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Bylo vedro k zalknutí. Vypila jsem uÅ¾ druhou láhev citronády. Monotónní drkot stolního vÄ›tráku mi &scaron;el pÄ›knÄ› na
nervy, navíc jsem mÄ›la pocit, Å¾e mi z nÄ›ho zaÄ•íná bolet hlava. Na práci se nedalo soustÅ™edit. ProstÄ› nejlépe by bylo
natáhnout se na gauÄ• a usnout, ale pÅ™edtím hezky pod sprchu. BohuÅ¾el jsem se rozhodovala moc dlouho.
Zazvonil telefon. Mohla jsem ho nechat zvonit, ale moje levá ruka po nÄ›m instinktivnÄ› chÅˆapla. Sofie. BuÄ• mÄ› chce
vytáhnout na hÅ™bitov nebo budu poslouchat, co se dÄ›je. Taky Å¾e jo. &bdquo;Zase na hÅ™bitov?" táÅ¾u se a netajím se
otráveným hlasem. &bdquo;VÄ•era jsem to tam zalila a dneska v noci má pÅ™ijít nÄ›jaká poÅ™ádná bouÅ™ka. Nechala bych t
pro jednou osudu, co ty na to?" &bdquo;No tak dobÅ™e," souhlasila nerada, &bdquo;stejnÄ› bychom tam horkem moÅ¾ná
samy skapaly. Tak zajdeme na kafe? Stra&scaron;nÄ› mÄ› zase na&scaron;tvala na&scaron;e Å™editelka a ten blbý
ka&scaron;par." Å˜editelka s &bdquo;blbým ka&scaron;parem" figurovali v na&scaron;em pÅ™átelství od zaÄ•átku, pÅ™iÄ•emÅ
Å™editelky se Ä•ekalo, kdy koneÄ•nÄ› odejde do dÅ¯chodu, u &bdquo;blbého ka&scaron;para" zas kdy se zaÄ•ne koneÄ•nÄ› ch
normálnÄ›, t.j. vÄ›novat se Sofii jak se slu&scaron;í a patÅ™í na pozorného milence, ne jenom kdyÅ¾ mu za&scaron;ustí
hormon. Táhlo se to beze zmÄ›n uÅ¾ dobrých deset let.
&bdquo;Tak jo," povídám, &bdquo;sejdeme se ve Ä•tyÅ™i na rohu,
pÅ™ejdeme most a sedneme si do na&scaron;í umÄ›lecké kavárny." AspoÅˆ nebudu muset nechávat svou chrtici Lunu,
která byla dnes se mnou v práci, uvázanou pÅ™ed hÅ™bitovem, kam psi nesmÄ›jí. Kouknu na hodiny nade dveÅ™mi. Jsou dvÄ
PoloÅ¾ila jsem sluchátko na stÅ¯l vedle telefonu a odebrala se do sprchy. UÅ¾ jsem byla na ledacos zvyklá, co se týkalo
Sofie. Ale zas mÄ› znovu dostala. Byla uÅ¾ na místÄ› a neÅ¾ jsem k ní do&scaron;la, staÄ•ila jsem ten &scaron;ok vstÅ™ebat
zatváÅ™it se jakÅ¾ takÅ¾ normálnÄ›.
Byla obutá do lesklých Ä•ervených lodiÄ•ek na vysokém podpatku, které byly samy o
nápadné aÅ¾ aÅ¾. K tomu mÄ›la Ä•erné síÅ¥ované punÄ•ochy s velkými oky, svÄ›tlouÄ•ce Å¾lutou krajkovou sukni nad kolen
tyrkysové sáÄ•ko, a hnÄ›dou kabelku. V&scaron;e dolaÄ•ovaly velké dioptrické brýle se zlatou obrouÄ•kou vy&scaron;lé z
módy asi tak pÄ›t sezón a rty namalované ostÅ™e rÅ¯Å¾ovou rtÄ›nkou.&bdquo;Fuj, uÅ¾ se tÄ›&scaron;ím, aÅ¾ zapadneme do
tlustých zdí a dáme si nÄ›co k pití," Å™ekla jsem namísto pozdravu a vyrazily jsme. Nebylo to úplnÄ›
nejjednodu&scaron;&scaron;í.
KarlÅ¯v most byl plný turistÅ¯, kteÅ™í nikam nepospíchali a chodili jak se jim hodilo, nectíc
pravidlo pravé ruky. Samý Japonec, NÄ›mec, Ital, AmeriÄ•an. Na chvilku jsme se zastavily pÅ™ed jedním pouliÄ•ním umÄ›lcem
Maloval krásné naivní kresby na kameny a na dÅ™evo. Kolem se utvoÅ™il hlouÄ•ek mladých ItalÅ¯, klukÅ¯ i holek. ZaÄ•alo mi
pÅ™ipadat, Å¾e vÄ›t&scaron;í zájem ale projevují spí&scaron; o Sofii. Dívky se chichotaly a kluci horeÄ•natÄ› nÄ›co vymý&sca
&bdquo;Pardon, mohli bychom se s vámi vyfotit?" zeptal se jeden z mladíkÅ¯ italsky Sofie. Pochopila, pÅ™ikývla a zaujala
hrdý postoj uprostÅ™ed dvou italských klukÅ¯. TÅ™etí maÄ•kal aparát, dívky byly nad&scaron;ené. Poode&scaron;la jsem s
Lunou dál.
&bdquo;No tÄ› bÅ¯h," vypadlo ze mÄ›, kdyÅ¾ se ke mnÄ› Sofie pÅ™ipojila. &bdquo;No co, nejspí&scaron; takové
hezké holky v Itálii nemají," vyÅ™e&scaron;ila Sofie suverénnÄ› mÅ¯j problém a pohodila hlavou. Jak jsem si ji tak
prohlíÅ¾ela, ona opravdu Å¾ádný problém nemÄ›la. Sebekritikou nepÅ™ekypovala a vÅ¯bec jí nenapadlo, Å¾e její fotka bude
dávána v Itálii k dobrému coby vrchol nevkusu v ÄŒechách.
U na&scaron;eho stolku v kavárnÄ› jsme si daly presso a
velkou sklenici studené fanty. I pÅ™es to úmorné vedro venku byl tady jako vÅ¾dy chládek. Zpoza baru se majestátnÄ›
vyloudal i majitel - velký hnÄ›dý pes - a pÅ™i&scaron;el nás pozdravit, tedy Lunu pÅ™edev&scaron;ím. Ta mu znudÄ›nÄ› oÄ•ich
ucho a vÄ›novala se misce s vodou, kterou jako Ä•astý host dostala. &bdquo;Å˜editelka uÅ¾ mi zase &scaron;lape na paty,"
zaÄ•ala Sofie, &bdquo;uÅ¾ kvÅ¯li tomu ani nespím." &bdquo;Co zase udÄ›lala?" &bdquo;VypoÄ•etla si prÅ¯mÄ›r z matiky u
jednoho mého Å¾áka. Já mu pí&scaron;u na vysvÄ›dÄ•ení trojku a ona na mÄ›, Å¾e mu musím dát dvojku. Asi jí jeho rodiÄ•e z
to zaplatili. Kantor musí ocenit celkovou práci dítÄ›te. Takhle mám z nich nervy na pochodu a je&scaron;tÄ› mi do toho ta
koza bude kecat, kdyÅ¾ tomu vÅ¯bec nerozumí a uÅ¾ má dávno být v dÅ¯chodu. Takovou práci navíc, pÅ™epsat vysvÄ›dÄ•en
mi nikdo nezaplatí. Na to mám vysokou &scaron;kolu?" Stará písniÄ•ka. &bdquo;Prosím tebe, co je na tom, dej mu
dvojku, v&scaron;ichni budou mít radost a ty nebude&scaron; za mrchu. Navíc by ses mÄ›la od té &scaron;koly nÄ›jak
odreagovat a ne se tím vÄ›Ä•nÄ› zaobírat i ve volnu.
No a co provedl &bdquo;ka&scaron;par?" zeptala jsem se, abych
pÅ™evedla Å™eÄ•. &bdquo;S tím asi skonÄ•ím," Å™ekla, co Å™íkávala jiÅ¾ deset let. &bdquo;VymaÅ¾u si jeho Ä•íslo z mob
normálnÄ› dává za pravdu Å™editelce pÅ™estoÅ¾e ho pÅ™ed pÅ¯l rokem naÅ™kla z toho, Å¾e osahává Å¾ákynÄ›. Taky mi
jsem dostala prémie a on ne. A je&scaron;tÄ› nÄ›co - co bys udÄ›lala, kdyby ti Å™ekl, Å¾e nemá Ä•as, a pak bys ho vidÄ›la jak
sedí na pivu s kolegyní?" &bdquo;MÄ›la bych tím jasno o jeho prioritách," Å™ekla jsem. &bdquo;NáramnÄ› se s ÄŒuprovou
smáli," pÅ™idala Sofie. &bdquo;Å½e by to táhl i s ní?" nadhodila jsem. &bdquo;Nebylo to pÅ™ece poprvé. Vozil ji i z práce
a tak podobnÄ›..." &bdquo;No to zas on ne, to by neudÄ›lal. Oni jsou jenom kamarádi. Vozil ji, ale to jen proto, Å¾e ona bydlí
pÅ™i cestÄ›." JasnÄ›. Jakmile jen naznaÄ•ím nÄ›co proti Liborovi, je najednou ten nejlep&scaron;í. &bdquo;A to, jak ti minulou
nedÄ›li neotevÅ™el a vÄ›dÄ›la jsi, Å¾e je doma, to ti vysvÄ›tlil?" zeptala jsem se nevinnÄ›. &bdquo;Jo, to se vyjasnilo. Usnul, ta
nesly&scaron;el. On má toho moc, té práce. Je&scaron;tÄ› chodí douÄ•ovat Å¾áky domÅ¯." &bdquo;To je skuteÄ•nÄ› perfektní
vysvÄ›tlení," pronesla jsem ironicky a zadrÅ¾ela taktnÄ› smích. &bdquo;A proÄ• ne? To on zas Libor nelÅ¾e," pravila Sofie
komisnÄ›.
&bdquo;TÅ™eba tÄ› pozve na veÄ•eÅ™i, koupí kytku a v&scaron;echno bude oukej," nastínila jsem jí, co bych
oÄ•ekávala já. &bdquo;VeÄ•er nemÅ¯Å¾e. Po veÄ•erech douÄ•uje." &bdquo;Tak na obÄ›d?" &bdquo;To není zapotÅ™ebí. Já n
jídlo do &scaron;koly." &bdquo;CoÅ¾e to?" &bdquo;UvaÅ™ím kaÅ¾dý veÄ•er nÄ›jaké maso s omáÄ•kou, pár knedlíkÅ¯, nebo t
nÄ›co." Já jsem teplou stravu v poledne vÄ›t&scaron;inou nemÄ›la, spí&scaron; kus chleba a nÄ›jaké to rajÄ•e. Dost Ä•asto mÄ›
mÅ¯j kolega zásobil chlebem se sýrem nebo s vajíÄ•kem natvrdo. A to bez postranních úmyslÅ¯. Proto mÄ› pÅ™ekvapila.
&bdquo;Na to Å¾e takhle jí&scaron;, jsi zas docela &scaron;tíhlá," pÅ™iznala jsem jí. &bdquo;Ale to je pro Libora," uvedla na
pravou míru. &bdquo;Moc mu to chutná."
&bdquo;Páni, aby ne! Ví&scaron; co pÅ™es týden u&scaron;etÅ™í, kdyÅ¾ se nají
zadarmo? Pak má je&scaron;tÄ› kaÅ¾dou nedÄ›li sex aÅ¾ do domu. UdÄ›lá pro tebe aspoÅˆ veÄ•eÅ™i pÅ™i svíÄ•kách?"
&bdquo;UdÄ›lá kafe," pÅ™iznala ponÄ›kud zkrotle, &bdquo;je&scaron;tÄ› u toho má Å™eÄ•i. Minule povídal, jaká je toho kafe
velká spotÅ™eba. Z legrace, samozÅ™ejmÄ›." Zírala jsem. Jinak se to nedalo nazvat. NemÄ›lo nejmen&scaron;í cenu o tom s n
diskutovat, ale pÅ™esto jsem se neubránila otázce: &bdquo;A nemyslí&scaron;, Å¾e tohle nemá&scaron; zapotÅ™ebí? Nejsi
pÅ™ece taková chudinka, abys musela muÅ¾skému nosit kastrÅ¯lky se Å¾rádlem, aby o tebe projevil zájem. On si tÄ› pak
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vÅ¯bec neváÅ¾í a dovolí si k tobÄ› blbé Å™eÄ•i i chování. Jak Å¾e tÄ› to oslovuje? &bdquo;KurviÄ•ko"?" &bdquo;Jo, já jsem m
Å™ekla, Å¾e se mi to nelíbí, tak uÅ¾ mi tak del&scaron;í dobu neÅ™ekl. On mÄ› Libor náhodou oceÅˆuje. A proÄ• bych mu ty
nenosila? MnÄ› to baví..." Hmm, tak jo, &bdquo;ka&scaron;par" je nakonec ideální, co by ne ... &bdquo;Tomu Pepovi je
také nosí&scaron;?" zeptala jsem se pÅ™i náhlé vzpomínce na novou nedávno ulovenou obÄ›Å¥ Sofie - Å™idiÄ•e tramvaje,
kterou ona jezdí dennÄ› do práce. &bdquo;Nó, jednou jsem mu vzala nÄ›co ochutnat...jednou taky termosku s kafem na
koneÄ•nou tramvaje..." &bdquo;Myslím, Å¾e on tebe zahÅ™ál jinak..." &bdquo;To má&scaron; pravdu. BájeÄ•nÄ› líbá..."
MÅ
mít nÄ›kdo tak málo sebeúcty? ZjevnÄ› ano. PÅ™itom, proÄ• si potom vÅ¯bec na oba poÅ™ád stÄ›Å¾uje, Å¾e ji znají, jen kdyÅ
potÅ™ebují? Dovolila jsem si zasmát se. &bdquo;KdyÅ¾ tobÄ› se nelíbí nikdo, to je tvÅ¯j problém," otoÄ•ila to Sofie náhle proti
mnÄ› s docela zlým podtónem. V poslední dobÄ› to bylo Ä•asto. O Ä•em já Å™ekla &bdquo;bílé", podle ní bylo &bdquo;Ä•erné".
&bdquo;Proto jsi sama." &bdquo;Jo? To má&scaron; pravdu, tohle bych si nenechala líbit. To jsem rad&scaron;i sama.
Vztah si pÅ™edstavuju jinak."
&bdquo;Ty uÅ¾ prosímtÄ› nikoho nehledej," pustila se do mÄ› Sofie. &bdquo;StejnÄ› musí kaÅ
vadit, Å¾e v&scaron;echno nejí&scaron;, jsi vegetarián, poÅ™ád se zabývá&scaron; jen tím psem a ani vlastnÄ› s nikým bydlet
nechce&scaron;, tak na co bys ho hledala?" Hele, tak to vypadá, Å¾e si nakonec bude léÄ•it své komplexy na mÄ›.
&bdquo;Ví&scaron; co, komu tohle v&scaron;echno vadí, toho fakt nepotÅ™ebuju. Ale po svÄ›tÄ› chodí i dost vegetariánÅ¯ a
chlapÅ¯, co mají rádi psy. Navíc existuje tolerance. TakÅ¾e rozhodnÄ› nemám zapotÅ™ebí brát v&scaron;echno, co mi vleze
náhodou do cesty a je&scaron;tÄ› se toho zuby nehty drÅ¾et, jako to dÄ›lá&scaron; ty."
Podle mÄ› to byla odpovÄ›Ä• adekv
a normální kamarádka by ji mÄ›la ustát s pÅ™ehledem, ale vedro udÄ›lalo své. Sofie se zvedla a se semknutými rty uraÅ¾enÄ›
odkráÄ•ela stÅ™edem. Dodnes, a je to skoro rok, se neozvala. S údivem jsem zjistila, Å¾e mi ani trochu nechybí. Martina M.
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