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JAK JSEM SE MÃ•LEM NEVDALA
StÅ™eda, 08 kvÄ›ten 2019

Aneb kdyÅ¾ tchÃ¡n zavelÃ-â€¦) VÃ-te, dneska je to pomÄ›rnÄ› modernÃ-, dva lidÃ© spolu Å¾ijÃ-, poÅ™Ã-dÃ- si dÃ-tÄ›, psa, ro
nÄ›jakÃ¡ svatba je jim vcelku ukradenÃ¡. A kdyÅ¾ se potom na sebe naÅ¡tvou, tak je pro nÄ› mnohem jednoduÅ¡Å¡Ã- se
rozchÃ¡zet. Jeden si zabalÃ- saky paky a jdou si hledat Å¡tÄ›stÃ- jinde, bez tahÃ¡nÃ- po soudech, bez placenÃ-.

Ten
argument, proÄ• platit za svatbu a pak tÅ™eba i za rozvod slÃ½chÃ¡m od mladÃ½ch lidÃpomÄ›rnÄ› Ä•asto, ostatnÄ› moje dcera to upgradovala, nejen Å¾e se nevdala, ale ani
s otcem svÃ©ho dÃ-tÄ›te neÅ¾ije. KoneckoncÅ¯ jejÃ- Å¾ivot.
JÃ¡
jsem se vdala, ale nebylo to ÃºplnÄ› bez problÃ©mÅ¯. Å½ili jsme spolu tehdy
s Honzou necelÃ½ rok pod jednou stÅ™echou, byla jsem moc moc moc zamilovanÃ¡,
a tak kdyÅ¾ pÅ™iÅ¡el s nÃ¡padem, Å¾e uÅ¾ bychom si mohli poÅ™Ã-dit miminko, vÅ¯bec
jsem neprotestovala. A Å¾e kdyÅ¾ se
zadaÅ™Ã-, tak okamÅ¾itÄ› letÃ- zamluvit termÃ-n na radnici. Ono to znÃ- divnÄ›, ale po
jeho pÅ™edchozÃ-ch Å¾ivotnÃ-ch zkuÅ¡enostech jsem ho celkem chÃ¡pala, Å¾e si chtÄ›l bÃ½t
jistÃ½, Å¾e dÄ›ti spolu mÃ-t mÅ¯Å¾eme. Å½e dÄ›ti chce a moc, mi bylo jasnÃ½, vÅ¾dyÅ¥ mÄ›
ulovil na to, Å¾e je medvÄ›d, co hledÃ¡ medvÄ›dici a chce mÃ-t medvÃ-Ä•ata.
TakÅ¾e
jsme se tak hezky domluvili, jÃ¡ vysadila antikoncepci a za 7 tÃ½dnÅ¯ hodnÄ›
pÅ™Ã-jemnÃ©ho snaÅ¾enÃ- jsem se jednou rÃ¡no vzbudila, udÄ›lala si test a byl pozitivnÃ-.
PopravdÄ› jako mladÃ¡ pitomÃ¡ jsem byla dost vykulenÃ¡, Å¾e to Å¡lo tak rychle,
myslÃ-m, Å¾e panÃ- doktorka na gynekologii se smÃ¡la jeÅ¡tÄ› hodnÄ› dlouho po tÃ©, co
mi pogratulovala a poprvÃ© mÄ› oslovila mamino.
Å½Ã¡dnÃ½
velkÃ½ povyk jsem okolo toho nedÄ›lala, jen jsem milÃ¡Ä•kovi, kdyÅ¾ pÅ™iÅ¡el
z prÃ¡ce, Å™ekla, Å¾e se nejdÅ™Ã-v klidnÄ› mÅ¯Å¾e najÃ-st, Å¾e na ty rozmnoÅ¾ovacÃpohyby uÅ¾ tolik spÄ›chat nemusÃ-. NejdÅ™Ã-v mu to moc nedochÃ¡zelo, ale pak to byl
jeden ze vzÃ¡cnÃ½ch okamÅ¾ikÅ¯, kdy jsem na nÄ›m vidÄ›la, Å¾e v nÄ›m doslova
pulzujÃ- city. MÄ›l neuvÄ›Å™itelnou radost a hned zaÄ•al plÃ¡novat, jak co a kde v bytÄ›
udÄ›lÃ¡ a nejradÅ¡i by zaÄ•al hned. To jsem ho trochu pÅ™ibrzdila v rozletu,
jednak jsme mÄ›li osm mÄ›sÃ-cÅ¯ Ä•as, a za druhÃ© by si v tom nadÅ¡enÃ- mohl vrtaÄ•kou
nebo kladÃ-vkem taky ublÃ-Å¾it. TakÅ¾e jsme radÅ¡i Å¡li dÄ›lat ty pohyby, teÄ• uÅ¾ ne
rozmnoÅ¾ovacÃ-, ale Ä•istÄ› pro radost.
Byl
listopad a jÃ¡ byla rÃ¡da, Å¾e pÅ™es zimu se jeÅ¡tÄ› vejdu do normÃ¡lnÃ-ho obleÄ•enÃ- a
pak uÅ¾ to budou Å¡atiÄ•ky a sandÃ¡lky a pohoda. V pÅ¯lce kvÄ›tna uÅ¾ bylo 30 ve
stÃ-nu a mnÄ› doÅ¡lo, Å¾e rodit na pÅ™elomu Ä•ervence a srpna je dost Å¡patnÃ©
naÄ•asovÃ¡nÃ-.
Ale
vrÃ¡tÃ-m se zpÃ¡tky k tomu listopadu. Honzovy rodiÄ•e uÅ¾ jsem znala, docela se
mi lÃ-bili, jestli jÃ¡ jim jsem netuÅ¡ila, jen jeho maminka obÄ•as pronesla
poznÃ¡mku, Å¾e doufÃ¡, Å¾e uÅ¾ se s Å¾Ã¡dnÃ½mi dalÅ¡Ã-mi dÃ-vkami nebude muset
seznamovat, a vyhlÃ¡sila tak stopstav. TÃ¡ta bylâ€¦ no prostÄ› frajer v tom dobrÃ©m
slova smyslu, a kdyÅ¾ nad tÃ-m tak pÅ™emÃ½Å¡lÃ-m, manÅ¾el se mu v mnohÃ©m ve svÃ©
skoro padesÃ¡tce podobÃ¡, i kdyÅ¾ ho nevychoval, protoÅ¾e se rozvedli, kdyÅ¾ chodil jeÅ¡tÄ›
do Å¡kolky. PÃ¡r let se pak vÅ¯bec nevÃ-dali, ale co Honza rozum bral, tak si
k tÃ¡tovi hledal cestu a v dobÄ›, kdy my dva spolu zaÄ•ali Å¾Ã-t, uÅ¾ se
vÃ-dali celkem pravidelnÄ› a potÃ© jsme ho navÅ¡tÄ›vovali Ä•astÄ›ji neÅ¾ mÃ¡mu. Asi taky
a hlavnÄ› proto, Å¾e ta mÄ›la z druhÃ©ho manÅ¾elstvÃ- dÄ›ti o spoustu let mladÅ¡ÃneÅ¾ Honza a tedy vÃ-c povinnostÃ- a mÃ-Åˆ Ä•asu, tÃ¡ta vyÅ¾enil ve tÅ™etÃ-m manÅ¾elstvÃ- dvÄ›
dÄ›ti, kterÃ© v tÃ© dobÄ› uÅ¾ byly dospÄ›lÃ©.
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BlÃ-Å¾ily
se VÃ¡noce, prvnÃ- VÃ¡noce, kterÃ© jsme mÄ›li strÃ¡vit spolu tradiÄ•nÄ›, u stromku a po
nÃ¡vÅ¡tÄ›vÃ¡ch pÅ™Ã-buznÃ½ch, Å¾Ã¡dnÃ½ vandr a kamarÃ¡di. JedinÃ©, co jsem si pÅ™Ã¡la, bylo,
aby o mÃ©m tÄ›hotenstvÃ- jeÅ¡tÄ› nikomu neÅ™Ã-kal. DÄ›lalo se mi ukrutnÄ› zle, vÅ¯bec mi
nebylo dobÅ™e, hlavou se mi honily rÅ¯znÄ› pitomÃ© myÅ¡lenky, a tak jsem chtÄ›la, aÅ¥
se to vÅ¡ichni dozvÄ›dÃ-, aÅ¾ budu mÃ-t v poÅ™Ã¡dku prvnÃ- trimestr za sebou, pak
udÄ›lÃ¡me "hrhup svatbu", nic velkÃ©ho a
slavit se bude aÅ¾ po porodu. Honza mi tenhle plÃ¡n odkÃ½val, Å¾e je to rozumnÃ©. A
pak pÅ™iÅ¡el den D, kdy se schÃ¡zela celÃ¡ rodina z tchÃ¡novy strany, takÅ¾e se
u babiÄ•ky prostÃ-ral stÅ¯l pro deset lidÃ- a dÄ›laly se slavnostnÃ- dvÄ› husy plnÄ›nÃ©
jablky, zelÃ- bÃ-lÃ© i Ä•ervenÃ© a troje knedlÃ-ky, a mnÄ› jen z tÃ© pÅ™edstavy
toho jÃ-dla, bylo jeÅ¡tÄ› vÃ-c na blitÃ- neÅ¾ zrÃ¡na obvykle.
UÅ¾
jen kdyÅ¾ jsem veÅ¡la do bytu a cÃ-tila ten smrad husÃ-ho sÃ¡dla, vÄ›dÄ›la jsem, Å¾e
k tÄ›m zrz vlasÅ¯m dostÃ¡vÃ¡m zelenou barvu do obliÄ•eje. Ta zrzkÃ¡m prÃ½ sluÅ¡Ã-.
NicmÃ©nÄ› jsem nÃ¡valy nevolnosti stateÄ•nÄ› potlaÄ•ila, zasedli jsme ke stolu, tchÃ¡n
se ujal slavnostnÃ-ho pÅ™Ã-pitku, a kdyÅ¾ se babiÄ•ka s tetou uÅ¾ uÅ¾ chystaly
nosit na stÅ¯l, vyÅ¾Ã¡dal si ten mÅ¯j medvÄ›d slovo a pronesl: â€žJen bych vÃ¡m rÃ¡d
oznÃ¡mil, Å¾e ty, babiÄ•ko, budeÅ¡ prababiÄ•ka, ty teto prateta a no ty, tati, koneÄ•nÄ›
budeÅ¡ dÄ›dek.â€œ
CÃ-tila
jsem, jak se mi zastavilo srdce souÄ•asnÄ› s dechem. Jako ve snÃ¡ch jsem
koukala, jak mu tÃ¡ta gratuluje, babiÄ•ka Å™Ã-kÃ¡: â€ž To je dobÅ™e, JenÃ-Ä•ku, Å¾e se
toho doÅ¾iju.â€œ A pak se jeho tÃ¡ta zeptal, kdy bude svatba.
To
uÅ¾ jsem se trochu prokysliÄ•ila a se zaÅ¥atÃ½mi zuby ucedila: â€ž JÃ¡ si ho nevezmu.â€œ
NÃ¡sledovala
vcelku pochopitelnÃ¡ otÃ¡zka proÄ•, pamatuju, Å¾e tchÃ¡n tehdy prohlÃ¡sil, Å¾e to
pÅ™ece nejde.
â€žProtoÅ¾e
je to vejtaha a podrazÃ¡k a nevÃ-m, proÄ• by to neÅ¡lo, koneckoncÅ¯ na plozenÃ- a
rozenÃ- dÄ›tÃ- je nutnej jinej proces, neÅ¾
svatba.â€œ To uÅ¾ jsem mÄ›la opravdu vztek. A pak jsem se podÃ-vala na Honzu a
vidÄ›la jsem, jak mu v oÄ•Ã-ch hrajÃ- ohnÃ-Ä•ky a jak se v duchu krÃ¡lovsky
bavÃ-, ani ne tak mÃ½m vztekem, spÃ-Å¡ tÃ-m, jak se jeho rodinka zaÄ•Ã-nÃ¡ dohadovat,
co teda s tou zpropadenou svatbou. Nakonec
jeho otec jako hlava rodu vyhlÃ¡sil, Å¾e si ho teda vezmu a hezky rychle, Å¾e
vÅ¡echno zaplatÃ- a Å¾e je vidÄ›t, Å¾e mÄ› doma mÃ¡lo Å™ezali. To uÅ¾ jsem se sice
smÃ¡la, ale stejnÄ› jsem zopakovala, Å¾e nevezmu. ZachrÃ¡nila to moje nevlastnÃtchÃ½nÄ›, kdyÅ¾ utnula dalÅ¡Ã- Å¾vanÄ›nÃ- s tÃ-m, Å¾e by se ty husy mÄ›ly snÃ-st
zatepla.
VlastnÄ›
jsem byla Honzovi i trochu vdÄ›Ä•nÃ¡, protoÅ¾e jsem koneÄ•nÄ› mohla Å™Ã-ct, Å¾e je mi
blbÄ› a husu fakt ne.
Na
zaÄ•Ã¡tku ledna tchÃ¡n vyhlÃ¡sil, Å¾e termÃ-n
na radnici je 1. 3. ve 13:00. JÃ¡ vyhlÃ¡sila, Å¾e jsem zvÄ›davÃ¡, kdo se teda bude Å¾enit, pÅ™ipustila jsem, Å¾e Honza
moÅ¾nÃ¡, ale urÄ•itÄ› ne se mnou.
To uÅ¾
mi i Honza Å™Ã-kal, aÅ¥ neblbnu, Å¾e vzÃ-t jsme se pÅ™ece chtÄ›li a Å¾e se to aspoÅˆ
vÅ¡ichni dovÄ›dÄ›li najednou a je klid. JenÅ¾e - v pÅ¯lce
ledna se mu stal pracovnÃ- Ãºraz, po operaci nastaly komplikace a dostal plicnÃembolii. To uÅ¾ jsem Å™Ã-kala, Å¾e se ta svatba prostÄ› zruÅ¡Ã- z naprosto jinÃ½ch
dÅ¯vodÅ¯. TenkrÃ¡t mi Å™ekl, Å¾e ta svatba prvnÃ-ho bÅ™ezna prostÄ› bude, i kdyby na nÃmÄ›l pÅ™ijet na â€žkriplkÃ¡Å™eâ€œ.
A
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taky Å¾e byla. Ne moc velkÃ¡, pÅ™esnÄ› 20 lidÃ-, jen ÃºzkÃ½ kruh rodinnÃ½. A pak i
velkÃ¡ zpÃ-vanÃ¡ s mnoha a mnoha kamarÃ¡dy, kam uÅ¾ rodiÄ•ovÃ© radÅ¡i neÅ¡li. MÅ¯j
tchÃ¡n se cÃ-til vÃ-tÄ›znÄ›, protoÅ¾e nejen, Å¾e svatba byla, ale navÃ-c ji mÄ›l i naprosto
pod palcem, komplet. On pomÃ¡hal vybÃ-rat oblek a svatebnÃ- Å¡aty, prstÃ½nky,
kytky, vÃ½zdobu aut, restauraci a menu. NezapomnÄ›l naprosto na nic a byl pÅ™i tom
vÅ¾dycky bÃ¡jeÄ•nÄ› naladÄ›nÃ½. KolikrÃ¡t muselo jen lidem okolo Å¡rotovat asi hlavou,
jestli jsme nebo nejsme Å¡Å¥astnÃ- snoubenci.
No, musel to zvlÃ¡dnout na jedniÄ•ku,
vÅ¾dyÅ¥, jak on sÃ¡m Å™Ã-kal, to byla JEHO uÅ¾ Ä•tvrtÃ¡ svatba.
KYTTKA
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