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vš€ ráčíná hrstí nejrůznější.h prášků - být tak feťákem, nemohl by.h

obievit přípÍavek, ktelým by

se

potřela hlava lysá jak hora, a druhý den už by sevymýšle1y módní
účesy,;'eodvěký sen všech výrobců
kosmetity. Aplotože mu věří, pii
cházejí kaŽdou chví1i s nějaltým
novým a tentoklát zcela zaruče_
ným pleparátem, po iehož aplikaci
holá h]ava zaIoste buinou kšticí.
,,Mocvšem těm zázIačným vodičkám a mastičkám na růst vlasů
nevěřím," říká MUDi. PetI Haiduk,
plimář GHo clinic.,,Pokud máte
vnitiní problém, těžko ho můžete
řešit vněiší aplil(ecí." Jinýňi slo_
vy- Bierhanziova Pipka ani mast

kachních vajec nefunsují. Ur
čitým řešením jsou pouze pilulky
obsahující íinasterid - jedinou do
sud známou látku, kteráblokuje
z

tvoÍbu DH_testostelonu, ]'enž je vinenplešatěním' Na našem tlhu
jsou k dispozici minimálně čtyři komerční prepaIáty tohoto typu;
všechny na předpis teprve po lrrev
Ďím vyšetření. Nejlevně jšípřijdou
měsíčnězhÍuba ne 33o korun, kdo
však prefeluje výhradně výrobky

5i přát

ví.I

Made in UsA, zaplatí pětinásobek.
Je tu ]'en jeden

malýpÍoblém:

všechny tyhle zázračnépilu1lty
se musí uŽívat dlouhodobě, coŽ ve
skutečnosti znamená - navŽdy.
Kdo to se zalesněním holých
strání své hlavy myslí opravdu
upřímně, má vpodstatě jediné ře

šení_ transp]antaci vlasů. BieI_
hanzlova mast sice byla plo muže
všech kast, ale tahle opeťace, tak_
zvaná foliculaÍ unit extIaction
(IUI), tak úplně lidová není. Jeden
štěp piiide na 95 korun _ a při oPe'
Iaci čítající
tisíc štěpů...ovšem
v této ceně ]'e Vše, od práce, lékůaŽ
po bagetku k obědu.

KUP sl VLÁSEK!

Nejpodstatnější je první kIok'
potřebuji vůbec tIansplantaci vla
sů?vlasy sice jiŽ něLo1ik1et zbaběle vyklízejí pozice a stahuií se do
koutů, ale panic už neisem a kaŽ
dou Ženskou lze koneckonců uke
cat. TakŽe nepotřebuíi. Na druhou
stIanu ploč nebýt ještě krásněiší?
Nebo se tak alespoň citit '.. Navíc

Prášky už účinkujÍ- světje.ůžový a ten fialový ufon naproti mně sem naProsto zapadá
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NaPosledy obhlížímsvou staíou hlávu

-jižza pár hodin

]'sem člověk zvídavý a zvědavost
někdybolí' Talde pojdme do tohol
ostatně, je to dneska docela mód

bude klvavá, ale vlasatál

ce jen mentálně zlalejší, navíc mají
na podobÍrý záklok peníze; tady

většinou ploblém nebývá' Třetí
skupinou ]'sou čtyřicátníci a výše.
Ti už to však kvůli Ženám nedě]a_
jí obyčejně mají manŽelku i milenku, nějakých padesát tisíc za
set pacientů, z toho dvě ženy' Počet
novou ofinu ie nelozhází, ale rádi
konzultací ie zhruba dvalrIát vyšší. by ieště sami sebe přesvědči1i, Že
dolrážísvé stáÍnutí zvládnout'"
,ypodstatě 1ze naše klienty loz
dělit do tří kategolií," vypočítává
Piemítám, do ktelé kategolie ve
MUDI. Hajduk při našem prvním
svých pětatřiceti letech spadám
setkání, když nejplve zkontIoluie
to kvů1i ho]kám, nebo stárnutí?
mů]'vlasový poÍost, pak se poptá
Mentálně
si občas připadám pod
'e
na vlasatost mého otce, děda, prazákonem na ochranu nezletilých,
děda a několika předků boiuíících
a co se týlé depresí z postupující
za třicetileté vá1ky, načeŽ mě uzná
p1eše, někde jsem četl, Že existu]'í
schopným podstoupit tIansplanta
i Ženy,ltteré zajímávíc to, co mají
ci, ,,plvní z nich isou velice mladí
muží v hlavě neŽ na h1avě...
muži, kteří ráno po flámu zjistí, Že
,,Ne]'horšíjsou k1ienti kolem
dvacítkn kteří opravdu tÍpísil.lou
1'imvypadlo pár vlasů, a zpanikaií;
těm většinou dopoÍučuji ieště něa dědičnou alopecii a chtějí ji iejaký čas s tlansplantací posečkat'
šit okamŽitou transplantací ve_
Druhou kate8orií jsou třicátníci,
lice obtížně se jimvysvětlt]'e, Že se
kteŤí pomalu zjišťuií,Že uŽ nemají
do budoucna mohou dostat do dvou
pasti: jednák vizuá1ní, kdy pr'ijdou
kštici jako v osmnácti, přesto
by ještě chtělivypadat L světu
o všechny v]asyna temeni a při
ahonitholky ti uŽ jsou na to pie_
dalších operacích uŽ nebude odkud

ní aběžný zál(Iok, asi ial(o pÍo ženu
něktelá z mnoha plastických ope'
Iací. VŽdyť jen na klinice GHo pod
stoupí operaci týdně vprůrněru de-

Tak strávím hodiny. Nékontrolovatelně slintám - vinou prášků á doktorčiných nohou.

''odsud vezmeme pět set vlásků a přesuneme do koutů,.'tvrdí MUDl. Hajduk

snímečekna památku

brátvlasý

Ioztoku, směsi glukózý vitaminů
antioxidentů ... Pocitově vy1íče_
no necítím nic, dokud nepřestane
působit anestetikum a vrtačka se
nezačne zakusovat do citlivé kůŽe:
dostávám da]šícbněkolik injelrcí'
Pii znecitlivění poslouchám,
jako by někdo natlháva] velmi
jemné pláténko. Není to nijak ne
příiemný zvuk, jako by se mě to
ani netýLa]o, iíkám si s pohledem
zaboieným do země, zlalb]or.rdí po
linoleu a osahává nohy doktorky,
která mi ze zátylku vyšroubovává
folikulární jednotky; ce1kem mi
jich z hiavyvyd1oube během dvou
hodin pět set, přesně odPočítaných
sestIou. PIávide1né cvakání odpo
čítávadla a silná dávka Prášt(ů mě
pomálu uspávaji. Probudí mě tiché
nepravidelné pleskání z poote_
viených úst se mi linou sliny, kte'
ré dopadají do doktorčiných sandálů. Mumlám slova omluvy',,To je

za dÍuhédo

finanční,

lrdy čelo sice budou mit vlasaté,
protoŽe štěpy pŤesazené ze Zátylku
už jim z čela nevypadají, a]e a]o'
pecie můŽe postupovat a oni budou

potiebovat dalšía další desetitisíce
na její zakrytí' PotíŽ je, že těmhle
mladíkům se něco tákového ne_
smíIně těŽce vysvět]uje - obyčejně
lnají pocít, že dneska si mohou
koupít úp]ně všechno."

MíRNĚ sLlNTAJící PAclENT

Druhý den podstupuji opeIaci.
Údelem osmé se na pokoji pie
vlékám do operačního zeleného há
bitu, vstupuje sestr'a a přináší mi
hIst pIášků antibiotika na uk1id'
nění,lékploti a1elgíi, tebletku pro_
ti krvácení a amprriku ploti bo_
Iesti; nal]<omanovo srdceby z té

dávky zaP1esa1o. o chvíli později
uléhám na sále na lůŽko, pěkně na
břicho jako u maséra. Teoreticky
vím přesně, co mě ted čeká - ze zá
tylku, kde jsou vlasy geneticky na
programované poně1rud jinak než
na čele, ta]<Že neÍeaguji na de vát

Anesterie jáko

testosteIonu (ploto i p1ešatímuži
mívajíalespoň pověstné kolečko),
mibudo! přesunuty ne če]o; prostě
zaplní kouty, abych do budoucna
nernusel ve společnosti stát v kou
tě' Plakticky jsem však nápjátý
v očekáváni věcí příštích'
Plvním klokem je anestézie; tai{
tlochu jako u dentisty. Do zátylku
se v centimetrových Iozestupech

patnáctlrlát zabodne ínjekčnístří_

kačke a Pod kůŽívstříkne supra_
kain; jsem ujíšÍován,Že jde o zu
bařské anestetikum. kteIé ve]mí
rychle zabíIá, působíasi dvě ho'
díny a je má1o toxické. Jsem rád, Že
mi není vidět do tváře sešk1ebe é
bolestivou 8rimasou' Po páÍ mi_
nutách začíná za pomoci vÍtačky
se 48oo otáčkami za minutu a jeh_
ličkou o pťůměru o,7 milimetlu sa
motný odběI štěpů. odboÍně ře_
čeno - navlas ostříhaný na dél_
1ru

dvou mi]irrretrů se nasune jeh_

lička a vrtačka z tkáně doslova vy
šÍoubuje tzv. íoliku1áIní jednotku,
ktelá obsahuje jeden až tii via
sy, které se u1ožído Íyziologického

u zubáře - jen namísto jédnéinjek€e

do dásně jichje patnáCt do záty!kU

a

do ar.hívu GHo cliniC - usmívejte se á tvařte se mile a Plešátě

a

v Pořádlu, to dělaj'typrášký" řek
nel as nad mou hlavou.
Konečně v roztoku skončípě_

tístá folikú1áÍní jednotka, mobu

vstát. opelační sálmí tančípřed
očima a pohled ná odpadkový koš

naplněnýpo okraj zklvavenou 8á
zoú mi Piizvedne Žaludelt; byl1'sem
upozoIněn, že neztIatím víc neŽ
padesát mi1i1itrů kNe, coŽ ]'e asi

dvojnásobek běŽného odběru kIve
u doktola, takŽe pEvděpodobně jsem zatim nevykruáce]. Da_
vid Klaus má z mého stavu ladost
a vesele fotografuje. Sestra mi po
můŽe dojít ná pokoj, kde mě čeká
oběd olnámeně přeŽvyku;i batetu se sýIem a tupě zíIám do rohu
pokoje; pohledrr do zlcadla se úz
Lost]ívě vyhýbám.

GlGoLo - MlLÁčEK ŽEN

Po hodině se vlacím na sál. LůŽko je ploměněno do polosedící po_
zice, tak tlochu jako u zubaře.
za_
se jsem jak pod šicímstrojem' ^
do
1růŽe se zabodávají jehly a plní mi
če1o anestetikem;

zůstane oteklé

ještě několíL dní, ]'ako by si na něm
uděla1piknik roj včel' Vnímám ieš
tě doktola, jak mi Yysvětiuje:

,,Anestetikum opeIované mís

Během opera.e přijdu až o padesát mililitrů tělní tekutiny - taková ztráta krve!
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Koupel pío vlásky vyvrtané ze zátylku - směs glukózy, vitamínů a antioxidantů

Ke své smůle jsem snídal' anestetikum přestává

to jednak znecit1ivi, jednak 1átka
v něm obsaŽená stáhne cévy, tak_
Že krvácení bude menší, což nám
umožnívsadit vánl do čela v]asové

Íéje tieba PŤetahovat přes hlavu'
Taky nesmím den po zálrÍoku pit

štěpý"
Pak jsem usnul, ien občas mě
probudilo, kdyŽ mi někdo z dok_
toIů naIovna1 padající hlavu. TepI'
ve dodatečně jsen] se dozvěděl, co
se se mnou ve spánku dělo. Ze dvou
strarr lt né nebohé hlavě přistou'

dě]á dopředu všech Pět set míI_
ně krvácejících díIek;v tu chvíli

bych svou hlavu opravdu vidět ne
chtěll Do tohoto předpřipÍaveného
záhonku se pos1óze začne pomocí
dvou pinzet osazovat nový tláv

ník pÍvnípinzetou

se

díIla v hla'

vě Íoztáhne, druhou se do ní vložíštěp. KůŽe je elestícká, stáhne se
kolem štěpu e cíbulku vcucne do
sebe' Kapka klve z kaŽdé ranky za

00 0PERAcE UBĚHt R0K

-

dŽusy, pellivé vody, kávu

a

čaí,ne'

iíst citlusové p]ody, tři dny po zá
krolru se vyhýbat alkoholicltým
nápojům, dva týdny nespoItovat
a neplacovat; aspoň něco pozitiv
ního myslín tu pr'ácil
Domů se dostanu taxíkem jŠou
čtyři odpoledne, ale řidič si mě pÍo_
hlíŽí]'ako nočnímůru z Elm stleet,

lt0DNEs MARNĚ ČrxÁu. K[Y sE ztvtĚHítrt

V KRASAVCE. Ot]JEIlIJ DO SAN FRAI'ICISKA A STANU SE OIGOTEM

ším PIůměIu 0,65 milimetIu, na

působíjako lepidlo během dvou
hodin sedí štěP pevně v kůŽi '..
primář Hajduk obh1édne své
dílo je spokojen, fotogIafuje sí
mě jako šitmouvěŽ v Pise, on kvů_
li dokumentaci, Kraus pro č1ánek.
Je mi to jedno, poiád ještě jsem pod
plášký Mohu se jít přev]éknout.
Na odchodu mě pIimář upozorňu_
je dva dnybych mělnosit pouze
koši]e, rozhodně žádnétličko, kte

Hraje se o čas' štěpy musí co nejrychl€jizPět

do

pi1i doktoii a parale1ně osazova1i
rnůj krvavý záhonek. ,'Čímkrat
šídobu jsou štěpy mimo tělo, tím
lépe hrajeme tak trochu o čas,
ploto dva doktoři," obiasíuje mi
o měsíc později v Iámci kontloly
plimář Hajduk. V podstatě jde o to,
Že se na čele stejnou ]'eh]ou s ti.

tanovým hlotem, jakou se štěpy
vyvrtávají ze zátylku, ien o men
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těla

proto ná mně pra(ujídva doktoři

naŠtěstíse na nic neptá' Vbytě 5e
svalím do postele a o1ramŽitě usi
nám. Během spánku se nri ze zátylku sveze gáza a pÍomění bílý
polštář v plapoÍ dělnického hnutí.
Če]o lně pá]í a temeno svědí tak, Že
myslím pouze na drbání;Iadějí se
začtu do bulvá1ního tisku.
DIuhý den láno se sítuace
mění na čele se začnou tvoŤit svě_
divé strupy, stopypo dír-.]<ách na zá

bno působit _ chce to dalšíinjekce

tylku skolo zmízely' Up]ynulo pět
dní, hlavu mám, jalco bych usnul
na kaktusú- Z dornu vycházím jen
napÍoti do večell(y pto nezbytné
jídlo, v milrině s lraptcou, zaloytý

jako hiphopový zpěvák' AIe koneč
ně mohu začítoddlolovat

strupy

jemně!Tak něŽně, iako se dotýlérn
zaschlé kIve v oi(o1í l(Iatičkých
vlásků, jsem snad ještě Žádnou
slečnu nehladí1. Rudohnědé stIoup
ky sněŽí do umývadla - i s vlás
ky!Rychle počítámI ceikem še
stapadesát vlásků velikosti dvou
denníchvousů] Byi jsem přílišne
citlivý, nebo jsenl měl ještě den dva
počl(at? zničil jsem svou agresívní
ukvapeností výs1edek něl@liLaho_
dinové opelace? okamŽitě volám
na kliniku' snaŽí se n1ě tk]idnit:
,,vypadlyvám pouze vlásky, cibu1_
ky samotné v kůžizť1stalý To jen
piesazení z temene h]avy do čela
]'im způsobílo takový šok, Že se ote_

viely e vlasy z nich vypadly. Klid
něvám D]ůŽe vypadDout i polovina
přesazených vlasů a nic se neděje.
Ženám obyčejně vypadají úplně

Málokdo má vlasy spočítané'ale v případěštěpůsevšepřesně odpočítáVá 95 Kčza kus

K

obědujesýrová bágeta

avoda

pod Práškyvšakvůbecnevím'co žVýkám

všechny. Časem ván všal( z cibu]e]<

vylostou nové, nebojte se."
chápu, ve filmu Rozpuštěný
a vypuštěný se tomu řiká nu_
lové stadium - zbytlty stalých vla
sů nizejí, aby uvolnily místo no

vému' kva1itnímu porostu.
Tato fáze léčbypacienta obyčej
ně vyděsí - zbytečně' Lze se ultlid
nit v sanatoriu Pro duševně choIé avyčkat druhé fáze, která vede
k překvepivému výsledku - na hla
vě jako na dobře pohnojeném poli
vybují nečekaně bohatý poIost.
A navic je tady těch deset piípadů
s nepředvídaným vývojern' pořád
mám nadě'i, že bych mohlneunést
psychicky svou nečekanou krásu
a odlet do San Franciska, kde bych
se v'hl do víru pÍostopášného Živo'
ta.'. A tak čekám, měsíce míjejía já
se snažímzahnat nepříjemně vlez
lé lozpeky z netečnosti mého oko1í - ani ti nejbliŽší si nevšimli, Že
mi na hlavě bují lrřiva, kteláby mě
měla dostát i bez pěveclrých dis
pozic do muzílúlu HaiI. pIo všech_
ny případy se čtvIt Íoku po opelaci

začínádruhé kolo - do čelajevysekáno 500otvorů

ptám při kontlole plináře Hai
duLa, lrdy se dostaví ten překva
pu]'icí výsledeL a já se stanu kla
savcem, ktelý odjede do sán Fran_

cisl(a,lde bude Žít jako 8i8o]o - mi
1áček Žen' ,,NeŽ vlasy dostanou ně

iekýtvar, než se kůŽe trochu vzpa_
matuje, neŽ dolostou ltrevní cévy
a cibul].y začnoubýt opravdu p1
nohodnotné, to přece jen chvi1ku
tlvá - asi tak půl roku'" Jsem

pů; řikejme jí zahuštující.o měsíc
pozdějí si pii kontlole postěŽuji, že
si nikdo mé vlasové proměnY ne_
všim]. PIimái mě uklidňuje histor'
kou o jednom svém pacientovi ze

s]ovenska.,,Absolvova] celkem tři
opeláce, měl oplavdu hodně ve1
ltou pleš - kolečko na vlchu hlavy
a značnékouty. Naštěstí mě1dobré
dárcovské misto, kde bylo co brát.
Dneska má ofinu skolo do pů]_

a

do nich vsáŽen stejný početštěpů

velltou pozoInost okoii, v piípadě
této operace jde především o váš
v]astní psychický pocit' Mě1isen1
jednoho mírrrě obézního pacienta
z MoÍevy, asi čtyřicátnílta, ale vy_
padal na padesát.lr.těl před roz
vodem, sebevědomí na nule, zby
ly mu akoIát peníze. Udělali jsne
mu několik transplantací, ].outy
zmize!y, po kolečku ani stopy' Ne_
dávno jsem ho potkal zhub1třicet

NENíPRAVDA Žt ztvtĚHy ilA MÉHLAvĚ NlK00 NEZAREGlsTRoVAL
Mll{ULÝ TÝI]EN

sl

KAMARÁDKA VšlMtA' Žt

tIpě1ivý smutné však zůstává,

Že

opravdu jediný kdo po tuto dobu
bedlivě pozorovalzměny rra mé
hlavě, byl můj lradeřník; navzdory
rozšířeným představám o 1azební
cích není holnosexuál, jeho zájem
o můj porost byl proÍesionální ..'

sTĚHoVÁNí BUNĚK

Přesrrě po půl roce jdu na dru
hou operaci - dalších pět set ště_

T€d'už neŽtrácím krev zbyt€čně - tentokrát posloužíjako lePidlo pro vsarené štěPy

lsru

ky tváře, a kdyŽ potká své znárné,
tak se podivují, co s ním je. Jen se
ch€chtá, neŽ
řekne' Že má pře
ce nové v]asy'

oni se diví:,Vlasy?
'im

Ty jsi Přece vŽdycky lněl spoustt
vlasů!'chechtá se ještě víc, aŽ ná
ltonec ukáŽe občanku se svou foto_
8Íafiíz plešaté dobý ,No jo,'oni na

to, ,tys mělfakt pleš a ted máš vla_
syl ele kdybys mi to neřekl, tak mě
to fakt nenapedlo]' TakŽe nečekejte

5

-

zAčAL šEDlVĚT

]rilo, má novou pŤítellryni a září se
bevědomím. My nezachraňujeme
lidské Životý a1e za cenu minimál
ní bolesti, protoŽe se pohybujelne
maximáině v h1oubce pěti milime
trů a nepůsobíme iizvý se snaŽíme
pozvedávat 1idské sebevědomí.
A pokud se nám podaří čas od času
vysplavit něčíosud, pak nám to
přináší mnohem větší usp()L()jení
než všechny peníze."

rychlostí šicíhostloje mido hlavy sázÍ pomocÍ dvou pinŽet vlásky ze zátylku
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zá necelou hodinu midoktořiosázejíoba kouty, zatímcojá snímo budou(.osti gigola

Navzdory bolestivým vpichůmjsem opelaciskoro prospal - ty prášky teda byly matroš!

TvÚení o ope.aci bez jizev
mohu potvrdit. Nikdo si sice na
mně žádnézměny nepovšiml, ale
nikdo si také nevšiml, Že bych
podstoupii nějakou tIanspiantaci.
V tomhle ohledu uděIala léltařská
věda obrovský krok ltupředu. Není
to tak dávno, co pacienti po tÍens
plantaci v1asů vypada1i jako po
zásahu brokovnicí' Jen pÍo představu: to se vzal plůbojníko prů'
měIu devíti milimetlů, ze zá_
tyltu se vystři1e]a bezmála cen
timetrová 1tolečka, kte.á se náboucha1e do lysé části hlavy bez
šití,s pevnou vírou, že si těIo uŽ
nějak poladíl A tělo si poladi
lo - někdy cizorodou kůžipiijalo,
jindy odmít]o, vlasové cibulky ne_
dostaly Potřebný čas, aby se v no
vém plostředí aklimatizovaly,
takže ze sta devítimi1imetrových
koleček se často uchytila sotve po'
lovinaj zbytek uhnil' By]o třeba
přiiít s lepšímřešením. A tak se ze
zátylku zečaly vyřezávat celé kúsy
kůŽe o velikosti lox2 centimetry]
Vznik1ý výkop se pak plostě stá_

tá BieIhanzlová s1epičímast pip_
l(a, a to byl nějaký dlyákl
Žijeme v době neustálé rrri_
n1ma1izace, takže i kusy tIans

stehy a pacient vypadal asi
jako samulaj po neoPatlném cvi
čenís mečem; pochopitelně uŽ n]u
v místě odběIu nikdy žádnév]asy
h1

nevylostou' ,,Někdy na nlístě zby
la jízvičkatenká íako hlot tužLy,

iindy silnáí šest milimetlů, viděl
jsem však i iizvu o ve1iLosti dvou
centimetIů, jednou dokonce tři
jizvy nad sebou, kaŽdá půldruhé
ho centimetru šiloká!Kůžeje e1as_
tická, takŽe se sice časem opět na_
táhne, ale neŽ se tak stane, cho_
dí takový člověk neustále s hlavou

zakloněnou i( nebi"'děIí se o z]ru_
Šenostiz plaxe primář Hajduk, za
tímco ]istuji knihou s fototIa6emi
z donedávna běžných opelací vla

sů za takový

výsledek by se ne
muse1 stydět ani hollYwoodský
maskéÍ hololových fr]mů. ,,Po'
pÍavdě řečeno, on taky kaŽdý ne'
uměI touto staIši metodou ode
bíÍat vlasy tak, aby při tom nezaiel
h1ouběii pod kůŽi a nepřeťalně_
jaké nervy a svaly"'dodává věcně
MUDI. Hajduk. Není divu, Že i ta
hle metoda vzala brzy za své zla_

Takhle vypadá múj zátylek den po opeřaci - vpichy pomalu miŽí, o to v'c však svědí
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plantované kůžese Postupně
zmenšova]y a zmenšovaly už se
počítalo v milimetrových pIouŽ
cích, ale pořád to ještě nebylo ono.
K.ůževyŤízÍntá ze zátyiku se totiŽ
obtížně vsouvaia do skalpelern naříznutého čeia tvaIy a ve1íkosti
tIansp]antátu často nesedějy. Na
konec se tak dospělo aŽ k aktuá]ní
metodě folicular unit extIaction,

1rteÍá zatím dokáŽe

přírodu imi

tovat nejlépe přinejmenším vy-

říznutý kluh ze zátylku zapadá do
kruhu vyseknutého v čele.

MlLÁčEK ŽEN

od prvni operace uběhl rok, od
zahušťovacího pIocesu další pů1_
Iok' stojím před zlcadlem, v Iu
ce fotogrefre svého tehdejšího Ýla_
soVého porostu) napIoti sobě odraz dnešni reality. Přes1taltuji po_
hledem ze snímkůna současnou
podobu -;e to změna! evelmi pa

tlná, doslova očividnáIJak je moŽ_
né, že si toho nikdo nevšiml?Tedy

abych byl úplně upřímný jedna
ltamarádka si zrovna minulý týdenvšim1a, Že začínámšedivět'
PIý to však PůsobíšaÍmantně. A1e
jak mol a ia sexyblondýna uved_
]ejšíhostolku,lrterou jsem včera
během oběda doslova svléka1očima, přehlédnout mé háÍo? Brýle přece neměla! Že by Ženy byly
oplavdu tal( nevšimavé? A]e co,
vem ie čeltl DůleŽitéje, že iá se ně_
kde uvnitř cítím mnohem lépe, tak
nějak pInohodnotněji, vlasatějí'
Čas, ktelýted l(eŽdé ráno ztrácim
u zlcadla v maÍné snaze přinrět ex_

tla si1ným tuŽidlem sVé stalonové
rozhádané vlasy k poslušnosti, mi

zdvíhá sebevědomí. A má nová

se_

bedůvěIa ze mě musí být doslova
cítit zlovna PředevčíÍemmi nabidli práci v rozhlase' Do san FIan_
ciska nepojedu!A co se týká žen..'
kaŽdopádně inteInetové seznamky
jsou dneska vys]oveně tlendy' ts
P. s.:

Vlasatý pětatřicátník hledá

čelo, jako bych spal ná kaktusu. Týden budu VycháŽetjen v noci

a s kapucou přes

...

hlavu.

