Studentův zápisník, kapitola 4. : Volnost v řetězech
Největším problémem naší (ne)volnosti byl slečna Žádostivá. Naše průvodkyně nás
vláčela od památky k památce, a když jsme měli nějaké volno, tak pět minut před
zavíračkou v nějakém obchodě.
Párkrát jsme se chtěli trhnout, ale vždy nás chytla. Nepomohlo překecávání, vůbec nic.
Její odpověď byla vždy stejná: „Já mám za vás zodpovědnost!“ Naštěstí jsme večer zdrhli
někam do pubu. (A jéje, začínám mluvit anglicky.)
Jediným světlým bodem v této změti příkazů a zákazů byla Zuzka. Vháněla mi elán do
mých ztuhlých žíl. Konečně jsem se začal snažit a vypadá to velmi slibně.
Slečna Žádostivá nás překvapila při návštěvě Londýna. Dala nám volno na dvě hodiny.
To je nádhera, dvě hodiny. Slečno Žádostivá, vše je vám odpuštěno . . . No, všechno ne!
Tento výlet mě překvapil hned ráno v Portsmouthu. Zuzka se ke mě vůbec nehlásila,
když jsem chtěl vysvětlení, tak zaznělo: „Vypadni!!!“ „Ježíš, co je? “ „Prdel si dělej z
někoho jinýho, jo!!!“ Jenom tak nenápadně si ke mě sedla Michala: „Víš vona se domákla,
že máš doma babu!“ „Kurva, to je blbost, ja jsem free!“ Michalal se usmála a odešla. Patrik
to všechno vyřešil: „Vyser se na to, bude jiná.“ Ti dík teda . . .
V autobuse jsem si musel sednout někam jinam, protože Patrik zrovna neměl místo. (Ono
by bylo, kdyby na něm neseděla jedna dívčina.) Šel jsem si sednout vedle. Po chvíli si ke
mě sedla nějaká holka: „Je tu volno Petře?“ Aniž jsem se na ni podíval, jsem řekl: “ Ale
jo.“ „Já jsem Petra.“ Teď jsem se na ní podíval. „Já, já, já . . . Petr.“ Kurnikšopa to je
BABA. „Co je, ňák se ti zapletl jazyk.“ „To se mi občas stává, když uvidím pěknou holku,
víš.“ Už zase jsem nasadil tvář playboye. Jsem v klidu . . .
Já mám dneska šťastný den. Londýn byl nuda, oproti tomu, co se bude dít večer. Petra
jde se mnou ven! Večer! Musel jsem Patrikovi vysvětlit, že s ním nejdu. Á propos, Patrik.
Na cestě zpátky jsem si k němu sedl. (Na chvíli jsem se musel odtrhnout od Petry, ach
bože.) „Ty Paťo, ty bys neměl nikoho balit. Doma tě čeká tvoje Žužu Urban. Víš o tom?“
Patrik propadl desetiminutovému smíchu. Mé myšlenky šly od čerta k ďáblu. On už s Žužu
nechodí? Patrik mě vyvedl z omylu: „Víš jak jsem se ji zbavil? Ukázal jsem ji fotku Zuzky.
Potom se zvedla a odešla.“ To mě překvapilo, Patrik je věrný!

