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DARMOÅ½ROUTI - X.
ÄŒtvrtek, 13 zÃ¡Å™Ã- 2018

Plavec a obranÃ¡Å™ - CelÃ½ duben jsme s Jolankou strÃ¡vily v BrnÄ›. Michal mi Ä•asto volal, ale vÅ¯bec to nevypadalo, Å¾
se za nÃ¡mi v dohlednÃ© dobÄ› chystal. Å˜ekla jsem si, Å¾e se domluvÃ-m s NatÃ¡liÃ-, kterÃ¡ mi nabÃ-zela, aÅ¥ s nimi jedeme
kvÄ›tnu do Chorvatska. VlastnÄ› jsem si mohla vymyslet cokoliv. ZpÄ›t do redakce jsem mÄ›la nastoupit aÅ¾ v zÃ¡Å™Ã-, tak nÃ
vlastnÄ› doma nic nedrÅ¾elo.

NatÃ¡lie mÄ›la v plÃ¡nu vyrazit na dovolenou se svou mladÅ¡Ã- sestrou a jejÃkamarÃ¡dkou. Divila jsem se, Å¾e nejede s manÅ¾elem, ale vysvÄ›tlila mi, Å¾e
kdyÅ¾ spolu celÃ½ rok pracujÃ-, tak mÃ¡ nÃ¡rok si od nÄ›j aspoÅˆ na chvÃ-li
odpoÄ•inout.
â€žTakhle aspoÅˆ nebudeme muset zavÃ-rat ordinaci. PÅ™Ã-Å¡tÃ- mÄ›sÃ-c zase
vyrÃ¡Å¾Ã- Ota s kamarÃ¡dy na jachtu, tak se hezky prostÅ™Ã-dÃ¡me. Ale kdyÅ¾ to
vyjde, tak se spolu na podzim vypravÃ-me do Afriky, to je mÅ¯j velkÃ½ sen. To vÃ-Å¡,
aÅ¾ budeme mÃ-t dÄ›ti, uÅ¾ to bude sloÅ¾itÄ›jÅ¡Ã-,â€œ posmutnÄ›la najednou NatÃ¡lie.

StraÅ¡nÄ› touÅ¾ila po dÃ-tÄ›ti, jenÅ¾e nÄ›co bylo Å¡patnÄ›. KdyÅ¾ otÄ›hotnÄ›la, vÅ¾dycky
hned v prvnÃ-ch mÄ›sÃ-cÃ-ch potratila. Jako kdyby se jejÃ- tÄ›lo za kaÅ¾dou cenu plodu
zbavovalo, ale lÃ©kaÅ™i zatÃ-m nevÄ›dÄ›li proÄ•.

â€žNaty, zÅ¯stalo vÃ¡m jeÅ¡tÄ› to volnÃ© mÃ-sto v bungalovu?â€œ sondovala jsem.
â€žJasnÄ›, pojedete? To je parÃ¡da, bude se ti tam lÃ-bit, uvidÃ-Å¡,â€œ jÃ¡sala. â€žPÅ¯jÄ•Ã-me
si od Å¡vagra vÄ›tÅ¡Ã- auto, aÅ¥ nemusÃ-me dvÄ›ma, a v pÃ¡tek vyrazÃ-me.â€œ

â€žAle co zvÃ-Å™ata? MÅ¯Å¾u vzÃ-t Olivera s sebou?â€œ

â€žHeli, to bych radÄ›ji nedÄ›lala. Do PoreÄ•e to sice nenÃ- tak daleko, ale vÃ-Å¡, Å¾e
se v autÄ› bojÃ-, byl by to pro nÄ›j zbyteÄ•nÃ½ stres. A to nemluvÃ-m o lodi, protoÅ¾e
pak jeÅ¡tÄ› poplujeme na ostrov SvatÃ½ Nikolas. NejlepÅ¡Ã- bude, kdyÅ¾ dÃ¡Å¡ zvÃ-Å™ata k
nÃ¡m. Ota se o nÄ› postarÃ¡, a ty mÅ¯Å¾eÅ¡ bÃ½t v klidu.â€œ

VÅ¡echno jsme udÄ›laly tak, jak NatÃ¡lie naplÃ¡novala. Olivera a klec s Cecilkou
jsem pÅ™edala Otovi, kterÃ½ takÃ© tvrdil, Å¾e to tak bude nejrozumnÄ›jÅ¡Ã-. Misky pro
koÄ•ky dostala na balkon Jarmila, protoÅ¾e naÅ¡e Å¡elmiÄ•ky si pÅ™es nÄ›j vÄ›tÅ¡inou
zkracovaly cestu, tak by je nemÄ›ly minout. Michal se do telefonu tvÃ¡Å™il, jak ho
tÄ›Å¡Ã-, Å¾e nebudeme sedÄ›t doma a popÅ™Ã¡l nÃ¡m, aÅ¥ si dovolenou hlavnÄ› pÄ›knÄ›
uÅ¾ijeme. KdyÅ¾ to Å™Ã-kal, zaznÄ›l mi v jeho hlase takovÃ½ zvlÃ¡Å¡tnÃ- podtÃ³n. Jakoby
to uÅ¾Ã-vÃ¡nÃ- myslel ÃºplnÄ› jinak. Trochu mÄ› to zarazilo, ale dlouho jsem si hlavu
nelÃ¡mala.

KdyÅ¾ jsme prvnÃ- veÄ•er sedÄ›ly na terase bungalovu, vypadalo to, Å¾e nÃ¡sledujÃ-cÃ-ch
Ä•trnÃ¡ct dnÅ¯ u moÅ™e bude opravdu pÅ™Ã-jemnÃ½ch. Jolanka najednou mÄ›la hned tÅ™i
chÅ¯vy, kterÃ© se o ni mÃ¡lem pÅ™etahovaly, a jÃ¡ tÃ-m pÃ¡dem zÃ-skala na plÃ¡Å¾Ã-ch
spoustu Ä•asu na Ä•tenÃ- knih, kterÃ½ch jsem si nabalila celou taÅ¡ku. NatÄ•ina sestra
Simona a jejÃ- kamarÃ¡dka byly jeÅ¡tÄ› studentky, pro kterÃ© byl nÃ¡Å¡ ostrÅ¯vek pÅ™Ã-liÅ¡
klidnÃ½, takÅ¾e po veÄ•eÅ™i vÄ›tÅ¡inou odplouvaly trajektem za zÃ¡bavou. Jolanku
jsme nedostali do postele dÅ™Ã-v, dokud nepÅ™iÅ¡li jeÅ¾ci. Byli rozmazlenÃ- od
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turistÅ¯ a chodili na terasy bungalovÅ¯ loudit suÅ¡enky. VÅ¾dycky se ozvalo dusÃ¡nÃa funÄ›nÃ- mezi borovicemi a za chvilku byl mlsoun aÅ¾ u nÃ¡s. Takhle se postupnÄ›
zjevovali a mizeli asi hodinu a pak Å¡li asi spÃ¡t. NetuÅ¡ila jsem, Å¾e dokÃ¡Å¾e
jeÅ¾ek tak hlasitÄ› mlaskat, kdyÅ¾ nÄ›co baÅ¡tÃ-.

PostupnÄ› jsme se seznÃ¡mili i se sousedy, kteÅ™Ã- veÄ•er rÃ¡di pÅ™iÅ¡li na kus Å™eÄ•i.
MÄ› nejvÃ-ce zaujali dva feÅ¡Ã¡ci, se kterÃ½mi byla ohromnÃ¡ legrace. Napadlo mÄ› hned
prvnÃ- den, Å¾e jsou asi vÃ-c neÅ¾ kamarÃ¡di, a taky Å¾e ano. Å½ili spolu uÅ¾ Ä•tyÅ™i
roky. StarÅ¡Ã- Milan pracoval jako manaÅ¾er v kosmetickÃ© firmÄ› a Filip, kterÃ©mu
jeÅ¡tÄ› nebylo tÅ™icet, dÄ›lal Ä•Ã-Å¡nÃ-ka v luxusnÃ- restauraci. Shodou okolnostÃ- byli
z Brna. Moc rÃ¡da jsem si s nimi povÃ-dala. Byli jsme naladÄ›ni na stejnou vlnu,
tak jsme se hodnÄ› nasmÃ¡li a jÃ¡ byla rÃ¡da, Å¾e mÅ¯Å¾u bÃ½t uvolnÄ›nÃ¡ a nehrozÃ- mi
Å¾Ã¡dnÃ© chlapskÃ© nebezpeÄ•Ã-. TakÃ© jsem byla zvÄ›davÃ¡, jak vlastnÄ› kluci vedou
domÃ¡cnost a jak majÃ- rozdÄ›lenÃ© domÃ¡cÃ- prÃ¡ce. Byli milÃ- a otevÅ™enÃ-. Dokonce
souhlasili s tÃ-m, Å¾e o nich Ä•asem napÃ-Å¡u.

NatÃ¡lie se ke vÅ¡em chovala troÅ¡ku rezervovanÄ›, ale vÅ¡imla jsem si, jakÃ½m
zpÅ¯sobem se dÃ-vÃ¡ na jednoho chlÃ¡pka z Pardubic. Byl na dovolenÃ© s manÅ¾elkou,
ale ta mÄ›la evidentnÄ› problÃ©m s alkoholem. Kolem desÃ¡tÃ© se zaÄ•Ã-nala afektovanÄ›
smÃ¡t, pak jÃ- ztÄ›Å¾knul jazyk a v jedenÃ¡ct uÅ¾ vÄ›tÅ¡inou usÃ-nala. ManÅ¾el ji pak Å¡el
uloÅ¾it a nÄ›kdy se za nÃ¡mi jeÅ¡tÄ› vrÃ¡til. Jeden veÄ•er se NatÃ¡lie nabÃ-dla, Å¾e mu
pomÅ¯Å¾e odnÃ©st vÄ›ci a dalÅ¡Ã- dvÄ› hodiny se neukÃ¡zala. KdyÅ¾ se vrÃ¡tila, hned
se chystala se do postele.

â€žKde jsi byla? MÄ›la jsem strach, Å¾e se ti nÄ›co stalo,â€œ ptala jsem se
znepokojenÄ›.

â€žNedÄ›lej si starosti, vÅ¡echno je v poÅ™Ã¡dku. A nezlob se, Heleno, nechci se o
tom teÄ• bavit,â€œ odbyla mÄ› Natka.

DalÅ¡Ã- dva dny se o tom veÄ•eru ani nezmÃ-nila,
ale pak uÅ¾ to nevydrÅ¾ela a na plÃ¡Å¾i mi oznÃ¡mila:
â€žVyspala jsem se s nÃ-m.â€œ
â€žHm.â€œ
â€žTo je vÅ¡echno, co mi na to Å™ekneÅ¡? Hm?â€œ
â€žA co ti na to asi tak mÃ¡m Å™Ã-ct? Jsi velkÃ¡
holka, mÃ¡Å¡ svÅ¯j rozum a svoje dÅ¯vody. NemusÃ-Å¡ mi pÅ™ece nic vysvÄ›tlovat.â€œ
â€žMÃ¡m dÅ¯vod, a velkÃ½. Chci dÃ-tÄ› a doma to asi
neklapne,â€œ Å™ekla.

â€žA tohle je Å™eÅ¡enÃ-? VÅ¾dyÅ¥ o nÄ›m vÅ¯bec nic nevÃ-Å¡.â€œ
â€žNo a co? Je to krÃ¡snÃ½ chlap a bude mÃ-t
krÃ¡snÃ© dÄ›ti,â€œ zasmÃ¡la se NatÃ¡lie.
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â€žO to ti jde? KvÅ¯li tomu, Å¾e Ota nenÃ- Å¾Ã¡dnÃ½
krasavec?â€œ nevÄ›Å™ila jsem vlastnÃ-m uÅ¡Ã-m.

â€žAle ne, neblÃ¡zni, tak to nenÃ-. VÃ-Å¡, doktoÅ™i po vÅ¡emoÅ¾nÃ½ch vyÅ¡etÅ™enÃ-ch usoudili,
Å¾e jsme oba dva v poÅ™Ã¡dku, ale dohromady to nÄ›jak nefunguje. PÅ™Ã-sahÃ¡m, Å¾e jsem
jeÅ¡tÄ› nikdy nic takovÃ©ho neudÄ›lala, ale uÅ¾ opravdu nevÃ-m, jak si poradit. NavÃ-c
s Otou v poslednÃ- dobÄ› skoro nic nemÃ¡m. Nejde mi to.â€œ

â€žA Ä•Ã-m to je?â€œ
â€žDÄ›lÃ¡ se mi z nÄ›j v posteli na nic. Ona to nikdy nebyla Å¾Ã¡dnÃ¡ slÃ¡va, ale ze
zaÄ•Ã¡tku mi to tak nevadilo. Ke vÅ¡emu teÄ• mÃ¡ nÄ›jakÃ© problÃ©my a straÅ¡nÄ› mu pÃ¡chne
z pusy.
â€žVÅ¾dyÅ¥ jsi nÃ¡m vÅ¡em pÅ™ed svatbou tvrdila, Å¾e nemusÃ- bÃ½t hezkej, hlavnÄ›, kdyÅ¾ tÄ›
mÃ¡ rÃ¡d, vzpomÃ-nÃ¡Å¡?â€œ

"VzpomÃ-nÃ¡m, ale ukÃ¡zalo se, Å¾e to nenÃ- tak ÃºplnÄ› pravda. On je moc hodnÃ½,
prÃ¡ce nÃ¡m jde skvÄ›le, ale kdyÅ¾ mÄ› vezme do nÃ¡ruÄ•e, udÄ›lÃ¡ se mi na nic. MyslÃsi, Å¾e jsem se jeÅ¡tÄ› nevyrovnala s poslednÃ-m potratem, tak mÄ› vÅ¾dycky chudÃ¡k
jeÅ¡tÄ› utÄ›Å¡uje, kdyÅ¾ ho od sebe odstrÄ•Ã-m.â€œ

â€žTak to je nadÄ›lenÃ-,â€œ vzdychla jsem.

â€žNo prÃ¡vÄ›,â€œ vzdychla takÃ© a dÃ¡l uÅ¾ jsme o tom do konce dovolenÃ© nemluvily. O to
vÃ-c jsem o NatÃ¡lii pÅ™emÃ½Å¡lela. NetuÅ¡ila jsem, Å¾e mÃ¡ takovÃ½hle problÃ©m. NeÃºnavnÄ›
poslouchala moje nÃ¡Å™ky, Å¾e je Michal vÄ›Ä•nÄ› pryÄ•, Å¾e se nÃ¡m nevÄ›nuje a sama
radÄ›ji mlÄ•ela. Zmizela pak do konce tÃ½dne jeÅ¡tÄ› dvakrÃ¡t, ale aspoÅˆ mÄ› pÅ™edem
upozornila, abych se o ni nebÃ¡la. UÅ¾ jsem se niÄ•emu nedivila.

â€žHeleno, tvÅ¯j pes je naprostÃ¡ rarita,â€œ oznÃ¡mil mi Ota, kdyÅ¾ jsem si po nÃ¡vratu
z dovolenÃ© pÅ™ijela pro zvÃ-Å™ata.

â€žProÄ•, prosÃ-m tÄ›?â€œ divila jsem se.

â€žOn neplave. S tÃ-m jsem se jeÅ¡tÄ› ve svÃ© praxi nesetkal. Je spousta psÅ¯, kteÅ™Ãse bojÃ- vody, ale kdyÅ¾ je tam hodÃ-Å¡, tak zafunguje pud sebezÃ¡chovy a vÅ¡ichni
plavou. KromÄ› Olivera. Vzal jsem je s naÅ¡Ã-m vlÄ•Ã¡kem Gastonem k rybnÃ-ku, ale
Oliver se nechtÄ›l k vodÄ› ani pÅ™iblÃ-Å¾it. PÅ™itom vidÄ›l, jak tam Gaston dovÃ¡dÃ- s
mÃ-Ä•kem. Tak jsem ho chytil do nÃ¡ruÄ•e a hodil do vody, aby se trochu osvÄ›Å¾il,
jenomÅ¾e on v tu rÃ¡nu zdÅ™evÄ›nÄ›l, vyvalil oÄ•i a Å¡el ke dnu. Musel jsem pro nÄ›j
skoÄ•it. MÄ›l ÃºplnÄ› naÅ¡ponovanÃ© vÅ¡echny nohy a pohnul se teprve, aÅ¾ jsem ho
postavil na trÃ¡vu. To jsem fakt jeÅ¡tÄ› nevidÄ›l. VÄ›dÄ›la jsi o tom?â€œ
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â€žÅ½e se bojÃ- vody, to ano, ale nikdy by mÄ› nenapadlo ho tam hÃ¡zet. Asi to
vzniklo v dobÄ›, kdyÅ¾ byl jeÅ¡tÄ› malÃ© Å¡tÄ›nÄ›. Å li jsme jednou po louce a Oliver
poÅ™Ã¡d utÃ-kal pÅ™ede mnou. Pak najednou zmizel. On tam byl nÄ›jakÃ½ potÅ¯Ä•ek, ale
hodnÄ› zarostlÃ½, tak nebyl vidÄ›t a Oliver do nÄ›j zahuÄ•el. StraÅ¡nÄ› se lekl. V
Å¾ivotÄ› jsem nevidÄ›la u zvÃ-Å™ete tak vydÄ›Å¡enÃ½ vÃ½raz, jakÃ½ mÄ›l, kdyÅ¾ se v Å¡oku
hrabal ven. Celou cestu uÅ¾ mi pak Å¥apal jen u nohy. VÃ-Å¡, jÃ¡ ho doma nemÅ¯Å¾u ani
vykoupat nebo osprchovat, to by zboÅ™il koupelnu. VlastnÄ› ho jen vytÃ-rÃ¡m vlhkÃ½m
hadrem,â€œ vysvÄ›tlovala jsem.

Oliver mÄ›l takovou radost ze shledÃ¡nÃ-, Å¾e se mi pokouÅ¡el skÃ¡kat do nÃ¡ruÄ•e a
silnÃ½m ocasem nÃ¡s prÃ¡skal po nohou. PiÅ¡tÃ-cÃ- Jolanku povalil na zem a olÃ-zal ji
od hlavy k patÄ›. Potom rovnou nastoupil do auta, abychom mu nÃ¡hodou zase nÄ›kam
neujely. To Cecilka naopak hlasitÃ½m vÅ™eÅ¡tÄ›nÃ-m proti cestovÃ¡nÃ- autem protestovala.
ZbyteÄ•nÄ›. Za chvÃ-li jsme byli doma a ÄŒenda s MatÄ›jem uÅ¾ hlÃ-dkovali za dveÅ™mi
terasy. KdyÅ¾ jsem je pustila dovnitÅ™, tak se mi dlouho s mÅˆoukÃ¡nÃ-m otÃ-rali o
nohy a vzruÅ¡enÄ› tÅ™epali vztyÄ•enÃ½mi ocÃ¡sky.

â€žTo jste rÃ¡di, darmoÅ¾routi, Å¾e uÅ¾ mÃ¡te paniÄ•ky doma, Å¾e? Jak jste se mÄ›ly,
holky?â€œ halekal soused VladimÃ-r, kterÃ½ nÃ¡s slyÅ¡el a hned se pÅ™iÅ¡el zeptat,
jestli nÄ›co nepotÅ™ebujeme. â€žA co Michal? UÅ¾ pÅ™ijede?â€œ
â€žMoÅ¾nÃ¡. Å˜Ã-kal, Å¾e mu to snad vyjde pÅ™Ã-Å¡tÃvÃ-kend, tak uvidÃ-me. VlÃ¡Ä•o, jestli chcete, tak se s Jarmilou veÄ•er stavte na
kafe, nÄ›co jsem vÃ¡m pÅ™ivezla za to, Å¾e jste mi krmili koÄ•ky, ale teÄ• musÃ-m
jeÅ¡tÄ› vybalit,â€œ strkala jsem souseda ze dveÅ™Ã-.

Najednou mi zaÄ•alo bÃ½t po Michalovi nÄ›jak moc smutno. KdyÅ¾ jsem uloÅ¾ila
Jolanku, tak mi i slziÄ•ka ukÃ¡pla. Nikdy jsme sice neproÅ¾Ã-vali velkou
romantickou lÃ¡sku, ale rozumÄ›li jsme si, a na rozdÃ-l od NatÃ¡lie mÄ› to s
manÅ¾elem v posteli poÅ™Ã¡d hodnÄ› bavilo. HlavnÄ› aby uÅ¾ byl doma. Z rozjÃ-mÃ¡nÃ- mÄ›
vytrhlo zaklepÃ¡nÃ- na dveÅ™e. Kruci, ÃºplnÄ› jsem na ty sousedy zapomnÄ›la.

â€žMagda pÅ™ijde za chvÃ-li,â€œ hlÃ¡sil VlÃ¡Ä•a a uÅ¾
se usazoval ke stolu v jÃ-delnÄ›. Bylo na nÄ›m vidÄ›t, Å¾e uÅ¾ si doma nÄ›Ä•eho
pÅ™ihnul. Ani ho nezajÃ-mala naÅ¡e dovolenÃ¡, jen tÃ-m svÃ½m rozvlÃ¡Ä•nÃ½m zpÅ¯sobem
hovoÅ™il o jakÃ©msi sociologickÃ©m prÅ¯zkumu. Asi po hodinÄ› uÅ¾ se mi zavÃ-raly
oÄ•i a Jarmila poÅ™Ã¡d neÅ¡la. ZaÄ•ala jsem demonstrativnÄ› zÃ-vat, ale nezabralo to.
KdyÅ¾ se VladimÃ-r znovu natÃ¡hl po lahvi vÃ-na, kterou jsem mu nenÃ¡padnÄ›
odstranila z dosahu, uÅ¾ jsem to nevydrÅ¾ela. PÅ™inesla jsem dÃ¡rky, kterÃ© jsem jim
nakoupila a uÅ¾ jsem zÅ¯stala stÃ¡t.
â€žPromiÅˆ, ale chtÄ›la bych jÃ-t spÃ¡t. Ta cesta
nÃ¡m dala docela zabrat. KdyÅ¾ Jarmila nejde, tak pokecÃ¡me nÄ›kdy jindy, ano?â€œ

â€žTy uÅ¾ chceÅ¡ jÃ-t spÃ¡t, Helenko, a sama?
TakovÃ¡ krasavice a tak dlouho bez chlapa?â€œ zvedl se a najednou byl pÅ™Ã-skokem u
mÄ›.
â€žTak tohle ti vÅ¯bec nemusÃ- dÄ›lat starosti!â€œ ohradila jsem se.

NatlaÄ•il mÄ› do rohu mÃ-stnosti a snaÅ¾il se mi
dostat pod sukni. NaÅ¡tÄ›stÃ- byla dlouhÃ¡ a neÅ¡lo to tak lehce. PokouÅ¡ela jsem se
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ÃºtoÄ•nÃ-ka odstrÄ•it a hlavou mi probÄ›hlo, Å¾e mÃ¡m psa blbce, protoÅ¾e stÃ¡l kousek
od nÃ¡s a vrtÄ›l nadÅ¡enÄ› ocasem. JenÅ¾e od dalmatina jsem ani nic jinÃ©ho Ä•ekat
nemohla...

â€žJsi nÃ¡dhernÃ¡ HeluÅ¡ko, nÃ¡dhernÃ¡,â€œ funÄ›l mi do
ucha.

â€žTak dost, okamÅ¾itÄ› mÄ› pusÅ¥!â€œ vykÅ™ikla jsem.
Jako smyslÅ¯ zbavenÃ½ ze mÄ› zaÄ•al trhat Å¡aty. DoÅ¡lo mi, Å¾e jde vÃ¡Å¾nÄ› do tuhÃ©ho a
protoÅ¾e jsem mÄ›la volnou nohu, kopla jsem ho dÅ™evÃ¡kem do holenÄ›.

â€žAu!â€œ zaÅ™val a jÃ¡ se snaÅ¾ila vysmeknout.
Chytil mÄ› jednou rukou pevnÄ› za dlouhÃ© vlasy a trhnul dolÅ¯, aby mÄ› dostal na
kolena. KdyÅ¾ se mu to podaÅ™ilo, zaÄ•al si druhou rukou rozepÃ-nat kalhoty. MÄ›la
jsem pocit, Å¾e umÅ™u hnusem a lovila jsem v pamÄ›ti rady z Ä•lÃ¡nku, kterÃ½ jsem
kdysi psala o sebeobranÄ›. JenÅ¾e to mÄ› tehdy nenapadlo, Å¾e je budu sama
potÅ™ebovat. NejÃºÄ•innÄ›jÅ¡Ã- ÃºdajnÄ› bÃ½vÃ¡ nakopnout nÃ¡silnÃ-ka mezi nohy a utÃ-kat,
ale to se Å™ekne, kdyÅ¾ kleÄ•Ã-te na kolenou. PÅ™estala jsem se cukat, a kdyÅ¾ trochu
povolil vlasy, pÅ™ikrÄ•ila jsem se co nejvÃ-ce k zemi. NapoÄ•Ã-tala jsem v duchu do
tÅ™Ã- a prudce mu vrazila hlavou odspodu do rozkroku. Pustil mÄ›, zachroptÄ›l a pro
zmÄ›nu kleÄ•el zase on. Ve vteÅ™inÄ› jsem byla u dveÅ™Ã- na chodbu a otevÅ™ela jsem je
dokoÅ™Ã¡n.

â€žOkamÅ¾itÄ› vypadni! A jestli se mÄ› jeÅ¡tÄ›
dotkneÅ¡, zaÄ•nu jeÄ•et na celÃ½ dÅ¯m.â€œ

V pÅ™edklonu a beze slova opustil VladimÃ-r nÃ¡Å¡
byt. Podle obliÄ•eje zkÅ™ivenÃ©ho bolestÃ- bylo vidÄ›t, Å¾e rÃ¡na byla opravdu dobÅ™e
mÃ-Å™enÃ¡. Zamkla jsem dveÅ™e a zajistila je Å™etÃ-zkem. Teprve potom se mi
rozklepala kolena. Musela jsem si nalÃ-t panÃ¡ka, abych se trochu uklidnila, a u
toho jsem pÅ™emÃ½Å¡lela, co to do chlapa vjelo. Nikdy bych do nÄ›j neÅ™ekla, Å¾e se
bude chovat nÃ¡silnÄ›.

KdyÅ¾ jsem druhÃ½ den potkala Jarmilu, ptala
jsem se, proÄ• veÄ•er nepÅ™iÅ¡la. Koukala na mÄ› nechÃ¡pavÄ›, protoÅ¾e o Å¾Ã¡dnÃ©m pozvÃ¡nÃnevÄ›dÄ›la. To znamenÃ¡, Å¾e jejÃ- muÅ¾ pÅ™iÅ¡el rovnou s pÅ™edstavou erotickÃ©ho
zÃ¡Å¾itku, na kterÃ½ se pÅ™edem posilnil alkoholem. PÃ¡r dnÃ- se mi VladimÃ-r ÃºspÄ›Å¡nÄ›
vyhÃ½bal, ale pak se pÅ™iÅ¡el omluvit s kytkou. Nepustila jsem ho pÅ™es prÃ¡h, a Å¾e
se o tom veÄ•eru nikdo nedozvÃ-, jsem pÅ™ipustila pouze pod podmÃ-nkou, Å¾e uÅ¾ k nÃ¡m
nikdy nevkroÄ•Ã-.

â€žNepÅ™ehÃ¡nÃ-Å¡ to trochu? VÅ¾dyÅ¥ se skoro nic
nestalo,â€œ neodpustil si.

â€žVÃ-Å¡ co, ty mÅ¯Å¾eÅ¡ bÃ½t rÃ¡d, Å¾e jsem nezavolala
policajty, tak radÄ›ji mlÄ•. A tu kytku dej manÅ¾elce, urÄ•itÄ› si ji zaslouÅ¾Ã-,â€œ
Å™ekla jsem a definitivnÄ› jsem pÅ™ed nÃ-m pÅ™ibouchla dveÅ™e. Michal bude jen rÃ¡d,
to jsem si jistÃ¡. Jen aby tu uÅ¾ byl. MIA KOBOSILOVÃ•
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