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VYPRÃ•VÄšNÃ• Z CHALUPY
StÅ™eda, 08 listopad 2017

Je to smutný pÅ™íbÄ›h. PÅ™íbÄ›h vyprávÄ›ný vnuÄ•kou mého kamaráda z horské chalupy dole pÅ™i cestÄ› do mÄ›steÄ•ka. B
pÅ™ed Velikonocemi. S manÅ¾elkou jsme chalupu na vítání Jara s láskou pÅ™ipravovali. Horalé vítají svátek Jara, i kdyÅ¾ se
po kolena brodí ve snÄ›hu. Nebylo tomu jinak ani letos. I kdyÅ¾ letos byla zima na sníh docela chudá.

&Scaron;oupání nohama nám prozradilo, Å¾e se nÄ›kdo hrne do chalupy. Na prahu stojí Vincek, jo ten z dolní chalupy.
Vedle stojí fe&scaron;ná mladá dívka. Dovídáme se - je to vnuÄ•ka Vincka. Byla by ráda, prostÄ› chce mi vyprávÄ›t svÅ¯j
pÅ™íbÄ›h, a zda by &scaron;el zveÅ™ejnit? Jako ponauÄ•ení. PonauÄ•ení ostatním holkám. Sedíme, v krbu hoÅ™ící polena
pÅ™íjemné teplo. Pijeme horký lipový Ä•aj s medem a Lenka, tak si Å™íká vnuÄ•ka od Vincka, v teple chalupy roztává a pomalu
rozváÅ¾nÄ› zaÄ•íná ze sebe soukat svÅ¯j pÅ™íbÄ›h: &bdquo;Odmala jsem se ráda pÅ™edvádÄ›la, oblékala do rÅ¯zných had
prostÄ› pÅ™edvádÄ›la se pÅ™ed zrcadlem, pozdÄ›ji pÅ™ed mamkou, taÅ¥kou i brá&scaron;kou. Brá&scaron;ka z toho mÄ›l
&scaron;vandu, a jak mohl, tak mÄ› &scaron;kádlil. Na základce mi pÅ™estaly staÄ•it spoluÅ¾aÄ•ky a zaÄ•ala jsem hltat rÅ¯zné
Ä•asopisy s krásnýma holkama. Jo, být tak fotomodelkou&hellip; bylo mé velké pÅ™ání. AÅ¾ do stÅ™ední to na&scaron;i brali
jako výstÅ™elek, který v pubertÄ› pÅ™ejde. NepÅ™e&scaron;el. Na stÅ™ední, kdyÅ¾ mé tÄ›lo dostávalo tvary s mírama, kte
braly dech, já se zaÄ•ala poohlíÅ¾et po agentuÅ™e, která zaji&scaron;Å¥uje sluÅ¾by pro fotomodelky. Jojo, tajnÄ›, aby
na&scaron;i nevÄ›dÄ›li. Nebudu to protahovat. AÅ¾ pár mÄ›sícÅ¯ pÅ™ed maturou jsem narazila na inzerát, Å¾e jistá agentura
KRÁSNÁ TVÁÅ˜ dÄ›lá konkurs pro sliÄ•né tváÅ™e roku. PÅ™ihlásila se! Na&scaron;im ani muk.. Byla to fakt klika, docela mne
hlídali. Dostavila jsem se do soukromé vilky na okraji mÄ›sta. Holek jako nastláno. Vzalo mi to dech. Po nÄ›jaké dobÄ›
pÅ™i&scaron;la Å™ada i na mne. Spousta fotek i v prádle. Prý se ozvou. To nebylo dobré, ale Å¾ádné zoufání se nekonalo.
Å˜íkám si - uvidíme... Ve &scaron;kole mi hrozil propadák, prospÄ›ch &scaron;el dolÅ¯ a na&scaron;i &scaron;íleli. Táta
Å™ádil a dostala jsem zaracha. Ani krok z domu! UÄ•it, uÄ•it a zase uÄ•it! Jo, fakt prudili. Víte, Å™íká se..... &ldquo;Kdo si poÄ•
ten se doÄ•ká&ldquo;. A já se doÄ•kala. Na e-mail mi pÅ™i&scaron;la zpráva od agentury HEZKÁ TVÁÅ˜, Å¾e... (podrobnosti
nejsou dÅ¯leÅ¾ité), na nic jsem tedy uÅ¾ neÄ•ekala, sbalila kufr a vzala roha. Doma na na&scaron;e Ä•ekal jen dopis na
vysvÄ›tlenou a rozlouÄ•enou. &bdquo;Mamko, tati a brá&scaron;ko. Nebojte se, nezlobte se, jen letím fotit. Taková
&scaron;ance se neodmítá. Maturu odkládám. Ozvu se. Mám vás v&scaron;echny ráda. Posílám pusu.&ldquo;

Agentura chrlila plno slibÅ¯ a v&scaron;e vypadalo úÅ¾asnÄ›. Focení, pláÅ¾e v Thajsku. No, super. Byla jsem
nad&scaron;ená a na na&scaron;e ani nepomyslela. Jak jim je, a tak. Má hlava pÅ™ece létala v povÄ›tÅ™í. SoustÅ™edÄ›ní b
v luxusním hotelu Cllarroin. Jo, vybrali nás jen Ä•tyÅ™i. Ráno jsme Ä•ekaly pÅ™ed hotelem, autem nás mÄ›li hodit na
leti&scaron;tÄ›.&ldquo; Lence se najednou oÄ•i zalily slzami a nakonec se rozbreÄ•ela. ChvIlku trvalo, neÅ¾ se trochu uklidnila
a mohla, aÄ• vzlykajíc, opÄ›t pokraÄ•ovat: &bdquo;U chodníku zaparkovalo - no to úÅ¾asný dlouhý auto, je to jedno, prostÄ›
paráda. Å˜idiÄ• vystoupil, uklonil se a Å™íká: &ldquo;Dámy, nastupovat!&ldquo; Uvelebily jsme se a kaÅ¾dá dostala jiÅ¾
pÅ™ipravenou sklenku se &scaron;ampusem. &ldquo;Tak holky, na nový Å¾ivot!&ldquo;
OpÄ›t se jí pÅ™i té vzpomínce za
slzama, ale pokraÄ•ovala: &ldquo;Víc si nepamatuji. Procitnutí nikomu nepÅ™eji. Bylo to hrozné. Malý pokojík a velká postel,
kolem dokola zrcadla místo oken. Blesklo mi hlavou: Thajsko by vypadalo asi jinak, ne? Srdce jsem mÄ›la aÅ¾ v krku a
Ä•ekala, co se bude dít. NeÄ•ekala jsem dlouho. Do pokojíka ve&scaron;li dva hnusani. VysvÄ›tli mi, Å¾e jsem jejich majetek, Å
budu dÄ›lat, co mi pÅ™ikáÅ¾í, a abych to pochopila, tak mne oba znásilnili. ÄŒasem jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e jsme jen kouse
hranicema v NÄ›mecku - a jasnÄ› - v bordelu. Nebudu vypoÄ•ítávat, kolik jsem toho probreÄ•ela, kolik ran jsem dostala, neÅ¾ ja
Å™íkali, jsem dostala rozum. Makalo nás tam nepoÄ•ítáno. Holky z celé východní Evropy...

Mé zoufalství nebralo konce. AÅ¾ jeden opravdu slu&scaron;ný zákazník si mne oblíbil a Ä•asto vyÅ¾adoval pouze mé sluÅ¾
PÅ™i jednom na&scaron;em dostaveníÄ•ku jsem si dodala odvahy a v&scaron;e mu vvpovÄ›dÄ›la. Docela byl v &scaron;oku.
Myslel, Å¾e tam makáme s radostí a o své vÅ¯li. Ten pán, jméno nebudu uvádÄ›t, byl váÅ¾ený a stálý host a dobrý
zákazník. Za úplatu pak dostal povolení, aby mne vzal na projíÅ¾dku a posezení u krásného jezera. KdyÅ¾ jsme
nastupovali do auta, jen na mne krátce mrkl a pak uÅ¾ jsme jen jeli... jeli... jeli! Za na&scaron;imi hranicemi mne pÅ™edal
policii. V&scaron;e si vyslechli, zaprotokolovali. Já breÄ•íc &scaron;tÄ›stím podepsala. Návrat? NeskuteÄ•ná radost ze
shledání s rodinou, s kamarádkama atd. A nyní? Jsem u dÄ›deÄ•ka, abych .. abych ..&ldquo; OpÄ›t se rozbreÄ•ela. Å˜ekl bych
&scaron;tÄ›stím, Å¾e je doma, doma mezi svými. A sly&scaron;et o focení? Hádejte! ÄŒasem jsme se dovÄ›dÄ›li, Å¾e na&sca
policie ve spolupráci s nÄ›meckou bandu chytla a v&scaron;echny ty zúÄ•astnÄ›né Ä•ekala odmÄ›na, kterou si zaslouÅ¾ili.
já, co jsem slíbil, tímto plním.
-doktor-
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