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... nebyla to jen elektrika, kterou jsem slíbil dát do poÅ™ádku. Musel jsem ten kvartýr vzít zgruntu: VýmÄ›na WC, výmÄ›na
sprcháÅ™e, osazení nové kuchynÄ›, opravy stÄ›n, podlah, nová malba, vydláÅ¾dÄ›ní balkonu. A Ä•as zaÄ•al tlaÄ•it, takÅ¾e o
asi dvanácti dveÅ™í s futry jsem se rozhodl poÅ¾ádat kamaráda Petra - lakýrníka, zatímco já se koneÄ•nÄ› budu vÄ›novat té
elektrice, kvÅ¯li které jediné jsem vlastnÄ› tuhle práci vzal.
Volám tedy Petrovi, asi tÅ™ikrát; ale stále je "nedostupný". Tak posílám sms: "PéÅ¥o, nÄ›co potÅ™ebuju, ozvi se". Pa
se o tom zmiÅˆuji doma pÅ™ed sousedkou, naÄ•eÅ¾ ona zkoprní, vykulí voko: "Ty to neví&scaron;? VÅ¾dyÅ¥ Petr je uÅ¾ tÅ™
smrti! Srdce, neboco." (ona ví vÅ¾dycky úplnÄ› v&scaron;echno, co se kde &scaron;ustne po Å½iÅ¾kovÄ›). Nebudu popisovat
jak smutnÄ› jsem tu zprávu vstÅ™ebával. PéÅ¥a byl bezva kámo&scaron;, odstÄ›hoval se z na&scaron;eho domu asi pÅ™ed
pÄ›ti lety, pak jsme se vídali uÅ¾ jen sporadicky, ale vÅ¾dycky moc rádi. Mrzelo mÄ› hodnÄ›, Å¾e uÅ¾ spolu neposedíme...
Následující dny jsem pokraÄ•oval v opravách, kdyÅ¾ mi zazvonil mobil a ozvalo se: "ÄŒau vole, se&scaron; zase
na&scaron;rot? Cos mi chtÄ›l? TeÄ• ne, ale pozejtÅ™í uÅ¾ za mnou mÅ¯Å¾e&scaron; pÅ™ijít." Po tomhle tak typickym pozd
nebylo pochyb. Nikdo jiný, neÅ¾ PéÅ¥a to být nemohl. Projel mnou divný, doposud nepoznaný pocit chladu aÅ¾ do morku kostí
vykoktal jsem: "Ale PéÅ¥o, mnÄ› se za tebou je&scaron;tÄ› nechce. Ani pozejtÅ™í, ani pak. Ale - jaký to je tam, kde jsi?"
On:
"Já jsem teÄ• dost daleko, ale dobrý, normálka, zrovna jdeme s chlapama na pivo." Tak vykoktám: "To pÅ™eci vím, Å¾e
se&scaron; daleko, akorát jsem netu&scaron;il, Å¾e odtamtud mÅ¯Å¾e&scaron; telefonovat." On zase: "Nojo, telefonovat
mÅ¯Å¾u, jen jsem mÄ›l vybitej mobil, uÅ¾ to je dobrý. Hele pozejtÅ™í budu na Å½iÅ¾kovÄ›, tak si tÄ› doma vyzvednu a pÅ¯jde
Znova teda zopakuju, Å¾e je&scaron;tÄ› nejsem pÅ™ipraven, s ním jít. A on zas mele nÄ›co, jakoÅ¾e dokonÄ•ujou s partou pr
nÄ›kde u Kostelce nad Orlicí, zítra jedou domÅ¯, a já uÅ¾ aÅ¥ dneska rad&scaron;i nechlastám, Å¾e uÅ¾ jsem teda fakt nÄ›jak
divnej.
Kdo by ale taky nebyl nÄ›jakej divnej pÅ™i takovymhle telefonátu, Å¾ejo! NaveÄ•ír jsem sprdnul sousedku za blbý ke
(ona se ale bránila, Å¾e to Å™íkaly báby ve vedlej&scaron;im vietnamskym konzumu). PozejtÅ™í jsme to s PéÅ¥ou Å™ádnÄ›
zapili. Bude dlouho Å¾iv. ENÄŒÉ
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