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PROSÃ•M, DRÅ½TE MI PALCE
ÄŒtvrtek, 02 Å™Ã-jen 2008

Milá Danielo, tak nÄ›jak mám v poslední dobÄ› moc práce s pÅ™emý&scaron;lením, hlavnÄ› veÄ•er, kdyÅ¾ uspávám tu
na&scaron;i nejmlad&scaron;í. Celá sebou mele, mlátí ruÄ•iÄ•kama a noÅ¾iÄ•kama. Musím si s ní sednout, jednou rukou ji pevn
sevÅ™u v náruÄ•í a druhou jí hladím Ä•elíÄ•ko a nosánek. OÄ•i se jí okamÅ¾itÄ› zaÄ•nou zavírat, ale neÅ¾ doopravdy zabere,
nÄ›jakou chvilku trvá.
Nejspí&scaron; si je&scaron;tÄ› doÅ¾ívá uplynulý den, nebo jaká mÅ¯ra ji ve snách honí. Ale jak usne, je z ní zase ten ko
sladký andílek, jako kaÅ¾dé ráno a pak celý den. A - tak jsem si u toho dne&scaron;ního uspávacího martyria Å™íkala, jak to
v&scaron;echno dopadlo kravským dostihem, jak se mi to v&scaron;echno pomr&scaron;ilo...
VÄ•era se mÅ¯j manÅ¾el
odstÄ›hoval; vzal si svoje trenky, ponoÅ¾ky, umyl si hlavu a nohy, zabalil mÅ¯j spacák a vy&scaron;el vstÅ™íc noci. Nevím kam
&scaron;el a je mi to uÅ¾ asi celkem jedno. KdyÅ¾ si pÅ™emítám a promítám v&scaron;echny na&scaron;e spoleÄ•né roky,
biju se do hlavy, Å¾e jsem to neudÄ›lala uÅ¾ dávno. CoÅ¾ o to, vyhodila jsem ho aspoÅˆ stokrát, ale zase ho povolala zpÄ›t, a
to v&scaron;echno mohlo zaÄ•ít znovu. Sama ví&scaron; co. NoÄ•ní smskování, tajnÅ¯stkaÅ™ení, potmÄ›lu&scaron;ství.
JéÅ¾i&scaron;, jak já to nenávidím. PokaÅ¾dé, kdyÅ¾ mu pípla sms, zjeÅ¾ily se mi v&scaron;echny chlupy na hlavÄ› a kdyÅ¾
jsem chtÄ›la vÄ›dÄ›t, kdo to byl, dostalo se mi odpovÄ›di, Å¾e milenka, nebo se jen u&scaron;klíbnul, proÄ• Å¾e mÄ› to zajímá
se ze mnÄ› pomalu stala super nesnesitelná stíhaÄ•ka, Å¾árlivá fÅ¯rie. Já si tak neváÅ¾ila sama sebe a pÅ™ipadala si vedle
nÄ›ho jako malé smradlavé ho*no. ÄŒím hÅ¯Å™ mi bylo, tím víc jsem Å™vala a jeÄ•ela. On mÄ›l svÅ¯j privátní prostor, do které
nesmÄ›l nikdo vstoupit, nikdo. To bylo jeho soukromí, na druhou stranu podnikal takové malé akciÄ•ky, aby podnítil mou
zvÄ›davost a já Å¾árlila. Jak jsem uÅ¾ psala - kaÅ¾dou chvíli nÄ›jaká ta noÄ•ní sms, prÅ¯hledné lhaní, nezájem o mÄ› atd. Byl
jsem &scaron;ílená.
PoÅ™ád jsem si Å™íkala, co dÄ›lám &scaron;patnÄ› a proÄ• mÄ› nemá rád a já jsem tak hroznÄ› chtÄ›
aby mÄ› mÄ›l rád, aby byl se mnou. SnaÅ¾ila jsem se a chtÄ›la vÄ›Å™it, Å¾e je to fakt ve mnÄ›, ale pak jsem jednou pÅ™i&sc
to, Å¾e se hrabe v mém deníku, Å¾e mi pravidelnÄ› projíÅ¾dí historii ICQ a Skype. ProÄ•? ProÄ• on mi do té mojí bubliny lézt m
Ale on je nesmírnÄ› výmluvný, vÅ¾dycky to nÄ›jak zdÅ¯vodnil.
Jak já jsem byla blbá. Fakt hroznÄ› blbá. TÅ™eba jsem
ho poprosila, aby pÅ™i&scaron;el domÅ¯ dÅ™ív, pohlídal dÄ›ti, protoÅ¾e jsem si potÅ™ebovala udÄ›lat úlohu do angliÄ•tiny.
PÅ™i&scaron;el aÅ¾ na úplnÄ› poslední chvíli, aÅ¾ tÄ›snÄ› pÅ™ed tím, neÅ¾ jsem musela odejít a ví&scaron; proÄ•? protoÅ¾
se svojí spolupracovnicí, vysvÄ›tlit si, Å¾e se o nich v práci drbe, Å¾e spolu nÄ›co mají a Å¾e teda nemají. KdyÅ¾ jsem zaÄ•al
být fÅ¯rie, Å™ekl mi, Å¾e to nemám házet na nÄ›j, Å¾e jsem se na tu svoji angliÄ•tinu mÄ›la podívat jindy a co Å¾e vlastnÄ› ce
dÄ›lám - no prostÄ› mi to zase dal v&scaron;echno seÅ¾rat.
Bylo to dÄ›sný, v&scaron;echny ty podpásovky, ty hnusy, ty
hloupé nachvály. Mám pocit, Å¾e on mÄ› vlastnÄ› vÅ¾dycky trápit chtÄ›l. Jednou na mÄ› Å¾árlil on, úplnÄ› zbyteÄ•nÄ›, ale Å¾
Bylo mi ho líto a dÄ›lala jsem v&scaron;echno proto, aby nemÄ›l dÅ¯vod. On naopak udÄ›lal vÅ¾dycky v&scaron;echno proto,
abych se uÅ¾rala aÅ¾ na paty. Nejspí&scaron; si to uÅ¾íval. Byl v tu chvíli borec. No a pÅ™ed nÄ›kolika dny to pÅ™eteklo. Po
mu pípla sms. Mrkla jsem na displej a tam bylo velmi zdrobnÄ›lé oslovení a mÄ› se zatmÄ›lo a onu sms jsem si pÅ™eÄ•etla a pa
uÅ¾ to jelo. Ví&scaron; co, vysmíval se mi. NechtÄ›l uÅ¾ mi nic vysvÄ›tlovat, jen chodil a nesmírnÄ› se tím bavil, vysmíval se m
bych chtÄ›la vÄ›dÄ›t kdo to je a Å¾e mÄ› se*e, Å¾e to nevím a co bylo. AÅ¥ uÅ¾ bylo co bylo, je to vlastnÄ› úplnÄ› jedno, úpln
bych pÅ™ála nÄ›které z jeho obdivovatelek vyzkou&scaron;et si takový ten "normální Å¾ivot" s ním.
TeÄ• si líÅ¾u rány, ale
nehroutím se, naopak - tÄ›&scaron;ím se, jak si to v&scaron;echno udÄ›lám po svém. Biologické hodiny se dvÄ›ma dÄ›tmi
na&scaron;tÄ›stí netikají, takÅ¾e si ráda poÄ•kám a jestli se nÄ›kdy je&scaron;tÄ› objeví nÄ›jaký chlap v mém Å¾ivotÄ›, tak mÄ
muset mít doopravdy rád a být se mnou jen a jen kvÅ¯li mnÄ›. Å½ádné poloviÄ•atosti neberu. Ale teÄ• je to stejnÄ›
v&scaron;echno jedno. Å˜e&scaron;ím hlavnÄ› takové ty vÄ›ci, jako jsou dÄ›ti - jak to Å™íct tomu star&scaron;ímu. V pÄ›ti letech
je to úÅ¾asný rozumbrada a jen tak v&scaron;echno nebere. A taky jak vyÅ™e&scaron;it finance a tak. Ale tÄ›&scaron;ím se za
jak koneÄ•nÄ› zaÄ•nu dÄ›lat vÄ›ci jen kvÅ¯li sobÄ›, jen proto, protoÅ¾e mÄ› tÄ›&scaron;í. TÅ™eba veÄ•er &scaron;ít a taky víc
tÄ›&scaron;ím, moc.
PevnÄ› doufám, Å¾e tentokrát vytrvám. VÅ¾dyÅ¥ je mi teprve sedmadvacet, snad bych takhle nemÄ›la
celý zbytek Å¾ivota? Vdávala jsem se z velké lásky, ani jsem nemusela, i kdyÅ¾ se do roka narodil junior. A teÄ•, pÅ™ed tÅ™e
mÄ›síci holÄ•iÄ•ka. Stále jsem doufala a doufala - ale uÅ¾ vím, Å¾e takhle se pokraÄ•ovat nedá. DrÅ¾te mi palce, abych zase
nepÅ™ilezla... Bojím se zÅ¯stat sama, jen se dvÄ›ma malými dÄ›tmi. Bude mi asi smutno... Ten prima Å¾ivot skonÄ•il (myslím t
svobodna) a Ä•ekají mÄ› uÅ¾ jen povinnosti (ten Å¾ivot dal&scaron;í). Martina

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 17 May, 2021, 02:25

