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Jednou jsem si Å™íkala, co bych v&scaron;echno chtÄ›la stihnout, neÅ¾ natáhnu ráfky. Mimo jiný to byl sex s nÄ›kym
neznámym. No já vim, zní to stra&scaron;livÄ›... ...ale Å™ekla bych, Å¾e s tímhle pÅ™áním nejsem na svÄ›tÄ› sama... No, stalo
Å¾e se mi - splnilo. A bylo to tak neÄ•ekaný a pÄ›kný, Å¾e jsem si Å™íkala, proÄ• o tom nenapsat. Hm, sice si budete myslet, Å
teda pÄ›kná rajda, ale je mi to vcelku fuk.

Å˜íkám si, Å¾e neÅ¾ o nÄ›Ä•em jenom snít, je lep&scaron;í, si to proÅ¾ít, ne? Teda ne úplnÄ› vÅ¾dycky, ale speciálnÄ
uÅ¾ to nebudu okecávat a jdu do toho: Byla jsem s kamarádkama na jednom divadelnim pÅ™edstavení. PÄ›kný to bylo a nejvíc
mÄ› bavilo, Å¾e u toho mÅ¯Å¾u pocucávat tullamorku a nikomu to nevadí, páÄ• pili skoro v&scaron;ichni diváci. Po
pÅ™edstavení jsme se pÅ™esunuly (my Å¾eny) na panáka do pÅ™ilehlý vinárniÄ•ky a bÄ›hem dvou hodin nás sedÄ›la u narva
stolu docela pestrá smÄ›sice sleÄ•en, paní, dívek, chlapcÅ¯, pánÅ¯ a tak dále.
Klábosili jsme o v&scaron;em moÅ¾nym, jak
se tak u panáka Ä•inívá, a najednou jsem zaregistrovala upÅ™enej pohled jednoho spolustolovníka. Zapíchla jsem se do tÄ›ch
hnÄ›dejch oÄ•í, kde se rozsvítilo svÄ›týlko, jasnÄ› signalizující, oÄ• jde. Jeho pohled jsem vydrÅ¾ela asi tak deset vteÅ™in a uh
páÄ• jsem cítila, Å¾e mi zaÄ•íná bejt pÄ›kný horko. SnaÅ¾ila jsem se soustÅ™edit na probíhající diskuzi o upadající úrovni pop
smyslu pÅ™ímý volby prezidenta a nadcházejících módních trendech, ale ne&scaron;lo mi to. Pohled toho Ä•ernovlasýho kluka,
provázenej takovym mírnÄ› arogantním úsmÄ›vem, mÄ› vyloÅ¾enÄ› pálil!
Po pÅ¯lnoci nás z vinárny nemilosrdnÄ› vyhnali,
nedbajíc skuteÄ•nosti, Å¾e jsme byli pÄ›knÄ› rozpití a ochotni tam nechat fakt velkou útratu, a tak se ti stateÄ•nÄ›j&scaron;í z ná
pÅ™esunuli do nedalekého nonstopu. Byl kukpodivu Ä•istej a docela pÅ™íjemnej.... já znám totiÅ¾ akorát jeden nonstop
kousek pode mnou, kam jsem si jednou skákla pro cigára a Ä•ekajíc na drobný zpátky, rozhlídla jsem se kolem, naÄ•eÅ¾ po
mnÄ› vystartovala jakási tmavá Å¾en&scaron;tina, která mi pÅ™itiskla aÅ¾ na nos kostnatou pÄ›st a vy&scaron;tÄ›kla:
&bdquo;Co Ä•umí&scaron; po Ferovi ty svinÄ›??!!!???" JistÄ› chápete, Å¾e jsem se sesunula z barový Å¾idliÄ•ky jak saténovej
&scaron;áteÄ•ek, na drobný neÄ•ekala a zbabÄ›le prchla....
ÄŒernovlas si sedl vedle mÄ› a horko, který z nÄ›ho sálalo, neby
moÅ¾ný ignorovat. BÄ›hem následující hodiny, kdy jsem své rozbÄ›snÄ›né libido pokou&scaron;ela utlumit minerálkou a
tullamorkou (marnÄ›, ale fakt jsem se snaÅ¾ila!), mezi námi probÄ›hl tichej dialog: &bdquo;Hele, já si to neumim vysvÄ›tlit, ale
ty mÄ› fakt dÄ›snÄ› pÅ™itahuje&scaron;.."&bdquo;Hmmmm, nápodobnÄ›"&bdquo;Má&scaron; nádherný Å¾ivý oÄ•i a sexepýl z
úplnÄ› sálá, ví&scaron; to..?"&bdquo;Hmmm, nevím, teda teÄ• uÅ¾ jo...dík.."&bdquo;MÅ¯Å¾u se tÄ›
dotýkat?"&bdquo;MÅ¯Å¾e&scaron;, ale pak nevim, co se stane..."&bdquo;Stane se to, co bude&scaron; sama
chtít....chce&scaron;?"
Chci, takÅ¾e pÅ™ikyvuji, mluvit skoro nelze, protoÅ¾e mi dost vyschlo v krku... ZároveÅˆ se
pokou&scaron;im aktivnÄ› úÄ•astnit povídání u stolu, ale moc mi to nejde. Kamarádka, sedící naproti, se na mÄ› dlouze
usmÄ›je, vyfoukne kouÅ™ z cigarety a bezhlasnÄ› artikuluje: &bdquo;DÄ›vko!" Taky vyfouknu kouÅ™, trochu prudÄ•eji, neÅ¾ b
chtÄ›la, neboÅ¥ na stehnÄ› cítím ÄŒernovlasou ruku. ZároveÅˆ sleÄ•na po mé levici hlasitÄ› vykÅ™ikuje smÄ›rem k ÄŒernovla
&bdquo;Helejte, tadydle RáÄ•a si vzal za manÅ¾elku mojí nejlepÄ•í kamarádku, no není to supr?" Dívá na mÄ›, já mhouÅ™ím o
a nezvykle hlubokým chraplavým hlasem jí pÅ™itakávám: &bdquo;No to je o-p-r-a-v-d-u ú-Å¾-a-s-n-ý," zatímco RáÄ•a neÅ™ík
vÅ¯bec nic, lehce se usmívá do prostoru a hladí mi stehno.
SleÄ•na nÄ›co mele, ale nezajímá mÄ› to uÅ¾. Zabrousím
pohledem k Ä•í&scaron;níkovi, který stojí opÅ™ený o barpult. Na&scaron;e pohledy se protnou a pán se na mÄ› pomalu usmÄ›je
kývne. Jakoby pÅ™itakával tomu, co se rodí uvnitÅ™ mý hlavy a zpÅ¯sobuje pokraÄ•ování dialogu s ÄŒernovlasem alias
RáÄ•ou. &bdquo;ÚÅ¾asný je, Å¾e mi ujel vlak a dal&scaron;í jede aÅ¾ za Ä•tyÅ™i hodiny.... Co ty na to...?"&bdquo;No.... to je
skvÄ›lý..."&bdquo;..a taky je úÅ¾asný, jak tu sedí&scaron; a hezky voní&scaron;.."&bdquo;Hmmmmm..."&bdquo;..a
má&scaron; krásný ruce a úsmÄ›v...."&bdquo;Hmmm, dÄ›kuju..."&bdquo;Vím jen, Å¾e se jmenuje&scaron; Jarka, ale to staÄ•í,
viÄ•?"&bdquo;BohatÄ›, Radku, a zcela úplnÄ›.."&bdquo;..a mÅ¯Å¾u tÄ› poÅ¾ádat o malou procházku tady po SmíchovÄ›? Moc
tu neznám..."&bdquo;No....ráda..."
Na&scaron;e spoleÄ•nost platí úÄ•et, taxíky pÅ™ed nonstopem jsou nastartovány a
nejlep&scaron;í kamarádka ÄŒernovlasovy Å¾eny se snaÅ¾í strÄ•it na zadní sedadlo svého vínem úplnÄ› vláÄ•ného pÅ™ítele
&bdquo;RáÄ•o, jede&scaron; s náma? Hodíme tÄ› na nádraÅ¾í!" Z jejího hlasu jasnÄ› problikává výhrÅ¯Å¾ka. Mé kamarádky
usedají do dal&scaron;ího vozu a vesele na mÄ› mávají. &bdquo;Tak ahój!!!" Mávám taky, kdyÅ¾ mou ruku stáhne
ÄŒernovlas a podrÅ¾í ji ve své. &bdquo;Já s váma nejdu, dám si je&scaron;tÄ› procházku, mám dost Ä•asu," odpovídá
dÅ¯razným barytonem své kamarádce. Ta jen tro&scaron;iÄ•ku vztekle pohodí hlavou, usedá vedle svého totálnÄ›
zhrouceného a proto jiÅ¾ spícího protÄ›j&scaron;ku a odjíÅ¾dí.
A my se pomalouÄ•ku ruku v ruce vydáváme smÄ›rem k And
Jeho pusa voní po jahodách a moje zas po skoÅ™ici (oblíbený Å¾výkaÄ•ky Big red, bez kterých nedám ani ránu!). NÄ›kde
uprostÅ™ed cesty , kde nepotkáme Å¾ivou du&scaron;i (a ty mrtvý nás nechávají na pokoji), se naskytne tmavej prÅ¯jezd
s betonovym sloupkem falického tvaru, kde zakotvíme... Podrobnosti fakt vypisovat nebudu, ale byla to taková
smr&scaron;Å¥, jakou jsem dlouho nezaÅ¾ila. Bez jakéhokoli studu, stínu obav Ä•i snad dokonce strachu, naprosto svobodnÄ›
a s radostí a nezmÄ›rnou chutí jsme si navzájem poskytli tolik rozko&scaron;e, kolik jsme byli schopni.
Za svítání jsem
leÅ¾ela ve vanÄ› a civíc nepÅ™ítomnÄ› do stropu, naprosto uvolnÄ›nÄ› jsem vzpomínala na jeho doteky a necítila nic jiného, ne
Ä•irou esenci radosti.
Å˜ekla bych, Å¾e se uÅ¾ nikdy nepotkáme, ale vím jistÄ›, Å¾e na tenhle záÅ¾itek nikdy
nezapomenu. Roseanne
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