Holky na WatsAppu
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›› Marie-Lin

Já tak hrozně moc potřebuju pravdu. Chci, aby se
vyslovilo nevyslovený. Jsem tak… prázdná.

›› Manou

Co to s tebou je? Dneska o přestávce ses mi vyhnula.
Co se děje? Hele, ven s tím! Vysyp to! No tak!

›› Marie-Lin

Vždyť já sama nevím! Všechno jako by bylo nedosažitelný!
Já chci žít, žít život. Místo toho jako bych ho viděla
v dálce, ale nemůžu se ho dotknout. Tak nějak jsou na
tom ti, co uklízejí město. Vždycky přijdou, když už je po
všem. Když je po oslavě.

Q

›› Manou

Hele, co je to s tebou? Všichni ti záviděj.
Seš perfektní – a takhle frfňáš? Co to má být?

›› Marie-Lin

Já už mám po krk toho, být perfektní. To je ono!
Přesně tak to je: Už mám dost perfekcionismu.
Chci s tím mizerným perfektním světem skončit!

›› Manou

Je to kvůli Danielovi?

Q

›› Marie-Lin

Ne! Daniel s tím nemá vůbec nic společnýho. Mám ho ráda.
Ale stejně tak mám ráda nutelu a tousty. Vždyť to přesně
víš. Do Daniela já bych se nikdy nemohla zamilovat.
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›› Manou

OK!

›› Marie-Lin

OK? Nic není OK! Já chci prostě jenom být šťastná,
tak jako ostatní. Jenže mi to nejde. Je mi, jako by celé
moje tělo vězelo v tekutým písku. Jsem v tom po
bradu a pomalu mě to táhne dolů.

Q

›› Manou

Pojď si dát sraz. Co nejdřív.
V naší kavárně u řeky?
Ve tři?

›› Marie-Lin

Tak jo. Ve tři je fajn.

* * *
›› Manou

Kde jsi, Marie-Lin? Já už jsem tady. Čekám.

›› Manou

Haló, haló? Kde vězíš?

›› Manou

Tak už se přece na ten telefon koukni! Už mě to neba.
Řekly jsme ve tři, teď už jsou skoro čtyři.
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›› Manou

Počkám ještě 5 minut. Pak jdu.

›› Manou

Už fakt musím. Škoda. Co to s tebou je?

›› Marie-Lin

* * *

Víš, že ti můžu psát věci, co bych nikdy nemohla říct?

›› Manou

Tak proto jsi nepřišla do kavárny?

Q

›› Marie-Lin

Ne, to ne. Nepustila mě.
›› Manou

Kdo?
›› Marie-Lin

Moje matka!

›› Marie-Lin

Myslíš, že naši rodiče maj aspoň sebemenší
tušení, jaký my vlastně jsme?

Q
›› Manou

Tak to rozhodně NE!!! Ale jak jsi na to teď přišla?
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›› Marie-Lin

Mám toho dost! Já už fakt nemůžu! Dneska po
škole jsem TŘI hodiny musela hrát na klavír. A ani
to matce ještě nestačí. Já tam fakt chtěla jít!

›› Manou

Člověče, Marie-Lin, to přece nejde! Musíš si
promluvit s otcem. Tvoje matka nemá všech pět
pohromadě!

Q

›› Marie-Lin

Není tady. Služebka.

›› Manou

Kdy se vrátí?
›› Marie-Lin

Za týden.

›› Manou

Tak přijď k nám. Můžeš spát tady.

›› Marie-Lin

To by v životě nedovolila!

›› Manou

Nejseš její vlastnictví. Přijď! Hnedka dneska! Já teď
musím na hokej. V šest budu zpátky. Vyndám pro tebe
matraci ze sklepa, jo?
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›› Marie-Lin

Člověče, pochop to už konečně: Ona to nechce.
Nedovolí mi přespat někde jinde! Vaši možná věří
ve svobodu…, naši ne.
›› Manou

Tak to aspoň zkus!

›› Marie-Lin

Ty to prostě nechceš chápat…

›› Manou

Tak si říkám, že tvoje máma vůbec nemá tušení, jaká
ty vlastně jsi. Ona si snad myslí, že ta malá hodňoučká
holčička, co jí do památníku kámošky kreslí kytičky. Že ti
Daniel například posílá divoký zamilovaný
dopisy,
to vůbec netuší.

Q

›› Marie-Lin

A tak to nutně musí zůstat!
Nesmí se o tom dovědět, jasný?

›› Manou

Jasný! Totálně jasný!

* * *

Q
›› Manou

Marie-Lin! Mluvilas s mámou? Přijdeš?

17

›› Manou

Hej! Ozvi se!

›› Manou

Už je sedum. Co se děje?

›› Manou

Už mě to ale štve! Ozvi se konečně!

* * *

Q

Manou
21:00

KDO Z VÁS VIDĚL MARIE-LIN STEINKRAUSOVOU?
PŘED 2 HODINAMA UTEKLA Z DOMOVA. JEJÍ
MÁMA JI HLEDÁ!

To se mi líbí

Okomentovat

Sdílet

Jens Jak - utekla? Jak to víš?

To se mi líbí

•

Odpovědět

•

21:03

Manou Volala mi její máma. Pohádaly se.
Není to vůbec dobrý.
To se mi líbí
•
Odpovědět
•
21:07
Manou VŠEM PŘÁTELŮM MARIE-LIN.
MUSÍME JI HLEDAT! SPOLEČNĚ!
SRAZ: NA HORNÍM HŘIŠTI. VAŠE MANOU!
To se mi líbí
•
Odpovědět
•
22:02
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Manou Všechno v pořádku!
Našla se!
Je to dobrý!
Díky za pomoc!
Jste fakt všichni super!
Všecko resetovat!
Dobrou noc, lidi!
Vaše Manou!
To se mi líbí
•
Odpovědět

* * *

•

00:12

›› Manou

Fakt je mi to líto. Musíme něco podniknout. Takhle se
k tobě vaši přece nemůžou chovat. Už nikdy!

Q

›› Marie-Lin

Už je to dobrý.

›› Manou

Dobrý? Nic není dobrý! Tvoje máma je tyran!
Čínská tygří matka!

›› Marie-Lin

Ty to nechápeš. Vaši jsou úplně jinačí. Neměla jsem utíkat.
Co mě to napadlo! Matka brečela. Celá se třásla.
Poprvé v životě jsem ji viděla plakat.
To ti bylo divný… Já byla úplně v klidu a ona úplně hotová.
Jindy je to naopak… Poprvé jsem byla silnější než ona.
Už proto to stálo za to.

Q

19

›› Manou

Jsi praštěná?
Ona tě od rána do večera péruje a teď je ti jí ještě ke
všemu líto? Probuď se, Marie-Lin! Konečně se probuď!
Člověče, vždyť žiješ jak v kasárnách. Aye, aye, Sir! Jenže
ty nejsi její voják, ale její dcera!

›› Marie-Lin

Jenže co mám dělat? To mám zase zdrhnout?
To nejde! Pak by mi nedovolila už vůbec nic.
Říká, že musím být lepší než všichni ostatní.
Lepší známky, líp hrát na klavír, líp se chovat…

Q

›› Manou

Když slyším slovo „chovat“, chce se mi zvracet.

›› Marie-Lin

Jen do toho. Jenže mně to nepomůže.

›› Manou

Jednoho dne budeš celá zahořklá stát před hrobem,
na kterým bude jméno tvý mámy. A budeš zvracet.
Protože sis s ní nepromluvila. Protože jsi k tomu
neměla odvahu. Protože jsi vždycky byla hodná
holčička. Hodná jako nějaká malá čínská barbína.

›› Marie-Lin

Já nemůžu. Ty to nechápeš.

›› Manou

Ne, já to nechápu? Tak mi to vysvětli!
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