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Když se něco rozhodnete prožít, 
neprožijete to jen jednou, 

nýbrž tisíckrát, a budete si to pamatovat 
po celý zbytek svého života. 

(Richard Bach: Příručka Mesiáše)
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Obsluhovala jsem slovenskou královnu

Nemohla jsem se dočkat dne, kdy budu oficiálně práv-
ně způsobilá rodičům oznámit: „Au revoir, já odchá-
zím.“ Já a kamarádka Anička, čerstvě odmaturované 
Cicy Micy (jak by nás nazval můj nejlepší kamarád 
– teplý kadeřník) jsme se jednoho slunečného dne 
vydaly hledat štěstí do velkého světa. Do města, kde 
to žije, do města splněných snů a úžasných lidí (rozu-
měj bohatých a úspěšných, známých a krásných). Do 
města, kde musí každý dospět ke slávě, když už se 
jmenuje Bratislava.

Sbalily jsme si jen jedny šaty a rifle, které aspoň tro-
chu ušly, hlavně aby na nás v té úžasné Blavě nikdo 
nepoznal, že jsme přišly z vesnice. Ostatní vychytá-
me. Počítaly jsme, že práci najdeme hned a bydlet 
jsme mohly zatím u známého, který má prý velký 
dvoupokojový byt. Svět nám bude ležet u nohou… 

Odžily jsme si první týden. Sice jsme se zatím 
neživily žádnou prací, protože nás nikde nepotřebo-
vali, zato jsme se živily jablíčky, která rostla u cesty 
(pouze jimi). Na jejich chuť nezapomenu, zachránila 
mi život. V malém dvoupokojovém bytě kromě nás 
a kamaráda bydlelo ještě pět jeho dalších kamarádů, 
a na záchod se čekalo jako na banány v dobách, když 
ještě moje máma nosila trvalou. A potom, když jsme 
zas a znova utíkaly před revizorem z tramvaje, mi 
udýchaná Anička oznámila, že jede domů a raději se 
přihlásí na Miss. Že ji kdosi oslovil na ulici. To by se jí 
na Myjavě nestalo, a tak spokojená, s nově nabytým 
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sebevědomím mi zamávala z autobusu a nechala mě 
napospas osudu.

  

Představa už oficiálně dospělého léta stráveného 
v jednom bytě s rodiči a doprošování se o dvacetiko-
runu na koupaliště mi dodala neuvěřitelnou chuť na 
jablíčka, která rostla u cesty…

Seděla jsem na lavičce u fontány a četla si v mapě. 
Musela jsem se obrátit hlavou dolů, abych pochopi-
la, kterým směrem je ta ulice vlastně myšlená. Slun-
ce mi pražilo na mozek, který se snažil rozhodnout, 
zda bude lepší pracovat v noci na diskotéce, nebo 
přes den podporovat okrádání turistů v kavárničce 
s výhledem na Dunaj. Byla to možná fata morgana, 
ale najednou se přede mnou ocitl zvědavý děda.

„Co hledáš, jestli se můžu zeptat?“ oblečený do čer-
ného vypadal zvláštně. 

„Hledám si nějakou brigádu na léto a nevím, kudy 
do toho…“ řekla jsem.

„Pokud chceš najít práci, musíš mít známosti!“ řekl 
s lehkou ironií.

Aha, tak takhle to v té Bratislavě, městě snů, cho-
dí! Každý se zná s každým a noví se musejí nejdříve 
seznámit, že mě to hned nenapadlo!

Záhadný muž v černém mě tedy vzal za známými. 
Do nově otevřené luxusní restaurace, kde mě předal 
do rukou manažeru Veverkovi a beze slova se vypařil. 
Navždy. Veverka se mi nejprve podíval do výstřihu, 
potom na zadek, zeptal se, zda mluvím anglicky a zda 
mám černé kalhoty, vrazil mi do ruky zástěru a tím 
jsem byla oficiálně přijata jako nová číšnice podniku. 
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Veverka a další dva manažeři byli Češi, stejně jako 
šéfkuchař, barman a dva číšníci. Přišli sem, aby na-
učili Slovesa (jak nás pobaveně nazývali), jak se rodí 
luxusní restaurace, jak se dělá byznys, a kontrolovali, 
abychom nekradli a neflákali se…

  

Připevnili nám na zástěru pagery, které nám vibrova-
ly do ledvin, a přivolávali nás jimi pro hotovou objed-
návku do kuchyně. Pokud někdo z nás přišel o vte-
řinu později, například když hostům otevíral lahev 
vína, šéfkuchař po něm hodil talíř s jídlem a ten jsme 
pak museli zaplatit. 600 Sk za porci.

Takové nekřesťanské ceny si v Bratislavě do té 
doby ještě nikdo nedovedl představit, a tak jsme se 
stali hitem. Nejoblíbenější a nejpřeplněnější restau-
rací města snů, města úžasných lidí. A právě jen ti 
úžasní (rozuměj bohatí a úspěšní, známí a krásní) 
se k nám chodili najíst. Členové představenstva, 
s pupkem a uslintanou hubou, ševelili jemné melo-
die svým milenkám, které polykaly jeden xanax za 
druhým, aby si udržely dokonalou linii a linku nad 
okem. Politici pili whisky a uzavírali obchody, prav-
děpodobně velmi výhodné, když odcházeli s naditou 
obálkou v kapse. Bývalá Miss Ivanka Hlístová byla 
milá, i když se opila a nedokázala najít východ, zato 
politička Monika Ebenová byla naopak vždy nepří-
jemná. Ani se nepodívala do jídelního lístku (který 
se každé dva měsíce měnil), jen zakvákala, že jí mám 
donést kachnu. Vrána k vráně sedá. Když jsem jí ji 
přinesla, vyvalila na mě oči a jako bublající sopka se 
mě zeptala:
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„Co to jako má být?!?“
„Prosím, co jste si objednala. Kachní prsa s telecím 

glazé se šalotkou a…“ začínala jsem mít strach.
„Ale já chci tu kachnu, co jsem měla posledně! Toto 

můžete odnést. To já jíst nebudu!“ sopka vybuchla.
I v kuchyni. Šéfkuchař hodil jídlo do odpadu a pro 

jistotu vyhodil jediného slovenského kuchaře: „Vy 
Slovesa jste líní jak prasata, ale my vás tady naučíme 
makat, sedřeme z vás kůži!!!“

Byli jsme nuly. Jen Slováci. Ale přece se našel někdo, 
kdo znamenal méně. Ukrajinci – matka se synem 
– kteří od rána do večera, den co den stáli za dřezem 
a drhli připálené hrnce, leštili sklenice a foukali si do 
krve rozedřené prsty. Každou chvíli jim někdo nadá-
val, že mají umývat rychleji, jinak poletí. Ani náznak 
odporu, ani náznak zlosti. Pokora. Přišli do úžasné 
Bratislavy, aby našli lepší svět. Utekli pryč z chudoby, 
aby našli nový smysl života, aby vydělali penze, aby 
mohli aspoň trochu žít jako lidi.

  

Nedávno jsem k nám pozvala na návštěvu ukrajin-
skou kamarádku. Úžasná paní, matka dvou malých 
synů, která v Praze uklízí, žehlí, pere, drhne záchody 
u bohatých Izraelců, od rána do večera, den co den 
za pár korun na hodinu. Nechtěla ani přijít, aniž by 
mi přitom uklidila celý byt, a když synovi přinesla ty 
nejdražší a nejlepší plenky, co se u nás prodávají a já 
sama si nedovolím je kupovat, musela jsem se nad 
tou ironií zasmát.

Vzpomněla jsem si na dávnou, úžasnou Bratislavu, 
a pocítila vděk. Vděk za to, že mě zbavila naivních 
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snů a zidealizovaných představ. Naučila mě, že ti, kdo 
bývají na konci žebříčku úspěchu a úcty, jsou větši-
nou těmi, kdo by si to nejvíc zasloužili. Děkuji jí za to, 
že mě naučila, že velké srdce, štědrost a pokoru si za 
peníze nikdo nekoupí, ale pokud chceš příliš, může 
se ti stát, že se zadusíš kouskem kachny…
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O čem všem je láska

Seděl na gauči a místo fotbalu nervózně sledoval 
hodinky. Vstal a bouchl pěstí do stolu.

„Kde se flákáš? Mám hlad!“ zaskřípal zubama.
Adrenalin mu stoupal do hlavy, která byla naplně-

ná hněvem, že po 25 letech najednou není jeho žena 
doma z práce přesně v šest a nechystá mu večeři. 
Řekne jí, jaká je kráva. To rozhodně! A ještě jí dá fac-
ku, aby nezapomněla, kdo je tady pánem. Připravoval 
si scénář a přitom se zhluboka nadechl, až se mu 
nozdry doširoka otevřely a on se v odrazu dvířek od 
mikrovlnky zahlédl jako vítěz. Ulevilo se mu. 

Známá zvonkohra klíčů za dveřmi. Rychle se rozva-
lil na gauč a natáhl nohy na stůl. Jakoby nic.

„Ahoj,“ řekla.
„Kdes byla?“ zeptal se s pohledem přilepeným na 

obrazovku.
„Přišla jsem si vzít jen pár svých věcí. Odcházím.“
Postavil se. Udělala krok vzad, naučená krýt si tvář.
„Jestli mě chceš zmlátit, zabít, cokoliv, udělej to 

hned! Už se tě nebojím,“ lhala.
„Co… Proč…? A kam jako jdeš?“ pohled se mu zasta-

vil na dvou kufrech přichystaných v předsíni, kterých 
si předtím nevšiml.

„Za někým, koho miluju,“ odpověděla tiše.
Chtěl ji chytit za ruku, ale ona se mu ustrašeně 

vytrhla. Padl na kolena a začal plakat.
„Prosím, odpusť mi všechno, neopouštěj mě, od-

pusť mi, prosím! Co si tady bez tebe počnu!“
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Ležel jí u nohou, poprvé viděla jeho slzy.
Náhle se nadechla, zadržela vzduch v plicích, vza-

la do rukou kufry, zabouchla dveře a za nimi vy-
dechla…

Zazvonila na zvonek bez jmenovky. Otevřel jí, za-
ostřil na její kufry a tělo, které se třáslo. Objal ji.

„Neublížil ti?“
Pokývala hlavou.
„Udělala jsi velký krok, víš to?“ řekl a podal jí sklen-

ku vína.
„Nikdy jsem nevěřila, že to dokážu… Opustit ho.“
„Jsi silná a úžasná žena.“
Ticho bylo dlouhé a ani vteřinu trapné.
„Co bude teď?“ zeptala se, i když věděla, co jí od-

poví.
„Nevím, kolik času mi zbývá. Nemůžu ti slíbit žád-

nou budoucnost, nechci, aby sis dělala nějaké plány. 
Máme jen to TEĎ, zítra nemusí nikdy přijít.“

Jeho slova připomínala zvuk oceánu. Nikdy ho 
neviděla, nikdy u něj nebyla, ale věděla, že takhle asi 
zní, voní a chutná. Nekonečně nekonečný…

„Neplač. Musíš se naučit za mnou neplakat. Musíš 
se naučit být sama. Musíš si začít zvykat, že jednoho 
dne tady nebudu! Musíš pochopit, že tě skutečně 
miluju, proto nechci dovolit, aby ses ke mně připou-
tala…“

Pootevřela ústa a přiložila je na jeho víčko. Jeho 
dlouhé řasy ji lechtaly na rtech.

„Děkuji,“ šeptem mu vložila slovo do ucha.
A za deset měsíců zemřel na rakovinu.
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„Stejně si myslím, že za všechny tyhle moje stavy může 
to, jaké jsem měla dětství. Že si to s sebou nesu celý 
život a opakuju stejné chyby, jako dělala moje matka,“ 
řekla Simona a objednala ještě jednu lahev vína.

Zazvonil jí telefon.
„No, tati? Nezlob se, nemám čas, ozvu se, ano?“ 

obrátila oči v sloup a položila telefon. Dolila jsem jí 
víno. Místo dolarovek jsem měla v zorničkách dva 
nenápadné otazníky.

„Ty to nechápeš! Tys měla ideální dětství,“ ironicky 
jsem se pousmála, „ale já jsem vyrůstala bez otce, 
matka ho opustila, když mi byly tři. Byl akademický 
malíř, prostě bohém, ženské a chlast, nedalo se s ním 
vydržet, fakt hrozný chlap… A teď zůstal na starý kole-
na úplně sám. Je mu smutno a každý den mi volá, 
abych za ním přišla, popovídala si s ním… Ale už je 
pozdě. Celé moje dětství byl někde v prdeli…!“

„Nezahrajeme si flašku?“ zeptala jsem se.
„Jen my dvě? Hrabe ti? Ta tvoje flaška,“ rozesmála 

se. A to jsem chtěla.
Simona si pár týdnů po naší dámské jízdě koupila 

letenky do Ameriky. Vyřídila si vízum a našla práci. 
Rozhodla se radikálně změnit svůj život. Zapomenout 
na minulost. Začít od začátku.

Ráno jsem ji vezla na letiště. Byla typicky nesnesi-
telná s tím svým strachem, že nestihne letadlo, že ji 
budou na pasovém šacovat a hrabat se jí v tangách, 
že ji z Ameriky pošlou domů, když zjistí, že nemá 
pracovní povolení.

Dopředu se bála toho, co se ještě nestalo, a nesku-
tečně mě tím štvala.

Vtom jí zazvonil telefon. Obrátila oči v sloup.
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„Prosím!?“ Oněměla. Ukončila hovor a ještě stále 
hleděla na displej, který začaly kropit stejně němé 
slzy.

„Co se stalo, proboha?“ ptám se vyděšeně.
„Otec… Dostal mrtvici… Leží v nemocnici. Musím 

mu přinést čisté oblečení… Vždyť kromě mě nikoho 
nemá…“ Utřela si oči a nos, zhluboka se nadechla 
a řekla, ať to otočím.

  

Každý den za otcem chodila, držela ho za bezvládnou 
ruku, vyprávěla mu o obyčejných věcech a přitom se 
snažila obyčejně usmívat. Jakoby nic.

Když vyšla z nemocnice, rozplakala se a plakala 
celou cestu domů. Její otec ji nevnímal, neslyšel, a ona 
mu toho chtěla ještě tolik říct.

Jednoho odpoledne mu celá šťastná přinesla pře-
kvapení: sbírku jeho vzpomínek, prací a úspěchů. 
Útlá knížka vytištěná na ten nejlacinější papír, která 
měla pro ně dva nevyčíslitelnou cenu. Simona dlou-
hé měsíce pátrala v otcově minulosti, poznávala ho, 
zjišťovala, kým byl, co cítil, co tvořil, navštívila jeho 
přátele a dávné lásky. A přišla na to, že mají velmi 
mnoho společného. Že je vlastně celá po něm. Že je jí 
neskutečně blízký, i když jí byl celý život vzdálený.

Vložila mu knížku do nehybné ruky, políbila na 
tváře a řekla:

„Promiň mi to všechno, tati.“
Její otec mrkl očima a jemně se pousmál, tak, že si 

toho nikdo jiný ani nevšiml, ale ona si byla jistá…
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Vzpomínám si na tmavou, ale útulnou světnici, v níž 
jsem jako dítě seděla otci na kolenou a pozorovala 
svoji prababičku v horňáckém kroji, s naškrobeným 
čepcem na hlavě, jak vytahuje z pece voňavé vdo-
lečky. Třásly se jí ruce a pár jí jich vypadlo na zem, 
Zvedla je, pofoukala a dala na talíř. Kromě koláčků 
ještě z komory přinesla dvě bonboniéry po záruce 
a čokoládového zajíčka z loňské Velké noci, a nám 
dětem dala vybrat z krabice, ve které byly perníky, 
které sama ozdobila: koník, ptáček, domeček a velmi 
mnoho srdíček. V okolních vesnicích byla její práce 
vyhlášená a prababička po nocích zdobila, i když už 
na to přestala vidět, i když ty perníky nikdo nejedl 
a nechtěl. Praděda špatně slyšel, když jsme mu chtěli 
něco říct, museli jsme mu to přijít zakřičet do ucha. 
Jen babičce rozuměl, i když mlčela. 

Můj otec tyto návštěvy miloval. Seděl tam v tichosti, 
občas nás napomenul, abychom nevyváděli, a s lás-
kou a pokorou poslouchal prarodiče. Jednoho dne, 
když venku byly velké mrazy a ledovka, pradědeček 
šel jako každý den do chlívku nakrmit zvířata. Pod-
klouzlo mu to, spadl a zůstal ležet mrtvý na zemi. 
Babička vyměnila bílou sukni se zástěrou za černou 
a navždy přestala zdobit perníková srdce. Seděli jsme 
v té tmavé, malé místnosti mlčky a přišlo nám zvlášt-
ní, že už nemusíme křičet. Prababička odešla za pra-
dědečkem za dva týdny. Nedokázala bez něho žít.
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Utrpení mladé slepičky

Pracovala jsem jako kosmetická redaktorka v jednom 
českém ženském magazínu, dennodenně se hrabala 
ve skříni plné krémíků, šampónků, parfémíčků, bojo-
vala s místními pravidly, že kdo u nás inzeruje, jeho 
výrobek vychvalujeme do nebes, i když nám po něm 
vypadají všechny vlasy, potila se na koberečku u šéfo-
vé, která nikdy nebyla s ničím spokojená, no prostě 
Ďábel nosí Pradu v realitě. Ze zoufalství mě vytrhla 
nabídka zahrát si ve filmu. WAU!!! 

Zavolal mi sám pan režisér, který urgentně sháněl 
dvojnici hlavní ženské představitelky – známé švéd-
ské herečky, a když viděl moji fotku, bylo mu jasné, 
že ji našel. Jde o nízkorozpočtový umělecký film, nic 
za to nedostanu, ale poznám zajímavé lidi a zahraju si 
dvojnici zahraniční hvězdy, asi její sestru nebo siam-
ské dvojče… To může být dobrý začátek mé herec-
ké kariéry, pomyslela jsem si. A když bylo po všem, 
došlo mi, že té heeerecké hvězdě se nechtělo špinit 
si nehty některými scénami, a tak hledali menší hvěz-
du, respektive nehvězdu, které to vadit nebude.

Bylo mi řečeno, že budu točit maximálně dvě 
hodinky jednu scénu, text se nemusím učit žádný. 
Zapomněli mi ale říct, že mám uzavřít životní pojist-
ku a vzít si na druhý den volno v práci, či raději na 
celý týden.

  

Svatkova_Slon_text_04.indd   19 19.7.2010   11:20:28



20

Režisér byl milý a tichý, teď už vím, že se bál, že ho za 
to všechno kopnu někam. Velkolepě mě nabrali před 
domem, tři hodiny mě líčili a připínali mi na hlavu 
metrový ohon, další dvě hodiny jsme čekali na tmu, 
až se konečně moje slavná scéna začala o půl druhé 
v noci natáčet. Šlo zhruba o to, že jsem ve žlutoze-
lených minišatičkách, úplně bosá, běhala asi pade-
sátkrát po lese z bodu A do bodu B, přičemž mi do 
tváře mířila požární hadice, střílela silným proudem 
a vytvářela tak dojem dešťového orkánu.

Hned při prvním zkušebním běhu jsem si rozsekla 
koleno, takže jsem v záběru vypadala jako krvácející 
žlutozelené zmoklé kuře, načež se do mě dala zimni-
ce z chladu provázená zimnicí ze vzteku: proklínala 
jsem celý film, celý štáb, který tam stál v teplých miki-
nách a žvýkal bagety, pobavené hasiče, a hlavně toho 
idiotského režiséra, který se schovával za kamerou 
a tvářil se, že mě lituje. Když byla „kuřecí“ scéna nato-
čená, zabalili mě do deky, posadili do vyhřátého auta, 
přinesli horký čaj a já jsem s fialovou pusou mezi 
drkotáním zubů vypustila tichý hlásek umírajícího: 
„Oddddvvveeezzzttteee me prrrooossssim dododo-
můůů…“

Když se všichni nenápadně vypařili na cigaretku 
a nechali mě polomrtvou v autě, bylo mi jasné, že to 
ještě neskončilo, jen mi to nikdo nemá odvahu říct. 
Až přišel sám Pan režisér, nahodil pohled zoufalého 
psa a poprosil mě ještě o maličkou, krátkou, fakt už 
poslední scénu. Tentokrát mě srazilo nákladní auto 
a já jsem hrála mrtvolu: ležela jsem v těch minišatič-
kách v bahně, hasiči stále stříkali, já se klepala zimou 
tak silně, že jsme tu scénu točili o hodinu dýl, až jsem 
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se konečně klepat přestala a všichni si mysleli, že 
jsem skutečně umřela, a režisér zavolal: „Stop! Máme 
to!!!“

Nevzpomínám si už, jak jsem se dostala domů, 
v horečkách jsem proležela celý víkend a v tom deli-
riu si představovala, jak získávám za ten nadlidský 
výkon Oscara.

  

Přesně za rok se konala slavnostní premiéra filmu. 
Dorazila jsem s kamarádkou a připravovala ji na scé-
nu, ve které budu hrát já. Ona mě tam hledala marně, 
jen já sama jsem věděla, že to utíká moje tělo, že to 
dokonalé mrtvolné ztvárnění patří mně. Prostě oby-
čejná dublérka (nebo kaskadérka?). Byla jsem z toho 
tak zklamaná, že jsem na rautu do sebe exla tři paná-
ky fernetu, když ke mně přišel sám Pan režisér, kte-
rému jsem posilněná alkoholem řekla všechno, co si 
o něm myslím.

Za tři dny mě pozval na rande. Ten den strašně 
pršelo, ještě jsem zpomalila, abych nepřišla do kavár-
ny jako první, ale on už tam byl, promočený až na 
kost.

„Kde máš deštník?“ zeptal se překvapeně.
„Já deštníky nikdy nepoužívám. Miluju, když zmok-

nu,“ ironicky jsem se usmála.
„Přijelas autem?“ Bože, tolik otázek naráz…
„Ne. Pěšky až z domu.“
„To není možné, vždyť jsi úplně suchá,“ čekal nějaké 

logické vysvětlení.
„Hm,“ pousmála jsem se, „díky tvému filmu jsem se 

naučila vyhýbat dešťovým kapkám.“
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Jaké to bylo poprvé

Měli jsme první rande. Oblohou hřměla letní bouř-
ka. Už jsi mě čekal, promočený na kost, soustředěně 
zkoumaje nápojový lístek. Vešla jsem úplně suchá, 
i když cesta za tebou byla nekonečná, plná zmate-
ných turistů splašeně pobíhajících sem a tam, hleda-
jících únik před kapkami. Řekl jsi, že když jsem vešla, 
zůstal jsi v němém úžasu, jak zářím, jako by slunce 
vystoupilo zpod mraků do toho baru v podzemí. Vle-
pila jsem ti pusu. Úplně první.

Ani na chvilku mi to nepřipadalo nevhodné, snažila 
jsem se totiž zakrýt, jak mi cuká koutek (vždy, když 
jsem nervózně vystrašená a nejistá). O čem se bude-
me bavit? Co když nastane trapné ticho? Co když na 
tebe prsknu slinu? I to se mi občas stává… Když chci 
udělat dojem…

Dali jsme si dvě deci červeného a potom ještě jed-
nou. Vybrala jsem jihoafrické, ty ses ve vínech ještě 
roztomile nevyznal. Po dvou hodinách neustálého 
úsměvu mi přestal cukat koutek. Zvykl sis na tento 
u mě nevídaný stav, signalizující: jsem z tebe hotová. 
Zeptal ses mě, proč se stále hladím po ramenou. Řek-
la jsem, že nevím. Pomyslel sis, že proto, že mi chy-
bí láskyplné pohlazení, ale neodvážil ses to vyslovit 
nahlas. Mohlo by mě to urazit.

Byls slušný. A milý. A to dobro v srdci se odráželo až 
na dně mé sklenky, jejíž stopku jsem neustále žmou-
lala mezi prsty. Číšníci si nás dávno přestali všímat: to 
jsou ti, co u jednoho drinku prosedí tři hodiny.
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Po čtyřech hodinách jsme stáli na ulici a čekali, co 
se bude dít. Řekl jsi, že máš hlad, že bychom mohli 
jít na pizzu. Polkla jsem suchý vzduch po bouřce. 
Pizzu jsem nejedla alespoň pět let, podobné kalo-
rické bomby jsem si užívala jen ve svých přejídacích 
záchvatech. Nechtěla jsem ti hned na první schůzce 
ukázat, že to mám s jídlem tak trochu jinak… Že nebu-
de žádný McDonald, KFC ani „vepřo knedlo zelo“. 
Že si úzkostlivě dávám pozor na to, co vložím do úst. 
Že jsem rozmazlený fracek a zakrývám to tím, že se 
označuju za gurmánku. A že se občas nacpu a vyzvra-
cím to. A že to občas je vlastně každý den.

Navrhla jsem, že bychom mohli nakoupit a uvařit 
u mě doma.

Ani na vteřinu mi to nepřišlo nevhodné, i když 
jsem nežila sama (ale v polorozpadlém dvouletém 
vztahu s tím, kdo právě nebyl doma).

Cestou jsme se zastavili ještě na jedno pivo a tys 
z batohu vytáhl nové levisky. Chtěl ses mě zeptat, 
jestli ti sednou, tak jsi odešel na záchod se převléct. 
Když ses vracel, právě jsem dopisovala SMS svému 
tehdejšímu příteli, který sondoval, kde jsem a s kým, 
co dělám a co budu dělat. Napsala jsem mu, že jsem 
unavená a chystám se spát. Poprosila jsem tě, aby ses 
otočil. Pleskla jsem tě po zadku a řekla, že jsou super. 
Ani na chvilku mi to nepřišlo nevhodné, měla jsem 
už tolikrát otřepaný a kýčovitý pocit, že se známe 
snad celý život…

Otevřeli jsme si lahev drahého vína, které jsem si 
schovávala právě pro takovou chvíli, zatímco tys vařil 
thajské rizoto. Bože, kdybys tak věděl, že za normál-
ních okolností bych maso usmažené na oleji a posy-
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pané arašídy nikdy nevložila do úst, ale snad ti teď 
neukážu, jaká jsem ve skutečnosti… příšerná…

Seděla jsem na okně a pozorovala tě. Tak strašně je 
muž sexy, když s radostí vaří! Dal jsi mi ochutnat na 
vařečce a já jsem myslela, že se zblázním. Nic lepšího 
jsem nikdy v životě nejedla.

Vůbec mi přišlo nevhodné, že jsem si naložila větší 
porci než ty a nahlas mlaskala a mňamkala a rozplý-
vala se nad neobyčejně obyčejným rizotem. Tys mě 
s úžasem pozoroval, to moje na kost vychrtlé tělo, 
a padal ti obrovský kámen ze srdce. Bál ses, že bych 
mohla být třeba anorektička jako všechny modelky, 
herečky a podobné úkazy. 

Zničehonic jsi vstal od stolu, klekl k mým nohám 
a políbil mě. Poprvé tak opravdově. „Promiň, nevím, 
co to do mě vjelo, úplně se mi zatemnil mozek…“ 
vylekaně ses ode mě odtrhl. Připadals mi jako malý 
chlapec, jenom bolest na tváři po tvém strništi mě 
vyvedla z omylu.

Odcházels ve čtyři ráno, poté, co jsme se na terase 
několik hodin líbali. Připadala jsem si znovu jako tři-
náctiletá holka, která ještě netuší, ale ochutnává, pro 
kterou strávit celou noc v objetí je ten nejerotičtější 
zážitek. Zavřela jsem za tebou dveře, dojedla jsem 
i tvoji nesnědenou porci rizota, ošetřila odřenou tvář 
hojivou mastí a ulehla stále s tím úsměvem, který se 
nechtěl a nedokázal vytratit.

ICQ druhý den:
walker (11:42 PM): Ty máš v sobě tolik emocí! Během 

chvíle ti proletí hlavou tolik myšlenek a všechny se 
s lehkostí odrazí na tvojí tváři 

nitro (11:43 PM): Co to znamená?
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walker (11:44 PM): Že se na tebe moc hezky kouká ☺ 
Je neuvěřitelně zajímavé, jaké boje svádíš.

nitro (11:45 PM): Jaké boje vidíš?
walker (11:46 PM): Kdybych věděl, jaké boje to jsou, 

byl bych ten, který ví…
nitro (11:46 PM): Ale je zajímavé, že vidíš, že bojuju… 

To znamená, že se mi to nedaří moc skrývat…
walker (11:47 PM): Ale ty je přece nemusíš skrývat… 

Buď sama sebou!
nitro (11:50 PM): Věřil bys mi, kdybych ti řekla, že 

jsem se do tebe zamilovala na první pohled?
 walker (11:51 PM): Raději ne, byl bych pak zklamaný, 

kdyby to nebyla pravda…
Víš, potkat blízkou duši je úžasný a nezapomenu-

telný zážitek. Je to stav, kdy s touto duší po prvním 
setkání přirozeně vpluješ do hovoru, vše je samo-
zřejmé a ty máš pocit, že jen navazuješ na rozhovor 
už někdy přerušený. Nedá se popsat, jak se to pozná, 
prostě to přijde samo. Jako Láska… Když hledáš, 
nenacházíš. Ale když se přestaneš soustředit, přijde 
to samo.
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