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MODRÃ‰ Z NEBE
ÄŒtvrtek, 04 bÅ™ezen 2021

"Snesu ti modrÃ© z nebe," Å™ekl mÅ¯j velkÃ½ obdivovatel. A snesl. VyzobÃ¡vala jsem bonbony z modrÃ© krabice a myslela
jsem si svoje. "Dovedu tÄ› do sedmÃ©ho nebe," sliboval mÅ¯j obdivovatel. "AÅ¾ nad mraky." A dovedl. RozhlÃ-Å¾ela jsem se z
PetÅ™Ã-nskÃ© rozhledny a vÃ-tr mi cuchal vlasy. MÅ¯j ctitel se doÅ¾adoval odmÄ›ny a jÃ¡ si stÃ¡le myslela to svoje a nevÄ›Å™
"KoupÃ-m ti, na co si vzpomeneÅ¡," Å¡eptal mi do telefonu a jÃ¡ si vzpomnÄ›la na celÃ½ svÄ›t...

"Nechci Å¾Ã¡dnÃ© dÃ¡rky, nechci nic, jen tvoji duÅ¡i," Å¡eptala jsem mu jÃ¡, kdyÅ¾ jsem do police stavÄ›la krÃ¡snÃ½ globus.

"Vezmu tÄ›, kam jen budeÅ¡ chtÃ-t," sliboval vÃ½mÄ›nou za ÃºsmÄ›v mÅ¯j velkÃ½ obdivovatel.
A vzal.
Pomalu jsem
rozhÃ¡nÄ›la mraÄ•na svÃ½ch pochybnostÃ-, stejnÄ› jako se rozplÃ½vala oblaÄ•nost nad vysÃ-laÄ•em na PradÄ›du.

"Vytisknu ti knihu," prohlÃ¡sil pÅ™i Ä•tenÃ- mÃ½ch povÃ-dek a vyskoÄ•il a posadil se za poÄ•Ã-taÄ•.
Na novou
strÃ¡nku wordovskÃ©ho dokumentu napsal velkÃ½m pÃ-smem KNIHA MÃ‰ VELKÃ‰ LÃ•SKY a vytiskl ji.

Vzala jsem KNIHU
MÃ‰ VELKÃ‰ LÃ•SKY na snÄ›hobÃ-lÃ© A4 a poloÅ¾ila si ji pod polÅ¡tÃ¡Å™.
Vzala jsem svÃ©ho velkÃ©ho obdivovatele a
poloÅ¾ila ho do postele, na polÅ¡tÃ¡Å™ s KNIHOU MÃ‰ VELKÃ‰ LÃ•SKY a uÅ¾ jsem si nemyslela to svoje, uÅ¾ jsem
myslela jen na to jedinÃ© a sprÃ¡vnÃ© a vÄ›Å™ila.

"MilujeÅ¡ mÄ›?" zeptala jsem se pak, jednou nohou v sedmÃ©m nebi,
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s hlavou plnou modrÃ©ho z nebe,
obtÄ›Å¾kÃ¡na
vÅ¡Ã-m, na co jsem si jen vzpomnÄ›la a padlÃ¡ tam,
kde jsem jen chtÄ›la bÃ½t.

.........

"ProsÃ-m tÄ›, hlavnÄ› mi zÃ-tra nevolej ani nepiÅ¡," Å™ekl mÅ¯j velkÃ½ obdivovatel.
"MusÃ-m jÃ-t s Å¾enou koupit
dÃ¡rek k narozeninÃ¡m. JÃ¡ se ti pak sÃ¡m ozvu."

A zaÄ•al mluvit o svÃ© Å¾enÄ›.

KNIHA MÃ‰ VELKÃ‰ LÃ•SKY najednou vybledla jak noviny za vÃ½lohou obchodu.

CelÃ©ho jsem ho oznaÄ•ila a zmÃ¡Ä•kla Shift a Delete a pokusila jsem se ho vygumovat z hlavy.
Ale nÄ›jak se
mi sekl a ne a ne zmizet.

MÃ-sto nedostatku mÃ-sta na C a operaÄ•nÃ- pamÄ›ti, jsem mÄ›la obojÃ-ho nadbytek.

ÃštrÅ¾ky jednotlivÃ½ch souborÅ¯ zcela pomÃ-chanÃ© na mÄ› skÃ¡kaly v zuÅ™ivÃ© snaze se pÅ™ipomenout a neÅ¡ly vymaza

ChtÄ›la jsem s tÃ-m vÅ¡Ã-m skoncovat a zapomenout a vyhnat to z hlavy.

Proto jsem se upsala ÄŽÃ¡blu, aby
mÄ› z toho dostal. PÅ™iÅ¡el, napÃ-chl mi prst brkem a otiskl na smlouvu.
DÃ-lo zkÃ¡zy bylo dokonÃ¡no.

"Snesu ti modrÃ© z nebe, krÃ¡sko," ozvalo se za mnou....
VODOMÄšRKA
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