TŘICET MINUT ZE ŽIVOTA OBYČEJNÉHO DEPKAŘE

Tři čtvrtě na pět. Hodiny neúprosně ubíhaly...
"Nuda !" Pomyslel si a hlasitě zívnul.
Od rána ležel v posteli, a i když už byla venku skoro tma a v žaludku mu kručelo, neměl
v úmyslu to měnit. Za okny zuřil podzim a on měl, jako obvykle v tomto ročním
období, depku jako svině...
Jen tak mimochodem, když už jsme u těch sviní... Naši předci, depka nedepka, museli
vstávat ve tři ráno, aby obstarali dobytek - podojili krávy a kozy, nakrmili prasata,
nasypali slepicím zrní, vyměnili podestýlku králíkům a pokosili trávu za domem dřív,
než padla ranní rosa. Prostě museli od nevidím do nevidím makat a na nějaké
polehávání a filozofování o nesmrtelnosti chrousta neměli čas...
Naštěstí pro něj byla tahle předpotopní doba dávno pryč. V tomhle technologickém
pravěku, kdy lidi živila poctivá práce, nikdy nežil a jako správný hospodský povaleč se
netajil tím, že byl líný jak vandrácká hůl.
"Válenda je od toho, aby se na ní válelo a dnes je přece neděle a to se nic nedělá !"
Zamudroval v duchu a dál nerušeně pozoroval rybičky v akváriu... Vodní svět ho
vždycky fascinoval. Připomínal mu obchodní řetězec Globus a jeho profláknutý slogan:
"Tady je svět ještě v pořádku."
"Žádný prachy, žádnej stres a moře volnýho času k tomu! To by bylo něco. Bejt tak
rybka v akvárku! Nemuset nic dělat a celej den, od rána do večera, jen tak bezstarostně
proplouvat životem."
Jeho opilecké mozkové buňky a dětinská představivost pracovaly naplno... A přestože
navenek, z pohledu jeho matky, zapřisáhlé abstinentky a nekuřačky, nevykazoval
žádnou bohulibou činnost, uvnitř - v jeho hlavě, to kmitalo o sto šest. Prostě rachot jako
v depu formule 1.
Tři čtvrtě na pět a dvě minuty...

Pozoroval vteřinovku, jak nekompromisně ukrajuje vteřinu po vteřině a na chvíli se
zamyslel nad tím, jak se tyhle dva světy - ten v jeho hlavě a ten venku za oknem,
obloukem míjely.
V jeho bizarních představách byl život bezstarostné místo plné bujarých večírků,
blonďatých top modelek v upnutých fitness podprsenkách s nápisem "I Want You,
Baby", nezávazného flirtování a tvrdého alkoholu. A v neposlední řadě to byl také
naplno sešlápnutý plyn nadupaného červeného Ferrari. Sladká to iluze bez hranic, kde
se zastavil čas a kde nic nebyl problém...
Tato fikce ovšem neměla nic společného s chlápkem, kterého každé ráno vídal v
zrcadle. Jeho nízké sebevědomí navíc den co den vytrvale masírovala a přiživovala jeho
matka. V jejích očích byl totiž naprostý lempl, nemakačenko a budižkničemu bez
perspektivy, bez peněz, bez charakteru a v posledních pár hodinách i bez přítelkyně...
Není divu, že Kláře včera ruply nervy... Bodejť by ne, když s naprosto ledovým klidem
po xté ignoroval jejich dvaatřicet nepřijatých hovorů, celý den jí neodpovídal na smsky
a do restaurace "U břídila", kde se každou sobotu pravidelně scházeli, dorazil s
půlhodinovým zpožděním, zatímco ona byla u výčepu na minutu přesně. Na jejím místě
by každá jiná udělala totéž... Poslala ho, slušně řečeno, do háje zeleného.
Pořád dokola si v mysli přehrával tu naprosto ponižující situaci, kdy na něj v záchvatu
zuřivosti před plnou hospodou, v jednadvacet hodin a čtrnáct minut, jako smyslů
zbavená křičela: "Ty už se konečně prober, ty mimozemšťane jeden. Vypadáš, jako
kdybys právě spadl z Marsu, a evidentně jsi při tom pádu ztratil pojem o čase. Radši se
vrať zpátky na svou zpomalenou slimáčí planetu a mě laskavě nechej sprintovat
životem. Sbohem, Robinsone, žij blaze."
Bylo zvláštní, že ho včera v jedné větě nazvala bohem i Robinsonem současně. Nikdy
předtím mu tak neřekla, ale na druhou stranu - žít v nebi, kde neexistoval čas, jen věčná
blaženost nebo na pustém ostrově daleko od lidí, kde se čas zastavil a kde lišky dávaly
dobrou noc, to taky nebylo k zahození.
"Aspoň by mě tam nikdo neotravoval a nemusel bych pořád vysvětlovat: Proč jsem zase
přišel pozdě? Proč v jednom kuse nezvedám telefon? Proč jsem se týden neholil? Proč
nemám čistou košili? Proč jsem se tři dny nemyl? Proč nemám žádnou pořádnou práci?

Nekonečné proč, proč, proč a přitom vysvětlení bylo ve všech případech tak
jednoduché, že by ho pochopil i primitivní šimpanz v Zoo - PROSTĚ PROTO,
PROTOŽE SE MI NECHCE !!!"
Za deset minut pět...
Tahle podzimní depka měla něco do sebe. Bylo zajímavé pozorovat, jak se čas
zpomaluje, zatímco on brouzdal svým myšlenkovým internetem bez hranic. Občas měl
pocit, že uběhly celé věky, když se hluboce zamyslel nad svým pohnutým osudem, ale
pokaždé nakonec s překvapením zjistil, že uběhlo sotva pár minut.
Nikdy se nesnažil dohnat svět tam venku a to jeho matku, workoholičku, dohánělo k
šílenství. Ona - holička a kosmetička v jedné osobě, se nikdy netajila tím, že si
odjakživa přála mít holčičku. Tohle přání se jí ale nikdy nesplnilo a její biologické
hodiny, navzdory jejímu zachovalému vzhledu, už dávno dotikaly. A tak se musela, chtě
nechtě, spokojit s horou sádla na vratkých nožičkách, které familierně a tak trochu
škodolibě říkávala "synáčku".
Tenhle synáček nikdy nemohl ukojit matčinu touhu po okaté, copaté holčičce, která by
od rána do večera postávala u zrcadla, líčila se, česala a lakovala si nehty. On byl prostě
jiný... Otesánek s holou hlavou, kterou si oholil na protest, aby na něm máti nemohla
provádět své kadeřnické pokusy. Váleček se čtyřmi dioptriemi na každém oku, který se
už dávno přestal snažit matce zavděčit, a ona se vzdala svých planých nadějí, že si
jednou budou společně povídat o módě, parfémech a o dámském spodním prádle.
Jemu stačil k životu zapraný nátělník a vytahané tepláky ze střední, televize a lahváč
Plzeňského. To byl jeho svět, kde se zastavil čas, zatímco realita jeho matky kolem něj
obíhala jako družice, která se urputně snažila zachytit nouzový signál nějakého dalšího
nezadaného chlapa s tučným kontem a smyslem pro humor.
"Konečně pět hodin !" Pomyslel si...
"Začíná fotbal !" Vnitřně zajásal, pustil bednu a zesílil zvuk. Pohled na urostlé
vysportované čutálisty ho uspokojoval. Ne snad proto, že by byl gay, o tom by Klára
musela něco vědět, ale měl jednoduše dobrý pocit z toho, když se někdo jiný potil a
makal, zatímco on mohl bezstarostně ležet a kibicovat.

Vesměs všichni jeho kamarádi, sportovní anti-talenti, kteří na základce v tělocviku
běhali stovku běžně za jednadvacet vteřin a kteří hodili krikeťákem nejdál patnáct
metrů, se vyznačovali svým mistrovským nadáním pro verbální koučink u piva. Ono v
leže nebo v sedě se třemi promilemi alkoholu v krvi se to kecá, ale pohnout prdelí a
začít na sobě makat, to se rovnalo div ne sebevraždě.
Naposledy se pokoušel cvičit, když poznal Kláru, ale vydrželo mu to asi týden a pak to
vzdal. Jednoduše zjistil, že takovou fyzičku jako měla ona, on nikdy mít nebude, i
kdyby dřel ve dne v noci jako Bulhar. Klára byla totiž masérka a on její masáž přímo
zbožňoval...
Byl to v podstatě stejný princip jako u fotbalu... Dvě naprosto odlišné reality, které se
protly v jednom osudovém bodu časoprostoru. On si hověl a ona kmitala... funěla a
hekala. Rozpohybovat jeho sádelnaté zženštilé tělo byl doslova nadlidský výkon a Klára
se v tu chvíli podobala spíše řeckým Titánům, než křehké ženě toužící po mužném
objetí svého partnera.
A ještě jednu výhodu tohle masírování mělo - bohužel jen pro něj... I když ležel a
nehýbal se, přesto bylo celé jeho tělo v pohybu. Svaly a šlachy se napínaly k prasknutí a
on měl konečně na chvíli pocit, že pro svou zanedbanou muskulaturu a pocit alfa samce
něco prospěšného dělá. Zato Klára byla po téhle padesátiminutové rozcvičce orvaná jak
rybíz a pokaždé tvrdě usnula v křesle u televize.
Takový byl zkrátka jeho život - vnitřně pohnuný a přitom navenek nehybný, stereotypní
a nudný. Život s velkými plány a ideály, který se pod vlivem pohodlnosti a lenosti
smrsknul na krabičku cigaret a basu piv denně. Byl to život ztroskotance vyvrženého na
břeh 21. století, který se zuby nehty bránil zrychlit a ruční brzda jeho ohnivého Ferrari
zůstávala i nadále zatažená. A ani jeho matka, ani ex-přítelkyně Klára s ní nepohnuly.
Spoután přitažlivostí zemskou, uvězněn mezi dvěma světy, mezi tím co by chtěl a co
doopravdy bylo, se ve finále, ve čtvrt na šest večer, zmohl na jediné rozhodující mužné
slovo:
"GÓÓÓÓLLLL !!!"

