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UÅ¾ od rána se potuloval po bytÄ› jen ve vytahaných trenkách od VietnamcÅ¯, ze kterých mu lezlo v&scaron;elicos. BohuÅ¾el
nic, co by stálo za pohled. KdyÅ¾ se chystal k obÄ›du, po&scaron;krábal se nejdÅ™ív v rozkroku, pak, aby to bylo dokonalé,
je&scaron;tÄ› v zadku. KdyÅ¾ si sedal ke stolu, utekl mu hlasitý p&scaron;ouk. Usmál se, nejspí&scaron; si pÅ™ipadal roztomilý
SedÄ› ve svém neodolatelném odéru pÅ™emý&scaron;lel, co jeho Å¾aloudek vÄ•era pozÅ™el.
Aby si vzpomnÄ›l dokonale, aby rozeznal v&scaron;echny jemné nuance, rozvíÅ™il vzduch rukou. OpÄ›t se usmál.
PÅ™i&scaron;el na to. Hltl si piva a zase mu nÄ›co uteklo, tentokrát malé nepatrné uÅ™íhnutí. "To uÅ¾ doufám bylo
v&scaron;echno, nebo má je&scaron;tÄ› nÄ›co dal&scaron;ího ve svém repertoáru?", pomyslela si jeho Å¾ena. TÅ™eba by
nám tady uprostÅ™ed mohl upustit svÅ¯j bobeÄ•ek... Copak by na&scaron;e chlapátko dÄ›lalo? Mile by se usmálo a
ti&scaron;e proneslo: &bdquo;Ups". "Co bych pak dÄ›lala já? Koupila bych si biÄ•, nemusel by být dlouhý, staÄ•il by tak
metrový, z pravé kÅ¯Å¾e. Hladký jako dÄ›tská prdelka a rychlý jako my&scaron;í ocásek..."
"Do veÄ•erního piva bych mu
dva Rohypnoly. Jak ho znám, v mÅ¾iku by to s ním seklo. Svázala bych ho pevnÄ›, Ä•ernýma vlnÄ›nýma punÄ•ocháÄ•ema, co
koupil k narozeninám a do pusy bych mu nacpala to, co mi letos pohodil pod stromeÄ•ek: lyÅ¾aÅ™ské ponoÅ¾ky, Ä•epici a
kuchyÅˆské prkýnko.. "
"Pak by zaÄ•alo varieté. Velká podívaná pro jednoho diváka. Spráskala bych ho jako
nevychovaného Ä•okla. Nasadila bych mu obojek zevnitÅ™ vystlaný ostnatým drátem. Nedovolil by si uÅ¾ ani olíznout nÅ¯Å¾ p
nedÄ›lním obÄ›dÄ›. Ve&scaron;keré své tÄ›lesné pochody by si Å™e&scaron;il v nepropustném soukromí..."
"A uÅ¾ vÅ¾dy
je&scaron;tÄ› neÅ¾ bych se vzbudila já, by si vyÅ™e&scaron;il své hygienické potÅ™eby, mezi které poÄ•ítám tÅ™eba i sprch
Ä•i&scaron;tÄ›ní zubÅ¯. KaÅ¾dé, podotýkám, kaÅ¾dé ráno by si oblékl minimálnÄ› pÄ›t kusÅ¯ obleÄ•ení povinného: spodní prá
- padnoucí, neplandací; triÄ•ko; tepláky popÅ™. kalhoty; ponoÅ¾ky. Zbytek uÅ¾ bych nechala výhradnÄ› v jeho reÅ¾ii.
"Do
nejsem pÅ™íli&scaron; nároÄ•ná. Jediné, co bych je&scaron;tÄ› chtÄ›la, aby se uÅ¾ pÅ™estal nadavovat kaÅ¾dých pÄ›t minu
pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ sedím blíÅ¾e neÅ¾ pÄ›t metrÅ¯ a i to je mu nÄ›kdy málo."
"Jak se z toho milého pozorného chla
jako miminko, mohl stát kvasící sud plný v&scaron;eho moÅ¾ného, jen ne voÅˆavého a hezkého? Jo, je&scaron;tÄ› jsem
pÅ™i&scaron;la na jednu mimoÅ™ádnou lahÅ¯dku, kterou nás v&scaron;echny rád Ä•astuje - a to zejména po ránu, nebo i
pÅ™i jídle - to kdyÅ¾ zjistí, Å¾e jeho dutiny jsou zahlenÄ›ny. V tu chvíli má jeho obsah plic kapacitu maratónového bÄ›Å¾ce. T
z paty mu jde opravdu skvÄ›le, uÅ¾ jeho dÄ›d a pak i otec v tom byli pÅ™eborníci."
"Ano, bylo to milé a pozorné voÅˆavé sk
miminko. KrásnÄ› se smál a byl tak roztomile ne&scaron;ikovný, ani Ä•aj si uvaÅ™it neumÄ›l. KdyÅ¾ jsme &scaron;li poprvé
k nÄ›mu domÅ¯, namazal mi rohlík taveným sýrem a udÄ›lal &scaron;Å¥ávu. Bylo to tak krásné... Ráno jsem mu na oplátku
donesla Ä•erstvý chleba, vajíÄ•ka, kafe, mlíÄ•ko, slaninu, marmeládu a udÄ›lala bajeÄ•nou snídani. Pak jsem mu vyprala
ko&scaron; plný &scaron;pinavého prádla a zrovna, kdyÅ¾ jsem mu Å¾ehlila pátou ko&scaron;ili, pÅ™itoÄ•il se ke mnÄ›, chytil
zezadu kolem pasu a políbil na krk. JemnÄ› mi za&scaron;eptal do ou&scaron;ka, jak jsem &scaron;ikovná a Å¾e by
takovou Å¾enskou potÅ™eboval. Tehdy mi to úÅ¾asnÄ› zalichotilo, byla jsem &scaron;Å¥astná jako nikdy. Byla jsem
pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e on je ten pravý..."
"Dnes vím, Å¾e jsem se mÄ›la zachovat jinak, úplnÄ› jinak. Tou Å¾ehliÄ•kou jsem
majznout po hlavÄ›, do vypraného prádla naházet Ä•erstvÄ› nachystanou snídani a zalít voÅˆavou kávou s mlíÄ•kem, hodit
nohy na ramena a mílovými kroky utíkat - utíkat co nejdále. Jo, kde bych já dnes byla bývala..."
Å½ena si hlasitÄ›
povzdechla, vstala od stolu, sebrala talíÅ™e od jídla, napustila dÅ™ez, umyla nádobí, uklidila zbytky do ledniÄ•ky, postavila na
vodu na kafe, vytáhla Å¾ehlení. Pan domácí si pustil televizi, jedním okem se díval na pány politiky a druhým klimbal - a
v du&scaron;i ho hÅ™ála my&scaron;lenka, jak dobrou Å¾enu si tehdy vybral.
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