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LENKA
ÃšterÃ½, 13 zÃ¡Å™Ã- 2022

Byla to chyba. Dozajista nejvÄ›tÅ¡Ã- omyl mÃ©ho Å¾ivota, kterÃ½ jsem udÄ›lal, kdyÅ¾ jsem opustil svoji manÅ¾elku a naÅ¡eh
roÄ•nÃ-ho synka. Nechci se pÅ™itom vymlouvat na svou tehdejÅ¡Ã- nezralost, byl jsem hodnÄ› mladÃ½. Bydleli jsme vedle seb
na malÃ© vesnici, s Lenkou jsme se znali od dÄ›tstvÃ- a naÅ¡e kamarÃ¡dstvÃ- zvolna pÅ™erÅ¯stalo ve vztah. VÅ¡ichni tak nÄ›ja
pÅ™edpoklÃ¡dali, Å¾e patÅ™Ã-me k sobÄ›, jednou se vezmeme, zaloÅ¾Ã-me rodinu a naÅ¡e dvÄ› domÃ¡cnosti se, obraznÄ›
spojÃ- v jednu.

MnÄ›
to vyhovovalo, Lenka byla holka ze starÃ© Å¡koly a mÄ›la zaÅ¾itÃ©, Å¾e klukovi, kterÃ½
ji bude jednou Å¾ivit, udÄ›lÃ¡ pomyÅ¡lenÃ-.
Pak
se to troÅ¡ku zamotalo nebo uspÃ-Å¡ilo, chcete-li, jednou jsme si nedali pozor,
pÅ™ecenili vÃ½znam neplodnÃ½ch dnÃ- a neÅ¾ jsme se nadÃ¡li, byla Lenka tÄ›hotnÃ¡. Ani
my dva, ani naÅ¡i rodiÄ•e v tom nevidÄ›li Å¾Ã¡dnou katastrofu a prostÄ› se uspoÅ™Ã¡dala
svatba o nÄ›co dÅ™Ã-v, neÅ¾ se pÅ¯vodnÄ› pÅ™edpoklÃ¡dalo. Svatba jako Å™emen, kterÃ© se
zÃºÄ•astnila snad celÃ¡ vesnice a na kterÃ© nechybÄ›la ani rvaÄ•ka dvou sousedÅ¯,
kteÅ™Ã- na sebe odjakÅ¾iva nevraÅ¾ili.
MnÄ›
bylo tehdy nÄ›co mÃ¡lo pÅ™es dvacet a jezdil jsem za pracÃ- do nedalekÃ©ho mÄ›sta,
Lenka byla o rok mladÅ¡Ã- a prodÃ¡vala v mÃ-stnÃ-m obchodÄ›. JejÃ- postupnÄ› se
zakulacujÃ-cÃ- bÅ™Ã-Å¡ko bylo pod pÅ™Ã-snÃ½m dohledem nakupujÃ-cÃ-ch sousedÅ¯, respektive
sousedek a vÅ¡ichni nÃ¡m tak nÄ›jak fandili, zÅ™ejmÄ› v nÃ¡s spatÅ™ovali nÄ›co jako
ideÃ¡lnÃ- pÃ¡r. Jo, tehdy jsme byli Å¡Å¥astnÃ-. â€žJÃ©,
vy mÃ¡te krÃ¡snÃ©ho kluka, ten se vÃ¡m povedl... A jak je dobÅ™e, Å¾e jste mu dali
jmÃ©no JindÅ™ich po tÃ¡tovi...â€œ TÄ›mto a podobnÃ½mi pochvalnÃ½mi vÄ›tami vÃ-tali na
svÄ›t naÅ¡eho synka vÅ¡ichni, poÄ•Ã-naje naÅ¡imi rodiÄ•i a konÄ•e i tÄ›mi dvÄ›ma
znesvÃ¡Å™enÃ½mi sousedy, kteÅ™Ã- tak Ä•inili kaÅ¾dÃ½ zvlÃ¡Å¡Å¥. Jo, jo, tehdy jsme byli
jeÅ¡tÄ› o kousek Å¡Å¥astnÄ›jÅ¡Ã-.
JenomÅ¾e
pak se mi stalo to, co se obÄ•as stÃ¡vÃ¡m nezkuÅ¡enÃ½m muÅ¾Å¯m, kteÅ™Ã- jsou pÅ™Ã-liÅ¡
zahledÄ›ni sami do sebe a kteÅ™Ã- tÄ›Å¾ce nesou, kdyÅ¾ je jejich manÅ¾elky po narozenÃdÃ-tÄ›te zcela pÅ™irozenÄ› odsunou na druhou kolej. NejenÅ¾e jsem rÃ¡zem pÅ™estal bÃ½t
hÃ½Ä•kanÃ½m manÅ¾elem, navÃ-c mi pÅ™ibyla spousta povinnostÃ- a jakkoli jsem se to
snaÅ¾il rozumovÄ› chÃ¡pat, a navenek nedat nic najevo, nÄ›co se ve mnÄ› vzepÅ™elo a
jÃ¡ se cÃ-til ublÃ-Å¾enÃ½.

Bojoval
jsem sÃ¡m se sebou, ale byl jsem slaboch a nechal se zlÃ¡kat ÃºtÄ›Å¡nou nÃ¡ruÄ•Ã- svÃ©
kolegynÄ› EliÅ¡ky, kterÃ¡ mi vynahrazovala vÅ¡e, oÄ• jsem byl doma ochuzen. ZaÄ•al
jsem se vymlouvat na fiktivnÃ- pÅ™esÄ•asy a noÄ•nÃ- smÄ›ny, spolÃ©hal na LenÄ•inu
dÅ¯vÄ›Å™ivost a na to, Å¾e mÅ¯j dvojÃ- Å¾ivot zÅ¯stane utajen. Nu, nezÅ¯stal, nebyl jsem
sÃ¡m, kdo do onoho mÄ›sta dojÃ-Å¾dÄ›l za pracÃ-, kdosi mÄ› Å¡mÃ-roval a vzÃ¡pÄ›tÃ- rozeznÄ›l
vesnickÃ© tamtamy. Nechci zde popisovat to, co se rozpoutalo u nÃ¡s doma, Å™eknu
jen, Å¾e neÅ¾ abych pokornÄ› stÃ¡hnul ocas mezi nohy a snaÅ¾il se napravit vÅ¡e, co
se jeÅ¡tÄ› napravit dalo, zachoval jsem se ÃºplnÄ› opaÄ•nÄ›. PodporovÃ¡n svÃ½m ranÄ›nÃ½m
egem a milenkou EliÅ¡kou, kterÃ¡ zavÄ›tÅ™ila, Å¾e by mÄ› mohla urvat pro sebe, jsem
doma navzdory slzÃ¡m a vÃ½hrÅ¯Å¾kÃ¡m prÃ¡sknul dveÅ™mi a odeÅ¡el. NÃ¡sledoval rozvod, jÃ¡
se stal Ä•ernou ovcÃ- nejen rodiny, ale i celÃ© vesnice, a klid a mÃ-r jsem nalÃ©zal
u EliÅ¡ky v jejÃ-m bytÄ› a v jejÃ- posteli.
EliÅ¡ka
byla skoro o deset let starÅ¡Ã- neÅ¾ jÃ¡. Byla to rozhodnÃ¡ ambiciÃ³znÃ- Å¾enskÃ¡,
kterÃ¡ neuvaÅ¾ovala o rodinÄ›, a jÃ¡ tak nÄ›jak vytuÅ¡il, Å¾e se mi u nÃ- nemÅ¯Å¾e stÃ¡t
nic takovÃ©ho, jako se mi stalo u Lenky. ZÃ¡hy potÃ©, co jsem se k nÃ- nastÄ›hoval,
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doÅ¡lo v naÅ¡em stÃ¡tÄ› k vÃ½znamnÃ½m zmÄ›nÃ¡m, otevÅ™ely se hranice a EliÅ¡ka usoudila,
Å¾e se nÃ¡m bude lÃ©pe Å¾Ã-t v sousednÃ-m NÄ›mecku. Sehnat tam prÃ¡ci pro nÃ¡s oba nebyl
pro ni problÃ©m, tak tady prodala byt, odstÄ›hovala se za hranice a mÄ› si vzala s
sebou jako takovÃ©ho, nu, nÄ›co mezi partnerem, maskotem a mÃ³dnÃ-m doplÅˆkem. MnÄ›
tohle uspoÅ™Ã¡dÃ¡nÃ- kupodivu nevadilo a role nÄ›Å¾nou, vÃ¡Å¡nivou a starostlivou rukou
opeÄ•ovÃ¡vanÃ©ho plyÅ¡ovÃ©ho medvÃ-dka mi vyhovovala. PenÄ›z jsme dokÃ¡zali vydÄ›lat
dost, Å¾ilo se nÃ¡m dobÅ™e, o dovolenÃ½ch jsme sjezdili pÅ¯lku svÄ›ta a jÃ¡ se zas
cÃ-til Å¡Å¥astnÃ½. TakovÃ½ egoisticky Å¡Å¥astnÃ½, jestli mi rozumÃ-te.
Tak
to vÃ-te, Å¾e se mi obÄ•as zastesklo po Lence a malÃ©m Jindrovi, a bodnul mÄ› osten
viny, Å¾e jsem se na nÄ› vykaÅ¡lal. Ale pocit viny jsem tiÅ¡il nÃ¡kupem odpustkÅ¯, pro
svÃ© svÄ›domÃ-, Lence jsem posÃ-lal vÃ-c penÄ›z, neÅ¾ kolik stanovil rozvodovÃ½ soud a
malÃ©mu dÃ¡rky, o nichÅ¾ jsem pÅ™edpoklÃ¡dal, Å¾e mu udÄ›lajÃ- radost. Za toto svoje
ÃºsilÃ- jsem byl odmÄ›ÅˆovÃ¡n buÄ• mlÄ•enÃ-m nebo strohÃ½mi ironickÃ½mi vzkazy, Å¾e si
jako nemusÃ-m dÄ›lat Å¡kodu.
***
O
mnoho let pozdÄ›ji.
Jak
roky utÃ-kaly, zaÄ•alo mi dochÃ¡zet, Å¾e jsem udÄ›lal pÄ›knou blbost. S EliÅ¡kou jsem
se mÄ›l sice dobÅ™e, ale cÃ-til jsem prÃ¡zdnotu ve svÃ©m Å¾ivotÄ› a promarnÄ›nou Å¡anci.
Moje komunikace s Lenkou postupnÄ› dostÃ¡vala ponÄ›kud jinÃ½ rozmÄ›r, jakoby moji
exmanÅ¾elku opustila nenÃ¡vist z mÃ©ho odchodu a ona se na vÅ¡e dokÃ¡zala dÃ-vat
pragmatickÃ½m pohledem. Anebo takÃ©, coÅ¾ jsem se dozvÄ›dÄ›l aÅ¾ mnohem pozdÄ›ji,
jakoby se jÃ- podaÅ™ilo vymanit se z vlivu rodiÄ•Å¯ a sousedÅ¯, kteÅ™Ã- mÄ› nenÃ¡vidÄ›li
za to, Å¾e jsem poÅ¡lapal jejich sny a pÅ™edstavy.

Lenka
mi zaÄ•ala posÃ-lat Jindrovy fotky, to mÄ› pokaÅ¾dÃ© bodlo u srdce, protoÅ¾e ten kluk
vyrÅ¯stal do mÃ© podoby. DokÃ¡zali jsme se na dÃ¡lku radit o jeho vÃ½chovÄ› a
plÃ¡novat jeho studia. Rozhodl jsem se vstoupit do jÃ¡my lvovÃ© a navrhl jÃ-, Å¾e
bych se pÅ™ijel na Jindru podÃ-vat. To vÅ¡ak odmÃ-tla a nepÅ™istoupila ani na
variantu, Å¾e by zajeli oni k nÃ¡m do NÄ›mecka nebo Å¾e bychom se setkali na
neutrÃ¡lnÃ- pÅ¯dÄ›.
AÅ¾
teprve mnohem pozdÄ›ji, kdyÅ¾ uÅ¾ bylo Jindrovi patnÃ¡ct, pÅ™istoupila na to, Å¾e ho
posadÃ- na vlak a jÃ¡ si ho vyzvednu. Tehdy jsem vidÄ›l Jindru poprvÃ© po mnoha
lÃ©tech a mÄ›l jsem co dÄ›lat, abych se nerozbreÄ•el, zvlÃ¡Å¡Å¥ kdyÅ¾ jsem poznal, Å¾e
nenÃ- nijak nÃ¡zorovÄ› naoÄ•kovanÃ½ proti mÃ© osobÄ›. ProstÄ› to uÅ¾ ve svÃ©m vÄ›ku
dokÃ¡zal brÃ¡t tak, Å¾e to jeho rodiÄ•Å¯m spolu nevyÅ¡lo, Å¾ili kaÅ¾dÃ½ zvlÃ¡Å¡Å¥ a Å¾e teÄ•
pÅ™iÅ¡el Ä•as, aby se seznÃ¡mil se svÃ½m otcem. VidÄ›li jsme se tÃ-mto zpÅ¯sobem
nÄ›kolikrÃ¡t, Jindra pozdÄ›ji u mÄ› a EliÅ¡ky dokonce strÃ¡vil Ä•Ã¡st stÅ™edoÅ¡kolskÃ½ch
prÃ¡zdnin. PodaÅ™ilo se nÃ¡m vytvoÅ™it takovÃ½ napÅ¯l rodiÄ•ovsko-synovskÃ½ a napÅ¯l
kamarÃ¡dskÃ½ vztah, a jÃ¡ se mu snaÅ¾il aspoÅˆ do urÄ•itÃ© mÃ-ry vynahradit to, oÄ• jsem
ho tehdy obral.
EliÅ¡ka
se navenek tvÃ¡Å™ila, Å¾e jÃ- moje kontakty s Lenkou nevadÃ- a vlastnÄ› ani
nezajÃ-majÃ-. Jindru, pokud byl zrovna u nÃ¡s, brala jako nÄ›jakÃ©ho mÃ©ho znÃ¡mÃ©ho,
ale jÃ¡ poznal, Å¾e uvnitÅ™ to vnÃ-mÃ¡ jinak a Å¾e Å¾Ã¡rlÃ-. Jak uÅ¾ jsem Å™Ã-kal, byla to
rozhodnÃ¡ ambiciÃ³znÃ- Å¾enskÃ¡, a tak se zaÅ™Ã-dila po svÃ©m. Jednoho krÃ¡snÃ©ho dne mÄ›
postavila pÅ™ed hotovou vÄ›c, prohlÃ¡sila, Å¾e si vyjednala vÃ½hodnÃ© vedoucÃ- mÃ-sto za
oceÃ¡nem, odstÄ›huje se tam, a Å¾e pokud jÃ¡ mÃ¡m zÃ¡jem, mÅ¯Å¾u jet s nÃ-. ProstÄ› jÃ- to
se mnou pÅ™estalo bavit a sprÃ¡vnÄ› vytuÅ¡ila, Å¾e radÅ¡i zÅ¯stanu relativnÄ› nablÃ-zku
svÃ©mu synovi a vlastnÄ› i Lence.
Po
EliÅ¡Ä•inÄ› odchodu jsem se i jÃ¡ odstÄ›hoval z NÄ›mecka, vrÃ¡til jsem se do vlasti a
usadil asi padesÃ¡t kilometrÅ¯ od svÃ©ho pÅ¯vodnÃ-ho bydliÅ¡tÄ› na malÃ© vsi. MÄ›li jsme
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tak k sobÄ› s Jindrou blÃ-Å¾, vÃ-dali se Ä•astÄ›ji a jÃ¡ zaÄ•al doufat, Å¾e se setkÃ¡m i
s Lenkou. LeÄ• mÃ© nadÄ›je byly v tÃ© dobÄ› marnÃ©, aÄ•koli jsem jÃ- to nÄ›kolikrÃ¡t navrhnul,
odmÃ-tala.
Potom
vÅ¡ak pÅ™iÅ¡el nejtragiÄ•tÄ›jÅ¡Ã- den mÃ©ho Å¾ivota, kdyÅ¾ bylo Jindrovi dvacet let,
zabil se na motorce. Na tÃ© motorce, o kterÃ© jsme si tolikrÃ¡t povÃ-dali, Å¾e by ji
chtÄ›l mÃ-t, jÃ¡ mu to rozmlouval, a kdyÅ¾ jsem vidÄ›l, Å¾e je to marnÃ©, pomohl jsem mu
vybrat typ a s opakovanÃ½m varovÃ¡nÃ-m, aby byl oparnÃ½, mu na ni finanÄ•nÄ› pÅ™ispÄ›l.
CÃ-til jsem Ä•Ã¡st viny za jeho smrt a byl jsem zoufalÃ½.
Na
pohÅ™bu byla podobnÄ› jako na naÅ¡Ã- dÃ¡vnÃ© svatbÄ› snad celÃ¡ vesnice, jen z onÄ›ch
dvou vÄ›Ä•nÄ› znesvÃ¡Å™enÃ½ch sousedÅ¯ pÅ™iÅ¡el jen jeden, druhÃ½ uÅ¾ neÅ¾il. A jÃ¡. ÃšplnÄ›
vzadu za vÅ¡emi jsem jako Ä•ernÃ¡ ovce tiÅ¡e stÃ¡l a breÄ•el. Prakticky nikdo se mÄ›
nevÅ¡Ã-mal, vÅ¡ichni to proÅ¾Ã-vali jako velkou spoleÄ•enskou udÃ¡lost svÃ© vesnice,
truchlili a zÃ¡roveÅˆ se tÄ›Å¡ili na tryznu, kterou uspoÅ™Ã¡dÃ¡ Lenka, popijÃ- tam,
pojedÃ- a zdrbnou, co se dÃ¡.
VÅ¡ichni
uÅ¾ Lence odkondolovali a jÃ¡ zbyl jako poslednÃ-. TiÅ¡e jsem jÃ- sevÅ™el ruku a
mÃ-sto vyslovenÃ- upÅ™Ã-mnÃ© soustrasti jsem zaÅ¡eptal: â€žLenko, milÃ¡Ä•ku, vykaÅ¡li se
teÄ• tady na vÅ¡echny a pojÄ• se mnou.â€œ A ona Å¡la. A uÅ¾ u mÄ› zÅ¯stala.
LÃ©ta
postupnÄ› plynou dÃ¡l, Ä•as pÅ™inÃ¡Å¡Ã- zmoudÅ™enÃ- a odpuÅ¡tÄ›nÃ-, pomaliÄ•ku smÃ½vÃ¡ vÅ¡echna
Å¾ivotnÃ- pÅ™Ã-koÅ™Ã- a my s Lenkou Å¾ijeme jeden pro druhÃ©ho. Daleko od naÅ¡Ã- nÄ›kdejÅ¡Ãvesnice, daleko od minulosti, teÄ• uÅ¾ doopravdy napoÅ™Ã¡d. Jan PraÅ¾Ã¡k
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