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PondÄ›lÃ-, 06 kvÄ›ten 2019

K dneÅ¡nÃ-mu zamyÅ¡lenÃ- mÄ› inspirovala jedna moje skvÄ›lÃ¡ kolegynÄ› bloggerka, kterÃ¡ si dneska pÅ™i Ãºklidu vysÃ¡la z
postele smaragdovÃ½ nÃ¡uÅ¡nice vod nÄ›jakÃ½ho svÃ½ho bejvalÃ½ho. PrÃ½ je po nÄ›m kdysi mrskla, neb si za celou dobu,
co spolu byli nevÅ¡iml, Å¾e nemÃ¡ dÃ-rky v uÅ¡Ã-ch. Jako sorry drahÃ¡, dÃ-rky jsou sice chlapskej obor, ale tyhle jsou fakt pod
jejich rozliÅ¡ovacÃ- moÅ¾nosti.

UvÄ›domila jsem si, Å¾e na to,
kolik jsem mÄ›la chlapÅ¯, mÃ¡m, co se dÃ¡rkÅ¯ tÃ½kÃ¡, dost dÄ›sivou bilanci. Jsem
milovnÃ-k dramatickÃ½ch situacÃ- a tak jsem celÃ½ Å¾ivot snila o tom, jak z ruky rvu
diamantovej prsten a hÃ¡zÃ-m ho po tom debilovi se slovy: "SeÅ¾er si ho a
tÃ¡hni k Ä•ertu!!!" BohuÅ¾el jsem nikdy nemÄ›la pÅ™ileÅ¾itost ke ztvÃ¡rnÄ›nÃtohoto komornÃ-ho mikrodramatu, neb jsem od chlapa prostÄ› nikdy Å¾Ã¡dnej prstÃ½nek
nedostala.
NevÃ-m, co jsem dÄ›lala
Å¡patnÄ›. Nedostala jsem sice celkovÄ› nikdy nic moc, ale zrovna ten absentujÃ-cÃprstÃ½nek vnÃ-mÃ¡m jako velkÃ© pÅ™Ã-koÅ™Ã-. KlÃ-Ä•o z pouti. Ale z lÃ¡sky. Holka by prostÄ›
mÄ›la minimÃ¡lnÄ› jednou v Å¾ivotÄ› dostat prstÃ½nek. MÃ¡m tenhle kousek tak moc
spojenej s lÃ¡skou, Å¾e jsem si dokonce nikdy sama Å¾Ã¡dnej nekoupila. Hm. Konec
melancholickÃ½ho momentu.
NedÃ¡vno jsem potkala jinou
kolegyni. MÄ›la krÃ¡snej nÃ¡hrdelnÃ-k, tak jsem jÃ- ho pochvÃ¡lila. "To mÃ¡m od
milence, vybral to sÃ¡m", pravila, jakoby nic. A ty botiÄ•ky taky. A tu
kabelku mi objednal a pÅ™iÅ¡la mi poÅ¡tou, jako pÅ™ekvapenÃ-. A jeÅ¡tÄ› tenhle
prstÃ½nek... a sandÃ¡lky....a.....
ZADRÅ½, zaÅ™vala jsem. SeÅ¡ si
jistÃ¡, Å¾e chodÃ-Å¡ s chlapem? PÅ™iznÃ¡m se, Å¾e boty nebo kabelku by asi moje ego
nezvlÃ¡dlo. RÃ¡da si dÄ›lÃ¡m tyhle radosti sama.
Ale jako nastavenÃ© zrcadlo k mÃ½m vztahÅ¯m to docela zafungovalo.

VzpomnÄ›la jsem si na svoje,
v mnoha ohledech nezapomenutelnÃ½, dva roky s miliardÃ¡Å™em, bÄ›hem kterÃ½ch jsem
obdrÅ¾ela - kromÄ› pouÄ•enÃ-, Å¾e kdo platÃ-, ten rozhoduje, taky sadu biÅ¾uternÃ-ho
nÃ¡hrdelnÃ-ku a nÃ¡uÅ¡nic a kabinovÃ© zavazadlo, neb za to moje se uÅ¾ stydÄ›l.
VzpomnÄ›la jsem si taky na
nÄ›kterÃ© svÃ© dÃ¡rky k VÃ¡nocÅ¯m. Na zpÃ-vajÃ-cÃ- tibetskou mÃ-su, kterou poÅ™Ã¡d mÃ¡m. Na
Å¡Ã¡tek z letiÅ¡tÄ› a na vyjÃ¡dÅ™enÃ-, Å¾e narozeniny ani svÃ¡tky se neslavÃ-, pÃ¡Ä• kaÅ¾dej
se pÅ™ece musÃ- nÄ›kdy narodit a nÄ›jak se jmenovat. Tu du dum tum.

Ono to ani tak nenÃ- o tom, kolik ten dÃ¡rek stojÃ-, ale spÃ-Å¡ jakou prÃ¡ci si ten
druhej dÃ¡ s jeho vÃ½bÄ›rem a pÅ™Ã-pravou. Jeden z nejlepÅ¡Ã-ch dÃ¡rkÅ¯, je v tomto
ohledu dÃ¡mskÃ½, propocenÃ½, rÅ¯Å¾ovÃ½ triÄ•ko, kterÃ½ nÄ›kdo peÄ•livÄ› dva dny na
vlastnÃ-m, pÃ¡nskÃ½m tÄ›le napouÅ¡tÄ›l pod koÅ¡ilÃ- feromony, riskoval ztrÃ¡tu cti a
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zamÄ›stnÃ¡nÃ- v pÅ™Ã-padÄ› odhalenÃ- a pak ho poslal pÅ™es oceÃ¡n za mnou.
(Fakt hustÃ½, mamute.)
Na jednÃ½ stranÄ› mi tedy sice
Å¾ivot nenadÄ›lil, ale na druhÃ½ zas nÄ›co pÅ™idal. K pÄ›taÅ™icÃ¡tinÃ¡m, kdyÅ¾ uÅ¾ bylo
jasnÃ½, Å¾e nikdo jinej to neudÄ›lÃ¡, jsem od maminky dostala prvnÃ- diamant a byla
jsem fakt dojatÃ¡.
Od tÃ© doby se moje malÃ¡,
velmi elegantnÃ- sbÃ-rka pomalu rozÅ¡iÅ™uje. A jÃ¡ si Å™Ã-kÃ¡m, Å¾e jednou je vÅ¡echny
dostane moje dcera Å½ofka. A nebo psÃ- Ãºtulek. A to se vlastnÄ› docela brzo
rozhodne, kdo to nakonec bude. KaÅ¾dopÃ¡dnÄ›, dÃ-ky mami. ZachraÅˆujeÅ¡ mi Å¾ivot uÅ¾
od tÃ© chvÃ-le, kdy jsem ti usnula v porodnÃ-ch cestÃ¡ch.
L. Y. A. A s prstÃ½nkem
jeÅ¡tÄ› vydrÅ¾te. Kdo vÃ-, tÅ™eba k vÃ¡m zejtra pÅ™ijede pouÅ¥..
NoÄ•nÃ-k NeohroÅ¾enÃ©
Å½eny
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