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Prosím, Sopouchová. Dobrý den. Aha. Ne, neslyšela. Ne. Promiňte, slečno, vy něco
prodáváte? Tak o co teda jde? Nezlobte se, já nechci být nezdvořilá, ale nemám moc času. O
Josefa? Stalo se mu něco? Aha… Aha… Aha. Myslím, že už chápu, každý čtvrtek.
V dlouhodobém kontaktu. Hezky řečeno.

Jistě. Ale vůbec ne. Nejsem překvapená, jenom jsem vás neuměla hned přesně zařadit.
Promiňte, vy jste Sonička nebo Libuška? Karolínka, omlouvám se. Manžel poslední dobou
zrychlil tempo, trochu jsem nestihla vás všechny sledovat. No ano, vás všechny. Jistěže o vás
vím, důvěra tvoří podstatnou část terapie, Josef vám nic nevysvětlil? Ale to od něj není hezké.
Vynadám mu, hned jak se vrátí. Slíbil mi, že vám všem vždycky hned vysvětlí, o co se jedná.

Víte, tenhle program nám doporučil pan doktor Hlubina. Výborný psychiatr, můžu vám ho
vřele doporučit. Víte, Pepíček měl velké problémy. Přišel do let, znáte to, seděl doma,
smutnil… Tak abychom zabránili propuknutí deprese, pan doktor nám poradil, aby si, čistě
pro posílení sebevědomí samozřejmě, našel nějaká ta půvabná nenáročná stvoření, jako jste
vy. Říkáme tomu „řízená druhá míza“.

Ano. První? Ale propánakrále, Karolínko, vy už jste aspoň patnáctá, možná i dvacátá, jak
jsem říkala, trošičku jsem ztratila přehled. Vadí? Ne, vůbec ne. Tedy, pravda, přiznávám,
trochu mi všechny lezete do peněz, ale nějaké to švýcarské sanatorium by přišlo konec konců
ještě dráž, nemám pravdu?

Ano, slečny bývají se vším srozuměné, docela nám to všem vyhovuje. Ne? Opravdu? Ale to
mě mrzí. Měl vám svůj problém objasnit hned, ano, máte naprostou pravdu. A nemohly
bychom se domluvit dodatečně? Ne? Vážně? Škoda. No co se dá dělat. Chápu. Jistě, jak
chcete. Hezký den přeju, nashledanou!

(vytočí číslo manžela) Haló, miláčku? Poslouchej, dostala jsem báječný nápad. Co
kdybychom si pozítří udělali krásný den? Jenom my dva. Projdeme se po obchodech, já ti
najednou potřebuju takových věcí, pak bychom si zašli na hezkou večeři… Ano, pozítří. To je
čtvrtek. Ne, nemáš squash. Zrovna volal tvůj trenér a zrušil ti lekce. Ano, všechny. Takže ve
čtvrtek, platí? Výborně. Tak pa, miláčku, pa pa pa.

