Kudlanka

ON, ONA, ONI OBA?
PondÄ›lÃ-, 20 Ä•erven 2016

Musím si to najít - zkusím wikipedii... Å¾e by to byla iluze? Iluze je prý mylný smyslový vjem. A vÅ¾dy vychází ze skuteÄ•ného
podnÄ›tu, který je v&scaron;ak smyslovými receptory chybnÄ› interpretován. Odtud v pÅ™eneseném smyslu klamné
oÄ•ekávání, mylná nadÄ›je. Tak nevím, jak to je.... Zkuste na to pÅ™ijít vy :-)))

ON:

Stojí uprostÅ™ed expozice, kterou vytvoÅ™il, vychutnává si úspÄ›ch a pomalu odchází napÄ›tí posledních dní, jestli se
v&scaron;echno stihne vÄ•as a kvalitnÄ› podle jeho pÅ™edstav. S úsmÄ›vem pÅ™ijímá chválu nadmíru spokojených klientÅ¯.
PÅ™ehazuje sako pÅ™es rameno a chystá se se spokojeným úsmÄ›vem k odchodu, kdyÅ¾ najednou je nÄ›co jinak. Je to jen
pocit. NÄ›co co nikdy pÅ™ed tím nezaÅ¾il, nÄ›co tu bylo, ale nevÄ›dÄ›l co. OtoÄ•il hlavu na dav v hale a najednou ji uvidÄ›l. S
tam, uprostÅ™ed lidí, sluneÄ•ní brýle na oÄ•ích a dívala se jeho smÄ›rem. NevÄ›Å™il svým oÄ•ím, je to snad pÅ™elud? Najedn
po&scaron;oupla brýle na nose a usmála se. OtoÄ•il hlavu zpÄ›t, aby se rozlouÄ•il. Rozbu&scaron;ilo se mu srdce, to není
moÅ¾né, kde by se tu vzala, i kdyÅ¾ v poslední dobÄ› na ni myslel víc, neÅ¾ bylo zdrávo. KdyÅ¾ se otoÄ•il k odchodu, nebyla
NevidÄ›l ji ani nikde v davu. Å½e by opravdu pÅ™elud? Pro&scaron;el halou, nikde ji nevidÄ›l, do&scaron;el aÅ¾ pÅ™ed vcho
RozhlíÅ¾el se kolem a najednou ji uvidÄ›l. SedÄ›la v parÄ•íku na laviÄ•ce. Pomalu se vydal tím smÄ›rem, ale nevÄ›dÄ›l, co jí m
PÅ™i&scaron;el pÅ™ed ní a zastavil se. SedÄ›la, zavÅ™ené oÄ•i a její hruÄ• se zvedala hlubokým dýcháním. Najednou otevÅ™
Podal jí ruku, aby jí pomohl vstát.

ONA:

Vím, Å¾e bych nemÄ›la. K niÄ•emu to nebude. Ale kdyÅ¾ to neudÄ›lám, (kdyÅ¾ uÅ¾ mÄ› to napadlo), tak si to budu vyÄ•ítat
a vím kdy. Jsem ve výhodÄ›. TÅ™eba ho ani nepotkám, nevím, ve které Ä•ásti haly ho hledat a jak bude reagovat, ale - jestli
mÄ› uvidí, nechám to na vesmíru (v&scaron;echno co potÅ™ebuje&scaron;, k tobÄ› pÅ™ijde ve správný Ä•as).
Procházím ha
ale nehledám, jen se dívám a hodnotím. NespÄ›chám. Najednou vibrace v tÄ›le a pÅ™ede mnou skupina lidí a je tam i On.
PÅ™ehazuje si sako pÅ™es rameno, má se tudíÅ¾ k odchodu. Ztuhnu. Uvidí mÄ›? Pozná mÄ›? Jak bude reagovat? OtoÄ•í hla
myslím, Å¾e ztuhnul taky. TeÄ• jde o to, vÄ•as zmizet a neztrapÅˆovat se.
Dal&scaron;í nevÄ›Å™ícný pohled, &scaron;oupu
a chápavý úsmÄ›v. NeÄ•ekám dál a mizím. BoÅ¾e, srdce mi vyskoÄ•í z tÄ›la. Nohy nÄ›jak nechtÄ›jí poslouchat. Na&scaron;tÄ
jsem venku z haly a v parÄ•íku laviÄ•ka. KdyÅ¾ bylo nÄ›co na netu, radil &bdquo;dýchej, jenom si povídáme&ldquo;. Jde to,
pomalu se zklidÅˆuju. Najednou nÄ›co není, jak by mÄ›lo být. OtevÅ™u oÄ•i. Stojí pÅ™ede mnou, taky vydÄ›&scaron;ený. Podá
ruku, aby mi pomohl vstát.
OBA:

Stojíme proti sobÄ› mlÄ•ky, oÄ•i se vpíjejí jeden do druhého. Vlny vzru&scaron;ení, chtíÄ•e, nÄ›hy a roztouÅ¾ení probíh
obÄ›ma. Nejsme schopni slova, ale ta na&scaron;tÄ›stí v tuhle chvíli nejsou dÅ¯leÅ¾itá. Letmé objetí a nakonec lehký polibek a
závraÅ¥.
A pak jsem se probrala, protoÅ¾e ta paní pÅ™ede mnou se zeptala, jestli si smí pÅ™isednout&hellip; ZDE
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