Lucie Sára Závodná

Deník mých kachních let
Autor: Ing. Lucie Sára Závodná
Ilustrace: Anna Pospíšilová
Obálka: Mgr. Jan Pospíšil
Vnitřní layout: Mgr. Jan Pospíšil
Jazyková úprava: Mgr. Ludmila Klatovská

© Computer Media s.r.o.
Vydání první, 2011

ISBN: 978-80-7402-113-8

Žádná část této publikace nesmí být publikována
a šířena žádným způsobem a v žádné podobě
bez písemného svolení vydavatele.

Computer Media s.r.o.
Hrubčická 495
798 12 Kralice na Hané
Telefon: 582 302 666
Fax: 582 302 667
E-mail: info@computermedia.cz
http://www.computermedia.cz

Kompletní nabídku literatury Computer Media s.r.o.
můžete získat i objednat na internetové adrese
www.computermedia.cz.
6

Lucie Sára Závodná

8

Deník mých kachních let

Možná se ptáte, proč zrovna kachní léta? Nebyla by
vhodnější spíše kuřecí léta? A proč vůbec nazývat léta
podle nějakého ptáka? Tak poslouchejte… Tato léta
jsou nazvána podle takzvaného kachního stylu. Určitě
znáte kachny. Klidně si plují po jezeře, tváří se, že se
nic neděje, ale aby takhle klidně mohly plout, musí jejich nožičky pod hladinou rychle kmitat. Takže i když
nad hladinou vypadají naprosto klidně, pod hladinou
ukrývají těžkou, rychlou, až mravenčí práci. Stejně jako
ta kachna na hladině, i Laura se v těchto letech tvářila
klidně, jako by se nic nedělo. Jenže opak byl pravdou.
Kachní léta jejího života už skončila, tak jako se stane jednou u nás všech. A víme - nejsou to zrovna nejjednodušší dny. Tato kniha je deníkem Laury, ve kterém zachytila svoje každodenní starosti. Určitě se v některých zápiscích sami poznáte.
--Není divu, že všichni máme rádi deníky, protože se
v nich ukrývá něco tajemného a často nedosažitelného.
Je to taková terapie psaním. Deníky sloužily a dodnes
slouží svým majitelům k svěřování nejtajnějších přání
a tužeb. Tento deník je do jisté míry otevřeným, a přesto ukrývá mnohé tajemné.
Prosím, vstupte... Přeji příjemné čtení.

Lucie Sára Závodná
autorka
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Září

10. září
Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let
pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém oblečení a se školní aktovkou jsem spěchala do
třídy, abych si sedla do druhé lavice u okna. První den
toho bylo vždycky tolik co povídat. Všechno se zdálo
být nové a jiné. O několik let později už nemám kam
spěchat. Jak se jen ten svět pro mě změnil…
Jak jen začít, aby bylo jasno hned od začátku?
Narodila jsem se jako první z dvojčat. Máma čekala
dva kluky, takže když se jí zeptali na jméno pro holku,
řekla první jméno, co ji napadlo – bude to Laura. Jenom
o pár minut jsem předběhla svého bratra Lukáše. Jak
říká naše máma, přišla jsem na svět statečně a bez pláče. Tak jako po narození, i v dětství jsem byla tiché dítě,
které se příliš neprosazovalo. S bratrem jsme si byli
od začátku podobní jako vejce vejci. Máma nás nechávala stříhat na krátko, takže nás od sebe často nemohli poznat. Nejhůř na tom byla babička. Pro jistotu nám
oběma říkala „milánci“.
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Kdybych se měla řídit tím, co o mně říkají ostatní,
napsala bych, že jsem líná a sobecká, že o sobě nikdy
nemluvím a nikomu nevěřím. Máma říká, že jsem bordelář a nikdy neudělám, co mi řekne. Hodně se vztekám a dělám úkoly jen naoko, aby byly hotové. Táta
má pro mě slabost, takže řekne, že jsem ještě nevyrostla z puberty (ale letos to od ní ještě nečekejte) a že se
ze mě zblázní. Říká mi „holka tvrdohlavá“ a „kachna divoká.“ Jenže co říkají oni, je možná pravda v jejich světě…
Někdy si představuju různé věci, abych se zaměstnala a nemyslela na hlouposti. Je to takový vnitřní monolog, který vedu sama se sebou a krátím si tím ty
chvíle, kdy mi není zrovna do zpěvu. Často tyto monology vedu s Lukášem a ještě častěji se v nich spolu pohádáme, ale věřím, že i přesto se máme rádi. Jsme přece sourozenci!
Mám kolem sebe hodně lidí, ale ne všechny můžu
nazývat svými přáteli. Často se tak tváří, ale kdykoliv můžou, bodnou mi ostří hluboko do zad a nechají
mě vykrvácet. Nesnažím se jim pomstít, protože si tyhle věci obvykle uvědomím až příliš pozdě. A tak mi
nezbývá než kus papíru a tužka, která nepřestává psát
ani po hodinách usilovného tlačení.
Dnešní den by pro mě měl být něčím novým, protože mám narozeniny. Dvacet let - to už je opravdu nějaký věk! Podle papíru jsem dospělá. Marně ale přemýšlím, co by se mělo změnit. Mám všechno, o co si řeknu,
a stejně to není dost. Jsem jednou spokojená a podruhé otrávená. Jeden den bych brečela nad obrázkem malého dítěte z Afriky a druhý den se mě nedotkne ani
smrt někoho blízkého. Chtěla bych tolik, aby mi někdo
rozuměl!

11. září
Jsem z psaní tak nadšená, že se celý den těším jen na
to, až zase otevřu deník. Každá věta mi ale trvá neuvěřitelně dlouho, protože se neumím hned napoprvé
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vymáčknout. Každé slovo nejdřív několikrát kroutím
v hlavě, než ho napíšu. Doufám, že mi tohle nadšení
vydrží. Je to taková soukromá terapie. Je mi, jako bych
mluvila s nejlepší přítelkyní, která přesně ví, jak se cítím a co to pro mě znamená. Ale je čas, abych se dostala k tomu, co mě trápí... Samozřejmě… Dan.
Celý večer mi zase psal SMSky. Vůbec mu nevadilo, že mu neodepisuju. Aby to nebylo pochopeno
špatně. Nechci ho trápit... Jen... Asi mu to pořád nedochází. Zjistila jsem, že ho snadno pouštím z hlavy. Zapomínám na to krásné, co jsme prožili. A nejsem úplně rozhodnutá, že chci být bez něj, ale když
se mě ptá, jestli jsem s ním šťastná, neznám odpověď.
(Oficiální a jediná odpověď zní: Ano, miláčku.)
Moje dvě nejlepší kamarádky se jmenují Jana
a Jindra. Píšu nejlepší, ale ono je to trošku silné pojmenování. Jsou snad jediné, které mi zbyly z dob střední školy. Byla jsem mezi nimi vždycky jako třetí kolo
u vozu, protože spolu seděly několik let v zadní lavici
naší třídy a všechno komentovaly spolu. Já jim ale stejně nikdy nechtěla říkat všechno. Naše cesty se rozešly
na vysoké škole. Od té doby se potkáváme už jen jednou do měsíce, a to si stejně nestihneme říct všechno, co
bychom chtěly. Zažily jsme spolu ale spoustu legrace
a foukaly jsme nejednu tu bolístku. Té době teď s nadsázkou říkáme „zlaté dobré časy“.
Takhle tedy vypadá můj společenský život. Žádná
diskotéka, žádné zakázané mejdany a kouření marijánky na záchodech. Dost slabé, že? Je načase na tom
zapracovat. V poslední době mám hrubé nedostatky
v posledních módních výstřelcích a tak vůbec. Možná
by to spravilo zakoupení jednoho módního časopisu
za 99 Kč. Do vzdělání je třeba investovat.
Za dva dny nám začíná další semestr ve škole. To
znamená nejenom stěhování na koleje, ale také nevyhnutelné chození na přednášky, kde po mém boku
bude sedět Dan. Tak jak jsou na nás dva všichni zvyklí… A mně nezbývá než to všechno akceptovat.
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Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku
Pojď! Ještě jednou to můžeme zkusit
Město je jako rozstříhaná hvězda
Je tak krásná noc, že i svatý na mostě má horké tváře
Pojď! Ráno pro tebe ukradnu červánky
A přinesu ti je místo růží
Zhasnu každou lucernu za tebou
Aby se nikdo nemohl zamilovat
Do tvého stínu
Až budeš spát, půjdu a po všech mořích
Sesbírám slzy, které ti uplavaly
Jestli chceš, vyměním tvé sny za hezké šaty pro tebe
Jestli to ovšem někdo koupí
Prší teplý déšť klopýtá po dlažbě
Jako má láska po tvém odmítání
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17. září
To byl strašný týden. Vůbec jsme neměla čas psát. Ještě
že už je pátek. Posledních pár dní jsem chodila dokola a pořád jsem hledala něco, co vlastně nemá žádnou podobu. Nenašla jsem to, a navíc ani nevím, kde
to najít. Možná to bylo i v počasí. Pořád pršelo a foukalo. Nedalo se nikam jít. Byla jsem hrozně unavená.
Ale stejně jsem nepřišla na to, co mi chybí. Snad už je to
jen ten komfort, že už mám opravdu všechno. A vlastně dohromady nic.
Jako bych žila dvojím životem. Jeden mám ve škole, kde jsem přes týden, a druhý doma, kam jezdím
na víkendy. Ve škole se všechno točí jen okolo studia
a večer kolem mejdanů. Pivo, kola, rum, zelená, víno…
Končíme po půlnoci, a tak na spánek zbývá jen několik málo hodin. Několikrát jsme si už podávali dveře
s těmi, kdo šli na první ranní přednášky. Je to únavné.
Každou cestou domů za sebou uzavírám školní svět se
všemi problémy i strastmi.
Doma je to daleko klidnější. Dospávám obvykle týdenní skluzy a dopisuji seminární práce. Pak zbude
troška času na psa a venčení, občas i kamarády. V neděli večer zase do vlaku (nebo do auta, když jedeme
s Lukášem zrovna spolu) a rychle zpět do školy.
Pokaždé za sebou nechávám svět, který za sebou zavírám jako truhlu s pokladem. S sebou si nic nevozím.
A když mi něco nevychází na jedné straně, zavírám
nad tím oči a utíkám na tu druhou. Horší je, když je
to špatné na obou stranách. Jako třeba teď. Jako by nic
jiného neexistovalo. Vůbec netuším, co bude dál. Jen
vím, že takhle to prostě dál nejde.
Až teprve včera večer se to nějak prolomilo. Trošku
se mi zlepšila nálada a zapomněla jsem na tu hloupou
školu. Tlačí na nás už od začátku ze všech stran. Berou
mě deprese, protože už víc dělat nemůžu. Třeba na to
nemám. Vůbec mě to nebaví. Možná bych měla jít studovat něco jiného. Nesnáším to povýšené chování profesorů. Nesnáším ty pomlouvačný spolužáky, kteří jen
závidí.
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18. září
Pořád si kladu jednu otázku - existuje opravdové přátelství? Takové to pravé, kdy si dva (nebo tři) lidé
opravdu rozumí třeba i beze slov, smějí se spolu i brečí? Takové, kde si dokážou odpouštět i pomáhat? Já ho
prostě ještě nezažila. Občas se mi stává, že vím, co chce
Lukáš říct, a že spolu mluvíme beze slov a přesně víme,
co kdo chce říct. Jenže to není přítel, to je sourozenec.
Jen že jsem nikdy nepotkala nikoho jiného, kdo by
mě doopravdy chápal. Přála bych si, aby to byla holka,
protože ta by spíš pochopila, co mám za trápení a proč.
Když o tom tak přemýšlím, opravdovou kamarádku
jsem měla naposledy asi v 5. třídě. Chodily jsme spolu ven, probíraly všechno, a abych byla upřímná, občas
i pomlouvaly ostatní. Měly jsme taky docela podobné
zájmy… a tak nějak to šlo.
Časem jsme se ale změnily. Já i ona. Klasický tanec
vyměnila za disco, společné zájmy za nové moderní
koníčky a mě za holku od vedle. Už si prostě nerozumíme. Už jí nebaví pohádky. Mě ano. Je to ale moje chyba? Zůstala jsem snad někde pozadu? Nejdu s dobou,
nedospívám dost rychle. Jsem tak nějak pořád stejná.
Roky stejné zájmy, pořád stejné názory.
„Přátelé jsou lidé, kteří si půjčují moje knihy
a staví na ně mokré sklenice.“
Edwin Arlington Robinson
Nezapadám do této společnosti. Jsem snílek, blázen, jak říkají někteří, prostě magor. Možná. No, přiznejme si to. Jsem tak trošku jiná, ale to neznamená,
že špatná. Pro své přátele bych byla schopná udělat cokoliv. Časem však zjišťuji, že oni pro mne ne… A to je
i případ Jany a Jindry – to tady už ani nechci rozebírat.
Asi beru všechno moc vážně. Ta moje věčná představa, že ostatním musím pomáhat. Musím si přiznat, že přátelství není "láska" a taky tak neprobíhá.
Nemohu po těch druhých čekat nadstandardy. Pořád si
ale nemohu zvyknout. Kde je ta chyba? Neumím snad
být správný „kamarád“?
16
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Proč nemohu najít opravdové přátele? A existuje
vůbec opravdové přátelství? Možná ano, ale ne takové,
jak jsem o něm snila. Jednoho přítele jsem však našla.
Je trošku neohebný, ale vždycky k dispozici. Mlčí a naslouchá, nikdy neodsuzuje. Jmenuje se deník.
„Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.“
Aristotelés

22. září
Dneska jsem byla s naším psem u veterináře. Nechal
si ho tam dvě hodiny a čistil mu zuby. Uspal ho a mně
z toho bylo na nic. Bála jsem se o něj, že ho ztratím.
Jak tam tak ležel bezmocně, vůbec jsem nedokázala
odejít. Ale když se mi to podařilo, bylo mi do breku.
A přitom šlo jen o blbé čištění zubního kamene. Jsem
teď nějaká přecitlivělá. Mám to dostat.
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Říjen

4. října
A další víkend za námi. Venku je takové to typické
podzimní počasí. Všude plno barevného listí. Chodím
na dlouhé procházky pod záminkou venčení, ale spíš
sama potřebuju provětrat.
"VCERA TI TA CEPKA S TOU SALOU MOOOOC
SLUSELA, MILUJU MODROU, JEN TE POLIBIT, ALE
CO TO PISU?"

A tak to všechno začalo. Přemýšlím o něm. Vím, že
to není reálné, ale přece jenom se mi líbí někoho provokovat, čekat nové reakce na osvědčené flirtovací taktiky a uvažovat, jaké by to bylo, kdybych s ním třeba
zítra začala chodit. Strašně se mi líbí ta představa, že
políbím někoho jiného. Že dám do toho polibku úplně
všechno. Takový ten polibek, co si pak kluci pamatují
navždycky. Lítám z té představy v oblacích.
Trošku se cítím provinile, že mu dělám zbytečný
naděje. Ale líbí se mi to. Baví mě to. Chci změnu! Je to
zvláštní, jak málo mi stačí k dobré náladě… Mám ho
19
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ráda, ale do mysli se mi nutí slovo „milovat“. Nevěřím,
že je to správné slovo. To vždycky z pobláznění mozku. Ale jak už je to dlouho, co se mi to stalo naposledy?
Posílám mu zprávy a doufám, že na mě myslí.
Nevím, proč to chci. Snad že už nevím, co je to políbit
někoho jiného, když jsem byla s Danem tak neuvěřitelně dlouhý čas. Proč mít jenom jednoho, když můžu mít
oba dva? Vím, že to dlouho takhle nezvládnu. Jen se mi
teď nějak nechce myslet racionálně. Jsem proto mrcha?
Pozornost je nezbytnou podmínkou rozvoje.
anonym
Odpoledne mi volala Jindra a byla taková… taková
zvláštní. Nechtěla do telefonu nic říct, jen že se musíme
potkat a že má spoustu novinek. Vycítila jsem, že by mi
chtěla něco říct, ale nechtěla jsem na ni tlačit. Ptala se mě
na Dana, a jestli je doma všechno v pořádku. Co jsem
jí měla říct? Jako obvykle – bojová nálada. Trošku mám
strach, že s ní Dan mluvil a ona teď bude chtít ovlivňovat
moje další kroky. Nesnesla bych to trapné přemlouvání.
Už jen ten pocit, že za mnou Dan leze, je mi nepříjemný.
Pro dnešek končím. Je nejvyšší čas jít spát…

6. října
„Omlouvám se, že jsem starý…“ vstoupil do dveří zaplněné auly a já našla během dvaceti vteřin nejméně
šest důvodů, proč zůstat na přednášce. Starší prošedivělý pán s charismem, které přitáhlo několik studentů
z nižších ročníků do auly, která jindy bývá beznadějně prázdná. Tak vznikla moje láska k předmětu, který
jsem předchozí roky nemohla ani cítit. Kdo ví, možná
se téhle oblasti budu věnovat víc. Třeba si i přečtu nějakou doporučenou literaturu. Člověk nikdy neví, kdy
se mu ty informace budou hodit.
Když vcházíte do přednáškové místnosti, všimli
jste si někdy, jak je důležité, kam se posadíte? A jak pak
pozice ve třídě ovlivní celé další dění? Má to vliv ne20
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jen na to, kolik času mi během hodiny profesor věnuje, ale také jak se celou hodinu budu bavit. Odpoledne
jsem sbalila svých pár švestek a odtáhla batoh špinavého oblečení do vlaku. Tak jsem zase měla dvě hodiny
čas k přemýšlení.
Dobře. Je potřeba si ujasnit základní věci. Ne, opravdu mě nebaví být s Danem. Ne, opravdu se o tom nechci bavit na veřejnosti, ale taky to neznamená, že jsem
spokojená, když to ostatní řeší za mými zády – o nás
bez nás. Jindra se tu k večeru objevila jako pára nad
hrncem. Zčistajasna a bez velkého varování. Vtrhla
a nechala za sebou pohromu jako nečekaná povodeň.
Sedím u okna a přemýšlím, co jsem komu udělala, že
jsem musela takhle dopadnout.
Jindra byla vždycky taková. Musela za mě řešit věci,
do kterých jí nic nebylo, a strašně ráda rozhodovala, jak
se bude situace vyvíjet. A myslím, že tohle byl přesně
důvod, proč si ji rozhodl Dan přebrat na svoji stranu.
Věděl, že bude mít tu sílu všechny věci ovlivnit. Ach jo,
Dane, tudy cesta nevede. Tak tedy pěkně od začátku.
Jindra mi volala předevčírem, že se mnou nutně
musí mluvit. Byla taková divná už v telefonu. Měla
jsem tušení, že bude někde zádrhel. Ale pokorně jsem
čekala, až dorazí a sama mi řekne, kde je zakopaný pes.
Dnes jsem se tedy dočkala. Přišla hned dopoledne, jako
by ji pálila zem pod nohama. Sedla si na gauč a začala nenápadně.
Jak se mám?
Co pořád dělám?
A co doma?
A co ve škole?
A pak… rovnou: Mluvila jsem s Danem. (Tak to
jsem si myslela.)
A dál? Prý se mu neozývám. (Víme.) Prý jsem
k němu odměřená. (Souhlasí.) Prý si s ním hraju.
(Hloupost.)
A jak jí to vysvětlím? (Měla bych?)
A proč vůbec něco vysvětlovat?

21
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S Danem jsme spolu bez pár dní už dva roky.
Od začátku všechno klapalo a my jsme bez sebe neudělali ani krok. Říkali jsme si všechno. Trávili jsme
hodiny chozením po okolí. Dlouhé procházky přírodou nás oba nabíjely energií. Ale teď poslední dobou se
toho tolik změnilo. Nemáme na sebe tolik času, a když
spolu jsme, nemáme si co říct. Už víme, co ten druhý
chce říct ještě předtím, než to udělá. A když ne, tak si
to domyslíme. Taky jsme začali mít každý jiné koníčky.
Mám nové kamarády, které Dan nezná. A nějaký ten
polibek, co padne, když se potkáme, je nucené zlo, které jsme se naučili dělat jako povinnost. A pak… začala jsem se rozhlížet kolem sebe a zase vidím kluky, kteří by se mi líbili. Dva roky jsem je neviděla. Teď se mi
množí po tisících. Kde byli celou dobu předtím?
Ale zpátky k Jindřišce. Má vyřídilku, že by se z ní
jeden zbláznil. Dostala mě pod palbu otázek, ze které
nebylo úniku. Nevěděla jsem, kudy ven a jak ji uklidnit. Já a Dan – to je přece pár snů. Když to nevydrží
nám, tak potom komu? Tohle byla její poslední slova.
Copak musím znát na všechny otázky světa odpovědi?

8. října
Měla bych se živit jako vědma. Je potřeba si zopakovat
základní fakta. Většina mužů jsou pitomci. Při rozpoznávání je potřeba brát na mysli základní vnější znamení:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
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Nosí boty značky Prestige.
Nevoní se.
Neví, co chce.
Nemá řidičák.
Nemá maturitu.
Je to skejťák, nagelovanej hlupák
nebo nafoukanec.
Za každou větou používá „vole“.
Nosí stále stejné oblečení.
Kupuje si jen značkové a drahé věci.
Nechce zodpovědnost a bojí se jí.

Deník mých kachních let

Pokud muž vykazuje jeden nebo více znaků výše
napsaných, je ho potřeba okamžitě pustit k vodě. Tak
to by bylo.
Všimla jsem si, že jsem toho ještě moc nenapsala
o Lukášovi. Je to divné, když je to někdo, kdo mě doprovází v životě už od malička. Nebo doprovázím já
jeho? Náš vztah se vyvíjí s každým novým dnem. Dřív
jsme se hodně prali a jako děti jsme na sebe pořád doráželi. Taky jsme měli období vzteku, období žárlivosti, období přebírání kamarádů a jiná období, kdy jsme
spolu vůbec nemluvili. Co si pamatuju, hodně jsme
bojovali o přízeň rodičů. Hlavně v pubertě (ale někdy
mám pocit, že z ní Lukáš ještě nevyrostl) jsme si dělali naschvály. V poslední době je to ale všechno jinak.
S Lukášem si ve spoustě věcí rozumíme a ve spoustě se asi nikdy neshodneme. Je pravda, že spolu nesdílíme každou věc tak jako dřív. Nemůžu s ním třeba
probírat svoje kluky, lásky nebo třeba sex. Dřív na mě
žárlil a s Danem se prvního půl roku vůbec nebavil.
Odmítal vzít na vědomí, že ten kluk teď patří ke mně.
To já jeho holky nikdy neřešila. Kromě jedné tady stejně ještě žádnou neměl. Jen sem tam se objeví některá ze
sousedek. Nikdy ale ne na dlouho. Víc se zavírá v pokoji se svými kumpány ze školy. Jsou nerozluční v každém ohledu. Zvlášť když mi mají něco provést. Člověk
by ani neřekl, že už jim bylo dvacet let.
Poslední dny se snažím - zatím úspěšně - vyhýbat
Danovi. Zatím to jde, protože se vymlouvám na učení
a náročné přípravy, ale nevím, jak dlouho mi to bude
žrát. Den, kdy se mu budu muset podívat do očí a pronést tu větu: „Hele, budeme jenom kamarádi…,“ se blíží. Stále věřím, že se to samo vstřebá a někdo to za mě
rozsekne bez bolesti.
"POJD SE MNOU VEN, SEJDEME SE U ZAMKU JAKO
VZDYCKY."

Moje svědomí si vzalo měsíční dovolenou a odjelo
na rekreaci neznámo kam. Pro lepší rovnováhu jsem
se vrátila ke cvičení jógy. Hned v první lekci mám ale
vážný problém. Soustředění se pouze na svůj dech se
mi zdá být nemožným.
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13. října
Další a další den. A pořád všechno na nic. S tím novým
je to pořád takové nové, nesnažím se nic měnit. Pořád
se u nich doma scházíme, hodně mluvíme o tom, co
se děje, a je to celkem fajn. Pomalu si ujasňuji situaci
s Danem. Někdy jsem úplně rozhodnutá, jindy se mi
vrací vzpomínky a váhám.
No, zas tak rozhodnutá nejsem. Stačí, když se podívám na nějakou jeho fotku a zase se to začíná vracet.
Já nevím, jestli to dokážu. Je mi toho všeho tak líto.
Když ho tady nemám, je to rozhodnutí lehký. Taky ještě nevím, jak to budu všem okolo vysvětlovat. Vlastně
ani nevím, jak to řeknu jemu. Vím, že bude nervačit
a brečet a to všechno, ale já musím být silná. Mám na to
ještě nějaký čas, všechno si pořádně promyslet a zvládnout. Vůbec nevím, co mám dělat. Chce se mi brečet.
Ten život je vážně strašně těžkej. A tenhle rok je zlomový. Jedno je jisté, Dan se nikdy nesmí dovědět pravdu.
„Někdo tvým životem jenom projde a někdo
se v něm zastaví déle… ale nikdo navždy!“
anonym
První část těžkého týdne mám za sebou. Uff. 2:1 pro
mě. Podle očekávání první opakování z podnikovky
byl úplný propadák. Zítra mě čeká němčina a psychologie. Nemám teď na učení ani pomyšlení. Sedám si ke
stolu, abych cvičila svoji pozornost, ale každou vteřinu
mi mysl vyrazí na výlet.
Lukáš mě přistihl, jak se usmívám a pozoruju sýkorky na okenní římse. Stál tam několik minut a já si
ho ani nevšimla! Připadám si jako hlupák. Chytají mě
žaludeční nervózy ze školy – hlavně kvůli té pitomé
podnikovce. Nemůžu se přes to nějak povznést. Celý
týden je nějaký divný.
V knihovně jsem potkala svého ex – Filipa. Seděl přede mnou u počítače. Jakoby nic se snažil ukázat, kolik těch
holek má kolem sebe. Ještě mě na to přes zprávu pro jistotu upozornil. Jo, kdybych ho neznala… a nevěděla své…
Každý máme nějaký depky, ale on už mě nedostane.
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