




TEORIE

PØIROZENÉHO

VÝBÌRU

Karolina Plánièková

Plzeò 2021



© Karolina Plánièková, 2021

Illustrations © Kamila Ullmannová, 2021

Epilogue © Vladimír Novotný 2021

ISBN: 978-80-88282-13-6



I. Entity dementù a pøíšernej ksicht

O. se musela znovu vrátit k tomu, co nedávno konstatoval 
její kamarád Sharon. Z mírného donucení své kamarádky se 
zúèastnil literárního ètení s židovskou tematikou, na kterém 
vystupovala i židovská kapela. Když pak vyprávìl, jak byl   
celý veèer hrozný a že se nechal pøemluvit jen kvùli kapele, 
která nakonec taky hrála dìsnì, prohlásil:

„Jo, a byli tam taky ti, který jsi milovala. Dva z nich èetli     
a tøetí, fotr toho druhýho, sedìl v publiku a asi v pùlce pro-
gramu zmizel. Pøíšernej ksicht. Když jsem je vidìl takhle 
pohromadì, musím øíct, že máš tendenci milovat dementy.“

„Tvoje myšlenkové operace jsou vskutku ohromující,“ 
neodpustila si malou jedovatost O. „Jenom nezapomeò, že  
jsi vidìl jen malou èást ze vzorku mých dementù, a tak jsi 
nemohl dojít k podloženému závìru.“ 

„No dobrá, ale i tak si myslím, že by prùzkum dalšího 
vzorku jen potvrdil mou teorii. Navíc na ten pøíšernej ksicht 
se staèí jen podívat a hned víš. Nezapomeò, jsem rysaø!“ 

„Tak na to se snad ani zapomenout nedá,“ zasmála se. 
Sharon byl totiž skuteèným mistrem v odhalování povaho-
vých rysù z fyziognomie èlovìka. Kde se to všechno nauèil,     
jí bylo záhadou. Šlo o jakousi kombinaci kraniologie a židov-
ské, keltské, indiánské èi jiné mystiky, které dokázal pro-  
pojit v nebývale pùsobivý celek. Když po tøi ètvrtì roku 
slibování koneènì pøinesl její portrét, vše v nìm odpovída-   
lo do nejmenšího detailu. Pravdivé a krásné. Když ho èetla 
poprvé, byla dojata k slzám. Ale teï nechtìla být sentimen-
tální. Pøedstavila si natøikrát zlomený nos svého bývalého        
i pronikavý pohled jeho modrých oèí. A nebyl to zrovna 
pohled chlapíka, kterýmu byste si jen tak øekli o drobný. 
Charisma mu nechybìlo, ale byl to opravdu ksicht. To ne-
mohl pøehlédnout ani arogantní dement, natož pak rysaø.

„Jo, a ještì jedna vìc. Jak snášíš fakt, že má tvùj oblíbenej 
zpìvák dvojitou prdel na ksichtì? No, co mi na to øekneš?      
A nesnaž se mi tvrdit, že má rozdìlenou jenom bradu, když 
má prdel i na nose! Typická rozdvojená osobnost.“

Mít prdel na bradì i na nose zároveò znìlo dost hroznì, 
vypadat to však muselo dvojnásob dìsivì. Kdyby nevìdìla,  
že Sharon mluví o Bonovi, vidìla by se svojí bohatou pøed-
stavivostí zrùdu, jejíž nos i brada v prdel ústí, a to v každou 
zvláš�. Té pøedstavì se nahlas zasmála a pak ji popsala i Sha-
ronovi. Teï už se tomu smáli oba. 
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II. Dement, který vrhá nože

Od minulého týdne, kdy ji Sharon seznámil se svou teorií  
o jejím pøirozeném výbìru dementù, si èas od èasu vzpomnì-
la na jeho slova. Nechtìnì si pak musela vybavit nìkteré 
bývalé partnery, kteøí pøesnì zapadali do jeho teorie, jež 
zpoèátku stála na dost nepodložených základech. Když vzpo-
mínala na nìkteré situace, zejména na ty vyhrocené a emoènì 
nároèné, musela konstatovat, že v hitparádì jejích dementù 
je tak pøeplnìno, že ani ve své top five nedokáže stanovit 
jasné poøadí. Snažila se v tom alespoò trochu zorientovat  
tím, že si položila pár otázek, které mìly vylouèit první nebo 
druhou možnost. 

Je vìtší dement ten, kdo je úplnì namol a volá sedmnáct-
krát za noc na vypnutý mobil, nebo ten, kdo si vypne mobil, 
aby mohl  být tu noc s jinou ženou? Je vìtší dement ten,    
kdo vás pøi podezøení z nevìry nechá sledovat, nebo ten, kdo 
vám øekne, že nevìra je pouze mentální konstrukt tìch,    
kteøí chtìjí druhého vlastnit? Je dement ten, kdo chce mít co 
nejdøív dìti a pak se s vámi za mìsíc rozejde, protože se necítí 
být zralý, nebo ten, kdo s vámi léta dìti mít nechce a pak se    
o nì snaží, když je rozchod na spadnutí? 

Mohla by takhle pokraèovat celou hodinu, ale staèilo for-
mulovat jen nìkolik otázek, aby se zaèala cítit unavená. 
Unavená z vìèných otázek a pochybností. Unavená ze vzta- 
hù s muži. Nepøedstavitelnì unavená. Náhle ji opustila chu� 
sestavit pomyslnou milostnou top five nejvìtších dementù,     
s nimiž kdy mìla co do èinìní. Bude to muset poèkat do   
rána. Už teï pøi té pøedstavì trochu ztrácí balanc. Mìla by ji 
sestavovat s nadhledem, odstupem a pokud možno i s hu-
morem. Na dementa, který vrhá nože, dojde až zítra ráno. 
Možná. Ráno se probudila nìkdy kolem pùl osmé, po té-   
mìø deseti hodinách spánku. Za její hlavou stál na polštáøi 
kocour a hlasitì pøedl, podrbala mu tváøe, a on za odmìnu 
ještì pøidal. Jeho snaha znìla jak dieselový motor. Druhá 
koèièí krasavice jí jako tradiènì zalehla deku a pøilepila se       
jí na stehno, takže se nemohla ani pohnout. S vámi je to pri-
ma, koèky! Ale teï už vstáváme! Je èas se poøádnì nasnídat   
a pak pokraèovat v psaní. 

Mìla v plánu napsat dennì alespoò tisíc slov. Vìdìla, že to 
není mnoho, ale pro zaèátek to bylo dobré. Tvùrèí kázeò je 
tøeba zaèít budovat splnitelnými cíli. Promyslet a definitiv-   
nì stanovit hitparádu dementù však patøilo mezi cíle zcela 
jiného druhu. Znovu si vzpomnìla na Sharona. Ten ji svou 
nevybíravì formulovanou glosou sice inspiroval, ale teï se 
nemùže pohnout z místa. Analýza dementù jí zabere fùru 
èasu. Za prvé jich nebylo zrovna málo, za druhé je tøeba pøi 
jejich rozboru postupovat racionálnì a metodicky, nikoli 
emotivnì a nahodile. A to bude vyžadovat jistou pøípravu.
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III. Žijeme ve svìtì, 
kde se mluví o samozøejmostech

Musela si na chvíli odpoèinout od své hitparády, která     
na zaèátku slibovala velký zábavní potenciál, ale èím víc nad 
ní pøemýšlela, tím víc zabøedávala do dekadence. Svìtla vel-
komìsta, blýskavé šaty, doutníky a portské se náhle zaèaly 
mìnit v potemnìlou ulièku, zablácené nohavice, cigaretový 
dech a muže, který se v opilosti kácí na špinavou dlažbu. 
Tohle už nebyla zábava, to byla regulérní deprese. Zase si 
vzpomnìla na Kunderu a jeho spojence vlastních hrobní-   
kù. Teï ze sebe potøebovala setøást všechny ty dekadentní 
vzpomínky z minulosti, a aby se trochu rozveselila, zkusila     
si vybavit nìjakou zábavnou historku se svými pøáteli Sha-
ronem a Danem. Bylo to asi pøed rokem a pùl, v létì, pøed 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Všichni tøi sedìli na jeho 
zadních schodech, a když se rozhodli zvednout, Sharon vzal 
její sportovní tašku (jako že ji ponese) a zaèal s ní trochu 
frajersky toèit. Právì procházeli kolem party výrostkù, když 
nad roztoèenou taškou ztratil kontrolu a spadla mu na zem. 
Partièka se zaèala hurónsky smát. Sharon dìlal, že tam on  
ani taška vùbec nejsou, a O. rádoby pøísnì pronesla: „No, no, 
zas tak vtipný to nebylo.“ 

Celkem dobrá historka, alespoò pro zaèátek. Její taška 
totiž nebyla to jediné, co Sharonovi toho dne upadlo. Další     
v poøadí byla jeho plátìná brašna, v níž mìl mimo jiné ve 
sklenici vlastnoruènì pøipravený humus. Zase ji neudržel,      
a to pøímo na koèièích hlavách naproti policejní služebnì. 
Humus byl úplnì všude, støepy taky, a tak Sharon vytáhl 
chleba, aby božská mana nepøišla na zmar, a zaèal ji jíst 
pøímo z brašny na dlažebních kostkách. O. se k nìmu pøi-
pojila, a zatímco si spoleènì dávali pozor na støepy, Dan 
nejdøív komentoval jejich gurmánství, pak støídavì kroutil 
hlavou a støídavì dìlal, že je nezná.

Sharon mìl zvláštní dar vytváøet svou roztomilou neši-
kovností nejrùznìjší komické situace. Ale nikdo mu v žádném 
pøípadì nesmìl øíkat, že je snad, nedej Bože, roztomilej! 
Jakékoli náznaky roztomilosti u sebe opravdu bytostnì ne-
snášel, aèkoli se jinak se vším ostatním vyrovnával s pøe-
kvapivì stoickým klidem. Na nervy mu samozøejmì obèas 
lezly rùzný klišé o židech, kterých už slyšel desítky a poøád 
dokola, a pak tu byla ještì jedna vìc, která mu vadila, ale 
pouze jaksi neosobnì. Tou bylo mluvení o samozøejmostech. 
Na takové situace Sharon reagoval vždy stejnì. Bez jakých-
koli emocí buï poznamenal: „Zase žijeme ve svìtì, kde se 
mluví o samozøejmostech“. Nebo „To bylo navíc.“ Sharon už 
léta pracoval na tom, aby se ho všechny vnìjší vìci dotýkaly 



- 8 -

co nejménì a bral je pokud možno vždy neosobnì. To se mu 
po letech duchovního výcviku tak docela nedaøilo už jen         
v jedné situaci, kterou mu vytrvale pøi každém setkání 
pøipravoval jeden bývalý spolužák. Pokaždé, když ho vítal 
svým ustáleným, radostnì žoviálním „Nazdar Sharone, ty 
žide teplej!“, mìl chu� mu dát do držky. Místo toho se tváøil 
asi pìtkrát rozpaèitìji, než když O. vyšla ven a pozname-  
nala, že je  hrozná zima. Jelikož byl konec listopadu a byla 
opravdu zima, její vyjádøení spadalo do kategorie sa-
mozøejmostí, o kterých je zbyteèné mluvit. „I když mám 
poruchu termoregulace a alergii na chlad?“ polemizovala O. 
se Sharonem. „I to je pøece samozøejmost,“ podíval se na       
ni Sharon a O. se rázem cítila jako nicotný objekt, na nìmž   
na chvíli spoèinulo vševìdoucí zelené oko samotného 
Nejvyššího. 
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IV. Univerzální pøítel

Psycholožka, ke které O. pøed lety chodila, ji na jed-      
nom sezení pøesvìdèovala, že by bylo dobré mít nìjakou 
kamarádku, které by se mohla svìøit a probírat s ní svoje 
záležitosti. 

„Mojí nejlepší kamarádkou je moje sestra,“ reagovala na  
to O. 

„To není úplnì ideální. Bylo by lepší, aby to byl nìkdo     
bez rodinného zatížení. Kdo má od vašich problémù vìtší 
odstup.“

„Mám dvì nejbližší kamarádky. Hodnì si rozumíme, ale 
jsou ode mì každá víc jak sto kilometrù daleko. Svìøuju se 
jim tak dvakrát do roka. Mnohem víc se pøátelím s muži.“ 

„Tahle varianta opìt není úplnì ideální,“ konstatovala 
psycholožka. „Co zajímavého vám ta pøátelství s muži nabí-
zejí, když jste se rozhodla je preferovat?“

To byla dobrá otázka, i Sharon by z ní mìl radost, pokud 
ovšem není tato emoce projevem závislosti na vnìjších 
vlivech. Zcela jistì je, ale O. se tím dál nechtìla zabývat.   
Proè zase Sharon leze do jejích úvah a snaží se být rabínštìjší 
než rabín? Svìt se pøece netoèí jen kolem teplýho Žida! 
Chtìla teï v klidu pøemýšlet o nìkom jiném. O Danovi. Prá-
vì on jediný trpìlivì snášel obèasné rozmary všech svých 
pøátel. Když bylo tøeba, poèkal na nì 25 minut pøed jejich 
domem, než vyladí svùj outfit. Na požádání jim vymìnil 
prasklou žárovku u pøedního svìtla. Vlastním autem je od-
vezl do horoucích pekel, když si to pøáli. Uklidil tøi hovna 
mimo jejich koèièí záchod, aniž nìjak výraznì pindal. Pøi-
šrouboval jejich ukopnutou RZ zpátky tam, kam patøila.          
Pøi tom všem byl milý, nenároèný, mnohdy i tøeskutì vtipný. 

Když toho i na nìj zaèalo být moc, signalizoval riziko 
vyhoøení mírnì ironickými poznámkami. Hysterický záchvat 
Dan dostával jen dvakrát až tøikrát do roka. Spouštìèem     
byl vždy Sharon, který jako rozpustilý rarach dlouhodobì 
pokoušel jeho trpìlivost. Když bylo po záchvatu, Sharon se 
vždycky hroznì divil, proè s nìkterýma vìcma Dan tolik 
nadìlá. O. se mu to snažila vysvìtlit, vìtšinou však marnì. 
Nebylo pochyb, že Dan je onen univerzální pøítel, ale i on     
má své limity. A není radno je pøekraèovat. Na to by mìl 
pamatovat každý, kdo má sklony být rarach a dìlat ve svých 
požadavcích skok sem, skok tam. 

Když si znovu pøeèetla necelou stránku, kterou právì 
napsala, uvìdomila si, že také v jejím textu øádil nìjaký 
rarach, zøejmì rarach roztøíštìnosti. Chtìla psát o univer-
zálním pøíteli, nebo o tom, proè preferuje pøátelství s muži? 
Tìch pár odstavcù pùsobilo ponìkud nekompaktnì. Že by jen 
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špatný název kapitoly? Zaèala být nìjaká rozladìná. Nevì-
dìla, jak pokraèovat, aèkoli vzpomínka na prùbìh rozhovoru 
s psycholožkou slibovala celkem nosné téma. Teï mìla pocit, 
že jakékoli úvahy o tom, proè se od dìtství více pøátelí s muži, 
budou vyznívat tak nìjak povrchnì. 

Hlavou jí víøilo spoustu myšlenek, ale vše bylo málo kon-
centrované. Á, už na to pøišla: chybí jí tvùrèí kázeò, jak by 
øekl známý, obávaný a napøíè žánry oceòovaný literární  
kritik Vladimír N., který znal každého souèasného èeského 
autora, i kdyby se pøed ním snažil zahrabat tøi metry pod 
zemí. Tak. Problém byl pojmenován, teï ho jen odstranit. 
Bylo by možná lákavé odstranit vlivného literárního kritika, 
ale ON není ten problém. Tím je nedostatek tvùrèí káznì, 
konkrétnì rozbíhavost. A teï, Vladimíre, raï. „Kapitola je 
nesoustøedìná, rozbíhavá, málo sevøená. Snaží se honit dva 
zajíce najednou.“ Úplnì ho slyšela, jak to øíká. Pøedstavila si, 
jak sedí naproti ní, spiklenecky se usmívá a kovovým brè- 
kem usrkává mátovou limonádu. A jak dodává: „Myslím to     
s tebou dobøe, milá O.“
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V. Nìco jako dobrá veèeøe

Ve svých osmatøiceti letech se možná trochu neskromnì 
domnívala, že by o tom, jak má vypadat láska, mohla pøece 
jen mít nìjaké ponìtí. Teï však znovu žasla nad tím, že jí 
všechny ty tvrdì nabyté zkušenosti nejsou k nièemu, a pøed-
stavila si všechny své bývalé milence, jak zaplòují jednu 
prùmìrnou školní tøídu. „Tady sedí blbec s debilem, za nimi 
taky, dál je to úplnì stejné, jen támhle vzadu sedí dva blbci 
vedle sebe.“ Našlo by se jistì pár výjimek, ke kterým patøil 
tøeba Bruno, ale i on mìl ve své povaze neèekanì temnou 
strunu, která ji v dobì, kdy spolu žili, poøádnì znepokojila. 

Bruno dokázal být ten nejzamilovanìjší, nejpozornìjší, 
nejroztomilejší a zároveò nejmužnìjší objekt pod sluncem      
a O. ho navíc skuteènì obdivovala, aèkoli k mužùm obvykle 
nemìla žádný zvláštní respekt. Jakmile však došlo na téma 
„nevìra“ a Bruno pøi obhajování svého postoje využil všechny 
své argumentaèní schopnosti, které byly vskutku brilantní, 
chtìlo se jí zaøvat, že je debil. Místo toho jí ale „jen“ ztuhly 
rysy ve tváøi a ještì druhý den mìla žaludeèní neurózu.       
Jak asi správnì tušíte, Bruno byl volnomyšlenkáø. V úvodu 
svého programového prohlášení nejdøíve existenci nevìry 
napadl, a poté ji jako takovou dokonce popøel. Nevìra je 
podle nìj pouhý spoleèenský konstrukt, jehož podstatou         
je potøeba vlastnit druhého. Každý však má svou autonomii    
a mùže si se svým tìlem dìlat, co chce. To, že se s nìkým 
vyspí, pøece ještì neznamená, že ho miluje. Sex je podle nìj 
pouhým pøíjemným zážitkem, který lze konzumovat podobnì 
jako dobrou veèeøi. Nìco takového pøece opravdový vztah 
nijak nenarušuje! Kdyby oba v páru mìli na celou vìc stej-  
ný názor, mohli by se veèer sejít a spoleènì probrat, jak si    
sex s nìkým jiným užili. O. se z toho udìlalo šoufl, mnohem 
víc než po jakékoli špatné veèeøi. Bruno už jen dodal, že on 
nìco takového samozøejmì praktikovat nebude, protože ví,  
že by ji tím zraòoval. Tenkrát to automaticky brala tak, že jí 
prostì nebude nevìrný, ale zøejmì byla ve své zamilovanosti 
ponìkud naivní. Až po letech jí došlo, že to mohl myslet 
úplnì jinak. Že si nìkde tam venku užije „dobré veèeøe“, 
kdykoli se mu bude chtít, a nebude jí to øíkat, aby jí to ne-
ublížilo. Bože, naè tolik sofistikovaných kecù! Ale teï už je to 
vlastnì jedno, ne? Pøed pár lety se oženil a èasem si poøídil 
dvì dìti. A své ženì není nevìrný, protože nevìra pøece ne-
existuje. Jenom si jednou za èas naservíruje O. jako dobrou 
veèeøi, a tím to na mìsíc a pùl zhasne. Èas od èasu v její spo-
leènosti pronese nìjakou zhovadilost typu „já tady s tebou 
nemùžu takhle blbnout, jsem otec od rodiny“, aby mohl 
rychleji odejít, ale jinak dokáže být ten nejpozornìjší, nej-
roztomilejší a zároveò nejmužnìjší objekt pod sluncem. 
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VI. O tom žádná

Jestli její sestra nìkterého z jejích partnerù opravdu 
nesnášela, pak to byl Jarda. Když se ho jednou snažila ve 
zkratce pøipomenout svému manželovi, který se chtìl v his-
torii vztahù své švagrové zorientovat, øekla bez rozmýšlení: 
„To byl ten gauner, co chlastal a honil ženský.“ O. musela 
uznat, že to byla po tìch letech, kdy už s ním nežila, ta nej-
pøesnìjší charakteristika, kterou kdy o Jardovi slyšela. 

O. se už léta snažila o to, aby své bývalé partnery zpìtnì 
neoznaèovala nálepkami blbec a debil, a naopak na nich ve 
svých vzpomínkách vidìla jen to pozitivní. U Jardy však 
jakýkoli podobný pøístup i pøi velké snaze selhával. To by 
ovšem znamenalo jediné: že debil je zkrátka debil a že má 
koneènì prvního vážného adepta do své top five nejvìtších 
dementù. Ne že by s ním hned od zaèátku nepoèítala,      
Jarda byl zkrátka Jarda. „O tom žádná, nebo nech na hlavì, 
ty jedna intelektuálko intelektuálská!“ Jarinùv hlas se ozývá     
z hlubin její emoèní pamìti se stejnì dìsivou naléhavostí  
jako pøed lety. 

Když minulý týden zkoumala obsah jedné krabice se  
svými starými texty a pozastavovala se nad jejich naivitou       
a nedotažeností, objevila velmi neèekanou relikvii. Na rozdíl 
od ostatních to byl dokument ruènì psaný na kostièkova- 
ném papíru A4, který byl na šíøku pøeložen a uprostøed 
nepøesnì pøedìlen èernou èarou. Na jeho levé polovinì byly 
jakési 3 klady, na pravé polovinì mnoho záporù, seèteno        
a podtrženo celkem 11. Zde je jejich autentický pøepis: 

KLADY
je tolerantní
je trpìlivý
neuráží se

ZÁPORY
degraduje moje ideály
je cynický
bere mì málo vážnì
neumí se vcítit do mého prožívání
je „pøemoudøelý“
není schopen se se mnou „normálnì“ bavit
všechno zlehèuje
je nezodpovìdný a nespolehlivý
není mi oporou
ptá se na nepodstatné vìci
náš vztah považuje za nìco doèasného
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Ano, to je on, mého srdce devìt let šampión! Jarda a jeho 
celé tøi klady. O tom žádná, že jedno oko nezùstane suché  
nad tím, jaký to byl chlapák. Chtìla se své staré partnerské 
analýze zasmát, ale zároveò ji trochu mrazilo. Bylo ohro-
mující napsat takový seznam, aniž krátce nato nenásledoval 
rozchod. 
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VII. Unavená feministka zhovadilá 

Podobnì jako s odhadem na muže na tom O. byla                  
i s pøedstavou, jak ona sama pùsobí na druhé. Mnohokrát     
se pøesvìdèila, že ji okolí (zejména to mužské) vnímá    
pøesnì naopak, než jak se cítila uvnitø. Tento rozmìr její 
povahy velmi dobøe vystihl Dan v láskyplnì mínìné pøe-
zdívce „zhovadilka zhovadilá“. O. totiž èasto pøed druhými 
vystupovala rozhodnì a energicky, aby zakryla svou køeh- 
kost a citlivost. Uvnitø mohl panovat velký zmatek, úzkost       
a nejistota, ale na O. to nikdo, s výjimkou nejbližších, nepo-
znal, tak dokonalé bylo její sebeovládání. Dokonce ani její 
psycholožka nedokázala bìhem mnoha spoleèných sezení 
odhalit, že O. trpí dlouhodobou depresí, a nazvala její stav 
mírnou rozladou. 

Èím víc se O. snažila ovládat, tím víc byla autodestruktivní. 
Jen málokdy totiž ventilovala své negativní pocity – mìla 
dojem, že na nì nikdo není zvìdavý. A tak si je po týdny, 
mìsíce a léta shromažïovala, až jednoho dne musely bez 
varování všechny ven. Když se jednou nad ránem po pro-
hýøené noci její pøetížená duše rozhodla, že nastal ten pra-   
vý èas se projevit, udìlala to opravdu dùkladnì. O. témìø          
s nikým nemluvila o podrobnostech celého incidentu, jisté     
je však to, že mnohé vìci v jejím bytì nezùstaly na svém 
místì, nebo� její nièivá energie musela všechno smést, aby 
mohla zaèít znovu. „Tak to jsi teda, O., byla miláèek nejvìtší. 
Úplná kuèi kuèi a �u�u òuòu,“ komentoval její incident Dan, 
když mu o nìm kdysi vyprávìla. „V rámci konkurzu na Ter-
minátora by to bylo fakt dobrý, ale nechtìla bys být radši    
jen roztomilka platinová?“ Dan ji vždy svými glosami zcela 
odzbrojil. Èasto je pronášel co možná nejvíc afektovanì, aby 
byly opravdu pùsobivé. Jeho komediální talent byl v tomto 
ohledu jen tìžko napodobitelný a O. se jeho komentáøi bavila 
ještì dlouho poté, co je vyslovil. 

Z nìkolika pøedchozích poznámek je více než patrné, že O. 
nikdy nedìlala nic napùl. Pøesto si velmi èasto myslela, že to 
nestaèí. Jestliže byla energická, a ona opravdu byla, poøád     
si myslela, že je energická málo. Jestliže byla samostatná        
a rozhodná, stále si i tak myslela, že by mìla být mnohem 
samostatnìjší a rozhodnìjší. Pøesto byla ponìkud zaskoèena, 
když ji nìkteøí kolegové považovali za feministku. Kdyby 
ovšem byla taková feministka, motali by se kolem ní neu-  
stále nìjací muži? To sotva. A tak zatímco na nìkteré z nich 
pùsobila jako domina zlá feministická, vìtšina ostatních          
ji vnímala jako „líbeznou“, „zlato“, „miláèka“, „velkou duši“     
a „kuèi kuèi", nebo dokonce „krásnou a hodnou“. Poslední 
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zmiòovaná charakteristika ji pøed nedávnem natolik zasko-
èila, že se jí chtìlo dotyènému skoro vynadat. Tak to pøece 
není, vždy� ona je „domina zlá“! Avšak ponauèena dlouhou 
praxí vycházení s muži se pøímo bleskovì ovládla, neøekla 
dotyènému vùbec nic a ještì se na nìj pøelíbeznì usmála. 
Sladká to žena! 
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VIII. Výcvikový tábor trapného flirtování

O. nesnášela vztahové hry. Patrik byl na takové hry mis-
trem. Když se seznámili, jeho charisma na ni chvíli pùsobilo 
jako slabé opium, pod jehož vlivem vnímala kontury jeho 
chování jako pøíjemnì spoleèenské. O nìco pozdìji, když stej-
ná dávka pøestala mít potøebný uklidòující úèinek, musela 
konstatovat, že Patrik sice je okouzlující, ale také nenapra-
vitelný suknièkáø. Nestaèilo mu mít vedle sebe o témìø ètvrt 
století mladší, atraktivní partnerku. Musel si v každé situaci 
dokazovat, že jeho charisma na ženy stále pùsobí, a to bez 
ohledu na jejich vìk, výšku èi míry.

Když potøeboval koupit barvy, flirtoval s prodavaèkou        
v Baumaxu. Když se šli najíst do restaurace, flirtoval se 
servírkou nad jídelním lístkem. Když mu volala nová zá-
kaznice, flirtoval s ní na dálku po telefonu. O. nikdy mužùm 
netropila žárlivé scény, ale pøi Patrikovì koncentraci ji to 
stálo nadlidské sebeovládání. Pozdìji hrozilo, že opìt zaène 
být autodestruktivní. Jen párkrát se nahlas v jeho pøítom-
nosti pozastavila nad tím, že ho to stále ještì baví. Ona 
naopak zaèínala být z jeho chování velmi unavená, ale snažila 
se to nedávat pøíliš najevo. 

Jeho pokusy o oslnivost samozøejmì pokaždé nekonèily 
úspìchem, stejnì jako jeho svérázný „smysl pro humor“ vždy 
nemíval tu pravou pointu. Z legrace mu tedy zakázala být 
vtipný, protože jeho rádoby vtipné flirtování v její pøítom-
nosti uvádìlo Patrikùv objekt nìkolikavteøinového zájmu do 
rozpakù èasto ještì mnohem víc než ji samotnou. V tom pøí-
padì pak O. musela celou situaci zachraòovat nìjakou vtip-
nou glosou, nebo nenápadnì mizela, pokud to zrovna nebylo 
trapnìjší než Patrikovo flirtování. Postupem èasu zjistila, že 
zaèíná být vùèi jeho roztomilostem k jiným ženám naprosto 
imunní. Pobyt v jeho výcvikovém táboøe trapného flirtování  
ji zpoèátku uvádìl do stavu vzteklé excitace, dlouhodobým 
drilem se však zmìnil ve stav naprosté rutiny. Co víc si teï 
mohla pøát? Párkrát se dokonce pøistihla, že je jí Patrika tro-
chu líto. Je to sice mocný, ale zcela nepochybnì také stárnou-
cí muž, jehož rozmary zaèínají pùsobit smìšnì. Byl to snad 
konec její lásky k nìmu? Je možné, že ho ještì nedávno tak 
obdivovala a milovala? A všiml si vùbec, že od jistého mo-
mentu už není souèástí jejího svìta tak jako kdysi? Že už pro 
ni není tím záøivým králem Slunce, kolem nìhož se toèí 
veškerá její pozornost? Èím víc mu unikala, tím vìtší zájem    
o ni projevoval. Byl to paradoxní, nebo naopak logický dùsle-
dek? Napadlo ji, proè musí být každý vztah tak asymetrický. 
A� už v nìjaké krátké fázi, nebo dokonce neustále. Proè se       
v nìm vìtšinou hrají nìjaké hry. A proè ten, který právì drží 
výhodu, mívá èasto pocit, že mùže být jako potenciální vítìz    
i hrdým šampionem trapného flirtování. 



IX. Rozpolcená èerná, bílá

„Se ani nedivim, že každou chvíli øíkáš, jak jsi rozsekaná, 
když jsi Bejk s ascendentem ve Lvu,“ pravil její pøítel Sharon 
a dlouze na ni pohlédl svýma zelenýma oèima. 

„Ano,“ reagovala na to O., „vždy� jsi to už pøedtím popsal 
na základì mojí fyziognomie: mùj pas se vytrvale brání svìtu, 
neustále žiju život jako na bitevním poli. A teï se mi zdá,      
že brzy dojde k bitvì dvou generálù – buï mì rozseká na 
kousky mùj partner, nebo rozsekám já jeho.“ Sharon na to nic 
neøekl, jen se na ni díval. To úplnì staèilo. Nic nechybìlo, nic 
nebylo navíc. 

Pár dní nato sedìla O. v restauraci. Její generál Patrik alias 
vrchní velitel ozbrojených sil (jak ho po pøedchozím 
nároèném týdnu jejich soužití zaèala titulovat) mìl poblíž 
dùležité obchodní jednání, a tak ji vzal s sebou. O. byla po 
dlouhé dobì úplnì klidná a v myšlenkách se znovu vrátila ke 
své formulaci o bitvì dvou generálù. Musí s mužem, kterého 
si vybrala, svádìt neustálý boj? Proè vystrkuje své hrdé èelo   
a zajištìnou bradu a vyzývá svého partnera na souboj?    
Nebo ji vyzývá on? O. brala všechno jako výzvu, nebo� se jí 
témìø vše osobnì dotýkalo. Ve své bojovnosti a draze 
vykoupené stateènosti se však èasto cítila osamìlá. Její silná 
potøeba lásky, kterou dokázala velmi úspìšnì maskovat,      
tak bývala nenaplnìna, ale copak se dá souèasnì milovat         
a válèit? Lze být oddaná a hrdá zároveò? Oddanosti se O. 
bránila zuby nehty. Je snad dìsivìjší kombinace než být 
oddaná a zranìná? 

Právì z tìchto dùvodù pøipomínal její život ve vztahu 
manévry na bitevním poli. V nejrùznìjších situacích jí jako 
štít sloužily její hrdost a hrdinné sklony. Nikdo za nimi 
nesmìl ani koutkem oka zahlédnout její vnitøní rozervanost  
a citovou bolest. Na bitevním poli stojí jako osamìlý voják. 
Spoléhá jen na sebe, nikomu jinému se totiž nedá vìøit. 
Dobrý voják se dokonale ovládá a veškeré situace zvládá sám, 
bez cizí pomoci. Projevovat city je známkou slabosti. Všech-
ny situace zvládá tak dlouho, dokud nepadne vyèerpáním 
nebo nedojde k dramatickému výbuchu léty nastøádaných 
emocí. Kdo potom ustojí polaritu jejích pocitù a nálad, jejich 
obrovskou sílu a dramatiènost, které mohou být stejnì tak 
povznášející jako nièivé? 

Není lehké vyjít s O. Neøekne si o pomoc, dobrovolnì a bez 
øeèí si nakládá na záda a dlouho tiše trpí nebo se tiše vzteká, 
až se najednou frustrace uvolní jako lavina. Hrozící lavi-  
nové nebezpeèí už O. dokáže detekovat, a tak se stihne vèas 
pøemístit tam, kde je klid, aby mohla pøíval negativních 
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emocí zpracovat bez úèasti partnera. Nechce ho pøece 
vydìsit. Partner však vìtšinou nechápe, proè O. najednou 
uniká z jeho dosahu, nezvedá telefon, má spoustu jiné práce. 
Chce se s ním snad O. rozejít? Uvolní se další lavina, lavina 
partnerových pochybností. Proè nechce být O. ani na chvil- 
ku køehká dívenka, která se oddá svému partnerovi? Je to 
opravdu tak nebezpeèné, jak si myslí? 

Když ji Patrik veèer objal a øekl jí, a� pøestane takhle 
blbnout, že jí pøece nechce ublížit, uvìdomila si, že jediný, 
kdo chce všechno hned rozetnout, aby to bylo jednoznaènì 
bílé nebo èerné, je právì jen a jen ona. 
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X. Moèálem èerným kolem bílých skal

Její rušný život v centru velkomìsta jí pøinesl celou øadu 
nových setkání, zejména pak se svìtem mužù. Svìtem, který 
jí sliboval obdiv, zábavu, inspiraci, vášeò, vzrušení, nebo 
dokonce lásku, ale nìkdy také bolest a zklamání. Hranice 
mezi obìma póly pro ni byla nìkdy tak tenká, že bylo tìžké, 
ba pøímo nemožné ji rozpoznat. Obèas bruslila na tenkém 
ledì mužského obdivu jen ve snaze probouzet nové a nové 
jiskry vlastní inspirace. Oslòovat chladnou ledovou plochu 
však není možné pøíliš dlouho. Každá dopadající jiskra záhy 
zhasne. To zaène být po nìjakém èase deprimující i pro nì-
koho jako O., jejíž práh bolesti je znaènì otupìlý. 

O. teï pøemýšlela, zda její potøeba mužského obdivu není 
srovnatelná s Patrikovou závislostí na flirtování se ženami. 
Kde je ona hranice mezi bìžnou, zdravou a relativnì neškod-
nou potøebou a skuteènou závislostí? A existuje vùbec ona 
závislost na flirtování? Patrik zcela zjevnì nemíval žádné 
abstinenèní pøíznaky, zøejmì šlo o pouhý projev impulzivity 
jeho osobnosti. Ale není to jedno? Proè neustále musela 
všechno pøesnì pojmenovávat? Myslela si snad, že tím nad 
vnìjší realitou získá vìtší kontrolu? Patrik byl i v šedesáti 
jako neøízená støela. Kontrolu nad jeho flirtováním získala 
pouze tak, že jeho pokusùm o kontakt se ženami pøestala 
vìnovat pozornost. Nebo ho pøestala milovat? Byla to velmi 
znepokojivá otázka, která jí pøipomnìla úplnì jinou etapu 
jejího života. Byla sice krátká, ale velmi undergroundová. 
Zøejmì ji zase potøebovala. 

Jako vždy zaèala obdivem. Obdivem umìlce, který byl 
fascinován její „velkou duší“. Obdivem muže, jehož závislost 
na flirtování se ženami a lásku k alkoholu nebylo možné 
pøehlédnout, stejnì jako jeho natøikrát zlomený nos. Muže 
velkých gest, který v barech èasto skrýval své splíny pod 
bujarým veselím a který se pak se svou opileckou melancholií 
dopotácel k O., té velké duši, jež pro nìj mívala pochopení. 
Pøicházel dál, jak on rád øíkával, moèálem èerným kolem 
bílých skal, a to obvykle kolem jedné druhé v noci, jedno,   
zda v pondìlí, ve støedu èi ètvrtek. Bylo mu jedno, že O. musí 
v pùl sedmé vstát a pak odejít do práce. O. mu však témìø bez 
výjimky otvírala, nebo� jeho obèasnou výbojnost nebylo rad-
no podceòovat: aby se k ní dostal, byl schopen ve spoleèných 
prostorách domu vykopnout vchodové dveøe. V tom stavu    
ho pøece nemohla nechat na ulici. I když k ní chodil jako do 
hampejzu. Tam bylo v noci a nad ránem, stejnì jako u ní, 
vždycky otevøeno. O. zaèala být frustrovaná. Jednou jí øekl,   
že se do ní poøád nìjak nemùže zamilovat. Aèkoli mìla práh 
vztahové citlivosti znaènì posunutý, udìlalo se jí z toho  
šoufl. A koneènì ho po víc jak pùl roce poslala, aby šel dál, 
moèálem èerným kolem bílých skal. 
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XI. Generace nìžných lásek

Aèkoli byla O. jednou èástí své podstaty pomìrnì racio-
nální a organizovaná, v umìleckých a milostných záleži-
tostech vyhledávala trochu undergroundu a dekadence. 
Párkrát se jí staly vìci, na které nebyla úplnì hrdá, ale 
zároveò se za nì zdráhala stydìt, protože byly v dané chvíli 
bytostným projevem jejího pravého Já. Nebo tomu alespoò 
chtìla vìøit. Když si na nì obèas vzpomnìla, mívala pocit,     
že jsou natolik bizarní, jako by se vùbec nestaly jí, ale nìjaké 
excentrické hrdince amerického nezávislého filmu. Chvíli se 
onìmi historkami z dávného podsvìtí svého života bavila,    
ale zároveò nad jejich prùbìhem kroutila hlavou. Øíkala si,    
že už v nich nešlo ani tak o dobrou povìst, jako spíš o zdraví, 
nebo dokonce o život. A že mìla štìstí, když z nich vyvázla 
bez úhony.

Co tøeba to nejrychlejší seznámení jejího života, které 
zaèalo nìkolika slovy a krátce nato skonèilo sexem? Došlo         
k nìmu zhruba pøed dvanácti lety v jednom baru, kde byla O. 
úplnì poprvé. V typicky dekadentním èase mezi druhou          
a tøetí ráno pila naprosto støízlivá O. matonku ve spoleènos-    
ti ètyø novì získaných obdivovatelù. Toho pátého, úplnì 
neznámého, potkala v prostoru mezi dámskými a pánskými 
záchodky. Jen se na ni podíval a se slovy „mnì z tebe stojí        
i chlupy na rukou“ ji hned pozval k sobì domù. O., patøiè-     
nì vzrušená touto originální milostnou pøedehrou, ani ne-
pøemýšlela o tom, že by mužnì vypadajícího alfa-samce 
odmítla. Její rychlý odchod z baru byl doprovázen nená-
vistnými pohledy onìch ètyø obdivovatelù, kteøí právì 
pochopili, že pøíslib erotického dusna oèekávali marnì. 

O. pár minut nato v cizí posteli zjistila, že její alfa-samec je 
ve skuteènosti spíš alfa-samice, protože pøi souloži vzdychá 
jako ženská. To ji vzrušovalo nesrovnatelnì ménì než ona 
chlapácká pøedehra v pøedsálí WC, která ji do této postele 
pøivedla. Pozdìji se ukázalo, že právì k tématu WC to alfa-
samce nebývale táhne, nebo� po svém orgasmu (k jinému  
než jeho bohužel nedošlo), projevil pøání vymoèit se jí na 
prsa. A to už byl konec alfa-samce opravdu neodvratný.    
Poté, co mu ve sprše jeho pøání splnila, smyla ze sebe 
dùkladnì jeho moè i svoje høíchy, oblékla se a už se s ním 
radìji nikdy nesetkala.

Tato pro puritány bizarní, pro otrlé èi promiskuitní jedin-
ce relativnì všední sexuální historka ji však po tìch letech 
znepokojovala mnohem ménì než to, co se jí dìlo v poslední 
dobì. Zjistila totiž, že na ni pøi milostném aktu ústy sou-
èasného milence pokaždé promlouvá jeden z jejích minulých. 
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Nìco podobného se jí ještì nikdy nestalo. Bylo to šílené.     
Oba muži se navzájem neznali, a tak jen O. vìdìla, že po-
užívají až dìsivì stejný milostný slovník, v nìmž „má nìžná 
lásko“ byla jen jedna z tìch mainstreamovìjších formu-      
lací. Souèasný i onen bývalý milenec, který k O. kdysi chodil 
„moèálem èerným kolem bílých skal“, navíc mìli velmi 
podobný hlas s typickým chraplavým zabarvením. Jediné,    
co by mohlo alespoò trochu vysvìtlovat nápadnou podob-
nost jejich milostného slovníku, byl jejich vìk. Oba byli ještì 
starší než její otec. Byla snad léta padesátá generací „nìžných 
lásek“? Pokusy o logické vysvìtlení jsou jedna vìc, ale co si 
má O. sakra myslet, když na ni pøi souloži se souèasným 
partnerem pøerývanì vzdychá svá neoriginální vyznání 
umìlec, ze kterého se jí už pøed lety udìlalo šoufl? 
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XII. Návrat k dementovi, který vrhá nože

Muži, které O. potkala, vždy shodnì tvrdili, že mají pøed-
chozí vztahy vyøešené. Potíž byla v tom, že nìkteré jejich 
manželky èi milenky o tom nebyly adekvátnì informovány. 
Pokud zjistily, že ztrácejí své pozice, postupnì uplatòovaly 
rùzné typy nedovolených zákrokù, a to zejména z oblasti 
voodoo, vylepšené využitím moderních informaèních tech-
nologií. 

O. dostala v tomto ohledu velmi tvrdou školu života            
s Jardou. Ten se svou manželkou sice léta nežil, ale také          
se nerozvádìl. Své víkendy èasto trávil se synem právì             
u ní, protože nebyl schopen vybudovat si vlastní zázemí. 
Obèas jeho Anèa pøedvedla O. nìjaký hysterický výstup 
(tøeba v pùl tøetí ráno pøed domem rodièù O.), a život šel  
zase dál. Anèa sice byla hysterka, ale vnímavá O. si po mno-
ha letech soužití s Jardou øíkala: Co když byl spouštìèem 
Anèiny hysterie právì a pouze Jarda? Co kdyby byla Anèa  
bez Jardy celkem normální ženská s mírnými sklony k hys-
terii, které by se s nìjakým fajn chlapem ani neprojevily? 

Jestli si O. pøi nìkteré z Anèiných hysterických scén 
myslela, že už ji nemùže nic horšího potkat, tušíte správnì,  
že se mýlila. S Tomášem, který se do ní bláznivì zamiloval      
a ona do nìho také, vstoupila do jejího života jako plíživá 
noèní mùra i jeho Vendulka. Ano, ta Vendulka, se kterou se 
už pøece rozešel, nebo ne? Tatáž Vendulka se však jakýmsi 
„záhadným“ zpùsobem dokázala dostat k Tomášovu mobilu, 
zjistila si èíslo na O. a posílala jí pikantní sms o tom, jak 
šílenì se s Tomášem milují, jak to spolu dìlají a že bez      
sebe nedokážou být. Nìkteré ze svého, jiné z jeho. O. z toho 
zaèala být šílená. Vendulka byla zcela evidentnì magor, obtì-
žovala ji a narušovala její psychickou rovnováhu. Požado-
vaný efekt voodoo se skuteènì dostavil. Když trval týdny,      
O. se nakonec obrátila na svého kamaráda kriminalistu.       
Šlo už o stalking? Mìlo smysl podat trestní oznámení? 
Kamarád doporuèil zmìnu èísla nebo zablokování volajícího. 
Celá záležitost by se v té dobì podle platné právní úpravy 
øešila jen jako pøestupek a takové „praní špinavého prádla“ 
by O. nijak zvláš� nepomohlo. 

Její love story s Tomášem skonèila vrháním nože. Ano, 
jistì si vzpomínáte. Ten dement, který vrhá nože, je její   
kdysi milovaný Tomáš. Kuchyòský nùž nehodil po O., ale po 
Vendulce, která ho prý totálnì prudila v jeho bytì, kam si 
vymohla pøístup násilím. Tomáš už její hysterické výstupy 
nemohl snést, a tak ve vzteku hodil nùž. Aniž se díval, nebo 
dokonce míøil, trefil ji do holenní tepny. O. samozøejmì znala 
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pouze Tomášovu verzi. Do jeho bytu pøišla až k ránu po 
incidentu. Ten veèer jí pøišla z jeho mobilu sms, že už ji 
nemiluje a že je s Vendulkou. Ze znalosti Vendulèiny vysoce 
originální stylistiky O. usoudila, že sms rozhodnì nepsal 
Tomáš, ale i tak ji ochromila úzkost. V noci jí pak zoufalý 
Tomáš volal, co se stalo, že je Vendulka v nemocnici a aby    
O. proboha pøijela, že ji miluje a moc ji teï potøebuje.         
Tou dobou zrovna pøespávala u své matky. Když jí dvì ho-
diny po pùlnoci oznámila, že za ním musí jet, zeptala se jí:    
„A stojí ti ten Tomáš vùbec za to?“ 

„Mami, já za ním prostì musím, on mì potøebuje. Já ho 
miluju.“

V podniku s naprosto pøíznaèným názvem Casa de Locos, 
kde na ni mìl èekat, už zastihla jen pospávajícího barmana. 
Tomáš prý odešel tak pøed pùl hodinou. V jeho bytì mu-    
sela nejdøív projít kolem tratolištì krve u kuchyòské linky       
a teprve pak se dostala ke spícímu Tomášovi. Znovu se jí 
udìlalo zle. Nejdøív z té Vendulèiny krve a pak z toho, jak        
v blízkosti nìèeho takového vùbec mohl usnout. To druhé 
bylo mnohem horší. Najednou pro ni pøestal být oním 
pomyslným rytíøem na bílém koni. Zaèala se s ním vnitønì 
louèit. Její souboj mezi láskou a odporem trval nìkolik       
dní. Pak mu vrátila klíèe od bytu, popøála mu hodnì štìstí      
a koneènì se cítila svobodná, i když to hodnì bolelo. 
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XIII. Lži, sex a palubní lístek

Za celý týden, co byl Patrik pryè, napsala jen jedinou 
stránku. A ta stránka byla ještì navíc o nìm. Až teï si 
uvìdomila, co dosud nechtìla vidìt, nebo dokonce po-
jmenovat: že jeho nepøedvídatelné chování plné náhlých 
zvratù je tím nejlepším impulsem pro její tvorbu. „Jsi moje 
štìstí,“ øíkával jí. O. si dnes musela koneènì pøiznat, že on je 
její inspirace. 

Když od nìj pøed necelým pùl rokem odjíždìla a pøes slzy 
nevidìla na cestu, nepøedpokládala, že se tam ještì nìkdy 
vrátí. Po mnoha Patrikových pokusech o smíøení udìlala prá-
vì vèera pravý opak. V noci jí znovu vyznával lásku a øíkal, 
jak ji miluje, obdivuje, potøebuje. Ráno ji požádal, aby mu 
pomohla vybalit vìci z jeho cestovní tašky. Když se tøídìní      
a úklid vìcí chýlily ke konci, objevila O. v jedné z postran-
ních kapes, o jejichž vyklizení ji sám požádal, palubní lístek 
se jménem jeho bývalé, kvùli níž pøed pùl rokem vztah            
s Patrikem ukonèila. Informace na jejím palubním lístku se 
zcela shodovaly s datem, èasem i místem Patrikova odletu. 
Kdyby veèer z letištì nejel Patrik rovnou za O., kdyby ji ještì 
znovu neujiš�oval, aniž se na cokoli ptala, že na Maledivách 
nebyl s žádnou ženskou… 

Neèekaný objev na ni zapùsobil jako ledová sprcha. 
Vzhledem k tomu, že trpìla alergií na chlad, byl její prožitek 
asi tak trojnásobnì mrazivý, ale právì proto pùsobil jako 
silné anestetikum, které zvyšovalo pravdìpodobnost, že celou 
tuhle odpornou situaci zvládne. 

Rychle si srovnala myšlenky v hlavì. Tak pøedevším, 
Patrik ji podvedl. To je neodpustitelné. Bylo jí jasné, že ta 
zlato kopající kreatura, jíž teï nemùže pøijít na jméno, dala 
svùj palubní lístek do kapsy Patrikova zavazadla zcela 
zámìrnì, jako vzkaz pro O. Je vidìt, že dobøe zná Patrikovu 
bezstarostnost, tenhle tah jí totiž vyšel dokonale. Patrik tím     
u O. konèí. Jestliže jeho životu stále vládne ta, s níž se údajnì 
už dávno rozešel, nemá smysl ve vztahu pokraèovat. Možná 
Jarunì ještì naposled koupí nìjaký zlatý šperk k naroze-
ninám, které má za pár dní, aby mu zase neudìlala nìjakou 
schválnost. Nedávno ho tajnì pøihlásila na internetovou 
seznamku a taky mu založila úèet na Facebooku. Teï se jen 
poøádnì nadechnout a rychle to dokonèit.

„Proè jsi mi neøekl, že jedeš na Maledivy s Jarunou?“ stála 
proti nìmu s palubním lístkem v ruce, když se vracel ze své 
pracovny pro další vìci.

„Nevìdìl jsem, že to tady je,“ koktal a uhýbal, když mìl 
pøímo pøed oèima usvìdèující dùkaz. 
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„Aspoò ze mì nedìlej idiota a nelži mi takhle hloupì,“ 
øekla O. naprosto klidným hlasem.

„Nechtìl jsem tì zbyteènì rozrušovat, tak jsem použil tu-
hle milosrdnou lež. Ten pobyt byl zaplacenej hodnì dlouho 
dopøedu, vìø mi, lásko moje.“

Patrik byl suknièkáø, ale ne hlupák, a tak vìdìl, že jakékoli 
vysvìtlování všechno jenom zhorší. I tak už bylo témìø všech-
no ztraceno. O. byla rozhodnutá. 

„Tak to se ti povedlo, takhle jsi mì opravdu vùbec ne-
rozrušil. Myslela jsem, že nám to tentokrát vyjde, ale spletla 
jsem se. Už bych ti nemohla vìøit ani slovo. Když chceš pod-
vádìt a lhát, aspoò si zkontroluj všechny kapsy, amatére.“

Patrik se ji snažil zadržet a znovu vysvìtloval, že Jaruna   
na spoleèné dovolené, kterou platil on, trvala. Jak jinak, 
pomyslela si O. Letenky i pobyt prý nebylo možné bez osm-
desátiprocentního stornopoplatku zrušit, a tak prostì od-
letìli. O. už ale všechny ty podrobnosti pøíliš nezajímaly. 
Chtìla být sama, chtìla mít klid. 

O hodinu pozdìji už byla zpátky ve svém bytì. Patrik v roli 
bigamisty naprosto selhal, nebo� se ukázalo, že øadu 
významných detailù nemá tak docela pod kontrolou. Jaru-
nina intrika v podobì podstrèeného palubního lístku byla 
velmi laciná, zato však úèinná. O. se ale bez ohledu na tento 
fakt rozhodla, že Patrikovi další šanci nedá. To zjištìní sice 
bolelo, ale už mnohem míò než pøed pùl rokem. Zdálo se,      
že výcvikový tábor trapného flirtování pøece jen pøinesl své 
ovoce, možná by ale nemuselo chutnat tak hoøce.

Podívala se znovu na zaèátek rozepsané kapitoly, kde 
tvrdila, že jeho nepøedvídatelné chování plné náhlých zvratù 
je tím nejlepším impulsem pro její tvorbu. To je sice možné, 
ale po tom všem už u nìho žádné další impulsy skuteènì 
hledat nebude. A rozhodla se poslat Patrika dál, moèálem 
èerným kolem bílých skal. 
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XIV. Neuè mì, jak má vypadat láska…

První dny po fiasku s Patrikem, který se ji opakovanì, ale 
neúspìšnì snažil kontaktovat, cítila O. obrovskou prázdnotu. 
Poslala ho sice kamsi moèálem èerným, sama na tom však 
nebyla o mnoho líp. To ráno od nìj odešla navenek klidná, 
ale doma ji veškerá vyrovnanost opustila. 

Vzpomínala na to, jak pøed více než rokem vtrhnul do 
jejího života jako tsunami. Bylo to v dobì, kdy pro ni Bruno 
postupnì ztrácel svou neodolatelnost tím, že se obèas 
zapomínal chovat jako gentleman. Pravda sice byla taková,  
že si ho kvùli jemnému chování nevybrala, ale zatímco døív jí 
jeho pøíležitostná drsnost a trocha hraného machismu silnì 
imponovaly, pozdìji zaèínala mít pocit, že má vedle sebe na 
mol opilého carského dùstojníka, který demoluje všechno,  
na èem jí záleželo. Když si koneènì ujasnila, že je pro ni 
Bruno opravdu passé, zjevil se Patrik. Muž znaènì hyper-
aktivní, který se choval jako král Slunce. Bìhem mìsíce a pùl 
obrátil její život úplnì naruby a ještì se tváøil, že se vùbec nic 
nestalo. Nìkdy se dokonce ani netváøil, prostì o tom jen 
nevìdìl. 

To bylo pro Patrika naprosto typické. V jeho mozku byla 
zcela evidentnì vyøazena z provozu jistá kognitivní funkce, 
která mìla na starosti náhled na sociální situace. Proto Patrik 
èasto ani netušil, že jeho výstøelky pøekraèují všechny meze. 
Stejnì tak, jako øídil svoje BMW levými koly pøes dìlicí èáru, 
se i bezohlednì prohánìl životy druhých. Právì tam býval 
velmi èasto pøes èáru. I v jejím životì obèas øádil jako škod-
ná a zanechával škody nejen na majetku, ale i na duši. Když ji 
chtìl líbat, strèil jí bez varování jazyk až do krku a ještì jí pøi 
tom utrhl náušnici, jak ji prudce popadl za hlavu. Jindy zase 
bylo souèástí jeho milostné pøedehry sejmutí brýlí z jejích oèí 
a následnì jejich odøení o sošku s pískovcovým povrchem, 
nebo� se tak docela netrefil do volného prostoru odkládací 
police. O. tak mìla Patrika stále ve svém zorném poli v po-
dobì škrábance pøes levé sklo, dokud jí nenechal zhotovit 
zcela nové brýle. Pak mìla pocit, že jí tìmi brýlemi, které 
ráno nasadila a veèer pøed spaním odložila, celý den pøipo-
míná svou velkorysost, i když zrovna nejsou spolu. 

Bylo tìžké zapomenout na Patrika i po tom všem, co se 
mezi nimi odehrálo. To ráno po návratu z Malediv ho poprvé 
vidìla naprosto bezradného. Snažil se jí všechno vysvìtlit,  
ale cokoli øekl, vyznívalo v jeho neprospìch. Nedokázala 
pochopit, proè odletem se svou bývalou tolik riskoval.           
Je možné, že ani v šedesáti neví, co chce? Že je tak emoènì     
a morálnì nevyzrálý? Když šlo o byznys, mìl ve všem      
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jasno. Jeho vyjednávací taktika, pøi níž ostatní obratnì 
pøesvìdèil, že øešení, se kterým pøichází on, je to nejvýhod-
nìjší pro obì strany, byla témìø vždy úspìšná. Jeho 
nejpùsobivìjší obchodní zbraní byla uvolnìná sebejistota. 

Ta vyvolávala dojem, že ho sice projednávaná záležitost 
zajímá, ale na jejím výsledku není pøíliš závislý. Takovým 
postojem sklízel úspìch témìø automaticky. I ve vztazích 
vždy dosáhl svého. Dokázal ale vùbec nìkoho milovat? O. sice 
nìkolikrát øekl, že ji miluje, ale co si pod významem toho 
slova vùbec pøedstavoval? Vzhledem k tomu, že všechno ve 
svém životì vnímal jako sport nebo hru, nemohla být pro   
nìj ani láska výjimkou. O. však nemìla nejmenší chu�        
hrát nìjaké hry nebo se nechat kouèovat. „To ráno“ se snaži-
la být co nejklidnìjší a bez jakékoli ironie mu popøála     
hodnì štìstí v dalším životì. Pøi øízení auta pak v jednu    
chvíli sotva vidìla pøes slzy na cestu. Musela zastavit, aby si 
vyèistila nyní témìø neprùhledné brýle, onen dárek od 
Patrika, a trochu se prodýchala. A� už ten starej šašek táhne   
k èertu, pomyslela si, když se znovu rozjela. Na rozdíl od nìj 
mám víc života pøed sebou, ale a� mì, sakra, zrovna on neuèí, 
jak má vypadat láska. 
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XV. Monolog, který se O. nepodaøilo zaznamenat

Sedìla vedle nìho v autì a poslouchala, jak jí vypráví cosi  
z dlouhé historie svých podnikatelských aktivit. Co s kým kdy 
a kde založil, jak to fungovalo, jaký podíl komu prodal a proè, 
jaký od koho koupil. Napadlo ji, že by to mohl být dobrý 
monolog do jejího rozepsaného románu o mužích. Pøíštì si 
ho musí nahrát na diktafon. Ale teï by se potøebovala chvíli 
soustøedit na sebe a srovnat si myšlenky v hlavì. Za více než 
dvacet let svého milostného života se sice pøíliš neponauèila, 
ale na základì mnoha zkušeností alespoò dospìla k uži-
teènému závìru, že muže je pøedevším tøeba nechat mluvit.  
A naslouchat jim tak dlouho, dokud chtìjí. Tu položit naivní, 
tu duchaplnou otázku k tématu a hlavnì pøíliš nemluvit          
o sobì a svých pocitech, to muži vìtšinou tuze neradi, pokud 
se ovšem právì nesnaží ženu polapit. Hlavnì je tøeba pa-
matovat na to, že muž je tvor vizuální. Má-li tedy být žena 
objektem mužské touhy, musí mlèet a být krásná. A tak 
mlèela, byla krásná a snažila se pøedstírat zájem. Smysl jeho 
slov však vnímala jen s velkou námahou. Naštìstí byl tak 
zahledìn do sebe a svých vzpomínek, že si vùbec nièeho 
nevšiml. V tu chvíli si uvìdomila, že na pøedních sedadlech 
jeho luxusního vozu právì sedí dvì naprosto cizí entity, dva 
nesourodé mikrokosmy, které spolu v daný moment nesdílejí 
nic jiného než spoleèný prostor. A cíl, který jako témìø vždy 
urèil on. Entita V. vypráví o svých podnikatelských rošádách 
entitì O., která se soustøedí na entitu B., muže výraznì 
mladšího, vyššího a zøejmì i mnohem pøitažlivìjšího, jenž     
se nenachází ve spoleèném prostoru entit O. a V. Použití 
termínu „výraznì“ ji pøinutilo ke srovnávání, která v tomto 
pøípadì vyznívají témìø vždy lacinì. V duchu si pøedstavila,    
o kolik centimetrù je Bruno vyšší než Viktor. Vìkový roz-     
díl spoèítala pomìrnì snadno, a aèkoli si ho pøibližnì 
uvìdomovala, pøesný výsledek ji ohromil. Aniž si to uvì-
domila, nahlas se zasmála. 

„Co tì na tom tak pobavilo, miláèku?“ zeptal se Viktor.
„Vlastnì ani nevím, jen jsem si tu situaci zkusila 

pøedstavit, a moc mi to nešlo,“ odpovìdìla pohotovì, až  ji to 
samotnou pøekvapilo.

„Tak to se ani nedivím, byly to tenkrát docela divoký èasy   
a dneska jsem rád, že mi mockrát pomohl mùj instinkt.“

„Ten ti naštìstí pomáhá poøád. Mít odhad na lidi je v tvé 
branži k nezaplacení,“ reagovala na jeho glosu a nìžnì mu 
pohladila ruku na øadicí páce. 

„Být s tebou je k nezaplacení,“ usmál se na ni a pokraèoval 
dál ve svém vyprávìní.

I ona se na nìho usmála a znovu se ponoøila do svých úvah 
o entitì B.
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XVI. Entita carského dùstojníka

Po krátkém zasmání, ze kterého naštìstí pomìrnì snadno 
vyvázla, si mohla Bruna koneènì pøedstavit. Ze všeho nejvíc 
jeho nádhernì stavìná ramena, svalnaté potetované ruce, 
pøirozenou vùni jeho kùže i silnì afrodiziakální chu� jeho   
úst. Myslela na støedeèní noc i ètvrteèní ráno, které spolu 
strávili. Pøi té pøedstavì se jí zrychlil dech. Musím se trochu 
víc kontrolovat, pomyslela si. Viktorovo dlouhé vyprávìní       
ji však uspávalo, a tak se snažila pøipomenout si nìjaké 
støípky z èasu spoleènì stráveného s Brunem, èasu, který byl 
tenkrát stráven nezvykle rozvernì. 

„Kvùli tobì jsem dneska poslala do háje dva týpky. Tak 
nebuï drzej!“ pokouší se O. o malou, nicménì pravdivou 
provokaci.

„Prosim tì, nìjaký dva týpkové pro mì nejsou vùbec žádná 
konkurence!“ ušklíbne se Bruno naprosto sebejistì, aniž ho 
informace jakkoli znepokojila. 

Z pøedchozí krátké konverzace je zcela zøejmé, že se Bruno 
vyznaèuje naprosto neotøesitelným sebevìdomím. To mají 
ostatnì spoleèné nejen s Patrikem, ale i s mnoha dalšími   
muži, kteøí jí v minulosti tolik imponovali. Její kamarád 
Sharon už kdysi prohlásil, že O. má tendenci milovat de-
menty. Pøeloženo z jeho slangu do jazyka srozumitelného to 
znamená asi tolik, co muže se silným egem a arogancí vùèi 
druhým. Sharon asi nebude daleko od pravdy, nicménì… 
Bruno sice je sebevìdomý, ale vìtšinu èasu bývá velmi 
okouzlující až roztomilý, což se, pravda, o jiných, kteøí ji tak 
okouzlili, øíci nedá. Alespoò ne zpìtnì. 

„S tebou je to prima, kotì!“ øíká jí Bruno rozvernì.
„Jenom prima, jooo?“ reaguje naoko uraženì a zaène ho 

muèit pøejíždìním pøes jeho koleno, kde je extrémnì lechtivý. 
„Ty ženštino zlotøilá!“ snaží se Bruno neryèet, nesmát          

a chrání si kolena. 
Ale to už se i O. smìje šílenì nahlas, protože kombinace 

Brunova smíchu, jeho chvilkové bezbrannosti a roztomi-  
lých dlouhých øas, které teï vidí úplnì zblízka, pro ni bývá 
vždycky vražedná.  
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XVII. Brunova perioda

Bylo celkem nepochopitelné, jak rychle O. vytìsnila ob-
dobí, kdy v Brunovi objevila nesnesitelné rysy carského 
dùstojníka. Proè mu znovu dovolila, aby se k ní pøiblížil?  
Proè si po ètrnáctimìsíèní abstinenci zaèíná zcela dobrovol-
nì vytváøet návyk na Brunovu egoistickou pøítomnost? Není 
také pøíliš sebedestruktivní, že se èetnost jejich setkání øídí 
pouze Brunovými možnostmi a potøebami? 

Ano, tahle znièující Brunova perioda, jak moc ji nená-
vidìla! Na rozdíl od periody ženské trvala obvykle pùl 
druhého mìsíce a pak byla vystøídána jejich spoleèným 
víkendovým nebo všednodenním setkáním. Po dobu perio- 
dy byl Bruno spoøádaný manžel, otec a živitel rodiny. Hrál      
si se svými dìtmi, uspával je, vozil k lékaøi, díval se s nimi    
na pohádky. Hádal se taky se svojí ženou? A jak èasto s ní 
spal, pokud vùbec? Zøejmì obèas ano, mìli spolu pøece        
dvì dìti. Bylo pro nìj pìtaètyøicet dnù pohody u rodinného     
krbu tak nesnesitelnì pøedvídatelných, že znovu a znovu 
vyhledával O., aby si spoleènì užili èas plný erotického 
jiskøení a sexu, èas plný sofistikovaných i rozverných roz-
hovorù? 

Pokládala si ponìkud znepokojivé otázky, na které neznala 
pøesnou odpovìï. Za tu dobu, po kterou se teï zase pra-
videlnì vídali, dospìla O. k mnohem znepokojivìjšímu zjiš-
tìní, než by vydal souèet odpovìdí na pøedchozí otázky. Byla 
najednou pøesvìdèena, že Bruno byl ten nejlepší muž, 
kterého ve svém životì potkala. Proè ji tedy opustil, když        
s ní plánoval svoji budoucnost? A proè se oženil, když bez ní 
stejnì vydrží sotva mìsíc a pùl? Kdyby zùstali spolu, byl by     
jí vìrný? A proè nemá dìti s ní? Odpovìdi opìt neznala,       
ale vìdìla, že ptát se takhle emotivnì znamená ztrácet 
nadhled a dojít leda tak k sebelítosti. A na tu nikdy není 
vhodná doba. 

Teï je tøeba myslet na vlastní periodu. Ta se totiž po 
posledním setkání s Brunem vùbec nemusela dostavit. 
Alespoò Bruno se domníval, že by se to kvùli jeho malé 
neopatrnosti mohlo stát. Zkoušela si to celé pøedstavit             
a vìdìla, že by chtìla dítì právì s ním. Víc jak dva týdny 
myslela na to, že s ním bude mít syna. Cítila to, vìøila to-   
mu. Znepokojoval ji jen fakt, že to jeden veèer nevydržela        
a spala taky s Viktorem. Pøedstava, že nebude vìdìt, s kým 
dítì èeká, ji znaènì vyvádìla z míry. Mìla ráda všechny        
své záležitosti pod kontrolou a tu kvùli jedné noci s Vikto-
rem ztratila. Vyèítala si, že se nedokázala ovládnout, ale 
ukonèit vztah s Viktorem pøece také nechtìla, nebo snad  
ano?
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A není vlastnì jedno, s kým to dítì bude mít? Pøesnì 
takhle sugestivnì se jí pøed pár lety zeptal právì Sharon. Byl 
totiž pøesvìdèen, že si bude dítì stejnì vychovávat podle 
svého, takže role otce není tak dùležitá. Vyvracela mu to, 
protože právì výbìr otce pro ni byl natolik zásadní, že na 
toho nejvhodnìjšího stále èekala. A on nepøicházel, res-
pektive neprocházel nejužším kolem, a teï se ještì navíc 
vrátil jako bumerang v podobì jejího bývalého partnera, 
který mezitím svou rodinu založil. Život je nìkdy tak ne-
pøedvídatelný, že strèí do kapsy i ty nejbizarnìjší filmové 
scénáøe, pomyslela si. 

Veškeré pochybnosti o paternitì a možné spekulace o bu-
doucnosti však vyvrátilo vèerejší ráno. Dostavila se totiž 
pravidelná perioda. Byla sice kratší než Brunovy útìky za 
vzrušením a zábavou, ale jen o trochu. A byla to ta pravá 
perioda. O. byla chvíli smutná, ale pak se jí ulevilo. Chtìl      
by být Bruno trojnásobným otcem? Pøiznal by nemanžel-
ského parchantíka? Nebo by ho vychovával Viktor v do-
mnìní, že je jeho? A co kdyby skuteènì jeho byl? Zase  
otázky, otázky, zbyteèné otázky. Nic takového se nestalo,         
a jelikož nic se nedìje bez pøíèiny, mìla by se O. zaèít modlit, 
jak jí èasto doporuèoval Sharon. A dìkovat Bohu, minimál-  
nì za to, jaké mìla protentokrát štìstí. Anebo mìl vìtší     
štìstí Bruno? Patrnì ano. Tak jako témìø každý smìlý carský 
dùstojník. 
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XVIII. Promiskuita jí (ne)sluší

O. byla po intenzivním týdnu s Viktorem znovu sama. 
Uklízela si vìci ve svém bytì a snažila se udìlat poøádek            
i v sobì. To druhé jí šlo o poznání hùø. Jakmile zaèala myslet 
na pøedchozí noci, které s ním strávila, pøestávala logicky 
uvažovat. Bylo to s ním v posteli èím dál tím lepší, ani se jí 
nechtìlo vìøit, že je to možné. O. zbožòovala, když na ni  
muži bìhem soulože urèitým zpùsobem mluvili. A Viktor už 
teï naprosto pøesnì vìdìl, jak to má dìlat. Je vzrušená, jen 
když si na to vzpomene. 

Jak se tohle všechno odrazí na jejím vztahu k Brunovi? 
Mìli se za nìkolik dní zase po delší dobì vidìt. Nevìdìla,    
jak s tím vším naložit. Její nitro bylo jako pøesýpací hodiny    
– když se v ní po urèitém intervalu usadily všechny pocity, 
cítila se klidná a její mysl byla na stranì Viktora. Když hodi-
ny otoèila, celý proces zaèal znovu a byl ještì bolestivìjší. 
Vìdìla, že Bruno byl, je a vždycky bude její osudový muž,     
ale že teï tady pro ni nemùže být. Pøi dopadu posledních 
zrnek si uvìdomila, že musí být upøímná nejen sama k sobì, 
ale i k nìmu. Napsala mu zprávu o tom, že si nìkoho našla      
a že to zaèíná být dobré. A že by ho sice ráda vidìla, ale 
zároveò se cítí rozpolcená a nebude se vùbec zlobit, když se 
rozhodne nepøijet a bude èas trávit jinak než s rozpolce-    
nou ženou. Bruno odpovìdìl, že je rád, když bude š�astná.      
A že se taky nic nemìní na tom, že ji rád uvidí. A tak se O.       
s Brunem sešla…

Ten veèer, tu noc, kdy za ní pøijel, bylo to mimochodem 
pøesnì deset let po jejich rozchodu, zaèal Bruno zcela ne-
èekanì bilancovat. Bylo to jako otevøít Pandoøinu skøíòku,    
ze které najednou vylétly nevyslovené emoce a neèekaná 
vyznání. Její velký mužný Bruno si v lásce nikdy nepotrpìl  
na velká slova, aèkoli miloval opravdovì jako málokdo.       
Teï jí najednou øekl, že pro nìj bude vždycky ta nejlepší, 
nejkrásnìjší a nejúžasnìjší na svìtì. Že se to pøed deseti lety 
podìlalo, ale že budou vždycky spolu, i když bude každý 
nìkde jinde. 

„Byl bys ten nejlepší otec mých dìtí, vždycky jsem si to 
pøála,“ reagovala na to O. 

„Dìti mùžeme mít s kýmkoli, zlato. Kdybych byl s tebou, 
dìlal bych ti jedno dítì za druhým, protože bych ti je prostì 
musel poøád dìlat. Poøád bys chodila s pupkem a poøád bys 
rodila.“

Pak spolu poslouchali hudbu, oba byli úplnì nazí a O. se 
pøed ním poprvé nestydìla. Sedìla na jeho klínì, pili jeden 
drink za druhým, kouøili a cítili se š�astní. Byl by to krásný 
konec jednoho milostného obrazu, kdyby za ním hned druhý 
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den nenásledoval jiný, o poznání ménì kýèovitý, avšak stej-
nì tak pravdivý a mnohem krutìjší. Byl to obraz Brunova 
odchodu ze dveøí sleèny O. a jeho odjezd k dìtem a manželce. 

O. se snažila nebýt smutná. Vìdìla, že tohle všechno je 
nevyhnutelné. Že Bruno miluje své dìti a že bez nich nemù- 
že žít. V daný okamžik byla se vším smíøená. A po zbytek 
nedìle ji høála Brunova láska. Oblékla se do ní jako do jeho 
žhnoucího objetí, které na sobì stále cítila. Byla naplnìná 
jeho láskou, cítila se jako ŽENA. I když nebude mít dìti           
s Brunem, ale s nìkým jiným, bude ho vždycky milovat,         
a� budou oba kdekoliv. Spolu i každý zvláš�. 
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XIX.  Zlomené natøikrát 

Pondìlní ráno bylo mnohem tìžší než nedìlní odpoledne  
a veèer. O. si znovu a znovu promítala prùbìh celého setkání 
s Brunem. Bylo tìžko uchopitelné, až snové, ale pøedevším 
bolestné. Její pøedchozí smíøenost se vším ji zaèala pozvolna 
opouštìt. Proè nejsou spolu, proè? Aèkoli si O. na sebelítost 
zrovna nepotrpìla, v téhle situaci se nejrùznìjším sebe-
destruktivním úvahám snad ani nedalo vyhnout. Když nìco 
dìlala, snažila se, aby to bylo perfektní. I teï si na svá tìžce 
zkoušená bedra naložila téma s potenciálem pro perfektní 
sebedestrukci. Zaèala totiž uvažovat nad tím, který z jejích 
mužù jí opravdu zlomil srdce. Nebyl to nikdo jiný než Bruno, 
jak jinak. Byl ve všem jedineèný. A zlomil jí ho postupnì 
natøikrát. Poprvé pøed deseti lety, když od ní odešel. 
Podruhé, když se oženil. A potøetí, když se mu narodilo druhé 
dítì. Tehdy O. pochopila, že jeho rozhodnutí pro rodinný 
život s „tou druhou“ je naprosto nezvratné. 

Celé další dva dny po odjezdu Bruna O. fungovala ve 
zvláštním režimu, v ambivalentních pólech mezi OFF/ 
RESTART/EUPHORIA/SADNESS a tak poøád dokola. Její 
duše i tìlo byly rozbolavìlé, ale zároveò poci�ovala pøíval 
zvláštního štìstí. Vycházel z jistoty, že opravdu mohou být      
s Brunem navždy spolu, i když bude každý z nich jinde. Léta 
se nemohla smíøit s tím, že se Bruno rozhodl pro jinou ženu    
a založil s ní rodinu. Proè ne právì s ní? Cožpak k sobì 
nepatøili? Vždycky, když s tím vším zaèínala být smíøená,      
se Bruno znovu objevil a chtìl zase mít alespoò na chvíli 
právì ji. Nedokázala pak najít klid. Žádný z pøedchozích ani 
následujících partnerù pro ni nebyl dost dobrý, nad všemi 
kromì Bruna vždy cítila urèitý stupeò pøevahy. K nikomu 
nikdy necítila takovou lásku a takový obdiv, nikým nebyla 
tolik pøitahována. Žádný jiný muž už nemohl být takový,  
jako byl Bruno. Vìdìla, že je navždy nejlepší, její krásný          
a odvážný bojovník s jiskrami v temnì hnìdých oèích. Bylo   
to euforické, ale extrémnì bolestné uvìdomìní. Fakt, který jí 
na duševní rovnováze rozhodnì nepøidal. 

Vzhledem k tomu, že jí nebylo umožnìno milovat svého 
osudového muže a vychovávat s ním spoleèné potomky,  
vrhla se do èetných milostných dobrodružství, aby jimi 
zakryla svou bolestnou ztrátu. A každé nové milostné setkání 
s Brunem v ní zanechalo další jizvu. Jak ráda se ale nechávala 
dobrovolnì bièovat jeho okouzlující pøítomností! Stále ho 
milovala, i když vìdìla, že spolu po mnoho dalších let 
nemohou být. Možná už spolu nebudou nikdy. Obèas si však 
pøestávala být jistá, co pøesnì pro Bruna znamená. Pak 
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pochybovala a zaèínala být pøesvìdèená, že pro nìj mùže být 
jen onou „dobrou veèeøí, kterou zkonzumuje jako požitek“. 
Proè ji nechal tak dlouho v jejích pochybnostech? Proè tak 
dùležité vyznání toho, co všechno pro nìj znamená, øekl až 
teï, po mnoha letech? Nemohla zastavit slzy, jak ji to bolelo   
a zároveò naplòovalo její srdce. „Dìti mùžeme mít s kým-
koli,“ øekl jí Bruno v nedìli nad ránem. Ano, z racionálního 
hlediska je to pravda, z emocionálního naprostý shit. Ráda  
by se zeptala vyšších sfér, proè jim nebylo umožnìno zùstat 
spolu a proè má mít dìti s nìjakým dementem. Poklekla       
by na kolena, trpìlivì sklonila hlavu a s pokorou by èekala        
na rozhøešení. Ano, uèinila by tak opravdu ráda, bohužel       
ale neví, na kterou vyšší moc se má obrátit, obzvláštì když 
ani trpìlivost a pokora nikdy nebyly její silnou stránkou. 
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XX. Smích všech trpitelek

Když O. zaèala žít s Viktorem, zdálo se jí nepatøièné a také 
emocionálnì nebezpeèné udržovat s Brunem jakýkoli 
kontakt, a proto se s ním pøestala úplnì vídat. A toho pra- 
vidla se držela i po rozchodu s Viktorem. Brunovo pozvání    
na obìd, které náhle pøišlo po nìkolika letech, však neod-
mítla. Trochu ji zaskoèilo, jak Bruno za tìch pár let, co se 
nevidìli, zestárnul; vlasy už mìl úplnì prokvetlé šedinami. 
Ale nebylo èemu se divit. O. se mezi svou oblíbenou mine-
strone a høíbkovými gnocchi dozvìdìla, že nedávno odešel  
od své ženy a dvou malých dìtí. Krátce nato zavolala ONA. 
Ta, kvùli které se právì rozvádìl. Stíhaèka s pøesným za-
mìøením cíle. A Bruno tak pøesladce odpovídal na její otázky, 
s kým a kde že je právì teï na obìdì, co si dává k jídlu a kdy 
pøijde domù, až O. po pìti minutách jejich rozhovoru ne-
chtìnì pøekroèila doporuèenou denní dávku cukru. Co se dá 
dìlat, tiramisu dnes nebude…

Ve chvíli, kdy Bruno dotelefonoval se svou „novou ženou“, 
už mìla O. všechny své chemické procesy pod kontrolou.        
A jestliže do této chvíle tápala a stále nevìdìla, kdo se umís- 
tí na 1. pøíèce její dlouho vznikající hitparády dementù, 
najednou jí to bylo naprosto jasné. Pøesto se však v souvis-
losti s Brunem stále zdráhala použít slovo „dement“, nebo�          
k nìmu dosud chovala jistou úctu. Jediné, co ji napadlo,      
byl termín „totální osel“, který si narychlo vypùjèila od 
Kundery. A tak byl prošedivìlý, ale stále stejnì sebejistý 
Bruno jmenován totálním oslem ještì pøed objednáním  
kávy, aniž o tom cokoli vìdìl. Tím O. koneènì uzavøela jednu 
podivnì vleklou kapitolu svého milostného života, která        
by bez tohoto setkání mohla pøejít do nevyléèitelné fáze 
chronického obdivu a idealizace minulosti.

O. v poslední dobì hodnì bilancovala a nakonec ve svých 
úvahách o bývalých partnerech dospìla k neèekanì kacíø-  
ské otázce: Má vùbec právo se vysmívat minulosti, kterou 
sama utváøela? Co o ní vlastnì vypovídá fakt, že sama 
nasbírala takovou hitparádu „dementù“, že se s ní dokonce 
ještì chlubí a všem ji nabízí jako produkt své literární 
exhibice? Není nakonec právì ona sama guru všech de-
mentù? Její hitparáda mužského egocentrismu a arogance   
se zaèala obracet proti ní. Sharon by právì v tuto chvíli 
poznamenal, že se zase zaèíná mluvit o samozøejmostech        
a že na to všechno mìla pøijít už dávno. O. mu v duchu      
dala zapravdu. Role trpitelky jí opravdu nesluší.

„Tyhle psychoanalytický øeèi (rozumìj mluvení o samo-
zøejmostech) ti, milá O., stejnì nijak zvláš� nepomùžou.           
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I kdybys prošla všechny psycho-semináøe svìta, ti všichni, 
které jsi milovala, v tobì stejnì zùstanou napoøád, pøestože 
nìkteøí z nich už v pùlce programu, zvaného Láska, nìkam 
zmizeli. A když je teï vidím všechny pohromadì, musím        
ti znovu øíct, že máš tendenci milovat dementy. Ale to už     
mluvím jen o samozøejmostech.“ 

O. na sobì znovu ucítila pohled vševìdoucího zeleného  
oka samotného Nejvyššího. Ale tentokrát to nebyl pohled, 
který soudí, bylo to spiklenecké mrknutí nìkoho, kdo sou-
citnì pøivírá oèi nad našimi pozemskými poklesky, aby se jim 
všechny trpitelky svìta mohly koneènì zaèít smát. 
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Pøíbìh O., ale tolik èeský!

Všechnu moc imaginaci, øíkejme si s posledními pra-
vovìrnými surrealisty. Naèež si zkusme pøedstavit, jak 
plzeòská Karolina Plánièková (debutující pod pøíjmením 
Tetzeli), autorka sebeodhalujícího, by� pøemítajícího 
vyprávìní o „pøirozeném výbìru“, po boku svého nìkdejšího 
(?) guru Milana Kundery v duchu noblesnì bloumá po sta-
rosecesní paøížské ètvrti. Po té, v níž vznikl nejinvenènìjší 
erotický román minulého vìku, totiž Pøíbìh O. –, aby po 
návratu do tuzemských konèin jako by pustila slavného 
literárního seladona a obdivovatele frivolity intimní i poli-
tické naèas z hlavy a sepsala jiný pøíbìh a o jiné O. Totiž 
pøíbìh „nepøedstavitelnì unavené“ bytosti žijící v neménì 
nepøedstavitelnì uondaném poèátku tøetího tisíciletí, kdy     
se vyzvedává zvláštì umìní perfektní sebedestrukce a snad 
ještì více postkunderovské kumštýøství ustavièných hrátek   
se vztahy, s nimiž se má vystaèit bìhem jednoho kratiè-    
kého žití. Co však poèít, je-li vypravìèka teprve v pùli své 
životní pouti? A pøitom, parafrázujeme-li Danta, pomalu   
aby zanechávala vší nadìje do další pùli vstupujíc? Vždy� 
spoluaktéøi tìchto až komediálních vztahovztahù povýtce 
nemají žádná životadárná pozitiva, pokud jako pozitiva 
nevnímáme jejich fádní èi nefádní negativa. Vždy� tu nejde 
jenom o polofeministicky zavrhované alfa-sameèky, nýbrž      
o scenérii svìta tuze zapleveleného dementy a debily všech 
možných pohlaví a jejich ubohouèkého rádobymozeèku, 
jakož i rozumbradovými figurínami, jejichž údajné volno-
myšlenkáøství tvoøí pouze nebederní roušku na bezútìšnì 
nabubøelé duševní indolenci. Což je lidská situace natolik 
smrtelnì vážná, že se radìji podobnì vážnì, leè vedeni po-
tìchou z krásné literatury ptejme, jaký je to text, který       
jsme právì doèetli nebo který bychom mìli doèíst? Filosof 
Sókratés by vìdìl, že má blízko k žánru maieutického dia-
logu, tj. sofistikovaného rozhovoru se svìtem i sebou samým. 
Literární kritik by zase mìl tvrdit, že jde o frustrované mo-
nology o láskách ještì frustrovanìjších a o nepøirozených 
citových volbách. Zároveò ale i o nadèasovì platné gene- 
raèní svìdectví. Ostatnì: když bylo virtuózce vztahových pøí-
bìhù Françoise Saganové tolik co naší autorce, též vydala 
knihu  o modøinách na duši.

                                                                   Vladimír Novotný
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