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Vstoupila jsem do místnosti zalité svûtlem obrovsk˘ch lustrÛ. Na m˘ch tmavomodr˘ch taftov˘ch ‰atech
s vleãkou mûnily odlesky svûtla odstín barvy pﬁi kaÏdém
kroku, kter˘m jsem po manÏelovû boku míﬁila k slavnostnû prostﬁenému stolu.
Na tenhle ples jsem se tû‰ila jako na Ïádn˘ jin˘. Pﬁedcházelo mu ru‰né období pracovních povinností a jejich
úspû‰né ukonãení, dÛleÏité pro to, abych mohla do Ïivota
vpustit velkou zmûnu.
Kráãela jsem pﬁes obrovsk˘ sál s úsmûvem na rtech,
netu‰íc, co mû veãer ãeká. Vnitﬁní radost ve mnû vyvolala tak intenzivní pocit ‰tûstí, jak˘ jsem dosud nepoznala.
Musela jsem ho vûdomû tlumit a nasadit pﬁíslu‰n˘ slavnostní v˘raz, kter˘ se hodil právû pro tuhle spoleãenskou
událost.
Ne, nebyl to jen slavnostní pocit z dne‰ního veãera, bylo
to i tajemství, jehoÏ majiteli jsme byli pouze my dva. Nejrad‰i bych ho vykﬁiãela do celého svûta, ale je‰tû nebyla
vhodná doba. Dneska se chci jenom bavit, smát se a tancovat. Dneska jsem tu proto, abych pﬁi tanci víﬁila na parketu. Abych se radovala ze Ïivota. A z toho, co pﬁijde.
Usmála jsem se na manÏela, kter˘ mi jemnû stiskl ruku, poloÏenou na jeho pﬁedloktí.
BlíÏili jsme se k na‰emu stolu, kde uÏ postávala vût‰ina
manÏelov˘ch kolegÛ s partnerkami. Vnímala jsem záﬁící
svûtla, veselou vﬁavu. ·ustot drah˘ch látek. Plesové stﬁevíãky, umûlecké úãesy. Smûs zvlá‰tních vÛní. Svût elegance
a noblesy. A tehdy se to stalo.
Spatﬁila jsem ho v levém rohu rozlehlé místnosti. Periferním vidûním. AÏ po pár vteﬁinách jsem si navzdory od7

vrácenému zraku uvûdomila, co mÛj pohled pﬁedtím zaregistroval. Nevûﬁícnû jsem otoãila hlavu zpátky tím smûrem.
Urãitû se m˘lím! zvolala jsem v duchu. A vysmála se sama
sobû. Co by tady dûlal? Zrovna tady a teì – taková hloupá
náhoda neexistuje!
Existovala. Potvrdil mi to i staÏen˘ Ïaludek. Byl to on!
Marko. Moje energie vÏdy bezpeãnû na‰la jeho energii, kterou ke mnû nevûdomky vysílal. I z té dálky jsem ji vycítila.
Tak jako vycítíte nebezpeãí, o nûmÏ je‰tû nic nevíte, ale uÏ
na vás ãíhá.
Na tûle mi naskoãila husí kÛÏe. PﬁestoÏe byl ke mnû otoãen˘ zády, neomylnû jsem ho poznala. Ta vysoká postava,
‰iroká ramena, zpÛsob drÏení hlavy. Krátké tmavé vlasy.
Pootoãil se, profil obliãeje mi potvrdil, Ïe je to on. Stál ve
skupinû diskutujících lidí a pozornû naslouchal muÏi po
svém pravém boku. Mezi nimi v‰ak postávala mladá Ïena
ve spl˘vav˘ch zlat˘ch ‰atech a drÏela v ruce sklenku, do poloviny naplnûnou sektem. Srdce v hrudi se mi zastavilo
a z tváﬁe mi zmizel úsmûv.
„Jdeme poslední,“ poznamenal mÛj muÏ se smíchem.
„V‰ichni uÏ tam jsou.“
V panice jsem se snaÏila soustﬁedit na to, co mi ﬁíká.
Kdo v‰ichni?
„Z tûch, co s nimi budeme u stolu, znám jenom jeden
pár,“ pﬁimhouﬁila jsem oãi. Vlastnû mi to bylo úplnû jedno. Od této chvíle. Od okamÏiku, kdy jsem neãekanû spatﬁila onoho muÏe v rohu místnosti.
„A je‰tû jednoho kolegu, toho, co se právû naklání nad
stÛl,“ pﬁipomnûl mi. „Peter, pamatuje‰ si na nûj, ne?“
Pﬁik˘vla jsem. Pamatovala jsem si ho tak matnû, Ïe se to
ani nepoãítá. Jeho partnerka mûla dlouhé krémové ‰aty
s velkou ma‰lí pﬁes ramena. Úães ve tvaru spl˘vav˘ch loken, konãících aÏ tûsnû nad ma‰lí, zjemÀoval její úzkou
tváﬁ.
„Va‰ím pﬁíchodem je ná‰ stÛl kompletní,“ pronesl kdo8

si, kdyÏ jsme koneãnû do‰li ke skupince, která na nás ãekala. V‰ichni spolu Ïertovali, smáli se, mûli dobrou náladu,
podobnû jako pﬁed chvílí já.
Netu‰ila jsem, Ïe to pro mû bude takov˘ ‰ok. Myslela
jsem si, Ïe ta léta ze mû úplnû vymazala v‰echny city poutající mû k tomu muÏi, jako to kdysi dokázal zmizík s inkoustem. Îe se z mého nitra ztratilo jeho fluidum do
nenávratna – a najednou zji‰Èuju, Ïe to není pravda.
„Emko, seznámím tû se sv˘mi nov˘mi kolegy,“ obrátil se
ke mnû manÏel. Podíval se na mû a v oãích mu zajiskﬁila
hrdost. Vypadala jsem dobﬁe.
Rychle jsem odvrátila zrak od muÏské postavy v rohu
místnosti a vykouzlila na tváﬁi úsmûv. Tibora nedávno
v práci pﬁeﬁadili do nové divize, kterou k nám ze zahraniãí
pﬁestûhovala mateﬁská firma. Tento ples byl dobrou pﬁíleÏitostí k seznámení s nimi.
Litovala jsem, Ïe tu nejsme s pÛvodní partou. A Ïe tu
není moje kamarádka Olina. Její muÏ Oto zase sedí nûkde
v kamionu a je ‰Èastn˘, Ïe tu dneska veãer nemusí ‰a‰kovat
ve smokingu.
„Poslední platí první rundu,“ vítali kolegové Tibora.
Seznamovací rituál probûhl hladce. Kolem dokola rozesmáté tváﬁe. I ta moje. Nezapamatovala jsem si jediné
jméno.
Nakonec jsme se v‰ichni posadili ke stolu a pomalu se
rozproudila veselá konverzace. Jeden pár u na‰eho stolu se
urãitû seznámil teprve nedávno, vrhali na sebe zamilované
pohledy. AÏ ãlovûk závidûl. Olina by ﬁekla: „V‰ak ono je to
jednou pﬁejde.“
Na manÏelech, kteﬁí sedûli pﬁímo proti nám, bylo patrné, Ïe se pﬁed plesem pohádali. SnaÏili se to skr˘vat, ale
neúspû‰nû. Tváﬁili se, jako by pﬁed plesem vypili litr
octa. Ona mûla na sobû nádherné zelené ‰aty s velk˘m
v˘stﬁihem do V vpﬁedu i vzadu na zádech. Tmavohnûdé
vlasy vyãesané do vysokého úãesu, po stranû zachycené
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ozdobnou sponou. Její plesové stﬁevíãky mûly tenouãk˘
ﬁemínek vykládan˘ zelen˘mi kamínky stejné barvy, jako
byly ‰aty.
„Pﬁipijme si na pﬁíjemn˘ veãer,“ zvedl Peter sklenku na
vysoké noÏiãce. V pﬁipraveném pﬁípitku pﬁed veãeﬁí jsem
jen lehce omoãila rty. MÛj a manÏelÛv pohled se setkaly,
pod stolem mi stiskl ruku.
Vzpamatuj se! pﬁikazovala jsem si zuﬁivû. Marko pro
tebe uÏ neexistuje!
Moje pﬁedplesová du‰evní pohoda se vypaﬁila. Sotva
jsem vnímala zahájení plesu a program, jímÏ zaãal. Po celou tu dobu, i bûhem slavnostní veãeﬁe, jsem se dokázala
vûnovat pouze sv˘m neuspoﬁádan˘m my‰lenkám.
Zlobila jsem se na sebe, zlobila jsem se na tu nemoÏnou
náhodu, která toho muÏe pﬁivedla právû dneska sem. Jak
jsem se na tenhle veãer tû‰ila – a teì jsem místo manÏela
a lidí okolo sebe vnímala pouze jeho pﬁítomnost.
„Ano, bylo to úÏasné,“ pﬁik˘vla jsem Velké ma‰li na
zhodnocení menuetu profesionálních taneãníkÛ. Nad‰enû
tleskala a pila uÏ druhé cinzano. Kdyby vypila tﬁi, asi by uÏ
kﬁiãela „bravo“ na cel˘ sál. Zelen˘ v˘stﬁih se zatváﬁil kysele. To ten ocet. Bylo mi jí líto. Obû jsme mûly náladu, která na ples nepatﬁila.
Taneãníci a manÏelovi kolegové s partnerkami vstupovali do mého zorného pole, ale já bych se k nim nejrad‰i
otoãila zády a zrakem vyhledala toho, pﬁi pohledu na nûjÏ
se mi nedávno rozbu‰ilo srdce. Nikdo z nich mû nezajímal.
S nik˘m z nich jsem nemûla zájem si povídat. Mou jedinou
touhou bylo rozbûhnout se za muÏem, kter˘ mû ranil tak
hluboce jako nikdo jin˘ v mém Ïivotû.
„Dám si minerálku,“ odpovûdûla jsem na otázku, co
budu pít. RasÈo, manÏelÛv sympatick˘, usmûvav˘ kolega,
kter˘ rozjaﬁenû doléval v‰em u stolu, se hned zmûnil v zachmuﬁeného.
„To snad ne!“ zaprotestoval. „Jsme na plese.“
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