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Karolína Kahounová (16 let): Zklamání před prázdninami 

 

Všichni lžou. 

   Myslím na onen otřelý citát, zatímco poslouchám kapky, jak dopadají prudce na zem. Úplně všichni… 

Přinutím se udělat několik toporných kroků vpřed. Ale proč by tomu mělo vždy tak být? 

   Slyšela jsem spousty věcí, o nichž jsem si jistá, že nebyly pravda. Všechny možné pomluvy, nesmyslné 

domněnky, kterými si někdy lidé snaží zvedat sebevědomí – nebo si je spíše fakt mysleli. No, a tak jsem 

doufala… tak moc jsem doufala, že tohle taky byla odporná lež… Falešná jako kočičí zlato, pokryté jen 

slabou vrstvičkou toho pravého. 

   Nikdy jsem si nic nepřála víc.  

   Přísahám. 

   Kráčím ponurou podvečerní krajinou, zatímco mi déšť bubnuje tělo svými nemilosrdnými kapičkami. 

Tříští se o mě, to já je ničím… A co se mi zdá nejhorší – připomínají mi mne samotnou… 

   A říkám si, že vše, co jsem kdy měla – to vše dneska ráno… Ne, nemůžu. Mám pocit, jako by mi někdo 

rozsápával srdce a já bych z té neuvěřitelně niterné bolesti měla co chvíli spadnout na promáčenou zem… 

   Jako kdyby realita od té chvíle přestala existovat. 

   Všechny mé sny jsou pryč, pryč. Vír osudu mne od nich vtahává dál… 

 

   „Ahoj,“ podíval se na mě Patrik mírně podezíravým pohledem zpod jeho čupřiny. 

   Do mého těla se nahrnul nový nával podivného, těžko popsatelného pocitu, který mě provázel už několik 

dní. Nervózně jsem se zašklebila a sklopila hlavu dolů.  

   „Ahoj,“ opětovala jsem. 

   Přemýšlela jsem, co by všechno mohlo znamenat. Neviditelné náznaky, průzračné polopravdy, tiché 

záblesky, bezvýznamná a zároveň temná slova…? Znovu mne málem porazil nápor nepříjemné předzvěsti. 

Snažila jsem se nad ní ale moc nepřemýšlet.  

   Připadalo mi, že by mě to zničilo. No, měla jsem štěstí, že jsem tehdy ještě nevěděla, co mě za pár hodin 

zničí… 

   Procházeli jsme se spolu městem a mířili k obchodnímu centru. Už z dálky jsem spatřila, jak se klene nad 

všemi ostatními budovami a protíná samotné nebe… Do mého těla se dal děsuplný třas, ale ten jsem moc 

nevnímala – spíše chlapce vedle sebe. 

   Jako by s ním mělo něco být… Mezi námi dvěma se utvořilo zvláštní vnitřní napojení. Problém spočíval 

v tom, že on ani netušil o jeho existenci. 

   „Ach jo!“ povzdechla jsem si v duchu, „fakt jsem asi vadná… Ne asi, docela určitě!“ 

   Rozbušilo se mi srdce, tak hlasitě, jako zvony v kostele – věděla jsem, že on jeho tlukot musí slyšet. Zdálo 

se mi tak neuvěřitelné, nádherné, že kráčí vedle mě… Kéž by mohly okamžiky, kdy mi je nablízku, trvat 

navěky. 

   Po očku jsem jej sledovala, ach, jeho tvář, roztomile vážný výraz… Myslela jsem na ten hlas… Na to, jak 

vždycky rozzáří svým úsměvem celou místnost, až jas musí být vidět na kilometry daleko… Oči, neuvěřitelně 

podmanivé oči, jejich jiskřičky, když je šťastný… a jeho špatné vlastnosti, uspořádané v něm v téměř 

dokonalém souladu, jako temná oblaka, která se náhle zjeví na blankytné obloze – a přesto do ní patří…  

   A v tu chvíli jsem věděla, že on je to nejhorší a zároveň nejlepší, co mě kdy mohlo potkat. 

   Jsem do něj zamilovaná, už tak dlouho. Ten pocit bezmezně hluboké lásky mne naplňoval v mocných 

vlnách a přišlo mi to tak špatné a zvrácené, jako kdybych spálila všechno dobro světa, zabila toho anděla i 

ďábla v sobě, kteří mě nutí jej milovat… 
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   Ach, já otrokyně svých vlastních citů jsem věděla, jak je vztah mezi námi neupřímný. On mě nemá rád tím 

způsobem, jako já mám ráda jeho… 

   Ta nevyváženost mě zabíjí. 

   Kéž by věděl, na co jsem právě myslela. 

   Nervózně jsem se zazubila. Pohlédla jsem před sebe, na vchod do nákupního centra. Přímo přede mnou se 

nacházely dveře, ale chtěla jsem projít těmi nalevo ode mne. Najednou mě však přepadlo tušení, že Patrik 

také bude chtít využít tyto. Zastavila jsem se, abych nevypadala příliš podezřele, že zase dělám ty samé věci 

jako on. Dám mu přednost… 

   Pak jsem jen vyrovnaně hleděla, jak opravdu prošel těmito dveřmi… 

   „Ne, už zase!“ měla jsem vztek. 

   Otočil se na mě a sekundu jsem myslela, že nemůžu dýchat. Měla jsem to ráda a přitom nenáviděla. 

   „Tak pojď,“ vyzval mě svým tichým hlasem a já jsem věděla, že on tuší. Spatřila jsem onen nejistý, 

podivný záblesk v jeho očích… 

   Pokusila jsem se pousmát… 

   Vzpomínala jsem nad tím, jak všechno bylo úžasné a dokonalé… dokud jsem se do něj nezamilovala. 

   Do… do… Patrika… 

 

   Poznala jsem jej před několika měsíci přes svou kamarádku Lenku. Jednou jsme spolu všichni tři šli do 

kina – při této příležitosti jsem jej poprvé spatřila. Neznala jsem toho kluka, a jak bych mohla jen poznat, co 

bude následovat…? 

   Prohodili jsme spolu pouze pár slov. Ne, že by na mě udělal nějaký super dojem, rozhodně ne… Ale přišel 

mi celkem sympatický… 

   Večer jsem mu poslala žádost o přátelství na Facebooku. Kámoška říkala, že ji potvrzuje všem – i lidem, 

které takřka nezná. Mně ji však nepotvrdil. (A možná ani nikdy nepotvrdí…) Přestože se ke mně ještě choval 

hezky… Už tehdy věděl… 

   Avšak pak přišlo jaro. 

   A vypuklo to. S Lenkou jsem Patrika a jeho kamarády potkala v bazéně. Vyprávěl hodně vtipů, smál se tím 

neodolatelným způsobem a mluvil vážně o sobě. Přesto tolik tajemství v něm zůstalo skryto… 

    A tehdy mi došlo, jak neuvěřitelně moc jsme si podobní a jak neuvěřitelně moc jsme rozdílní… 

   Lenka Patrika, další dva kluky a mě pozvala do kavárny – všechny je znala z jednoho sportovního kroužku. 

(Do něhož jsem já nechodila.) Vše se znovu opakovalo. Vtipy, smích, vážná vyprávění, tajemství, špatnost. 

   Když jsme se rozešli, ono odpoledne a večer ve mně zanechaly jeden obrovský otazník. Nebo spíše Patrik 

zanechal… 

   V následujícím týdnu jsem ho několikrát potkala ve městě a mé obavy se jen utvrzovaly. Jako by nás osud 

sváděl k sobě… 

   Jenže pak, šestého června, Lenka udělala oslavu před namáhavými zkouškami, abychom si trochu 

odpočinuli od školy. A já jej znovu spatřila… Choval se ke mně tak odtažitě, k ostatním naopak srdečně. A 

co se mi zdálo ještě horší – ignoroval mě, jako bych vůbec neexistovala… Jako bych se mu hnusila. Jako by 

mě nenáviděl… Něco úplně jiného, než když mě spatřil poprvé. 

   A tak jsem začínala chápat, že on tuší. 

   S Lenkou jsem se o něm tehdy trochu bavila. Začali se kamarádit teprve posledním rokem – proto jsem 

Patrika dosud nepoznala! Dozvěděla jsem se o něm pár nových informací. Nebylo jich mnoho, ale jsem za 

ně šťastná… 

   Sotva za týden, 10. června, se konala další oslava. Tentokrát Lenka měla narozeniny. Pamatuji si, jak jsem 

byla celá napjatá, jestli se Patrik dostaví. Mohlo mu do toho zrovna něco vlézt… 
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   Ale nakonec těmi obrovskými dubovými dveřmi vkročil dovnitř. A v modré košili mu to slušelo víc než 

kdykoli dřív. 

   Všichni, i kluci, měli přespávat v Lenčině prostorném domě. Poznala jsem, že Patrik, možná kvůli mně, 

zvažoval, jestli vůbec má zůstávat přes noc… Nakonec ale své původní rozhodnutí neměnil – bylo by to příliš 

podezřelé. 

   No jo, mám ho dokonale přečteného, i přes jeho povahovou složitost… 

   10. 6. poledne až 11. 6. ráno. Ach, jak tato dvě data budu mít v paměti… Už navěky… 

   Patrik – ano, byla to jeho chyba! – totiž večer 10. navrhl, abychom hráli flašku. Hlasovalo se a vyhráli ti, 

kteří se spíš chtěli dívat na film. Jenže on se svým přesvědčovacím talentem několik z nich ukecal. Nakonec 

většina byla pro. 

   No, flašku jsme hráli velmi dlouho – na každého vyšlo minimálně pětkrát. Už si ani přesně nevybavuji, 

jaké úkoly jsem dostala… (Nu, u Patrika ale vím mnohem líp.) 

   Ke konci hry láhev ukázala na kluka mého srdce… Nikdo už nevěděl, jaký úkol mu mají uložit… A on 

dopředu zásadně odmítal se více svlékat – dole měl boty, ponožky i mikinu! 

   Nakonec se jeden z jeho kamarádů rozchichotal a pohodil hlavou na mě. Pamatuji si přesně slova, která 

pronesl: „Copak něco… s ní?“ 

   Šokovaně jsem pootevřela pusu. 

   „No… ehm ehm… úkol s žádnou holkou tu ještě nikdo neměl, tak proč ne?“ Pohledem sledoval Patrika, 

který na okamžik strnul jako socha. „Tadyhle neplnila ještě žádnej, to si radši svlíkala všechny gumičky, 

sponečky… No… napadlo mě, že bys s ní měl co nejdřív někam zajít… Třeba do obchoďáku… Pozval bys ji 

na Bublellogy nebo podobně…“ Když kamarád viděl jeho výraz, který mu ve zlomku sekundy přeběhl po 

pohledné tváři (jako by se měl každou chvíli pozvracet), dodal se smíchem: „Hele, vždyť o tebe žádná holka, 

kterou jsi chtěl, nestála, musíš se už nějak posunout – kámo! A pokud by ses do toho nějak extra hrnul, 

udělejte si bezva nakupování – ona by ti poradila, co si máš koupit, aby ti to slušelo, a naopak!!“ vyjekl na 

konci jako zdrogovaný. (No, dost možná i byl…) 

   Myslela jsem, že mi snad praskne hlava…! Musely mi zrudnout tváře a připomínat krev. Na chvíli jsem 

hlavu schovala do dlaní. 

   A tak jsme tam jen bezmocně seděli, zatímco se ostatní přidávali: 

   „Jo… alespoň ji někam pozvi…“ 

   „Volíku, pokud se tu přede všema nechceš ukazovat polonahej, buď bez trička, nebo bez kalhot, prostě s ní 

půjdeš nakupovat a tečka! Sakra, je to úkol…“ 

   „Budeme sledovat, jestli ho doopravdy splníš!“ 

   Nakonec Patrik povolil a svou nervozitu pečlivě skryl za smích a vtípky… Ale jen před ostatními – ne 

přede mnou. 

   On si se mnou nechtěl dát sraz… Kamarádi nás však (a hlavně jej) naháněli. Nakonec svolili, že spolu 

nemusíme chodit na oblečení – zmrzlina nebo nápoj bude stačit. Plynuly dny, zatímco jim vzdoroval a 

oddaloval další, osudem předurčené, nevyhnutelné setkání… Nakonec se se mnou musel domluvit přes 

Facebook. 

 

   Dnes bylo 23. 6. A prázdniny se blíží. Konec vyučování za několik dní – kdo by to jen tipl…? 

   A pociťovala jsem, že by to měl být konec i něčeho jiného… No, utěšovala jsem se, spíš jsem měla sklony 

za nemyslitelnými věcmi vidět různé hluboké a divné podvýznamy, metafory… Bude dnes tomu jinak…? 

   Měla jsem být šťastnější než kdykoli předtím. 

   Vím, jak jsem dříve nesnášela, když jsem ho spatřila někde ve městě… A… jeho úsměv mne vrátil zpět do 

reality. 
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   Zamířil ke stánku se zmrzlinou. Já jej následovala. Hm… Vybral zmrzlinu… Snad ji má ozkoušenou, že je 

tady dobrá! Nebo mi snad úmyslně chce podstrčit něco, co mu nechutná?! 

   Vybavuji si, jasně, jako barvy na podzim, než se náhle rozplynou a přejdou v zimní šeď a led a ponurost, 

jak strašnou chuť jsem měla se s ním bavit. Dostala jsem jedinečnou příležitost. Jestli nebudu, později 

zalituji… 

   Ale nemohla jsem. 

   Pokud by mě také miloval, toužila jsem s ním mít hluboký, vážný vztah, kde by mě měl rád velmi niterně – 

jako já jeho. (A on ani nepoznal, jak mé city dokáží být intenzivní.) 

   Zatím jsme se zařadili za lidi čekající ve frontě. 

   Přesto… Stál poblíž, vedle mě. Kdybych chtěla, mohla jsem natáhnout ruku a pohladit ho po vlasech. 

(Taky, že jsem chtěla!) Ale přitom nás dělily nepřekonatelné nekončící oceány. Byl velmi blízko – a přitom 

tak daleko – tak daleko, jak jen je možné… 

   Nedotknutelný jako vzdálené, tajuplné nebe… Díváš se na něj, máš ho rovnou před sebou – a přece víš, že 

jej nikdy, nikdy nedosáhneš… 

   Je všechno, jen ne můj. 

   Jen hledět, jak si s ním nezávazně povídají ostatní… a nedostat se na jejich místo?? 

   Měla jsem nohy snad z želé – klepaly se. Musela jsem na něj stále, alespoň po očku hledět. Napětí mezi 

námi se stupňovalo, až mi z toho zamrazilo v zátylku… No, dnes mi celý den bylo nějak chladno… 

   Přinutila jsem poslední zbytky vůle, aby se soustředily na to, co si dám. 

   Brzy jsem přišla na řadu a objednala jsem si jahodovou malou – abych miláčka Patrika moc 

nezruinovala… Pro jahodovou jsem se rozhodla kvůli skrytým významům – červená a růžová jsou symboly 

lásky. Patrik měl na poslední párty jednu dobu strašnou legraci z růžové barvy a dělal na ni vyvedené 

vtípky… A navíc, když jsem jej poprvé uviděla, zrovna smrkal do růžového kapesníku… 

   Včera jsem jedla jahody (které navíc měly podezřele narůžovělou barvu) a napadla mě o chlapci jedna 

strašná souvislost a teorie v jednom… 

   Lehce jsem zatřepala hlavou. A vrátila se k panu Vysněnému – udržovala jsem si od něj však jistý odstup. 

Stál opodál a já mu vrátila peníze, které zbyly – předtím mi je půjčil na zmrzlinu. 

   No, okolní lidé si možná mysleli, že jsme nějaký pár… I když kromě zmrzliny by tomu snad vše 

odporovalo… 

   Patrik se k lidem obecně často choval vřele, ale na mě se tvářil naopak odtažitě až chladně. Za celou 

dobu, co jsme byli spolu, se navíc ani jednou neusmál (já již několikrát), stále měl nasazený neproniknutelný 

výraz… Avšak právě maska bez emocí mě samotnou jen utvrzovala v tom, jak je nervózní. Chtěl co nejdřív 

vypadnout… 

   Zamrzelo mne to. Nadhodila jsem: „A ty si zmrzlinu nedáš?“ Samozřejmě jsem se na to zeptala příliš 

pozdě, ale já jsem si tuto otázku přímo umanula! Píchlo mi u srdce… 

   V odpověď zavrtěl hlavou. „Jdeme,“ prohlásil, ani se na mě nepodíval, a zamířil pryč. 

   Cupitavými krůčky jsem jej následovala. 

   Zapípal mu mobil – připomínalo mi to takové to kočičí zavrnění, když je číča hodně naštvaná. Začal si 

s někým psát. „Další závody, ne,“ zamumlal nespokojeně. 

   Chtěla jsem mu projevit upřímnou lítost nad dalším zabitým víkendem (nebo normálním dnem, chcete-li), 

ale včas jsem se zarazila. Celou dobu jsem se na něj snažila nedívat. 

   Ale pak ve mně něco puklo… Jako bublina z bublifuku, která zrovna naletí na ostrou tenkou větev… 

   Musela jsem si ho prohlédnout… Co když ho dlouhou dobu pořádně neuvidím…? Nebo dokonce vůbec 

neuvidím. Zrovna, když jsem na něj, celá roztřesená, přímo zírala, prstem překlikl na jinou zprávu. Jen jsem 

si stačila všimnout, že končila slovem „Amerika“. Pak jsem dostala pocit, že ví o mém pohledu, a rychle 

jsem uhnula očima zpátky. 



5 
 

   Hm… Takovej Patrik jako Američan, to by bylo něco, štramák jeden! Trochu jako bych se nezávaznými 

myšlenkami snažila přehlušit hukot, který přicházel zevnitř… 

   „Ty vole, sakra, už za tak krátkou dobu,“ nadhodil Patrik pro sebe, zatímco si zase něco četl. 

   Úzkost se nade mnou sevřela jako hladina vody, když do ní spadneš… 

   Ale pak se nějakou dobu ještě musíš potápět dál… ne? 

   „Hmm,“ zmučeně jsem zakňourala. 

   Periferním pohledem jsem spatřila, jak se na mě Patrik konečně podíval. „No, budeme se muset rozdělit,“ 

řekl překvapivě energicky. 

   Zastavil, zřejmě chtěl na někoho počkat. Potlačila jsem nutkání zůstat s ním. Pouze jsem zpomalila krok.  

   „Tak ahoj… Ty bys byl vážně dobrý Američan!“ pokusila jsem se o ironický vtip. 

   Přímo jsem pohlédla do toho obličeje… V tu chvíli mi proběhlo hlavou: Zvláštní, vidíš duši toho, kterého 

miluješ – a přitom víš, že on nestačil nahlédnout ani do zlomku té tvé. 

   „Ale já budu dobrý Američan.“ 

   Ne. Namlouvala jsem si, že svá slova myslel jako vtip. Ne… ne! Lhala jsem si stále. Celý život všichni jen 

máme lhát… Ale… jeho výraz… ach… 

   Pocítila jsem závrať. 

   Zvláštní, jak jedna jediná věta dokáže rozbořit celý váš dosavadní svět. Připomínalo mi to vše nálet za 

války, obloha modrá, dokonale nádherné – a v prchavém záblesku sekundy je vše jinak. 

   Pozorovala jsem své nohy, jak se úlekem zastavují. Nemohla jsem uvěřit. Myslela jsem, že zůstanu zticha. 

Já ho tak miluju! prolétlo mi ihned zmateně hlavou. 

   23. 6. Znovu jsem pomyslela na oněch pouhých pět slov, které před necelou minutou dokázaly změnit celý 

svět. Můj svět. 

   Všechno na mě padalo. Obloha, lidé kolem, auta, bortili se na mě dolů, jenom aby mě pohřbily pod sebou, 

jednu jedinou malou lidskou bytost… No, mnohem lepší bylo, když jsem na onu jednu větu nemyslela. 

   A hlavně na to, co znamená… 

   Samu mne překvapilo, jak strašně se mi klepou nohy a kolena. Všimla jsem si, že srdce mi naráží do hrudi 

v mocných otřesech, jako nikdy předtím… 

   Myslela jsem, že jsem se snad přeslechla. A konečně jsem to udělala. Nemohla jsem dále zůstat zticha. 

Chtěla jsem věřit v dobrý konec. Chtěla jsem to tak a zároveň jinak. Tohle všechno. 

   „Co-cože??“ vyhrkla jsem konečně nahlas, oči navrch hlavy. Možná až příliš nahlas. Ale to jsem 

neřešila… 

    „Co, cože?“ zeptal se jemněji. 

   „Ehm, jakože,“ nedokázala jsem pořádně mluvit. Přemýšlela jsem, jestli ho mám oslovit příjmením, jako 

spousta ostatních lidí. 

   Ne. 

   „Patriku, opravdu jedeš do Ameriky?!“ Následující vteřiny měly být rozhodující. 

   „Jo,“ pokýval hlavu. 

  Myslela jsem, že spadnu. Nikdo mě nezachytí… Nepomohou mi, už vím. Přišlo mi, jako kdybych se 

propadala do nekončící temnoty, do vesmíru. 

  Cítila jsem, že mi to zcela ještě nedochází. Ale i tak to hrozně bolelo. Měla bych křičet, brečet, tohle je snad 

nějaký sen… Noční můra, pomoc… Nemůžu… 

   Nevěděla jsem, kde v sobě najít další sílu. Téměř automaticky jsem se třesoucím hlasem zeptala: „Jak 

dlouho to víš?“ Uvědomila jsem si, že zním strašně. Panebože. 

   „Dlouho.“ Matně jsem si uvědomila, že hnědovlasý kluk přede mnou pokrčil rameny. 

   „Jak,“ zopakovala jsem. 

   „Já nevím, týden, týdny, měsíc…“ 
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   Když jsem se nad tím později zamyslela, uvědomila jsem si, že jeho odpověď se dala pochopit dvěma 

významy – odhadoval, kdy se informaci o Americe poprvé dozvěděl. Anebo spíš poukazoval, jak dlouho mu 

to rodiče stále říkají… 

   „Kdy,“ vydechla jsem. 

   Sakra, teď už musí stoprocentně vědět, jak mi na něm záleží… 

   „Na začátku prázdnin… Už napořád.“ Na konci věty se mu zlomil hlas… 

   Pohledem jsem se vpila do jeho tváře. No… těžko uvěřit, že přijdu o ten neodolatelný smích, že nikdy už 

nespatřím jeho podmanivý úsměv, jeho sladké oči… jak vždycky klepe nohama, když je nervózní (zrovna to 

dělal taky)… jak pravou nohu rád opírá o židle… jak pokládá celé ruce na stůl, když se baví s někým, kdo 

sedí… a jak… 

   Přijdu o to všechno. 

   Přijdu o… něj. 

   Přijdu. O. Patrika. Novotného. 

   Avšak nějaká prázdná bariéra stále nechtěla Pravdu tak úplně pustit dovnitř. 

   „Ehm…“ 

   A konečně jsem v sobě našla sílu podívat se dopředu. On… on byl celý červený, až za ušima. Roztomilý, 

mohla jsem si říct. Vypadal, jako by každou chvíli chtěl utéct. Bojí se mě, myslela jsem, že se rozpláču… 

   Byl to balvan, který mě strhává dolů, dolů, dolů… 

   Bála jsem se, že udělám něco šíleného. Jako kdybych já ani nebyla já… Vnímala jsem svět strašně 

zkresleným způsobem. Přišel mi velice jasný, příliš rychlý, točil se kolem nás a jen já (a on) jsme stáli uvnitř 

něj… 

   Přistoupil ke mně pomalými krůčky. Prohlédl si vzdálenost, která nás dělila, a trochu ucouvl zpátky. 

   „Chci jenom říct, že, ehrmmmm…“ Chvíli zůstal zticha. „No, já vím, že o mě stojíš.“ 

   Vykulila jsem oči, ale on sklopil hlavu k zemi, aby mohl pokračovat dál:  

   „Řekla mi to Lenka. Tohle ví už všichni… No, poznala to, a taky, jak se o mně bavíte, ne?!“ Na konci věty 

zněl trochu rozzlobeně – sice někdy byl rád ve středu pozornosti, ale ve středu mé pozornosti bohužel (či 

bohudík…?) ne. „Hele, ostatní si z nás dělají strašnou legraci…“ Znovu zmlkl, ale já jsem mu visela na 

milovaných, jemně vykrojených, růžových rtech. Vím, že je pro něj velmi těžké vyjadřovat takovéto emoce 

nebo i názory. Nakonec mi ale sdělil: „No, do tý Ameriky jedu vlastně kvůli práci mého otce… Povolali ho 

tam… Minimálně několik let neuvidím ČR, ach jo.“ 

   „Ehm… no… já.“ 

   V tom na pozdrav soucitně kývl a hbitě vyrazil pryč. K nějakému autu. 

   A já jsem se dívala na jeho záda. Na to, jak odchází z mého života… Na něj, kterého moc chci mít… Jen 

jsem na něj hleděla… Miluji ho…  

   A dál jsem sledovala, jak nastupuje… Jak se auto rozjíždí pomalu pryč… Pláču… A miluji ho. Opouští mě, 

už na věky… Mé slzy se smísily s kapkami nebeského pláče… Opouští mě… Je pryč, už téměř ano… 

   A tak jsem tam jen stála, hořelo mi srdce a hlavu jsem měla v oblacích. 

   A já ho miluji.  


