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18. VÄ›ra a Ctibor - Na
konci listopadu jsme jeli s Michalem pro zamluvenÃ© Å¡tÄ›nÄ›. Malou
jorkÅ¡Ã-rku jsme si mÄ›li vyzvednout kousek za RousÃ-novem, takÅ¾e nÃ¡s Ä•ekala
pouze pÅ¯lhodinka jÃ-zdy. â€žMohl bys, prosÃ-m, vydrÅ¾et tu chvÃ-li bez
cigarety, kdyÅ¾ vezeÅ¡ dÃ-tÄ›?â€œ poÅ¾Ã¡dala jsem Michala, kterÃ½ si zapÃ¡lil,
sotva jsme vyrazili. V tu chvÃ-li se nÃ¡m pÅ™ed autem mihla Ä•ernÃ¡ koÄ•ka.
â€žNo tohle, to bude smÅ¯la!â€œ vykÅ™ikl Michal. â€žProsÃ-m tÄ›, pÅ™ece bys nebyl
povÄ›rÄ•ivÃ½.â€œ

â€žVÅ¾dycky mÃ¡m smÅ¯lu, kdyÅ¾ mi
pÅ™ebÄ›hne Ä•ernÃ¡ koÄ•ka pÅ™es cestu,â€œ Å™ekl a vztekle vyhodil rozkouÅ™enou cigaretu
z okÃ©nka. Tedy chtÄ›l ji vyhodit, ale zapomnÄ›l, Å¾e je otevÅ™enÃ© jen troÅ¡ku,
ona se odrazila od skla a spadla mu za rozepnutou koÅ¡ili. Jak se ji snaÅ¾il
vytÃ¡hnout, zapadÃ¡vala nÃ-Å¾ a nÃ-Å¾. Michal vÅ™eÅ¡tÄ›l jako paviÃ¡n, dupnul na brzdu a
strhl volant k blÃ¡tivÃ©mu nÃ¡jezdu na pole. VyskoÄ•il z auta a rval ze
sebe obleÄ•enÃ-. KdyÅ¾ zloÅ™eÄ•enÃ© cigÃ¡ro vytÅ™Ã¡sl, mÄ›l propÃ¡lenou koÅ¡ili a nÄ›kolik
rudÃ½ch stop na bÅ™iÅ¡e. â€žVidÃ-Å¡, jÃ¡ jsem ti Å™Ã-kal, Å¾e mi ta koÄ•ka pÅ™inese smÅ¯lu,â€œ
rozÄ•iloval se.
DalÅ¡Ã- komplikace uÅ¾ naÅ¡tÄ›stÃnenastaly. U panÃ- chovatelky jsme si vyzvedli tmavou chlupatou kouliÄ•ku
s prÅ¯kazem, kterÃ½ byl mÃ¡lem vÄ›tÅ¡Ã- neÅ¾ ona a pospÃ-chali jsme domÅ¯. Celou
cestu leÅ¾ela pÅ™eÅ¡Å¥astnÃ© Jolance na klÃ-nÄ›, stoÄ•enÃ¡ do klubÃ-Ä•ka. VymÃ½Å¡leli jsme
jmÃ©no a nakonec zvÃ-tÄ›zil mÅ¯j nÃ¡vrh, Å¾e se klubÃ-Ä•ko bude jmenovat Megi.
â€žKdyÅ¾ bude Å¡kodit, tak jÃmÅ¯Å¾u Å™Ã-kat Megero,â€œ plÃ¡novala jsem.
â€žHeli, nechtÄ›ly byste ke mnÄ›
pÅ™ijÃ-t na Å tÄ›drÃ½ veÄ•er?â€œ zeptal se Michal, kdyÅ¾ nÃ¡s vysazoval pÅ™ed domem.
â€žPromiÅˆ, ale do toho bytu jÃ¡
uÅ¾ nikdy nevkroÄ•Ã-m. MyslÃ-m, Å¾e ti nemusÃ-m vysvÄ›tlovat proÄ•. Ale jestli chceÅ¡,
tak pÅ™ijÄ• k nÃ¡m, dÄ›da tÄ› neukousne. Tedy aspoÅˆ doufÃ¡m. VÅ¡ak je Ä•as, nech
si to projÃ-t hlavou a jeÅ¡tÄ› se domluvÃ-me.â€œ
Michal se rozlouÄ•il, ale
nevypadal pÅ™Ã-liÅ¡ nadÅ¡enÄ›. JestliÅ¾e chtÄ›l vyuÅ¾Ã-t svÃ¡teÄ•nÃ- atmosfÃ©ry k tomu,
aby mÄ› nalÃ¡kal zpÃ¡tky k sobÄ›, zÅ™ejmÄ› mu do scÃ©nÃ¡Å™e vÅ¯bec nezapadal dÄ›da.
MnÄ› to naopak takhle vyhovovalo.

DÄ›da nejprve dÄ›lal, Å¾e ho
malÃ¡ Megi moc nezajÃ-mÃ¡, ale za chvÃ-li jsme ho s Jolankou pÅ™istihly, jak
kleÄ•Ã- na podlaze a Å¡iÅ¡lÃ¡ na ni. Ono to ani jinak neÅ¡lo, kdyÅ¾ byla tak
roztomilÃ¡. JenÃ-ka jsem ten den radÄ›ji vÅ¯bec nepustila z klece, aby jÃnÃ¡hodou hned na uvÃ-tanou neublÃ-Å¾il.

Jakmile se mi veÄ•er podaÅ™ilo
uloÅ¾it dÃ-tko i Å¡tÄ›nÄ›, vybÄ›hla jsem jeÅ¡tÄ› pÅ™ed dÅ¯m se smetÃ-m. KdyÅ¾ jsem se
vracela, vÅ¡imla jsem si, Å¾e zrovna odnÄ›kud pÅ™ijel i Ctibor. GalantnÄ› mi
pÅ™idrÅ¾el dveÅ™e od domu, proÅ¡el chodbou, ale pod schody se zastavil.
â€žHeli, mÅ¯Å¾u se tÄ› na nÄ›co
zeptat?â€œ Å™ekl vÃ¡havÄ›.
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â€žZkus to,â€œ usmÃ¡la jsem se
mile, ale okamÅ¾itÄ› se dostavil znÃ¡mÃ½ pocit sevÅ™enÃ©ho hrdla.
â€žTo byl tvÅ¯j novÃ½ pÅ™Ã-tel,
kterÃ½ vÃ¡s dnes odpoledne pÅ™ivezl?â€œ
â€žAle ne, to nebyl novÃ½
pÅ™Ã-tel, to byl starÃ½ manÅ¾el,â€œ snaÅ¾ila jsem se zavtipkovat, â€žbyli jsme pro
Å¡tÄ›ÅˆÃ¡tko. ProÄ• se ptÃ¡Å¡?â€œ
â€žVÅ¾dyÅ¥ ty dobÅ™e vÃ-Å¡,â€œ
pousmÃ¡l se smutnÄ› a jÃ¡ zaÄ•ala v rozpacÃ-ch stoupat po schodech.
Najednou zhaslo svÄ›tlo.
Ctibor mÄ› vzal za ruku, abych nezakopla a hledal nejbliÅ¾Å¡Ã- vypÃ-naÄ•. PÅ™Ã¡la jsem
si, aby ho hledal jeÅ¡tÄ› dlouho, protoÅ¾e jsem cÃ-tila ten pÅ™Ã-val energie, kterÃ½
proudil mezi naÅ¡ima rukama. ÃšplnÃ© mravenÄ•enÃ-. Pak rozsvÃ-til, ale mou ruku
nepustil. SvÃ-ral ji pevnÄ›, stejnÄ› jako jÃ¡ tu jeho. DoÅ¡li jsme aÅ¾ k naÅ¡im
dveÅ™Ã-m, kde jsem ruku opatrnÄ› vyprostila. VÅ¡echna slova byla v tu chvÃ-li
zbyteÄ•nÃ¡. ÃšplnÄ› staÄ•ilo, kdyÅ¾ jsme se podÃ-vali jeden druhÃ©mu do oÄ•Ã-.
â€žTohle nesmÃ-me,â€œ Å¡pitla jsem
a zaÄ•ala odemykat dveÅ™e.
Pohladil mÄ› nÄ›Å¾nÄ› po vlasech
a zaÅ¡eptal: â€žHezky se vyspi, Helenko, a nezlob se na mÄ›, nemÅ¯Å¾u si pomoct. Od
prvnÃ- chvÃ-le tÄ› mÃ¡m poÅ™Ã¡d pÅ™ed oÄ•ima.â€œ
Vzala jsem Ctiborovu ruku a
pÅ™itiskla si ji k tvÃ¡Å™i, kterÃ¡ byla najednou ÃºplnÄ› horkÃ¡. Pak jsem ho
lehce polÃ-bila do dlanÄ›. Tak a dost, teÄ• musÃ-m rychle utÃ©ct. PÅ™ece nemohu
pÅ™iznat, Å¾e jsem na tom ÃºplnÄ› stejnÄ› a nejradÄ›ji bych si to s nÃ-m rozdala
rovnou tady na schodech. Zmizela jsem za dveÅ™mi. ChvÃ-li jsem stÃ¡la
v pÅ™edsÃ-ni ÃºplnÄ› paralyzovanÃ¡, ale najednou jsem chtÄ›la bÃ½t straÅ¡nÄ› rychle
v posteli, pÅ™ikrÃ½t si hlavu peÅ™inou a pÅ™emÃ½Å¡let v klidu o tom, co se
zrovna stalo.
V naÅ¡em pokoji jsem
naÅ¡la Jolanku, jak spÃ- schoulenÃ¡ na koberci u psÃ-ho pelÃ-Å¡ku. OpatrnÄ› jsem ji
pÅ™enesla do postele. Megi se probudila a zaÄ•ala naÅ™Ã-kat. Vzala jsem ji s sebou
do kuchynÄ› a postavila na kojeneckou podloÅ¾ku, kterou jsem zakoupila za ÃºÄ•elem
nÃ¡cviku venÄ•enÃ-. NevÃ-m, jestli to tak rychle pochopila nebo se jÃ- tak moc
chtÄ›lo, ale vyÄ•urala se okamÅ¾itÄ› na urÄ•enÃ©m mÃ-stÄ›. PochvÃ¡lila jsem ji a
odmÄ›nila. KdyÅ¾ jsem vÅ¡ak Megi pozdÄ›ji uloÅ¾ila do pelÃ-Å¡ku, zaÄ•ala tam zoufale
naÅ™Ã-kat. PÅ™itÃ¡hla jsem si ji k posteli a spustila k nÃ- ruku. Pomohlo
to, ale jen na chvÃ-li. Moje pÅ™edsevzetÃ- souvisejÃ-cÃ- s vÃ½chovou psÃ-ka vzalo
za svÃ© a jÃ¡ si to neÅ¡Å¥astnÃ© klubÃ-Ä•ko vzala k sobÄ› pod peÅ™inu, aby
netesknilo po mamince.

ChtÄ›la jsem si pÅ™emÃ½Å¡let o
Ctiborovi, ale jak jsem byla za celÃ½ den unavenÃ¡, staÄ•ila jsem si jen vrÃ¡tit
ten krÃ¡snÃ½ pocit, kdyÅ¾ mÄ› drÅ¾el za ruku a usnula jsem jako zabitÃ¡. TentokrÃ¡t se
mi o nÄ›m ani nezdÃ¡lo.
V dalÅ¡Ã-ch dnech jsem se
snaÅ¾ila obÄ›ma sousedÅ¯m radÄ›ji vyhÃ½bat. U Ctibora to nebylo tak tÄ›Å¾kÃ©, kdyÅ¾
nebyl pÅ™es tÃ½den doma, ale VÄ›ra uÅ¾ mÄ› dvakrÃ¡t upomÃ-nala, aÅ¥ si pÅ™ijdu vyzkouÅ¡et
rozeÅ¡itÃ½ overal. JenÅ¾e tohle jÃ¡ prostÄ› neumÃ-m. Copak se mohu tvÃ¡Å™it jako
kamarÃ¡dka, kdyÅ¾ mÃ¡m plnou hlavu jejÃ-ho manÅ¾ela? VÄ›ra je fajn holka a tohle si
ode mÄ› nezaslouÅ¾Ã-. Nic se jeÅ¡tÄ› nestalo, a uÅ¾ bych se pÅ™ed nÃ- nejradÄ›ji
propadla sto sÃ¡hÅ¯ hluboko.
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Ale co teÄ•? Ke vÅ¡emu jsem
mÄ›la s obÄ›ma rozepsanÃ© Ä•lÃ¡nky. S VÄ›rou jsme zaÄ•aly radit Ä•tenÃ¡Å™kÃ¡m,
jak sprÃ¡vnÄ› maskovat nedostatky postavy pomocÃ- sprÃ¡vnÄ› zvolenÃ©ho obleÄ•enÃ- a
Ctibor mÃ½m prostÅ™ednictvÃ-m pÅ™edÃ¡val svoje zkuÅ¡enosti fyzioterapeuta. TrÃ¡vili
jsme dÃ-ky tomu v poslednÃ- dobÄ› dost Ä•asu spoleÄ•nÄ›.
Skoro Ä•trnÃ¡ct dnÅ¯ se mi
daÅ™ilo vymlouvat, ale pak se na mobilu ukÃ¡zaly dvÄ› zprÃ¡vy tÃ©mÄ›Å™ souÄ•asnÄ›:
â€žPOTREBUJI S TEBOU
NUTNE MLUVIT, MUZEME SE NEKDE SEJIT?â€œ psal Ctibor.
â€žSTALO SE NECO? VSECHNO
POLOZ A PRIJD SI VYZKOUSET TEN NOVÃ• MODEL, AT TO MUZU DODELAT,â€œ pÅ™iÅ¡lo od VÄ›ry.
Byla sobota odpoledne,
Jolanku si vzal Michal na celÃ½ vÃ-kend ke svÃ½m rodiÄ•Å¯m i se Å¡tÄ›nÄ›tem a dÄ›da
poklimbÃ¡val po obÄ›dÄ›. No nic, nemÅ¯Å¾u dÄ›lat napoÅ™Ã¡d mrtvÃ©ho brouka. Zvedla jsem
se a Å¡la zazvonit na VÄ›ru.
â€žNo slÃ¡va, uÅ¾ jsem myslela,
Å¾e jsi nemocnÃ¡ nebo naÅ¡tvanÃ¡, Å¾e nekomunikujeÅ¡,â€œ spustila na mÄ› VÄ›ra hned ve
dveÅ™Ã-ch.
â€žAle ne, jen mi Å¡Ã©f nadÄ›lil
prÃ¡ci i za kolegyni, tak nebyl Ä•as. Do toho to Å¡tÄ›nÄ›â€¦ Kde mÃ¡Å¡ Ctibora?â€œ
nakoukla jsem do obÃ½vÃ¡ku.
â€žNenÃ- tu a uÅ¾ nebude.
Dohodli jsme se na rozvodu.â€œ
Ztuhla jsem a mozek zaÄ•al
fungovat na zvÃ½Å¡enÃ© obrÃ¡tky. Klid, urÄ•itÄ› nic radikÃ¡lnÄ› neÅ™eÅ¡il proto, Å¾e jsme
se jednou drÅ¾eli za ruku, to je nesmysl.
â€žProÄ•?â€œ zeptala jsem se
opatrnÄ›.

â€žNÃ¡Å¡ vztah nemÃ¡
s manÅ¾elstvÃ-m nic spoleÄ•nÃ©ho, takhle uÅ¾ to dÃ¡l nejde, trÃ¡pÃ-me se oba. Pak
ti to vysvÄ›tlÃ-m, teÄ• na sebe hoÄ• ten overal, jsem zvÄ›davÃ¡, jak bude sedÄ›t.â€œ
Poslechla jsem a VÄ›ra kolem
mÄ› krouÅ¾ila se Å¡pendlÃ-ky v puse. V tu chvÃ-li jsem mÄ›la nejvÄ›tÅ¡Ãstrach, aby mÄ› nebodla. KdyÅ¾ vÅ¡echno vymÄ›Å™ila, opatrnÄ› mÄ› vysvobodila
z toho pichlavÃ©ho nebezpeÄ•Ã- a najednou se stalo nÄ›co, co by mÄ› ani ve snu
nenapadlo. StÃ¡la jsem jen v kalhotkÃ¡ch a v podprsence. VÄ›ra opatrnÄ›
odloÅ¾ila overal a najednou se ke mnÄ› zezadu pÅ™itiskla. Rukama mÄ› zaÄ•ala hladit
po bÅ™iÅ¡e a u toho mi nÄ›Å¾nÄ› lÃ-bala krk pod vyÄ•esanÃ½mi vlasy. Bylo to tak
neÄ•ekanÃ©, Å¾e jsem ÃºplnÄ› ztuhla.
â€žTolikrÃ¡t jsem si tuhle
chvÃ-li pÅ™edstavovala,â€œ zaÅ¡eptala mi do ucha. A kdyÅ¾ vidÄ›la, Å¾e se nebrÃ¡nÃ-m,
rozepnula mi podprsenku. To uÅ¾ jsem se vÅ¡ak vzpamatovala a prudce jsem se
otoÄ•ila.
â€žCo blÃ¡znÃ-Å¡, VÄ›ro?â€œ
odstrÄ•ila jsem ji, ale jejÃ- neÅ¡Å¥astnÃ½ vÃ½raz byl odzbrojujÃ-cÃ-. â€žTohle nenÃ- moje
parketa, nezlob se,â€œ Å™ekla jsem uÅ¾ klidnÄ›ji.

â€žAle to nenÃ- Å¾Ã¡dnÃ½ Ãºlet,
jako Å¾e se dvÄ› paniÄ•ky nudÃ-, kdyÅ¾ manÅ¾elÃ© odjedou na sluÅ¾ebnÃ- cestu. Helenko,
jÃ¡ tÄ› miluji. Doopravdy. ChtÄ›la bych s tebou Å¾Ã-t. VÅ¾dyÅ¥ si tak skvÄ›le
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 23 September, 2019, 14:38

Kudlanka

rozumÃ-meâ€¦â€œ
PoloÅ¾ila mi ruce na ramena a
pomalu sjÃ-Å¾dÄ›la dolÅ¯ pÅ™es hroty Åˆader. Bylo to zvlÃ¡Å¡tnÄ› vzruÅ¡ujÃ-cÃ-, neznÃ¡mÃ©.
S NatÃ¡liÃ- jsem bydlela dost dlouhou dobu, a nic takovÃ©ho nÃ¡s nenapadlo. I
kdyÅ¾, moÅ¾nÃ¡ napadlo, kdyÅ¾ jsme nÄ›co vypily, ale ani jedna z nÃ¡s nemÄ›la odvahu
s podobnÃ½m nÃ¡padem vyrukovat. VÄ›ra se dostala rukama do ÃºrovnÄ› bokÅ¯ a pak
ze sebe jednÃ-m pohybem svlÃ©kla dlouhÃ© triÄ•ko. NemÄ›la pod nÃ-m vÅ¯bec nic. Byla nÃ¡dhernÃ¡.
PÅ™Ã-roda na nÃ- svÃ½mi dary rozhodnÄ› neÅ¡etÅ™ila. Tak dost! PÅ™ece nebudu Ctiborovi
zahÃ½bat s jeho vlastnÃ- Å¾enou. Tahle formulace mÄ› samotnou pobavila, i kdyÅ¾
o jakÃ©m zahÃ½bÃ¡nÃ- by vlastnÄ› byla Å™eÄ•? A co kdyÅ¾ je to nÄ›jakÃ¡ divnÃ¡ hra? TÅ™eba
se na mÄ› ti dva domluvili. No nic, holka, vypadÃ¡ to, Å¾e kdo uteÄ•e, vyhraje.
â€žPromiÅˆ, VÄ›ro, ale jÃ¡ tohle
opravdu nechci. Jsi moc fajn, ale to, co hledÃ¡Å¡, u mÄ› nenajdeÅ¡.â€œ PosbÃ-rala jsem
svoje svrÅ¡ky a rychle opustila byt manÅ¾elÅ¯ HronovÃ½ch.

â€žV SEDM U NOVE RADNICE,â€œ
znÄ›la moje zprÃ¡va Ctiborovi, sotva jsem se trochu vzpamatovala. AÅ¥ to mÃ¡m
z jednÃ© vody naÄ•isto. MusÃ-m uÅ¾ koneÄ•nÄ› vÄ›dÄ›t, na Ä•em jsem.
â€žTak co se dÄ›je? ChtÄ›l jsi
se mnou pÅ™ece mluvit,â€œ pobÃ-dla jsem Ctibora, kterÃ½ evidentnÄ› nevÄ›dÄ›l, jak
zaÄ•Ã-t. SedÄ›li jsme u malÃ©ho stolku ve znÃ¡mÃ© restauraci U MenÅ¡Ã-ka a mÅ¯j idol
nervÃ³znÄ› bubnoval prsty do skleniÄ•ky.
â€žPodal jsem Å¾Ã¡dost o rozvod,
Helenko.â€œ
â€žJÃ¡ vÃ-m.â€œ
â€žJak to, VÄ›ra uÅ¾ ti o tom
Å™ekla?â€œ
â€žAno, a dokonce uÅ¾ si
vyhlÃ©dla i nÃ¡hradu.â€œ
Ctibor si promnul bradu a
zaÅ¡eptal: â€œTebe, viÄ•?â€œ
â€žTys o tom vÄ›dÄ›l a nevaroval
jsi mÄ›? JÃ¡ vÅ¯bec nic netuÅ¡ila a straÅ¡nÄ› mÄ› to zaskoÄ•ilo. JeÅ¡tÄ› nikdy jsem se do
takovÃ© situace nedostala. Domluvili jste se na mÄ›, nebo co mÃ¡ tohle vÅ¡echno
znamenat?â€œ
â€žProsÃ-m tÄ›, uklidni se, jÃ¡
ti vÅ¡echno vysvÄ›tlÃ-m, jen tolik nekÅ™iÄ•, uÅ¾ se po nÃ¡s vÅ¡ichni otÃ¡Ä•ejÃ-.â€œ
â€žJak se mÃ¡m uklidnit, kdyÅ¾
mi teÄ• nejspÃ-Å¡ sdÄ›lÃ-Å¡, Å¾e jsi gay a celÃ© to vaÅ¡e manÅ¾elstvÃ- byla jen zÃ¡stÄ›rka,â€œ
vyskoÄ•ila jsem ze Å¾idle. Å½e mÄ› to dÅ™Ã-v nenapadlo, vÅ¾dyÅ¥ to do sebe vÅ¡echno
zapadÃ¡. ProÄ• by jinak pracoval s kamarÃ¡dem na Slovensku. BoÅ¾e, jÃ¡ husa!
Ale co tenkrÃ¡t u nÃ¡s na chodbÄ›?
â€žBlÃ¡zÃ-nku mÅ¯j, z toho
mÃ¡Å¡ strach?â€œ vstal takÃ©, obeÅ¡el stolek a objal mÄ›. â€žTak to opravdu nenÃ-.â€œ
KdyÅ¾ jsme se vrÃ¡tili na
mÃ-sta, nechal si mÃ© ruce ve svÃ½ch a pokraÄ•oval: â€žVÃ-Å¡, VÄ›ra se asi pÅ™ed Ä•tyÅ™mi
lety ujistila, Å¾e vztah se Å¾enou by ji naplÅˆoval mnohem vÃ-ce neÅ¾ manÅ¾elstvÃ- se
mnou. Proto jsem takÃ© kÃ½vl na tu Bratislavu. MÄ›la pÃ¡r znÃ¡mostÃ-, ale asi to
nebylo ono. JenÅ¾e potom jsi pÅ™iÅ¡la ty a stala se neuvÄ›Å™itelnÃ¡ vÄ›c, zamilovali
jsme se oba dva.â€œ
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Vypila jsem na ex skleniÄ•ku
vÃ-na, kterou jsem mÄ›la pÅ™ed sebou a pak jsem na chvÃ-li ukryla obliÄ•ej
v dlanÃ-ch. Teprve mi to zaÄ•Ã-nalo vÅ¡echno dochÃ¡zet. Brala jsem jako
pÅ™irozenÃ©, Å¾e se Å¾eny obÄ•as pohladÃ-, polÃ-bÃ- nebo obejmou. Pro VÄ›ru to vÅ¡ak
znamenalo mnohem vÃ-ce a Ctibor se vÅ¾dycky jen tak smutnÄ› pousmÃ¡l.
â€žOna s tebou o tom
mluvila?â€œ zeptala jsem se.
â€žAno, hned, jak si to
uvÄ›domila, ale jÃ¡ jsem mlÄ•el. NevÄ›dÄ›l jsem, jestli jsi po tom velkÃ©m zklamÃ¡nÃs manÅ¾elem takÃ© nezanevÅ™ela na muÅ¾e a jestli bys mÄ› vÅ¯bec chtÄ›la.â€œ
â€žStejnÄ› jsi mi o tom mÄ›l
Å™Ã-ct.â€œ
â€žNechtÄ›l jsem tÄ› nijak
ovlivÅˆovat. VÄ›ra se mnou hrÃ¡la otevÅ™enou hru a zaslouÅ¾ila si dostat Å¡anci.â€œ
â€žTy to Å™Ã-kÃ¡Å¡, jako kdyby
byla orientace otÃ¡zkou rozhodnutÃ-.â€œ
â€žKdepak, tak jsem to
nemyslel, ale ne vÅ¾dycky mÃ¡ Ä•lovÄ›k napsÃ¡no na Ä•ele, kam se zaÅ™azuje. A ty ses
navÃ-c nÄ›kdy k VÄ›Å™e chovala velmi nÄ›Å¾nÄ›.â€œ
â€žTo hlavnÄ› v hrÅ¯ze, aby
si nevÅ¡imla, jak jsem z tebe vedle,â€œ pÅ™iznala jsem.
Ctibor se naklonil pÅ™es stÅ¯l
a polÃ-bil mÄ›.
MIA KOBOSILOVÃ•
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