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Kristin Colli

Cena života
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V pouhé minutě se člověku dokáže přetočit celý
svět vzhůru nohama.
Záhy si ale uvědomíme, že cena života, je pro nás
ta nejdůležitější...!
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Kapitola 1: Velký zápas
Na hřišti se hrál velký fotbalový zápas Yankees proti San
Franciscu. Fandové nadšeně pokřikovali na hráče, stejně jako
roztleskávačky, které patřily ke druhému domácímu týmu.
Hráči ze San Francisca v černých dresech, helmách tvrdě
naráželi do soupeřů. Útočník s červenou sedmičkou na zádech
chytil skvělou přihrávku od spoluhráče.
Šestačtyřicetiletý
vousatý
muž,
v kšiltovce,
tradičně
přežvýkávající žvýkačkou v puse postával před lavičkou domácích
společně s o rok starším kolegou.
„Dělej! Běž!“ Křičel trenér na hráče s číslem sedm.
Na hrací tabuli vedli Yankees se čtyřiceti pěti body. Francisco jen
s pětatřiceti.
„Do toho, Same!“ pokřikovala na útočníka krásná snědá
brunetka s culíkem patřící k San Franciscu.
Útočník rychle běžel k bráně. K němu hned mířil mohutný
protihráč. Spoluhráč běžící zleva drsným nárazem nebezpečného
obránce sejmul.
A i další spoluhráči se snažili ze všech sil vytvořit sedmičce
cestu, která rozhodne.
Potom se stalo něco, co nikdo nečekal.
Sam náhle zakopl a padl obličejem k zemi. Míč mu vyklouzl
z rukavice a pozastavil v yardovém pásmu, kde končila nejbližší
zóna.
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Všem fanouškům ztuhl výraz ve tváři. Po siréně se tak Yankees
radovali z vítězství. Trenér vzteky praštil s čepicí.
***
Dva dny po zápase čtyřiadvacetiletá Vanessa s lokny ve vlasech
čekala na partnera před budovou. Tmavovlasý pohledný mladík
s atletickou postavou vykročil ven z postranních dveří pravé sekce
mezi několika dalšími lidmi. Rozloučil se s nimi a zamířil k dívce.
Jeho tvář byla poněkud strnulá.
Kráska s pouhým („metrem šedesát jedna“), k němu přistoupila,
objala ho kolem pasu a zeptala se: „To jsi stále ještě naštvaný kvůli
tomu zápasu?“ hleděla mu do zelených očí, co se mračily pod
hustým obočím.
„Jo,“ řekl pohasle.
„Co bys tedy řekl tomu, kdybychom si udělali pěkný den, co
říkáš?“ lišácky se usmívala, když mu zajížděla rukama pod tričko.
„Já nevím...,“ vykrucoval se.
Posléze na místo přijel tmavě modrý Chevrolet Pickup Trucks.
Z něj vylezl plešaty urostlý padesátník v černé kožené bundě,
s knírem a bradkou, který byl otcem oné dívky.
„Pojď, Vanesso, jedem domů!“ přikázal své dceři, která se držela
v objetí s mladíkem.
Dívka se odtrhla od mladíka a řekla otci:
„Tati, já nikam nejedu! Není mi přece sedmnáct, abys mi
diktoval!“ odsekla otci.
„To ne... Ale nelíbí se, že nejsi moc doma. Jsi stále s tímhle
vyvrhelem, který má jistě na tebe špatný vliv!“
„Co prosím?“ ozval se Sam. Já Vaší dceru moc miluju! A je mi
jedno, co si o mně myslíte.“ řekl suverénně.
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„Ty si nějak troufáš!“ tvářil se důležitě, když si vzájemně hleděli
do očí.
„Tati, už toho nech!“ vmísila se do sporu. „Děláš mi tady jen
scény.“
Kontroverzní otec už nechtěl do ničeho raději zasahovat, nechal
si stálý výraz ve tváři a odešel ke svému vozu, do kterého pak
nasedl.
Dívka chtěla na vše zapomenout, a proto Sama přemluvila
k tomu, co mu nabídla před rozhovorem, než přijel její otec, který
vroucně zasahuje do jejich společného vztahu.
***
V milostném soužití se Vanessa vášnivě líbala se Samem, a to
přímo v jeho pokoji.
„Bože, ty jsi tak krásná,“ hladil ji po tváři.
„Same?“ zeptala se ho.
„Copak?“ stále ji líbal na ústa.
„Chtěla bych ti něco říct.“
„Tak povídej,“ pusinkoval její krásné poprsí.
„Slíbíš mi, že se nerozčílíš?“
„Ne.“ Pro změnu jí pusinkoval bříško.
„Znovu se mi ozval Alex!“ vybalila na něj vzápětí.
„Cože?“ zarazil se Sam a zvedl hlavu. „A to mi to říkáš jako teď?!“
Naštval se, překulil se na druhou stranu, natáhl se pro kalhoty,
oblékl si je a vstal.
„Nechtěla jsem tě naštvat, Same,“ litovala toho.
„A skvěle se to povedlo.“
Dívka v krajkové podprsence, kalhotkách rovněž vstala.
„A ty někam jdeš, Same?“ zeptala se zvědavě.“
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„Jo, jdu!“ zapnul si pásek u kalhot.
„Prosím tě, nechoď za ním... Moc tě prosím,“ prosila ho něžně
dívka.
„Vždyť je to magor! To mám nechat jen tak být, aby ti nadále
ubližoval a manipuloval s tebou, jak se mu zachce?“ Švihl
ukazováčkem do vzduchu.
Vanessa mu ale řekla: Same, Alex je mi volnej... S ním jsem nikdy
pořádně nechodila. Byl to jeden veliký omyl. Všechny ty jeho trapný
spamy mažu. Vždyť přece víš, že šťastná jsem opravdu jenom
s tebou!“
Přitulila se a hladila ho po vyvinutém hrudníku.
„Opravdu? Nekecáš tak trochu?“ ukázal krásný podmanivý
úsměv s vrškem zubů.
„Trochu jo,“ odvětila příteli s úsměvem.
„No počkej, já ti dám.“
S úsměvem od ucha k uchu povalil krásku na postel a začali se
spolu líbat.
***
Ve stejnou chvíli v klubové kanceláři, která byla samá trofej,
seděl za stolem skleslý Richard Evans. Delší vlnité vlasy, místy
prošedivělé pečlivě načesané, nad tváří krátká nagelovaná ofina
směrem nahoru a do strany. S tváří, která mluvila za vše, usazen do
kolečkové židle, opřený zády o opěradlo, s ozdobnými náramky na
levé ruce ťukal propiskou do stolu, jak nervózně přemýšlel.
Richardův kolega zaklepal na prosklené pootevřené dveře.
„Mohu?“ vykoukl ze dveří blonďák Tim a s píšťalkou na krku.
„Co?“ pozvedl oči na Tima, „promiň, byl jsem nějak zamyšlený.“
odpověděl mu unaveně.
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„To je v pohodě,“ vstoupil do kanceláře. „Richarde, už je pět.
Nechceš už jít domů?“
„Dobře. Neponocuj tu, jasné?!“ pousmál se a odkráčel.
Když se dveře zavřely, Richard odložil propisku, vyndal
z horního šuplíku malou kapsli s vitamínovými prášky „na
posilněnou“.
Sundal z ní víčko, vysypal si pár pilulek do dlaně a dal si je do
úst.
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Kapitola 2: Bráchův příjezd
Město se nekompromisně probudilo do nového dne.
Do bytu vtrhl černovlasý jednadvacetiletý frajírek se slunečními
brýlemi na hlavě, v plážové košili, kraťasech a s brašnou přes
rameno.
„Čau, brácho,“ křičel radostně v předsíni. Odhodil brašnu na zem
a chňapl po klice pokoje. Spatřiv dvě nahá těla na rozložené
pohovce, se zarazil mezi dveřmi.
„Co ty tady děláš?“ zůstal v překvapení Sam, Vanessa též. Rychle
však vstala a hbitě našla se svými svršky únikovou cestu
v sousedním pokoji.
„Přijel jsem na prázdniny domů! Ale jak tak koukám... asi jsem
Vás vyrušil,“ usmál se příchozí.
Sam se začal oblékat.
***
Situace se uvolnila.
„Já radši půjdu. Stejně musím. Setkáme se večer.“ dala Vanessa
pusu Samovi na rty a odešla.
Mladší bratr Jake vyhlédl z okna za kráskou.
„Páni, vybral sis fakt dobře, brácho!“
„Kdybys nekecal,“ odsekl vztekle Sam a pak již mírněji dodal:
„Tak rád tě vidím, bráško.“ Na přivítanou se kamarádsky
s úsměvem obejmuli a poplácali se po zádech.
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„Bože, půl roku jsem tě neviděl... A musím uznat že z tebe za tu
dobu takový sexy fešák...,“ zavtipkoval Sam.
„Haha, fakt vtipný,“ zazubil se Jake.
„Ale příště přece jen dej vědět, že přijedeš!“ Varoval ho bratr
předem.
„Jasně,“ zašklebil se brunet v plážové košili.
„Nezahrajeme si?“
Chopil se Sam basketbalového míče, který se povaloval na
dřevěné komodě a hodil ho bratrovi do náruče.
Po chvíli se spolu zapotili na malém městském hřišti.
***
Ze školní budovy, kde se to hemžilo hlučnými studenty, sešla po
schodech krásná tmavovlasá inteligentní žena okolo sedmačtyřiceti,
s drdolem a s výstředně velkými náušnicemi. Učitelka ve tmavé
sukni si nesla v náručí tři tlusté knihy.
Najednou se pozastavila, když se náhle všimla blonďáka Tima,
který stál před jejím vozem.
„Co tu děláš?“ divila se.
„To tě nemůžu vidět?“ řekl Tim.
„Tak jsi mě viděl a teď dej mi laskavě pokoj!“ řekla netečně žena
a chýlila se obejít vůz.
„No tak počkej, Ashley,“ chopil se její ruky.
„Nedotýkej se mě!“ vytrhla se s odporem.
„Dobře, promiň,“ pustil ji a dál pokračoval: „Ashley, jednou se to
Richard stejně dozví! Co kdybych mu to řekl já!“
Ashley už to vyvedlo z míry.
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„Jsi hroznej bezcitnej hajzl, Time. Jak jsem mohla být tak
hloupá!“
Vyřkla ještě několik nekompromisních nadávek na blonďákovu
adresu, nasedla do vozu, nastartovala a odfrčela si to pryč. Tim
opuštěn na parkovišti si hluboce povzdechl.

11

Kapitola 3: Romantická večeře
Do italské restaurace vešel Sam, oháknutý do šedého
sportovního saka, jen tak rozepnutého, kostkované košile,
s kravatou, v doprovodu přítelkyně, která přímo zářila v krásném
outfitu.
Když došli k nevelkému stolu, mladík gentlemansky nabídl
krásce židli.
„Prosím madam.“
„Díky,“ vřele poděkovala a posadila se. Mladík se usadil na
protější stranu.
V mžiku k nim přišel mladý číšník s černou vestou a v zástěře a
zapálil svíčky na svícnu uprostřed stolu.
„Čím posloužím?“ zeptal se se zkříženýma rukama vepředu.
„Prosili bychom jídelní lístek,“ odpověděl číšníkovi Sam.
Číšník pokývl bradou a odešel.
„Je to tady moc pěkný, Same,“ sdělila Samovi s úsměvem na
rtech.
„Tak to jsem rád,“ úsměv jí opětoval a dlaní ji pohladil hřbet
ruky. „Moc ti to dneska sluší.“ polichotil jí. A ještě něco...“
Z kapsy u saka vytáhl modrou krabičku ve tvaru srdce, položil ji
doprostřed a otevřel. V ní se třpytil nádherný prsten z bílého zlata
s modrým diamantem uvnitř.
„Vanesso Taylorová. Tímto tě žádám o ruku,“ usmíval se mladík.
„Nevím, co na to říct, Same.“ Nedokázala ani mluvit, jak byla
z dárku ohromená.
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Vzápětí se v restauraci objevil sexy snědý vysoký krasavec
Alex!? V elegantním oblečení, s trnitými tvářemi, s jednou rukou
kapse u kalhot, nebudil žádné sympatie.
Sam se ho povšiml a doslova zrudnul. Dívka se začala divit: „Co
se děje, Same?“ Otočila hlavu přes rameno.
Když k nim Alex dorazil, neodpustil si ani jízlivou poznámku.
„Tak Sam už tě zve na večeři, jak pěkné.“
„Alexi, mohl bys prosím tě odejít!?“ žádala ho Vanessa.
„A copak to tu máme?“ culil se namyšlený Alex s vytříbeným
vkusem a chtěl se dotknout té krásné krabičky, ve které se třpytil
nádherný prsten.
„Nesahej na to!“ Vystartoval po něm Sam a vyskočil ze židle.
Zvědaví hosté, co seděli u dalších stolů, se začali ohlížet.
„Ale, ale. Náš pan dokonalý, chce dokázat, že má na víc, že!? Chtěl
jsem se jenom s vámi podělit o tu radost,“ znovu se přiblble
usmíval.
Sam už dočista pěnil, aby mu ji jednu nenatáhl.
„Alexi, tak už přestaň!“ ozvala se rozzlobená dívka.
„No, já už raději půjdu. Přeji hezký večer.“ uculil se nóbl frajírek
a odporoučel se.
Číšník zrovna nesl láhev červeného italského vína.
„Pane, mohu vám nalít?“ zeptal se.
„Ne, přešla mě chuť!“
Naštval se, sbalil krabičku ze stolu a dal se rychle na odchod.
***
Mladík si při chůzi povoloval kravatu.
„Same,“ běžela za přítelem. „No tak sakra stůj!“
„Co je?“ pozastavil, povzdechl si a otočil se.
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„Vím, jak se cítíš. Neber Alexovy řeči, je to naprostý ubožák!
Přece si nenecháme zkazit večer. Jestli chceš, můžeme jít někam
jinam,“ nabídla partnerovi.
„Kam bys chtěla jít, ha?!“ zvedl hlas. Ať jdeme kamkoliv, ten
hnusnej arogantní hajzl je všude!“ gestikuloval rukou. Chtěl jsem
nám udělat pěkný večer. Já prostě nejsem jako on. Majetnický a
závistivý!“ křičel na ni vykolejený mladík.
„Nekřič na mě, Same,“ tvářila se dívka smutně.
„Dost jsem se držel, abych mu nedal přes hubu,“ stále
gestikuloval. „A klidně bych to udělal, to mi věř. Ani vlastně nevím,
jestli stále miluješ jeho a nebo mě!“ řekl rozzlobený Sam.
„To jsi fakt nemusel.“ Naštvala se a utekla.
„Vanesso!“ vykřikl a rozeběhl se za dívkou. Počkej, prosím tě,“
doběhl ji a stoupl si před ní. „Omlouvám se... nevím co mě to
popadlo... Nechal jsem se unést.“ cítil se mladík zahanbený.
„Same, uhni mi z cesty!“ byla dívka velice rozčílená.
Za chvíli přijelo červené BMW se staženou střechou.
Čtyřiadvacetiletý fešný brunet Kyle s plnými rty, s hodinkami na
levém zápěstí, vedle kterého ještě seděla krásná, ambiciózní o dva
roky starší blondýnka. Hezoun na ně rázem vyhrkl:
„Co vy tady?“ lišácky pozvedl obočí.
„Kyle, odvezeš mě domů?“ zeptala se ho Vanessa.
„Jo, jasně,“ pokrčil rameny Kyle.
Blondýnka vystoupila z vozu, překlopila sedačku dopředu,
pustila kamarádku sednout a opět se posadila.
„Ty nepojedeš?“ optal se kamarád Sama.
„Jeďte sami!“ Hodil naštvaný pohled na uraženou Vanessu.
„Fajn, jak chceš,“ svoji nadupanou káru pořádně protůroval a
odfrčel.
„Sakra!“
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Zanadával a ve vzteku kopl do blízké popelnice, co se povalila na
zem.
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Kapitola 4: Trénink
Při ranním tréninku se fotbalisté pěkně zapotili. Kouč na
mladíky řval z plných plic: „Tak jedu jedu! „Žádný ulejvání!“ dával
mladíkům pořádně zabrat do těla.
„Vy jste si něco udělali s Vanessou?“ začal být zvědavý Kyle, když
se Samem běželi kolečko na překážkové dráze.
„Nechci se o tom bavit,“ odvětil mu.
To trenéra tak vytočilo, že oběma mladíkům přikázal:
„A dost! Oba dva si dáte 50 kliků!“ zdůraznil ukazováčkem.
Kyle byl z toho dočista hotový.
„To si dělá srandu, ne?“ a šel dělat kliky. Sam otce ale neposlechl
a zůstal stát na místě.
„Jak to, že neděláš kliky?“ ptal se otec přicházející k němu.
„Nebudu je dělat!“ odsekl otci povýšeně a sundal si helmu
z hlavy.
„Ne?!“ divil se otec, když mu syn neustále vzdoroval.
„Ne. Ty umíš jen buzerovat, šikanovat nic víc,“ řekl mu syn
z fleku.
Nad jejich vážným rozhovorem se i ostatní hráči pozastavili.
Vanessa, která nacvičovala s holkami nové cviky, se rovněž nad tím
pozastavila.
„Já tě varuju Same, nepokoušej moji trpělivost,“ varoval ho otec,
který ho neustále apeloval.
„A co mi uděláš? Zmlátíš mě?!“ obul se do otce. Posluž si,“
provokativně rozhodil ruce.
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„Tady to nebudeme řešit, ano? Radši se vrať ke svým
povinnostem.“
Sdělil mu s ledovým klidem.
„Na to ti z vysoka kašlu.“ otcem přímo pohrdal, když odcházel
pomalu ze stadionu.
Richard zavolal na syna:
„Same, vrať se! Ještě trénink neskončil!“
Z otcových řečí ho syn měl akorát plné zuby a ukázal vztyčený
prostředníček.
***
V pánských šatnách se znenadání objevila Samova přítelkyně.
Všichni mládenci zůstali nevěřícně civět, někteří si rychle zakrývali
své partie ručníky.
Když sexy mladík v bílém ručníku zavíral šatní skříňku, náhle
uviděl před sebou stát Vanessu.
„Co tu děláš, Vanesso?“ byl velice udivený.
„Včera jsem o tom dost přemýšlela... Jestli si myslíš – že stále
miluju Alexe, tak jsi na velkém omylu.
„Vanesso, já...“
„Prosím nepřerušuj mě, ano!?“ skočila mu do řeči. Já tě moc
miluju, Same, ale tahle tvoje nesnesitelná žárlivost, je až přímo
paranoidní. Musí to přestat. A jestli to nechceš akceptovat, už si
nemáme co říct,“ odpálkovala ho tím, nastavila mu záda a odešla.
Mladíci se nestačili ani divit.
„Páni, ta ti to ale dala, brácho.“
Ozval se usmívající se černoch Brandon s vyrýsovaným tělem
stojící za ním.
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