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„Vy ženský

//Nina, Richard, Luna

Přiběhla k autobusu, sotva se zavřely dveře. Ač nebylo přes 
okno slyšet, co říká, pozornější z cestujících mohli vcelku 
zřetelně číst z jejích rtů rozčilené klení. Zcela pochopitelné 
vzhledem k situaci, neboť s těžkým pouzdrem od violoncella 
na zádech (o přítomnosti nástroje nikdo nepochyboval) 
dobíhala linku číslo deset už od nádraží.

A nestihla to. Dveře se zaklaply přesně krok před cí-
lem (14:14, na čas podle jízdního řádu). Její blond vlasy 
střižené na mikádo se místy slepovaly do tenkých pra-
mínků, to jak se při běhu zapotila. Pouzdro s nástrojem 
v klusu bouchalo o záda, respektive o modrý zimní ka-
bát. O číslo větší, než by měla oblékat, takže neodha-
lil nic z velice přitažlivé linie, jež vedla od klíční kosti 
k žebrům. Za brýlemi s tenkými obroučkami se v zele-
ných očích na dvě a půl vteřiny zaleskla beznaděj, než 
ji zdravý rozum upozornil, že za pět minut pojede další 
autobus.

Na první pohled nebyla Nina žádná kráska. Ovšem 
pouze na první pohled, když byla zadýchaná, rozcuchaná 
a křivila úsměv. Došlo-li by na pohled druhý, Richarda 
by zaujala, později by se do ní zamiloval. Kradmo by ji 
pozoroval, zapamatoval by si, kde vystoupila, a sledoval, 
jak vstupuje do domu poblíž zastávky. 

Přesně o třicet hodin a dvě minuty později by ji potkal. 
Důmyslně by vše nastražil jako náhodné setkání. Že kolem 
dveří procházel od rána až do pozdního odpoledne co půl 
hodiny, by přiznal až po letech. Celá situace by vypadala 
zhruba následovně: Vrazí do ní, přičemž ji málem povalí 
na zem, jenže ji pohotově zachytí. Jako omluvu ji pozve 
na kávu. Ať se to zdá nepravděpodobné, jak chce, Nina by 
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furt s tím

přijala. Její zbytečně nízké sebevědomí a chatrný společen-
ský život byly příčinou toho, že se cítila osaměle a zoufale. 
Kdyby Nina vyběhla z nádražní haly jen o vteřiny dříve, 
mohlo vše dopadnout jinak.

Richard ji pozoroval ze sedadla u okna vlevo od ulič-
ky. Přečetl z jejích rtů zřetelnou nadávku, pak se odvrátil 
k oknu a zíral ven.

Fakt, že se Richard dnes nezamiloval do Niny, nezna-
menal, že se dnes Richard nezamiluje. Richard byl přesně 
v té fázi, kdy se muž nějakou dobu po rozchodu začne 
poohlížet jinde.

V té fázi, kdy neví, zda chce vychutnávat naplno svou 
volnost a honit se za každou sukní a ráno od ní utíkat, 
nebo raději najít někoho, kdo zaplní prázdné místo na jeho 
najednou příliš široké posteli.

V té fázi, kdy je muž nejzranitelnější, ačkoli se cítí 
nejsvobodněji.

Ač o tom Richard nevěděl, bylo mu předurčeno, aby 
se dnes zamiloval. A na scéně se brzy měla objevit Luna. 
Exotická kráska Luna, paradoxně (držme se paradoxů, neboť 
jak všichni tušíme, náhody neexistují) kamarádka osamělé 
Niny. Houslistka ze stejného souboru, přirozeně.

U Luny se o nouzi o nápadníky mluvit nedalo. Luna, 
Japonka s americkým příjmením po dědečkovi, Evropany 
velmi přitahovala. 

Luna. Uhlově černé vlasy, drobná postava. Mírně ze-
šikmené oči. Pokožka tmavší, ne však příliš tmavá. 

Pohledy. Často plné obdivu, jindy chtíče, nezřídka čiré 
perverze. Ne, že by jí to nelichotilo. Jen jich bylo tolik, až 
se to ztratilo v nudném stereotypu. V nepříjemně otravné 
každodennosti, či spíše každookamžikovosti. Imponovat jí 
mohl jen ten, kdo se neohlédl.
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věkem,“

Ohlížel se skoro každý. Za Lunou obzvlášť, neboť byla 
ve městě ojedinělým úkazem – na Vietnamky si domorodci 
už zvykli, ovšem coby Japonka tu byla unikum.1

Luna. Kdykoli šla večer do baru, polovina mužů se 
předháněla, kdo jí koupí drink.

Po čase ji to unavovalo. Pozornost, snaha se zalíbit, 
přetvařování a všechny ty variace na stále stejné seznamo-
vací fráze a balicí hlášky. Několika z těch chlápků naletěla, 
pak už je prokoukla poměrně snadno. Nečekaně rychleji 
než evropské holky. Nečekaně, neboť v její domovině byli 
chlapci nesmělí, takže zemi vycházejícího slunce opustila 
ve věku šestnácti let jako nepolíbené děvče. Nehledě na 
to, že doma byla příliš tuctová, aby budila bouřlivý zájem 
kdekoli, kde bude jen koutkem oka zahlédnuta.

Teď, ve svých jedenadvaceti, už uměla odhadnout, kte rý 
blbec se jí zase tou kterou hláškou a průhledným trikem 
bude pokoušet dostat pod tričko a do krajkových kalhotek. 
Úspěšnost jejích odhadů byla téměř stoprocentní.

Výsledkem bylo, že Luna začala chodit s kretény. S out-
side ry, podivíny a blbci, kteří jí imponovali svou originali-
tou, jež často spočívala zkrátka v tom, že mlčeli, což jinak 
prozíravá Luna odhalit prostě nedokázala.

A protože Richard kretén nebyl, neměl sebemenší šanci 
i přesto, že se ohraným balicím hláškám pokoušel vyhýbat. 
Ani v  tom ovšem nemohl být přespříliš úspěšný, neboť 
oťukávací věty při seznamování zní nakonec všechny stejně, 
zhruba podle deseti až dvanácti různých vzorů, pochopitelně 

1 Ne snad že by většina Čechů dokázala poznat rozdíl mezi Viet-
namkou a Japonkou, ovšem určitý podvědomý pocit jinakosti 
zde roli sehrál. Nehledě na to, že ani mladé Vietnamky samy o 
sobě nemají o pozornost nouzi.
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smál

s mírnými obměnami. Luna tyto mustry znala všechny 
nazpaměť od základního oklikového druhu přes přímočaré 
až po drzé, občasně originální.

Zrovna včera v kavárně se to na ni jeden týpek pokoušel 
rozehrát větou „Sedíš u mého stolu, ale protože jsi hezká, 
tak ti to odpustím“, načež si k ní přisedl a začal z rukávu 
sypat jeden drzý vtípek za druhým. Luna neřekla za celou 
dobu ani slovo, pouze gestem ruky přivolala číšníka. Za-
platila a odešla. 

Příští den to ten samý zkoušel ve stejném podniku o stůl 
vedle. Luny, sedící u úplně jiného stolku ve stínu, si ne-
všiml. Jeho evropská oběť toho také moc nenamluvila, jen 
se hihňala, nechala si od nagelovaného otrapy vymluvit díru 
do hlavy a o dvě hodiny později s ním odešla do postele.

Chvíli na to se ukázal Richard. Sedl k malému stolku 
v rohu, objednal si espresso. A pak si jí všiml. Stejně jako 
si ona všimla jeho. Na zlomek vteřiny si pohlédli do očí, 
pak oba sklopili zrak.

Richard se zamiloval na první pohled. Luna ne, pochopi-
telně. Jak jsme již zmínili, Richardovi bylo dnes předurčeno 
se zamilovat. Na Lunu ovšem čekal někdo docela jiný. 

Richard ten den Lunu neoslovil. Pouze pozoroval. V ru-
ce držela Škvoreckého Lvíče (pro Richarda důležitý poznatek 
v tom, že exotická kráska umí česky), pila café latté, na 
vedlejší židli leželo pouzdro s houslemi. Na pouzdru nálepka 
„Youth Orchestra“.

Kdyby ji ovšem romantický Richard toho dne oslovil, 
mohl být odpálkován tak, že by plamen jeho platonické 
a nenaplnitelné lásky zhasl dřív, než vůbec mohl seběhnout 
po knotu a začít rozpouštět vosk.

Nestalo se tak. Richardovi stačil jediný pohled, aby 
nemohl myslet na nikoho jiného než na neznámou Japonku 
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se Alan.

z kavárny. V důsledku toho pochopitelně propásl i druhou 
šanci na seznámení s Ninou, a definitivně tak vymazal jejich 
budoucí potomky.
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Tou

//Nina, Jiří

Nyní již ne tak udýchaná, nastoupila do příštího autobusu.
„Ahoj, slečno Stříbrná!“ uslyšela za sebou známý hlas, 

sotva usedla do měkké, nikdy nečištěné sedačky. Ohlédla 
se. Nemohl to být nikdo jiný. Nikdo jiný totiž neoslovoval 
všechny zásadně příjmením.

„Ahoj, Jirko,“ donutila se k úsměvu. Ni na již delší dobu 
tušila Jiřího zájem. Ovšem jen do té míry, aby se dostal blíž 
k její nejlepší kamarádce, houslistce Luně. Nina se snažila 
tomuto kontaktu zabránit. Jiří byl totiž kretén a Luniny 
slabosti si byla Nina dobře vědoma.

Kdyby se pak alespoň nechodila pokaždé vybrečet k ní 
na rameno. Nina jí ovšem jako správná kamarádka vždycky 
to rameno nastavila a pokaždé spolkla nutkání vyslovit 
neoblíbené „Já ti říkala, že je to blbec“.

Jiří si přisedl.
„Kam razíš?“ zeptal se.
„Domů. Hostovala jsem na koncertě v  Teplicích. 

A ty?“
Naklonil se k ní a spíše špitl, než řekl: „Ze schůze.“ 

Hlásil se k odkazu bezpáteřního společenství, a dokonce 
byl sám natolik bezpáteřní, že se to styděl přiznat nahlas 
v autobuse před cizími lidmi. Právě za to si ho tak strašně 
nevážila. Kdyby měl jen hloupé názory, prosím. Ale stydět 
se za ně, to mu Nina prominout nedokázala.

„Ze stranické schůze?“ zeptala se proto mnohem hlasi-
těji, než by musela. Několik lidí se ohlédlo.

„Tiše,“ sykl. „Ano,“ dodal šeptem.
„Takže tě to ještě nepřešlo?“ uchechtla se posměšně. 

„Marx, Stalin a Husák pořád visí na plakátu nad postelí?“ 
rýpala dál. Neodpověděl.
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dobou

„Ty tomu nerozumíš,“ řekl po chvíli. „Tenhle systém 
je prostě špatný.“

„Zatímco před revolucí…“ kontrovala naštvaně.
„Nerozvíjej to, prosím,“ zaúpěl. Podívala se na něho. 

Tvářil se, jako by měl každou chvíli propuknout v pláč. 
Pozorovala je většina cestujících. Rozhodla se mu dát mi-
lost. Mlčela.

„Promiň,“ řekla dokonce po chvíli. Na oplátku se na 
ni usmál.

„A pozdravuj slečnu Parkovou,“ dodal, když vystupoval, 
přičemž ji chytil za ruku a tu stiskl, jako by se loučili po 
pracovní schůzce.

„Park. Luna se jmenuje Park, nepřechyluje se,“ zopako-
vala to, co obvykle.

„No jo. Zapomněl jsem,“ zalhal komunista na roz lou čenou.
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už plánoval

//Nina, Richard, Jiří

Nebýt onoho osudného okamžiku v kavárně, stala by se 
Nina cílem Richardova obdivu během toho večera. Pozor-
nost by na sebe přitáhla kytarovým sólem při vystoupení 
její rockové kapely v klubu poblíž náměstí, kde se shodou 
okolností Richard nacházel.

Pochopitelně by si všiml, že mu je povědomá. S violon-
cellistkou dobíhající autobus by si ovšem tuto rockerku 
v černém tílku nespojil.

Nina dotáhla G strunu, zahrála riff z refrénu prvního songu 
a porozhlédla se po zpola zaplněném klubu. Měla naladěno, 
čekala na ostatní muzikanty.

Vzadu u baru zahlédla Jiřího. Přišel, ačkoli Luna v žádné 
rockové kapele nikdy nehrála. Přišel, aby udělal Nině radost, 
aby se s ním chtěla přátelit, aby se tak dostal blíž. Ke komu, 
to je přece jasné.

Jiří stál poklidně ve frontě na pivo za klukem se širo-
kými zády v jeansové bundě. V téhle pozici vypadal ještě 
hubenější, jako seschlá větev. Jen sovětskou vlajku zavěsit.

Zato kluk před ním Ninu zaujal, když se natočil z profilu 
a na pár vteřin zahlédla jeho ostře řezané rysy a chlapecky 
nesmělý úsměv směrem k barmance. 

„Tak jedem!“ zakřičel bubeník a s klapáním paliček 
odpočítal „Raz, dva, tři!“. Nina hrábla do strun.

Richard v první řadě, v kotli, v sobě pět piv. Naráží do 
ostatních, pokouší se o pogo, občas je sražen na zem, občas 
sráží ostatní.

Jiří v první řadě s pivem v ruce. Chce, aby Nina viděla, 
že přišel, že se zajímá.
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svatbu,

Richard, odmrštěn vyhazovačem stojícím na kraji u schůd-
ků na scénu, letí podél linie pódia, naráží do nehybně sto-
jícího Jiřího. Celý, téměř neupitý obsah kelímku se rozlévá 
po Richardově jeansové bundě s nášivkou „Rolling Stones“, 
triku s lebkou a tmavě červených kalhotách.

Naštvaně strčí do Jiřího, ten se rozplácne tělem o repro-
duktor, o kraj pódia si zlomí nos. Komunistovi teče krev. 
Přiznal barvu. Veřejně, každý to vidí. Utíká na toaletu, smýt 
ze sebe tu hanbu.

Podnapilý Richard odchází, je mu zima. Kapela ho ne-
zajímá. Kytaristky si za celou dobu nevšiml. Kytaristky, na 
kterou by jinak civěl celý večer a po dvou pivech a skonče-
ném koncertě by se odhodlal pozvat ji na drink. Kytaristky, 
která by pozvání přijala, protože po Richardovi pokukovala 
už těsně poté, co ladila G. Večer by jí Richard taky naladil 
G, ale to je už úplně jiná pohádka.

Jenže piva, která Richard vypil, nebyla k navození uvol-
něnější nálady, ale aby vyhnala z hlavy tu exotickou krásku, 
a tak jich bylo víc a dohnala Richarda do kotle. Proto místo 
toho, aby uvolněný Richard seděl u baru a bez přestání 
sledoval Ninu, odcházel teď opilý a politý domů, neboť mu 
byla zima a smrděl pivem. Zimní bundu přesto zapomněl 
odloženou v šatně.

„Další ožralý blbec,“ napadlo Ninu. A Jiřího jí najed-
nou bylo líto. Snažil se zapadnout mezi ostatní, a místo 
toho dostal přes hubu. Nebyl nakonec tohle důvod, proč 
se dobrovolně stranil? A tím straněním se nemáme na mysli 
jeho stranickou činnost, ačkoli v Jiřího případě stranění se 
společnosti s jeho stranickou činností souviselo, jak víme.

Dohráli poslední song. Jiří se v klubu neukázal. Patrně 
si ještě očišťoval krev na záchodech, neboť celý incident se 
seběhl sotva pár minut nazpět. Čekala na něho. Netušila 
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děti,

proč, ale čekala. Kdyby přišel, koupila by mu pivo, chvíli si 
s ním popovídala a pak by odešli domů. Každý sám.

Nina by domů dorazila o to později. Její spolubydlící 
Luna by tou dobou už spala.
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psa,

//Jiří

Proklouzl z klubu ven předtím, než kapela stačila dohrát. 
Nechtěl, aby ho Nina dnes ještě zahlédla, styděl se. Nina, 
která ho tak podezírala. Která netušila, že Luna ho vůbec 
nezajímá. Proč by taky měla? Před rokem s Lunou chodil, 
což ovšem Nina nemohla vědět. Přestože arogantní a se-
bestřednou Lunu teď vlastně nenáviděl, občas na ni zapředl 
hovor, jelikož mu sem tam nervozita sebrala vítr z plachet 
a nevěděl, kde jinde navázat. Nina, zvyklá na zájem jen aby 
se někdo dostal k její kamarádce, pak pochopitelně Jiřího 
snahu přehlížela.

I od těch komunistů by odešel, kdyby mu dala naději. 
Koneckonců, tenkrát mezi ně začal chodit, pouze aby se 
zalíbil Luně, aby byl něčím zajímavý. Aby si mohli povídat 
o důležitosti společenství, kde není člověk sám, kde se o něj 
postarají. Tak to prý v Japonsku chodí. „Japonsko nemá 
komunistický režim, ale v praxi je to země s nejdokona lejším 
a jediným fungujícím komunismem,“ vyprávěl tenkrát uči-
tel Japonštiny. Tak Jiří vstoupil do strany a vyšlo to. Na čas 
tím získal Lunu, ale ztratil všechny ostatní přátele. Kdo by 
se s ním taky po tom bavil.

Na stranické schůzky teď docházel hlavně proto, že moc 
jiných známých mu nezbylo. Ne, že by komunistické názory 
nepochytil a nepřijal za vlastní, ale jinak ho politika příliš 
nezajímala a za šanci randit a spát s Ninou by klidně po 
zbytek života nosil na saku placku s Havlem.

To se ovšem nikdy nestane. Ať už by tento příběh skončil 
jakkoli, Jiří neměl u Niny šanci. Komunismus mu z hla-
vy vyhnala až pihatá zdravotní sestra v zácviku, která na 
noční směně ošetřovala nejdříve jeho zlomený nos, po pár 
schůzkách však přešli k praktickému samostudiu anatomie.
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byt,

//Richard

Opilý muž se potácí domů. Je mu zima, tak se cestou ještě 
zastavuje v sídlištní hospodě, kde „na zahřátí“ postupně 
pije tři vodky.

Ty, společně s večeří a pivem, o půl hodiny později zvrací 
do čerstvě napadaného sněhu. Mokré oblečení v mrazu ne 
a ne uschnout. Opilý a dezorientovaný Richard bloudí po 
vlastní čtvrti.

O další dvě hodiny později vyčerpán ulehá do bílé po-
krývky na dětském hřišti, kde usíná.
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dovolenou.

//Nina, Luna

Nina tedy dorazila domů o půl jedenácté. Kabát pověsila 
v chodbě studentského bytu, kytaru odnesla do pokoje.

„Ahoj,“ kývla na Lunu. Ta seděla na posteli v županu, 
před sebou rozloženou erotickou detektivku od Vavrečky. 
„Ahoj,“ vzhlédla od knihy s úsměvem Japonka.

Nina se svlékla do prádla a odešla rovnou do sprchy. 
Nezamykala, nebylo před kým. Kluci z vedlejšího pokoje 
odjeli na víkend domů, v bytě zůstávalo pouze osazenstvo 
dívčího pokoje. 

V koupelně se Nina vysvlékla z prádla, stoupla do vany 
a pustila vodu ze sprchy. Příliš horká, pak příliš studená. 
Chvíli to trvalo, nastavit v tom starém bytě správnou tep-
lotu. Nanesla na sebe sprchový gel.

Zrovna v záklonu se zavřenýma očima vymývala z vlasů 
šampon, když ucítila dotek uprostřed hrudníku. Lekla se, 
vykřikla, zprudka se narovnala a vytřeštila oči. Hadice sprchy 
jí vyklouzla z ruky a s prásknutím dopadla na kovové dno 
vany.

„Šššš…“ Luna. Stála teď před ní ve vaně, župan poho-
zený u dveří. Objala Ninu. Nejdříve ucítila vzájemný dotyk 
bradavek, pak jazyk ve svých ústech.

„Co to děláš?“ špitla po polibku. Sama překvapená, jak 
vzrušeně to znělo.

„To, co jsem chtěla už dávno,“ usmála se dívka a jemně 
přitlačila Ninu ke stěně. „Chlapi jsou totiž kreténi,“ dodala 
a zajela kamarádce rukou mezi nohy. Ta se nebránila.

Ráno se Luna probudila první. Nina ještě spala. Povlečení 
i peřiny stále vlhké, s otisky nespláchnutého sprchového 
gelu z blondýnčiných stehen a zad.
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Ne,

Luna se posadila na posteli, pohladila spící nocležnici 
po vlasech. Pustila si televizi. Věděla, že ji to nevzbudí.

Přehled ranních zpráv. Cena benzínu opět poroste. Dro-
gový gang dopaden. Řidiči na letních gumách způsobili 
rekordní počet nehod. Brzy ráno nalezla žena v Pardubicích 
na dětském hřišti umrzlého mladíka.

Vypnula televizi a znovu si lehla.
„Dobré ráno,“ rozlepila za několik chvil Nina oči.
 



Kniha druhá

HAVRAN
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//Prolog, verze v ich formě

Potřeboval jsem se s někým vyspat a přiznávám – bylo mi 
skoro jedno s kým. Standardy jdou dolů a vlastní vkus vás 
tak nějak přestane zajímat, když přes stěnu pokoje slyšíte, 
jak si to bývalá přítelkyně rozdává rovnou se dvěma najed-
nou, a vy oba znáte a nesnášeli jste je ještě před rozchodem, 
protože jste přítelkyni podezírali, že to mezi nimi jiskří. 
A nevěřili jste tomu všemu „Jsou to jen kamarádi“ a „Kdyby 
jim o něco šlo, tak to poznám. Navíc je nechci, chápeš?“, 
i když to tenkrát ještě mohla být pravda. A pak je z toho 
hádka, z hádek rozchod a holka po rozchodu si chce užít 
trochu volnosti. Koupí lahev vína a pozve dva svoje nejlepší 
kamarády. Pokud vám nedošlo, jak to končí, vraťte se na 
začátek odstavce, souvětí druhé, věta třetí vedlejší.

Takže jsem seděl u počítače, pouštěl jazz do sluchátek 
pořádně nahlas, ale ať se snažil, jak chtěl, John Coltrane 
prostě to pleskání a křičení přehlušit nedokázal.

„To je skvělý!“ slyšel jsem ji odvedle zavýskat. Může 
znít nepatřičně se na tomhle místě zastavit a nostalgicky 
vzpomínat, jak tuhle větu křičívala vždycky před vyvrcho-
lením, ještě když spala se mnou. Jak malicherně najednou 
zněly problémy, když mi radost kazil fakt, že říkala „to“ 
namísto „ty“. Míval jsem pocit, že vůbec nejde o mě, že 
jsem snadno nahraditelný a ani by si toho nevšimla, hlavně 
když „to“ pořád bude „skvělý“. Mělo by mi ulehčit, nebo 
přitížit, že o ty dva jí taky vůbec nejde? Těžká otázka. Ale 
zpátky k mému problému.

Potřeboval jsem se s někým vyspat, což se ukázalo být 
nečekaně obtížným. Nikdy jsem nebyl výstavním chovným 
hřebcem, ale pár holek jsem během našeho vztahu z postele 
vyhnat musel. Pravda, pár jsem jich vyhnal, až když bylo po 

ještě
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rozhodně

všem, ale to ona přišla s tím, že občas člověk prostě ulítne, 
a když se to stane náhodou a neprovalí se to, dá se taková 
drobná nevěra zamést pod koberec, protože je to přece 
lepší než si tím rozvrátit vztah. Nezajímala se a já taky ne.

Jenže kde byly všechny ty odmítnuté holky teď? Na 
mobilu nebo na sociální síti, kde jsem je taky naháněl, pro 
jistotu všechny najednou, takže zoufalství ze mě muselo 
přímo čpět, neboť jsem opakoval stejné fráze, jež v tom 
spěchu musely znít strojově a uboze.

Ctrl+C, Ctrl+V. A odpovědi létaly taky jako přes klá-
vesové zkratky.

Promiň, mám teď přítele.
Co že bys chtěl? Předtím jsem ti nebyla dost dobrá, a teď 

bys rád smočil pana ptáka?
Ne, opravdu ne, tenkrát jsme byli opilí a jsem ráda, že 

k ničemu nedošlo, zkazilo by to naše přátelství. A tak dál. 
A vedle se souložilo.

Zmrd číslo jedna zařval. Udělal se a odpadl. Zmrd číslo 
dvě to do mojí někdejší bušil dál.

Můžeme se sejít zítra. Ale nemysli si, že se s tebou vyspím! 
Ale mohl bys mě pozvat na večeři a pak si dáme u mě šáňo :). 
Že by obrat k lepšímu? Jenže já potřeboval ženskou nejlíp 
ještě dnes.

A co kdybych tě pozval rovnou?
Promiň, už jsem po jídle :-P
Přemýšlím…
Tak si dáme dneska šáňo a pozvu tě na snídani. Kdy tě 

naposled někdo vzal do restaurace dopoledne? Z těch věčných 
pozvání na večeři musíš už stejně být strašně znuděná…

:) No tak dobře.
Hezká není, ale co naplat. Na můj vkus trochu tlustá, 

a co horšího, hloupá. Nevím, jestli jsem dost nadržený na 
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neplánoval.

to, abych tu večeři vůbec vydržel, takže to dopadlo lépe, 
než by mohlo. Díky, ty tam nahoře!

Nelidský řev. Hlasitější než prve. Zmrd číslo dvě se 
udělal.
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Ale

//Prolog, verze v er formě

Marek Skočdopole trpěl. Pokusem ulovit kohokoli zahá-
něl pocit vlastní nedostatečnosti a zbytečnosti. Jednoduše 
doufal, že souloží s někým jiným vyžene Alici z hlavy. Že 
semeno, které skončí jinde než uvnitř jejího těla, na její kůži 
nebo v bílém ubrousku, odplaví všechny myšlenky a city, 
které změnily status ze „šťastný“ do „na pokraji zhroucení“.

Horečně SMSkoval a bušil do kláves notebooku. Napsal 
Ivaně. Jednou s ním už spala, nepovažoval za příliš obtížné ji 
k tomu zlomit znovu. Jenže tenkrát šlo o kouzlo okamžiku. 
V baru na předměstí do sebe házeli jednu vodku s džusem 
za druhou, všude byl hluk, číšnice tančila v podprsence 
venku u vchodu a barman měl upito ze všech nejvíc. Marek 
tahal z drinku led a házel ho Ivaně za kalhotky, jeansy už 
dávno neměla (Kdosi předtím zakřičel „Beach party!“, což 
podle místních zvyklostí znamenalo, že si všichni přítomní 
sundají kalhoty nebo trička. Odvážnější, včetně barmanky 
venku, obojí. Marek zvolil tričko.).

Abychom to zkrátili, rozdali si to vzadu poblíž toalet, 
ve skladu na pivním sudu. Jenže takové chvíle se neopakují 
a Ivana zájem prostě neměla.

Jana také ne. Petra se mu rovnou vysmála, Zdena ho 
dost nevybíravě odkázala do patřičných míst. Oslovoval 
stále nepravděpodobnější dívky, dokud se nějaká rybka na 
ten háček nechytila.

To by ho nenapadlo, že to někdy zkusí i na tuhle. Ale 
co, zoufalá situace vyžaduje… však to znáte.

Alice zatím prožívala něco úplně jiného. Po rozchodu s Mar-
kem se odstěhovala do vedlejšího pokoje. Shánět nový byt 
jí prozatím připadalo zbytečné. Obzvlášť, když vedle ten 
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mělo

volný pokoj zkrátka ležel ladem a majiteli o jeho obsazení 
nemuseli nic říkat, takže se dál dělili o nájem pouze za jeden.

Alice nechtěla být sama. Nechtěla být sama, ale roz-
hodně ne chtěla s nikým spát. Pozvala tedy ty jediné dva 
kamarády, kterým důvěřovala, kterým se mohla svěřit, vy-
brečet na rameni. Alice byla naivní.

Když do ní nalili druhou lahev vína, aniž by každý z nich 
vypil víc než skleničku, vrhli se na ni a začali ji svlékat. Ši-
kovně, když skoro usínala. Jeden pyj mezi stehny a druhý 
pleskající o tváře ji probraly dokonale. Aniž by pořádně 
věděla, co dělá, podvolovala se jejich přáním a rozkazům. 
Ne, že by se jí to nelíbilo, taková obhajoba by neprošla před 
žádnou porotou, ale pokud nešlo o znásilnění, s pojmem 
zneužití bychom již operovat mohli, ačkoli se nechala svlék-
nout bez větší snahy o odpor, tedy víceméně dobrovolně. 

Když skončili, oblékli se. Alice, která mezitím podlehla 
únavě, se převalila na posteli a spadla na zem. Nechali ji 
ležet, s jedním cákancem semena ode rtů přes nos až do 
vlasů, druhým na zadku.

Počkali za dveřmi, dokud Marek neodejde, pak odměřili 
dostatečně dlouhý časový úsek a následovali jeho kroky 
alespoň k domovním dveřím, ze kterých se vydali doleva, 
kdežto Marek o dvě minuty dříve vpravo.

Není se čemu divit. Veškerou kuráž spotřebovali na 
Alici, takže na setkání s jejím expřítelem už příliš nezbývalo.
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se

//Prolog, verze okem kamery

Pokoj číslo jedna. Manželská postel pod oknem neustlaná, 
leží na ní pouze jedna peřina a polštář. Prostěradlo chybí. 
Od postele ke dveřím hromada odpadků, převážně pivních 
lahví a krabic od pizzy.

Přibližně v půli cesty stůl s počítačem. U něho na ne-
pohodlné dřevěné židli tmavovlasý mladík.

Na uších má sluchátka. Střídavě ťuká do mobilního 
telefonu a do klávesnice počítače. Později se zvedá a odchází.

Pokoj číslo dvě. O něco menší, s klasickou postelí pro jed-
noho. Na ní však sedí tři.

Hubená pihovatá zrzka unavená pitím zavírá oči, hlava 
se jí klátí na stranu, dopadá na rameno chlapce sedícího 
po její levici. Ten ji začne hladit ve vlasech. Druhý, sedící 
po její pravici, se vrhne na opasek kalhot a nesměle, přesto 
však nekompromisně ji zbavuje jeansů s natržením u kolen 
a domácích sepraných kalhotek. Odhaluje tak její přirození, 
více jak týden neholené, neboť dívka počítala se sexuálním 
půstem.

První mladík nezaostává a stahuje zrzce modré tričko 
s límečkem, rozepíná podprsenku.

Chvíli nechávají dívku ležet, svlékají se. Pak první mla-
dík roztahuje dívce nohy, vniká do ni jazykem, druhý na-
opak využívá jazyk a ústa její.
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to

//Ráno, verze jedna

Představte si svoji oblíbenou pornohvězdu. Jestli nemáte 
oblíbenou, představte si tu poslední, která se vám opravdu 
líbila, kterou jste skutečně rádi viděli nahou. Představte si ji 
a přidejte jí tak šest sedm kilogramů. Není důležité, jakou 
má barvu vlasů. Důležité je pouze to, aby se vám líbila, ale 
ne zas tak moc. Tohle je Magda.

Magda sedí v proutěném křesílku na zahrádce kavárny, 
která tu už příští rok nebude. Popíjí pomerančový fresh, 
čeká na míchaná vejce a horkou čokoládu. Kolem pobíhají 
ranní ptáčata v tričkách ze stoprocentního polyesteru, proti 
čemuž Magda revoltuje zapálením druhé cigarety. Je deset 
hodin dopoledne a snídani zaplatí Marek.

„Chceš?“ natáhne před něj ruku s otevřenou krabič-
kou cigaret. Před Markem stojí lahev nealkoholického piva 
a zapečená bageta. Taktně čeká, až číšník donese jídlo i pro 
slečnu, ačkoli hladoví. 

„Ne, díky. Nekouřím od doby, co zvedli cenu Startek 
z dvaceti sedmi korun.“

„Proboha, to někdy stály?“ nevěřícně se podívá na kra-
bičku, jako kdyby doufala, že číslice 78 zmizí. „Kolik ti 
bylo?“

„Hádám, že tak jedenáct,“ usměje se. Dělá mu dobře, 
když se může odvolávat na bouřlivé mládí. Jako by tím 
omlouval, že teď je klidný. Jako by říkal „Já už si prožil 
svoje, nechte mě mít rozum“.

Magda mu na tu hru neskočí, dál se v tom nepitvá.
„Já začala kouřit po sexu,“ rozhodla se přidat i svůj pří-

běh. „Holky pořád říkaly, že cigareta po sexu je to nejlepší. 
Tím jsme v pubertě poznaly, která už není panna.“

„Podle cigarety?“
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stát.

„Přesně. Ale já to brala doslova. Kouřím jenom po sexu,“ 
zopakovala.

„To bylo včera,“ připomněl.
„Ale stálo to za víc než jedno cigáro,“ doširoka se usmála 

a povytáhla obočí. Natáhla ruku k Markově a chytila ji.
„Vaše míchaná vejce,“ přerušil ji číšník. Lekla se a ruku 

zase odtáhla. Lekla se, chtěla udělat prostor pro talířek se 
snídaní, nebo jen nechtěla být příliš intimní v přítomnosti 
třetí osoby? 

Na tom nezáleží. 
Záleží na tom, že ruku odtáhla. Odtáhla ji a Marek 

svou taktéž. Už ji nenechá ležet tak ladem na stole, když 
poznal nebezpečí. Každý ji mohl chytit, kdokoli si ho mohl 
přivlastnit. Ano, s Magdou něco bylo. Ale to se stalo včera. 
Včera, když Alice… Ta představa zabolela. Myslel si, že mu 
bude líp, že ji dostane z hlavy. O Magdu tady vůbec nešlo. 
Nepomohlo to. Pustil se do jídla.

„Dobrou chuť,“ houkl na dívku. Dojedl první, ruku 
na stůl nevrátil.

Ale té pachuti se jídlem ani pitím zbavit nedokázal. Ta 
pachuť i ten pach ho pronásledovaly ještě následující den, 
jako noční můra, jako připomínka toho, že femme fatale 
je pryč a ostatní ženy jsou jen ostatní ženy. Nedokonalé 
a nehezké. Řeč je o pachu a pachuti po Magdě. 

Nevěřil, že je to možné, ale příliš si zvykl na chuť 
Alice a nyní v něm klíčilo podezření, že pohlaví každé 
jiné ženy mu bude připadat odporné. Ale i tak se pře-
konal. Nehledě na to, že Magda se v rozkroku neholila, 
s čímž se setkal poprvé a za pozitivní to v žádném případě 
nepokládal.

Vrcholu rozčarování došel, když pak odmítla oplatit 
a s  jeho perfektně oholeným si poradila rukou. Dalo se 
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A ne

to vůbec považovat za pohlavní styk? Jejich pohlaví se ne-
setkala. Čili – navíc ve srovnání s trojkou, co včera prožila 
Alice – Marek usoudil, že rozhodně nikoliv.
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s touhle,

//Ráno, verze dvě

Hlava ji bolí jako střep. Co jen to včera…? Víno, jasně. 
Támhle se válí prázdné lahve.

Je jí na zvracení.
Ale to nebylo jenom pití. Včera tu byli Pavel s Viktorem.

Ježiš, že ona s nimi… Ale to přece ne. To by… Co to 
má ve vlasech, na obličeji, proč se válí nahá na zemi? Proč 
asi, hádej.

Já jsem taková kráva, napadne ji. 
Jak se to vlastně… Usnula, určitě usnula.

A pak si pamatuje už jenom…

Tělo se třese, obličej rudne. Slzy, stud, kocovina. Alice 
zvrací na parkety.
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tahle

//Ráno, verze tři

„V kolik jsi to zase přišel?“ volá na Viktora přes dveře starší 
vyhublá dáma.

Kdo? Ano, hádáte správně. Viktor ještě bydlí u ma-
minky. Má svůj pokoj, studuje, na žádnou brigádu chodit 
nemusí. Maminka navaří a dá kapesné. Tatínkovi je to fuk, 
taky vyletěl z hnízda až na prahu třicítky.

Viktorovi je fuk úplně všechno, je mu dobře. Konečně 
se z něj stal chlap. Konečně. Už myslel, že k tomu nikdy ne-
dojde. Od přírody je nesmělý a prostě neví, jak to s děvčaty 
skoulet, ačkoli někteří jeho vrstevníci už zakládají rodiny. 

Jen nechápe, proč s tím Alice dělala takové cavyky. Po-
zvala je s Pavlem k sobě. Byl to její nápad trochu se napít. 
Ha, že prý potřebuje společnost, protože jí nedělá dobře 
být sama! Jako by nemohla rovnou říct „Kluci, chtěla bych 
ji pořádně protáhnout“. Jeho by to nevyděsilo, naopak.

Děvka. Ale dobrá děvka, to se musí nechat. Možná by 
to s ní mohl zkusit znova, určitě se jí to taky líbilo. Vždyť 
Viktor má přece ptáka dvacet šest centimetrů, nedávno ho 
zase přeměřoval. A konečně si ho nějaká zasloužila, i když 
to teda dalo práce. Holky jsou prostě strašný herečky, kdo 
se v nich má vyznat. A to mu pořád všichni říkají, že by si 
měl nějakou najít.

Pche, co z toho? Bude si užívat, teď konečně začne žít 
naplno. Každá díra ať se třese před jeho kanónem!

Převalil se na posteli a k obličeji přitiskl polštář. Před-
stavil si, že nedrží polštář, ale Báru, tu úplně blbou lolitu, 
která chodí s bratrancem Hugem, ostudou rodiny, polo-
vičním cikánem. Nesnášel ho. Chvíli dokonce chodil mezi 
skinheady, ale přece jen, pakliže si měl vybrat mezi holou 
lebkou a kouřením trávy, radši ubalil joint.
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byla

Posunul si polštář do rozkroku. Jak asi umí Barbora 
kouřit? Možná líp než Alice…

„Donesla jsem ti snídani, Víťo,“ otevřely se nečekaně 
dveře a Barbora ve Viktorově rozkroku se proměnila zpátky 
na polštář. 

Maminka vstoupila. „Musíš vstávat, za dvě hodiny máš 
přednášku. Tatínek jede do města, odveze tě.“

„Ještě chvíli, mami,“ zavyl.
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//Odpoledne a večer, verze jedna

Ještě jsme nepopsali, jak vlastně vypadá Marek Skočdopole. 
Kdybychom popis nechali na něm samotném, nedostali by-
chom se příliš daleko. Marek si někdy připadal odpudivě, jindy 
naprosto neodolatelně. Ovšem v tuto chvíli bychom se s ním 
určitě shodli v tom, že působil na první pohled unaveně. 
Seděl uvnitř kavárny. Jiné, než ve které toho rána posnídal.

Domů se mu nechtělo. Alice opustí byt až v šest večer, 
pokud po včerejšku nezavolá do práce a nevymluví se na 
nemoc. Nejspíš ale z bytu odejde. Alice je z těch zdravot-
ních sester, které svou práci berou vážně, a ráda o ní mluví 
jako o poslání. Zbožňuje to klišé, stejně jako všechna jiná 
z romantických filmů a songů, a pak stejně pozve večer ty 
dva idioty, roztáhne nohy a… Dost! Na tohle Marek odmí-
tal myslet, zatímco pil třetí lungo s mlékem a trochu cítil 
kofeinem zrychleně bušící srdce a šimrání těsně pod kůží.

„Takže už je to mezi vámi definitivní konec?“ zeptal se 
později příchozí Alan, zatímco otvírali další lahev vína, 
a diskrétně ztišil hlas.

„Definitivní,“ potvrdil Marek.
„Myslím, že kdyby za tebou přišla a na férovku ti řekla, 

že chce zpátky, neudržel by ses.“
„Víš, jak dělá havran?“ podíval se na něho posměšně 

Marek. Alan zakroutil hlavou, načež Marek rozpažil, vykulil 
oči a rukama naznačil mávnutí křídel. „Nevermooore!“ 
zakrákal.

„Když myslíš,“ zasmál se blonďák a upil z dvojky po-
losuchého bílého.

„Nevěříš?“
„Ne.“
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kamarádka.

„Dokážu to,“ nahmatal telefon.
„Tohle bys v opilosti dělat neměl,“ varoval ho Alan, jenže 

tou dobou už (i přes opilost překvapivě hbité) Markovy 
prsty vyťukaly a odeslaly krátkou, ovšem velmi jednoznač-
nou SMS zprávu.

Kurvo, stálo v ní. O kilometr dál, před vstupem do 
krajské nemocnice, sevřelo pět písmen mladé dívce hrdlo.

„Hezký vzpomínky jsou teď hrozně nepříjemný. Potřebuju 
nasbírat nový hezký vzpomínky. S novou hezkou holkou,“ 
prohlásil o pár chvil později Marek a začal z mobilního 
telefonu promazávat společné fotky. Když se dostal k těm, 
na kterých mu pózovala nahá, připadalo mu, jako by se 
rozcházeli podruhé. Znovu ztrácel její tělo, tentokrát se 
mu však zdálo, že tak nějak definitivněji. Více si totiž po-
jednou uvědomoval ztrátu těla. Když se s ním rozcházela 
Alice z masa a kostí (a krve, šlach, orgánů, vlasů, pohlaví, 
bradavek, chrupavek, očí, řas…), uvědomoval si především 
ztrátu citovou. Zbylo mu po ní jen tělo, respektive otisk 
těla ve formátu .jpg. Alice v paměti jeho telefonu neměla 
duši. „Smazat“, mačkal a nenávratně se s ní loučil, tentokrát 
víceméně dobrovolně.

„Myslel jsem si, že tohle je osudové,“ žvanil.
„Proboha, nemysli na to.“
„Ne, vážně,“ neposlechl. „Lepší už nikdy nenajdu.“
„No jo. Hele, vidíš tu servírku? Ten zadek? Kdybych 

byl věřící, právě bych se asi pokřižoval. Sice vypadá tak 
na třináct, ale pokud vím, zdánlivá pedofilie zatím není 
trestná,“ pokoušel se odvést pozornost na copatou brunetu.

Marek nereagoval. 
„A co teprve támhleta Asiatka?“ zkusil ještě kývnout ke 

stolu na druhém konci prostoru kavárny. „Stála by za hřích.
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„Asi je tu s přítelem,“ řekl Marek tiše, když se otočil 
na znuděnou dívku a snaživého chlapce, který cosi dívce 
říkal, každou chvíli se odmlčel a viditelně nervózněl. Dívka 
ho ignorovala a během následující minuty se zvedla, prošla 
kolem stolku, kde seděl Alan s Markem (vzduch kolem 
naplni la levandule a Alanovi se nahrnula krev do klína, když 
v úzkém průchodu mezi stoly téměř zavadila rozkrokem 
o jeho paži). Zmizela do tmy.

„Ještě víno pro pány?“ zeptala se copatá o několik sekund 
později.

„Jen když si dáte s námi,“ zkusil to Alan. Profesionálky 
v práci nikdy nepijí a rozumné holky se nikdy nenechají 
nabalovat od podnapilých kluků, z nichž jeden vypadá 
otravně a druhý otráveně. 

„Za půl hodiny končím. Vydrží ta flaška do té doby?“ 
zeptala se Sabina2, protože nebyla ani profesionálka, ani 
rozumná.

2 Sabina Drábková: V baru na brigádě, jinak studentka Uni verzity 
Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní, původem někde od 
Poděbrad. Chtěla se stát herečkou. O víkendech jezdí domů, 
přičemž se sem tam připlete do krátkometrážních filmů jednoho 
místního kluka. Hraní ji ale po čase omrzí a svého snu se celkem 
bezbolestně vzdá.
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//Intermezzo – Kamil

Je čas na malý okamžik opustit bar a představit postavu 
novou. Tou postavou je Kamil – neuvěřitelně praktický 
člověk, pokaždé minimálně o krok napřed. 

To také zapříčiní, že právě v tuto chvíli cestou z úplně 
jiného baru přepadává u Bubeníkových sadů v Pardubicích 
přes okraj mostu a začíná se topit v Labi. Dříve než ze sebe 
stáhne batoh, těžkou mikinu a kalhoty (které ho nasák-
lé vodou táhnou ke dnu), rozhodne se šátrat po kapsách 
a hledat klíče od bytu. Uvědomí si totiž, že svlékne-li si 
oblečení a vyplave ven polonahý, zůstane takto na ulici bez 
možnosti dostat se minimálně až do rána do bezpečí svého 
pokoje, neboť jediný spolubydlící se vrátí z noční směny 
kolem páté ráno. 

Až klíče konečně nahmatá v kapse vytahaných riflí, bude 
již pozdě. Mladík klesne bez dechu na bahnité dno řeky. 

Když už teď víme, jak to s Kamilem dopadne, nemá 
smysl ho nadále držet v příběhu, vůbec ho do něj jakkoli 
zatahovat. Vraťme se tedy raději zpět, neboť už samo sezná-
mení s touto veselou postavičkou by bylo smutné a tragické. 
A buďme upřímní – Kamil by nechtěl, abychom si ho takto 
pamatovali.
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//Večer, verze dvě

Je strašně laciné a ohrané říkat dívce, že má hezké oči. Je 
to už trapné.

A kvůli téhle představě Sabině nikdo nikdy oči nahlas 
neobdivoval, což ji neskutečně trápilo. 

„Jsou moje oči tak nudné?“ říkala si, zatímco jedni ji 
chválili vlasy a jiní, ti odvážnější, zadek.

„Nudíte se tady?“ přišla nečekaná otázka od toho tro-
chu ošklivého, ale něčím přesto přitažlivého. Později se 
představil jako Alan.

„Proč myslíte?“
„Protože jestli se nenudíte, jste rozhodně smutná, vidím 

vám to na očích. Všimla jste si, že smutní a znudění lidé se 
tváří téměř stejně? Nedovedu to rozlišit. Ale musím říct, 
a odpusťte mi tu troufalost, že vám to neuvěřitelně sluší,“ 
pokoušel se o formulace, jako by je nastudoval z filmů s Ol-
dřichem Novým.

Ještě pět minut a Oldřich Nový by už vyznával lásku 
a plánoval svatbu. Pokud se tenhle nezachová i v tomto 
stejně, prozatím se jí jeho způsoby líbily.

Ten druhý mlčel. Byl příliš opilý, pospával a jeho jmé-
nem si nebyla jistá. Představil se, ale příšerně huhlal.

O chvíli později již Marek v kavárně s hlavou na stole spí 
a zdají se mu sny o Alici. Chtěl by ji zpět? Nejspíš ano, ale 
onou osudnou SMS zprávou nechal v dívce zrodit pocit 
„Ten blbec za to nestál“.

Marek se nikdy neožení, ale ještě několikrát se vyspí 
s Magdou a později naváže nemnoho krátkých vztahů, 
z nichž vzejde jedno nemanželské dítě. S jeho matkou pro-
žije „na hromádce“ několik ne úplně šťastných let.
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Oproti tomu Magda během příštích měsíců pozná po-
divína, do něhož se na čas bezhlavě zamiluje a propadne 
lehkým drogám. Léto spolu stráví na rozlehlé louce daleko 
od civilizace v komunitě, která se snaží žít podle přírodních 
zákonů a ideálů míru a lásky. Mimo jiné si přestane holit 
nohy.

Když vystřízliví, najde si jiného muže, založí rodinu 
a porodí dvě děti. Pohlaví si nikdy holit nezačne, nohy ano.

O ničem z toho pochopitelně Alan ani Sabina neví. K Sa-
bině i Alanovi se vrátíme, ale teď je čas jít, neboť venku 
pomalu svítá.
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//K ránu, jediná verze

„Zase nějaká rvačka v hospodě. Vezmi si to na starost,“ po-
dala Alici vrchní sestra desky. „Pokoj číslo pět,“ instruova la 
ji ještě.

„Co jste proboha dělal?“ usmála se (ač neměla dobrou ná-
ladu a bylo to poznat) na hubeného mladíka, který ležel 
na posteli v jinak prázdném pokoji a pod nosem si držel 
hadr nasáklý krví.

„Zašel jsem si na koncert. Ale lidi se tam chovali jako 
hovada,“ odpověděl smutně. Tak smutně, až ji to dojalo. 
Jako by si jeho smutek a její smutek byly v něčem podobné. 
Možná nepřeskočila ona pověstná jiskra (a možná přeskoči-
la), ale o vzplanutí náhlého pocitu porozumění Alice byla 
později schopna nadšeně vyprávět celé minuty.

„Já jsem Alice,“ natáhla k Jiřímu ruku pihatá zdravotní 
sestra v zácviku.





Kniha třetí

ZKOUŠKA SPOJENÍ
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//Díl nultý
Rok po skončení poslední kapitoly Knihy třetí.

Posaďte se.
Děkuji.
Dáte si čaj, nebo vodu?
Voda postačí.
Jako obvykle.
Jistě.
Chvíle ticha.
Posledně jsme se dostali k vašim sebevražedným sklo-

nům. Myslím, že je to velký pokrok. 
Ano.
Víc k tomu neřeknete?
Asi jsem už řekla všechno.
To by byl po páté terapii rekord. Usmívá se. Chápu, že 

o tomhle může být extrémně bolestivé mluvit.
To tedy ano.
Zkuste si i přesto vzpomenout. Kdy jste o tom skutečně 

uvažovala poprvé?
Když… Když… Když mě přirazil na tu zeď a pak…
Klid, nebojte. Už je pryč, nevrátí se. Nate, vezměte si 

kapesník.
Dě… Děkuji.
Tak. To je lepší. Dokážete popsat, jak jste se při tom 

cítila?
Ponížená. Tak nějak… Tak nějak nečistá. Jako bych pak 

už nikdy pro nikoho nemohla být dost dobrá. Tak. Asi.
Proto jste od něj neodešla?
Možná. Já nevím proč. Bála jsem se.
A on?

vínem.
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Nejsem si teď jistá, na co se ptáte?
Jak reagoval on, jak se jeho chování ve vašem vztahu 

proměnilo?
Byl pozornější než dřív… Ale téměř každý večer… Pro-

miňte, já o tomhle nedokážu mluvit.
To je v pořádku. Tady, ještě kapesník. Všechno má čas, 

nikam nespěcháme, dobře? Myslím, že děláte velké pokroky.
Ráda bych tohle téma už opustila… Ale pak nevím, 

o čem si těch dalších čtyřicet minut budeme povídat. Smích 
přes slzy. Je to hrozně vyčerpávající.

To nevadí. Můžeme teď mluvit o něčem veselejším.
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//Díl první

/Prolog 

I.

Schválně se předváděla. Schválně navázala hovor a kradla 
si pro sebe jeho pozornost, když se rozhodla sundat si šaty, 
sáhodlouze se přehrabovat ve skříni, ohýbat se až k šuplíku 
u podlahy a neúměrně dlouhou dobu vybírat kalhotky. 
Prohlí žet si jedny, odložit, druhé, třetí a tak postupně pro-
brat polovinu své garderoby. Nevšímal si jí, proto vysouvala 
dlouhý šuplík a postupně se blížila. Z profilu to musel být 
groteskní pohled. Nahá žena v předklonu a její nápadně 
nenápadné couvání k mladíkovi na okraji postele, který 
hledí do země a snaží se ovládnout reflex krčních svalů, 
aby nestočily jeho hlavu vytouženým směrem. Zastavila, 
až když byla na dotek. 

Ve skutečnosti chtěla, aby se jí dotknul. Rukou, nebo 
čímkoli jiným. Nedopřál jí to. Neotočil hlavu, netřásl se 
během sbírání odvahy, nenechal se seřvat jako pes, co udělal 
loužičku, nedovolil jí vypustit smršť výčitek a nadávek a pře-
dem připravených souvětí o ztracené důvěře mezi přáteli.

Martina byla na holky.
Robert byl na holky.
Robert se zamiloval. Už dávno. Ráda si s ním hrála. 

Když ochaboval, objala ho, chytila za ruku, políbila na čelo, 
nebo se dokonce při objetí hraným nedopatřením dotkla 
přes jeansy jeho pohlaví. Jemně, dlaní, jako by to pro ni 
bylo stejně přirozené jako dýchání.

Když sháněl v univerzitním městě bydlení, byl pev-
ně rozhodnut, že na její nabídku společného podnájmu 



52
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nepřistoupí, dokud… Dokud ho nezačala citově vydírat. 
Dokud nezačala vzlykat o marné snaze a životně nutné 
potřebě sehnat si v Pardubicích pokoj, protože doma to 
není k vydržení, což podepřela ne objetím, ale hereckým 
výkonem obsahujícím zhroucení do Robertovy náruče tak, 
že ji musel pevně zachytit. Jediný pohyb, který musela 
učinit, aby past sklapla dokonale, bylo nepatrné nastavení 
dlaně, pod kterou Robert, i přes silnou nevoli, okamžitě 
ztvrdl.

Trpěl. Čekal, až se obleče. Rozhodl se, že jí nedá pocit chtěné 
a žádané. Tentokrát ne. Otevře si knihu a bude předstírat, 
že čte. Seděl a za žádnou cenu se nepodíval jejím směrem. 
Trpělivě počkal, až rezignuje a smutně si oblékne kalhotky. 
Po dlouhém hledání nakonec zklamaně sáhne po prvních, 
které jí přijdou pod ruku. Pak popadne podprsenku, do 
které schová svá středně velká ňadra s neobvykle světlými rů-
žovými bradavkami, a půjde k vratkému věšáku z výprodeje, 
aby ze sebe udělala nedobytnou dámu. Zahalenou, jako by 
její nahé tělo neexistovalo a bylo jen představou v tajných 
myšlenkách všech těch odporných chlípníků, kteří na ni 
často zírají na chodbách, na ulici, v obchodech. Oblékne 
si přísně vyhlížející rolák (že jí zakrytý krk opticky zvětšuje 
prsa, samozřejmě ví), vlasy sváže do „koňského ohonu“. 
Místo kontaktních čoček brýle se silnými obroučkami. 
Přísný výraz asexuální intelektuálky. Trest světu za to, že 
nedostala svůj příděl obdivu, svou manu.

Věděl, že následující půlhodinu by neměl opustit pokoj. 
Kdyby se zvedl a odešel, pochopila by to Martina jako své 
vítězství, neboť by si byla na sto procent jistá, že Robert ode-
šel do koupelny masturbovat. Myslet na ni a dotýkat se sám 
sebe. Přemýšlet, jaké to je, přejet jí prsty po kůži a vychutnat 
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si zvuk jejího zasténání. Při osamělém vyvrcholení šeptat její 
jméno. Ten scénář odmítal a chtěl, aby to věděla. 

Marné fantazie. Zprudka vstal, div ji nesrazil, zrovna 
si zapínala zelenočernou podprsenku, kterou jí pomohl 
v obchodě vybrat minulý týden. Zatáhla ho do kabinky, 
kde před ním minimálně šestkrát odhalila a zase zakryla 
hrudník. Kriticky se pokaždé zadívala do zrcadla a opět se 
svlékla. Až pak se otočila k němu a zeptala se na jeho názor. 
Dvakrát ho požádala, aby jí utáhl ramínka. Zvolna vstal 
a třesoucíma rukama se dotkl jejích zad. Netroufal si dýchat.

„Jdu se projít,“ prohlásil a natáhl se po bundě. Ano, jít 
ven. Mohl odejít z domu, daleko od soukromě zamčených 
dveří koupelny, které by potvrdily domněnku onanie, jejího 
vítězství. 

„Kdy se vrátíš? Myslela jsem, že tu dnes budeš se mnou,“ 
otočila se k němu se smutným výrazem a ještě smutnější 
intonací malé holčičky ztracené uprostřed sídliště.

„Brzy,“ vydechl smířlivě. Políbil ji na čelo a vykročil 
z pokoje. Chtěl za sebou praštit dveřmi. Nechal je mírně 
přivřené.
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II.

„Ve škole se říká, že ty a Martina…“ na chvíli se odml-
čel, aby dal naslouchajícímu prostor domyslet si, nač se 
chystá otázat. Tomu se slova chytit nechtělo, stejně jako 
se mu vůbec nechtělo bavit se o složitém neromantickém 
vztahu, kvůli kterému teď seděl s tím otravným šťourou 
v hospodě místo toho, aby se připravoval na zítřejší zkouš-
ku, psal další špatné milostné básně nebo šel třeba na 
rande.

Ne, na rande nemohl kvůli Martině a jejímu triku s ob-
jetím a dlaní, kdykoli spatřila v jeho blízkosti jinou dívku. 
Kvůli nevyřčené, a přesto naznačené naději, které vždy pod-
lehl, ačkoli nemusela nic slíbit. Mlčela, dotýkala se a měla 
dokonalé alibi.

„Říká se, že ty a Martina spolu něco máte… Když teď 
spolu bydlíte… Tak to už jsi ji…?“ soukal ze sebe. Zase 
se odmlčel, ale tentokrát na kratší okamžik. Jako by bylo 
neslušné zeptat se na soulož přímo, i když se tazateli nezdá 
neslušné tu otázku vůbec pokládat. Jako by si neuvědo-
moval, že žádný eufemismus, ani žádné trapné odmlčení 
nezmění nevhodnost dotazu. „Vždyť víš, co myslím…“ 
dokončil konečně. Sebral odvahu ptát se na to nejintimnější, 
jenže neměl dost odvahy na to, aby dokázal pojmenovat 
předmět svého zájmu.

Lidé a jejich stud. Na nesprávném místě.
„Vždyť přece víš, že je na holky,“ trpělivě zopakoval 

očekávanou odpověď, kterou dával každému.
Měsíc a tři dny bydlel ve společném pokoji s Martinou. 

Minimálně čtyřicetkrát ji za tu dobu viděl nahou. (Obvykle 
jednou ráno, jednou večer. O něco málo déle než první 
týden předstírala stud. Stud na správném místě.)
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„Já vím, já vím. Ale teď, když spolu žijete. Šíří se, že to 
s ní možná není tak horký,“ nespokojil se jen tak s ledaja-
kou odpovědí. „Nebo spíš teplý.“ Laciný vtip. Sám se mu 
zasmál, aniž by tušil, jak ve skutečnosti umí být chladná, 
když se jí zachce.

„Až se to změní, dozvíš se to první, Jakube,“ zalhal a vzhlé-
dl od piva, aby se podíval do dychtivých očí vsazených do 
tlustého obličeje. Planuly touhou po novém klepu. 

Robert rychle dopil. Další půllitr už neobjednal.
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III.

Možná to bylo tím nešťastným zamilováním do dobré he-
rečky, že se o několik let později začal Robert zajímat o di-
vadlo, o hraní obecně. Hlavně o scénáře, protože po první 
návštěvě ochotníků záhy zjistil, že herecký talent postrádá.

Možná to bylo podvědomým nutkáním proniknout do 
psychologie dívek, které si nasazují masku a bez jediného 
začervenání stojí na scéně provrtávány reflektorem a lžou 
plnému sálu diváků, který jejich mistrnou lež nepotrestá, 
ale ocení potleskem. Možná, ačkoli se mu nikdy později 
nepodařilo s žádnou divadelní herečkou navázat ani přá-
telství, natož aby někam pronikal.

Možná že ten pornografický celibát mezi ním a Marti-
nou udal směr jeho budoucí kariéry.

Jenže na to teď nemyslel. I kdyby věděl, co ho za pár 
let čeká, rozhodně by se tím nezabýval ve chvíli, kdy ode-
mykal dveře bytu a tušil, že uvnitř bude sedět Martina. 
Uražená a čekající jeho příchodu. Nebyla to hra. Skutečně 
se jí dotklo, že odešel, nechal ji samotnou a nezajímalo ho, 
že nemá čím strávit večer.

Uvěřila tomu. Uvěřila své vlastní masce, kterou nasadila, 
aby potrápila neposlušného mazlíčka. Uvěřit je jediný způ-
sob, jak dosáhnout dokonalého herectví. Nemluvila s ním. 
Dokonce ani neodpověděla na pozdrav.

Přesto, když si večer lehl do postele a zhasl lampu, trva-
lo jen několik vteřin, než uslyšel kroky, jak z opačného 
rohu místnosti přecházela od své postele k jeho. Na nic se 
neptala, vklouzla mu pod peřinu. Nic nezvyklého. Dělala 
to tak vždy, když vychladla. Jako by tím dávala najevo, že 
mu odpouští, ale hlavně tím udržovala jeho oddanost, když 
ji přestalo bavit trápit ho uražeností. Čekal, až se přitulí 
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a usne mu na hrudi. Její nejsilnější zbraň. Snažil se obejmout 
její štíhlé tělo, ale nenechala ho. Ležela částečně na něm, 
částečně vedle něho, potřebovala víc prostoru. Začala ho 
hladit. Nečekaně. Pak zajela rukou pod saténové trenky 
a masírovala jeho mužství.

Odměna za poslušnost. Poprvé a naposled. Dárek na 
rozloučenou. Když vyvrcholil, posunula se výš, políbila ho 
na tvář. Otočil hlavu, aby jí polibek vrátil (na rty). Ucukla, 
ale zůstala u něho a nosem ho šimrala v krátkých zrzavých 
vlasech. 

Usnul.
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text,

IV.

Tu noc se mu nezdály erotické sny. Nebyly potřeba. Hlavou 
běžely obrázky romantických detailů a pikniků v zámeckém 
parku. Láska nebo něco podobného.

Vzbudil se přesně v devět hodin a devět minut, jak 
mu poručil budík, ačkoli zkouška ve škole měla začít až 
v poledne. 09:09.

Věřil, že pokaždé, když uvidí na digitálních hodinkách 
stejný počet hodin a minut (ať už to bylo 09:09, 11:11, 
17:17 nebo cokoli před tím i po tom), je to dobré znamení. 
Pokud šťastný čas o minutu propásl a podíval se na hodin-
ky náhodně ve chvíli, kdy na nich byla postupka (11:12, 
12:13 atd.), považoval takový okamžik za předzvěst smůly 
nebo promarněné, či rovnou úplně marné naděje.

Nastavením budíku trochu podváděl, ale to nevadi-
lo. Každý věřící trochu podvádí, když vykládá svaté texty, 
interpre tuje podobenství nebo překrucuje súry v Koránu, 
aby ospravedlnil ukamenování manželky.

Robert byl ateista. Pokud šlo o hodinky, byl věřícím 
digitálního věku.

Když se probudil, Martina už byla dávno pryč.
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drahý

/Divadlo

I.

Uběhlo něco kolem jednoho a půl tisíce dní od doby, kdy 
zmizela z Robertova pokoje a na památku mu zanechala 
povinnost platit nájem. Od jejího odchodu o ní neslyšel. 
Nikdy se neozvala, nikdo ze známých netušil, kam se po-
děla. Chvíli se snažil pátrat, což ovšem velice brzy musel 
pro nedostatek stop vzdát.

Robert zůstával na univerzitě. Ne, že by toužil stát 
se pedagogem, ale prostě proto, že nevěděl, co jiného 
by měl dělat. Úspěšně dokončil bakalářské studium na 
chemicko-technologické fakultě, posléze magisterské a nyní 
se snažil dostat za své jméno Ph.D. V původním plánu bylo 
sotva ono bakalářské studium, jenže osud a nečekaně dobré 
výsledky chtěly jinak. No stress. Na tom něco bude. 

Ve skutečnosti se dost nadřel a mnoho obětoval, hlav-
ně aby nějak udělal zkoušku a nemusel co nejdéle změnit 
dohodu o provedení práce na trvalý pracovní úvazek v jed-
nom z místních supermarketů, kde ho okřikovala vedoucí 
se stěží dokončenou základní školou, ale s obdivuhodnou 
schopností nastavit správným směrem klín, ústa, popřípadě 
zadnici.

Robert obdivoval ženy, jejichž kariéra neputovala přes 
postel nebo jiná místa vhodná k pohlavnímu spojení. Mrze-
lo ho, že není možné na první pohled takové ženy odlišit 
a oddělit. Jak snadné je srazit celoživotní snahu ženy větou 
„Ta si to vyšukala“.

Jed. Jed jedné věty. Otrava se šíří krevním oběhem 
a nedá se vysát. Každý o tom mluví, šušká, pomlouvá, posílá 
dál. A nejvíc ostatní ženy.
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čtenáři,

Když Robert zrovna nestudoval nebo nepřerovnával 
regály v supermarketu, psal. Psal divadelní hru pro jeden 
z místních amatérských souborů. 

„Mohl bys zkusit něco pro nás. Komedii. Ale neslibuju 
ti, že to režisérka vezme,“ nabídl mu nedávno v hospodě 
pod divadlem Teo. Kamarád, který na nějakou dobu vyplnil 
postel po Martině a kterého nikdy neviděl nahého. Teo, 
který vydržel na Martinině posteli sotva měsíc, než si našel 
přítelkyni a zase se odstěhoval. Robert tedy musel častěji 
do práce, aby utáhl nájem za celý pokoj.

Teo. Podprůměrný herec, nadprůměrný kamarád. Věčný 
student. Seznámil ho s Ninou, režisérkou.

Nina určitě nezískala kariéru přes postel. Ne snad, že by 
nemohla. Tvář i postava působily celkem sympaticky. To 
mu imponovalo víc, než ho děsil fakt, že Nina měla zájem 
o ženy. Kolem divadla to věděl každý. Šuškanda, drby. Od 
žen i od mužů. Muži nejsou o nic diskrétnější než ženy, jen 
se tak snaží tvářit, protože „přece nejsou slepice“.

Každopádně díky téhle šuškandě se mimoděk doslechl 
i to, že Nina také nenašla u žen příliš štěstí. Hrály si s ní, 
ničily ji. Byla tedy stejnou obětí jako Robert? Tak jako 
Roberta trápila jedna stará lesbická láska, týraly Ninu ne-
vyzrálé heterosexuální děvenky, které „to prostě s holkou 
chtěly zkusit“? Jenže romantická Nina v  tom zpravidla 
hledala víc než povyražení, a přesto opětovanou lásku zažila 
jen dvakrát. Poprvé s jakousi Asiatkou, první ženou, která 
v ní probudila přitažlivost ke stejnému pohlaví, již patr-
ně nevědomky potlačovala. Poznala ji jako violoncellistka 
v místním souboru. Když se rozešly, zařekla se, že s hudbou 
jednou provždy končí, neboť každé dotknutí se struny jí bo-
lestně připomnělo smutný konec toho skoro půl roku trva-
jícího románku. Její umělecká duše ale dlouho v nečinnosti 
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čti až

nevydržela, proto se později dala k divadlu. Ještě předtím 
stihla poznat svou druhou partnerku, tentokrát Češku. 
Celý ten vztah měl ale ještě o něco kratší trvání, nicméně 
romantička Nina to prožívala úplně stejně intenzivně. To 
se stalo před víc jak pěti lety. Nina od té doby vztahům 
nevěřila a až na občasné úlety s holkou, „která to prostě 
chce zkusit“, jí jako jediná stálá milenka a věrná partner-
ka zůstala divadelní scéna. Za nějakou dobu v milostný 
ero ticko-romantický vztah opět uvěří, ale k tomu se už 
v našem vyprávění nedostaneme.

Vraťme se raději zpátky k Robertovi, do baru. Poznat 
Ninu blíž považoval za důkladnou přípravu před tím, než 
se pustí do textu, jímž by ji uchvátil natolik, že by (do 
hodiny, kterou považoval za adekvátní čas na rozmyšlení) 
dala zelenou zkoušení jeho hry. Podíval se na hodinky. 
21:21. Dobré znamení.

Koupil jí pivo. Mimo prostředí koncertů a hudebních 
festivalů ho považoval za nejasexuálnější nápoj, nejméně 
vhodný k seznámení za účelem tělesného sblížení.

Rozhodl se už předem dát Nině najevo, že nemá zájem 
o nic víc než přátelskou konverzaci. Proto pivo, ne čtyři 
centilitry pálenky, ne víno a už vůbec ne sladký koktejl 
s třešničkou či plodem physalis. Pivo, na které neměl chuť, 
ale které bylo bezpečné.

„Můžu si přisednout?“
Přikývla.
„Jak se ti líbila hra?“ Před chvílí skončili. Seděla u stolu 

sama, protože herci ještě v šatně laškovali, převlékali se 
a hodnotili obecenstvo.

Robert postavil před Ninu sklenici a posadil se. Podě-
kovala, pozdvihnutím půllitru nabídla přípitek. Cink! Po 
takovém projevu přátelské náklonosti by těžko mohl hru 
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kritizovat. Cinknutí sklenic je intimnější než podání ruky. 
Přípitek znamená „jsme na jedné lodi“ a každý to v ten 
okamžik musí pocítit.

„Scénář měl díry,“ porušil nečekaně pravidla. „Ale pro-
vedení bylo perfektní,“ zalhal.

„Díky. Ale nemusíš mi lézt do zadku. Šanci jsi dostal, 
teď je to na tobě.“ Nespolkla to. Nevěděl, co říct, tak mlčel 
a sna žil se co nejrychleji dopít své pivo. Studilo v krku 
a škrábalo. Tou nepřirozenou rychlostí klouzání do žaludku, 
ke které nebylo určeno, ale kterou starší obtloustlí muži 
měří, kdo z nich je větší chlap. 

Ačkoli ve skutečnosti tikla vteřinová ručička sotva dvaapa-
de sátkrát, kolem něj jako by se mezitím líně protáhlo něko-
lik dní. Když byla sklenice konečně prázdná, mohl uniknout 
tomu strašlivému mlčení mezi dvěma. Pokud dva mlčí 
a nejsou milenci, je to trapné a nekonečné. U milenců je 
to trapné jen občas.

„Budu pomalu muset jít,“ oznámil a zvedl se. Její půllitr 
čekal na kulatém stolku ještě skoro plný. 
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poslední.

II.

Komedie o smrti. Přišlo mu to jako nejlepší a nejpřiroze-
nější volba. Jak slýchal už ve škole, komika vzniká mísením 
vysokého s nízkým. Smrt a legrace. Rouhání. Překročit tabu 
je základ úspěchu. Nezbylo nám jiné tabu než smrt. Erotika 
není tabu, sexuální otevřenost je oslavována stejně jako hnus 
a nevkus. Hnus, nevkus a erotika současně už také nikoho 
ze židle nezvednou. Smrt zůstává. Jde z ní hrůza a určitě i ti, 
kdo ji veřejně zesměšňují, aby poukázali na svou odvahu 
a cynickost, jako by v blíže neurčeném prostoru vzadu nad 
hlavou slyšeli varování, že překračují hranici, za kterou se 
nesmí. Cítil se podobně, ale ten pocit ho vzrušoval, jako 
vzrušuje dítě, když dělá to, co smí jen dospělý.
Ještě té noci napsal úvodní scénu. 

První pokus o drama, první pokus o humor. Dvojitá 
ztráta panictví. Znervózněl při představě, že někdo čte jeho 
text. Že ho někdo hodnotí, že o něm někdo mluví a ukazuje 
ho ostatním. Jako by měl vyběhnout nahý na náměstí, 
rozdat kolemjdoucím karty s čísly a čekat, jakou dostane 
známku. Nebo spíš jako by měl na náměstí začít onanovat 
a posbírat známky za výkon. Projela jím vlna nervózního 
chladu. Zatřásl se, ale text nesmazal. Líbil se mu. 
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III.

Chtěl to oslavit, ale hodiny pokročily příliš, než aby sehnal 
někoho, kdo sedí doma, ale přitom doma sedět nechce. 
Pokud chtěl jít zapíjet svou první napsanou scénu, musel 
jít sám, a nejlépe to oslavit tím, že sám neskončí. 

Bez ženy již příliš dlouho, soulož zažil naposledy před 
rokem a třemi měsíci, polibek před půl rokem, jenže byl 
na čelo, a to se nepočítá, takže za poslední polibek musel 
počítat ten během smutné předrozchodové soulože s posled-
ní expřítelkyní. Naději na nový začátek umělecké kariéry 
bral jako znamení. Je šťastný den, který musí vychutnat 
do poslední kapky.

Za nejlepší volbu místa pro lov považoval diskotéku. 
Obzvlášťe teď, před půlnocí. Než se trochu rozkouká po 
tom, co podnik nabídne, může být už kolem jedné druhé 
ráno. Tou dobou obvykle mají holky něco upito, vše by 
tedy mohlo být o dost snazší.

Vybral si nejbližší podnik se štítem music club, protože 
se v  takovém prostředí nevyznal a netušil, který nabíd-
ne mladé opilé dívky a který pouze každý pátek vcucne 
ženy mezi čtyřicítkou a padesátkou, protože hrají oldies. 
Vondrá čková, Gott, Helena, Karel, Olympic. A dokola. 
Singl z Hříšného tance jednou za čtrnáct dní jako osvěžující 
třešinka na dortu. Rozhodl se, že pokud jeho zvolený podnik 
bude takového typu, vrátí se, otevře lahev bourbonu, co čeká 
vedle postele už půl roku na speciální příležitost, a bude 
slavit sám. Nejspíš popíjením v mírné depresi z těžkého 
pocitu osamělosti.

Než vstoupil, automaticky ještě zkontroloval čas. Půlnoc 
(00:00). I kdyby se něco mělo pokazit, i kdyby zdánlivě 
udělal nějakou chybu, úplnou shodu čísel (čili 11:11, 22:22 
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nebo 00:00) si vykládal jako znamení toho, že bude mít 
extrémní štěstí. Nebo jako známku toho, že to, co právě 
dělá, udělal nebo plánuje udělat, je správné.

Blízká diskotéka, jejíž jméno zapomněl dřív, než vstou-
pil, nehrála oldies a ani je neměla na parketu. Dobrý začátek.

Od baru k parketu tělo u těla. Puberťáci a puberťačky. 
Studenti a studentky. Většina kluků nemožně opilá nebo 
ošklivá, většina dívek koneckonců taky. Velká spousta již 
rozpárovaná. Samotných děvčat tu nebylo mnoho, spíše 
přišly ve skupinkách nebo se dávno nechaly ulovit někým, 
komu kapesné umožnilo pozvat je alespoň na pár drinků.

Holky a jejich skupinky. Málokdy chodí samy. Většina 
skupinek má kaz v podobě ošklivé kamarádky. Nepřitažliví 
kluci tuhle výhodu neznají. Skupinky kluků nikoho neza-
jímají, a pokud ano, nikomu nepřijde neslušné ošklivého 
kluka odstrčit, když si hezké dívky vyberou všechny ostatní. 
Ostatně proto Robert v pubertě na diskotéky nechodil, 
jako mladý výrostek totiž nikdy nepatřil mezi dívčí idoly.

Každá ošklivá dívka se ovšem snaží zapadnout do sku-
pinky hezčích kamarádek. Nikdo by ji jinak nepozval na 
drink za celý večer a ona by si připadala ošklivá. 

Ošklivé holky jsou totiž něco jako zelené papriky v su-
permarketu. Málokdo si je dobrovolně koupí, a když, tak 
jen pokud zbydou jako poslední, a pro zákazníka s nepře-
konatelnou chutí na papriku je to tedy jediná možnost. 
Nebo pokud jsou k dostání pouze balení paprik po třech 
obsahující červenou, zelenou a žlutou (možno zaměnit za 
oranžovou). Když zákazník nemá na výběr. Když musí holky 
ve skupince pozvat na panáka všechny.

Robert se na to díval střízlivěji. Ve skutečnosti šlo totiž 
o snadnou kořist. Příliš mladí kluci to ještě nemají v hlavě 
srovnané, nic nezažili. Nemají ponětí, že i nehezká dívka 
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může v posteli poskytnout luxus, na jaký se zhýčkaná bar-
bína nezmůže (barbínu už měl, nehezkou dívku taktéž). 
Navíc tušil, co se často ukrývá pod make-upem. Pokud by 
si měl vybrat, bude hledat dívky, které vypadají průměrně, 
ale jsou méně namalované. Ale to mu dnes bylo jedno. Sedl 
na bar, poručil si skotskou se sodou (měl za to, že tak bude 
vypadat seriózněji) a měřil si jednotlivé skupinky dívek. 
Hledal takovou, ze které zoufalost čpí natolik, že i v dívčí 
skupině bude postávat na okraji a dobíhat smečku snažící 
se někde ji „zapomenout a nechtěně ztratit“. Vlastně tedy 
hledal dokonalost. Netradiční formu dokonalosti ovšem. 
Hledal dokonalou outsiderku.

V tom spatřoval další výhodu, neboť skupinka se nebude 
hrnout na skleničku s nimi, ale bude ráda, že se ošklivé 
přítěže zbaví. Jediné, co by dívce neodpustil, bylo tělo. 
Musel v něm vidět alespoň potenciál k tomu, aby ho do-
kázalo vzrušit.

Našel ho brzy. Drobné, skoro až roztomile, ale nikdo si ho 
nevšímal. Za to mohl ten zbytek, tedy hlava. Konkrétně obličej. 
Přehnaně namalovaný, což nehezké rysy zvýrazňovalo a – jak 
měl později zjistit – hezké rysy přetvářelo na odpudivé, což 
platilo zejména o rtech a nevhodně zvolené rtěnce.

Ovšem to tělo! Byla přesně ten typ, který má muž 
okamži tě chuť začít ochraňovat, nebo ho naopak zlomit. 
Přesně na té hranici, kdy ještě není možné mluvit o anorexii, 
ale každou chvíli z ní majitelku těla někdo podezírá. Břicho 
propadlé, určitě jí jsou pod těmi drobnými prsy vidět žebra. 
Perfektní, zhodnotil.

Počkal si, až samo půjde k baru. 
Netrvalo to dlouho, nikdo ji nezval, naštěstí ani její 

smečku ne. Přišly spolu, oslovil pouze ji. Naklonil se k ní.
„Co piješ?“
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zoufalců

„Já?“
„Ty.“ Hloupá, nebo jen nezvyklá otázka? Obojí zároveň 

by mnoho usnadnilo.
„Vodku sedm, jako pil Bukowski. Dáš si se mnou?“ 

Obrátila to. Tak moc se bála ztratit příležitost? Hrála mu 
do karet. Nevadí, rád se nechá sbalit. Přikývl. Do hodiny 
ji dostanu odsud a pak hurá do postele, slíbil si. Potřeboval 
na to dvě a dvanáct minut.
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skončí.

IV.

Scéna v pokoji. 
Postavy: Robert, Barbora.
Prostředí: Robertův byt.

Přichází spolu, Barbora je opilá. Směje se, když ji pokládá na 
postel. Šeptá jí do ucha, ale neslyšíme co. Dlouho nečekají. 
Svléká ji. Boty, ponožky, kalhoty. Pak rychle černý svetr, šedé 
tričko s nápisem „London calling“ a podprsenku. Líbá ji na 
prsu, pak na druhém. Cucá bradavku. Barbora zavzdychá. 
Má to ráda, nebo to aspoň dobře hraje.3 

Robert si lehá k ní, nechává se svléknout. Nejde jí to, 
raději se tedy svlékne sám. Teprve potom stáhne Barboře 
tmavě modré kalhotky a jazykem se dotkne klína. Barbora 
vzdychá, nic nehraje. Později oplácí, ale ani to jí nejde pří-
liš dobře. [Je to jen tím alkoholem, nebo je tak nešikovná?], 
bleskne Robertovi hlavou.

Pak soulož. Pět poloh, dvanáct polibků, sedmkrát ja-
zyk na jejích bradavkách, jednou na jeho. Konec, spánek, 
happy end.

3 KREJČÍK, Přemysl. Křehké nepřenášet. Červený Kostelec: Pavel 
Mervart, 2015, s. 64. ISBN 978-80-7465-154-0.
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Tenhle

V.

Vstala první. Odlíčila se. Nastěnka setřela ježibabu, Ivan 
dostal nečekaný dárek.

Pod zbytečně silnou vrstvou make-upu skrývala pře-
kvapivě hezkou tvář. Možná jen oči příliš hluboko zapadlé 
a obličej tak trochu hranatý – ovšem dohromady to nějakou 
záhadou ladilo. Obzvlášť, když se usmála. To, že nejkrásněji 
vypadá smutná, zatím Robert netušil.

Čas na nesmělé úsměvy a obvyklé fráze.
To se nemělo stát. Proč, máš někoho? Ne, nemám. Obvyk le 
tohle nedělám. Já taky ne. Nejsem holka na jednu noc. 
To je dobře. Vážně? Vážně. Chvíle ticha. Nezajdeme na 
oběd? Ráda.

Nesmělé úsměvy part dvě. Po padesáti metrech od domu 
ruka nesměle chytá druhou. Střih. Scéna na první dobrou.
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text

/Intermezzo – Martina

Předstírala. Předstírala před spolužáky, Robertem, rodiči, 
před sebou.

Předstírala tolik, že si sama přestávala být jistá. Přitahoval 
ji Robert? Možná to měla zkusit. Možná by to bylo lepší než 
s holkou. Ale bála se. Bála se mužů, ale cosi se jí na nich pře-
ce jen líbilo. Ne, vlastně ne na mužích, jen na Robertovi. Ta 
jeho oddanost, to je ono. Oddanost a hubená dívčí postava.

A jeho ruce. Žádná holka nemá tak krásné ruce. A muži 
už vůbec ne. Mužské ruce jsou odporné, hustě chlupaté. 
Kdežto Robert má ruce jemné, ani chloupek, stejně jako 
na zbytku těla.

Směl se jí dotknout, občas. Když se však poslední noc 
dotýkala ona jeho, jemu doteky nedovolila. Příliš riskantní. 
Příliš riskantní, že by tu chtěla zůstat.

Spěchala na nádraží. Podařilo se jí ho nevzbudit. V ruce 
kufr, v kufru letenka do Finska. Do země, kde žije její 
skutečný otec. Tam utekl před matkou, tak jako ona utíká 
před Robertem. Když se užívání a tahání za nos změnilo 
v zamilovanost. Na památku jí nechal v  lůně dceru, což 
nevěděl, zato úřady se to dověděly poměrně brzy. 

Alimenty platil poctivě. K tomu posílal dceři další pe-
níze, dárky, pohledy. Nikdy ji neviděl. Jen na fotografiích, 
které posílala ona jemu e-mailem. Přes Skype si nevolali. 

Často ji zval k sobě, odmítala. Nechtěla ho poznat, ne-
boť za ty roky se stal jejím tajným deníčkem. Otec je krev, 
otec rozumí. Otec je daleko. Neznámý cizinec, kterému se 
dá bezpečně svěřit. Dvakrát do týdne mu napsala e-mail. 
Věděl tedy vše o jejím studiu, o jejích dívkách, o Robertovi. 
Otec jí na oplátku povídal o sobě. O svém strachu z rodiny, 
z lásky a o útěku. 
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k němu

Snadno tedy pochopil situaci a nabídl azyl. Přijala. Pře-
rušila studium, možná se vrátí. Ale o tom lhala. Robert si 
musel myslet, že ze školy odešla definitivně. Nechtěla, aby 
na ni příliš myslel a hlavně aby čekal. Utíkala tedy nakonec 
před ním? Vypadá takhle ta zamilovanost?

Otec poslal poštou letenku, slíbil jí místo ve svojí firmě 
a služební byt. Ano, její skutečný otec vlastnil prosperující 
firmu. Bez matky či jiné stálé partnerky si vedl dobře. Další 
důkaz toho, že láska škodí. 

Naskočila na vlak směr Praha hlavní nádraží. Málem ho 
nestihla. SIM kartu vyhodila z okna do polí, do telefonu vlo-
žila novou. Číslo nesdělila nikomu, jen otci. Až bude ve Fin-
sku, napíše matce. Vídají se párkrát do roka, nebude to vadit. 
Otčím možná ztropí scénu a bude kázat o nezodpovědnosti, 
ale to Martinu netrápilo, nebude u toho. Matka je dost in-
teligentní na to, aby před otčímem předstírala zájem o dceru 
a také si zanadávala, jinak by se jeho hněv přenesl na ni. 
Přehnaně zodpovědný kretén, nebo spíš pozér, co si na 
zodpo vědného hraje. Martina ho nesnášela, přirozeně. 
Málokdo snáší otčímy, už tak nějak od přírody. Obráceně 
je to stejné. Muž vstoupí do hnízda, kde se vylíhla ptáča-
ta z vajíček oplodněných jiným samcem. Těžko pak cítit 
rodičovskou lásku, když mu následek pohlavního styku 
jeho partnerky s cizím chlapem přeje hodně neupřímné 
„dobré ráno“. Zvláště pak, když otčím vlastní děti nemá 
a partnerka další nechce.

Martinin otčím považoval dívku za škůdce. Plevel, kvůli 
němuž nebude pokračovat jeho rod. Martina jím pohrdala. 
Biologického otce si naproti tomu idealizovala od dětství. 
Nevázaný, neusedlý, ve vztazích pokrokový. 

„Čím chceš být, až budeš velká?“ slýchala v dětství.
Toužila být jako otec.
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vlastně

VI.

Mít přítelkyni představovalo pro Roberta řadu příjemných 
situací. Nutno podotknout, že nešlo pouze o otázku uspo-
kojení animálních potřeb, ačkoli jejich uspokojováním 
se snažil trávit co nejvíce času. Svlékání šatů, pár poloh, 
orgasmus nebo dva, střih. Znovu a znovu.

I přesto se snažil vyhradit si čas, kdy bude pracovat na 
scénáři, jenže pokaždé mu přišlo jako lepší nápad zavo-
lat Barboře a pozvat ji na oběd nebo ji překvapit s lístky 
do kina před školou po přednášce o kultuře střední Ev-
ropy, kde už se prý třetí týden točili kolem Gombrowicze 
a Esterházyho.

Většinou to bylo z jeho iniciativy. Snažil se víc, alespoň 
tak to vnímal. Jak to vnímala Barbora? Barbora se cítila 
milovaná, obletovaná a prozatím šťastná. Robert tedy musel 
psát první. 

Dnes ovšem ne. Dohodli se, že se dnes mezi přednáška-
mi sejdou. Záměrně neurčil přesný čas, ať se děvče taky 
trochu snaží. Ať se ozve ona, on nechce – už nesmí vypadat 
nedočkavě. Je to pořád ta samá hra dokola. 

Muž a žena, chlapec a dívka. Nebo muž a muž, na tom 
koneckonců nesejde. Oba chtějí to samé, ale nemohou, 
neboť ten, kdo dá najevo slabost, se vystavuje riziku zneužití 
slabosti tím druhým. Protějšek získá větší jistotu o loajalitě 
svého partnera a nad celým vztahem navždy převahu. Takhle 
to zkrátka funguje.

Neměnný mechanismus.
Partnerské hry. 
Partnerské hry, které je třeba hrát, pokud si chce jedinec 

udržet právo při konverzaci i nadále namísto „já“ používat 
„my“. Existuje o tom tisícovka knih a stovky tisíc článků. 
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až

Všichni je čtou, i když nad nimi kroutí hlavou, a stávají 
se s každým přečteným textem více hráči, a zároveň o to 
méně partnery.

Robert, toho času v hlubokém křesílku tmavé hlučné 
kavárny na dohled od univerzity, každou druhou minutu 
hypnotizoval mobilní telefon, zatímco předstíral, že čte 
Kerouacovu novelu Maggie Cassidy (v českém vydání titu-
lovaná s přechylováním jako Maggie Cassidyová), a usrkával 
přeslazené café americano bez mléka.

Nenapsala. Hraje stejnou hru, nebo jen nemá během 
přednášky čas? Čím déle čekal, tím více byl uražen. Ne-
hodlal prohrát.

Klepání na dveře – zvuk, kterým Robertův telefon ohla-
šoval SMS.

Jsi už poblíž univerzity? Kam mám přijít? <3 

Jeden řádek stačil, aby veškerá nahromaděná zlost převlékla 
kabát za stejnou míru radosti a uspokojení. Uspokojil ho 
víc fakt, že napsala první (a Robert tedy neprohrál), nebo 
to bylo pouhou radostí z toho, že vůbec píše? Těžko říct. 
Mladík nad tím nepřemýšlel.

My o tom však chvíli přemýšlejme. Ač se Robert snažil 
partnerských her neúčastnit a ignorovat je, stával se hráčem 
„tělem i duší“. Dokázal vytrvat, čekat a trpět. Ne však trpět 
pro ušlechtilé city, ačkoli si to sám o sobě mohl myslet, věřit 
tomu, a tím to učinit z jistého úhlu pohledu pravdivým.

Ve skutečnosti trpěl především strachem z porážky. Do 
jaké míry je pak radost z SMS od Barbory způsobená citem 
chovaným k přítelkyni a do jaké míry jen radostí z vyhra-
ného souboje? Mohou být partneři skutečnými partnery, 
stanou-li se zároveň soupeři?
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tolik

Zatímco nad tím takto dumáme, Robert opustil ka-
várnu. Křesílko je prázdné a vyhřáté, hrnek s kávou téměř 
plný a vychladlý.
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nepatří.

VII.

O dva týdny a několik hodin později (čili pět týdnů po 
návštěvě music clubu) napsal druhou scénu filmu. 

Scénu vytiskl, přečetl čtyřikrát a tužkou doplnil několik 
poznámek, načež text zmačkal a naštvaně vyhodil do koše 
na odpadky. Po několika vteřinách k němu doběhl, papír 
vylovil a znovu pročetl. Vrátil ho do koše.

Odpoledne měl sraz s Ninou, která očekávala mini-
málně polovinu hry. Vymluvit se na chřipku, chtěla by 
scénář poslat e-mailem. Technický pokrok stál zase jednou 
proti člověku, R.U.R. v praxi. Mohl se vymluvit na chřipku 
a výpadek internetu? Nina není hloupá, neměl by ji pod-
ceňovat. Je na holky, takové jsou vychytralé, vzpomněl na 
svoji předchozí zkušenost s lesbickou dívkou.

Snažil se nemít předsudky, samozřejmě. Ostatně ať 
si každý spí, s kým chce, na homosexualitě neshledával 
nic špatného. Vlastně zastával názor, že každý by měl mít 
alespoň částečnou homosexuální zkušenost, aby se mohl 
svobodně a na základě empirické zkušenosti rozhodnout, 
které pohlaví ve svém intimním životě preferuje. Ve sku-
tečnosti tímto přístupem pouze zakrýval stud, jenž se do-
stavil poté, co jako šestnáctiletý pubescent neodhadl míru 
alkoholu, po které přestává být ochoten nést odpovědnost 
za své chování, a skončil na zhasnuté chodbě s  jazykem 
v ústech spolužáka. Chutnal jako popelník a ani trochu 
ho to nevzrušilo. O své orientaci měl tedy jasno. Navíc 
shledal, že ústa kuřáka chutnají odporněji než ústa kuřačky. 
Ne o moc, ale to stačilo. 

Přesto se Robert nedokázal ubránit pocitu křivdy po-
každé, když slyšel něco o lesbách. Od doby, co ho zradila 
Martina, už ani lesbická pornografie nebyla tím, čím bývala. 
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Je to

Zahnaný do kouta, rozhodl se řešit situaci radikálně. 
Chvíli přecházel po pokoji a všemožnými asociacemi v sobě 
vyvolával vztek a pocit hrdosti. Síla autosugesce je mocná, 
připustí-li si jedinec snadnou manipulovatelnost a naučí-li 
se ji proti sobě obracet sám.

Začne znovu, bude si klást podmínky. Zavolá Nině 
a bude tvrdě diktovat. Štěkat jako pes, dokud je Rudá armá-
da na druhém břehu Sprévy. Bude lhát? Jistě, s upřímností 
by mu brzy došla slova.

Vytočí číslo. Dvakrát vyzvánění a zvedne to. Mezi každým 
monotónním pípnutím stačí minimálně pětkrát váhat, 
zda nemá raději telefon položit, vypnout a utéct před pro-
blémem, ale vydrží. Bude neústupný.

Nina zvedne telefon. Robert spustí.
Hru? Ne, nemám ji. Proč? Komedie je pod mou úroveň. 

Ano, teď toho píšu víc. Román. Ano, mám nakladatele, 
vybírám mezi třemi. Všichni to chtějí. Dělám pro vás las-
kavost, když píšu zadarmo. Ale jen proto, že já sli by plním. 
Co bych rád? Tragédii, ano, dostanete něco, co diváky 
položí.

Pokládá telefon.
Skutečnost je taková, že za poslední dva roky napsal 

několik povídek, z nichž se mu čtyři podařilo publikovat 
v časopisech. Úroveň textů se mu s odstupem zdála mizerná, 
to ovšem nikdo nemusel vědět. Ostatně kdo dnes čte lite-
rární časopisy, a navíc, divadelníci psaní obvykle nerozumí. 
Rád se před nimi se svou publikační činností vychloubal. 
Na některé to zapůsobilo, jiní zájem předstírali. Na Ninu 
to zapůsobí teď.

S údivem kapituluje, Robert ji nepustí ke slovu nikdy na 
tak dlouho, aby se zmohla na odpor. O termínu odevzdání 
nepadne slovo. Ještě mu poděkuje za laskavost.
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něco

Smál se. Jak snadné to bude! Pak zavolá Barboře, pozve 
ji na večeři, oslaví to. Cestou se zastaví pro bílé tulipány.

Už během plánování mu pochopitelně docházelo, že 
k něčemu takovému nikdy nedojde.

Neměl na to odvahu. Nemohl si nechat protéct šanci 
mezi prsty.

Nad sebevědomím postupně vítězil zdravý rozum.
Zdravý rozum vracel strach.
Robert napsal Nině omluvný e-mail. Dnes se nemohou 

sejít. Musí hru přepracovat. Bude sedět doma a psát, žádné 
bílé tulipány. Poslal Nině první dvě scény, ostatní ne, ostatní 
přepracovává. Je toho na něj moc, ještě jednou se omlouvá.

Odesláno.
SMSka Barboře. Dnes se nesejdou, musí psát, omlouvá 

se.
Zpět u počítače. Vyřídil zbylé e-maily a zkontroloval 

sociální sítě. O dvě hodiny později konečně rozepsal třetí 
scénu divadelní hry.

Prostředí, postavy, kousek dialogu, čtyři scénické 
poznámky.

Přišla odpověď.
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jako

VIII.

Drahý Roberte!

Bohužel musím konstatovat, že jsem od tebe nedostala to, 
co jsme si objednali. Měl jsi nám dodat alespoň polovinu hry, 
což Tebou zaslané první dva obrazy rozhodně nejsou. Nicmé-
ně je možná dobře, že toho nemáš víc, neboť to, co jsi zaslal, 
skutečně neodpovídá našemu požadavku komedie. Neříkám, 
že je to vysloveně špatné, potenciál to jistě má…

Je mi líto, ale naše spolupráce zde končí.

Ráda tě zase někdy uvidím, 
Nina.
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scéna

IX.

20:25. Chat na sociální síti. Robert píše Barboře.

Robert: Odmítli můj scénář :-(.
Barbora: Jak je to možný? :o :o :(
Robert: Prostě není dobrý… :-/
Barbora: Ale nech toho. Povídky jsi napsal skvělý! 
Barbora: Mohla bych se na ten scénář podívat? :) 
Robert píše. Robert rozmýšlí. Nakonec Robert přikládá 
soubor s prvními dvěma scénami a torzem třetí.
Robert: Tak dobře. Teď už je to stejně jedno. Ale je to jen 
začátek…
Robert: Nechceš zajít na večeři? 
Nemá chuť být sám.
Barbora: Jasně ;)
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za

X.

Zamluvil stůl v  její oblíbené restauraci v centru města. 
Chtěl, aby se cítila dobře. Bude-li se cítit dobře jeho při-
činěním, vrátí mu to. Vztahy jsou obchod, řekl patrně 
kdosi, možná Robert sám. Příjemný a cituplný, ale pořád 
s tržními pravidly.

Dorazili na devátou. Rozhlédl se po restauraci. Špatné 
osvětlení možná mělo za cíl zakrýt lacině vyhlížející interiér 
neodpovídající předraženým položkám na jídelním lístku. 
Nevadí, alespoň dnes už nevadí nic. Nemá cenu si tím 
kazit večer.

Vybral stůl ve vedlejší místnosti, než stál bar. Nesnášel 
číšníky poslouchající v poloprázdném lokále každé slovo. 
Chápal je, kdysi také měl brigádu v restauraci „na pla-
ce“. Vydržel to týden, během kterého se o soukromí cizích 
lidí doslechl více, než věděl o dlouholetých známých, ba 
i přátelích. Kdo s kým spí, kdo koho s kým podvádí, kdo 
je tu na večeři tajně, zatímco přítel/přítelkyně si myslí, 
že je s kamarády na bowlingu. Kdo si co myslí o politice 
a o fotbale. Filozofii. Všem dohromady, když někdo přišel 
pít, a ne jíst. Nedokázal ty řeči neposlouchat, pokud bylo 
v restauraci málo lidí a nudil se. Odešel, protože příběhy 
ostatních lidí by brzy zničily víru v jeho vlastní. Nejenže 
nerad číšníkům způsoboval to samé, ale především zkrátka 
nechtěl, aby věděli. Ať už se rozhodl u stolu probírat cokoli. 

Pomohl Barboře sundat kabát. Usedli. Objednali. Chvíli 
zamilovaně plkali. Večeřeli.

„Uvažoval jsi někdy o sebevraždě?“ zeptala se nečekaně.
„Ne. Mám strach, že bych si to rozmyslel,“ usmál se 

do jejích modrozelených očí. „Ne, že bych občas netoužil 
nežít. Ale myslím, že pokud člověk začne poprvé uvažovat 
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titulky

o sebevraždě a neudělá to okamžitě, bude už celý život 
jenom trpět.“

„Proč?“
„Zjistí, že je zbabělec.“
„Já o tom jednou uvažovala,“ přiznala se. Tušil, že v tom 

bude mít prsty nějaký z jejích bývalých partnerů. Neptal 
se, nechtěl to vědět.

„Seděla jsem doma a hledala nějaký prášky. Mám strach 
z výšek a úplnou fobii z nožů.“

„To dost omezuje možnosti.“
Přikývla a usmála se. Trochu křivě. Nadzvedla jen levý 

koutek, jak to dělala pokaždé, když se cítila nesvá. Když 
mluvila o něčem, o čem ve skutečnosti tak úplně mluvit 
nechtěla, ale připravovala si tím půdu, a navíc tak nějak 
cítila, že by to něco měla říct, vyložit zase jednou další kar-
ty na stůl. Třeba jen proto, aby si s Robertem připadala 
opět o kousek bližší, tím sdílením nepříjemného a zbytečně 
vyřče ného tajemství.

„Jenže jsem žádný prášky doma nenašla a lékárna už 
měla zavřeno. Ani Paralen nebo Ibalgin. Prostě nic. Jenom 
antikoncepci, ale ani příbalový leták neví, co by předávko-
vání způsobilo. A přišlo by mi trapný vysvětlovat gyneko-
logovi, proč potřebuju nový předpis, kdyby to nevyšlo.“ 
Odmlčela se, upila vína (suché červené) a pohodila vlasy, 
což uměla s dokonalou elegancí.

Ženy a jejich detaily. Stačí trocha stěží patrné origi-
nality. Obzvlášť, pokud se kombinuje s pohlavním sty-
kem (případně nedosažitelnou touhou po něm) a trochou 
toho, čemu i muži říkají „porozumění“. Ovšem zdráhají 
se to vyslovit nahlas, aby tak neutrpěl jejich často hraný 
šovinismus, jehož malá míra je považována za společensky 
nezbytnou.
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ve

„Gynekologovi jsi mohla říct, že jsi je ztratila na výletě. 
Nejspíš ti vypadly z batohu.“

„Kdyby ses někdy chtěl zabít, možná by ti došlo, že 
až v takových souvislostech člověk v tu chvíli neuvažuje,“ 
prohlásila uraženě. Ještě pořád se bála, aby před ním ne-
vypadala hloupě.

„Asi máš pravdu. Co jsi tedy udělala?“
(Číšnice donesla dezert.)
„Nejnebezpečnější, co jsem doma našla, byl balíček dva 

roky prošlých čajových sušenek s příchutí vanilky. Snědla 
jsem je u televize.“

„Pomohlo to?“
„Nijak zvlášť. Ráno mi ani nebylo špatně.“ Zabodla 

lžičku do dezertu. Následoval jejího příkladu.
„Proč mi to vůbec vyprávíš?“ neubránil se nakonec otázce. 

Tušil, že za tím bude něco víc, zvlášť neřekla-li to sama.
„Co kdybychom spolu začali bydlet?“ odpověděla ne-

čekaně. „Za dva týdny mi odejde spolubydlící. Zdá se mi 
to jako dobrá příležitost.“

Tichým hlasem a neutrálním tónem kryla nejistotu. 
O tu se s ním ještě podělit netroufala. Nejistota je pro ni 
příliš intimní, příliš zranitelná. Víc než fakta. Víc než vadné 
geny a splíny.

[Ne, Roberte. Nebudeš to se mnou mít lehký, mám to v sobě. 
Moje máma se zkoušela zabít tak desetkrát, po každým rozcho-
du. Prozradila jsem ti na sebe to nejtrapnější. Tak. A teď to 
víš. Co s tím uděláš, stojím ti za to?]

„Tak jo,“ vypadlo z něho bez rozmýšlení. Až později 
začal o té otázce vůbec přemýšlet. 

[Neudělal jsem chybu? Není brzy? Proč jsem hned od-
povídal? A jak ta otázka souvisí se sebevraždou? Určitě šlo 
o nějakého jejího bývalého. Bydlela s ním a pak ji opustil. 
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filmu.

Příliš silné citové pouto, proto se chtěla zabít? Ale proč to, 
sakra, vyprávěla?]

Vždycky jde o bývalé. Jak u ní, tak u něj. U každého. 
Každý vztah mění ten příští. Každá chyba, co se nemá 
opakovat, ačkoli se opakuje. Jen mění formu, občas. Každý 
polibek a každá soulož je odrazový můstek k tomu, jak 
bude vypadat polibek a soulož s příštím partnerem. Cesta 
k ideálnímu soužití je kropena slzami po rozchodech, ať to 
zní pateticky, jak chce.
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Scéna

XI.

Se svými rodiči se Robert nestýkal. Barbora částečně. V je-
jím případě šlo pouze o matku (Tamaru) a jejího přítele. 
Zvláštní náhoda, pomyslel si Robert, že Barbora je z neúplné 
rodiny. Stejně jako byla Martina. Tím ale podobnost mezi 
nimi končila.

Přítel Barbořiny matky. Hugo, devětadvacet let, tedy 
o sedm let starší než Barbora. O šestnáct mladší než Ta-
mara, její matka.

Mladé holky jsou na starší, ženy v pokročilém věku na 
zajíčky. A právě tak se stalo (neboť Hugo byl mezi matkou 
a dcerou v ideálním věku), že sotva opustila náruč dcera, 
zaplnila ji matka. 

Robert se kvůli tomu cítil velmi nekomfortně. Bude 
Barbořin expřítel hodnotit, zda je jí hoden? Má na to právo 
coby pravá ruka její matky, jediné rodičovské autority? Má 
na to právo jako její bývalý partner? Rozhodně ne, jenže 
právo a pocit práva se málokdy shodují. Právě jako její 
bývalý partner bude jistě mít o to větší nutkání zkoumat, 
hodnotit a kritizovat.

„Hugo je v pohodě. Máme to spolu všechno dávno 
uzavře ný,“ uklidňovala ho cestou do středočeského Nym-
burka, odkud pocházela a kde její matka setrvávala. „Kdy-
bychom neměli, máma by si s ním nic nezačala. Už jsou 
to roky a trvalo to sotva měsíc.“ Jenže tím ujišťovala spíš 
sama sebe, neboť Tamaře je možné přisoudit mnoho pří-
vlastků, nic méně „zodpovědná“ a „ohleduplná“ nezní 
zvláště v kombinaci s podstatným jménem „matka“ příliš 
sourodě. Ale o tom později, sami to poznáte…

„Za jak dlouho tam budeme?“ otázal se nervózně.
Jak vůbec Robert vypadá, když je nervózní? 
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skrytá

Robert neznal, ale toužil poznat obraz své nervozity.
Je toho příliš, co sami o sobě nevíme. Jak vypadáme. 

Tuto základní informaci, jednu z nejdůležitějších součástí 
našeho já, zná bezpočet lidí lépe než my sami. Jak může 
někdo s klidem vůbec kdy prohlásit, že zná sám sebe nejlépe, 
když ve skutečnosti nemá ani ponětí, jak vypadá při prvním 
ranním otevření očí, ve vzteku nebo s hlavou zabořenou 
v cizím klíně? Nejblíže sebepoznání můžeme být nakonec 
při pohledu do zrcadla, ačkoli to zkresluje (ovšem o něco 
méně než fotografie nebo videozáznam, technická pozn.), 
a ať se pokoušíme o přirozenost sebevíc, pózujeme.

Ačkoli tedy Robert netušil, jak vypadá při pití čaje, 
spánku nebo je-li vyděšen k smrti, chtěl poznat alespoň 
obraz svojí nervozity. Přesněji řečeno chtěl určit, zda lidé, 
kteří ho uvidí poprvé, a nebudou tak mít možnost srovná-
ní, dokáží z jeho tváře nervozitu vyčíst. Prohlížel se tedy 
ve zpětném zrcátku své postarší Alfy Romeo a usuzoval, 
že nikdo nic nepozná. Ani Barbora se nezdála, že by cítila 
jeho nervozitu, ač z něj přetékala tak, že musela mít mokro 
v balerínách. Možná si toho nevšímala vinou své vlastní 
nervozity. Nebylo to z představení nového přítele doma, jak 
se Robert mylně domníval, ale z řízení neznámého vozu, 
na nějž nebyla vůbec zvyklá. Její vlastní stará škodovka 
byla momentálně nepojízdná a čekala v servisu, přesto se 
Barbora ujala dobro volně řízení. Údajně proto, že zná cestu, 
ve skutečnosti šlo o dobrou znalost Robertových špatných 
nervů, které by mohla uklidnit kapka alkoholu, jež se bude 
podávat jako aperitiv a kterou bude muset řidič obětovat, 
stejně jako digestiv a případný alkohol mezi tím. 

„Tak za deset minut. Už jsme v Poděbradech.“
Poděbrady. Lázně na srdce. Robert to považoval za 

zvláštní hru náhody, že právě jeho vstup do nestandardního 
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a zbytečná.

milostného trojúhelníku se odehraje v dopadu stínu tohoto 
města.

Ano, Robert se zamiloval. Poprvé od doby, co poznal 
Martinu. Vzpomínal-li na ženy z minulosti, vždy to byla 
Martina, ne těch pár dívek, se kterými randil a souložil 
po jejím odchodu. O těch, co přišly a odešly (popřípadě 
prchly bez rozloučení a vysvětlení, jak už to mají některé 
dívky ve zvyku), ještě než Martinu poznal, ani nemluvě. Až 
doteď sám sebe podezíral, že dokáže milovat jen romanticky, 
ovšem ne po vzoru hollywoodské, ale po vzoru máchovské 
romantiky. Jen to, co je nedosažitelné. Jen to, co je předurče-
no k neúspě chu vyšším zásahem. Třeba sexuální orientací. 
Barbora však Martinu nahradila. 

I tak společnou večeři s její matkou a Hugem protrpěl. 
Polykal kousky falafelu se zeleninou a do konverzace se 
pokud možno nezapojoval. 

„Chtěl bych s tebou mluvit o samotě,“ zaskočil po večeři 
Hugo naprosto nepřipraveného Roberta těsně po tom, co 
opustil koupelnu v přízemí rodinného domku situovaného 
na okraji města.

Chce s ním mluvit. O čem? Určitě o Barboře. Bude si 
hrát víc na otce, nebo na expřítele ochranáře? Robert znal 
ty arogantní typy, co i po rozchodu trpěly utkvělou před-
stavou, že dívka je jejich majetkem, a definitivní rozdělení 
osudů obvykle zakončily slibem „Jestli ti tvůj příští jen zkřiví 
vlásek na hlavě, zabiju ho“. Jenže Hugo nevypadal ani na typ 
otce, ani na typ samozvaného ochraňovatele. Chtě nechtě 
Robert musel uznat, že šlo o docela sympatického muže. Pro 
ženy patrně přitažlivý, zároveň tak trochu slizoun. Tmavší 
pokožka a nagelované vlasy působily jižansky. Hugo byl 
buď poloviční Ital, nebo napůl Rom. Robert se nezeptal.
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A kdo

„Jasně, můžeme si promluvit.“
Vyšli ven na zahradu. Zvenku dům připomínal kostku 

cukru či porci bílého polárkového dortu. Chladný, strohý, 
odpudivý. Moderní, avšak decentní, aby nepohoršoval. Na 
první pohled vyhozené peníze. Uvnitř by působil příjemněji 
nebýt této skličující společnosti.

„Nevím, co ti o mně vlastně Barbora říkala,“ spustil. 
Stále nebylo možné rozpoznat, do jaké role se pasuje.

„Moc toho nebylo,“ připustil Robert opatrně.
„Něco o filmech?“
Zavrtěl hlavou. O filmech? Doufal, že se brzy nedozví, 

že točil s Barborou domácí porno a rád by ho pozval na 
promítání. Jistě, není to typ otce, ani ochránce. Je to perverzní 
typ. Přešel z dcery na matku, teď by s další figurkou ve hře 
rád uspořádal orgie. Gel ve vlasech, napolo rozepnutá košile. 
Sluneční brýle nesundává, jen posouvá na trase mezi očima 
a čelem, postavu udržuje ve fitcentru, ovšem jen decentně. 
Steroidy nejspíš nebere. Klasický brzy stárnoucí Cassanova.

„Točím filmy. Většinou krátkometrážní. Studoval jsem 
filmovou školu, víš?“

„Nevím. Neviděl jsem.“ Krátké úsečné odpovědi. Hlav-
ně se příliš nebratřit. Mlhavě si ovšem vzpomínal, že jakési 
krátké filmy, co „natočil kamarád“, mu Barbora před ně-
jakým časem pouštěla. Připadaly mu povedené, což teď 
odmítal přiznat i sobě, těžko pak jejich autorovi.

„Barbora říkala, že jsi psal pro divadlo, ale nějak to 
nevyšlo.“

Rána pod pás. Mluvila s bývalým o současném. Mírně 
se mu sevřel žaludek. 

[Ne, tohle je nepřípustné. Ženy a jejich vřelý vztah k býva-
lým. Kde je příliš přátelství, tam je i sex. Spala s ním Barbora, 
než si začala se mnou? Nespí s ním koneckonců i teď?]
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odešel

„Posílala mi tvůj scénář. Ten začátek. Musím říct, že 
je to zvláštním způsobem drsný a komický zároveň. Jako 
když spolu dva gangsteři v obleku tančí tango. Rád bych 
z toho udělal film.“

Chvíle ticha. Robert nevnímal chválu, přemýšlel o Bar-
boře s Hugem.

„Spíš s ní?“ chtěl na něho udeřit. „Šukáš Báru pořád?“
„Co že? Neblbni. Bára mě bere spíš jako náhradního 

otce,“ řekl by nejspíš. Jenže to už by směs Robertovy žárli-
vosti a vzteku překročila mez únosnosti. Výbuch, exploze. 
Nevěřil by mu, pochopitelně.

„Otce, co jí cpal ptáka do pusy? To jsi musel mít divnýho 
fotra,“ nejspíš by křičel, kdyby sebral odvahu. Zamilovaní 
muži si snadno dělají nepřátele. Nevěděl, že Hugův klid 
by nebylo tak snadné narušit, neboť ten byl také kdysi 
zamilovaný a byl od přírody klidná povaha, tedy rozhodně 
můžeme vyloučit italské kořeny.

„Ty vole, uklidni se. To bylo v pravěku, když jsem s ní 
chodil. Navíc, ani mi nedala. Byla panna,“ pokrčil by ra-
meny. „Můžeme teď v klidu probrat tvůj film? Jestli bude 
zbytek tak dobrý jako ten začátek, mám s tebou velký plány, 
když budeš mít zájem. Když se teda nebudeš chovat jako 
magor.“ Při posledních slovech by se smál. Ne výsměšně, 
spíš pobaveně. Trochu by to Roberta uklidnilo. Vzpomněl 
by si – Barbora se už dříve zmínila, že sexuálně začala žít 
poměrně nedávno. Časově to odpovídalo přežití jejího 
panen ství i přes Hugovy snahy. 

Chvíle ticha. 
„Promyslím to,“ sykl by pak podrážděně, tedy v lepším 

případě. V tom horším by jeho vztek stále narůstal (výše 
uvedenou větu „Trochu by to Roberta uklidnilo“ v této 
verzi škrtněme) a chtěl by se s Hugem rvát. Skončil by se 
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z kina

zlomeným nosem a ostudou. Nejspíš by se s ním Barbora 
rozešla.

Nic z toho se ovšem nestalo, naštěstí. Míra alkoholu, 
kterou u oběda vypil, byla včas Barborou zastavena díky 
několika přesným kopancům pod stolem. 

„Můžu se tě na něco zeptat?“ zvolil tedy pouze mírně 
přiopilý Robert smířlivější postup. Na odpověď nečekal. 
„Ty jsi s Bárou chodil, co?“

Hugo se zasmál.
„To už je pravěk. Já to jako vztah ani nepočítám.“
„Nechápu,“ zeptal se, ač tušil, nicméně to chtěl mít 

potvrzené. Pravda se stává tak nějak pravdivější pro toho, 
kdo ji slyší nahlas.

„Je to dost soukromá věc, ale řeknu ti to, protože jsem 
si všiml, jak žárlivě jsi mezi námi těkal od předkrmu až po 
dezert. Byl jsem první, s kým doopravdy randila, ale trvalo 
to tak měsíc. Řeknu ti to úplně narovinu. Já čekal snadný 
zářez, ona lásku na celý život. Abych to zkrátil, nedala mi, 
a já ji opustil. O nějaký čas později jsem si začal s Tamarou.“

„Milovala tě?“
„Ne, ale myslela si to. Jako každá holka o svém prvním 

klukovi. A stejně rychle ji to přešlo.“
Dávalo to smysl. Robert se uklidnil. Nespala s ním dříve, 

proč by měla teď? Možná ho skutečně brala jako otce. Alespoň 
ko nečně zapadl do jedné ze dvou škatulek, o kterých Robert 
dříve přemýšlel.

„Můžeme teď mluvit o tom, proč jsem tě vytáhl ven? 
Ten scénář se mi líbí. Rád bych z něj zkusil udělat film, 
pokud to bude pokračovat stejně dobře, jako to začalo.“

„Bude mi potěšením,“ uznal Robert. 
Najednou nebylo o čem se bavit. Zbraně složeny, k bitvě 

nedošlo. Generálové spolu ve stanu popíjí gin a sešívají 



90

dřív,

své vlajky v  jednu. Někdy je pro budoucnost důležitější 
pohlavní styk, který neproběhl, než ten, k němuž došlo.

„Vrátíme se dovnitř. Kolik je hodin?“
Robert vylovil z kapsy mobilní telefon. Rozsvítil displej, 

z nějž se na fotografii usmívala spící Barbora. Robert držel 
telefon tak, aby na fotku Hugo neviděl.

„Čtvrt na čtyři.“
Čtvrt na čtyři. 15:15, přesně. Funguje to. Postavte 

chrám a na něm displej pro digitální hodiny.
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nenajde ji.

/Film

I.

Kdyby chtěl Robert Barboru podvádět, právě si velmi 
zkompliko val situaci. Ne, že by občas nezatoužil po nějaké 
jiné, ale jen pro ten příjemný pocit, že odolal a jeho morálka 
neutrpěla, zůstával spokojeným věrným partnerem. Ale o to 
nešlo. Neužil si málo, než ji potkal?

Společné bydlení je velký krok, jak si uvědomoval, 
a hrozilo zas o něco víc, že tenhle vztah bude posledním. 
I striktně monogamní Robert měl náhle strach, že její prsa 
a klín mohou být posledními prsy a klínem, které poznal, 
a jiných už se nikdy nedotkne. Čistě po fyzické stránce, 
stála mu za to? Klín určitě, z estetického hlediska si neuměl 
představit hezčí. Prsa byla také v pořádku, ale na těch mu 
záleželo o něco méně. Čistě po fyzické stránce tedy ano.

Na prstech spočítal (pro názornost doslova) své před-
chozí sexuální partnerky. Bylo to těsné, ale na jednu ruku se 
vešly. Kdyby tenkrát neváhal a skočil jako pes na Martinu, 
skoro otírající se pohlavím o jeho tvář, mohl tento smutný 
výčet překročit na ruku druhou. Na druhou stranu, Barbora 
tím pádem byla na druhé ruce jediná, což mohlo být zname-
ním právě její výjimečnosti. Kdyby se o prsty na Robertově 
druhé ruce dělila s Martinou, byla by jednou z mnoha.

Takto přemýšlel, zatímco čekal na příjezd Huga, který 
mu vypůjčenou dodávkou pomáhal se stěhováním. Z Nym-
burka měl cestu o něco delší než hodinu, ale rád využil každé 
záminky, aby mohl Roberta osobně popíchnout k další práci 
na scénáři a vyptat se, jak pokračuje. Pro Ďáblovu vášeň 
projevoval opravdové nadšení a každou novou scénu zbož-
ňoval. Název byl Hugův nápad. Vyrukoval s ním minutu 
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po té, co dočetl koncept, podle nějž vznikne zbytek scénáře. 
O komedii skutečně nešlo.

O novém filmu, který začínal psát, prozatím Robert 
režisérovi nic neříkal. Chtěl na něj mít klid a předat ho 
až kompletní, neboť neustálý Hugův tlak na něho působil 
spíše demotivačně, a čím víc Hugo naléhal, tím pomaleji 
byl Robert schopný psát. Těšil se, až odevzdá Ďáblovu vá-
šeň, která mu už teď přišla průměrná, a naplno se pustí do 
Vrahů, kriminálního a mrazivého thrilleru. Filmu, kterému 
chtěl věnovat minimálně dvojnásobek úsilí i času.

Scénář k filmu Vrazi byl jako tajné dítě záletnického 
manžela. Nikdo nevěděl o jeho existenci, ale dítě rostlo 
a připravovalo se na příchod ze tmy a utajení, aby ohromilo 
otce a zastínilo rozmazleného staršího bratříčka. 

Poslední scény Ďáblovy vášně dopisoval s nechutí k vlast-
nímu výtvoru. Se studem za jeho průměrnost, neboť dílo 
vznikající potají a bez tlaku se stávalo v jeho očích  skutečně 
zdařilejším.

Robert by nemohl mít víc než jedno dítě. Co kdyby 
jedno bylo lepší než druhé? Dokázal by to horší vůbec 
milovat? Stane-li se přesto, že bude mít v budoucnu děti 
dvě, nesmí být stejného pohlaví. Jen tak je možné vyhnout 
se srovnávání, neboť chlapec i dívka měří se jiným metrem. 
Bůh ochraňuj genderovou nerovnost. Nebýt jí, jistě by 
zklamal svoje rodiče v porovnání se svou o mnoho inteli-
gentnější a úspěšnější sestrou, která vystudovala medicínu 
a vdala se do Skotska, kde se stala primářkou. Ani nevěděl 
v jakém městě. Nekontaktovala ho, nezajímal ji. Ostatně 
nikdy spolu nevycházeli, tak proč by měla.

Robert zklamal sestru i matku. Otec stál na jeho straně, 
otec byl ten, kdo ho naučil, že dívky a chlapce není možné 
hodnotit podle stejných měřítek. Matku k tomu nikdy 
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nepřesvědčil, ta Roberta dál nenáviděla. Jednou tiše, jindy 
hlasitě. Ale aspoň jednoho rodiče měl, ačkoli otce později 
začal nenávidět z jiných důvodů. Především proto, že nedo-
kázal matce zabránit v nenávisti k vlastnímu synovi. Jak by 
si mohl takového muže vážit? Matčin přístup s odstupem 
do jisté míry chápal. Nikdy nebyl lepší než sotva průměrný, 
zatímco sestra vynikala odjakživa.

Nikdy svým případným potomkům nechtěl způsobit 
stejné trauma, a když už by musel, věřil, že po vzoru svého 
otce by dokázal nerozpoznat průměrnost jednoho oproti 
druhému, kdyby měl dceru a syna. Na dva syny nebo dvě 
dcery ovšem připraven nebyl, a to ho děsilo. Stejně tak nebyl 
připraven na dva filmy, alespoň dokud první nezestárne 
a nezačne žít vlastním životem. Nemohl mít druhého syna, 
dokud prvorozený nevyroste a neodejde z domu.

Přesto na dvou synech zároveň pracoval. Na jednom 
s Hugem, o druhém Hugo nevěděl. Jak se cítí matka, která 
až do porodu netuší, že čeká dvojčata? 
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II.

První noc ve společné domácnosti.
Dveře se vlastními klíči otevírají o tolik jinak!
Její byt, protože nájem je tu levnější. Teď jejich byt.
První krok přes práh. Stěny.
Jak působí stěny? Podlaha? Vzduch? Kdy se z nich stane 
domov? Teď, za týden nebo až po roce?
Stálý host rezidentem.
V každé ruce tašku, na zádech batoh, tak dnes přicházel.
Většina věcí zůstala prozatím zabalená v krabicích vyskláda-
ných do komínků, klíče od svého bytu odevzdá zítra nebo 
pozítří. Jak to stihne.
Změnit číslo účtu pro trvalý příkaz položky „Nájem“ je 
stvrzením společného života. Něco jako malá svatba.
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III.

Příjemné vzpomínky se vrací s nepříjemnými okolnostmi. 
Příjemné vzpomínky v příjemných časech předznamenávají 
pád těchto časů a přes to nejede vlak. Většinou to začíná 
úplnou banalitou, bez ohlášení.

„Mohl by ses oholit, než půjdeme do postele,“ požádala 
Barbora. „Jestli sis zapomněl žiletku, půjč si moji. Třeba si 
mě při tom můžeš představovat,“ špitla mu do ucha a lehce 
se při tom začervenala. Nebyla zvyklá chovat se lascivně, 
ale překonávala se, pro jeho spokojenost. Věděla, co ho 
vzrušuje. 

Erotické prádlo, pachy, škrábance následující jemné 
doteky… A mimo jiné i symbolické předměty. Žiletka, 
běžně se dotýkající jejího klínu, mohla se – jezdící pod jeho 
nosem – stát pro Roberta silným povzbuzovačem vášně. Ne, 
že by jeho vášeň potřebovala povzbudit, ale dnes toužila 
Barbora zažít něco výjimečného. První splynutí ve společné 
domácnosti si vyžadovalo stát se speciálním a zapamatova-
telným, jak si to plánovala.

Netušila, že její žiletka není první takovou v jeho in-
timním životě. Robert si to nevybavil, dokud její světle 
oranžové holítko nevzal do ruky, když stál nahý v kou-
pelně. V klíně a na obličeji pěnu na holení, v podpaží až 
později.

Martina. Martina, Martina, Martina, Martina!
Byla to její žiletka, kterou před lety tajně bral z poličky 

v koupelně. Nemohl ji mít pro sebe, ale tenhle intimní kon-
takt mu upřít nemohla. Používal její žiletku a představoval 
si, jak kapky vody smáčí právě oholený dívčí klín. V tu chvíli 
byla jeho. Intimní kontakt mezi nimi pro něj v té chvíli 
dosáhl větší blízkosti než mezi ní a všemi jejími milenkami.
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Zatímco ve sprše se stejným způsobem na dálku intimně 
spojoval s Barborou, nebyl v myšlenkách spojen s ní, neboť 
celou dobu myslel na Martinu. Intenzivně, vzrušeně, jako 
za poslední roky ani jednou.

Dotýkal se holítka z měkké gumy, čichal k němu, stál 
pod sprchou a masturboval.

Nahé tělo Martiny pod jeho zavřenýma očima: Vzpo-
mínka. Vzpomínka transformovaná fantazií.

Jeho pohlaví v jejích ústech, pohlaví v pohlaví, pohlaví 
na prsech, prsy v ústech, prsy v rukou, poloha, poloha, 
poloha, rychlé střihy, scéna za scénou. Fikce, čirý výmysl. 
Porno za zavřenými víčky. Vzdychl tiše, aby nepřehlušil 
slabý proud vody. Vyvrcholil. Otevřel oči. Sperma se mísilo 
s vodou, odtékalo do odpadu, část se cestou lepila na dno 
sprchového koutu.

A pak stud. Martina? Proč Martina? Horko v hlavě, 
výčitky. Připadal si, jako by Barboru podvedl. Ano, svým 
způsobem ji podvedl. Se ženou, která nebyla přítomna a ani 
o soulož s ním nestála, ba dokonce o této snové nevěděla, 
ale přesto. Robert dal přednost jiné dívce před Barborou, 
která v ložnici čekala na doteky.

Stál ve sprše pod proudem vody. Nevěděl, co dál. Třásl 
se, nejraději by utekl.

Klepání na dveře koupelny.
„Robe? Jsi v pohodě?“ ozvala se Barbora hlasem tlume-

ným starými dřevěnými dveřmi.
„Jsem v pořádku,“ křikl po chvíli. Vypnul proud vody, 

utřel se do ručníku, oblékl. Odemkl a vyšel ze dveří. 
Barbora stále čekala za nimi. Vzala ho za ruku, sladce 

se usmála, beze slova ho odvedla do ložnice. Lehla si na 
břicho na postel, mírně povytáhla košilku, aby poodhalila 
nadzdvihnuté pozadí.
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„Promiň,“ povzdechl neochotně. „Dnes to nepůjde. 
Jsem unavený z toho stěhování.“

„Stalo se něco?“ Nevěřila mu, znala ho. Nechápala.
„Ne,“ zalhal, usmál se a pohladil ji. Zhasl lampu, lehl 

si. Usínal s výčitkami, zmatený. Co se stalo? Proč Martina? 
Proč nedokázal, proč se najednou nechtěl dotýkat Barbory? 
Zvládl by to, fyzicky bez problému. Když ji viděl, pocítil 
velkou chuť, toho si musela všimnout. Přesto ji odmítl, aniž 
dokázal vysvětlit proč.

Převalil se na druhý bok. Neobjal ji ve spánku, jako 
to měl obvykle ve zvyku. Věděl, že alespoň objetí by si 
odmítnu tá dívka zasloužila. Jenže nemohl, nešlo to. Sobecky 
toužil po chvilce samoty (Je na místě být teď sobecký? Může 
si to dovolit?). Sobecky toužil po chvilce samoty, aby si 
trochu utřídil myšlenky. Trvalo dlouho, než dokázal usnout.

Oproti tomu Barbora nespala vůbec.
[Co se stalo? Co jsem udělala špatně?]
Nedokázala odpovědět.
[Proč mě neobjal? A proč nechtěl, i když mu, sakra, stál?]
Nic nechápala, protože nic chápat nemohla. Nevěděla 

o existenci Martiny, natož o jeho fixaci na ni. Nezatajil jí 
nic, neboť ani on nemohl tušit, co se hluboko v něm stále 
skrývá a čeká na vhodný katalyzátor. Nemohl prozradit, 
co doteď netušil. 
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IV.

Zatímco milostný život mladého páru zamrzl, Ďáblova 
vášeň se v papírové podobě narodila bez vážnějších defektů. 
Čtyřicet stran, předpokládaná délka filmu třicet až dvaatři-
cet minut plus titulky.

Hugo jásal, natáčení mohlo začít. Pozvání na herecký 
casting a začátek filmování Robert odmítl.

„Myslím, že bych měl jako autor příliš odlišnou před-
stavu, chápej. Celé se mi to rodilo v hlavě. Tam to mělo 
nějakou podobu, a tu není možné ve filmu dodržet. Znám 
se, začal bych do toho příliš zasahovat,“ vymlouval se, ač 
skutečný důvod byl úplně jinde. Nesnášel ten film, a měl ho 
nesnášet, dokud ho poprvé neuvidí. Otec si může zamilovat 
nechtěné dítě, když se na něho nečekaně usměje.

Poté, co Barboru poprvé odmítl, pracoval na scénáři 
několik odpolední po sobě, dlouho do noci. Zčásti proto, 
aby měl výmluvu, proč se nemůže partnerce věnovat přes 
den, neboť pracuje, ani večer, neboť je vyčerpán. Zčásti 
proto, aby měl režiséra co nejdříve z krku (při odesílání 
Ďáblovy vášně elektronickou poštou se zmínil o existenci 
nového rozepsaného díla) a mohl se plně věnovat vyřešení 
svého zásadního problému s Barborou. Částečně se tedy 
tomuto problému vyhýbal (a proto psal), částečně ho chtěl 
začít řešit co nejdříve (a proto psal rychle a celý začarovaný 
kruh „nemám čas kvůli psaní“ se dostal do další, ještě zača-
rovanější a ještě kruhovější úrovně). Fyzicky ho přitahovala, 
od incidentu se žiletkou ale k pohlavnímu styku nedošlo.

Ve chvíli, kdy již nebyl schopen dále se nutit do psaní, 
se o to pokusil. Výsledek byl katastrofální. (Scéna v pokoji. 
Postavy: Robert, Barbora. Prostředí: Jejich společný byt.) 
Bez vášně ji položil na postel, v misionářské poloze do 
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ní vnikl a mechanicky pohyboval pánví. Jakékoli pokusy 
o změnu polohy, pohlazení nebo polibek ignoroval, či do-
konce sabotoval. Zdvihla-li ruku k pohlazení, přirazil ji zpět 
na postel. Pokusila-li se ho políbit, ucukl. Vyvrcholil tiše, 
s pocitem odvedení nutné práce. Odvalil se. Pak, jako by 
mu až teď na ní začalo opět záležet, se k ní přitulil.

[Do hajzlu s Martinou.]
To, co má v hlavě, přece není Martina, možná jakýsi 

ideál, jakou ji toužil mít. Objal Barboru pevněji. Barbora 
ovšem tušila, že něco mezi nimi zemřelo, že se něco stalo, 
a ač netušila co, cítila to. Robert se bezděky podíval na 
hodinky. 23:24. Znervózněl.
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V.

Nepříjemné překvapení připravilo Robertovi přibližně 
o měsíc později jeho podvědomí. Mezitím se s Barborou 
intimně sblížil několikrát, až doteď však nešlo o žádný vý-
jimečný zážitek, naštěstí ani v negativním slova smyslu.

A právě dnes Martina ve snu. Martina v erotických 
pózách, Martina na romantické večerní procházce. Marti-
na v sexy kostýmu zdravotní sestřičky, kterým ho Barbora 
nedávno překvapila. 

Ráno, zatímco se pozvolna probouzel, v polospánku 
nadskočil, když místo blond vlasů dávné lesbické lásky 
spatřil před svým obličejem světle hnědé vlasy Barbory. Ta 
sem patří, tak je to správně, ujišťoval ho rozum, který si 
právě někde mezi čelem a zátylkem nejistě stahoval oční 
pásku na spaní. Martina tu nemá co dělat.

Nešeptal v polospánku její jméno? Jestli ano, slyšela to 
Barbora? Zdálo se, že Barbora spí, ale co když jen spánek 
předstírá, potlačuje zlost a přemýšlí nad tím, kdo je sakra 
ta Martina, jejíž jméno šeptal, zatímco zlehka mnul zadek 
v těch kalhotkách, které si oblékala jen a pouze Barbora?

Zkusmo dívku pohladil po vlasech. Ošila se. Ne tak, jako 
když je naštvaná, ale tak, jako se ošívá, když spí a Robert ji 
vyruší. Trochu ho to uklidnilo.

Ale jak se to mohlo stát? Včera večer to bylo perfektní, 
alespoň podle toho, co o ženách věděl. Připravil večer tak, 
jak se od něj očekávalo, aby byla spokojená. Zároveň to 
bylo naposledy na dlouhou dobu. Pustili příjemnou hud-
bu („romantic piano mix“, dostupné na youtube), vypili 
lahev suchého červeného, zhasli světla a jen při svíčkách… 
Jako z pohádky, pornografie cílené na dívčí publikum (na 
youtube nedostupné). Jak se to stalo? To onen strach ze 
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zážitku, který bude na čas poslední, tím nezapomenutý, 
a především (případně) nenapravitelný. Podobný strach 
může skončit dvěma způsoby. Častější je pochopitelně ten 
fatální. Nervozita vykoná své a odehraje se nejhorší erotický 
zážitek v životě, pokud se tedy vůbec odehraje.

Nestalo se tak, naopak! Proč se mu právě po takové 
noci zdálo o Martině? Společně s potem se vyplavovaly 
výčitky svědomí. Skutečně je měl. Nevyvolával si je sám 
jako obvykle, když cítil, že by je mít měl, ale nějak se jich 
nedostávalo.

Zazvonil budík, Barbora sebou trhla. Nevstávala. Jemně 
s ní zatřásl. Čtyři hodiny ráno, čas vstávat. Její sbalený kufr 
a batoh čekaly u dveří už druhý den. Teď nastal jejich čas.
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VI.

Scéna na nádraží. 
Postavy: Robert, Barbora. 
Prostředí: Pardubice hlavní nádraží, nádražní hala.

Řada laviček neobvykle prázdná, nejbližšími lidmi jsou 
deset metrů vzdálená pokladní na kase s vnitrostátními 
a mezistátními jízdenkami a postarší muž na druhé straně 
haly, spící na lavičce po krk zahalen v šedém kabátu. Žena 
ho vyhodila. Kdy bude spát doma, netuší. Ale o tom Ro-
bert, Barbora ani pokladní nic nevědí a nezajímá je to, mají 
svých starostí dost. 

Neděle, pět hodin a jedna minuta. Vlak do Budapešti 
odjíždí v 6:44. Ze stanice Praha hlavní nádraží vyrazí až za 
čtyřicet jednu minutu, tentokrát bez zpoždění. 

(Mladý pár přišel bezmála o dvě hodiny dříve záměrně, 
neboť potřeboval čas na loučení. Nespěchali-li by na nádraží, 
nevstali by o tolik dříve. Nevstali-li by o tolik dříve, prospali 
by poslední hodiny, které mohou strávit spolu. Obětovat 
soukromí společné bdělosti se oběma zdálo rozumné.)

Robert a Barbora, kryti před případnými zraky několika 
květináči a vitrínou s modelem města.

BARBORA: Nevydržím to tak dlouho bez tebe.
ROBERT: Než se tam stihneš zabydlet, budeš zase zpát-

ky. Jsou to ani ne čtyři měsíce.
BARBORA: Měla jsem se na to vykašlat.
Robert mlčí.
BARBORA: Ale ty víš, že jsem nemohla! Je to povinná 

semestrální stáž. Nenechali by mě bez ní dostudovat.
ROBERT: (usměje se) Já vím. Uvidíme se dřív, přijedu 

za tebou.
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BARBORA: Kdy?
ROBERT: Alespoň jednou do měsíce přijedu, slibuju.
Barbora se usměje. Před chvílí od něj dostala dárek na 

rozloučenou. Ne, určitě ne na rozloučenou, tohle není 
žádné loučení na věčnost. Zase se uvidí. Dostala dárek na 
cestu, aby s sebou měla něco, co jí ho bude připomínat. 
Zatím to nerozbalila, až ve vlaku. Než nastoupí do kupé, 
na dárek zapomene. Vzpomene si přibližně za půl druhé 
hodiny, to bude vlak zrovna stát v Brně. Vrhne se po kra-
bičce a rozbalí stříbrný náramek. Řetízek z oválných spojů, 
u přezky visí drobné stříbrné srdíčko. Chce poděkovat, 
líbí se jí. Vyloví z kapsy telefon, vytočí číslo, nedovolá se. 
Hlavou jí proběhne, kam šel a co dělá? Snad není s jinou? Je 
žárlivá a ví o tom. Určitě šel spát, nechá mu vzkaz v hlasové 
schránce. Tedy nechala by, ale v Brně si přisedne dvojice 
mladých studentů a ona se před nimi bude stydět. Zprá-
vu mu nenapíše, uvidí přece její nepřijatý hovor. Nechce 
být dotěrná, to zabíjí vztah, nedávno o tom zase někde 
četla.

BARBORA: Ani jsem ti nedala nic na památku, jako 
dárek. Vůbec mě to nenapadlo.

ROBERT: (směje se) Nechala jsi doma téměř všechny 
svoje věci, všechno tam mi tě bude připomínat. Musíš mi 
průběžně psát, co jsi zapomněla, abych ti to první dva 
měsíce postupně vozil. Další dva to pak zase budu odvážet. 
(Tentokrát se směje Barbora.)

Robert se zasní. V jeho snu se dívka rozhlédne po hale. 
Dvakrát. Srdce se jí rozbuší. Vlastně ano, také má pro něj 
malý dárek, ale netušila, jestli se odhodlá. Ale co, i kdyby 
někdo přišel, třetinu roku se tady neukáže. Udělá to, aby 
mu nechala silnou poslední vzpomínku.
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BARBORA: Ale něco pro tebe přece jen mám. Malý 
překvapení.

Při posledních slovech ho začne hladit v klíně. Je zasko-
čený, ale nebrání se. Rozepne mu poklopec, jemně vytáhne 
již ztopořený úd, vezme ho do úst. 

Robert vzdychá. Hladí ji ve vlasech. Barbora kmitá ja-
zykem, hýbe hlavou nahoru a dolů (v tom se mimochodem 
od seznámení dost zlepšila, pozn. Roberta). 

Když je po všem, vyplivne výsledek do květináče. Usmě-
je se na Roberta, zčásti drze, ale především stydlivě. Robert 
si zapne kalhoty, rozhlédne se po hale. Nikde ani živáčka. 
Mají tu kamery? Možná. Díkybohu, že to Barboru nena-
padlo, pomyslí si. Jemu je to jedno, je mu dobře. Přivine 
ji k sobě pevně, jako málokdy.

BARBORA: Na co myslíš? (Vyruší ho ze snění. Pořád sedí 
vedle něj a k erotice se příliš nemá. Navíc nádražím začínají 
bloudit první cestující.)

ROBERT: Na nic. (Zalže a usměje se. Přivine ji k sobě 
pevně, jako málokdy.)

Za hodinu a šest minut se loučí na perónu, pomáhá jí 
s kufrem do vlaku směrem Budapest-Keleti.

Barbora sedí v kupé, zatím sama. Vytáhne mp3 přehrá-
vač, na čtení je příliš ospalá. Pustí si svůj oblíbený song od 
kapely Těla. Ten ji vždycky zlepší náladu. „Hej Báro, zkouška 
spojení,“ ozve se ze sluchátek. Tohle jí zpíval Robert, když 
se na něj poprvé naštvala a nechtěla s ním mluvit. Smála se 
a odpustila mu – když zpíval, působil roztomile, nedalo se 
na něj zlobit. A od té doby ta písnička fungovala. 
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/Premiéra

I.

Stačilo pár hodin té pojednou nezvyklé samoty, aby se 
Robert neubránil zasmušilé procházce po místech, která 
s Barborou rádi navštěvovali. V tu chvíli se cítil jako po 
rozchodu nebo pohřbu. Když se probudil v neděli v jede-
náct hodin dopoledne po čtyřech hodinách spánku sám, 
byl pocit ztráty nejintenzivnější. 

Velmi nejasný obrys jejího těla – přesněji polohy jejího 
těla při spánku – zůstal naznačen v prostěradle i polštáři. 
V nohách postele leopardí noční košilka, kterou ze sebe 
stáhla poslední ráno, o pár centimetrů dál na zemi poslední 
kalhotky, ze kterých se vysvlékla na území České republiky.

Vyhrabal se z postele, ze zvyku popřál dobré ráno prázd-
nému pokoji, zkroušeně povzdechl a začal se hbitě oblékat, 
neboť každá vteřina se zdála být nesnesitelná mezi čtyřmi 
stěnami pokrytými reprodukcemi surrealistických obrazů 
(v žádném případě se tedy nedá mluvit o setrvání mezi 
čtyřmi prázdnými zdmi).

Vyběhl z bytu, proklouzl parkem, dál kolem nákupního 
centra a fast foodu s perverzně vyhlížejícím klaunem coby 
maskotem. 

Začal den kávou a toastem v oblíbeném podniku, neboť 
mu to přišlo tradiční, ačkoli s Barborou zde takto snídal 
pouze jednou. Jako společnici si místo Barbory vzal knihu. 

Nečetl. Nedokázal se soustředit na čtení. Spíše dumal, 
pod jakou záminkou jí napsat. Jistě, ráno viděl její nepři-
jatý hovor, ale stejně. Byla pryč a on si připadal, jako by 
spolu zase ještě nežili, jako by se sotva poznali a jako by 
teď záleželo na tom, kdo napíše první. Zase ty partnerské 
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aspoň

hry. Přesto měl radost, když záminku vymyslel! Tou byla 
zapomenutá noční košilka, o které dobře věděl, že není 
zapomenutá omylem, nýbrž cíleně (zčásti jako připomínka 
jejího nároku na sdílení postele s Robertem, zčásti proto, že 
potřebné množství nočních košilek si pochopitelně zabalila 
už předchozí den, aby měla jistotu, že nebude spát poslední 
noc v té, kterou by mohla ráno v rozespalosti zapomenout 
zabalit a později ji postrádat).

Když teď byla mimo dosah, popadl telefon pojednou 
zase s pocitem čerstvé zamilovanosti a konečně vyťukal 
SMS.

Přeji krásné první ráno mezi Maďary! Zapomněla sis doma 
noční košilku, mám si ji napsat jako první na seznam věcí, 
které ti přivezu, až za tebou přijedu? Ptám se raději hned, 
abych pak nezapomněl.

Jak se ti líbí ve městě? Doufám, že tam budeš spokojená, 
a těším se, až se zase uvidíme. Tak mi pravidelně piš, jak se 
ti tam daří :-*.

S pocitem čerstvé zamilovanosti? Ano, něco takového už 
dlouho nepocítil. Nezpůsobila to ta chvilka samoty, nýbrž 
vyhlídka na neodvratitelnou samotu budoucí, že si pojed-
nou Barboru zase idealizoval, jako v prvních týdnech jejich 
známosti. Svou vílu, svou erotickou bohyni. Opět miloval 
romanticky, po vzoru máchovské romantiky. Milovat, co 
není tady, co se nedá uchopit, co je někde tam.4 Nebo co 
je zdánlivě ztraceno.

4 Definice opsána z přednášek PhDr. Iva Říhy, Ph.D., pedagoga 
Univerzity Pardubice, pozn. autora.
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II.

Po snídani se vydal na krátkou procházku parkem, neboť 
jeho/jejich oblíbený bar pod Divadlem 29 otevíral až ve tři 
odpoledne. Zbývala tedy hodina času.

„Ahoj!“ zaslechl za sebou známý, ač dlouho neslyšený 
hlas. Nina na procházce s jezevčíkem. Nina v krátké sukni 
a průsvitném tílku. Nezvykle sexy Nina. Lesbická Nina. 
Robert ve svém zármutku vnímal z tohoto základního výčtu 
pouze psa.

„Dobré ráno,“ pozdravil neochotně. Od ukončení jejich 
spolupráce se neviděli.

„Prý teď děláš pro film?“ zeptala se po pár zdlouhavých 
zdvořilostních otázkách a frázích, na které není téměř mož-
né, a vlastně ani příliš žádoucí reagovat originálně (Kde se 
tady bereš? Jak se vede? Co divadlo? Co Bára? Dlouho jsem 
tě neviděl! Heh, já tebe taky ne. Jak jinak.).

„Jen pro amatérský. Napsal jsem scénář pro nějakého 
Hugo Supa, teď to akorát dokončuje.“ Jméno zmínil jakoby 
náhodou, ovšem zcela záměrně. Pokud se totiž dá vůbec 
mluvit o nějaké slávě tvůrců nezávislých filmů, Hugo Sup 
si většinu z ní ukradl pro sebe. Tím, že Robert zmínil jeho 
jméno, konečně Nině vmetl do tváře dlouho připravované 
„Vidíš, koho jsi odmítla? O koho jsi přišla? Nepoznala jsi 
moje kvality a teď už je pozdě, ha!“, což se ovšem neodhodlal 
a nikdy neodhodlá říct jí do očí.

„Pro Supa?“ zarazila se. „Odkud ho znáš?“
„Znám ho už dlouho,“ zalhal. Nač přiznávat, že se zna-

jí díky vztahovému propletenci? „Chodí s matkou mého 
děvčete“ by znělo protekčně, „je to Barbořin bývalý“ ještě 
hůř a nakonec „je to Barbořin kamarád“ by vlastně připo-
mínalo kariéru přes postel.
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sedmnáct.

„Ty ho znáš?“ zeptal se raději.
„Je skvělý,“ přikývla. „Pořádám tu za necelý měsíc festival 

krátkých filmů. Bude tady taky.“ O tom Robert samozřejmě 
věděl. O propojení Niny a oné události nikoli.

„Jak se jmenuje ten váš film?“
„Ďáblova vášeň.“
„Opravdu? Ale právě s tím se na festival přihlásil,“ usmá-

la se a jemu došlo, že to přece musela vědět celu dobu, neboť 
film byl přihlášen autorskou dvojicí Hugo Sup / Robert 
Prázdný. Nedal na sobě nic znát.

„Tak to se tam asi uvidíme,“ řekl pouze.
„Určitě.“ 
Pár zdvořilých frází (Tak se měj hezky. Někdy zajdeme 

na kafe. Určitě se ještě potkáme, musím jít. Taky spěchám.) 
a rozchod každý opačným směrem.
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III.

Komunikace mezi Robertem a Barborou se během následu-
jících třech týdnů omezila pouze na večerní chat prostřed-
nictvím sociální sítě. Robert navíc začal přepracovávat svou 
někdejší diplomovou práci pro vydání ve formě skript 
a univerzita spěchala, takže času nezbývalo.

Úterní a čtvrteční večery Barbora trávila na doučo vání 
angličtiny, v pondělí se pokoušela o studium maďarštiny, ve 
středu ráda chodila do jazz klubu a v pátek do místních barů 
a hospod. Obvykle si tedy zanechali ve virtuální schrán-
ce pouze několik zpráv, neboť k chvílím, kdy oba seděli 
u počítače současně, docházelo pravidelně jedině v neděli 
a v sobotu, v ostatní dny se tak stávalo zcela výjimečně.

Barbora posílala fotografie, sdělovala a sdílela zážitky. 
Robert četl, odpovídal a připadal si nudný. Až na ten film. 

Hugo mu v neděli, dva dny před třídenním festiva-
lem krátkých filmů, poslal hotový snímek. Na druhý den 
po jeho promítání měl Robert naplánovanou cestu do 
Budapešti.

Na film se nepodíval, pouze ho přeposlal Barboře.
Řekni mi upřímně, jaké to je, napsal. A žádné spoilery ;-). 

Jen mi pověz, jestli se budu na premiéře stydět.
Dívka byla z filmu nadšená.
O dva dny později vyrazil na poslední večer filmového 

festivalu. Šedé sportovní sako, černé jeansy a triko s potis-
kem zmalovaného obličeje Davida Bowieho mu připadalo 
jako vhodný dress code.

„Neříkal jsi, že dorazíš i s Tamarou?“ podivil se Hugovu 
sólovému příchodu do vinotéky v přilehlé ulici, kde si dali 
schůzku o několik hodin dříve.
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„S tou to skončilo,“ mávl rukou příchozí. Nevypadal 
při tom příliš sklíčeně. 

„Jak to?“
„Říkal jsem si, že když s ní ještě zůstanu nějaký čas, 

nikdy se už nerozejdeme, protože ji mám čím dál tím radši.“
„To mi moc nedává smysl.“
„Pochop, jsem moc mladý na to, abych se teď zahákoval 

na doživotí. Chci si trochu užít. Ale na to, abych ji podváděl, 
na to ji mám rád až moc, to bych jí udělat nemohl. Takže 
rozchod z toho vyšel jako jediné logické řešení,“ uzavřel. 

Jak snadné je ospravedlnit ubližování druhým a ještě 
z toho vyjít jako hrdina. Vše je nakonec jen otázka správné 
rétoriky. Vztahy, práce, politika, řízení planety. Lezení do 
zadků, lhaní a vykrucování. Utváření a ničení pověsti. Kdo 
umí mluvit, dokáže cokoli.

„Byl ses už na tom festivalu podívat?“
„Ne. Čekám až na naši premiéru,“ usmál se autor scénáře 

a pozvedl sklenku červeného k symbolickému přípitku. 
Hugo ho napodobil. Cink!

Do klubu dorazili s krátkým předstihem. Hlediště, improvi-
zovaně vytvořené z donesených židlí, se zdálo být kompletně 
zaplněné, v sále již zhasnuto. Zůstali tedy stát u baru, kde si 
od potetovaného barmana s dredy tiše objednali po malém 
pivu. Před promítáním jejich filmu stihli shlédnout ještě 
jeden další. Čirou náhodou se jednalo o snímek, který byl 
později vyhlášen jako vítězný kousek soutěžní části festivalu.

Jmenoval se Amuzado (v esperantu: radovánky; zábava, 
lingvistická pozn.). Šlo o desetiminutový statický záběr na 
zadek nahého muže, přes který blikaly různé barevné filtry, 
v pozadí řval nerytmický soundtrack složený ze zvuků 
pračky, motorové pily a cinkání poklic od hrnců. V sedmé 
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minutě filmu se objevil dvě sekundy trvající prostřih na 
mužskou lopatku, při kterém se ozval hluk tříštícího se skla. 
Velké umění, pokud umí tvůrci zachovat vážný a striktně 
nekompromisní výraz. Velké umění pro kritiky, kteří zvlá-
dají se stejným výrazem dlouze hovořit o estetice, hloubce 
a uměleckém účinu náhodného seskupení květináčů, které 
potvrdil jako uměleckou instalaci pouze popisek se jménem 
autora a názvem „Intermezzo 573“.

Publikum nadšeně srovnávalo film s Andy Warholem, 
dokud je větší znalci nepřeválcovali Jimem Morrisonem. 
Kdo by si troufl přiznat, že neměl tušení o filmech zpěváka 
The Doors, stal by se toho večera intelektuálně odepsaným.

Někteří jedinci (zpravidla v hipsterských brýlích a se-
mišovém saku) jakoby nezúčastněně prohodili: „Jim Mo-
risson je pro mě především básník,“ aby tak ukázali, o kolik 
jejich přehled převyšuje všechny přítomné s nálepkou 
intelektuál amatér. 

„To byla solidní sračka, co?“ naklonil se k němu Hugo. 
Robert pouze přikývl. Kritizovat, byť šeptem, si netroufal.

Po této přehlídce pozérských výstupů neměla Ďáblova 
vášeň příliš šancí na úspěch. Porota ji přesto později udělila 
třetí místo. Kdyby ji Robert poprvé viděl v jakýchkoli jiných 
podmínkách, rozčílilo by ho, že Hugo vyškrtal prakticky 
všechny zbylé náznaky humoru a transponoval jeho příběh 
do depresivní a tíživé roviny, která z původního scénáře 
pouze prosvítala jako nechtěný produkt zvoleného tématu.

„Mám pocit, že tohle není náš film. Je to tvůj film, volně 
inspirovaný mým scénářem. Na jednu stranu mám radost, 
na druhou mě štve, že takhle je lepší, než kdyby byl podle 
mě,“ svěřil se mu později. Hugo nesouhlasil. Scénáře se 
držel skoro jako svatého textu. Jen občas vyhodil nějaké to 
Jidášovo evangelium. Fungovalo to. Film měl své fanoušky, 
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dvacítku,

svá zhlédnutí na internetu a Hugo za čas dostal nabídku 
na celovečerní snímek, který o dva roky později skutečně 
vznikl. Prací na něm se Robert již nezúčastnil, ale coby 
autora předlohy uvedli jeho jméno na konci titulků. 

Publikum na filmovém festivalu v klubu pod divadlem při-
jalo Ďáblovu vášeň vcelku vlažně. Robert odešel z následné-
ho večírku velmi brzy, aby pak celou noc strávil dopisováním 
scénáře k filmu Vrazi, a ještě v noci ho poslal Hugovi, aby 
ten, uchvácen mnohem propracovanějším scénářem, na 
spolupráci s Robertem nezanevřel. Následkem toho Robert 
zaspal ranní vlak a do Budapešti za vyděšenou a nervózní 
Barborou dorazil dorazil přesně o šest hodin později V osm-
náct hodin a třicet pět minut.
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/Pešť

I.

Namísto pozdního oběda zašli tedy na večeři. Barbora byla 
již při jeho příjezdu mírně rozladěná a nemohla se rozhod-
nout, zda je spíše šťastná, že ho vidí, nebo spíše rozlícená 
kvůli čtvrteční zbytečně zameškané přednášce z History of 
Art, která probíhala v době Robertova původně plánova-
ného příjezdu a kterou proseděla na nádraží, když Robert 
zavolal, že je teprve „někde před Brnem“. Střídavě ho tedy 
objímala, střídavě plísnila. 

„Chtěla jsem ti toho tolik ukázat! Ale dnes už toho moc 
nestihnem,“ sdělila mu ještě v bistru s orientální kuchyní 
v Andrássyho ulici. 

„Nejdůležitější je, že tu máme někde poblíž postel,“ 
usmál se na ni. „Víc mi dnes ukazovat nemusíš.“ 

Zčervenala. 
„Ještě jsem tam nebyla,“ přiznala. „Chtěla jsem na tebe 

počkat.“ Na společné víkendy se rozhodli pronajímat levné 
pokoje. Barbora to považovala především za praktic ké (jak 
by se na čtyři dny zbavila spolubydlící z pokoje na koleji, 
netušila), Robertovi se vyhlídka společných nocí v cizím 
městě v pronajatém pokoji zdála sexy. Sehnat levný a čistý 
guest-house přímo v centru není v Budapešti příliš velký 
problém.
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si najednou

II.

Scéna v pokoji. 
Postavy: Robert, Barbora.
Prostředí: Pokoj penzionu, Budapešť, Andrássyho třída.

Soulož.
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III.

Když skončili, slezla z něj a položila svou hlavu vedle jeho. 
Přikryla je lehkou světle zelenou dekou. Tiskli se k sobě, 
těžce oddechovali. Spokojeně.

„Kolik jsi měl vlastně přede mnou holek?“ vypálila 
nečekaně. 

[To už je čas na přesná čísla? Jak dlouho jsme vlastně spolu? 
Už od… Ano, vždyť už dávno jeden z nás měl tuhle otázku 
položit.]

Jednou rukou ji hladil ve vlasech. Ukazovákem dru-
hé přejížděl po stříbrném náramku: jediné věci, co z ní 
nesundal.

„Před tebou pět,“ vypravil ze sebe po nutné chvilce 
mlče ní. Mlčení, aby počítal? Aby se ujistil, že počítá správ-
ně? Možná aby si promyslel, jestli říct pravdu. Jestli ubrat, 
nebo přidat. Přidat, nejspíš si měl přidat. Teď určitě vypadá 
jako totální nula, kterou nikdy nikdo nechtěl. Co si o tom 
Barbora pomyslí? Nenapadne ji, že chodí s nulou? Nezačne 
si myslet, že má na někoho lepšího? Na někoho, na koho 
se stojí větší fronty?

„A ty?“
„Jak bych to jen řekla,“ nervózně se na posteli kroutila 

jako had. Nečekala snad, že se také zeptá? „Bála jsem se to 
přiznat. Tak jsem ti trochu lhala.“

Vzpomněl si na neurčité „první sex jsem měla vlastně 
ani ne před rokem“, na které se tenkrát detailně nevyptával. 
Pokud lhala, znamená to, že se styděla. Pokud se styděla, 
muselo jich být hodně. Možná nakonec přece jen i ten 
Hugo.

Zatmělo se mu před očima. Nesnesl by totiž pracovat 
a přátelit se s mužem, který spal s jeho partnerkou, to by 
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bylo pro jeho ješitnost příliš. Samozřejmě, pro toho, kdo 
má dívku před vámi, budete už navždy jen ten druhý, co 
„sbírá zbytky“ a „bere zboží, co jsem zahodil“. Zhruba tak 
si to Robert představoval. Alespoň takovou měl zkušenost. 
Nešlo tedy o chybu žen a jejich sexuálního apetitu. Šlo 
o drby a o přehlídku ega. Tentokrát v podání mužském.

Ne, dívky, které opustily muže, teď samozřejmě nehodlal 
brát v potaz. V tuto chvíli nebyly důležité.

Vzpomněl si na Jakuba. Obtloustlého alkoholika, spo-
lužáka z bakalářského studia. Během těch třech společně 
strávených let v prakticky ženském kolektivu se mu podařilo 
dostat do postele jedinou dívku. Zmíněná slečna se ještě 
před ním, po období platonické zamilovanosti z její strany, 
vyspala s jedním z přednášejících akademiků. Ten ji pak vel-
mi nevybíravým způsobem odkopl. Zatímco seděla v baru 
a sklenici Pepsi s rumem dolévala vlastními slzami, dala se 
do řeči s Jakubem. Možná to způsobilo jen její zoufalství 
v kombinaci s alkoholem, ale ještě tu noc připravila tato 
hezká dívka s nadměrně vyvinutým hrudníkem Jakuba 
o panictví. Nějakou dobu spolu pak chodili, a nebýt kolize 
dvojice mužské ješitnosti (akademikova kohoutího napa-
rování a studentova nezvládnutého tlaku na vlastní ego), 
mohli spolu být šťastní, vzít se, mít děti, dům a dva psy, 
z nichž jeden by se čas od času zaběhl a oni by ho zoufale 
hledali až do večera, dokud by se (jako nakonec pokaždé) 
nevrátil sám.

Každý si všiml akademikových pohledů, když si ji Jakub 
pyšně vedl po chodbě za ruku. Jeho pohled jako by zářil 
neonovým nápisem „já už v ní byl a ty ji máš jen proto, že 
pro mě nebyla dost dobrá“.

Jakub se s ní po čase rozešel. Neunesl to. Tenkrát se 
Robert rozhodl, že sám sebe takovému riziku nevystaví, 
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zvlášť když zaznamenal, jak povýšeně s Jakubem zmíněný 
akademik při přednáškách a zkouškách jednal. Samozřejmě, 
Robert byl inteligentní. V podobné situaci by se zachoval 
úplně jinak (jak doufal) a tušil, že fakt, že nějaký doktorand 
viděl jeho dívku nahou, by ho příliš nebolel. Ovšem jistý 
si nemohl být nikdy, a pokud na něčem úzkostlivě lpěl, 
bylo to nenechat si narušit vztah vlivem ostatních lidí. 
Zejména pokud šlo o bývalé partnery. Proto je nechtěl 
znát, nechtěl se s nimi stýkat a nechtěl vědět, jak vypadají 
a jací byli v posteli.

I kdyby se Barbora vyspala s Hugem nebo s kýmkoli 
jiným z Robertova okolí, neznamenalo to, že by si Barbory 
vážil méně. Na tom mu koneckonců nezáleželo. Pointa se 
skrývala v tom, že by se s těmi muži nedokázal, a hlavně ne-
chtěl stýkat, protože před nimi by si připadal jako neustá lý 
terč posměchu. To by se pak, připouštěl, mohlo negativně 
odrazit na jeho chování k partnerce. Svoji paranoiu si uvě-
domoval, připadalo mu ovšem snadnější nevystavovat se 
riziku jejího probuzení, než aby s ní musel bojovat. Vzal-li 
to do důsledků, nezájmem o dívčinu minulost chránil Bar-
boru a jejich vztah před svou vlastní ješitností. A pokud šlo 
o Huga, ztratit jeho pracovní partnerství nechtěl.

„Byls můj první,“ ozvala se tiše.
„To jako vážně?“
„Jo. Byls můj první,“ zopakovala a usmála se. V oka-

mžiku zaplavila Roberta radost. Aniž by to doteď tušil, 
zažil to, po čem většina mužů touží. Byl první, navždy 
nezapomenutelný, a to mu nikdo nevezme.

První. Jak to, že si toho nevšiml? Jistě, byla nervózní 
a trochu nemotorná, což se zlepšilo až časem, ale vlastně 
nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. Než se stačil nad věcí 
zamyslet tentokrát, vytlačila mu ji z hlavy jiná, palčivější 
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myšlenka. První totiž neznamená poslední. Ne, pro jejich 
generaci nikdy. Věděl snad o nějakém páru pod padesát let, 
kde spolu zůstali svoji první? Možná věděl o jednom, ale 
to nemohl počítat, neboť byli věřící a brali to vážně. I tak 
je podezíral, že se jim občas přihodí nějaká ta nevěra. Za 
chvíli už v tom měl jasno. Občas uvažoval, že Barbora je 
možná ta dívka, se kterou by byl ochotný strávit dobrovolně 
zbytek života, což si uvědomoval pochopitelně pouze ve 
chvílích, kdy pociťoval, že jejich vztah něco ohrožuje. Ale 
byl-li její první…

[Jak dlouho ji to bude bavit? Opustí mě. Jednou mě opustí, 
to je jasné. A pokud neopustí, byla by hloupá, kdyby nechtěla 
poznat život, takže mě podvede. Přirozeně ji bude zajímat, 
jací jsou jiní muži.]

Najednou cítil zlost, kterou nebyl schopen ovládnout. 
Připadal si, jako by ho již podvedla, neboť se mu to zdálo 
do budoucna nevyhnutelné. 

Než se posuneme dále, podívejme se na to z pohledu 
Barbory. Ona, v té době více jak dvacetiletá, ovšem stále 
panna. Jistě se může zdát zvláštní, že děvče, které si udrží 
tento stav tak dlouho, nakonec podlehne muži, kterého 
sotva zná (obzvlášť vezmeme-li v úvahu, že nepodlehla ani 
dotěrnému Hugovi, který snad mohl cítit, že na takovou 
věc má právo). Logicky nás napadne hypotéza související 
s její opilostí. Pochopitelně, hrálo v tom svoji roli. Pravda 
je ovšem ještě trochu jinde. Barbora byla zoufalá. Ve svém 
věku stále nenašla „toho pravého“ a začínala mít pocit, že je 
pozdě i na někoho jiného, aby ji uvedl do dospělého života. 
Romantická představa o jednom muži, jedné pravé lásce 
na celý život se rozpadala a Barbora se zkrátka rozhodla, že 
je čas. Do music clubu přišla třetí večer po sobě a zkrátka 
hledala, kdo se ji pokusí sbalit, aby se mohla nechat. Aby 
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spokojené.

poznala to, co řídí životy všech ostatních a ona si to do-
posud dobrovolně upírala. Možná tím chtěla získat i tu 
trochu sebevědomí a o to lépe pak najít takového muže, 
o kterém sní od dětství. Bohužel (jak jsme zmínili již dříve, 
především vinou naprosto nevhodného a přehnaného líče-
ní), fronty se na ni nestály. Když už někdo projevil zájem, 
bylo to později v noci (spíše k ránu) a ten někdo byl příliš 
opilý, otravný a celkově se jí zdál spíše nechutný. Dokud 
se neobjevil elegantní Robert. Možná taky ne úplný krasa-
vec a princ z pohádek, ale uměl se chovat, zdál se zábavný 
a ano, v posledním okamžiku sehrál roli alkohol. O pár dní 
později Barbora znovu uvěřila svým naivním představám 
o „tom pravém“, kterého teď skutečně našla, a byla šťastná.

Podobně nyní situaci viděl i Robert. Jeho myšlenky však 
v závěru vedly jiným směrem. A to k výsledku „Mohl to být 
kdokoli. Kdyby přišel kdokoli jiný a nalil do ní pár drinků, 
odešla by s jakýmkoli jiným chlapem a ten by se stal jejím 
prvním,“ což u vznětlivého Roberta ještě více podnítilo 
vztek. Pokud cítil alespoň svoji výlučnost, když už ne svoji 
stálost ve vztahu s Barborou, nyní se mu zdálo, že ani v oné 
výlučnosti nemá tak úplně pevnou půdu pod nohama.

„Dobrou noc,“ řekl tedy pouze neutrálně místo odpově-
di, neboť se snažil vzteku zabránit. Vzteku, který by volně 
proudil směrem k dívce. Zhasl světlo a převalil se na bok 
tak, aby Barboře nastavil pouze záda. 

Barbora se nepohnula. Dál seděla na posteli, zírala do 
tmy. Co zase udělala špatně? Chtěla se ho dotknout, pohla-
dit po zádech, zeptat se, ale nenašla odvahu. Ano, byl její 
první, a právě to ji oproti zkušenějšímu stavělo do značné 
nevýhody. Netušila, jak se v takové situaci zachovat, co 
si může dovolit, čím by ho rozčílila, nebo naopak uklid-
nila. Dívky a jejich první chlapci. Právě tam se formuje, 
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na co si v příštím vztahu dát pozor, čeho se vyvarovat, ale 
také se zde rodí příští chyby, případná traumata a důvody 
k neupřímno sti, lhaní a podvádění. 

Dívky a jejich první chlapci, od kterých by na sobě 
nechaly štípat dříví, jen aby se poučily a těm příštím ne-
dovolily okolo nich projít ani s malým polínkem v ruce. 
Dívky a jejich první chlapci, kterým je odpuštěno vše a kteří 
si toho neváží.

Chlapci, kteří budou těmi prvními, by měli procházet 
přísnou kontrolou, testy a přezkoušením každého půl roku. 
Nesměli by být příliš hrubí, aby způsobili co nejméně traumat, 
ale v žádném případě příliš dokonalí, aby se nestali věčným 
přízrakem, perfektní vzpomínkou a tím, komu se už nikdo 
nevyrovná, což se děje bez ohledu na to, jací ve skutečnosti 
byli (představme si v tuto chvíli pro naše účely, že existuje 
něco jako objektivní skutečnost, pozn. autora). První part-
neři by v zájmu těch dalších vlastně vůbec neměli existovat.

To ovšem zamilovanou Barboru netrápilo. Nad příš-
tími muži nepřemýšlela, popravdě si ani nepřipouštěla, 
že by nějací vůbec mohli přijít. O to hůř nastalý okamžik 
snášela. Jako by se svírala a stahovala kůže po celém jejím 
těle, jako by ji věznila, škrtila a dusila. Svírající, teď už příliš 
těsná kůže, vytlačila z vnitřku těla na povrch pár kapiček 
ledového potu.

Co udělala špatně? Kůže na obličeji se sevřela nejpev-
něji, lebka musí pod tím náporem každou chvíli puknout. 
Kůže zatlačila na slzné kanálky, dívka neměla sebemenší 
šanci pláč udržet. 

Robert se ve spánku ošil a – jen jednou, ale přesto zcela 
zřetelně – zachrápal. Podívala se na něho, otřela slzy hřbetem 
ruky. Tak to je on. Její první a jediný. Její první a jediný, 
který si tady spokojeně chrápe, zatímco ona trpí jako zvíře.
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spokojené.“

Uraženě, a především ublíženě sebou mrskla o postel, 
zády k jeho zádům. Odtáhla se až na druhý kraj postele, 
třásla se, lokty jí přečnívaly a visely nad podlahou. Ze změti 
myšlenek nad tím, kde se stala chyba, se jí nepodařilo vy-
dolovat ani jedinou pravděpodobnou variantu. 
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IV.

Robert se probudil s dobrou náladou. Přizpůsobila se. 
O předchozím večeru odmítala přemýšlet, o nic přece ne-
šlo. Určitě byl jen unavený, nic tím nemyslel. Příliš si to 
brala. Nic víc.

„Krásné ráno,“ usmála se, když ji probudil hlazením 
po čele. Ležela blíže ke středu postele, musel ji tedy během 
noci velmi opatrně přesunout, aby nespadla a zároveň se 
neprobudila. Naklonil se k ní, znovu ji políbil, tentokrát 
naléhavěji. Když jí zajel rukou pod noční košili a pohladil 
její klín, zavzdychala.

Postaral se o její spokojenost, pokračování ve svůj pro-
spěch odmítl. Jako omluvu? Takže cítil, že udělal chybu 
a nyní to cítila i Barbora, která se v tu chvíli zmítala mezi 
slastným pocitem uspokojení a nejistotou.

Nejistota prozatím nezvítězila. Kdyby se ovšem Robert 
podíval na hodiny ve chvíli, kdy se začal vkrádat prsty pod 
její přikrývku, uviděl by 11:12. 
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V.

Den strávili převážně chozením po památkách. Barbora 
trvala na tom, že mu ukáže parlament, Rybářskou baštu, 
spoustu dalších věcí, jejichž názvy zapomněl, a především ja-
kousi malou kavárnu na druhém konci historického centra. 

„Chodíš sem často?“ zeptal se, když se usadili do po-
hodlných starých ušáků.

„Občas. Říkala jsem si, že tohle místo by se ti mohlo 
líbit.“ Líbilo se mu. Stará křesla, nízké kulaté dřevěné sto-
lečky, vyrobené určitě ještě před válkou, decentní umělé 
osvětlení, žádná okna. Bar a číšnice ve vedlejší místnosti, 
v reproduktorech se tlumeně střídal Bob Dylan s akusti c-
kým koncertem Nirvany, MTV Unplugged. K tomu Barbo-
řin pod tričkem přitažlivě se rýsující hrudník (podprsenku 
ten den nechala doma, někde nedávno četla, že vyjít si bez ní 
je čas od času zdravé, navíc to shledávala velmi pohodlným).

„Příští víkend přijedu do Čech,“ oznámila mu nad skle-
nicí café latté.

„Už zpátky? Něco se tu stalo?“
„Ale ne. Musím za mámou. Je na tom špatně. Pokaždý, 

když mi volá, akorát brečí do telefonu a skoro nic neříká.“
„Chápu,“ řekl tiše a usrkl ze své kávy. Chtěla mu říct 

něco nepříjemného, proto zvolila prostředí, o kterém si byla 
jistá, že se v něm bude cítit dobře.

„Ten Hugo je hrozný hajzl,“ nadhodila po chvilce mlče-
ní. „Nečekala jsem to. Myslela jsem si, že ho znám a máma 
taky. Máma hlavně.“

Nijak to nekomentoval. Hugo byl kamarád. Kamarád, 
který se zachoval špatně, jenže co s tím? Nebyla to Rober-
tova záležitost.

Došlo mu ovšem, kam dívka míří.
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„Co ten scénář, cos dopisoval? Chceš to točit s Hugem?“ 
vystřelila na terč.

„Zatím jsem o nikom jiném nepřemýšlel,“ pronesl 
opatr ně. Teď pro změnu mlčela ona. 

Rozhodl se ušetřit je dlouhého tance mezi vejci, kdy 
budou naznačovat, předstírat, že neví, o čem je řeč, a že 
nikdo nikoho do ničeho netlačí. Za normálních okolností 
by to podstoupil, nenahrával by jí cíleně, čekal by, jestli 
si to nerozmyslí a nakonec ho vůbec o nic nepožádá. Byl 
ovšem unaven celodenním couráním po památkách, tak ka-
pituloval. Nebyl to nakonec její záměr? Jako by ji najednou 
podezíral víc (souviselo to s jeho včerejší večerní úvahou?) 
a iracionálněji než obvykle. Také rychleji cítil blížící se vztek. 
Tentokrát se mu podařilo nedávat ho najevo.

„Ty moc nechceš, abych to s ním točil, že?“
„Nechci tě k ničemu nutit,“ chytila se scénáře s vyne-

chanou scénou. „Hrozně mámě ublížil, ale to se tě netýká. 
Nechtěla jsem říct, že nechci, abys s ním točil,“ pravidla 
hry znala perfektně.

„Chápu, co se stalo,“ přerušil ji. „Ani nevím, jestli by 
to natočit chtěl,“ opět vědomě trochu zalhal. Hugo bude 
určitě pro, touhle dobou pravděpodobně čte scénář a jásá. 

Barbora se usmála a chytila partnera za ruku. Víc o tom 
teď nebylo třeba mluvit. Naznačila, pochopil. Co s tím 
udělá, je na něm.
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spokojená.

VI.

Kavárnu opouštěli okolo desáté.
„Počkej, tudy se přece nejde k hotelu,“ zarazil ji, když 

ho udeřila do nosu větrem roznášená vůně Dunaje. Pak se 
konečně trochu rozhlédl. Řetězový most. Přímo před nimi. 
A za ním zářící památky na kopci. Hrad a…

„Ještě musíme na Rybářskou baštu!“ smála se. Pustila 
jeho ruku a vesele poskakovala k mostu. Doběhl ji.

„Tam jsme přece už byli.“
„Jenže ve dne.“
„No a?“
„Uvidíš!“ zasmála se opět a utekla mu. Musel uznat, že 

byla skutečně rychlá. Dohnal ji v půli mostu. 
Vítr nadzdvihoval dlouhou sukni a odhaloval štíhlá lý-

tka. Chvílemi, opřel-li se silněji, připomněl Robertovi i její 
stehna. Jedno, druhé. Hop, hop. Jedno míjelo druhé, druhé 
první. Pohyb hýždí jen tušil. 

Zpomalil.
Nepředběhl ji. Ještě chvíli, ještě chvíli se držet za ní. 

Pozorovat, nechat se nalákat. Ještě okamžik.
Příliš dlouho. Poznala to a zastavila, k čemuž došlo až 

na konci mostu. Pohlédla na něho. Zklamaně, nebo se mu 
to jen zdálo?

„Tobě jde zas jen o tělo,“ vyčítala pohledem, ale nahlas 
neřekla nic.

Přešli přes Dunaj z Pešti do Budy. Přeběhli silnici, ale 
do kopce už stoupali zvolna, ruku v ruce.

„Proč to mám vidět v noci?“ nenechal se jen tak odbýt.
„Je to kouzelný!“
„To místo by mohlo být kouzelný. Ale přes turisty se tu 

nedá hnout,“ postěžoval si. „A to ani noc nespasí.“
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Na chvíli zastavil, aby se konečně vydýchal. Mdle osvětle-
ná ulička lemovaná z obou stran nepropustnou linií domů 
se topila v tichu. Ani stopa po odpoledním turistickém 
hluku. Dál šli mlčky.

U schodů k Rybářské Baště se zase dala do běhu. Nikde 
nikdo. Někde nahoře na náměstíčku procházela skupinka 
třech mladých Číňanek, ale o těch nevěděli. Než dorazili, 
dívky byly pryč. Na druhé straně náměstí, kde klesaly po 
schodišti do Budy, skutečné Budy, dál od památek, dál od 
obchodů se suvenýry.

Pár zaujalo něco jiného. Ticho, které bylo narušeno. 
Už kousek před slavnou památkou, ale to ještě Robert 
považoval za přelud. Teď však původce zvuku i viděl, o to 
lépe slyšel.

Na odpočívadle pod horním schodištěm stál bělovlasý 
muž a do noci smyčcem rozechvíval struny houslí.

Barbora vyběhla schody a čekala u něj. Robert pomalu 
dostoupal.

„Hraje překrásně,“ špitla. Kývl. Do pouzdra mu hodil 
pár drobných mincí. Muž nepřerušil koncert, jen zdvihl ke 
dvojici oči, usmál se a sotva znatelně pokývl.

Za zvuku houslového sóla vystoupali poslední schodiště 
až na liduprázdné náměstí.

„Mělas pravdu,“ uznal. Otočil ji k sobě, objal a políbil. 
„Je to tu kouzelné.“

„Ale to ještě není všechno!“ nadšeně se mu vytrhla.
„Musíš vidět vyhlídku!“
„Ta je přece v noci zavřená.“ Robert o ní uvažoval již dříve, 

odpoledne, když už tu jednou byl. Fronta táhnoucí se od hradeb 
s vyhlídkou přes půlku náměstí až k jezdecké soše v jeho 
středu mu však rychle vzala chuť na podobné nesmysly.
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Barbora ho neposlouchala, hnala se k vyhlídce. Co na-
plat, následoval ji. 

Hbitě přeskočila turniket a vyběhla nahoru.
Robert se rozhlédl. Stále nikde ani živáčka. Jen hou-

slista byl slyšet, ale vidět je nemohl. Nasadil pomalejší 
tempo, najednou zněl mnohem intimněji (pozn.: Anto-
nín Dvořák – Romantické kusy Op. 75. Dostupné na 
internetu, CD, vinylu nebo v notovém zápise). Jako by 
snad věděl, že mladí milenci se ukryjí v  soukromí, od-
kud mají na očích celé město, ale nikdo nemá na očích 
je.

Robert podlezl turniket, vyběhl poslední schůdky k vyh-
lídce. Barbora už čekala, tváří otočená směrem k městu.

„Chodíme sem občas pít s holkama ze školy,“ vysvětlila. 
„Málokdy tu někoho potkáme.“

Výhled. Zlatá zářící budova parlamentu. Zlaté zářící 
mosty. Zlatá zářící Budapešť, jejíž bezdomovce na každém 
druhém nároží odsud vidět nebylo.

„Není to krása? Hudba, svěží vítr, zářící město,“ usmí-
vala se.

„A soukromí,“ dodal tiše, přistoupil k ní a zezadu ji 
objal. Hladil ji přes žebra.

„Není to romantický?“ zeptala se. To on se měl zeptat, 
ale nevydržela. 

Jenže jak je to vlastně s tou romantikou? Nezlob se, 
drahý čtenáři, že tě vyrušuji, ale abychom oba naše mladé 
milence pochopili, je potřeba si něco ujasnit. Romantika 
sama o sobě je totiž neskutečně povrchní záležitost (bohu-
žel, ať ji máme rádi sebevíc. Ale znamená snad povrchní 
automaticky špatné?). A nebavíme se teď o tom, že velká 
spousta lidí (žen především, jak by trefně poznamenal Hugo, 
kdyby byl v Budapešti s námi) na otázku „Jak si představuješ 
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romantický večer?“ začne vyjmenovávat věci, které jsou víc 
než cokoli jiného finančně nákladné.

Ne, mluvím o něčem jiném. Romantické chvíle jsou po-
vrchní – možná ne pro jejich vzdálené pozorovatele, kteří ne-
vidí do hloubky, jenže: Vezměte si naše mladé milence z pohle-
du šmíráka (pomyslného šmíráka, žádný tam ve skutečnosti 
není). Co uvidí? Dva zamilované, krásné, projevující si vzá-
jemně čistý a upřímný cit. Ale jak by se tato představa rozbila, 
kdyby viděl do jejich hlav? Kdyby slyšel (viděl, četl… 
způsob si zvolte) Barbořiny pochyby a obavy a Robertovu 
erotickou touhu? Co by z romantiky zbylo? Pramálo. A to 
není jen případ Barbory a Roberta. Neměli jste snad nikdy 
v romantických chvílích myšlenky chlípné, plné obav, zkla-
mání, strachu z odhalení lži, výčitky svědomí (…) (…) (…)? 
Robert, ač ho tím nijak neomlouvám, se rozhodl se vším 
vyjít na světlo. Proto udělal, co udělal. Nejdříve odpověděl:

„To tedy je.“ A pak to udělal. Rázným zatáhnutím za zip 
jí rozhalil zpola zapnutý lehký svetřík, pohladil ji po prsou 
(podprsenku si ten den nevzala, jak víme), pak ji prudce 
otočil k sobě a políbil. Ne, nepolíbil, surově jí vrazil jazyk 
do pusy. Jednou rukou si ji přitáhl k sobě, druhou už jí 
vykasával sukni a šmátral ke kalhotkám.

„Co to děláš?“ odstrčila ho. „Kazíš to!“ (Nehněvejme se 
na Barboru. Ač je představa romantiky velmi subjektivní, 
přiznejme partnerkám právo ji svým protějškům určovat – 
nepřiznáme-li ho, nic se na tom v praxi nezmění.) Otočila se 
zpět čelem k městu. Zaskočený muž o krok a půl ustoupil.

[Copak sex a romantika nejdou dohromady? Vždyť jsou ne-
rozluční! TEN sex a TA romantika. Zapadají do sebe. Smyčec 
a struny, večer, soukromí, krásný výhled a nevšední prostředí. 
Co víc by chtěla? Teď má přijít sex a bude to krásné. Proč mě, 
sakra, odstrčila?]
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[On prostě nic nechápe. Měl mě jenom obejmout a říct něco 
hezkýho. Kdy mi vůbec naposledy řekl, že mě má rád? V poste li, 
když chce, abych se rychleji svlékla. Nebo mu křivdím? Říká 
to častěji? Určitě. Určitě! Ale nemůžu si vzpomenout, kdy 
naposled.]

[Možná kdybych to ještě chvíli hrál s ní. Chce to taky, jen 
jsem začal brzy. Proto mě sem přece přivedla, takovou dálku. 
Šli jsme sem z kavárny déle než hodinu. Chce mít tenhle zá-
žitek. Milovat se v noci na noční vyhlídce na město za zvuku 
houslí. Jen to chce předehru i ode mě. Mám to zkusit znovu?]

[Snad to pochopil. Teď ke mně přijde. Obejme mě a řekne 
„Promiň, byl to hloupý nápad. Miluju tě.“ Teď, než napočítám 
do deseti. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pět. Už moc času nezbývá. 
Tak dělej! Šest, sedm, osm. Počítám moc rychle. Udělá to. Udělej 
to! No tak! Devět. Prosím! Deset. Možná, že až napočítám do 
dvaceti. Jedenáct, dvanáct…]

[Teď by se měla omluvit, že mě tak hnusně odmítla. Nebylo 
to od ní fér, to rozhodně ne. No nic, zkusím to jemněji.]

[Čtrnáct, patnáct. Udělal krok. Blíží se. Chytne mě kolem 
ramen a…]

… pohladil ji po zadku. Trochu zmáčkl. Pochopila.
„Je mi zima,“ otočila se k němu. „Měli bychom jít. Ten vítr 
je hrozně ledový.“

„Máš pravdu. Měli bychom jít.“ Zakrýt zklamání se 
ani nepokoušel.

Doposud ho odmítla jen jednou, když nepočítal dny, 
kdy to dělat nešlo, ale ty si beztak zanesl do kalendáře na 
několik měsíců dopředu.

Minule se to stalo na jejich první procházce po Nym-
burce, když po setmění využil prázdné ulice. Jenže v té ulici 
bylo nejlépe kryté místo zrovna u zdi hřbitova. Tam ji chtěl 
za keřem položit na zem a svléct. 
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„Tady ne,“ řekla mu. „Kdokoli může jít kolem. Navíc 
u hřbitova? To je přece strašně neuctivý.“

„Neuctivý ke komu?“ oponoval. „Mrtví jsou stejní jako 
živí. I kdyby to viděli. Pár z nich by to možná vadilo, protože 
už zaživa byli puritáni. Většina by chápala, že to je lidské, 
a přáli by nám to.“ Stejně však k ničemu nedošlo, blízkost 
hřbitova na ni byla prostě příliš. Mrzelo ho to, ale pochopil. 
Jenže tady v Budapešti, tady přece šlo o něco úplně jiného. 
Nehledě na to, že nejbližší hřbitov, o kterém věděl, ležel 
odsud vzdálen něco kolem sedmi kilometrů.
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/Intermezzo 2 – Návrat

Otec zemřel. Něco málo – tak akorát na letenku – dosta la 
Martina, většinu firma a charita. Firmu pak Martinin ne-
vlastní bratr, o jehož existenci neměla do té chvíle ani tušení. 
Otec nakonec nebyl takový bohém, jak se tvářil. Založil tu 
rodinu, už dávno. Martině o ní neřekl, stejně jako rodině 
neřekl o Martině. Byla jako tajná milenka, která sama sebe 
považuje za přítelkyni.

Co naplat, je čas vrátit se (pochopitelně svým jediným 
idolem patřičně zklamaná) do země mlékem a strdím 
oplývající.

Letadlo dosedlo na runway v pražské Ruzyni na Letiště 
Václava Havla. Když odlétala, letiště se ještě jmenovalo 
jinak.



132

odsekla.

/Čechy

I.

Ani nebude mít čas sejít se s Robertem. Mrzelo ji to. Ale 
mrzelo ji to dost? Zdálo se, jako by Roberta přestávala ba-
vit. Poznala to. Najednou se choval tak… Tak jinak. Zle, 
chvílemi. Mohlo za to odloučení, nebo se něco změnilo? 
Našel si někoho? Když za ní přijel, byl to pro něj jen výlet? 
Barbora v Česku je přítelkyně, ale stala se Barbora v Bu-
dapešti exotickou šlapkou? Ne, nechoval se tak, přesto si 
tak Barbora připadala, neboť se najednou snažil o soulož 
během každé volné chvíle. Přijel, aby souložil a za pár nocí 
zmizel. Bylo jí z toho smutno. Nemyslet na to, nemyslet na 
to, nemyslet na to! Raději se dívat ven z okna.

Od Pardubic poznávala krajinu lépe. Tak vlastní, tak 
cizí. Návrat. Ne, návrat ne. Ani se neohřeje a zase pojede. 
Tedy výlet? Výlet domů. Pro studentku nic neobvyklého, 
ale tentokrát nejela na návštěvu jen do domu v Nymburce, 
ale jako turistka si připadala už od chvíle, co vlak protnul 
státní hranici.

Brzy odpoledne zastavil vlak v Kolíně. Musela přestoupit. 
Stoupla si na beton mezi dvěma liniemi kolejí na třetím 
nástupišti a kolem ní to hučelo češtinou. Hlasy, hluk, křik.

Slyšet cizí hovory, problémy a rozumět jim znamená se 
za ně zase stydět. Buranství, sexismus, tupci, alkoholici, dva 
mladí rádoby filozofové debatující o svých knihách, které 
píší a nejspíš jim je nikdo nikdy nevydá. Panoptikum, když 
to jeden vnímá, když těm řečem rozumí, když ví.

„Já ale nepíšu primárně o sexu. Tam je strašně ji-
ných významů. Kdybys to četl pozorně, pochopil bys tu 



133

„Je

nejdůležitější věc. Jejich sexualita je dovede k zásadnímu 
zjištění ohledně jich samých, není to jen prázdná love sto-
ry,“ vyprávěl zaujatě zrovna plešatý filozof vlasatému, když:

„Na třetí nástupiště, pátou kolej, přijel osobní vlak číslo 
5828 ve směru Praha Masarykovo nádraží. Vlak dále po-
kračuje do stanice Kolín-Zálabí, Veltruby, Velký Osek…“

Nastoupila. 
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II.

Scéna v Nymburce. 
Postavy: Barbora. 
Prostředí: Tamařin dům.

Barbora přichází k domu. Už z dálky vidí, že dveře jsou 
otevřené.
Vstoupí.
Volá na matku. 
Nic. Ticho.
Volá znovu. Prochází domem: Nikde nikdo.
Její ložnice: Nikdo. U postele tři prázdná plata od prášků.
Barbora panikaří, zmateně pobíhá po domě.
Na chvíli se uklidní, zastaví. Roztřesenýma rukama vyloví 
z kapsy mobilní telefon.
Vytáčí číslo.
Ozve se mužský hlas. Je mu to líto, ale s volaným číslem se 
nelze spojit. Automat. 
Zkouší to znovu.
Nic.
Mužský hlas. Automat. Nic.
Volá, tentokrát 158.
Běží ven. Zvoní na sousedy.
Postarší muž ji viděl. Motala se jako opilá, pak sedla do 
auta. Odjela.
Barbora běhá po městě, hledá na vlastní pěst.
Dlouhé hodiny. Občas zkouší zavolat.
Na dosah prázdných obalů od prášků leží pod postelí vy-
pnutý telefon.
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III.

Zatímco Barbora zmateně pobíhá po městě, kontroluje 
mosty, Labe, několikrát volá na policii, na vypnutý tele-
fon a nahlíží do všech houštin pod městskými hradbami, 
Tamara buší na dveře poděbradského bytu ve třetím patře 
v ulici Dr. Horákové.

Opírá se o ně, hroutí se k zemi, dál buší pěstí. Hugo 
neslyší. Se sluchátky na uších vybírá soundtrack k novému 
filmu Vrazi, jehož natáčení začne příští měsíc.

Po půl hodině sundá sluchátka z uší, zakloní se v křesle 
a unaveně vydechne. Je hotovo. Zajde si do vietnamské 
večerky koupit k večeři mraženou pizzu.

Zvedne se z křesla v malé pracovně, jejíž stěny pokrývají 
zarámované filmové plakáty. V předsíni si oblékne bílou 
bundu, z háčku vedle dveří sundá klíče.

Otevře dveře. 
Žena s rozcuchanými vlasy a rozmazanými očními stíny 

mu spadne přímo k nohám. 
„Co tady proboha děláš,“ vypadne z něho překvapeně. 

Shýbá se a pomáhá jí na nohy, zavře za ní.
Tamara se probírá. 
„Ty… Hajzle…“ mumlá. „Přišla jsem…“
„Přišla jsi za mnou.“
„Přišla jsem… tě…,“ poslední slovo polkne. Nevysloví 

ho, raději si šetří síly na to, aby to udělala. Však on se dozví, 
proč přišla. Ztěžka zvedá ruce k jeho krku. Hugo se nebrání, 
zatím netuší. Žena obejme prsty a dlaněmi jeho krk a pak 
stiskne. Silně. Nečekaně silně.

Sotva se drží na nohou, ale stisk má pevný. Hugo se 
dusí. Snaží se vyprostit, rukama ji chytá za zápěstí a táhne 
je od sebe, takže pouští její tělo. Tamara se hroutí, visí teď 
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celou svou vahou na jeho krku, čímž se tlak na dýchací 
trubici ještě zvyšuje.

Hugo rudne. Je zaskočený a ne a ne ji přemoci. Dupne 
jí na nohu. Žena vyjekne a pustí ho. Klesá k zemi.

Opět se k ní sklání. Hladí ji po vlasech. Žena štká, muž 
ji k sobě přivine a otírá jí slzy. Líbá ji do vlasů.

„Co mi to děláš, zlato moje?“
Bere ji do náručí, odnáší do ložnice. Položí ženu na 

postel, stáhne z ní černé boty na širokém nízkém podpatku. 
Přikryje ji.

Ležící sebou cuká, ale po chvilce usíná.
Hugo si sundává boty, bundu. Na chvíli se zastaví. Pak 

si sundá i zelenou polokošili, vzorované ponožky a seprané 
jeansy.

Lehá si k ní jenom v červených boxerkách (Hugo Boss, 
699 Kč).

Líbá ji na uchu. Probouzí ji. Tamara se se zavřenýma 
očima otáčí k němu, líbá ho na rty. Otevírá jí jazykem ústa, 
hladí ji po stehnech.

„Přišla jsem za tebou,“ vydechne žena.
Na dveře zabuší policie.
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IV.

S matkou se tedy Barbora setkala až v sobotu odpoledne 
v kavárně. Musela za ní dokonce přijet do Poděbrad, pro-
tože Tamara zažívala s Hugem druhé milostné vzplanutí 
a nechtěla se od svého milence příliš vzdálit. Možná měla 
strach, aby si to zase nerozmyslel.

Vedle stolku tedy měla Barbora již sbalený kufr.5 Tamara 
vypadala spokojeně, Barbora se zlobila. Kdo se tu má o koho 
strachovat? Kdo tu komu vlastně dělá matku? Tamara se 
usmívala jako puberťačka, Barbora jako by za ty dva dny 
zestárla o deset let. Třásla se nevyspáním, dozvuky stresu 
a taky vztekem, tím teď ze všeho nejvíc. 

„Kdyby mě Hugo tak sprostě odkopnul jako tebe, takhle 
trapně bych za ním nedolézala!“ vyčetla jí nakonec.

Tamara se jen ušklíbla. Působila malátně. Udržuje ji 
snad Hugo na práškách? Ne, udržuje se na nich sama. Je 
psychicky na dně, ale Hugův opětovný zájem, prášky a sex 
jí dodávají dobrou náladu.

„Ještě víš málo o životě, holčičko,“ pokusila se ironicky 
o mateřský tón. Působila trapně, když si hrála na zodpověd-
nou matku a snažila se poučovat. Jindy by nechala Barboru 
klidně umřít hlady, vždyť i měsíční příspěvek na studia si 
u ní musela vydupat soudně. A stejně jí dávala míň, než 
měla, takže si Barbora musela čas od času zařídit kontoko-
rent a pak horečně nahánět hodiny na brigádě v nonstop 

5 Odjížděla o den dříve, než měla původně v plánu. S Robertem 
se přesto nesešla. Měla vztek, chtěla být sama. A taky se styděla 
mu přiznat, že cesta byla zbytečná. Navíc, jak ho znala, ještě by 
mohl mít pocit, že ho zavolala jen jako plán B, že o něj vůbec 
nejde, a možná by se urazil. A to teď nepotřebovala, potřebovala 
oporu. A vtom si uvědomila, že tu v Robertovi nemá…
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baru (pozn.: nejedná se o „Sportbar“, o kterém budeme 
mluvit později). Ještěže podroušení hosté dávali vysoké 
spropitné, když se přemohla a dokázala na ty prasáky být 
milá a usmívat se i v půl čtvrté ráno. 

Zkrátka není se co divit, že Tamara ani netuší, kdo je 
Barbořin otec.

„Hugo mě klidně mohl nechat zatknout za pokus o vraž-
du,“ pokusila se o vtip. 

Barbora praštila hrnkem čaje o podšálek, až se ostatní 
hosté ohlíželi, jak to cinklo, popadla tašku a beze slova vy-
běhla z kavárny. Pak se vrátila, práskla stovkou o bar. Bůh 
ví, jestli má Tamara vůbec s sebou peněženku.
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//Díl druhý

/Film Vrazi

I.

Skončil semestr.
22:10. To je vlastně 10:10 pm. Počítá se to? Nebyl si 

jistý. Přesně v  tolik hodin Barbora dorazila zpožděným 
vlakem z Budapešti do Pardubic. Nic ovšem nemělo vypa-
dat stejně jako před loučením v nádražním vestibulu před 
bezmála čtyřmi měsíci.

Odpoledne volal Hugo. Chtěl Robertovi sdělit, že na-
táčení krátkometrážního krimi filmu Vrazi je úspěšně do-
končeno, a mezi řečí se zmínil o Tamaře. Zůstala s ním od 
té doby, co přišla, aby ho uškrtila, ale nakonec si tu agresi 
vybila úplně jinde.

„Je to najednou hrozná bestie,“ smál se do telefonu. 
„V posteli totální odvaz.“

Takhle to bylo? Odkopnuté ženě je dovoleno se vrátit. 
Ta pak udělá cokoli. I to, čeho se dříve zdráhala, co by jindy 
nedovolila. Robert si připadal okradený. Barbora odjela 
sama a sama se vrátila. Necítila tedy povinnost se snažit, 
jako cítila povinnost Tamara k Hugovi? Patrně ne, pozornost 
totiž čekala spíše od něj a byla trochu zklamaná, že ji při 
příjezdu nepřichystal žádné překvapení. Copak na to měl 
čas? Intenzivně pracoval na dalším filmu, dokončoval práci 
na skriptech a nevěděl, co dřív.

[Co dostanou kluci, kteří jsou na své holky hodní? Odmí-
tání a vynucování pochopení.]

Ano, Robert se považoval za dobrého partnera. Sice už 
nemyslel na to, aby přinesl Barboře květiny, a rychleji byl 
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její přítomností unaven, ale i tak. Zkrátka si za tu dobu 
zase zvykl na větší míru samoty a ta mu vyhovovala lépe. 
Také proto byl za zbylé dva měsíce v Budapešti jen jednou. 
A dokonce se ani nezdržel obě původně plánované noci. 
Otrávilo ho totiž, že to zrovna dostala. O několik dní dříve, 
než tvrdil Robertův kalendář. Pak už se jen vymlouval, že mu 
na brigádě nedali volno (občas ještě navštěvoval svou starou 
práci, doktorandský plat nestál za řeč) a musí o víkendu na 
noční v supermarketu.

Poslední dobou to na něj začalo doléhat – všechny její 
špatné nálady a sklony k hysterii. Hlavně to, že nebyla 
s ním, ale někde pryč. Najednou se tak odcizila. Poslední 
týdny před návratem jí psal spíš z povinnosti. Ač mu po 
odjezdu skutečně chyběla a připadal si tenkrát jako čerstvě 
zamilovaný, po jeho první návštěvě u ní v Pešti se to změ-
nilo. Iluze se rozplynula (a nejen vinou skutečnosti, že se 
s ním odmítla milovat na Rybářské baště). Barbora byla 
zkrátka jen Barbora. Žádná víla, žádná erotická bohyně. Jen 
Barbora, holka s očima zapadlýma příliš hluboko.

Ale snášel její nálady, nebil ji, nepodváděl, a dokonce 
občas udělal něco jen tak, jí pro radost. To snad není láska? 
Co by chtěla víc? A to všechno i přesto, že od návratu do 
Čech se s ním vyspala jen jednou. Prý že spolu začnou 
sexuálně žít, až nebude tak protivný, pak se jí vrátí nálada. 
Copak mohl být jiný, když se k němu tak protivně chovala 
ona? Když ho každý večer odháněla? „Až bude sex, nebudu 
protivný,“ říkal jí, ale odmítala to pochopit.

Víc ustoupit nehodlal, už takhle se mu zdálo, že toho 
dělá až moc. Dokonce jí odpustil i snahu mluvit mu do 
toho, s kým si bude natáčet film. Tedy, odpustil. Pokud 
snad můžeme za odpuštění považovat fakt, že se s ní o tom 
nehádal a nic jí nevyčítal, alespoň ne nahlas. Hugův návrat 
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ještě děti.

k Tamaře Huga na jednu stranu před Barborou rehabilito-
val, na druhou stranu už jí to nezajímalo, protože to byla 
poslední kapka, aby vzdala snahy matku hlídat a chránit. 
Pracovní vztah mezi Hugem a Robertem tedy vadit přestal.
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Samostatný

II.

Zatímco byla Barbora pryč, zvykl si její chlapec doprová-
zet do barů starého kamaráda Tea. Koukali po ženských, 
hodnotili, kritizovali, a hlavně pili. Vraceli se zpravidla nad 
ránem.

„Odcházíš?“ zastavila ho Barbora ve dveřích. Právě vyšla 
z koupelny, kam se šla převléknout do nové vyzývavé košilky, 
aby ho překvapila. Aby to zase mezi nimi začalo po všech 
stránkách fungovat.

„Samozřejmě. Přece vidíš, ne?“ Neřekl to zle. Usmál se 
při tom až bezelstně, mile. Skoro jako se na ni usmíval dřív. 

„Vždyť jsi byl v baru včera,“ v tónu zaslechl smutnou 
výčitku. Slovo smutnou podtrhněme.

Měl by zůstat doma. Ano, Barbora má pravdu. Zuje 
boty, napíše Teovi SMS, že dnes ne, musí přece pochopit, 
že už není večer doma sám. Přítelkyně se vrátila, těšil se na 
ni a teď budou trávit večery spolu.

„Jsi pořád někde pryč, úplně na mě kašleš,“ odvážila se 
dodat. Už vyčítavěji než smutně. Esence zůstaly, jen poměr 
se změnil. Poměr je důležitý.

Pokud Robert doteď uvažoval, že večerní plány zruší, 
otevřou víno (Barbora přivezla z Maďarska pár výborných 
lahví za směšnou cenu), vypijí ho nazí v posteli, mezi kaž-
dou skleničkou se trochu poškádlí a než dopijí, nevydrží to 
ani jeden z nich a skončí to neobvykle silným výbuchem 
erotiky… Pokud o tom Robert dosud uvažoval, bylo to 
pryč. Bylo to pryč, jako donedávna ona, která nemá právo 
zasahovat do toho, co začal, když tu nebyla. A teď si snad 
myslí, že se kvůli ní na všechny vykašle, když se milostivě 
vrátila, že bude věrným psem. Ale to se děvenka plete, na 
to ho nechala příliš dlouho samotného v boudě.
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Jistě, byla pryč, protože musela, na to nezapomněl. 
Ale racionalizovat svůj vztek znamená některé skutečnosti 
přehlížet. Prozatím vztek potlačil.

„Zítra zůstanu doma a uděláme si pěkný večer,“ slíbil 
nakonec. Kompromis.

Nechal ji stát v chodbě, jak byla. V průsvitné košilce, 
pod níž se rýsovaly bradavky, žebra, propadlý pupík, piha 
pod ním a čerstvě oholený podbřišek. 
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III.

Hluk. Z reproduktorů muzika, ze které lze rozeznat jen mo-
notónní basy, a v něčem, co je nejspíš refrén, vysoký synthový 
zvuk poskládaný do trapně jednoduché melodie (kus stup-
nice nahoru, kus stupnice dolů a znovu). Text má tak čtyři 
slova, která se neustále opakují, přestože to není skladba 
house DJe, ale je titulovaná jménem zpěvačky. Ta se jed-
noduchý text nenamáhá ani zpívat, ani rapovat, spíš jen 
vykřikuje. Příští rok za to dostane nějakou cenu a na slav-
nostním udílení to předvede jako vždycky – na playback, 
ale polonahá a s kupou tanečnic. Vezme si krátké tričko 
s logem slavné punk-rockové kapely. Frontman té kapely ji 
později v rozhovoru označí za „netalentovanou píču“ a pak 
se budou chvíli soudit. Zpěvaččin management si nenechá 
nic líbit.

Ale zpátky do klubu. Přes song toho není moc slyšet. Teo 
a Robert se k sobě musí naklánět a křičet si do ucha, když 
chtějí hodnotit děvčata v krátkých pastelově zabarvených 
kraťasech nebo jen o málo delších sukních. 

Od pasu nahoru se spousta z nich oblékla ve stylu retro. 
Retro nebo vintage. Volné halenky a trička, nezřídka s kvě-
tovaným vzorem. To je teď moderní. Oblékat se stejně jako 
jejich babičky. Zvláštně paradoxní, jak se slovu moderní 
otočil význam. Už neznamená „nový“, nýbrž „starý“. Retro 
a vintage.

Klub tmavý a plný. Ale malý, takže nezřídka komentují 
jednu dívku dvakrát, třikrát. Opírají se o bar a popíjejí 
Cuba libre.

„Támhleta by šla, co?“ ukázal Robert na kudrnatou 
brunetku na parketě. Velmi štíhlou. Tak, že její nadprů-
měrně dlouhé nohy a velké poprsí působí až nepřirozeně. 
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Těžko určit, jestli má větší kalhotky, než by se dalo čekat, 
nebo jestli jsou to kraťasy a prádlo je až pod nimi.

„Vešel by se!“ zhodnotil Teo a pro jistotu si uhladil krát-
ké blond vlasy gelem vytvarované do fotbalistického číra.

„Znáš ji?“
„Jo. Hrozná šlápota. Jeden drink a vysaje tě, jak kdyby 

ji vyrobila ETA!“
„Zažils?“
Teo zakroutil hlavou. „Ne. Mám přece holku.“
„A to zrovna tobě vadí, jo?“ popíchl ho Robert, kopl do 

sebe zbytek drinku a gestem objednal další.
„Já spím jen se zadanýma holkama. Nemůžu jim do-

volit, aby se cítily, že mají navrch tím, že budou morálně 
čistší, zatímco já budu hajzl. Než vlezu s holkou do po-
stele, musím vědět, že oba děláme stejně špatnou věc. No 
a tahle holka,“ kývl zpátky k odbarvené blondýně, která 
mezitím v širokém rozkročení začala třást zadkem do ryt-
mu monotónní basy, „ta zásadně s nikým nechodí. Takže 
jestli jí ho tam někdy šoupnu, tak maximálně až budu zase 
volný“.

Dopil Cuba libre, objednal další. 
Pokaždé, když současně začínali pít nový drink, zahájili 

ho přípitkem:
TEO: Pijem?
ROBERT: Pijem!
OBA: Carpe diem!
Cink!

Aby udělal Barboře radost, odešel brzy. Chvíli po jedné. 
Přesněji, když stoupal po schodech do bytu a zkontroloval 
čas (čtyři nepřečtené SMS od přítelkyně neotevřel ani teď), 
uviděl na hodinách 01:23. 0123. Čistá postupka. 
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Znamená to něco? Určitě. Jen vážně netušil, jestli dobré, 
nebo špatné znamení. Rozhodl se považovat ho za dobré, 
nechtěl si kazit večer.
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IV.

Čtyři nepřečtené SMS zprávy z předchozí kapitoly.

20:20
Doufala jsem, že dnešní večer strávíme spolu :(. Ani jsi neřekl, 
kdy se vrátíš. Napiš mi, ať o tebe nemám strach. Užij si večer. :*

21:20
Jsi v pořádku? Neodepsals mi, nestalo se něco? Naštvala jsem 
tě něčím, že nepíšeš? Nebo jen nekoukáš na mobil? Napiš mi 
prosímtě hned, jak si to přečteš..

22:33
Proboha, aspoň mi napiš, jestli žiješ, abych byla v klidu, že 
se nic nestalo. :/ Ale mohl bys aspoň dát vědět, kdy přibližně 
dorazíš domů! Jestli mám čekat, nebo jít spát..

23:24
Achjo. Tak já jdu spát. Až si přečteš ty zprávy, tak mi napiš! :(
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tváří,

V.

Předstírala, že spí, že ji nevzbudil. Nechtěla s ním mluvit, 
urazila se. Právem. Měla přece strach a jemu to bylo nejspíš 
jedno. Jinak by alespoň jedinkrát napsal. Když ne sám od 
sebe, minimálně by se podíval na telefon a odpověděl.

Podařilo se mu přijít tiše, ale pak bezohledně rozsvítil. 
Musel být příšerně opilý.

Svlékl se do naha, s pyžamem se neobtěžoval.
Zhasl.
Hlučně se nasoukal pod peřinu a začal ji hladit. Smrděl 

rumem. Ruce vzrušeně těkaly po dívčině těle.
Spí. Musí předstírat, že spí. Měla strach, a on ani ne-

napsal. Tohle tedy rozhodně nedostane, dnes v žádném 
případě.

Klouzal rukou po boku, pokoušel se dostat ji pod její 
zadek.

„Spíš?“ zeptal se.
Mlčela.
Jezdil dlaní po stydkém pahorku.
„Spíš?“ zopakoval trochu hlasitěji.
[Testuje, co mě vzbudí,] došlo jí. Nezabralo nic, samo-

zřejmě. Rozhodla se předstírat spánek, i kdyby jí nad hlavou 
bušil hrnci. Nevzbudí se a nevyspí se s ním (krásný lingvi-
stický paradox!), rozhodla se a nezmění to.

Pak udělal něco nečekaného.
Vzal ji za ruku a tu pomalu sunul směrem ke svému 

klínu. Jejími prsty obepjal svůj úd. A – domněle nepřisti-
žen – znásilnil její dlaň. Když skončil, prakticky okamžitě 
usnul. Ani se nenamáhal jí ruku otřít, byť jen prostěradlem.

Až do rána ležela v posteli jako paralyzovaná, tiše tekoucí 
slzy a nadouvání hrudníku vzduchem představovalo její 
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jediné pohyby. Vinou šoku nemohla usnout, ani vstát. Navíc 
ho nechtěla vzbudit, za žádnou cenu s ním teď nechtěla 
mluvit nebo mu hledět do očí. Cítila se zneužitá, špinavá. 

Ale co, byl přece opilý a nijak jí neublížil, i když mohl. 
Nic tak hrozného neudělal, omlouvala ho sama před sebou, 
zatímco venku pomalu svítalo… Konečně se dokázala ze 
šoku probrat. Tiše vstala a odešla do koupelny smýt ze sebe 
zaschlé semeno.

Pak se vrátí do postele. Bude předstírat, že o ničem neví, 
tak to bude nejlepší.

Jaké myšlenky se jí honily hlavou, zatímco pouštěla na 
ruce proud teplé vody? Snažila se, opravdu se snažila mu 
ten včerejšek odpustit. 

Jenže proč to udělal, ptala se v duchu. Neměl ani špetku 
svědomí a po tom všem strachu, co o něj měla, po tom, jak 
ji nechal samotnou doma a odešel s kamarádem pít a dělat 
bůhvíco bůhví s kým? Po tom od ní ještě něco chtěl? Místo 
toho, aby se omluvil a žadonil o odpuštění?

Ruce byly čisté. Začala drhnout stříbrný náramek. Ten 
od něj. S náramkem jako by nesmazatelně potřísnil všechno, 
co mezi nimi bylo. I když vše smyla, už napořád si bude 
pamatovat, co a hlavně za jakých okolností na stříbrném 
šperku uschlo. Symbol jeho zlovůle. A v tu chvíli, na malý 
okamžik, na zlomek vteřiny…

Ho nenáviděla.
Ihned tu myšlenku zahnala, odvrhla. 
Lze zahnat myšlenku, která se zrodí? 
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VI.

14:47. Chat na sociální síti. Hugo píše Robertovi.

HUGO: zveřejníme to až v září, teď v létě by si nikdo ani 
nevšimnul. ale už je to hotový.
ROBERT: Pošleš mi to? Jsem napjatý :-).
HUGO: ne. přijeď, pustím ti to. chci být u toho, až to 
uvidíš. abys mi řekl bez příkras, co si o tom myslíš. 
ROBERT: Držel ses snad scénáře ještě míň než minule? :-O
HUGO: naopak. víc. chci vidět tvoje nadšení, hehe.
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VII.

Robert seděl v křesle nevelkého obývacího pokoje, Hugo 
ve druhém. Mezi nimi stolek, na stolku dvě lahvová piva. 
Před nimi promítací plátno. Zatažené závěsy nepropouštěly 
světlo, na to si dával Hugo při výběru pozor.
Úvodní titulky.

Scéna jedna, natočena přímo v tomhle pokoji. Podle 
scénáře, ale trochu ovlivněna Tamařinou návštěvou, při 
které se snažila uškrtit Huga. Herečka se Tamaře dokonce 
docela podobá, jen je mladší a ve své snaze úspěšnější. 

Scéna dvě, natočena kousek za městem, v povzdálí se 
tyčí poděbradský zámek.

Dobrý výběr herců. Scénář dodržen skutečně věrně, jen 
pár drobných změn.

Scéna tři. Osudová scéna. Robert se při ní zapotil a na 
okamžik přestal dýchat, když ji tam zahlédl. Vlasy má kratší, 
do půli krku, mírně tmavší odstín, ale stále blond. Možná 
ještě trochu zhubla, ale nebylo pochyb!

„Pěkná, co?“ Hugo si nenechal jeho reakci ujít. Sledoval 
ho a celou dobu se těšil, co na takový herecký úlovek řekne. 
Hrála skvěle a vypadala fantasticky. Ale nebyl to obdiv ke 
kráse, co Roberta zarazilo hlouběji do křesla.

„Musím tě zklamat. I kdybys neměl Báru, tak tahle 
kůstka je na holky,“ zasmál se režisér.

„Kdes na ni přišel?“
„Hm?“ Nikdy dřív se o herce nezajímal. „Doporučila 

mi ji Nina. Ta, co pořádala film fest v Pardubicích. Ně-
jaká její expřítelkyně, co se teď vrátila z ciziny. Moc jsem 
nevěřil, že k něčemu bude,“ vysvětloval. „Prý neměla he-
reckou zkušenost z filmu, ani z divadla. Ale Nina trvala 
na tom, že je to dobrá herečka. Prý si s ní prožila svoje. 
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Tak jsem si řekl, že to zkusíme, a pozval ji na kamerovou 
zkoušku.“

Robert ho sotva poslouchal. Hlavou se mu honilo něco 
docela jiného. Vrátila se. Martina se vrátila. Byla pryč. Kde? 
A proč se za celou dobu neozvala, proč si dala záležet, aby ji 
nenašel? A proč o sobě nedala vědět ani teď? Musí ji najít, 
musí to zjistit. Proboha, vždyť on ji snad pořád ještě…? 
Často na ni přece myslel.

„Já ji znám.“
„Vážně?“
„Než odjela, bydleli jsme spolu. Kde teď bydlí? Máš její 

adresu? Chtěl bych s ní mluvit,“ chrlil ze sebe.
„Můžeme za ní skočit,“ připustil rozvážně Hugo. „Bydlí 

náhodou tady v Poděbradech. Proto mi o ní taky Nina dala 
echo, sháněl jsem herce jen tady z okolí.“

Pokud doteď Robertovo srdce bušilo zrychleně, nyní 
bychom mohli mluvit o snaze zlomit rekord. Martina, 
a zrovna v tomhle městě. Jaká pavučina nahodilostí k tomu 
vedla! Našel ji přes Huga, k Hugovi se dostal přes Barboru. 
Barboru potkal shodou okolností, když slavil rozepsání 
scénáře pro Ninu, jednu z Martininých bývalých. Může 
vůbec něco takového být jen náhoda?

„Raději bych za ní šel sám. Dáš mi adresu?“
„Nevím, jestli by se jí to líbilo.“
„Ale no tak!“
„Ach jo. Jestli se ale naštve a nebude se mnou už chtít 

točit, ručíš mi krkem za to, že mi seženeš stejně skvělou 
a hezkou herečku, jasný? Tak nedělej kraviny, protože oba 
víme, že bys to nezvládl.“

„Kraviny jsem dělal doteď.“ Na vysvětlení téhle po-
známky Hugo netrval. Koneckonců, nebyla to jeho věc.
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VIII.

Vrazi (krátkometrážní, 17 minut). 
Krimi/Akční/Psychologický
Režie: Hugo Sup
Scénář: Robert Prázdný
Kamera: Přemysl Ševčík
Hrají: Imrich Vencl, David Kosztyu, Jakub Obluk, Sabina 
Drábková, Martina Šimková, Tadeáš Komár, Jana Horáková

Divadelní režisér Jakub (Imrich Vencl) je zavražděn bývalou 
přítelkyní (Jana Horáková). Učitel Lukáš (David Kosztyu), 
jeho kamarád z dětství, se rozhodne vyšetřovat případ na 
vlastní pěst. Jak se zachová, až se dozví Jakubovo strašné 
tajemství o pohlavním zneužívání? Kdo je obětí a kdo vi-
níkem? A co teprve, až se v ohrožení života ocitne jeho 
láska Daniela (Martina Šimková)? Vše navíc zkomplikuje 
studentka Petra (Sabina Drábková), která obviní Lukáše 
ze znásilnění.

Film Vrazi je dvacátým snímkem oceňovaného režisé-
ra krátkometrážních filmů Hugo Supa a zároveň druhým 
počinem z pera nadějného scénáristy Roberta Prázdného, 
autora scénáře předchozího Supova filmu Ďáblova vášeň, 
který se těšil příznivému přijetí kritiky a posbíral několik 
ocenění z nezávislých festivalů krátkého filmu.

(Oficiální text distributora.)

Hodnocení: 25 %
Zajímavosti: 

– Přesto, že se jedná o amatérský film, dočkal se ne-
čekané publicity. Především díky tomu, že jde o poslední 
dokončený film oceňovaného kameramana Ševčíka, Supova 
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nepotřebují,

osobního přítele, který na snímku pracoval bez nároku na 
honorář. Brzy po zveřejnění snímku se Ševčík stal jedním 
z klíčových podezřelých v případu vraždy bývalé herečky 
Johanski.6

– Jedná se o nejméně úspěšný film pod režisérskou tak-
tovkou Hugo Supa. Ten ho později označil za svůj největší 
omyl.

– Film propadl jak u kritiky, tak u diváků, zejména kvůli 
slabému scénáři. I přesto, že předchozí film autorské dvojice 
Hugo Sup a Robert Prázdný se později dočkal úspěšného 
celovečerního zpracování, Vrazi jsou jejich poslední spo-
luprací a zároveň posledním filmem, na kterém se Robert 
Prázdný podílel.

6 PROCHÁZKA, Jiří Walker, Josef PECINOVSKÝ, David ZÁ-
BRANSKÝ, Lukáš VAVREČKA, Přemysl KREJČÍK a Jan SVI-
TÁK. Šest nevinných: román na šest nádechů. Červený Kostelec: 
Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-161-8.
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co

/Domácí násilí

I.

Cestu popsal Hugo docela přesně. Od paneláku Robert 
proběhl kolem školního hřiště na lázeňskou kolonádu. Dal 
se doleva, na konci kolonády narazil na nádraží. Chvíli hle-
dal podchod. Do něj pak zaplul, prolétl kolem podzemních 
stěn pomalovaných městskými výjevy a vynořil se na druhé 
straně, na sídlišti, které bylo od města odděleno kolejemi 
a podlouhlou nádražní budovou, aby snad nekazilo lázeň-
ským hostům dojem.

„Až projdeš podchodem, bude to první panelák, který 
uvidíš.“

Robert přešel silnici a hledal v řadě zvonků, dokud se 
nezarazil u nové nálepky s jejím jménem.

Natáhl k ní prst, a pak se zastavil. Měl by odejít. Ne, 
měl by zazvonit. Ale proč, co tam najde? Co jí řekne? Bude 
jí to vyčítat? Asi bude křičet. Chce všechno vědět, má přece 
právo vědět proč, tolik si kvůli ní vytrpěl. A hlavně proč 
ta poslední noc?

Otočil se, odejde. 
Nejistý krok. 
Pak se zprudka otočil zpět, přiskočil a zmáčkl zvonek. 

Musel rychle, než si to stačí rozmyslet.
„Haló?“ ozvalo se z mluvítka zkresleným hlasem dřív, 

než by čekal. Zkresleným, ale přesto jejím, byl si jist.
„To jsem já,“ vyšlo z něj po chvilce nesmyslně.
Ticho. Pozná ho? Jak by mohla.
„Roberte? Jsi to ty?“
Roztřásl se.
„Ano.“
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se

„Pojď nahoru. Nebo počkej, půjdu dolů. Nebo ne, 
půjdu na chodbu, použij výtah. Třetí patro. Budu stát ve 
dveřích, otevřu ti.“

Vedle dveří se ozvalo zabzučení. Strčil do nich, otevřely 
se. Výtah čekal v přízemí.
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jich

II.

Přes zvrásněné sklo dveří výtahu sledoval barevnou siluetu. 
Modré tričko bez rukávů a bílá sukně. Krátká, velmi krátká.

Strčil do dveří, vykročil z kabiny. Než stačil cokoli říct, 
skočila mu do náručí. Políbila ho na tvář a pevně ho k sobě 
přitiskla. 

„Tak hrozně jsi mi chyběl!“ Nestačil říct ani slovo, už ho 
táhla dovnitř. Zabouchla za ním, ani si nesundal boty a už 
ho z chodby postrčila do ložnice, kde ho posadila na postel. 
Nezmohl se na odpor, neměl na to. Pořád nad ním měla tu 
moc jako dřív. Pozoroval ji, v hlavě mu hučelo stejně jako 
před lety a mužství v plátěných tříčtvrťácích se vzedmulo 
už při objetí na chodbě, což musela cítit a teď rozhodně 
i vidět. Hodil si nohu přes nohu, aby to zakryl. Schválně 
se mu s úsměvem podívala do klína, aby upozornila, aby 
ho nenechala na pochybách, že o tom ví.

„Kde jsi byla?“ zeptal se konečně.
„Pryč. Já, já musela.“
„Kde? Proč?“
„Protože,“ zamyslela se. Řekne mu tentokrát pravdu? 

A je to vůbec pravda? „Protože jsem se do tebe zamilovala.“
Zatočila se mu hlava, jak jinak. Zamilovala? Měl radost, 

nebo vztek? A miluje ho pořád, nebo její návrat znamená, 
že ji to přešlo? A pak tu ještě byla Barbora, ale na tu se teď 
pokoušel nemyslet.

„A proto jsi odešla? Tomu nerozumím. Netoužil jsem po 
ničem jiném než být s tebou, proboha! To nedává smysl!“

Sedla si k němu. Naklonila se, ruku mu položila na 
stehno, sesunula mu jednu nohu z druhé a pohladila ho až 
ke tříslu, kde ruku nechala, nebezpečně blízko pohlavního 
údu.
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zbavili.

„Teď už to vím. Proto jsem se za tebou vrátila,“ zalhala 
mu do ucha.

„A proč ses neozvala?“ neznělo to vyčítavě, spíš bolestně.
„Měla jsem strach. A nejdřív jsem se potřebovala usadit. 

A tady ležel ladem byt po babičce,“ zase se trochu odtáhla 
a věcně vysvětlovala. Ruku ovšem nechala tam, kde ležela. 
„Najít si práci a něco si vydělat. Pak se možná vrátit do 
školy a sebrat odvahu jít za tebou. Nevěděla jsem, jestli mi 
to odpustíš.“

Při posledních slovech se k němu naklonila zpět a vol-
nou rukou ho pohladila po tváři. Koupila si odpustek.

Políbila ho. Dlouze, francouzsky.
Zatlačením rukou na hruď ho položila na postel a za-

čala ho hladit v rozkroku. Zrychleně dýchal. Narovnala se, 
sundala si tričko, podprsenku. Pak sukni. Jen kalhotky si 
nechala.

„Ty zůstaneš oblečený? Dobře, pomůžu ti.“
Tak to bude poprvé s mužem. Nechtěla ho najít, ale 

když přišel, byl to přece osud. Našel ji a ona podlehla. To-
lik let potlačovala, že by mohla mít zájem i o chlapa. Tedy 
o Roberta, jiný s ní nikdy ani nehnul. Stáhla mu kraťasy 
ke kolenům a ještě ho hladila přes trenky.

Barbora. Barbora. Ne, to nejde. Tohle bylo proti jeho 
zásadám. Nevěra je přece hnus.

Odstrčil ji, rychle vstal a natáhl si tříčtvrťáky zpět.
Sledovala ho z postele. To tělo bylo snad ještě přitažli-

vější, než když ji viděl nahou posledně.
„Promiň, ale nejde to. Já… Já mám přítelkyni. A tohle 

udělat prostě nemůžu.“
„Děláš si srandu?“ zeptala se spíš zklamaně. „Přijela jsem 

jen kvůli tobě a ty mě odmítneš?“ už zase mu musela lhát. 
„Tohle jsi přece chtěl celé roky.“
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A tím

„Ale už nechci,“ zalhal tentokrát on. Nevěděla, co říct.
Naposledy si smutně prohlédl její téměř nahé tělo. 

Zaslou žil by si mít ji aspoň jednou. Ale nemohl.
Chvatně opustil byt, nerozloučil se.
Běžel na nádraží. Vlak ve směru Pardubice (s přestupem 

v Kolíně) právě přijížděl.
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jim

III.

Jak ubíhala krajina za okny, cítil se volnější.
Zbavil se jí. Navždy dopsal kapitolu Martina. Nepod-

lehl. Trochu ho to mrzelo, to ano, ale dobrý pocit z vlastní 
morálky byl k nezaplacení.

Nepodvedl Barboru, ani když jim to teď skřípalo. Existu-
je větší důkaz lásky? To by měla ocenit, ale neřekne jí to. 
Ne, na to je příliš žárlivá, neměla by vůbec tušit, že se o něj 
někdo pokoušel, bude to tak lepší.

Myslel na ni, po dlouhé době opět zamilovaně.
Nevydrží to, musí jí alespoň napsat.

Blížím se do Pardubic :-). Těším se na tebe. Miluju tě :-*.

Tu poslední větu neřekl už skutečně dlouho. Až tam, na 
posteli Martiny, mu došlo, že to tak je.

Odpověď přišla až za půl hodiny. Nečekaně strohá.

Dobře. Čekám doma.

Ani emotikon nepřipsala. To rozhodně bylo zlé znamení, 
ať už hodiny ukazovaly, kolik chtěly (21:34, pozn. autora). 
Co se proboha mohlo stát? Co se mohlo stát teď, když 
mu vše došlo, když má být vše zase dobré a Robert pro to 
udělá cokoli?

Dobrá nálada vyprchala jako bublinky ze sodovky a na 
návštěvu přišel strach.
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udělali

IV.

„Musíme si promluvit,“ vypálila s kamennou tváří. Větu, 
která nikdy nevěstí nic dobrého. Větu, která od partnerky 
vždy znamená jediné.

„O čem?“
„O nás.“ Tak je to tady, jiná věta následovat nemůže. 

Málokdo to chce říct přímo a přípravné věty jsou osvědčené. 
Partner ještě nic neví, ale už to tuší tak jistě, že by si na to 
s klidem vsadil, nemít zrovna myšlenky úplně jinde.

„Chci se rozejít.“ Hodiny ukazovaly 22:23. „Už to ne-
zvládám. Nejsi jako dřív. Nechováš se ke mně hezky, trápím 
se. Já chci být sama.“ Mezi každou větou krátká pauza, jak 
hledala správná slova.

Jako by ho někdo praštil kladivem. Když vás praští kla-
divem, buď klesnete na pokraji mrákot k zemi, rozpláčete 
se, nebo budete mít vztek a uděláte v afektu něco hloupého. 
Možná hodně hloupého. Od Roberta čekala jednu z prvních 
dvou možností. Neznala ho tak dobře. Sám se doteď tak 
dobře neznal.

„Ne, to nemůžeš! Sakra, patříš ke mně!“
„Ne, nepatřím.“ Také zvýšila hlas, ale snažila se nekřičet.
„Ty mě přece miluješ! Já tebe taky, do hajzlu!“
„Já tebe už ne.“ Další rána kladivem.
Kvůli tomuhle odmítl Martinu? Svoji životní lásku? 

Kvůli téhle nehezké… Tohle dostanou za odměnu hodní 
kluci? Ne, takhle to nebude!

Vztek roste, Robert se přestává ovládat. Jako by jeho pohyb 
řídil někdo jiný, ruka mu vystřeluje k jejímu krku. Pevně 
Barboru chytne a stiskne. Zrudla. Na chvíli trochu povolí, 
aby mohla dýchat. Přirazí ji ke stěně vedle postele.
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největší

Po rudém obličeji jí stékají slzy. Zděšením se nedokáže 
pohnout, jen prsty na křečovitě napjatých rukách se třesou. 
Občas na chvíli zesílí stisk a pak zase povolí. Kousne ji do 
rtu, na místě se objeví krvavá skvrnka. Olízne její obličej, 
přejede tam a zpátky jazykem přes rty, dokud ji nedonutí 
otevřít ústa a pustit ho dovnitř.

„Jsi moje, chápeš to, ty děvko?“ když ji takhle oslo-
vil, zatřásli se oba. Ona strachem a bolestí, on nečekaným 
vzrušením.

Stahuje z ní domácí saténové kalhoty (pod nimi je nahá) 
a kolenem jí roztahuje nohy od sebe. Prsty ji praští přes 
stydké pysky. Vyjekne a z očí jí vytrysknou další slzy. Ještě 
dvakrát to zopakuje. Pak si stahuje kraťasy, trenky a tvrdě 
do ní vniká.

Přiráží, záměrně brutálně. O mnoho necitlivěji, než když 
se kdysi dohodli, že to zkusí drsněji; to měl totiž strach, aby 
jí neublížil. Teď mu to je fuk. 

Zasloužila by si, aby jí ublížil, duní mu mezi spánky. 
Vždyť kvůli ní propásl životní šanci! Jen aby byl s ní, a co 
ona na to?

Občas jí uštědří facku, sem tam ji pokouše v obličeji 
a na rtech. Zmáčkne jí prso. Nejdřív celé, zarývá do něj 
nehty, dokud nezačne křičet. Na ňadru zůstanou ranky po 
průniku nehtů. Pak mezi prsty drtí bradavku. Praští ji přes 
druhé prso, jako by ho fackoval. Mlaskne to.

Je rychlý a brutální. Tuší, že to nebude trvat dlouho, 
tak toho chce stihnout co nejvíc.

Cítí, že se to blíží. Přiráží rychleji, fackuje vší silou, už 
se vůbec nekrotí.

Udělal se, pustil ji. Svalila se na postel. Na budíku u postele 
bliklo na 23:11. Čili 11:11 pm. Všiml si toho. Hned ho 
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radost.“

uklidnilo, když věděl, že udělal to nejlepší, aby je udržel 
pohromadě. Tedy, pokud se 11:11 pm skutečně počítá.

Neplakala. Neměla sílu. Pokud plakala, tak tiše. Bez 
jediného zvuku. Třásla se, ovšemže.

Sedl si k ní na postel a pohladil ji po boku. Jako by říkal 
„tak vidíš“. Vztek? Jeho vztek odtekl společně se spermatem 
a teď je v ní, jen vychladl do ponížení, strachu a bolesti.

„Promiň. Tohle se nemělo stát,“ snaží se to urovnat, 
lituje ji. 

[Zasloužila si to, ale nezaslouží si, aby se trápila, aby jí 
bylo špatně,] rozleželo se mu v uvolněné mysli.

Neřekla nic. Lehl si k ní. Hladil ji, utěšoval, omlouval 
se. Neřekla nic. „Hej Báro, zkouška spojení.“ Ani to s ní 
nehnulo. Minula hodina, dvě, usnul. 
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Sám

/První chlapci

Dívky a jejich první chlapci, kterým je odpuštěno vše.
Někdy tím spíš, že jim něco provedli, že v nich něco zničili.
Robertova oblíbená teorie.
Barbora se v ní
rozpustila.

(…)
Asi jsem už řekla všechno.
To by byl po páté terapii rekord. Usmívá se. Chápu, že 
o tomhle může být extrémně bolestivé mluvit.
To tedy ano.
Zkuste si i přesto vzpomenout. Kdy jste o tom skutečně 
uvažovala poprvé?



Kniha čtvrtá

HAVRAN, část druhá
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tušil, 

I.

Jasně, že pokaždý, když odešel, padla na mě hrozná dep-
ka… Jasně, že vím, že to, čemu všichni říkáme „depka“, 
a opravdo vá deprese je něco úplně jinýho. Jasně, že v tuhle 
chvíli je mi to úplně jedno.

Pokaždý, když odešel za milenkou. Ne, za milenkou 
nechodil. Jen jsem si to tak představovala. Představovala 
jsem si, že má milenku, a taky, že mě to zraňuje. Hlavně 
abych se nějak vyrovnala s faktem, že je mi úplně volný, 
že nám na sobě vzájemně už nejspíš nezáleží. A že celý to 
hraní si na žárlivost ještě dává nějakej smysl.

„Ahoj,“ houkl ode dveří a nečekal odpověď. Ani by ji 
nedostal. Až pak, když za sebou zavře, aby nemohl slyšet, 
jak mě to bolí, že jde pryč. Bolí mě to, nebo se jen snažím, 
aby to bolelo? A k čemu? Nevím. Nevím, a to bolí v kaž-
dým případě.

„Ahoj,“ odpověděla jsem dveřím.
Ticho. 
Tak nepříjemný ticho. A jiný už to nebude.
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II.

Alan seběhl po schodech a vydal se do nejbližšího podni-
ku se mdle osvětlenou vývěskou „Sportbar“ nade dveřmi. 
Nikdo z osazenstva v životě nejspíš žádný sport neprovozo-
val, a možná ani pasivně nesledoval, ale každý maloměšťák 
v Čechách ví, že „Sportbar“ je krycí název pro nejhorší 
putyky ve městě. Často nonstopy, zpravidla plné výherních 
(sic!) automatů.

Pod pojmem putyka si nepředstavujme zakouřenou 
hospodu jako ze Švejka, plnou levného, leč lahodného piva 
a okouzlujících holek lehkých mravů. Putyky, o nichž je 
řeč, se snaží sázet na útulnost dřevěným obkladem, který 
ovšem působí lacině a jeho zakrývací účel přiznaně. Putyky, 
o kterých je řeč, mají několik napolo oddělených prostor 
po jednom stolu a u stěny šipky. Pivo chutná jako naředěné 
a obtloustlá, nepříjemná servírka (jejíž přítel se jmenuje 
Bohouš7 a jezdí s kamionem) ve vytahaném tričku ho nosí 
ve sklenicích, které nikdy neumyje tak, aby zmizely otisky 
prstů a rtů po předchozích hostech.

V putykách, o kterých mluvíme, je pokaždé šero. Hosté 
jsou tiší, pokud sem zrovna nezabloudí parta adolescentů 
cestou z brigády. Jenže i oni brzy ztichnou a splynou s pro-
středím. Roky na zdejším patoku působí závislost podobnou 
jako na heroinu, účinky dlouhodobého užívání mohou být 
srovnatelné.

Alan sem nezapadal. Alan sem utíkal a bylo by to poznat, 
kdyby to někoho zajímalo. Jenže zdejším hostům „to bylo 
buřt“, jak by řekl Bohouš.

7 Bohouš, nikoli Bohumil. Existují lidé, které lze s čistým svědomím 
označovat jen některými podobami jejich jména.
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řekl

„Nemáte něco k jídlu?“ zeptal se Alan servírky.
„Eště někde vzádu budu mít utopence,“ protáhla 

otráveně.
„Tak to radši nic. Jen dvojitou vodku, prosím.“
Podívala se na něj jako na otravný hmyz a beze slova 

odešla. Výherní (sic!) automat zahrál vysokou, rádoby vá-
bivou melodii.
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III.

Sabina se po bytě procházela jen v bílých kotníkových po-
nožkách, jinak nahá. Prohlížela se v zrcadle.

„Jsem tlustá,“ zhodnotila nahlas. „Ale většina ostatních 
holek je tlustších. Aspoň že tak.“

Dneska je to přesně šest měsíců. Počítala to. Dneska je to 
přesně šest měsíců, co to spolu dělali naposled. Přitom jsou 
v nejaktivnějším věku a oba by tak moc chtěli, ale nějak to… 

Sama si to dělala denně. Někdy i dvakrát, když byl 
dlouho pryč a měla na to klid. Alan na tom nebyl o moc 
lépe. Myslel si, že když se zavře do koupelny a nechá 
téct vodu v umyvadle, Sabina nic neuslyší, ale v tom se 
pletl.

A jestli Sabina měla milence?
Ne. Sama nechápala proč, ale ne. Ostatní muži ji po 

těch pěti letech strávených s Alanem připadali najednou 
neuvěřitelně cizí a představa, že by se jí měl nějaký dotýkat, 
byla… jak je to správné slovo? 

Nemůže na žádné přijít… 
Koneckonců na tom nesejde.
Došla k posteli, lehla si na ni a cítila, jak pomalu umírá. 

Vedle Alana to dávno přestal být život, ale co by přišlo bez 
něj? Ještě nedávno si nedovedla představit jinou budoucnost 
než dvě děti, dům se zahradou, kočku (nebo psa, ona by ra-
ději psa) a Alanovy doteky, dokud oba milenci neze stárnou 
natolik, dokud nezemřou. 

A najednou prázdno.
Snažila se, opravdu se snažila. 
Když se jí ale dotkl, zůstala chladná. Když do ní vnikal, 

připadalo jí, jako by se jí to vůbec netýkalo, jako by u toho 
snad ani nebyla. Prostě to vyprchalo. Pokoušela se vzrušit, 
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proto, že

ale po čase se přistihla, že to vlastně předstírá. Před ním, 
před sebou.

Na dřevěném stole zavibroval telefon. Došla k němu.
Alan. SMS zpráva. Dnes asi není u milenky (cítila, jak 

ji zaplavil klid; jestli má Alan milenku, alespoň teď u ní 
není). Dnes není u milenky, dnes je melancholický a opilý 
(to chodí v páru).

Myslíš, že to mezi náma ještě někdy bude dobrý? Stálo 
ve zprávě.

„Víš, jak dělá havran, zlato?“ blesklo jí hlavou. „Víš to?“
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cítil

IV.

Sere mě. Neskutečně mě sere, ale přitom ji pořád… To 
už možná ne, ale určitě ji mám pořád rád. Je to vůbec 
možný? Jako jestli to dává smysl. Asi nedává, ale prostě to 
tak nějak cítím.

„Eště pívo?“ zeptala se číšnice. Jak ta je hnusná! Takhle 
vypadá tlustá ženská, zatímco pro Sabinin zadek by každej 
chlap vraždil. A já asi taky, jenže ta holka se poslední dobou 
chová tak… Tak ledově, že mi její přitažlivost dochází snad 
jen tehdy, když jsem opravdu nadrženej nebo když po ní 
kouká jinej chlap.

V prvním případě jsem se to už naučil neřešit, nezkou-
šet. Prostě jsem se sebral a šel si ho vyhonit. A byl klid. 
Ve druhým případě byla hádka. Obojí k ničemu.

„Už jen malý,“ odpověděl jsem číšnici s ksichtem bul-
doka a tělem březí medvědice. „Brzo půjdu domů.“ Něco 
zamručela, asi jako že jí je fuk, kam potom půjdu.

Nechtěl jsem pít víc, lezla na mě melancholie. Ale už 
bylo pozdě. Chvíli jsem si pohrával s mobilem v ruce.

Nenapíšu jí, určitě napíše první…
Pokud nenapíše do dvou hodin, ozvu se…
Tak do hodiny. Když tu nebude zpráva přesně ve dva-

cet jedna nula nula, napíšu jí, abych měl jistotu, že je 
v pohodě…

Potvrzení o doručení. Sabina: Doručeno, pípnul mi te-
lefon pět minut po osmé. Srabe, nic nevydržíš. Možná by 
si tě vážila, kdybys ji nechal trochu vycukat.
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sám

V.

Přijď domů, stálo ve zprávě, kterou mu poslala v odpověď. 
Nic víc. Nic k jeho otázce. Žádný příslib, ani udušení na-
děje. Přijď domů.

A najednou měl Alan hrozně naspěch. Pivo do sebe 
kopnul (půlku tam nechal), vyskočil ze židle, zaplatil – 
číšnici trvalo neuvěřitelně dlouho, než přinesla účet. Vy-
šel ven, přeběhl ulici – málem ho srazilo auto –, vyběhl 
schody.

Roztřesenýma rukama odemkl. Co čekal? Čekal Sabinu 
v podvazcích a sotva viditelných kalhotkách? Něco, co by 
vzbuzovalo erotické fantazie, si naposled oblékla… už si 
ani nepamatoval kdy. Ale spěchal. Třeba ho chce překvapit. 
Třeba jí to konečně došlo. Třeba.

Seděla v  ložnici, na sobě hnědou mikinu velikosti L, 
ačkoli obvykle kupovala oblečení velikosti S. Četla si v tlusté 
knize.

„Jak bylo venku?“ zeptala se nezúčastněně. Pochopil, 
že všechno zůstalo při starém. Žádná vášeň, žádné erotické 
prád lo, žád ná resuscitace pohlavního života. Jejich primár-
ní pohlavní znaky byly dál téměř zbytečné, jen nástroje 
k vyměšování.

„Pivo hnusný a nikdo z kámošů nakonec nepřišel,“ 
odpověděl.

„Aha.“
Mohla se podrážděně zeptat „Tak proč jsi teda nezůstal 

doma?“ a vyvolat hádku. Mohla se také úplně jiným tónem 
zeptat „Tak proč jsi nezůstal tady se mnou?“ a vyvolat pocit, 
že vedle ní na posteli je jeho místo. Mohla zkrátka projevit 
zájem. Jakýkoli. Jenže „aha“ a civění do knihy neznamenalo 
nic.
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na

Proč chtěla, aby přišel?
Pustil to z hlavy. Převlékl se, lehl si vedle ní. Vedle, i když 

byste mezi nimi mohli projet na koni, možná i s kočárem.
„Půjdu spát,“ řekl.
„Já taky.“ Zhasla.
Zase to ticho. Tentokrát doléhalo na oba. A pak konečně 

něco jiného, jen na okamžik. Přitulila se k němu.
„Chtěla bych to ještě jednou zkusit,“ špitla a pohladila 

ho po krku.
„Ještě jednou?“ zeptal se. „To zní jako naposled.“
Ztuhla. 
Trefil se. Rozbušilo se mu srdce, jí také.
„To má být poslední pokus?“
„Ano,“ odpověděla najednou tak chladně, že bylo jasné, 

jak tenhle pokus dopadne. Trochu se odtáhla.
„Co je?“ zeptal se, i když ve skutečnosti pocítil úlevu. 

Chtěl ji, ale zároveň nechtěl. Chtěl, protože byla sexy. Chtěl, 
protože bývala živá a žhavá a on si to pamatoval. Když se 
ještě nenudila… Když ho ještě nenudila.

Nechtěl, protože věděl, jaké by to bylo teď.
„Nic. Asi to takhle nemá cenu,“ řekla konečně nahlas.
„Takže,“ vydechl a krátce se odmlčel. Nemohl to říct 

najednou. „To znamená konec?“
„Asi.“
„…“
„Bolí to?“ zeptala se po chvíli.
„Ano. Strašně,“ zalhal a vyděsilo ho, když si to uvědomil.
„Mě taky,“ zalhala a ulevilo se jí.
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sobě,

VI.

Když to mezi Sabinou a Alanem skončilo, sebral posled ní 
tašku a klíče nechal v předsíni na háčku – té první věci, co 
sem společně pořídili. 

Když to mezi Sabinou a Alanem skončilo, nevěděla 
najednou, co si počít.

Tolik svobody a nejistoty, tolik možností a tak málo 
chuti s nimi cokoli udělat.

Pro začátek si zašla na koncert naprosto neznámé pun-
kové kapely – ne snad, že by se jí líbil hospodský punk, 
ale Alan ho vyloženě nenáviděl, takže podobnou muziku 
celých pět let prakticky ani nezaslechla, a mělo-li být něco 
symbolickou tečkou, nenašla by lepší.

No a tam se samozřejmě opila, co taky jiného po rozcho-
du dělat. Házela do sebe jeden panák vodky za druhým 
(vodku taky nikdy s Alanem nepili; tu sice pro změnu 
nesnášela hlavně ona, nicméně ani on ji nemusel), ale sama, 
to bylo důležité.

„Můžu tě pozvat na panáka?“ přimotal se jeden z mála 
kluků v jeansech bez děr.

„Vodjeď,“ zavrčela, snad aby zapadla mezi místní holky 
s piercingem v nose, napůl vyholenou hlavou a většinou 
poměrně neforemným zadkem. Nebyla tu sice jediná, kte-
rá by stála za hřích (hezké mladé punkerky a jejich ožralí 
partneři, co připomínají spíš bezdomovce než jejich dru-
hou polovinu, a nikdo s mozkem na svém místě nechá-
pe, co k nim ty holky táhne, ty jsou kapitola sama pro 
sebe), ale těch hezkých tu zkrátka celkově příliš mnoho 
nepotkáte.

„Ale no tak, jeden drink,“ nedal se odbýt. „Nenech se 
prosit.“
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jak

„Nepros mě, nesnáším to. Spokojenej?“ Než stačil za-
reago vat, popadla malou bílou kabelku (velikost tak akorát 
na mobil, peněženku, náplast, plato s antikoncepcí a gu-
mičku do vlasů) a opustila klub.
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stárne.

VII.

Sabina druhý den ráno byla úplně jinou Sabinou, než jakou 
bývala ještě večer před tím. Nebo alespoň úplně jinou být 
měla. Když to totiž s Alanem definitivně ukončili, zase to 
na ni padlo. Jasně, vedle Alana se už cítila tak nějak mrtvá 
a jinak to ani dopadnout nemohlo, ale to přece nezname-
ná, že se s tím srovná jen tak. Seděla doma (dohodli se, že 
zůstane v jejich pronajatém bytě a Alan si gentlemansky 
najde jiný) a brouzdala po internetu. Pročítala články pro 
ženy, snažila se vyhýbat těm o partnerství a přednost dávala 
další fázi, tedy těm po partnerství. „Jak se vyrovnat s rozcho-
dem“, „Nový život a příprava na novou lásku“, „Opustil vás? 
Nezoufejte, udělejte si čas sama na sebe!“ Hloupé články 
plné překlepů a pravopisných chyb, ale nakonec podlehla 
jednomu trochu inteligentněji napsanému, který označoval 
rozchod za  přechodový rituál. A rituál musí mít nějaké ná-
ležitosti, je třeba něco udělat, něčím se od bývalého partnera 
odstřihnout. Nejlépe něco, s čím by váš expřítel nesouhlasil.

Chvíli přemýšlela nad hromadnou souloží s partou oškli-
vých chlapů, ale to se jí zdálo až příliš riskantní a příliš málo 
lákavé, nakonec tedy zvolila punkový večírek. Pro její duši 
navyklou na jazz byl výsledek skoro stejným utrpením, ale 
po nesladěné partě muzikantů si alespoň nepřipadala jako 
děvka. A kdyby to nestačilo, chlapů tam bylo dost a nebyl 
by problém ze sebe pro ten večer děvku udělat. Jenže celé 
ji to spíš otrávilo.

Představovala si, že vypije pár vodek, skočí do kotle mezi 
pogující chlápky s čírem na hlavě, ráno se probudí a všechno 
bude jiné, protože se odstřihla. Pocit odstřižení, a tedy oče-
kávaná úplně jiná Sabina, však neměl ráno příliš dlouhou 
životnost. Zhruba jen dokud se nevyzvracela a nezbavila se 



178

Jeho

tak toho nejnepříjemnějšího tlaku v žaludku. Pak zase začala 
přemýšlet nad tím, proč se vlastně opila. Ale co, jinak to 
přece nešlo, přesvědčovala samu sebe o něčem, čím si vlastně 
byla jistá. Jenže iluze o sobě samé zkrátka nemohla vydržet. 
Sabina se snažila vzepřít tomu, co považovala za Alanův vliv. 
Všemu, o čem si myslela, že právě tam v ní končí Sabina 
a začíná Alan, v překladu všemu, co považovala za usedlé 
a příliš klidné. Včerejšek byl toho důkazem. Jenže jeden 
večer pochopitelně nestačil. Sabina zvlčela, neboť Sabina 
nyní byla přesvědčena, že zvlčet potřebuje. Budoucí Sabina 
pochopitelně nabude přesvědčení, že zdivočelá Sabina „byla 
úplná kráva“, ale o tom zatím ještě neví. 

Později tedy narazí na pár dalších chlápků, nejdříve 
špatných (především v klubech), pak víceméně dobrých 
(především jinde než v klubech). Po čase se dokonce zno-
vu začne stýkat i s Alanem (Ne, intimně ne. Ano, jsem si 
tím jistý.) a později mu dokonce přijde na svatbu. S kým? 
Na to si ještě budete muset počkat, nicméně přidržujme 
se toho krásného klišé, že každá správná pohádka končí 
svatbou… Ano, šťastný konec v podobě svatby je naprosté 
klišé, stejně jako je klišé to, že kdykoli se v nějakém příběhu 
objeví Japonka, okamžitě má co do činění s pornografií…



Kniha pátá

MARKÉTA
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generace

Kašlu na nějaká znamení.
Ale ona k tobě nepatří, řekli mi.
Nezáleželo na tom. Nebo záleželo, nakonec měli vždycky 
pravdu. Jako tenkrát, když jsem se ptal, jestli je to pravda, 
jestli spala s někým jiným, jestli to všechno byla jen iluze.
Třikrát zamávejte záclonou, řekl jsem,
jestli je to pravda, řekl jsem.
A navzdory bezvětří cípek záclony proklouzl skrz škvíru 
polo otevřeného okna a třikrát zvenku pohladil okenní ta-
bulku. A pak nic. Vrátil se. Zase ticho a bezvětří.
Do týdne to prasklo.
Měli pravdu a já ji pak už nikdy neviděl. Nezáleželo na tom, 
skoro jsme se neznali. Vlastně na tom záleželo a možná jsme 
se znali trochu víc, ale to už je historie.
Tenkrát měli pravdu.
Všechno byla iluze, zamávali mi záclonou.
Všechno byla iluze, řekli a měli pravdu.

Jestli máte svou oblíbenou pornohvězdu, něco je špatně. 
Měli byste vyjít ven. To neříkají oni, to říkám já.
Ta moje si říkala „Mae“ nebo taky „Sandra ASSasin“, ale ve 
skutečnosti se jmenovala Markéta a poznali jsme se ještě na 
střední škole. Dávno před nějakou Mae, Sandrou, dávno 
předtím, kdy nepřišla na setkání rok po maturitě, protože 
zrovna Jeremiáš objevil to video a pochopitelně ho pak 
viděl každý z nás.

Musím ti něco poslat, napsal mi. 
Pamatuješ na Markétu? zeptal se zbytečně.
Jo.
Koukej, a připsal smajlík.
Poslal odkaz na video.
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Máte přítele? zeptal se chlápek za kamerou. Vidět nebyl, ale 
jeho hlas zněl unaveně, i když se to snažil skrývat. Natáčel 
každý den. Unavily ho krásné dívky, hezká těla, souložení 
někdo přesekl, vyřízl mu z prostředka srdce a zůstalo sou-
žení. Ne že by ho to nebavilo. Ne že by jeho ego nerostlo 
každou minutu, s každou roztaženou holkou, ale citově 
otupil tak, že to ani nedokázal poznat. Souložil, soužil 
a uvědomoval si jen to první. Cítil se šťastný, ale ta iluze se 
rozplyne. A nebo nerozplyne, a celý tenhle odstavec je jen 
moralistický konstrukt a ten chlap je mnohem šťastnější 
než my ostatní. Kdo ví. Zeptal bych se ho, kdybych ho 
potkal? A věřil bych mu, kdyby řekl, že je šťastný? A věřil 
bych, kdyby říkal, že je nešťastný a citově prázdný? To už 
vůbec ne! Ale především, a to musí zaznít první, bych se 
nezeptal. 
Ne, nemám, odpověděla mu plaše. Plaše? Proč plaše? To jí 
nedochází, že za chvíli s ním bude souložit (tak neintimně 
a neosobně) a bude to v pořádku? Nebo je už tohle součást 
hry? Dochází jí přece všechno, ostatně proto přišla. Byl 
jsem zmatený, dvacet let starý kluk, co se příliš zamýšlí 
u pornografie.
To je asi výhoda, zasmál se.
Neřekla nic.
Jděte si dát sprchu. Vezměte si župan, oblečení nechte tady.
Svlékla se, odešla nahá. 
Každý kus oblečení pečlivě skládala a rovnala do komínku. 
Když se ohýbala, kamera v jeho rukách zabrala detail jejího 
pozadí. Proč skládala oblečení? Nikdo ji nesmí vidět na 
ulici pomačkanou? Cizí lidi nesmí ani napadnout, že právě 
prožila něco divokého? Ty stejné lidi, kteří by její obličej 
na ulici ihned zapomněli, ale pokud ho uvidí na interne-
tu, vryje se jim do paměti? A co přátelé, rodina, budoucí 
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najednou

partneři? Možná jí na tom nezáleží, možná počítá s tím, že 
to všichni uvidí.
Já se za to nestydím, usměje se pak, usrkne koktejlu a její 
jediný argument bude neprůstřelný. Proč tedy ale skládá 
oblečení?
Střih. Přišla v županu. Hra musí začít znovu, nahota, která 
měla navnadit diváka, nyní na chvíli neexistuje.
Stáhl si kalhoty. Klekla si.
A pak už to nemá cenu dál detailně probírat, každý z nás 
to někdy viděl.
Poslední poloha proběhla na gauči. Když skončil, podal jí 
papírový kapesník, aby si ho setřela z břicha.
Pak tam stála, složené oblečení držela jednou rukou.
Chlápek už se oblékl. Podal jí peníze. Pět stovek. Tak, aby 
to bylo vidět.
Rychle je sebrala a zmačkala do dlaně.
Zmačkala je, protože ukázala svoji cenu. Tu, kterou by každý 
s chutí přeplatil v desítkách násobků. Až doteď.
A pak jsem si toho všiml. Markéta se poprvé zcela upřímně 
a nehraně zastyděla.

Dost dobrý, co? zeptal se Jeremiáš.
Slečna Markétka byla vždycky asi trochu kurvička, dodal 
ještě.
Koukalo jí to z očí, dodal ještě.

Jenže tak to nebylo.
Vzpomínám na ten den, kdy se poprvé objevila ve škole. 
Bylo nám mezi sedmnácti a šestnácti.
Sedla si vedle mě. 
Nesedla, byla posazena. Ne, nebyla posazena, sedla si sama, 
ale učitelka vybrala místo.
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stávala

Sem si sedni, to je jediné volné místo, instruovala. Posadila 
ji vedle mě.
Moc toho nenamluvila. Taková zakřiknutá holka. Nevšímal 
jsem si jí, tenkrát ještě ne. Možná mi přišla hezká, ale já to 
nedokázal rozlišit. V té době by se mi líbila každá druhá, 
kdyby mě jen nechala se jí dotknout. Byl jsem nula a bylo 
to poznat. Holky vycítí nízké sebevědomí. A taky jsem byl 
ošklivý, a to je nejspíš další důvod.
Viděli jste tu novou kost? bavili se o ní kluci o přestávce.
Tak co je zač, co říkala? bavili se díky ní tentokrát i se mnou.
Nic. Moc toho nenamluví, řekl jsem. A pak už se se mnou 
zase nebavili.
Je divná, říkalo se po čase.
Ta snad nikdy neměla kluka, říkaly po čase holky.
Stará panna, říkali o ní kluci, protože nikomu z nich se ji 
nepodařilo sbalit. Ukecat na rande. Cokoli. Nikdo ji neměl, 
nikdo ji s nikým neviděl, o nikom nemluvila.
Stará panna, posmívali se, když u toho nebyla.

Markétka byla vždycky asi trochu kurvička, řekl přesto 
Jeremiáš, a všichni se na školním srazu o pár týdnů poz-
ději chovali, jako kdyby to tušili, věděli, jako kdyby to už 
tenkrát byla pravda. Nemluvili o ničem jiném. Byla to už 
tenkrát pravda?
Asi ne.
To je vaše první natáčení? zeptal se přece chlápek na videu.
Ano, řekla přece Markéta. A pak dostala pětistovku. Holka, 
co ví, jak to chodí, by snad chtěla víc, nebo ne?
To je jasný, že ji nikdo z nás nedostal, prohlásil někdo jiný 
na třídním srazu.
Bůh ví, kdo ji už tenkrát projížděl, dodal ještě.
Nechutný. Taková děvka, říkaly holky.
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dospělou.

To je fakt coura, řekla ta, co sbalila učitele češtiny a ten 
se pak rozvedl. Po maturitě ho nechala, ale odmaturovala 
s vyznamenáním.
Brzy jsem z večírku odešel a Markétu pustil z hlavy.
Markéta zmizela. S nikým z nás neudržovala kontakt, pro-
padla se do země.
A já taky, ale jiným způsobem.
Ani po jednom z nás by pes neštěkl. A my dva po sobě 
vzájemně taky ne.

Tak jsem odešel na vysokou.
Daleko.
A pak jsem zahlédl Mae. A o nějaký čas později Sandru. 
Byl jsem už dlouho sám, abych to vysvětlil.
Nic nevysvětluj, řekli mi.
Nebudeš sám věčně, řekli mi.
Když se necháš vést správnou cestou, řekli mi.
A pak poslali pár znamení, abych si dával pozor.
A večer jsem potkal Markétu.
Seděla na plastové židli v jednom z podniků řetězce rychlého 
občerstvení.
Pila dietní kolu. Na někoho asi čekala.
Drahé oblečení odhalovalo dost, ale ne příliš.
Tentokrát to dávala najevo. Takhle se oblékají holky v klu-
bech a barech, které pak chce každý sbalit a jim to dělá 
dobře. Ale nedají to znát. Jsou na prachy. Chodí s bohatými 
pupkáči. Na jednoho takového tam určitě čekala. Určitě 
byla na prachy. Dobře, tohle je předsudek, ale nikdy jsem 
neřekl, že jsem dokonalý, že nemám předsudky, že nejsem 
plný zášti a závisti.
Ale stejně si to o těchhle holkách myslí většina z vás. A víte co? 
Většinou máte pravdu.
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Příběh

Nevšímej si jí, řekli mi.
Kdo že vlastně jsou ti oni?

Nikdo takový neexistuje. Je to jen ve vaší hlavě, řekl mi 
doktor.
Potřebujete s někým diskutovat o tom, co udělat, co je podle 
vás správně a co není, řekl mi doktor.
Ale nemáte blízkého přítele, kterému byste mohl věřit, 
řekl mi doktor.
Tak se ptáte sám sebe a odpovídáte si nějakou vyšší entitou, 
řekl.
Doktor Bláha mi vlastně sdělil, že jsem se ze samoty trochu 
zbláznil.
Ale doktor Bláha toho říká někdy až moc.

Seděla tam, popíjela dietní kolu, na někoho čekala a za-
bíjela čas listováním knihou Saint-Exupéry – Archanděl 
a spisovatel.
Vždycky měla ráda Malého prince. Každá holka zůstane 
v  jádru dítětem a je jedno, jestli jde o nepolíbenou stu-
dentku, učitelku biologie nebo holku, co točí pornofilmy.
Ale mě zaujal ten anděl.
Vidíte to? zeptal jsem se těch svých a nečekal na odpověď.
A pak jsem odešel. 
Sebral svou objednávku, zaplatil a zmizel.
A zamiloval se.
A tak opravdově jako ještě nikdy.
Nesmyslně.
Nepo chopitelně.
Nemohl jsem spát, a když jsem spal, zdálo se mi o ní.
Ráno jsem si pustil její video. Začal jsem žárlit a ty chlapy 
nenávidět.
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se

Natáčely s ní i holky. Raději jsem se díval na ně. Často šlo 
o jednu a tu samou Asiatku. To se mi líbilo. Ale po čase 
jsem žárlil i na ni.
Prober se, říkali mi.
Nech ji být, říkali mi.
Najdi si normální holku, říkali mi.
Táhněte, odpovídal jsem.
Chci ji potkat, prosil jsem je později.
Chci s ní mluvit, prosil jsem je později.
Obejmout ji, políbit, získat, prosil jsem je.
Dobrá, řekli.

To ráno jsem si udělal míchaná vejce, to si pamatuji přesně. 
Tři vejce, kousek chleba s máslem, mátový čaj.
Zbytek dne jsem nejedl nic, byl jsem nervózní. Poznal 
jsem to. Poznal jsem, že dnes ji potkám, že dnes se změní 
můj život.
Změní se dnes můj život? zeptal jsem se jich.
Ano, řekli, a pak se odmlčeli.

Celý den jsem ji vyhlížel. Po snídani jsem se oblékl, zamkl 
byt a vyšel ven.
A vyhlížel.
Nákupní centrum. Markéta nikde.
Park. Markéta nikde.
Poledne. Markéta nikde.
Takhle jsem si to psal do deníku. Při každém zápisu jsem 
je prosil, ale neodpovídali.
Ještě pár znamení. Ignoroval jsem je.
Procházka kolem zámku. Markéta nikde.
Náměstí, druhé náměstí, kostel, divadlo, třetí náměstí. 
Markéta nikde.
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uzavíral.

Zaplul jsem do restaurace. Sedl si stranou od baru, do té 
části podniku, kde bylo téměř prázdno.
Kávu, řekl jsem číšnici.
A něco k jídlu, dodal jsem.
Jakou? A co k jídlu?
To je jedno, vyštěkl jsem. Bylo to jedno. Vzala to a odešla.
Přinesla steak se zeleninou a espresso. Jídla jsem se ne-
dotknul, kávu jsem upíjel.
Když vtom.
Dívčí smích.
Dvojí dívčí smích si sedl vedle mě.
Ohlédl jsem se.
Markéta.
Jsi to ty? přerušil jsem jejich hovor. 
Otočila se.
Martine?
Ano.
Ahoj.
Ahoj.
To je náhoda.
Ani ne, ale to jsem neřekl. Poděkoval jsem těm nahoře, ale 
nedali mi odpověď.
Pak chvíle trapného ticha. Co mám říct?
Miluju tě, chtěl jsem říct, ale mlčel jsem.
Čekal jsem na tebe, chtěl jsem říct, ale mlčel jsem.
Prosil jsem o tebe, a teď jsi tady, chtěl jsem říct.
To je Martin, řekla Asiatce.
To je Luna, otočila se pak ke mně. Znal jsem ji. Z těch videí.
Luna je moje přítelkyně, dodala.
Snoubenka, zasmála se Luna.
Registrované partnerství, dodala jedna z nich na vysvětlenou.
Nechápal jsem to. Prosil jsem o Markétu. Dostal jsem ji. 
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Chtěl

Přišla a měla odejít se mnou.
Ta špinavá naplavenina tu překáží.
Chtěl jsem popadnout steakový nůž a bodnout ji.
Ale neudělal jsem to. 
Nechtěl jsem ten nůž vzít, nevím, co to do mě vjelo, říkal 
jsem pak soudci.
Ale udělal jste to, odpovídal.
Ne. Nevím. Nevěděl jsem. Nepamatuji si to.
Mám výpadek.
To se mu v afektu stává, říkal u soudu můj doktor.
Ukázal předpis na moje léky.
Nebral je, říkal u soudu můj doktor.
Snažil jsem se mu domluvit, ale nemohl jsem ho nijak 
donutit, říkal u soudu.
Varovali jsme tě, říkali mi v hlavě.
Máte štěstí, že váš útok přežila, řekl mi právník.
Ten trest by byl jinak mnohem vyšší, řekl mi právník.
Markéta a Luna seděly v objetí. Když se na mě musela 
některá z nich podívat, poznal jsem tu nenávist. 
Tak čistou jako její stud, když mačkala v ruce pětistovku.
Vrátím se, řekl jsem jí.
Vrátím se pro tebe, řekl jsem jí.
Miluju tě, chtěl jsem ještě říct.
Dali mi za to vyšší trest.
Zastrašování, řekli. 
Když se dostane ven, má klientka nebude v bezpečí, řekl 
její právník.
Žádáme o ústavní léčbu, řekl můj právník.
Žádám své anděly o pomoc, řekl jsem.
Ale nepřišli. 
Byli pryč, mimo moji hlavu. Navždy. Doktor by na mě 
byl hrdý.
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s tím

Viděli jste ten článek? ptal se spolužáků Jeremiáš a posílal 
odkaz.
Vždycky jsem věděl, že je to magor, říkal spolužákům na 
třídním srazu.



Kniha šestá

BARBORA
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bojovat.

//Díl první

/Seznam postav

Když se přede mnou svlékala, neznamenalo to nic.
Nic.
Nic. Nic. Nic.
Nic, který ze začátku bolí, ale pak si zvykneš, otupíš. 

Cvak. Cvak. A ještě jednou roztáhni nohy a dej tam ruku, 
ale ne tak, tohle zakrývat nesmíš. Super, a zítra přijde Hu-
bert a nafotíme tě v akci.

Zabalil jsem foťák, oblékla se. A bylo po všem.
„Nemáš cigáro?“ Jasně, že jsem měl. Sám nekuřák, ale 

většina holek, co sem chodí, to dělá. Podal jsem jí krabičku, 
pár jsem si jich vždycky v ateliéru udržoval plných.

„V kolik zítra?“ vyfoukla obláček. Prošel jsem kolem 
pohovky, na které se ještě před chvílí rozvalovala a rozta-
hovala půlky, kterejma na nich teď seděla v dlouhý červený 
sukni. Otevřel jsem okno. Zbytečně, ateliér stejně smrděl 
kouřem tak, že se nikdy nevyvětrá.

„V devět,“ řekl jsem. Přikývla.
„Hodíš mě domů?“
„Vzali mi papíry.“
„No jo, vlastně. Pojedu autobusem.“
„Jo.“
A prostě odešla. Čapla kabelku, ve který vždycky měla 

nějakou tu knížku se Sherlockem Holmesem, a usmála se 
na rozloučenou. Holka s krásným jménem a tělem. Holka, 
která se někomu mohla zdát na dně. Bohyně a zároveň 
prostitutka, aspoň podle měřítek spousty lidí. Pro mě ne, 
teda aspoň v ty dny, kdy tady nebyl Hubert nebo někdo 
podobnej s nadprůměrně dlouhým chobotem. Zamilovat 



194

Jenže

se do ní muselo být snadný, hlavně když člověk netušil, že 
dělá tohle. 

A kdo se líbil jí? Nejdřív ji zklamali kluci, pak holky. Pak 
byla sama. A pak začala fotit a především natáčet, přestala 
studovat (zhruba v době, kdy já začal). První sadu fotek jsme 
dělali spolu. Já jako neznámej kluk, co si focením vydělává 
na školu, a ona jako neznámá modelka, která chce promo 
fotky, aby mohla obeslat agentury. Teď si měla brát holku. 
Taky z branže.

Jestli jsme se spolu někdy vyspali? Proboha ne, nikdy 
jsem se jí pořádně ani nedotknul. Ze začátku jsem chtěl, 
ale pak mi došlo, že to není dobrý nápad. O to víc by mě 
štvalo, když jsem ji pak měl fotit s Hubertem. Vlastně ne, 
ten první, kdo přišel, to nebyl Hubert, ale chlápek, co si 
říkal Gringo. Na pravý jméno si nevzpomenu. Hubert měl 
přijít zítra poprvé. Poslali ho z agentury, která po první sérii 
fotek začala tuhle holku zastupovat. A líbily se jim i fotky, 
tak se doptali na toho šikovnýho, a hlavně levnýho kluka. 
A od tý doby jsme dělali spolu. Já a Luna.
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nebylo

Jméno: Luna Park
Věk: 28 (hádali byste jí maximálně 22)
Pohlaví: žena
Barva vlasů: černá
Délka vlasů: jeden centimetr pod lopatky
Barva očí: šedá
Váha: 54 kilogramů (+/-)
Velikost podprsenky: B
Výška: neuvedena
Oblíbená hudba: klasická
Oblíbená četba: detektivky
Záliby: hra na housle
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jak

Slušný holky, jestli něco takovýho vůbec existuje, se kolem 
mě zrovna nemotaly. A slušný kluci už vůbec ne, ale ty 
jsou ještě větší science fiction. Většina chlápků, co jsem 
znal, byli něco jako Hubert. Prasáci, nagelovaný frajírci, 
co píchaj do žíly testosteron a pak píchaj holky, jako je 
Luna. A já to fotím. A všichni za to dostáváme málo peněz, 
protože fotky už moc nefrčí, ale ještě existujou agentury, 
co to nevzdaly. Sem tam něco mýho otiskne Leo, Extáze, 
nebo podobnej plátek, co si kupujou už jen řidiči kamionu 
a možná puberťáci, co nemaj tablet a rodiče jim blokujou 
pornostránky na počítači v dětským pokoji. Připadal jsem 
si jako mladý dinosaurus. S mlíkem na bradě za zenitem.

Život uměleckého fotografa se nekonal, ale aspoň byly 
peníze. Takže jsem měl víc než většina „kolegů“, co nafotí 
svatbu kamaráda, ukecá pár spolužáků na pózování pro 
naprosto nezajímavý a nenápaditý portrét a pak si založí 
stránku na sociální síti (obvykle ve formě „jméno a příjmení 
photography“ nebo tak nějak) a tam ty fotky nahází.

Ze školy rovnou do ateliéru (pronájem mě vyjde obvykle 
na půlku toho, co za měsíc vydělám), pak spát a znova. Zní 
to jako práce snů, koukat celej den na nahý holky, co se 
svlíkaj jen proto, abych je vyfotil. Ale je to peklo. Sem tam 
se nějaká zdržela a po pár skleničkách se se mnou vyspala, 
přiznávám. A to bylo fajn. Ale něco tomu chybělo. Svlíkat 
holku, co se zrovna oblíkla a před tím si strkala prsty hlu-
boko do… To prostě není ono.

Budete mě mít za blbce, ale ve výsledku jsem si s nimi 
raději povídal.

S chlapama nešlo ani jedno. Namachrovaní tupci, ale 
tyhle holky se jim dávaly jako mně nikdy. Jasný, dělaly to 
podle scénáře, kolikrát je to ani nebavilo a občas jsme je 
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a koneckonců

museli přemlouvat, protože ve hře byly prachy na nájem, ale 
stejně. Porno je iluze. Sex pornoherce je iluze. Ale fyzicky 
sakra přítomná…

S jinými lidmi jsem se moc nepotkával. První rok ško-
ly nebylo na spolužáky po přednáškách moc času, vždyť 
jsem vždycky rovnou spěchal do ateliéru. Ve druháku jsem 
zvolnil režim, když jsem si mohl dovolit říct si za fotky 
o něco málo víc peněz, ale kluci a holky z univerzity už si 
mě zaškatulkovali jako asociála, co o ně nestojí, a vklínit 
se mezi jakoukoli ustálenou skupinku přátel… Na to asi 
jsem opravdu příliš velkej asociál. Abych to zkrátil, jediný 
člověk v mým blízkým okolí, kterýho jsem nikdy neviděl 
souložit a se kterým jsem udržoval alespoň něco, co by se 
dalo nazvat vztahem, byl Daniel.
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nebylo

Jméno: Daniel Bláha
Věk: 32
Pohlaví: muž
Barva vlasů: původně tmavě hnědá, skoro dočerna, nyní nosí 
pleš
Vousy: nemá
Délka vlasů: viz výše
Barva očí: zelená
Váha: 84 kilogramů (+/-)
Výška: neuvedena
Oblíbená hudba: beat, rock´n´roll
Oblíbená četba: literatura faktu
Záliby: cyklistika
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proč.

Dana jsem poznal před dvěma lety na prvním festivalu 
krátkejch filmů, kterej tady ve městě proběhnul. Přišel sám, 
stejně jako já, sednul si na jedno z posledních volných míst, 
vedle mě. Při promítání vítěznýho snímku trpěl viditelně. 
Já nejspíš taky, proto se ke mně naklonil – už to nemohl 
vydržet, nešlo to, musel se někomu svěřit, dusit to v sobě 
není zdravý, jak mi později vysvětlil – a řekl:

„Je to vážně taková ptákovina, nebo jsem tu jediný, kdo 
nepozná umění?“

„Umění je na hovno,“ odpověděl jsem, ani nevím proč. 
Asi jsem byl už příliš unavenej těma taky-intelektuálama 
a zkrátka jsem cítil potřebu jít proti všemu. „Ale i hovno 
bych radši než tohle.“ A po promítání jsme si dali pivo.

Ptáte se, proč mluvím o Danielovi. Určitě vás víc zajímá 
zítřek mezi Hubertem a Lunou. Ale tohle je můj příběh. 
Moje love story. Nelekejte se, jestli jsou mezi vámi ho-
mofobové (vy se styďte), není to love story mezi mnou 
a Danem, ne. Ale Daniel byl tím, kdo mě s ní měl později 
seznámit. S městskou vílou s rozházenou psychikou. Daniel 
je psychiatr a tím, že narafičil moje setkání s ní, podle mě 
určitě porušil Hippokratovu přísahu. Ne, neřekl mi o ní 
prakticky nic, o její léčbě už vůbec ne, takovej zase není. 
I když jsem se z něj něco vylámat pokoušel stokrát. Prozradil 
jen to, že není nebezpečná a že prášky, který bere, jsou jen 
slabý uklidňováky. 

„Když ti to s ní vyjde, přijdeš na to sám,“ odpovídal na 
otázku, z čeho se ta holka vlastně léčí. Mluvil o ní často, ale 
vlastně mi řekl hrozně málo. Začínal jsem bejt netrpělivej. 
Kdy mě teda konečně s Barborou
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Chvíli

Jméno: Barbora Rajchertová
Věk: 25
Pohlaví: žena
Barva vlasů: hnědá
Délka vlasů: mikádo s ofinou (dříve měla vlasy výrazně delší)
Barva očí: modrozelená, převažuje modrá
Váha: 47 kilogramů (+/-)
Velikost podprsenky: A
Výška: neuvedena
Oblíbená hudba: soft rock, pop-punk, punk rock
Oblíbená četba: postmoderní romány
Záliby: historie, cestování
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mlčela,

seznámí?
„Až bude vhodná příležitost,“ smál se za dlaní, kterou si 

podpíral bradu. Vhodná příležitost přišla za necelej týden.
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upila

/Seznámení postav

Prošla kolem, na chvíli jsem přestal dejchat. Došlo mi to 
až o pár vteřin později, když jsem zase nasál vzduch a mar-
ně se snažil zachytit zbytek jejího parfému, co se pomalu 
vytrácel do éteru.

„Dobrý den,“ kývla s nesmělým úsměvem na Dana 
a pozdrav pak ještě o něco tišeji zopakovala mým směrem. 
Pak její úzký jeansy a bílej jarní svetřík propluly kolem nás 
a za chvíli zatočily vpravo za houštinu keříků a stromků.

Propadal jsem se hluboko do lavičky.
„Tak co na ni říkáš?“ otočil se na mě Daniel, když už 

snad byla z doslechu. Stejně šeptal.
„Že jsi blbec.“
„Proč? Nelíbí se ti?“
„Jsi blbec, že si ji nechceš nechat pro sebe.“
Zasmál se. Pak zapálil cigaretu.
„Chodit s pacientkou není férové. A kromě toho je na 

můj vkus příliš hubená a skoro nemá prsa.“
Jasně, Dan byl na holky, které chlapi označují jako „kus 

ženský, kterou je za co chytit“ a o kterých ostatní holky 
říkají, že „je tlustá“. Nic proti, mně je to vlastně jedno. 
Když to tak vezmu zpětně, hubená Barbora mě lákala (co 
se fyzický stránky týče) možná hlavně tím, že takhle hu-
bený holky ke mně na focení nikdy nepřišly. A já potře-
boval někoho, kdo mi nebude splývat s tou masou holek, 
ze kterejch jsem cvakáním objektivu vytvářel spotřební 
zboží. 

Je to tak. Já jsem ten, kdo dělá z holek prodejní artikl. 
Lacinou záležitost. Kus masa. Je to hnusný, co? Ale těm 
holkám to nevadí. Cejtěj se jako královny. Dokud se to 
o nich nedozví spolužáci, přítel nebo rodina, většinou. 
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vína.

„Jak mě s ní chceš seznámit?“ 
„Stav se zítra v nemocnici. V pět jde na terapii, takže ve 

tři čtvrtě seď v čekárně.“
„Jasný. A co dál?“
„Opozdím se. Slečna Rajchertová chodí obvykle za deset 

pět. Když přijdu na terapii o pět minut později, dává ti to 
čtvrt hodinu na to, abys ji okouzlil.“

„A to mi má stačit? Co dál?“
„Co dál? Nechceš snad, abych ti ji dovedl až do postele 

a rovnou ti ji tam pomohl svléknout, že ne?“
Měl recht, to jsem vážně nechtěl. Jak slíbil, zajistil setká-

ní. Zbytek měl být na mně. Co jí tam proboha budu říkat, 
jsem vymyslet nedokázal.

V noci jsem skoro nespal, takže když jsem se ráno vykopal 
z postele, musel jsem vypadat jako zhroucená smažka po 
dojezdu. Vstal jsem a opřel se o knihovnu, protože se mi za-
motala hlava. A pod dlaní mi ležela odpověď. Na knihovně 
položená odpověď v pevný vazbě. Jedna z mála věcí, co o tý 
holce vím, že máme společný. Na knihovně ležel Witold.

Nadopovanej zeleným čajem jsem se odpoledne dostavil 
do čekárny. Sedl si a zhruba v půlce rozevřel Deník I od 
Witolda Gombrowicze.

Barbora dorazila za chvíli.

Ale co jí proboha mám říct, jak ji oslovit? Hlavu zabořenou 
do knížky, takže jsem si zkomplikoval situaci. Jakou teď najdu 
zá minku, abych začal konverzaci a nevypadalo to blbě?

Sedla si naproti, nad hranou stránky jsem ji kradmo 
pozoroval. Krásná, neskutečně. A na první pohled smutná, 
ale jako by to v jejím případě jen podtrhovalo půvab. Ty 
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„Mám

vole. Chtěl bych si ji vyfotit. Takhle jak je, oblečenou. Jsou 
holky, co se nemusí svlíkat, abyste se do nich zbláznili. 
Svlíknul bych si ji až pak…

Po pár minutách mi došlo, že bych měl stránku otočit. 
Po pár minutách, co jsme oba seděli a mlčeli (Barbora ve 
světlým neformálním saku a s vlasama svázanýma do uzlu), 
se na schodech ozvalo klapání bot a přisvištěl doktor Bláha. 

Krátce se podíval na mě. Bylo mu jasný, že jsem to celý 
posral, promrhal šanci. Pak se otočil na ni.

„Dobré odpoledne. Pojďte prosím dál,“ to už odemykal 
dveře.

Jsem idiot. Zoufalec. A vím to o sobě. A Dan to o mně 
ví taky. I Witold to ví. A Barbora o mně neví nic, a to je 
problém.
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vrásky.

/Intermezzo

O čem byste chtěla mluvit dnes?
O Robertovi. Možná. Já nevim.
Myslím, že je to dobrá volba. S většinou věcí se člověk 

tak nějak lépe srovná, pokud o nich dokáže mluvit nahlas.
A není to právě to, co tady děláme celou dobu?
Ano. Přesně tak.
Je pravda, že obvykle se pak cítím líp. Najednou ten 

problém nevypadá tak velký. Asi.
Zkuste to pokaždé brát jako startovní čáru k řešení 

problé mu. Už to, že o tom dokážete mluvit nahlas, utřídit 
si to a pojmenovat, je samo o sobě krok dopředu.

Máte pravdu. O čem jsem to chtěla…?
O Robertovi.
Ach, dobře. Nedávno jsem o něm slyšela. Udělalo se mi 

při tom hrozně úzko.
(… ticho)
Co jste o něm slyšela? Abych si lépe dokázal představit, 

co to ve vás vyvolalo.
Slyšela jsem, že se odstěhoval na Slovensko. V Ostravě 

udělal stejný malér jako tady.
Promiňte, ale o jakém maléru mluvíte?
Neříkala jsem to?
Obávám se, že ne.
Promiňte.
Ne, to je přece v pořádku.
Jistě. Šlo o to, že obtěžoval studentky. Vyhazoval je od 

zkoušek, a když za ním přišly na konzultaci, nabízel jim, že 
si to můžou zasloužit jinak.

Nejsem si jistý, jestli vám rozumím.
Ale rozumíte. Víte přece, jak to myslím?
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Koukej,

Dobrá. Asi ano.
Jenže hned druhá studentka si šla stěžovat. Rozkřiklo 

se to po celé univerzitě, on mi to ale nechtěl přiznat. Já už 
nemohla dál. Tohle byla ta poslední kapka. Vydržela jsem 
s ním, i když mě… i když to se mnou dělal proti mojí vůli… 
ale tohle bylo moc. Univerzita se s ním domluvila, že to 
nebude rozmazávat, když odejde sám… nechtěli si pokazit 
pověst. A ta studentka souhlasila s finančním odškodněním.

A pak tedy odešel?
Ano. Přišel za mnou a oznámil mi, že má novou práci 

na univerzitě v Ostravě, že se odstěhujeme. Ale já s ním jít 
nechtěla. Všechno tu nechat. Kamarády, studium… A taky 
ta nevěra… to už na mě bylo příliš. Rozumíte, ať mi udělal 
cokoli… věděla jsem, že aspoň tohle by neudělal nikdy.

Jak jste se v tu chvíli cítila?
Strašně… strašně zraněná. V tu chvíli mi došlo, že od 

doby, kdy mi to udělal poprvé… když mě poprvé… však 
víte. Tenkrát, když jsem se s ním chtěla rozejít a přirazil 
mě k té zdi…

Vezměte si kapesník. Tak, to je v pořádku.
Děkuji… Najednou mi došlo, že od té doby pro něj 

nejsem partnerka. A celé to jeho milé chování bylo jen 
naoko. Všechno od té doby byla lež.

Jak reagoval? Myslím, když jste řekla, že s ním nepů-
jdete… Ne, promiňte. Tu máte, vezměte si ty kapesníky 
k sobě všechny. Nemluvme o tom.

To je v pořádku. Jen je mi hrozně, když si vzpomenu. 
Udělal to, co vždycky, když měl vztek. (Snaží se pokračovat, 
ale nejde to. Pokusí se o to ještě několikrát. Nakonec se po dvou 
minutách uklidní natolik, že to zvládne.) Dal mi facku, 
pohodil mě na postel… a… víte co.

A když to udělal, tak…?
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tady

Ano, jako pokaždé. Uvažovala jsem, že se zabiju. Občas 
jsem to zkusila, ale jsem smolař. (Zasměje se.) Ještě nějakou 
dobu mě zkoušel přemluvit, abych jela s ním. Nakonec 
vybouchl, řekl, že jsem jenom děvka a nepotřebuje mě. 
A pak se začal scházet s někým jiným a nakonec se do té 
Ostravy odstěhoval. Od té doby se neozval… Potom jsem 
se zhroutila… A začala vás navštěvovat…
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kolem

//Díl druhý

Nyní nastal čas opustit mysl hlavního hrdiny této části 
románu a podívat se na celou věc očima vypravěče. Přišla 
pravá chvíle si hlavního hrdinu blíže prohlédnout. Vyne-
cháme ovšem jeho jméno i popis – román je již zahlcen 
příliš velkým množstvím postav. Jejich jmény a jejich těly 
i tvářemi, proto tento hrdi na zůstane bezejmenný, stejně 
jako byl bezejmenný pro Barboru ve chvíli, kdy vyšla z or-
dinace a všimla si, že tam ještě pořád sedí.

Ale jednalo se skutečně o hrdinu? Nedokázal ani oslovit 
přítelem předhozenou dívku, jak by mohl být schopen 
nějakého hrdinství? Možná, možná by se dokázal utkat 
v pěstním souboji, přišla-li by řeč na ochranu slečny, možná 
by od ní odehnal divokého psa, co ji vyděsí na romantické 
procházce při západu slunce, ale v tuto chvíli to žádný hrdi-
na nebyl. Neoznačujme ho tedy za bezejmenného hrdinu, 
nýbrž za bezejmennou postavu.

Když Barbora opustila ordinaci, Bezejmenná Postava 
tam ještě seděla. 

Mluvíme o ní v ženském rodě, ale ne, to není proto, že 
by snad tento muž zženštilý byl; dopusťme se tedy (abychom 
neurazili jeho mužskou ješitnost) chybného určení tvaru 
a mluvme o něm v kombinaci rodu mužského a ženského. 
Bezejmenná Postava tam tedy neseděla, nýbrž seděl.

Pokaždé, když Barbora opouštěla po terapii ordinaci, hladi-
na endorfinů se jí zvedla a následně znásobila, ačkoli ještě 
před několika minutami váhala, zda zbytek sezení zvládne 
bez toho, nebo opět sáhne po kapesníku, pak ještě po jed-
nom a nakonec skropí slzami další čtyři nebo pět. Když 
zavírala dveře ordinace, všechno to nechávala za sebou. 
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očí.“

Tam, s tím hodným doktorem, který se uměl tvářit tak 
přesvědčivě, až jí vlastně bylo jedno, že její problémy ho ve 
skutečnosti nezajímají. Dobře zahraná role je koneckonců 
možná efektivnější než špatně projevený upřímný zájem.

Vyšla z ordinace, hodiny ukazovaly šest a v čekárně stále 
ještě seděl ten mladík s rozevřenou knihou. S tím poznáva-
cím znamením, které odlišuje, a najednou to hormonem 
štěstí povzbuzené – ač jindy zakřiknuté – Barboře začalo 
celé dávat smysl. Tím, že mladík četl Gombrowicze, se 
rozhodně odlišoval a zájem právě o tohoto autora vytvářel 
pocit určitého spiklenectví, stejně jako pocit spiklenectví 
utvářela jakákoli rozevřená kniha u Terezy v Kunderově 
románu Nesnesitelná lehkost bytí (Barbora chvíli před te-
rapií přečetla právě onu pasáž). Nutno připomenout, že 
Kunderova románová Tereza oslovila Kunderova románo-
vého Tomáše s rozevřenou knihou s tím, že směna jí končí 
v šest. Jen díky této nečekané a náhodné (?) kombinaci 
(rozevřená kniha Bezejmenné Postavy a záložka v Barboři-
ně výtisku Nesnesitelné lehkosti bytí na straně 628, konec 
terapie v šest hodin [a stále mějme na paměti, že náhody 
neexistují, pozn. autora]) se odhodlala k tomuto:

„Neznám moc čtenářů Gombrowicze,“ promluvila bez 
pozdravení, ale zato se  širokým úsměvem. Bezejmenná 
Postava sklopil knihu a ozval se zaskočeně, nervózně.

„Ani já. Vy ho čtete?“
„Málokteré knihy mám radši.“

Na tomto místě mělo být několik stránek o seznamování Bar-
bory s Bezejmennou Postavou, o jejich prvních schůzkách 
a začátku jejich vztahu. 

8 KUNDERA, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí. Brno: Atlantis, 
2006. ISBN 978-80-7108-351-1.
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Možná se divíte, proč po tak dlouhém období samoty skočila 
Barbora do seznámení s cizincem tak náhle. Musíme si ovšem 
uvědomit, že stejně jako v Robertově případě, i nyní – ačkoli 
tentokrát si nic takového neuvědomovala a zároveň neměla 
příliš naivní představy – byla Barbora unavená čekáním. 
Pod tíhou okolností (Robert a znásilňování → porouchaná 
psychika, nedůvěra, návštěvy oddělení psychiatrie → sociální 
izolovanost) si tento stav nepřipouštěla, nevěděla o něm – do-
kud jako katalyzátor nezapůsobila Nesnesitelná lehkost bytí 
v kombinaci s Deníkem I.

Nyní byl čas na první schůzky, nesmělé úsměvy, nejisté dote-
ky, první polibek a první intimní sblížení v jeho bytě – po šesté 
schůzce. Veškeré tyto události proběhly bez problému, takřka 
idylicky. Co je však krásné a bezproblémové pro prožívajícího 
jedince, stalo by se nudným a rozvleklým pro čtenáře, kterého 
zajímá konflikt. Posuňme se tedy o osm týdnů v čase dál. Tedy 
do okamžiku, kdy k prvnímu takovému konfliktu došlo.

„Ještě jsi mi neukázal jedinou fotku, co jsi udělal,“ řekla 
mu v poste li o půl desáté. Pátek. „Pořád jsi zalezlý v ateliéru 
a nikdy jsem nic neviděla.“

„Ty fotky nejsou moc dobré,“ snažil se z toho vykroutit.
„A co vlastně fotíš?“ zeptala se konečně. „Lidi,“ řekl 

na prvním rande. „Lidi,“ ale to bylo záměrně nekonkrétní 
a Barbora to poznala. Měla podezření, trápilo ji.

S pravdou ven.
„Tak jo. Většinou fotím holky. Někdy i s chlapama. 

Prodávám to agenturám a pak to jde do časopisů.“
„Do jakých časopisů?“ nedala se odbýt. Nechtěla to 

slyšet, ale zároveň potřebovala znát odpověď. Aby se ubez-
pečila, že to tak není. Jenže zatím se zdálo, že to tak spíš je.

„Do… Achjo,“ drobné odmlčení. „Do neslušných.“



211

to

Bylo to tak.
„Takže fotíš nahý holky?“ A najednou si před ním při-

padala hloupě, sama nahá. Trapně, protože Bezejmenná 
Postava viděl desítky krásnějších nahých holek, a nahota, 
pro Barboru ta nejintimnější a nejzásadnější věc, kterou 
může někomu nabídnout, ta je pro něho věcí obvyklou, 
všední a nezajímavou. Má ji před očima denně. Denně 
sleduje dívky, jejich nahá těla. A vzrušuje ho to. Barbora 
se zabalila do deky.

„Měla bych jít domů,“ řekla pouze. Vstala a v dece zaba-
lená začala sbírat oblečení pohozené vedle postele. „Nedívej 
se,“ přikázala, než deku pustila, aby na sebe mohla natáh-
nout kalhotky, sukni, podprsenku a tričko – v tomto pořadí.

Mohl se takový konflikt stát pro náš pár fatálním? Vzpo-
meňme na nebezpečnou kombinaci, která nyní rozvířila 
Barbořiny emoce a pohrávala si s nimi (Robert a znásilňo-
vání → porouchaná psychika, nedůvěra, návštěvy odděle-
ní psychiatrie → sociální izolovanost), uvědomíme si, že 
v takovém stavu má Barbora na přehnané reakce k tématu 
lež versus důvěra určité právo.

Pokud měl Bezejmenná Postava prokázat hrdinství a ry-
tířsky zachránit situaci (ačkoli o Barbořiných problémech 
toho zatím příliš nevěděl), nyní dostal příležitost.

Bezejmenná Postava nám chtěl odvyprávět svůj příběh. 
Svojí love story, jak říkal. Aby k tomu mohlo dojít, musel 
by přistoupit na jednu ze dvou následujících verzí. Podí-
vejme se na ně ve zkratce tak, jak je Bezejmenná Postava 
předložené od nikoho nedostal, a proto neviděl – jako teď 
uvidíme my – jejich jednoduchost a logiku, stejně jako ne-
mohl tušit, že kdyby se obětoval a Barboru si udržel, mohl 
se konečně považovat za „šťastného muže“, což by ovšem 
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neměl

znamenalo zabránit ve štěstí někomu úplně jinému. Ovšem 
nepředbíhejme a představme si nyní obě zmíněné verze:

Verze první: Obětování se pro svou budoucnost

První varianta toho, co by mohl Bezejmenná Postava udě-
lat, je nasnadě. Ve chvíli, kdy Barbora odejde z jeho bytu, 
přehodnotí situaci, uvědomí si, že pro Barboru je schopen 
vzdát se své dosavadní práce, a začne si vydělávat něčím 
jiným.

V této verzi by Bezejmenná Postava na nějakou dobu 
musel uklidit fotoaparát do skříně (nebo se minimálně 
smířit s tím, že focením nebude nějakou dobu vydělávat 
peníze) a najít si ke studiu úplně jiný, patrně manuální, 
přivýdělek. 

K fotografování by se – díky sérii náhod (sic!), které 
by ovšem vydaly na samostatný příběh, a ten zde nebu-
deme rozvádět – dostal o několik let později a začal by 
se skutečně věnovat něčemu, co se alespoň trochu blíží 
umění. Důležité ovšem je, že empatickou Barboru by 
tímto vel kolepým gestem přimknul k sobě a ta by po zís-
kání pocitu „je to ten pravý“ zahořela citem hlubokým 
a neopadajícím. 

I ve chvílích budoucích krizí by tento okamžik byl 
tmelem, neboť Barbora by si uvědomila jak velkou oběť 
Bezejmenná Postava přinesl (ochota přestat denně sledovat 
cizí nahé dívky se v této verzi mění v Barbořiných očích 
na skutečné sebeobětování) a díky tomuto by pak většinu 
budoucích krizí ustáli mnohem snadněji.

Nic takového ovšem Bezejmenná Postava svým chová-
ním nedopustil, neboť dobrovolně odložit fotoaparát do 
skříně nehodlal.
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Verze druhá: Přihrávka shůry

Ačkoli Bezejmenná Postava nepřinesl lásce s Barborou oběť 
sám od sebe, osud (v této chvíli nelze mluvit o ničem jiném 
než o osudu, ať už v jeho existenci věříme, či nikoli) mu 
nabídl druhou šanci.

„Musíme vyškrtnout většinu fotografů,“ oznámil mu 
během následujícího týdne zástupce agentury, pro kterou 
fotil. „Tržby se radikálně snižují a většina českých časopisů 
už jen přetiskuje fotky z ciziny. Je mi líto, ale musíme se 
rozloučit.“

Bezejmenná Postava v tuto chvíli mohl sáhnout po lži, 
a tím tedy postavit svůj a Barbořin spokojený život na tom, 
že k ní od začátku nebude upřímný. Mohl přijmout realitu, 
vyrovnat se se skutečností, že s  focením je konec, se ctí 
odejít z agentury a nadto Barboře a hrdě oznámit: „Skon-
čil jsem s focením. Udělal jsem to kvůli tobě, kvůli nám,“ 
a na poslední slova klást patřičný důraz, aby bylo jasné, že 
po jejich vyslovení se mu má dívka vrhnout kolem krku.

Místo toho ovšem Bezejmenná Postava vyjednával, slevoval, 
a nakonec téměř žadonil, aby mohl za snížený plat (stěží 
šedesát procent původního) pokračovat ve focení, čímž 
kromě hrdosti a zbytku volného času také nadobro ztratil 
Barboru. To jde ruku v ruce, neboť ztrátou zbytku volného 
času současně ztratil možnost Barboře dokázat, jak je pro 
něho důležitá.

Barbora tedy zažila svůj druhý opravdový rozchod (pu-
bertální ne-vztah s Hugem nechme stranou). Zvláštní nám 
na tom může připadat (ale pokud ano, tak Barboru skutečně 
dost dobře neznáme), že tato zkušenost pro ni byla spíše 
zkušeností pozitivní. Poklidným rozpadem nedlouhého 
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vztahu se zlepšila její důvěra v muže, přestože se snížila 
její důvěra ve svého doktora. (Později ji napadlo zeptat se, 
jak se ten člověk vlastně dostal do jeho ordinace, zda je 
to opravdu pouhá náhoda, neboť si všimla, že jsou přáte-
lé –  ještě několikrát je spolu potkala, ač na setkání v parku 
si nepamatovala. Doktor pokrčil rameny a prohlásil něco 
v tom smyslu, že „Skoro s každým ve vašem okolí máte 
jistě nějaké nečekané společné známé. Stačí se podívat na 
sociální sítě, budete se divit, kdo všechno se s kým zná.“).

I tato zkušenost vedla k tomu, že se později připletla 
do cesty úplně jinému happy endu a našla, po čem tolik 
toužila. Díky tomu můžeme tuto knihu zoufalců a jejich 
nepovedených osudů zakončit alespoň nějakým šťastným 
koncem, ačkoli se netýká Bezejmenné Postavy, kterému 
i vypravěč ze začátku držel palce, dokud se neukázalo, že si 
možná Barboru vlastně nezasloužil…

Jen díky souhře všech okolností se totiž Barbora (přece 
jen smutná z rozchodu s fotografem) odešla opít. 

Odešla se opít, což obvykle nedělala. 
Odešla se opít sama, což nedělala vůbec nikdy. 
Odešla se opít do odporného nonstopu (Sportbar), kde 

měla jistotu, že nepotká žádné známé. 
V tom samém Sportbaru zapíjel čerstvý rozchod nám 

dobře známý Alan.

„Sedíte tu sám celý večer,“ přimotala se k němu později, 
když měla upito a cítila příliš silné nutkání se někomu vypo-
vídat. A nikdo jiný tu nebyl (silně neempatickou barmanku 
nepočítejme; partnerku Bohouše, který jezdí s kamionem).

„Zapíjím rozchod,“ usmál se hořce o něco střízlivější 
Alan. „Ode dneška jsem zase sám.“

„Mám to úplně stejný,“ prohodila smutně.
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Mlčel.

„Tak si přisedněte. Připijeme si na tu hnusnou tíživou 
svobodu,“ prohodil pateticky.

Přisedla si. (Digitální hodiny nad barem právě o minutu 
poskočily, tedy na 22:22.)

Může se zdát svým způsobem smutné, že se tato dvojice 
seznámila (zaprvé) v opilosti a k tomu (zadruhé) v nejhor-
ším podniku ve městě.9

Hřát u srdce nás může, že dětem okamžik svého se-
známení později popisovali úplně jinak… Stejně tak jim 
pochopitelně nikdy neřeknou to, co sami nevědí. 

Že kdyby Nina před pár lety doběhla autobus, Richard 
nikdy neumrzne a Nina se nikdy nevyspí s Lunou, která ji 
opustí, což zhrzenou Ninu nakonec dovede až k divadlu. 
Že díky Nině u divadla půjde Robert oslavovat do music 
clubu, kde potká Barboru, kterou později tolik zraní a skrze 
terapii a bezejmenného fotografa dostane Alanovi přímo 
ke stolu. K Alanovi, který tu zrovna zapíjel rozchod se 
Sabinou, stejně jako Marek rozchod s Alicí toho dne, kdy 
Alan Sabinu poprvé potkal. A to jen díky tomu, že nechtěl 
nechat Marka ten večer samotného, ačkoli jemu podobnou 
laskavost naštěstí nikdo z přátel neposkytl. 

Nemluvě o všech těch dalších událostech, ke kterým 
došlo, nebo kterým bylo zabráněno… Ani jeden z pro-
tagonistů příběhu netuší, že kdyby řidič autobusu číslo 
deset nezavřel Nině dveře přímo před nosem, nesedí teď 
Alan s Barborou nad stejným špinavým ubrusem a tento 
příběh by se nedočkal happy endu. Poděkujme tedy za ně 
bezohled nému řidiči, který se o ničem z toho nikdy nedozví.

To je vše.

9 KREJČÍK, Přemysl. Křehké nepřenášet. Červený Kostelec: Pavel 
Mervart, 2015, s. 52. ISBN 978-80-7465-154-0.



Za cenné postřehy během vzniku tohoto textu velice děkuji 
pozorným beta čtenářům, jimiž se ochotně stali moji drazí přá-
telé Tereza Exnerová a Lukáš Vavrečka. Za závěrečné pročtení 
a několik dalších poznatků děkuji též Lence Krupičkové.

Dále děkuji Jakubu Oblukovi, neboť prvním impulzem k na-
psá  ní tohoto díla se stala naše (většinou pouze plánovaná) spolu-
práce v oblasti krátkometrážního filmu.

Autor odmítá jakékoli ztotožňování své osoby s postavami 
z příběhu. Zvláště s těmi, které jsou čtenáři nesympatické.

Jak je dobrým zvykem, všechny postavy v tomto románu jsou 
smyšlené. Pokud se v nich někdo přesto pozná, jedná se o pouhou 
náhodu, za kterou se mu tímto předem omlouvám.

Text vznikal od počátku května 2015 do poloviny dubna 2016.
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