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DARMOÅ½ROUTI - XV.
ÃšterÃ½, 16 Å™Ã-jen 2018

15. - Soused - â€žMaminko, jÃ¡ bych chtÄ›la pejska,â€œ
Å¾adonila Jolanka, kdyÅ¾ jsem v sobotu rÃ¡no rozÄ•esÃ¡vala jejÃ- dlouhÃ© medovÃ©
vlÃ¡sky. â€žJen pÅ™es mou mrtvolu,â€œ zabruÄ•el
dÄ›da, kterÃ½ si zrovna drobil rohlÃ-k do bÃ-lÃ© kÃ¡vy. â€žTak to abychom zaÄ•aly pÅ™emÃ½Å¡let nad nÄ›jakÃ½m
nehluÄ•nÃ½m zpÅ¯sobem vraÅ¾dy,â€œ zasmÃ¡la jsem se.

Jolanka
se na mÄ› nechÃ¡pavÄ› podÃ-vala. â€žUvidÃ-me, Joli, to se musÃ- dobÅ™e promyslet. TeÄ• si
bÄ›Å¾ pÅ™ipravit pÃ¡r hraÄ•ek do kufÅ™Ã-Ä•ku, pojedeÅ¡ na nÃ¡vÅ¡tÄ›vu k tatÃ-nkovi.â€œ
Jolanka
se zarazila, protoÅ¾e Michala vidÄ›la naposledy tak pÅ™ed Ä•tyÅ™mi mÄ›sÃ-ci. StÃ½kal se
s nÃ- mÃ¡lokdy. ZÅ™ejmÄ› se to jeho pÅ™Ã-telkyni IvetÄ› nelÃ-bilo a on se pÅ™izpÅ¯sobil,
mÃ-sto toho, aby aspoÅˆ obÄ•as fungoval dÃ¡l jako tÃ¡ta. Mrzelo mÄ› to, ale
pÅ™edpoklÃ¡dala jsem, Å¾e ho jednou bude takovÃ½ pÅ™Ã-stup poÅ™Ã¡dnÄ› mrzet. Alimenty
naÅ¡tÄ›stÃ- chodily pravidelnÄ› a Jolanka se po tÃ¡tovi zatÃ-m neptala, tak jsem si
tÃ-m zbyteÄ•nÄ› nelÃ¡mala hlavu.
MinulÃ½
tÃ½den vÅ¡ak Michal volal hned dvakrÃ¡t a chtÄ›l Jolanku na celÃ½ vÃ-kend. Nakonec
jsme se domluvili jen na sobotu, aby to na ni nebylo najednou tak moc.

â€žHeleno,
neblÃ¡zni, jÃ¡ tady Å¾Ã¡dnÃ©ho darmoÅ¾routa nechci. Pes mÃ¡ bÃ½t u boudy a ne
v panelÃ¡ku,â€œ vytrhl mÄ› dÄ›da z pÅ™emÃ½Å¡lenÃ- o Michalovi. â€žAle vÅ¾dyÅ¥ ti
sem nikdo nechce nastÄ›hovat dogu nebo vlÄ•Ã¡ka. Je pÅ™ece spousta maliÄ•kÃ½ch pejskÅ¯
do bytu. Nediv se, Jolanka byla se psem od narozenÃ- a kdyÅ¾ jsme pÅ™iÅ¡ly o
Olivera, pÅ™ilnula k Blackovi v OstrovÄ›. TeÄ•, kdyÅ¾ jsme tam musely
nechat i koÄ•ky a krÃ¡lÃ-ka, tak jÃ- samozÅ™ejmÄ› chybÃ-.â€œ
DÄ›da
se zvedl od stolu, vytÃ¡hl z ledniÄ•ky kus slaniny a Å™Ã¡dnÄ› zakrojil.
â€žBude
ti zase Å¡patnÄ›.â€œ
â€žBez
obav, holÄ•iÄ•ko, jÃ¡ nejsem krÃ¡lÃ-k, abych vÄ›Ä•nÄ› chroustal tu tvoji zeleninu. To
by mÄ› zabilo dÅ™Ã-v neÅ¾ kus Å¡peku.â€œ
Po
tÃ©hle strÃ¡nce jsme spolu troÅ¡ku bojovali. Byla jsem zvyklÃ¡ vaÅ™it pomÄ›rnÄ›
zdravÄ›, ale dÄ›da byl mÄ›l radÄ›ji klasiku. VyÅ¾adoval omÃ¡Ä•ky, knedlÃ-ky, peÄ•enÃ½
bÅ¯Ä•ek, zasmaÅ¾enÃ© polÃ©vky, kynutÃ© buchty a dalÅ¡Ã- kalorickÃ© bomby.
ProstÄ›
starÃ¡ dobrÃ¡ babiÄ•Ä•ina kuchynÄ›. NavÃ-c jsem vÅ¾dy zastÃ¡vala nÃ¡zor, Å¾e jÃ-dlo mÃ¡
nejen skvÄ›le chutnat, ale i vypadat. Ne tak nÃ¡Å¡ dÄ›da. KdyÅ¾ jsem nachystala
jÃ-dlo, Ä•astokrÃ¡t Å™ekl, Å¾e zrovna nemÃ¡ hlad a jÃ-dlo shrnul z talÃ-Å™e do
rendlÃ-ku, aby si ho prÃ½ mohl pozdÄ›ji ohÅ™Ã¡t.
To
udÄ›lal tak, Å¾e pod rendlÃ-kem zapÃ¡lil plyn a mÃ-chal lÅ¾iÄ•kou tak dlouho, aÅ¾
vznikla teplÃ¡ hmota neurÄ•itÃ© barvy. â€žVÅ¡ak se to v Å¾aludku stejnÄ› vÅ¡echno
smÃ-chÃ¡,â€œ tvrdÃ-val, kdyÅ¾ jsem nad jeho poÄ•Ã-nÃ¡nÃ-m kroutila hlavou. MnohokrÃ¡t jsem
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se snaÅ¾ila dÄ›dovi vysvÄ›tlit, Å¾e si jÃ-dlo mÅ¯Å¾e ohÅ™Ã¡t pohodlnÄ› v mikrovlnce,
ale tu odmÃ-tal pouÅ¾Ã-vat. DÄ›sila ho prudkÃ½m otvÃ-rÃ¡nÃ-m dvÃ-Å™ek a cinkÃ¡nÃ-m.
â€žHeli,
nevadilo by ti, kdybych jÃ- toho pejska koupil jÃ¡?â€œ zeptal se Michal, kdyÅ¾ mi
veÄ•er pÅ™edÃ¡val Jolanku.
â€žTo
jsou pÅ™edÄ•asnÃ© plÃ¡ny. NejdÅ™Ã-ve musÃ-me zpracovat dÄ›du, protoÅ¾e ten Å¾Ã¡dnÃ©ho psa
v bytÄ› nechce. TakÃ© bych se radÄ›ji nejdÅ™Ã-ve poradila s NatÃ¡liÃ-, jakou
malou rasu by nÃ¡m doporuÄ•ila.â€œ
â€žDobÅ™e,
ale buÄ• tak hodnÃ¡ a dej mi pak vÄ›dÄ›t. Jak se vlastnÄ› NatÃ¡lii daÅ™Ã-?â€œ
VyprÃ¡vÄ›la
jsem Michalovi o jejÃ-m novÃ©m vztahu a on jen pokyvoval hlavou.
â€žA
ty?â€œ zeptal se najednou a podÃ-val se mi tÃ¡zavÄ› do oÄ•Ã-.
â€žCo
jÃ¡? Po smrti babiÄ•ky bydlÃ-me u dÄ›dy a starÃ¡me se o nÄ›j, ale to pÅ™ece vÃ-Å¡,â€œ
ukonÄ•ila jsem rychle debatu, i kdyÅ¾ mi bylo jasnÃ©, naÄ• se ptal.
To
je najednou zÃ¡jmu, Å¾e by mÄ›l problÃ©my s Ivetou? Ne, Å¾e bych mu to nepÅ™Ã¡la
za to, co nÃ¡m udÄ›lal. Bylo to ovÅ¡em docela pravdÄ›podobnÃ©, protoÅ¾e si chtÄ›l
Jolanku vzÃ-t i pÅ™Ã-Å¡tÃ- tÃ½den, aby spolu navÅ¡tÃ-vili jeho rodiÄ•e.

KdyÅ¾
jsme se vracely domÅ¯, potkaly jsme na chodbÄ› PravÃ-tko s nÄ›jakÃ½m muÅ¾em.
VzÃ¡jemnÄ› jsme se pozdravili a mÄ› nÄ›co pÅ™imÄ›lo, abych se za nÃ-m ohlÃ©dla. On
udÄ›lal pÅ™esnÄ› to samÃ©. UsmÃ¡l se na mÄ› neuvÄ›Å™itelnÄ› Å¡irokÃ½m ÃºsmÄ›vem a jÃ¡ se
rychle otoÄ•ila zpÄ›t. CÃ-tila jsem se pÅ™istiÅ¾enÄ›.
â€žDÄ›do,
jak vypadÃ¡ manÅ¾el od PravÃ-tka?â€œ zeptala jsem se, kdyÅ¾ Jolanka usnula.
â€žTakovÃ¡
velkÃ¡ gorila s vyholenou hlavou, proÄ• se ptÃ¡Å¡?â€œ
â€žAsi
jsem je dnes spolu potkala. VypadajÃ- docela sympaticky. NevÃ-Å¡, co dÄ›lajÃ-?â€œ
â€žOna
je Å¡vadlena, to vÃ-m, protoÅ¾e jÃ- neboÅ¾ka babiÄ•ka obÄ•as pomÃ¡hala pÅ™iÅ¡Ã-vat
knoflÃ-ky, nebo co, kdyÅ¾ nestÃ-hala. On jezdÃ-vÃ¡ domÅ¯ jen na vÃ-kendy, ale co dÄ›lÃ¡,
to netuÅ¡Ã-m. VÅ¡ak se jÃ- zeptej, kdyÅ¾ tÄ› to zajÃ-mÃ¡. Je vÄ›Ä•nÄ› sama doma, tak si
urÄ•itÄ› rÃ¡da popovÃ-dÃ¡. JÃ¡ uÅ¾ si teÄ• pÅ¯jdu lehnout, protoÅ¾e chci jet brzy rÃ¡no do
BÃ-teÅ¡e do lesa. NevÃ-Å¡, kde mÃ¡m spacÃ- Ä•epiÄ•ku?â€œ nakukoval pod polÅ¡tÃ¡Å™e.
â€žPodÃ-vÃ¡me
se po nÃ-, nejspÃ-Å¡ bude zase zapadenÃ¡ za postelÃ-.â€œ

S blÃ-Å¾Ã-cÃ-m
se podzimem si totiÅ¾ dÄ›da zaÄ•al stÄ›Å¾ovat, Å¾e na nÄ›j v noci tÃ¡hne a vytÃ¡hl
z hlouby svÃ© skÅ™Ã-nÄ› legraÄ•nÃ- pletenou Ä•epiÄ•ku. MÄ›la dlouhou Å¡piÄ•ku se
stÅ™apcem a se Å¡ÅˆÅ¯rkami na zavÃ¡zÃ¡nÃ-. ZÅ™ejmÄ› babiÄ•Ä•ina vÃ½roba. Byla dokonalÃ¡,
stejnÄ› jako pohled na dÄ›du, kdyÅ¾ se uklÃ¡dal ke spÃ¡nku.
Jen
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jednou, kdyÅ¾ jsem se vracela domÅ¯ pozdÄ›ji veÄ•er a dÄ›da se zrovna v tu
chvÃ-li plÃ-Å¾il potmÄ› na zÃ¡chod, lekla jsem se tak pÅ™Ã-Å¡ernÄ›, Å¾e byla existence
jeho Ä•epiÄ•ky vÃ¡Å¾nÄ› ohroÅ¾ena. Vypadal ÃºplnÄ› jako duch starÃ©ho Harpagona.

DruhÃ½
den jsem vyuÅ¾ila dÄ›dovi nepÅ™Ã-tomnosti k vÄ›tÅ¡Ã-mu Ãºklidu. PoÅ™Ã¡d se mi vÅ¡ak
vkrÃ¡dala do hlavy vzpomÃ-nka na sousedy, kterÃ© jsem vÄ•era potkala. NedaÅ™ilo se
mi zapomenout na ten Å¡irokÃ½ ÃºsmÄ›v, i kdyÅ¾ jsem si to stÃ¡le dokola zakazovala.
VlastnÄ› jsem podvÄ›domÄ› hledala nÄ›jakou zÃ¡minku, abych se k nim mohla
pÅ™iblÃ-Å¾it a aspoÅˆ se na nÄ›j jeÅ¡tÄ› podÃ-vat. To pÅ™ece niÄ•emu nevadÃ-, namlouvala
jsem si. Byla jsem svÃ½mi pocity zaskoÄ•enÃ¡, protoÅ¾e to bylo od rozvodu poprvÃ©,
kdy ve mnÄ› nÄ›jakÃ½ muÅ¾ vzbudil tenhle zvlÃ¡Å¡tnÃ- neklid. NavÃ-c jedinÃ½m pohledem a
ÃºsmÄ›vem.
KdyÅ¾
jsem otÃ-rala prach na knihovnÄ›, popadaly nÄ›jakÃ© krabiÄ•ky s lÃ©ky. MinulÃ½
tÃ½den jsem vezla dÄ›du k lÃ©kaÅ™i, ale nic takovÃ©ho mu nepÅ™edepsal. Bylo mi
to divnÃ©. PÅ™edevÅ¡Ã-m proto, Å¾e Å¡lo hlavnÄ› o prÃ¡Å¡ky na srdce.
â€žTy
mÃ¡Å¡ nemocnÃ© srdÃ-Ä•ko?â€œ zeptala jsem se, kdyÅ¾ veÄ•er pÅ™ijel nÄ›jak nezvykle rozjaÅ™enÃ½.
â€žJak
tÄ› to napadlo, Helenko?â€œ
â€žA
co ty lÃ©ky na knihovnÄ›?â€œ
â€žTy
uÅ¾Ã-vÃ¡m preventivnÄ›.â€œ
â€žCoÅ¾e???â€œ
â€ž To
je po jednom primÃ¡Å™i, co bydlel vedle v domÄ›. Dlouho marodil a urÄ•itÄ› mÄ›l
ty nejlepÅ¡Ã- zahraniÄ•nÃ- lÃ©ky. KdyÅ¾ zemÅ™el a jeho Å¾ena je vyhodila, tak jsem si
je vzal. VÅ¾dyÅ¥ by to byla Å¡koda.â€œ
DÄ›da
byl pÅ™esvÄ›dÄ•en, Å¾e mu ty lÃ©ky nemohou ublÃ-Å¾it a i kdyÅ¾ jsem se ho snaÅ¾ila
pÅ™esvÄ›dÄ•it o opaku, odmÃ-tal je vydat a jeÅ¡tÄ› jich Ä•Ã¡st spolykal.
Zbytek
se mi podaÅ™ilo vymÄ›nit za neÅ¡kodnÃ© vitamÃ-ny. JinÃ©ho by to na mÃ-stÄ› zabilo, ale
PupÃ¡k byl v pohodÄ›.

MIA KOBOSILOVÃ•
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