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„Mám ještě dvě! Tak to už je dobrý, ne?“ Andrea. Sto osmdesát 

šest centimetrů vysoká blondýna, z dálky bohyně války, zblízka 

vlastně taky; její ramena byla definitivně širší než boky, díky čemuž 

si na ni žádný drzoun obvykle nic nedovolil (pokud nebyl ještě vyšší 

než ona). Jestli jste ale zvládli dohlédnout tak vysoko, abyste jí 

viděli do očí, možná byste došli k závěru, že je to v duši malej, 

hodnej mazel v těle obryně, z čehož má trochu mindráky.  

„Kde jsi vzala dvě stravenky?“ Eva. Máma dvou pubescentních 

dětí, na první pohled mírná pohodářka, ale trpí celoživotními 

úzkostmi, jež se snaží skrývat. Kvůli různým katastrofickým 

scénářům, honícím se její hlavou, chodí často s rozostřeným 

pohledem, což se jí již několikrát málem stalo osudným. V takových 

scénářích její dcera třeba nevyplave nad hladinu, když zas skočí 

šipku do bazénu, aby se rozplavala před závodem. A její syn jednou 

zůstane úplně sám, opuštěný, na dně, protože je to stejný 

introvertní mimoň jako ona. 

 „Určitě si je šetří několik měsíců,“ zamumlal Michal. Sto 

sedmdesát tři centimetrů vysoký, (dle slov jeho otce přerostlé) 

hnědé vlasy, (dle slov jeho matky krásné) šedomodré oči – podle něj 
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jediná komodita, díky níž je zajímavý. Pokud tedy zrovna nestojí 

vedle své sestry, protože v tom případě se oči kohokoli upírají 

právě na ni a on sám ani neexistuje.  

„No, ještě mi zbyly, jak jsi mi dávala minulej měsíc,“ odpověděla 

Andrea. Michal se zašklebil a Andrea do něj nenápadně drcla. Drž 

klapačku. 

„Tak tam zajedem?“ Eva obrátila svůj pohled na manžela, který 

právě řídil stříbrnou oktávku. Manžel chvíli neříkal nic, předjížděl 

bílou avii (protože i když dají starýmu krámu novou kastli, pořád 

s ní po dálnici – debilové – budou jezdit pětasedmdesát!), a když se 

znovu zařadil do pravého pruhu, ztlumil rádio a pokrčil ramenem. 

„Jestli na to máš…“ utrousil rádoby lhostejně. David. Čtyřicítka 

na krku, a přestože většinu svého života vypadal, že je starší, než ve 

skutečnosti byl, poslední dobou se tak i cítil. Jeho noční můrou je 

hypotéka na byt a rodinný rozpočet. Během osmnáctiletého 

manželství s Evou měl už mnoho koníčků, od rybaření po pěstování 

letniček. Eva by mu schválila téměř cokoli, hlavně aby se nenudil, 

protože to pak muži v zásadě začnou akorát dělat kraviny.  

Eva protočila oči. 

„Jedem,“ schválila matka oběd u mekáče. 

Jenže když pak sjeli k obchodnímu centru a už z kolony 

poskakujících aut viděli, že je parkoviště fastfoodu úplně plné, otec 

rodiny nabručeně sevřel volant, matka nervózně sevřela sedadlo 

a dcera ucítila, že je zle. 

„To nevadí, mají drive through!“ vyhrkla Andrea v předstihu. 

Drájsru, protože měla radši sporty než jazyky. 

„Já to tam neumim objednávat,“ zamumlal David a popojel půl 

metru. 

„Tak objedná Míša, když sedí za tebou,“ zavelela Eva a mrkla po 

Michalovi.  
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Tohle celé byl takový jejich rituál. Na zpáteční cestě z výletu po 

Liberci, kam pravidelně jezdili co dva měsíce, se pokaždé zastavili 

v mekáči. Někdy jen na kafe, jindy na jídlo. Tatínek dělal, že ho 

nejvíc zajímá útrata. Maminka dělala, že je otec hlavou rodiny a že 

na jeho názoru záleží tolik, že kdyby prostě nechtěl, tak tam 

nepojedou. I funkční rodina musí mít své kompromisy. 

„Jak jinak,“ povzdechl si Michal. Věděl, že dodávat cokoli 

sarkastičtějšího nemá význam. 

Pomalu autem proskákali kolonou hladových řidičů ke stojanu, 

z jehož reproduktoru se ozval příjemný mužský hlas. 

„Dobrý den, co si dáte?“ 

Michal odříkával objednávku (Eva přitom tiše počítala, David 

napjatě sevřel volant – hlavně se mě na nic neptejte!), přidával nebo 

zase rušil pití – to podle toho, co mu našeptávala jeho zmlsaná 

sestra – a hranolky navíc, pak se Andrea přes něj vyklonila z okna: 

„Jo, a taky ovocnou taštičku, jakou vlastně máte?“ 

Michal byl rád, že odsud bydlí docela daleko. Procento trapnosti 

se zvyšovalo s každým momentem, kdy jeho rodina upravovala 

objednávku, než byli všichni spokojení.  

„Zkontrolujte prosím, jestli je vše v pořádku,“ ozval se pobavený 

hlas. Michal přejel pohledem monitor, na němž ještě před chvílí 

přibývaly a zase mizely položky. 

„Jo, dobrý,“ řekl otráveně Michal. 

„Děkuji, přejeďte prosím ke dvojce zaplatit.“ Dutě to prsklo, jak 

se operátor odpojil. 

Popojeli. A ještě kousek. 

Michal zaplatil celou objednávku tristní kombinací stravenek 

a drobných. (Díky – díky bohu za to, že odsud bydlíme dalších čtyřicet 

kiláků!) Opřel si bradu o pěst, loket v otevřeném okýnku auta, zíral 

dopředu, zákazníci byli obsluhováni a odjížděli pryč, jeden za 
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druhým. Už byli skoro na řadě; z auta před nimi se natáhly dvě 

štíhlé, solárkem upálené, ženské ruce a převzaly v papírových 

sáčcích jídlo od skoro bílých, mužských rukou obsluhy. 

David popojel a zastavil tak, aby celou objednávku přebral 

Michal. 

Michal poposedl a natočil se trupem k oknu. Uvnitř kukaně drivu 

stál kluk, bylo mu něco přes dvacet, v uchu handsfree a dokončoval 

další objednávku. Stál k nim zády, balil do papírových sáčků 

burgery a jiné, nasycenými tuky a solí přecpané prasárny. Odběhl za 

roh, a když se vrátil, nesl v ruce vanilkový shake. Michal se zamračil. 

„To měl být jahodový shake,“ houkl do okýnka. 

Kluk se na něj překvapeně otočil a párkrát zamrkal. Přešlápl 

a pak se pomalu usmál. 

„Aha, jasně,“ zamumlal, volnou rukou si prohrábl ofinu tmavých 

vlasů s fialovým melírem a kvapně odcházel vyměnit nápoj. Když se 

vrátil, nesl v jedné ruce ten původní vanilkový shake a v druhé 

jahodový. Oboje podával Michalovi. 

„Ale tohle přece…“ 

I přes původní protest Michal automaticky zvedl ruce, aby 

uchopil kelímky, zatraceně, ještě by se mu mohly cestou vylít do 

klína, zamračeně sledoval tenká plastová víčka. Jenže ten kluk 

kelímky nepouštěl a Michalovi přeběhl mráz po zádech, takové to 

zmařené očekávání, když víte, že něco mělo proběhnout, ale něco 

nebo někdo to překazí a překvapí vás. Zvedl pohled ke klukovi 

v okýnku a zamrzl. 

On snad…? 

„To je bonus,“ vysvětlil tlumeným hlasem. „Stejně bych to musel 

vylít, vanilkový se moc neprodává,“ s úsměvem mrkl na Michala, 

kelímky mu teď vyloženě strčil do rukou a (pohladil ho ten kluk 

svým palcem po prstech, nebo co?) Michal je málem upustil. Asi tři 
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vteřiny trvalo, než se probral, a zaraženě podal pití Andree, která se 

ho lačně chopila. 

Jeden papírový sáček, další, Michal je podával matce dopředu, 

která kontrolovala obsah. 

„A tohle je pro vás,“ podával poslední sáček Michalovi, 

průzračně modré oči přimhouřené pobavením. Michal nakoukl 

dovnitř, jo, dobrý. Měl pocit, že je rudý až na zadku. Tak už jedem, 

jedem, jedem. 

„Díky. Nashle,“ houkl Michal, hlas mu přeskočil jen nepatrně 

a kluk v okýnku se široce zazubil.  

Otec vyslyšel jeho tiché modlitby, pohnuli se vpřed a vyjeli pryč. 

Michalovi divoce tlouklo srdce, co to sakra mělo být, co to, do 

prdele, všechno bylo?  

Ozval se dlouhý, srkavý zvuk. Michal se znechuceně otočil na 

svou sestru a chtěl si do ní rýpnout, jenže ta jen zamyšleně 

ocumlávala konec brčka a rentgenovala ho pohledem. 

„Mami, všimla sis,“ začala pomalu a Michal se bůhví proč orosil, 

„že ten kluk v okýnku měl oční linky?“ 

„Cože?“ otočila se Eva dozadu, ale dohlédla jen na Michala, který 

se honem snažil skrýt svůj vyděšený výraz. „Nevšimla, viděla jsem 

jen ty jeho vlasy.“ 

„Jo, černý a trochu fialový,“ kývla Andrea. 

„No jo, měl to pěkně udělaný, co?“ zakončila matka řečnickou 

otázkou. 

David tiše zamručel, nebylo mu rozumět, ale Michalovi byl otcův 

názor na takové věci docela jasný. 

Cesta domů dál probíhala v klidu, autem se linula vůně 

přemaštěných jídel a sladkého pití a Michal byl rád, že má čas si 

v tichosti utřídit myšlenky. Jenže to by vedle něj nemohla sedět 

ségra. Drcla do něj kolenem. 
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„Nevibruješ náhodou?“ zeptala se, tiše a nenápadně. 

Michal vyndal z kapsy mobil a zkontroloval příchozí zprávy, 

sestra mu napsala na messenger.  

Ten kluk tě balil B) 

Michal vydal pohoršené tsk. Tlak mu notně stoupl. 

Nebuď blbá, odpověděl jí a chtěl schovat mobil, ale ona psala zas. 

Bylo to očividný. Nenechal ti náhodou mobil naškrábanej na 

ubrousku?????? lol 

To ty sis všimla, že měl linky. Jsi chtěla, aby tě pozval ven, nebo 

co?? 

HA takže sis toho všiml taky že jo 

byl ode mě asi metr, jasně že jsem si všiml 

A nějak tě to rozházelo 

No nic, tak jdi koukat z okýnka a přemýšlet, jak se tam vrátíš 

a pozveš ho na rande 

Voe 

Andrea se ušklíbla, schovala mobil. Až domů se tvářila náramně 

spokojeně. Zato Michalova nálada klesala pod bod mrazu. Ale o co 

mu vlastně jde, proč je najednou tak podrážděnej? Byl to jen 

obyčejnej kluk se stylem, k němuž by Michal nenašel odvahu, ani 

kdyby mu někdo zaplatil. Linky kolem očí, modrých jako oceán. 

A kdy si kurva všiml, že měl modrý oči?! Ani u holek, se kterými 

chodil, si nedokázal barvu očí zapamatovat, což mu nejedna vmetla 

do ksichtu. Krucinál. 

Doma, když všichni odhodili bágly a kabelky v předsíni 

a spěchali do kuchyně, aby snědli vychládající jídlo, měl Michal sto 

chutí svůj burger vyhodit. Ale to by nesměl být doma otec – kdyby 

vyhodil jídlo, dostal by kázání, a to by dřív umřel nudou, než by si 

vyslechl konec těch řečí. Michal se odevzdaně došoural ke stolu, 

který byl zavalený papíry a kelímky, posadil se a cucl si brčkem 
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ledového čaje od Evy. Rozbalil svůj sáček – značně se mu ulevilo, 

když na ubrouscích položených navrchu neviděl známky po 

propisce. Vrhl více méně vítězoslavný pohled po Andree, která jen 

pokrčila rameny a cpala si do pusy hranolky. 

A pak Michal uchopil svůj kuřecí sendvič a otočil ho, aby jej 

vybalil, ale z ohybů umaštěného papíru mu do klína vypadl jiný, 

menší papírek, přeložený napůl. Vykuleně na něj zazíral, než rychle 

přejel pohledem po ostatních členech rodiny – táta ladil rádio 

a máma mu při tom asistovala, Andrea se přehrabovala v sáčku, 

jestli ještě někam nezapadl další hranolek. Papírek rychle strčil do 

kapsy džínů a zakousl se do sendviče, jako by se nic nestalo. 

Srdce až v krku, nasládlá houska se v ústech měnila v písek, 

křehký salát hořkl a maso nemělo žádnou chuť. 

Kolem žaludku divný pocit a v hlavě divné, divné myšlenky.  

 

* * * 

 

Michal nemohl pořádně usnout. Přemýšlel o papírku, co měl 

stále ještě zastrčený v kalhotách, které teď ležely na dně skříně. 

Nechat je přehozené přes židli jako obvykle si netroufl. Co kdyby 

o ně Andrea nějak zavadila a papírek vypadl na zem? Co kdyby 

rovnou prohledávala kapsy, aby snad našla pár drobných, které by 

mu chtěla štípnout? I tak, když je složené hodil do skříně, ještě na 

ně položil mikinu. Pro jistotu. Co si to nalhává… jakou jistotu?! 

Kdyby se Andree chtělo, tak mu ty kapsy proleze. A kdyby máma 

chytla uklízecí náladu, bude probírat i použité oblečení ve skříni! 

Michal se převalil na druhý bok, poškrábal se ve vlasech 

a promnul si únavou opuchlé oči. Mrknul na mobil, čtvrt na tři. 

Sakra. Zejtra bude nepoužitelnej.  

* * 
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„Vstávej, brácha, hoď sebou!“ houkla Andrea, zatímco s ním 

pořádně zatřásla. 

Michal otráveně zavrčel, za takový budíček měl vždycky sto 

chutí dusit ji polštářem. Aspoň pět minut. 

„Co jsi dělal celou noc?“ zeptala se a šťouchla ho do ramene. 

Michal zabořil hlavu do polštáře. 

„Uh, nebo že bych to radši nechtěla vědět?“  

„Ty seš kráva,“ zahuhlal Michal. Společný pokoj se sestrou, která 

měla trapné narážky častěji, než bylo vhodné, bylo hotové peklo. 

Hodil po ní polštář, skoro se i trefil, Andrea proklouzla dveřmi. Pak 

ale ještě vykoukla. 

„To si asi budeš muset vzít nový pyžamo,“ zakřenila se 

a konečně definitivně zmizela v chodbě. Prostě kráva.  

Michal se mátožně posadil na posteli. Posledních pět nocí kvůli 

tomu papírku víc čučel do zdi, než aby spal. Bylo to k vzteku. 

Nevěděl o tom klukovi absolutně nic. Viděl se s ním tak tři minuty. 

Musel v tom drivu vídat desítky lidí denně, jak dlouho a jak často 

tam asi tak dělá?  

Kolika jiným lidem strká k jídlu i papírky s telefonním číslem? 

Nejhorší ale bylo, že během nocí, které většinou probděl, 

kolikrát držel svůj telefon v ruce, do příjemce zpráv napsané číslo 

z papírku a civěl na pomalu blikající kurzor. V duchu už poslal 

spoustu zpráv, ale ve skutečnosti ani jednu. Jak se jmenuješ? Odkud 

jsi? Proč jsi mi dal telefon? Na první dvě nemohl znát odpověď, ta 

třetí otázka mu ale přišla trochu zbytečná. Pokud… Pokud to celé 

nebyl jen nějaký trapný vtip. Běžně dáváš svůj telefon lidem v drivu? 

Nepříjemný pocit, když tohle napsal. Ale pak to zase vymazal. 

Zajdem na pivo? To by se nějak udělalo, půjčil by si od ségry, stejně 

všechno, co mu během roku ukradne z kapsy, syslí někde u sebe ve 

stole. 
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„Tak dělej, Michale, musíme jet!“ zavolala máma z koupelny. 

Michal se došoural k prádelníku, vybral si ponožky a tričko 

a navlékl si šedé džíny. Zavřel dveře. Ne, teď mu sem Andrea 

nepoleze. Ať už pronáší jakékoli poznámky, nahej brácha je pro ni 

prostě tabu. A stejně je to i obráceně. 

Oblékl se, mobil zastrčil do zadní kapsy a zamířil do kuchyně, 

pořádně se napil svého připraveného, chladnoucího kafe. Zakousl 

se do suchého rohlíku, opřel se zadkem o linku. Utahaný jak zvíře 

a taky napjatý – čekal na zprávu, která ani nemohla přijít, protože 

na to číslo z papírku přece nic neposílal. 

Máma přišla pro svoje kafe, odnesla ho ke stolu a cestou 

nesouhlasně mlaskla jazykem. 

„Seš jak mrtvola, začneš chodit spát dřív,“ poznamenala 

a pročítala něco na svém mobilu. 

Michal ani přesně netušil proč, ale po téhle poznámce odložil 

hrnek zase na linku, vytáhl z kapsy telefon, rychle a přesně navolil 

číslo příjemce zprávy (protože si ho už dávno pamatoval) a napsal 

textovku. 

Co chceš? 

Ťukl na odeslat a okamžitě ho polilo horko. Telefon mu tak tak 

nevyklouzl z ruky, odložil ho na linku vedle kafe, rádoby 

nonšalantně oždibával rohlík a nevěřícně zíral na tmavý displej. Co 

to, do prdele, vyvádí? Píše na cizí číslo, co určitě není na toho kluka 

z okýnka, ale na nějakýho úchyla! A možná se to ani nevylučuje!  

Jenže… Díky tomu, že píše až teď, má zase šanci poznat, jestli je 

jen jedním z mnoha. Určitě mu napíše něco jako: kdo jsi, já teď 

nevim, kdy jsme se viděli, a pak bude jasný, že rozdává telefon 

kdekomu. 

Pípla esemeska. Upít kafe, odložit rohlík.  
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Michal mrkl po mámě, která se mračila na svůj telefon. 

Z koupelny bylo slyšet tlumené škrábání, jak se táta holil. Andrea 

vešla do kuchyně, nasypala si do misky lupínky a kydla na ně jogurt, 

beze slova si sedla ke stolu a začala jíst, vedle misky zápisník 

a propisku, nejspíš zuřivě zapisovala nějaký nápad na další novou 

povídku, kterou stejně zase nikomu nedá přečíst. 

Otřel svou ruku do kalhot (kdy se mu sakra stihla zpotit?) 

a otevřel příchozí zprávy. 

Už jsem si říkal, jestli jsi ten lístek vyhodil. Nepůjdem ven? 

Michal si ty dvě věty přečetl ještě asi desetkrát, neschopen 

odtrhnout oči, přemýšlel, jestli se z nich dá vůbec něco důležitého 

poznat. Ale nakonec ho napadlo jen to, že ten kluk asi párkrát 

dumal nad tím, jak skončil jeho lístek s číslem. Nepůjdem ven… To 

znělo všelijak, nejpravděpodobněji jako rande, ale možná taky jen 

tak, prostě někam zajít… Vole, určitě ti tajně podstrčí svoje číslo, aby 

pak s tebou šel jen pokecat do hospody, ne? Tohle mu znělo v hlavě 

už taky po sto padesáté, sám nad sebou zakoulel očima. Jasně, že 

bylo nejpravděpodobnější, že dostal číslo proto, aby spolu zašli na 

rande. Což bylo naprosto skvělý. Lichotivý. A taky příšerný, totálně, 

mrazivě děsivý. V Michalovi se všechno sevřelo napětím. Tohle bylo 

úplně poprvý, co ho nějaký kluk takhle oslovil. I když, oslovil není 

zrovna ten správný výraz… Ale vzhledem k tomu, jak se setkali, a že 

u toho byla celá jeho famílie, bylo fakt, fakt milý, že to ten kluk 

vymyslel takhle. 

Přešlápl, upil znovu kafe, mrkl na hodiny a pak ke stolu, kde 

sestra dojídala snídani a máma dopíjela kafe. Z koupelny zvuk vody; 

teď nebude mít prostě čas na vymýšlení nějaké speciální 

a dvojsmyslné odpovědi, díky níž by se později zvládl vykroutit 

z případně nepříjemného scénáře. 
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Měl za sebou skoro týden bezesných nocí. Nocí, během nichž 

přemýšlel, nejdřív rozezleně, pak trochu zoufale a nakonec 

s napětím z nejistoty… Takže si řekl, že ze sebe tak jako tak nemůže 

udělat blbce. A ani ho ze sebe dobrovolně dělat nebude.  

Já ale nejsem z Mladý Boleslavi. 

Naprosto jasný vzkaz – chtěl bych, ale nemůžu. Telefon stále 

v ruce, doufal v brzkou odpověď, ale nedočkal se. No fajn, tak si 

nějakej ujetej kluk s fialovýma vlasama a očima jak démon z mangy 

ujasnil, že kdyby chtěl, tak mu jinak heterosexuálně vyhlížející kluk 

odsouhlasí rande, takže se mohl poplácat po rameni, že je dobrej, 

a už nemusel dál odpovídat svojí nervózní, trapně nezkušené 

a ubohé oběti pozornosti… Anebo prostě neměl zájem o někoho, 

kdo není místní. 

Zklamaně uklidil telefon, adrenalin proudil krevním řečištěm 

a dožadoval se praktického využití. Michal by nejradši do něčeho 

praštil. Jenže jeli jako rodina na Andreiny závody, povzbuzovat 

a držet palce. Připojil se k ostatním, co se v předsíni obouvali 

a oblékali, a pak popadl Andreinu tašku, která vážila snad tunu, 

i když podle jeho názoru k plavání stačí jen plavky, brejle a ručník. 

Svaly na jeho paži a trupu se pod tou tíhou napjaly a jemu se 

nepatrně ulevilo. 

„No teda, čím jsem si to zasloužila?“ zeptala se Andrea zaraženě. 

Máma se na něj potěšeně usmála. Pokrčil rameny, co by jim asi řekl?  

 

* * * 

 

Závody nedopadly nijak překvapivě, Andrea byla druhá. Start 

mívala bleskový, ale jako by se snad bála být první, pokaždé během 

poslední padesátky ztratila tempo a končila druhá nebo třetí. I tak 

byla dobrá a Michal ji velmi tajně a velmi tiše obdivoval. Jestli teď 
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šlo o nějaký okresní kolo, nebo o co vlastně, si teda nebyl vůbec 

jistý, všechny ty závody mu dost splývaly. Vždycky byl kvůli nim 

sobotní den úplně zabitý, což bylo to podstatné a taky to nejvíc 

frustrující. 

Andrea byla na šatnách, a tak na ni zbytek rodiny čekal ve snack 

baru před vstupem. Michal skoro celý závod myslel na to, jestli 

náhodou nepřišla odpověď, jenže mu přišlo nefér upoutávat 

pozornost jinam než na ségru, která jejich podporu potřebovala. No, 

a představa, že mu přijde nějaká SMS, která by ho rozházela 

(fantazii měl Michal po matce) a třeba by i před rodiči řekl nějakou 

blbost, ho docela znervózňovala. 

Musí počkat do auta. (Tahle věta byla jeho nynější mantra.) 

Konečně zahlédl Andreu, jak se vyčerpaně, ale se zubatým 

úsměvem hrne k nim, tašku přes rameno. 

„Tak můžem, Kobzina mi později zavolá, kdy bude další trénink, 

protože jsou prej plný harmonogramy.“ 

„Dneska jsem vážně koukal, jak jsi dobrá. Škoda, že to uteklo 

o takový kousek,“ poznamenal táta, což si zasloužilo překvapený 

výraz Evy. Obvykle totiž Andreiny závody reagoval stabilním jo, 

dobrej závod. Andree trochu škobrtla noha při dalším kroku, 

podívala se na otce a úplně se rozsvítila. 

„Dík!“ 

Konečně v autě, Andrea to zalomila během prvních deseti minut 

jízdy, řídila máma, táta s ní tlumeným hlasem probíral, co bude 

muset všechno objednat z hudebnin, ta kytara už prostě hraje úplně 

na hovno. 

Michal se podíval na telefon – dvě nové zprávy. Dvě. Rychle je 

otevřel. 

Já vim, že ne, já taky nejsem z Boule. Jen tam dělám. 
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To znělo trochu stalkersky, promiň :D Znám tě, bydlíš kousek ode 

mě. Nezajdem na Hrušovák?  

Michal se mračil. Byl si dost jistý, že toho kluka neznal. Ani 

rodiče, kteří na sídlišti viděli vyrůstat kdekoho, ho nepoznali… 

Hrušovák je ok, napsal pomalu a přemýšlel. Dneska nejdřív 

v šest…? 

Odpověď tentokrát pípla téměř okamžitě. Náhoda, nebo čekal, 

až Michal napíše? 

Tak fajn, ukážu ti, jak se lítá, bude to super. :) 

Jak se lítá? … To je nějaký slang, nebo co? Trochu se ošil. 

Nesnášel výšky. Ale zase, jak by jako mohl na Hrušováku lítat? 

Hrušovák je jen rybník, za ním malá louka s jedním malým kopcem, 

kam jako děti chodili sáňkovat, a kolem dokola pole… Těžko bude 

odněkud skákat, aby letěl. Nebo… Polilo ho horko. Nebo jde 

o nějaký úplně jiný lítání? Jako že… metaforicky řečeno? 

Sílu prát se s kýmkoli měla v jejich rodině jen Andrea, a tu si jen 

těžko vezme s sebou jako doprovod. Takže bude muset nejspíš 

mámě vzít pepřák ze železných zásob (no fakt, v komoře měla 

plnou jednu zásuvku). Snad je nemá spočítaný. 

Přimhouřil oči nad uhánějící krajinou za oknem, ani ji nevnímal. 

Ne, pepřák je fakt, fakt blbost. Povzdychl si a potlačil touhu 

promnout si rukama obličej. 

Bože. Rande naslepo. A s klukem. To bude děsný. 

„Večer jdu ven,“ oznámil ještě v autě, přes hluk motoru nebylo 

snad slyšet, jak se mu chvěje hlas. 

„A kam?“ podívala se máma do zpětného zrcátka. 

„Jen s jedním kámošem na Hrušovák,“ odpověděl neurčitě, 

trochu pravda, trochu lež, takhle snad nic nepoznají. 

„Žádný hulení, je to jasný?“ pohrozila máma po chvíli a Michal 

jen protočil očima. 
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„Fakt vtipný,“ zamumlal, ale máma sevřela rty v potlačovaném 

úsměvu, tak se nakonec taky musel usmát.  

 

* * * 
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