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DOPIS Z RAKVE
PondÄ›lÃ-, 25 leden 2021

MÃ¡ drahÃ¡! ZnÃ¡Å¡ mÄ›. Nikdy jsem nenechÃ¡val nic nÃ¡hodÄ›. Myslel jsem vÅ¾dy na zadnÃ- koleÄ•ka. Na naÅ¡e blaho. V
rozhodovÃ¡nÃ- jsem bÃ½val vÅ¾dy o krok dopÅ™edu a Ä•asto jsem i pÅ™edvÃ-dal. NesnÃ¡Å¡el jsem drby, Å¾ivelnost, nedoch
neovÄ›Å™enÃ© pravdy, spÄ›ch na poslednÃ- chvÃ-li a tzv. Å¾itÃ- ze dne na den. To Ty ale vÃ-Å¡. ProÅ¾ili jsme spolu velkou Ã
dvou stoletÃ-. Spoustu krÃ¡snÃ½ch chvil, ale - to naÅ¡e usmiÅ™ovÃ¡nÃ- po sporadickÃ© ItÃ¡lii, opÄ›tnÃ© dobÃ½vÃ¡nÃ-, bylo
mne vÅ¾dy nejkrÃ¡snÄ›jÅ¡Ã-...

Sama vÅ¡ak vÃ-Å¡, Å¾e ItÃ¡lie byla jen tehdy, kdyÅ¾ sis usmyslela, Å¾e
mne pÅ™evychovÃ¡Å¡ k obrazu svÃ©mu a kdyÅ¾ jsem Ti nechtÄ›l dÃ¡t Å¡anci. ProÅ¾ili
jsme spolu mnoho nÄ›Å¾nostÃ-, vzruÅ¡enÃ- i obdobÃ- nÃ¡dhernÃ½ch bobÅ™Ã-kÅ¯ mlÄ•enÃ-, pÅ™i
nichÅ¾ jsem si vÅ¾dy odpoÄ•inul a nabral novÃ½ch sil. VzpomÃ-nÃ¡m si i na dobu
budovÃ¡nÃ- naÅ¡eho bydla, kdy jsme se trumfovali nÃ¡pady a nÃ¡slednÄ› se dohadovali,
Ä•Ã- nÃ¡pad byl lepÅ¡Ã- a kdo s nÃ-m pÅ™iÅ¡el. Vychovali jsme spolu dvÄ› krÃ¡snÃ©
holky. Pominu-li tu nutnou, Ä•istÄ› materiÃ¡lnÃ- oblast, proÅ¾ili jsme nÄ›co, co uÅ¾
se nikdy nevrÃ¡tÃ-. NedÃ¡ se Å™Ã-ci, Å¾e byl mÅ¯j Å¾ivot s Tebou fÃ¡dnÃ-m. To
v Å¾Ã¡dnÃ©m pÅ™Ã-padÄ›. DÃ-ky Ti za vÅ¡e, lÃ¡sko moje.

Moje milÃ¡, Na sklonku svÃ©ho
Å¾ivota se Ti vÅ¡ak musÃ-m svÄ›Å™it s jednou trapnou skuteÄ•nostÃ-. Ne, neÅ™Ã-kej nic, lÃ¡sko. MnÄ› se to takÃ© neÅ™Ãsnadno. UrÄ•itÄ› se Ä•ervenÃ¡m a v zÃ¡pÄ›tÃ- opÄ›t blednu. CÃ-tÃ-m i studenÃ½ pot na
mÃ©m Ä•ele. Jsem orosenÃ½, koktÃ¡m a tÅ™esou se mi ruce. DoufÃ¡m, Å¾e to jeÅ¡tÄ› dopÃ-Å¡u.
Kdybych se Ti vÅ¡ak nesvÄ›Å™il, drahÃ¡, nemohl bych s klidem zavÅ™Ã-t oÄ•i a
odejÃ-t z tohoto svÄ›ta.

VzpomÃ-nÃ¡Å¡ na ty nÃ¡dhernÃ©
pÅ™Ã-uÅ¡nice naÅ¡Ã- malÃ© dceruÅ¡ky? Doktorka je nazvala extra tÅ™Ã-dou. UÄ•ebnicovou ukÃ¡zkou. VzpomÃ-nÃ¡Å¡, jak by
nevrlÃ¡? ProtivnÃ¡? KnÃ-Ä•avÃ¡? Jak jsem ji stÃ¡le choval? VyprÃ¡vÄ›l jsem jÃ- pohÃ¡dky
odpÅ™edu, odzadu, schvÃ¡lnÄ› jsem se pletl, znÃ¡mÃ© i vymyÅ¡lenÃ© Å™Ã-kanky jen proto,
abych ji zabavil. VzpomÃ-nÃ¡Å¡, jak mÄ›la â€žsrostlÃ©â€œ uÅ¡nÃ- lalÅ¯Ä•ky s tvÃ¡Å™iÄ•kami?
Byla jako malÃ½ syslÃ-k. No a pak to pÅ™iÅ¡lo. I na mne. ZatÃ-mco jÃ¡ jsem blouznil v
jednaÄ•tyÅ™icÃ-tkÃ¡ch, ty jsi bÄ›Å¾ela na pohotovost. CelÃ½ tÃ½den jsi byla bezradnÃ¡.
Ten blÃ¡znivej a oÅ¾ralej doktor mi pÅ™edepsal DESET krabiÄ•ek antibiotik a
k tomu jsem potajÃ- Å¾ral jeÅ¡tÄ› deset acylpyrinÅ¯ dennÄ›, abych srazil
horeÄ•ku. Pak jsi letÄ›la do lÃ©kÃ¡rny a s rozzÃ¡Å™enÃ½ma oÄ•ima jsi mi pÅ™inesla
pytlÃ-k na pytlÃ-k. Na lÃ©kaÅ™skÃ½ pÅ™edpis. On to byl spÃ-Å¡e takovÃ½ malÃ½ ruksÃ¡Ä•ek,
pamatujeÅ¡? :- )))
TeÄ• asi v duchu poÄ•Ã-tÃ¡Å¡,
kolik mi bylo rokÅ¯.
NepoÄ•Ã-tej to, lÃ¡sko. Bylo mi Å¡estatÅ™icet.
JÃ¡ jsem svÃ½m objemnÃ½m bÃ½Ä•Ã-m
muÅ¾stvÃ-m rozesmÃ¡val Tebe, Ty zase mne svÃ½m Ãºdivem. V oÄ•Ã-ch jsem Ti vidÄ›l pÅ™Ã¡nÃ-,
abych se brzy uzdravil, avÅ¡ak - aby mi ten otok zÅ¯stal navÄ›ky. Po tÃ½dnu
neÃºspÄ›Å¡nÃ©ho lÃ©Ä•enÃ- a zaÄ•Ã-najÃ-cÃ- otravy antibiotiky, jsi mne nechala, ano
nechala!!!, nehÃ¡dej se zase, proti mÃ© vÅ¯li, odvÃ©zt do nemocnice. A tehdy jsem
myslel, Å¾e pro mne skonÄ•il Å¾ivot. Jedinou ÃºtÄ›chou a trochou pozdviÅ¾enÃ- i
radosti tam, byla ta mladÃ¡ sestÅ™iÄ•ka, smÃ-Å¡ek, kterÃ¡ se mnou jistÄ› cÃ-tila a
kterÃ¡ mi kaÅ¾dou chviliÄ•ku, jak jen mÄ›la troÅ¡ku Ä•asu, dÃ¡vala studenÃ© obklÃ¡dky na
mÃ¡ oteklÃ¡ varlata. A vÅ¾dy se na mne tak krÃ¡snÄ› usmÃ-vala... JejÃ- ruÄ•ka byla tak
nÄ›Å¾nÃ¡â€¦vonÄ›la octanem hlinitÃ½mâ€¦ a jÃ¡ byl tak nemohoucÃ-. VzpomÃ-nÃ¡m si i na tu
odmÄ›Å™enou, asi 40tiletou doktorku, kterÃ¡ mÄ› pÅ™ijÃ-mala. To byl pravÃ½ opak onÃ©
sestÅ™iÄ•ky. PoruÄ•ila mi, abych si stÃ¡hl slipy a zÅ¯stal stÃ¡t tÅ™i metry pÅ™ed nÃ-.
Feministka jedna. KdyÅ¾ jsem to s uzardÄ›nÃ-m udÄ›lal, suÅ¡e poznamenala: "no,
to je pÄ›knÃ©â€¦â€œ, a Ä•mÃ¡rala si tam jakousi latinu. JÃ¡ dodnes nevÃ-m, jak to myslela.
Ona snad nevidÄ›la poÅ™Ã¡dnÃ©ho chlapa.
VÃ-m jen, Å¾e ta gravitace byla pÅ™Ã-Å¡ernÃ¡.
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DÄ›snÄ› jsem si pÅ™Ã¡l vznÃ¡Å¡et se v beztÃ-Å¾i, nÄ›kde v chladnÃ©m vesmÃ-ru. A
bez horeÄ•ky. Ten TvÅ¯j ruksÃ¡Ä•ek, lÃ¡sko, kterÃ©mu ses tak smÃ¡la, jsem nechal
radÄ›ji doma. Ona by se mi urÄ•itÄ› smÃ¡la takÃ©. Babizna. VÅ¯bec se mi nelÃ-bila. Po
14ti dnech smlouvÃ¡nÃ- s primÃ¡Å™em infekÄ•nÃ-ho oddÄ›lenÃ-, jsem se koneÄ•nÄ›
vrÃ¡til domÅ¯. K TobÄ› a k naÅ¡im dvÄ›ma dcerkÃ¡m. A kvÅ¯li tÄ›m, stÃ¡le jeÅ¡tÄ›
citlivÃ½m varlatÅ¯m, kterÃ© byly spÃ-Å¡e pÅ™Ã-tÄ›Å¾Ã-, neÅ¾ funkÄ•nÃ- chloubou a vizitkou
nadsamce (no ano, do tÃ©to role jsi mne pÅ™ece pasovala sama), jsme dost dlouho
Å¾ivoÅ™ili. Kdybys vÄ›dÄ›la, jakou jsem mÄ›l tehdy na Tebe chuÅ¥â€¦

KdyÅ¾ jsem se ale uzdravil,
vzpomÃ-nÃ¡Å¡â€¦?
JÃ¡ takÃ© vzpomÃ-nÃ¡mâ€¦
JenÅ¾e - pÅ™i kaÅ¾dÃ©m naÅ¡em milovÃ¡nÃjsem nÄ›kde v podvÄ›domÃ- slyÅ¡el ta dÅ¯raznÃ¡ primÃ¡Å™ova slova. NevÄ›domost a
nejistota, lÃ¡sko, to jsou hroznÃ© pocity. PÅ™i propouÅ¡tÄ›nÃ- mi Å™ekl, Å¾e mÄ› na TO
musÃ- upozornit a Å¾e se mÃ¡m podle TOHO i Å™Ã-dil.
Å˜ekl mi doslova, Å¾e vÃ-, Å¾e uÅ¾
mÃ¡me dvÄ› dcery a Å¾e nepÅ™edpoklÃ¡dÃ¡, Å¾e bychom chtÄ›li jeÅ¡tÄ› jedno dÃ-tÄ›. ProtoÅ¾e
jsem prÃ½ prodÄ›lal tu oÅ¡klivou dÄ›tskou nemoc, kterÃ¡ se - v mÃ©m vÄ›ku mÅ¯Å¾eâ€¦ale i nemusÃ-â€¦projevit neplodnostÃ-. PrÃ½ s tÃ-m vÅ¡ak musÃ-m poÄ•Ã-tat a pak
Å™ekl svÅ¯j vysokÃ½ tip 99% ku jednÃ©. Vedle tÃ© smutnÃ© domnÄ›nky mi vÅ¡ak Å™ekl i
velmi radostnou zprÃ¡vu. Na tu dÅ¯leÅ¾itou funkci kaÅ¾dÃ©ho chlapa to prÃ½ nemÃ¡
praÅ¾Ã¡dnÃ½ vliv a ta zÅ¯stane zachovÃ¡na beze zmÄ›ny. A povzbudivÄ› se pÅ™i tom
pousmÃ¡l.
LÃ¡sko, tÃ-m mne velmi uklidnil. Mluvil se mnou jako chlap
s chlapem. Jako rovnÃ½ s rovnÃ½m. KdyÅ¾ vidÄ›l, jak se mi rozzÃ¡Å™ily oÄ•i a
Å¾e by mi ten eventuelnÃ- handicap ani troÅ¡ku nevadil, okamÅ¾itÄ› dodal: â€žAle
POZOR! To jedno procento tu poÅ™Ã¡d jeÅ¡tÄ› je!â€œ MilÃ¡Ä•ku, lepÅ¡Ã- zprÃ¡vu mi tehdy
nemohl sdÄ›lit. JÃ¡ jsem vÅ¡ak pevnÄ› doufal, Å¾e i primÃ¡Å™ se mÃ½lÃ- a Å¾e to bude plnÃ¡
stovka. UÅ¾ pÅ™i propouÅ¡tÄ›nÃ- jsem se tÄ›Å¡il, Å¾e se budu chovat jako hasiÄ• a Ty, Å¾e
koneÄ•nÄ› pÅ™estaneÅ¡ jÃ-st tu odpornou chemickou antikoncepci, kterÃ¡ mÃ¡ jistÄ› vedlejÅ¡ÃÃºÄ•inky a kterÃ¡ urÄ•itÄ› neprospÃ-vÃ¡ tvÃ©mu sametovÃ©mu tÄ›lu.

DrahÃ¡, to jedno nejistÃ© procento
mi nedalo spÃ¡t. PoÅ™Ã¡d jsem na nÄ›j musel myslet. Ve dne, v noci. ZnÃ¡Å¡ mÄ›.
Co si neovÄ›Å™Ã-m, nezmÄ›Å™Ã-m, tomu nevÄ›Å™Ã-m. A pak to pÅ™iÅ¡lo. Ne, lÃ¡sko, nebyla to
Å¾Ã¡dnÃ¡ Å¡pindÃ-ra. PÅ™ed TÃ•M se vÅ¾dy vysprchovala a pak krÃ¡snÄ› vonÄ›la.
S Å¾Ã¡dnou courou z E55 bych si nikdy nic nezaÄ•al. To Ti pÅ™Ã-sahÃ¡m.
Nakonec â€“ i ona byla vdanÃ¡. PrÃ½
nespokojenÃ¡ se svÃ½m manÅ¾elem a s manÅ¾elskÃ½m Å¾ivotem vÅ¯bec. VÃ¡noce prÃ½
u nich byly Ä•astÄ›ji. AvÅ¡ak - nebyla v tom vÅ¯bec Å¾Ã¡dnÃ¡ lÃ¡ska, lÃ¡sko. Jen
chuÅ¥. Ona byla tehdy pro mne tÃ-m nejlepÅ¡Ã-m zkuÅ¡ebnÃ-m krÃ¡lÃ-kem, jakÃ©ho jsem mohl
najÃ-t. ChÃ¡peÅ¡? Ona mi spadla pÅ™Ã-mo z nebe. A vÄ›Å™, Å¾e jsem nijak zvlÃ¡Å¡Å¥
nenalÃ©hal. Pouze jsem podlehl. Ona mÄ› naopak sama provokovala. I v prÃ¡ci.
Sedla si proti mnÄ› a bosou nohou mi Å¡mejdila v rozkroku. PÅ™esnÄ› tam, kam
jsi mi Ty i pak ta mladÃ¡ sestÅ™iÄ•ka a jejÃ- ruÄ•ka, dÃ¡vala sloÅ¾enÃ© dÄ›tskÃ© plÃ-nky
namoÄ•enÃ© v octanu. DÃ-vala se mi vyzÃ½vavÄ› do oÄ•Ã- a sledovala, co to se mnou
provÃ¡dÃ-. ChtÄ›l bych TÄ› vidÄ›t, lÃ¡sko, kdybys byla na mÃ©m mÃ-stÄ›, jestli bys to
ustÃ¡la. VlastnÄ› uleÅ¾elaâ€¦! A co se tÃ½Ä•e testu samotnÃ©ho, sama mi Å™Ã-kala, Å¾e si
nemusÃ-m dÃ¡vat pozor. Ona to pÅ™Ã-mo chtÄ›la. No uznej, Å¾e bych byl hloupej. VÅ¾dyÅ¥
jsem se jen testoval pro naÅ¡e dobro.

Na svoji obhajobu vÅ¡ak musÃ-m
dodat, Å¾e jsem jeÅ¡tÄ› nebyl v plnÃ©m vÃ½konu, tak jako s Tebou. VÅ¾dyÅ¥ vÃ-Å¡.
ZpoÄ•Ã¡tku to byl jen jakÃ½si zÃ¡bÄ›h. KdyÅ¾ mÄ› pustili z tÃ© nemocnice, neÅ¡li
jsme ani do kina, aby mÄ› nÃ¡hodou neudeÅ™ila sklÃ¡pÄ›cÃ- sedaÄ•ka do Å¡ourku. PamatujeÅ¡?
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MilÃ¡Ä•ku, bÄ›hem naÅ¡Ã- znÃ¡mosti, kdy
ona byla mnohem vÃ-ce aktivnÃ- neÅ¾ jÃ¡, uÅ¾ mi neÅ¡lo jen o to jedno â€“ doktorovo dÅ¯raznÄ› vyÅ™Ä•enÃ© procento. MÄ› uÅ¾ Å¡lo o celÃ½ch 100%. O naÅ¡ich 100%. VÄ›Å™ mi!
Ne, nebudu TÄ› napÃ-nat lÃ¡sko.
VÅ¡echno dobÅ™e dopadlo. SvÃ© dny mÄ›la pravidelnÃ©. PravidelnÃ© je mÄ›la rovnÄ›Å¾ ta
mladÃ¡ studentka, kterÃ¡ u nÃ¡s v prÃ¡ci myla okna a pÅ™ivydÄ›lÃ¡vala si tak na
svÃ¡ studia.
Tehdy jsem se bÃ¡l, aby nespadla se Å¡taflÃ- a proto jsem jÃ- je drÅ¾el.
No a pakâ€¦pak jsem si pÅ™edstavoval jak padÃ¡ â€“ nÄ›jak v podvÄ›domÃ- jsem to i pÅ™edvÃ-dal
a tak jsem ji radÄ›ji chytil do nÃ¡ruÄ•e.
Ani ona nebyla Å¾Ã¡dnÃ¡ Å¡pindÃ-ra.
StejnÄ› jako Ty, i ona nosila jedny rezervnÃ- kalhotky v taÅ¡ce. Ale ten
doktor se Å¡erednÄ› zmÃ½lil, lÃ¡sko. Za necelÃ½ rok zkouÅ¡ek jsem si ovÄ›Å™il, Å¾e to
byla opravdu mÃ¡ vytouÅ¾enÃ¡ stovka! A Å¾e Tys mohla v klidu, v pohodÄ› a
bez stresu oÄ•ekÃ¡vat svÃ© dny. Nakonec â€“ ta Å¡mejdilka se po roce naÅ¡ich mechtlÃ- i
techtlÃ- stejnÄ› odstÄ›hovala hodnÄ› daleko. UÅ¾ jsem o nÃ- nikdy neslyÅ¡el. Od jejÃ-ho
bÃ½valÃ©ho muÅ¾e jsem se jen nÃ¡Ã¡Ã¡_ho_dou dozvÄ›dÄ›l, Å¾e se nakonec rozvedli a kdovÃ-,
kde je jÃ- teÄ• konec. A studentka? Ta uÅ¾ takÃ© jistÄ› dostudovala.

LÃ¡sko moje. ÄŒteÅ¡ tyto Å™Ã¡dky
v dobÄ›, kdy uÅ¾ odpoÄ•Ã-vÃ¡m pod tÄ›Å¾kÃ½m vÃ-kem. Napsal jsem Ti je proto, Å¾e TÄ›
chci uÅ¡etÅ™it zlÃ½ch jazykÅ¯ a nechci, aby ses snad dozvÄ›dÄ›la nÄ›co nepÄ›knÃ©ho,
nÄ›jakou nepravdu, od nÄ›koho, kdo se rÃ¡d kochÃ¡ cizÃ-m neÅ¡tÄ›stÃ-m. A takÃ© bych si
urÄ•itÄ› nepÅ™Ã¡l, abys mÄ› po mÃ© smrti jeÅ¡tÄ› Å¡krtila.
Jedna smrt mi bohatÄ› staÄ•Ã-.

LÃ-bÃ¡ TÄ› TvÅ¯j, uÅ¾ neÅ¾ijÃ-cÃ-, avÅ¡ak
stÃ¡le milujÃ-cÃ- manÅ¾el.

PS: JeÅ¡tÄ› Ti dluÅ¾Ã-m vysvÄ›tlenÃ-.
Jak vidÃ-Å¡, moje milÃ¡ vdovo, notÃ¡Å™ uÅ¾ splnil svÅ¯j Ãºkol.
JeÅ¡tÄ› za Å¾iva jsem mu
dal link na tento Ä•lÃ¡nek do Ãºschovy s tÃ-m, Å¾e Ti bude pÅ™edÃ¡n spolu se
zÃ¡vÄ›tÃ-.
Pa.

Ze zÃ¡hrobÃ- pro svou milovanou
Napsal jejÃ- PETR
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