavÄ›j&scaron;í. PÅ™ed nedávnem jsem se zaÄ•ala potkávat s bývalou spoluÅ¾aÄ•kou. I kdyÅ¾ to byla setkání více ménÄ
náhodná - na zastávce, pÅ™ed vchodem do &scaron;koly, pokaÅ¾dé bylo hodnÄ› témat na rozebírání. Ona vÅ¾dy elegantnÄ›
a vkusnÄ› upravena, já ve svých vÄ›Ä•ných riflích, ona si nenápadnÄ› pÅ™epudrovávala nos, já byla ráda, kdyÅ¾ jsem si ráno
staÄ•ila vyÄ•istit zuby. I tak, kaÅ¾dé setkání bylo pÅ™íjemné, vtipné a já jsem z nÄ›ho mÄ›la dobrý pocit. O jejím soukromém Å
jsem vÄ›dÄ›la jen, Å¾e si vzala muÅ¾e o pár let star&scaron;ího. Nikdy o nÄ›m pÅ™íli&scaron; nemluvila a mnÄ› bylo hloupé s
vyptávat. TakÅ¾e bylo pro mÄ› velkým pÅ™ekvapením, kdyÅ¾ jsme se potkaly na jednom vánoÄ•ním firemním veÄ•írku, kde s
z jejího muÅ¾e vyklubal velmi blízký spolupracovník mého manÅ¾ela - a o rovných 35 let star&scaron;í. Docela mi klesla brada
UpÅ™ímnÄ›. KdyÅ¾ jsem to vztáhla na sebe, nedokázala jsem si pÅ™edstavit, jak Å¾enská v mém vÄ›ku Å¾ije s dÅ¯chodovým
pánem. Toliko ov&scaron;em moje pÅ™edstava a pÅ™edsudek.
Brzy jsme byli s mým muÅ¾em pozváni k nim na veÄ•eÅ™
rozhodnÄ› to byl dýchánek naprosto odli&scaron;ný od tÄ›ch. na kterých se bÄ›Å¾nÄ› vyskytujeme (hodnÄ› lidí, hodnÄ› hluÄ•ný
nÄ›co se sní, Ä•asto je jedno, co) a hlavnÄ› se toho hodnÄ›, ale opravdu hodnÄ› vypije.Ocitli jsme se v pÅ™íjemnÄ› a vkusnÄ›
zaÅ™ízeném bytÄ›, v obýváku hrál decentnÄ› Frank Sinatra a na stole uÅ¾ bylo prostÅ™eno. Podávaly se tÅ™i chody a já si
pÅ™ipadala pÅ™esnÄ› jako Julia Roberts v Pretty Woman - v rozpacích, kterou lÅ¾iÄ•ku, nebo vidliÄ•ku pouÅ¾ít a jak se to, co
pÅ™ed sebou, vlastnÄ› jí. Jídlo bylo výborné a víno pÅ™esnÄ› tak. Po dezertu jsme se pÅ™emístili do pÅ™íjemné koÅ¾ené se
zaÄ•ala ta pravá konverzace.
A tehdy jsem si uvÄ›domila jednu vÄ›c: proÄ• by ho nemohla mít ráda, doopravdy ráda? On jí
dává to, co chlap v jejím vÄ›ku sotva. Nadhled, zku&scaron;enosti, nauÄ•il ji uÅ¾ívat si dobrého jídla a dobrého pití, pravidelnÄ›
ji bere do vybraných restaurací, byla v opeÅ™e v MilánÄ›, jezdí na koncerty slavných dirigentÅ¯ a orchestrÅ¯ do Berlína a Londýn
Ale - prosím, to mi vÄ›Å™te - opravdu to není jen o penÄ›zích, o blahobytu. Å˜ekla bych, Å¾e se nezabývá malichernostmi,
nejspí&scaron; ani neÅ¾árlí... a ona? ona ho obdivuje, baví a navíc mu umoÅ¾nila zaÄ•ít nový Å¾ivot ve vÄ›ku, kdy uÅ¾ mnoz
pánové pÅ™emý&scaron;lí nad výminkem.
Jak uÅ¾ to tak bývá, v&scaron;e má své pro a proti, ale já jsem si Å™ekla, Å¾e
zamÄ›Å™ím spí&scaron; na to dobré a pozitivní. Nejspí&scaron; bych svého vÄ›kovÄ› pÅ™imÄ›Å™eného manÅ¾ela nemÄ›nila
vyzrálý, pro&scaron;edivÄ›lý, inteligentní ... Paula P.S. Neodolala jsem, a jako ilustraÄ•ní fotku jsem pouÅ¾ila tohoto "starce"...
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