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CHTÄšL JSEM SE NADECHNOUT
NedÄ›le, 10 prosinec 2017

Mé povídání Ä•i vyprávÄ›ní tragikomické historky z prostÅ™edí regionální redakce v dobÄ› mého tamÄ›j&scaron;ího pÅ¯sobení.
Podlehl jsem vábení paní &scaron;éfredaktorky a tím i vábení nádherné práce v novinách. &Scaron;éfredaktorka
odcházela na odpoÄ•inek, &scaron;koda, tato úÅ¾asná dáma mÄ› hodnÄ› nauÄ•ila. Nahradil ji nejstar&scaron;í kolega z
redakce, a jeho uvolnÄ›ná Å¾idle zaÄ•ala hostit mÅ¯j zadek. &Scaron;tÄ›stÄ›na stála na mé stranÄ›...
.
Proti mému stolu sedÄ›l nejzku&scaron;enÄ›j&scaron;í redaktor. PÅ™íjmení není dÅ¯leÅ¾ité a ani si ho nemohu
pamatovat, protoÅ¾e redakcí znÄ›lo pouze: MéÄ•o sem, MéÄ•o tam. TudíÅ¾ i mnÄ› se pÅ™edstavil &bdquo;Jsem MéÄ•a &nda
vítej&ldquo;. ZaÄ•ínal jsem tím, co mi bylo blízké - Ä•lánky, povídání, fotky i kresby o pÅ™írodÄ›, i o mÄ›stÄ› a jeho okolí. Nechy
kytky, brouci, ptáci a chránÄ›né byliny. MÅ¯j vstup mezi novináÅ™e byl úspÄ›&scaron;ný.
PÅ™i&scaron;ly kladné ohlasy
mne uvedlo a zajistilo tu Ä•est, patÅ™it mezi skvÄ›lou partu. MéÄ•a nebyl &scaron;krt a s chutí mÄ› zasvÄ›coval do tajÅ¯ dobré
novinaÅ™iny. Kam se Ä•tyÅ™i semestry Å¾urnalistiky hrabaly na jeho rady. Dost jsme spolupracovali a tak pomalu ale jistÄ› se
nás stávali sehraní parÅ¥áci a pÅ™átelé. PÅ™átelství trvalo i mimo redakci. ObÄ•as nás bylo vidÄ›t na kulébru nebo jak si
vychutnáváme dvÄ› decky Ä•erveného. Na&scaron;e holky to vzaly víc doopravdy. Znáte to! Potulky a lustrace
obchÅ¯dkÅ¯ s hadÅ™íky, botiÄ•kami a nemohla chybÄ›t káviÄ•ka s dortíÄ•kem. Není divu, Å¾e jsme se nav&scaron;tÄ›vovali. J
zahrada by mohla docela povídat. Jojo, jsem kluk ukecanej. Hned to napravím&hellip; V&scaron;e bylo, dá se Å™íci, v
normÄ›. AÅ¾ jednou.. to jsme zÅ¯stali v redakci déle, pÅ™iskotaÄ•il, sedl si na desku mého stolu a Å™val: &bdquo;ÄŒéÄ•e,
kamaráde potÅ™eboval jsem se nadechnout a tak jsem se nadechl!&ldquo; ... A divnÄ› se culil, krÄ•il rameny a lezlo to z
nÄ›ho jako z chlupaté deky: &bdquo;Zamiloval jsem se do mladý holky, boÅ¾e, to je krása!&ldquo;
ÄŒumím jak bulík a
myslím na jeho Å¾enu. Kontruju: &bdquo;A Vanda o tom ví? A je to fér? Má&scaron; krásnou a bezva babu, tak co
blbne&scaron;!&ldquo;
Culí se ale jen a mumlá stále dokola &hellip; &bdquo;PotÅ™eboval jsem se nadechnout!&ldquo; Druhý den ráno jen
tak pÅ™es stÅ¯l na mne houknul: &ldquo;Podávám Å¾ádost o rozvod&ldquo;. Víc uÅ¾ za celý den nepadlo ani slovo. Jen jsme
na sebe dÄ›lali ksichty, na víc jsme nemÄ›li, tak jsme se ksichtili. Nekecal a ty papíry podal. Doma na mne nemluvil ani stÅ¯l.
Å½ena byla pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e v&scaron;e vím a jeho (kozla smradlavýho), jen kryji. RadÄ›ji jsem se drÅ¾el hesla &ldquo;
zlato&ldquo;. ÄŒasem vá&scaron;nÄ› opadly. S Vandou se opÄ›t dalo mluvit a ná&scaron; MéÄ•a se stal tátou. Vytahanej
svetr a manÅ¾estráky vymÄ›nil za padnoucí oblek. Slu&scaron;elo mu to pacholkovi. PÅ™estal chodit na kulébr a o vínku ani
nemluvÄ›. Stále byl v jednom kole. Do redakce chodil utahanej jak pes. Na pÅ¯l úst jen utrousil: &ldquo;ÄŒéÄ•e, kamaráde,
zaÄ•al sem i bÄ›hat. NÄ›jak mne to v&scaron;echno zmáhá. Mladá holka, dÄ›cko, práce... to ví&scaron;, se tÄ›Å¾ko
zvládá&ldquo;.
Netrvalo dlouho a ráno nepÅ™i&scaron;el do redakce. BÄ›hem dopoledne volali ze &scaron;pitálu, Å¾e
ná&scaron; MéÄ•a zkolaboval. SrdíÄ•ko. MéÄ•u jsme v&scaron;ichni oplakali, na rozlouÄ•ení pÅ™i&scaron;lo asi tisíc lidí. Byl
oblíbený a bezva chlap.

StÅ¯l po MéÄ•ovi dostal novou posilu - novou redaktorku. Mladá, ambiciózní a docela &scaron;ikovná. S moderním
pohledem na svÄ›t.
ChtÄ› nechtÄ› jsem zaÄ•al pomaliÄ•ku se mÄ›nit k obrazu boÅ¾ímu, tedy k obrazu nové kolegynÄ›. P
se jako Marta. Potykali jsme si a já jí Å™íkal Marti. SvÄ›te div se, kaÅ¾dý den jsem se holil, vÅ¾dy uÅ¾ nosil ko&scaron;ili a sa
já vÅ¯l zaÄ•al i bÄ›hat.
NÄ›jaké to kilíÄ•ko jsem nechal v potu i v parku a u Martinky jsem stoupl v cenÄ›. Bylo nasnadÄ›, Å
manÅ¾elka bude mít na mÅ¯j nový pÅ™ístup k Å¾ivotu jiný názor neÅ¾ Marti.
UbÄ›hl nÄ›jaký ten pátek, a v redakci (up
sám) bylo nutné zÅ¯stat déle. MÅ¯j pracovní den se protáhl. TÄ›snÄ› pÅ™ed pÅ¯lnocí otvírám dveÅ™e bytu a - a nestaÄ•ím ani
Å™íci, ani ten popel. Slovo si vzala manÅ¾elka: zda jsem Marti doprovodil domÅ¯, kdyÅ¾ jsem nyní ten gentleman, zda téÅ¾ si
beru záÅ™ný pÅ™íklad z chudáka Médi a zda jiÅ¾ sepisuji rozvodové papíry?
Musel jsem moji milou chotici obejmutím a
polibkem zastavit. S pusou od ucha k uchu ji vezmu kol pasu, pÅ™itisknu a Å™íkám: &bdquo;HlupáÄ•ku, Marti je docela
bezva holka, docela fajn kolegynÄ›, ale TY jsi moje zlato a krom dÄ›tí to nejlep&scaron;í, co mne mohlo v Å¾ivotÄ› potkat. Ale
jedno tajemství ti prozradím: sleÄ•na Martina je lesbiÄ•ka, tak hlupáÄ•ku mÅ¯j, Å¾ádný strach pÅ™ed mladou kolegyní..."
Nakonec v&scaron;e dobÅ™e dopadlo, ale co scházelo k nevratnému &hellip;
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