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Nedávno k Marsu dorazily dvě sondy. Cesta ze Země k rudému bratrovi, kterou StarTrek hra-

vě spolkne za čtyři minuty, trvala našim hrdinům půl roku. Obě sondy poté zaparkovaly na 

oběžné dráze a ohlásily, že jsou připraveny přistát v cizím světě. Nepřistály však měkce pomocí 

antigravitačního pohonu, ani se nezhmotnily z pableskujícího proudu atomů vyslaných tele-

portačním zařízením, ale jednoduše sebou – ukryty v hroznu nafouknutých balónků – kecly 

o povrch planety. Když později první zakutálená koule splaskla podle plánu, a mezi gumový-

mi chuchly se objevil robot Spirit živý a zdravý, zavládlo na Zemi nadšení – a slavilo se. 

Další fáze mise byla napohled snadná: bylo třeba sjet z přistávací rampy. Rutinní manévr, 

při kterém kosmičtí hrdinové vyrážejí z útrob výsadkového modulu v terénním samohybu 

plavmým skokem, se ukázal poněkud složitější: našemu robotu se málem zamotalo jedno z šesti 

koleček do zbytku zplihlého airbagu. Po několika dnech opatrných manévrů bylo kolečko sice 

z nejhoršího venku, ale robot se v důsledku těchto riskantních operací nebezpečně naklonil 

a hrozilo, že spadne z rampy a zůstane ležet v prachu bezmocný jako na záda převrácený brouk. 

Když nakonec vozítko stanulo bezpečně všemi šesti na povrchu Marsu, mohly začít přípravy na 

první výlet po okolí. Bohužel, Spirit onemocněl a téměř přestal komunikovat. Po třech dnech 

nejistoty byla stanovena diagnóza, robot se cestou ufotil. Proto se mu technici rozhodli protřást 

a promazat paměť. Vše dopadlo dobře a mise byla zachráněna, na Zemi zavládlo nadšení 

– a slavilo se.

Nabitý a vymazaný robot mohl vyrazit. Nikoliv zachraňovat mírumilovné jednorožce ovlá-

dané bandou bradavičnatých parazitů, ale na dva metry dlouhou tůru trvající bezmála půl 

hodiny, jejímž cílem byl jakýsi šutr, v kterém později vyvrtal 2,7 milimetru hlubokou dírku. Po 

tomto famózním úspěchu na Zemi zavládlo nadšení – a slavilo se.

Napínavý příběh obou vozítek dýchavičně pokračuje a pokud je nestihne žádná vážná nehoda, 

mohli by oba mechaničtí braši jezdit a kutit si na rudé planetě tak dlouho, až na ně lidstvo 

i poslední uoslavovaný operátor NASA zapomene. Ale já budu o tomto velkolepém dobrodruž-

ství jednou dojatě vyprávět svým rozchechtaným vnoučatům a končit slovy: „a jestli se jim nic 

nestalo, jezdí tam a sbírají vzorky šťastně dodnes.“ A oslavím to.
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Ivan Wernisch

KAM SPĚCHALI

Kam spěchali se zarudlými tvářemi? Vykřikovali, drmolili, ale já nestačil 
jejich řeči.
Nechtěl jsem zůstat sám. Běžel jsem chvíli za nimi, ale nestačil jejich kroku.
Když zmizeli v dálce, zastavil jsem se a čekal. Čekal jsem, čekal, a pak, 
když se dlouho nevraceli, šel jsem domů.
Všichni tam byli. A hleděli na mne, jako bych to byl já, kdo se kdovíkde 
toulal. 
Co je? Kdes byl, a cos tam dělal? No co asi — nechcem o tom vědět, 
a přesto víme: jistě nic dobrého.
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David Sedaris: HOLKA ODVEDLE 
[Jak velké starosti může způsobit devítileté děvče]

Tak a náš malý experiment skončil,“ řekla matka. 
„Zkoušel jsi to a nešlo to, tak co? Půjdeme jinam?“ 
Byla oblečena jako na těžkou práci, vzala si vybledlou tyrkysovou sukni, vlně-

ný šátek na hlavu a jednu ze svých sportovních halenek, kterou jí otec koupil v naději, 
že jednou bude hrát golf. 

„Začneme v kuchyni,“ rozhodla, „vždycky se má začínat od kuchyně, nemyslíš?“
Zase jsem se stěhoval. Tentokrát kvůli sousedům.

„Ale ne,“ odporovala matka, „sousedy nemůžeš obviňovat, řekněme si to upřímně.“ 
Všechny moje problémy vždycky chtěla řešit pěkně od počátku, tedy většinou ode 

mě. Když jsem se například otrávil jídlem, nebyla to chyba kuchaře. „Ty jsi to byl, kdo 
šel do Orientálu. Ty sis objednal to kungpao.“ 

„Kung pao. To jsou dvě slova.“ 
„Ale, najednou mluvíme čínsky. Řekni mi, Čárlí Čene, správný výraz pro šest hodin 

zvracení v kuse a průjem?“
Narážela tím na moji snahu ušetřit. Levná čínská restaurace, byt za sedmdesát pět 

dolarů měsíčně. Jedno z jejich rčení znělo: „Když něco přeskočíš, vždycky se to vrátí 
zpátky a kousne tě to do zadku.“ 

Ale když člověk nemá peníze, tak musí přeskakovat?
„A čí je to chyba, že nemáš žádné peníze? Já jsem snad ohrnovala nos nad prací na 

plný úvazek? Já snad nechávám celou svou výplatu v modelářském obchodě?“ 
„No, tak máš zase pravdu.“ 
„Tak vidíš,“ řekla a začali jsme balit křehké věci. 

Podle mě všechny problémy začaly kvůli tomu děcku od sousedů. Mohla za to ta 
holka ze třetí třídy, která podle názoru mé matky nevěstila nic dobrého od samého 
počátku. 

„Dej si to dohromady,“ řekla mi, když jsem ji poprvé volal, abych ji o tom pověděl.
„Drž se zpátky. Mysli.“ 
Ale co tu bylo k přemýšlení. Byla to jen devítiletá holka. 
„Ale ty jsou nejhorší,“ říkala matka. 
„Jak se jmenuje?“ Něco jsem si vymyslel.
„Brandi? To je přece laciné.“ 
„Bohužel,“ řekl jsem, „ale nemluvím náhodou s někým, kdo pojmenoval svou dceru 

Tiff any?“ 
„Měla jsem tehdy svázané ruce!“ křičela. „Ti zatracení Řeci mě přitlačili ke zdi a ty 

to víš.“ 
„Když to říkáš.“ 
„Takže holka,“ pokračovala matka. Věděl jsem přesně, na co se zeptá dál, ještě dříve 

než to vyslovila. „Co dělá její otec?“ 
Řekl jsem jí, že žádný otec není, alespoň já že o žádném nevím, a pak jsem čekal, až 

si zapálí další cigaretu. 
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„Tak se na to podívejme,“ řekla. „Devítiletá holka pojmenovaná podle alkoholické-
ho nápoje. Svobodná matka ve čtvrti, kam policie radši ani nechodí. Co máš pro mě 
ještě?“

Mluvila, jako bych ty lidi vymodeloval z hlíny, jakoby to byla moje chyba, že holce 
je devět a že si její matka neudržela manžela. 

 „Předpokládám, že ta žena nemá práci, je to tak?“ 
 „Je číšnice v baru.“ 
 „No to je úžasné,“ řekla matka, „pokračuj.“ 
Ta žena pracovala v noci a nechávala svou dceru samotnou od čtyř hodin odpoled-

ne do tří ráno. Obě byly blond s vlasy téměř bílými, s neviditelným obočím a řasami. 
Matka si je zvýrazňovala tužkou na obočí, ale dívka vypadala, jakoby žádné neměla. 
Její obličej byl jako počasí na jednom z těch míst, kde nelze rozpoznat roční období. 
Čas od času měla pod očima červené kruhy. Jindy měla oteklý ret nebo škrábanec na 
krku, ale její rysy neprozrazovaly nic.

Takové holky člověku musí být líto. Bez otce, bez obočí, a ještě taková matka. Mezi 
našimi byty byla společná zeď a já jsem každou noc slyšel lomoz jejího návratu domů, 
většinou s sebou někoho měla, ale ať už byla sama nebo měla společnost, vždycky si 
našla důvod, aby vykopala dceru z postele. Brandi nechala ležet koblihu na televizoru, 
nebo Brandi zapomněla vypustit vodu z vany. To jsou zajisté důležité výchovné lekce, 
ale taky je třeba jít příkladem. Nikdy jsem do jejich bytu nevstoupil, ale to, co jsem 
viděl jenom ode dveří, nebyl pouhý nepořádek nebo chaos, to bylo zoufalství, brloh 
člověka v depresi. 

Vzhledem k životu, jaký vedla doma, nebylo divu, že se na mě Brandi pověsila. Nor-
mální matka by se mohla divit, proč její dcerka tráví tolik času s šestadvacetiletým 
mužem, ale téhle to bylo zřejmě jedno. Představoval jsem pro ni především bezplatné 
služby, bezplatné hlídání dítěte, bezplatný automat na cigarety, bezplatné zásobování. 
Občas jsem skrz zeď slyšel: „Hele, řekni svýmu kamarádovi o roli toaletního papíru.“ 

„Zajdi ke kamarádovi, ať ti udělá sendvič.“ Když čekala společnost a chtěla být sama, 
vykopla holku ven. „Co takhle zajit vedle podívat se, co dělá tvůj kamarádíček?“

Než jsem se nastěhoval, využívala takto Brandina matka lidi o patro níž, ale bylo 
zřejmé, že ten vztah vzal za své. Vedle nákupních vozíků zamknutých řetězem k jejich 
verandě byla v obchodě koupená cedule „Vstup zakázán“, na níž bylo rukou připsáno 

„to znamená tobě Brandi!!!“
Také v druhém patře byla veranda. Jedny dveře z ní vedly do Brandiny ložnice a dru-

hé do mojí. Technicky vzato to znamenalo, že by naše dva byty měly verandu sdílet, 
ale byla tak dokonale zavalena jejich odpadky, že jsem ji vlastně skoro nepoužíval.

„Doufám, že se ze své slumové epizody brzy vystonáš,“ řekla matka, když ten dům 
poprvé viděla. Mluvila, jako by vyrostla v přepychu, ale ve skutečnosti bylo její dětství 
mnohem horší. Šaty, které nosila, delikátní můstky, které držely její zuby, to všechno 
bylo umělé, jen póza.

„Chceš bydlet ve špatné čtvrti, aby ses cítil nadřazeně,“ řekla úvodem, jako vždy, 
když se chtěla hádat. „Účelem je postupovat ve světě směrem nahoru. Dokonce i boční 
cestou, když to jinak nejde, ale jaký smysl má sestupovat dolů?“ 

Jako poměrně čerstvá příslušnice střední třídy se bála, že by její děti mohly snadno 
sklouznout zpět do světa sociálních podpor a špatných zubů. Ještě jsme ty fajnovější 
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věci neměli dost v krvi nebo aspoň ona si to myslela. Moje oblečení z výprodeje ji roz-
čilovalo, stejně jako matrace z bazaru ležící bez drátěnky na prkenné podlaze.

„Tohle není ironické,“ řekla, „tohle není ani etnické, to je jenom hnusné.“

Stylové ložnice se hodí pro lidi, jako jsou moji rodiče, já jako umělec jsem však 
dával přednost syrovějším podmínkám. Chudoba dodávala mým titěrným výtvorům 
tolik potřebnou patinu bezprostřednosti a navíc jsem si představoval, že trochu spla-
tím svůj dluh, když se budu snažit pozvednout životy lidí kolem sebe, ne v masovém 
měřítku, ale v jednotlivých případech, staromódním způsobem. To bylo, jak jsem se 
domníval, to nejmenší, co jsem mohl udělat.

Když jsem matce řekl, že jsem pustil Brandi k sobě do bytu, hluboce si do telefonu 
povzdychla. 

„A vsadím se, že jsi ji řádně provedl, že je to tak? Pan domýšlivý. Pan velký.“
Moc jsme se kvůli tomu pohádali. Dva dny jsem ji nezavolal. Potom telefon zazvo-

nil.
„Bratříčku,“ řekla mi, „ty vůbec nemáš ponětí o tom, do čeho se tím mícháš.“ 
„Zanedbané dítě prostě přijde ke tvým dveřím, tak co s tím uděláš, pošleš ji pryč?“
„Přesně tak,“ řekla matka, „vyhoď ji zatraceně ven.“ 
Ale to jsem nedokázal. To, co moje matka označovala jako vychloubání, jsem já po-

važoval za běžné ukázání a vysvětlení. 
„Toto je moje stereo sestava,“ řekl jsem Brandi. „Tohle je elektrická pánev, kterou 

jsem dostal minulé vánoce, a tuhle maličkost jsem našel loni v létě v Řecku.“ 
Myslel jsem si, že ji seznamuji s věcmi, které by běžný člověk mohl mít a vážit si 

jich. Ale ona slyšela jen majetnickou řeč. Věta „Toto je moje čestná pamětní stužka,“ 
znamenala „Toto patří mě, to není tvoje.“ Semtam jsem ji něco malého dal a byl jsem 
přesvědčen, že to bude opatrovat na věky jako poklad. Pohlednici Akropole, předem 
orazítkované obálky, sterilně balené ručníky se znakem Olympic Airways. „Fakt?“ ze-
ptala se, „pro mě?“ 

Jediná věc, kterou vlastnila a která byla skutečně její, byla asi třicet centimetrů vyso-
ká panna v průhledné plastikové krabici. Byla to laciná verze panenek z různých zemí. 
Tato měla být Španělka v jasně červených šatech a se zplihlou mantilou na hlavě. Za 
ní bylo na kartónu vytištěno prostředí, ve kterém žije: silnice lemovaná piniemi se vine 
do kopce k prašné aréně pro býčí zápasy. Brandi dostala panenku od babičky, které 
bylo čtyřicet a žila v přívěsu u vojenské základny.

„Co to je za komedii?“ ptala se moje matka, „Kdo jsou ti zatracení lidé?“ 
„Ti zatracení lidé jsou moji sousedé a docela bych ocenil, kdybys je přestala zesměš-

ňovat. Babičce to neprospěje, mně to neprospěje a jsem si jistý, že devítileté holce to 
neprospěje taky.“ 

A to jsem jí ještě neřekl, že babičce přezdívají Potvora, nebo že na fotografi i, kterou mi 
Brandi ukázala, je ta žena v šortkách z ustřižených texasek a má na kotníku náramek.

„Už s ní nebavíme,“ řekla Brandi, když jsem ji vrátil obrázek „Vypadla z našeho ži-
vota a my jsme rádi.“ Její hlas zněl tupě jako hlas robota, měl jsem pocit, že se jedná 
o přímý přenos názorů její matky. Podobný tón použila, když mi představovala panen-
ku: „Ona není na hraní, je na výstavu.“
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Ať už toto pravidlo stanovil kdokoliv, zcela zřejmě je podepřel vyhrůžkou. Brandi 
jezdila prstem po vnější straně krabice s velkým pokušením, ale nikdy jsem ji neviděl 
nadzvednout víko. Vypadalo to, jako by panenka při vytažení ze svého přirozeného 
prostředí měla vybuchnout. Její svět byla krabice a byl to svět podivný. 

„Podívej,“ řekla mi Brandi jednoho dne, „jde domů uvařit ty škeble.“ 
Mluvila o kastanětách, které ji visely na zápěstích. Dostal jsem směšný dětinský ná-

pad, měl jsem to raději nechat být a nehrát si na vševědoucího. 
„Víš, kdyby to byla americká panenka, tak by to mohly být škeble, ale ona je ze Špa-

nělska a tam se jim říká kastaněty,“ napsal jsem to slovo na kousek papíru. „Kastaněty, 
podívej.“

„Není ze Španělska, je z Fort Bragg.“ 
„No, možná ji tam koupili,“ řekl jsem, „ale má jako pocházet ze Španělska.“
„A co to jako má znamenat?“
Na to bylo těžko odpovědět bez povytažení obočí, myslím, že jsem ji rozzlobil. 
„To nemá jako znamenat nic,“ odpověděl jsem, „to je pravda.“ 
„Tak se z toho nezblázni, takové místo vůbec není.“ 
„Ale jistě že je,“ řekl jsem, „je to hned vedle Francie.“ 
„Aha, a to je co? Obchod?“
Byl to neuvěřitelný rozhovor. Jak je možné nevědět, že Španělsko je země. I když je 

člověku devět, měl by to pochytit aspoň z televize nebo odněkud. 
„Ach, Brandi,“ řekl jsem. „Budeme se muset podívat po nějaké mapě.“

Kvůli mým tehdejším zásadám jsme se stýkali v přesném časovém stereotypu. Pra-
coval jsem na částečný úvazek na stavbě a domů jsem se vracel přesně v pět třicet. Pět 
minut poté Brandi zaklepala na dveře a stála za nimi a mhouřila oči, dokud jsem ji ne-
pustil dovnitř. Měl jsem zrovna jedno ze svých období vyřezávání ze dřeva, kdy jsem 
vytvářel postavy, jejichž hlavy připomínaly nástroje, s nimiž jsem během dne pracoval: 
kladivo, sekyru, drátěný kartáč. Než jsem se do toho dal, připravil jsem na svém stole 
papíry a pastelky. „Nakresli svoji panenku,“ povzbuzoval jsem ji, „obkresli tu arénu, 
co má vevnitř, vyjádři se.“ Chtěl jsem, aby si rozšířila obzory, ale většinou toho po pár 
minutách nechala a prohlásila, že to je moc práce.

Většinou se jen dívala, její oči putovaly mezi mým nožem a její panenkou, kterou 
předtím zaparkovala na desce stolu. Vykládala mi, jak hloupí jsou její učitelé, a pak 
se mě třeba zeptala, co bych dělal, kdybych měl milion dolarů. Kdybych měl ve svém 
tehdejším životním období milion dolarů, asi bych ho do poslední pence utratil za 
drogy, ale to jsem nepřiznával, protože jsem ji chtěl dát dobrý příklad.

„Asi tak,“ řekl jsem, „kdybych měl tolik peněz, asi bych se jich zbavil.“ 
„Jak? To bys je jako co? To bys je rozdal lidem na ulici?“
„Ne, založil bych nadaci a snažil bych se změnit životy lidí,“ z toho padala smíchy 

i její panenka. 
Na moji otázku, co by dělala s milionem dolarů ona, začala Brandi líčit auta, šaty 

a těžké náramky posázené drahokamy. 
„A co ostatní, nechceš jim udělat radost?“ 
„Ne, chci aby záviděli.“ 
„Ty to tak nemyslíš, že ne?“ 
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„To bys viděl.“ 
„Ach, Brandi.“ 
Udělal jsem ji sklenici čokolády s mlékem a ona pracovala na svém seznamu až do 

šesti padesáti pěti, kdy naše přátelské posezení končilo. Když mi šla práce pomalu 
a nebylo moc odřezků k zametání, dovolil jsem jí zůstat ještě dvě minuty, ale déle ne.

„Proč musím odejít zrovna v tuhle vteřinu?“zeptala se jeden večer. „Budeš pracovat, 
nebo co?“ 

„No, ne tak úplně.“ 
„Tak proč spěcháš?“
Nikdy jsem ji to neměl vysvětlovat. Dobrou stránkou obsesivní nutkavosti je, že je 

člověk vždycky včas v práci. Špatnou stránkou je, že člověk pak dělá právě včas všech-
no. Vyplachuje hrnek od kávy, koupe se, nosí prádlo do automatické prádelny. Vaše 
příchody a odchody už pak nejsou žádným tajemstvím, žádný prostor pro spontánní 
jednání neexistuje. 

Tehdy jsem každý večer jezdil do kavárny IHOP, vyrážel jsem tam na kole přesně 
v sedm a odjížděl jsem přesně v devět. Nikdy jsem tam nejedl, jenom jsem pil kávu. 
Zamířil jsem vždy stejnou cestou do stejného boxu a přesně hodinu jsem si četl knihy 
z knihovny. Potom jsem jel do obchodu s potravinami. Jezdil jsem tam, i když jsem 
nic nepotřeboval, protože to byl čas k tomu určený. Když to šlo všechno moc rychle, 
jel jsem domů delší cestou, nebo jsem ještě objížděl několikrát blok, protože jsem se 
nemohl vrátit dříve, těch pět nebo deset minut plánu prostě nebylo určeno k pobytu 
v bytě.

„Co by se stalo, kdybys přišel o deset minut později?“ zeptala se Brandi. Matka mi 
často pokládala stejnou otázku – každý se na to ptal. 

„Myslíš si, že se svět rozpadne na kusy, když vejdeš do dveří v devět nula čtyři?“
Říkali to v žertu, ale moje odpověď zněla ano, přesně to jsme si myslel, že se stane. 

Svět se rozpadne na kusy. Ty večery, kdy byl můj pravidelný box v kavárně IHOP 
obsazen jinými zákazníky, jsem byl otřesen. „Nějaký problém?“ ptala se číšnice a já 
zjišťoval, že nejsem schopen ani mluvit. 

Když byla Brandi do mého rozvrhu začleněna něco málo přes měsíc, začal jsem zjiš-
ťovat, že se mi ztrácejí různé věci – věci jako mazací gumy a knížečky s recepty, které 
jsem sbíral v Řecku. Když jsem je hledal v zásuvkách a ve skříňkách, zjistil jsem, že 
chybí ještě další věci: krabička připínáčků, přívěšek na klíče, který vypadal jako burský 
oříšek. 

„Dovedu si představit, jak to chodí,“ říkala matka. „To hádě si odháčkovalo tvoje dve-
ře na verandu a slídí ti tady, zatímco ty sedíš v tom svém bufetu. Tak to asi bude, ne?“

Vadilo mi, že na to přišla tak rychle. 
Když jsem udeřil na Brandi, složila se okamžitě. Bylo to, jako by umírala touhou 

po vyznání vin, jakoby si to dokonce nacvičila. Zajíkavou omluvu i prošení o milost. 
Objala mě kolem pasu a když se konečně pustila, čekal jsem, že předek moji košile 
bude mokrý od slz. Nebyl. Nevím, proč jsem udělal to, co následovalo, nebo snad je-
nom předpokládám, že to nevím. Bylo to všechno součástí mého směšného plánu dát 
ji dobrý příklad. 

„Víš, co teď musíme udělat? Víš to?“ Mluvil jsem přesvědčivě a jasně, dokud jsem 
nepomyslel na následky, ty jsem nedomýšlel.
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„Musíme jít a říct tvoji matce, co jsi právě udělala.“ 
Napůl jsem doufal, že mi to Brandi snad vymluví, ale ona jen pokrčila rameny. 
„Co jsi čekal,“ řekla matka, „stejně dobře jsi ji mohl udat kočce. Co sis myslel, že 

s tím její matka udělá, že ji vyšije desatero přikázání nad postel? Probuď se, blázne, ta 
ženská je kurva.“

Ovšemže měla pravdu. Brandina matka naslouchala se založenýma rukama, což 
jsem považoval za dobré znamení, dokud jsem si neuvědomil, že její hněv je určen 
spíše mně než její dceři. Ve vzdálenějším rohu místnosti si dlouhovlasý muž čistil nůž-
kami špínu zpod nehtů, chvíli na mě hleděl a pak se obrátil zpět k televizi. 

„No tak vám ukradla gumu,“ řekla Brandina matka. „A co s tím mám dělat? Zavolat 
policajty?“ Řekla to, jako by se jednalo o něco naprosto malicherného. 

„Myslel jsem, že byste měla vědět, co se stalo,“ řekl jsem.
„No to jsem šťastná, že už to vím.“ 
Vrátil jsem se do svého bytu a přitiskl jsem ucho na zeď v ložnici.
„Kdo to byl?“ zeptal se ten chlap.
„Ale, nějakej sráč,“ odpověděla Brandina matka. 
Potom naše vztahy ochladly. Mohl jsem odpustit Brandi, že se mi vloupala do bytu, 

ale nemohl jsem odpustit její matce. Jenom nějakej sráč. Chtěl jsem jít do baru, kde 
pracuje, a vypálit ho. Přistihl jsem se, že když komentuji tento příběh, používám věty, 
které jsem snad slyšel ve veřejném rozhlase. „Děti chtějí hranice,“ říkal jsem. „Děti po-
třebují hranice.“ Znělo mi to trochu schématicky, ale zdálo se, že s tím všichni souhlasí, 
zvláště moje matka, která pro tento případ navrhovala hranice cely dvakrát čtyři metry. 
Zatím z toho neobviňovala jen mě, a tak bylo příjemné se jí svěřit a ohřát se v útěšném 
žáru jejího hněvu.

Když u mě Brandi zaklepala příště, předstíral jsem, že nejsem doma, ale nikoho jsem 
nepřesvědčil. Zavolala moje jméno, pak upřesnila, kam můžu jít a odešla domů koukat 
na televizi. Neměl jsem v plánu zuřit navěky. Po několika týdnech léčby tichem jsem 
navrhl, že bychom mohli začít tam, kde jsme přestali. Mezitím jsem se s ní občas míjel 
na předním dvoře. Jenom tam tak stála jako by čekala, až ji někdo normální vezme 
nahoru. „Ahoj, jak se daří,“ řekl jsem jí třeba a ona mi odpovídala takovým upjatým 
úsměškem, asi takovým, jaký se vám objeví na tváři, když kolem vás prochází někdo, 
koho nenávidíte, a má na zadku fl eky od čokolády. 

Dříve, když naše čtvrť ještě prosperovala, sloužila budova, v níž jsme žili, jako dům 
pro jednu rodinu a já jsem si občas rád představoval, jak to tehdy bylo: vznešené po-
koje s lustry, okázale fungující domácnost obsluhovaná komornými a šoféry. Jednou 
odpoledne jsem vynášel odpadky a vstoupil jsem do bývalého sklepa na uhlí, byla to 
ponurá a nízká prostora plná štěrku a plesnivých kartónových krabic. Byly tam pou-
žité pojistky a kola elektrických drátů a vzadu hromada předmětů, které jsem poznal. 
Byly moje, ani jsem si nevšiml, že je nemám – například fotografi e a diapozitivy mých 
nevalných uměleckých děl. Vlhkost poničila jejich pouzdra a když jsem vycouval ze 
sklepa a vynesl je na slunce, všiml jsem si, že fi lm je poškrábaný, ne náhodou, ale úmy-
slně, špendlíkem nebo žiletkou. „Jsi srač,“ bylo vyškrábáno na jednom. „Vykuř my,“ 
na druhém. Všechno to bylo počmárané drobným, ale zuřivým rukopisem, který se 
roztékal v nesrozumitelné vzory, jaké ze sebe chrlí psychotici, kteří neví, kdy přestat. 
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Dosahovala přesně toho účinku, o jaký jsem se marně snažil svou neslanou nemastnou 
imitací lidové tvorby, takže jsem se cítil nejen znásilněný, ale hlavně: žárlil jsem. Chci 
říct, že ta holka byla skutečně číslo.

Celé stránky diapozitivů byly poleptány sprostými vzkazy, také fotografi e byly tak-
to zničeny. Byl jsem tam já jako batole s nápisem „Hovňous“ na čele. Byla tam moje 
matka ve svatebním s vyškrábanýma očima. Na hromadě byly také všechny malé dárky 
přijaté s takovou falešnou vděčností, obálky a pohlednice, dokonce ručníky, všechno 
systematicky zničeno. 

Všechno jsem to posbíral a vykročil jsem rovnou za Brandinou matkou. Byly dvě ho-
diny odpoledne a ona na sobě měla takové kimono do půl stehen, jaké nosí lidé, kteří 
cvičí karate. Pro ni bylo ráno, stála a popíjela kolu z vysokého skleněného hrnku. „Do 
prdele,“ ulevila si,“to jsme si už snad vyříkali, ne?“ 

„Tak to tedy ne,“ můj hlas se chvěl a byl vyšší než normálně. „Toto jsme si spolu ještě 
nevyříkali.“ 

Považoval jsem se v jejich čtvrti za člověka odjinud, něco jako misionář mezi divo-
chy, ale jak jsem tam tak zadýchaný stál, s vlasy od pavučin, měl jsem děsivý pocit, že 
do toho také zapadám. 

Brandina matka s opovržením shlédla na tu špínu, co jsem držel v rukách, a zamra-
čila se na mě, jako bych ty věci prodával jako podomní obchodník. 

„Víte co?“ řekla. „Já to dneska nechci řešit. Ne, dneska ne. Myslíte si, že to pro mě 
bylo jen tak, mít dítě? Nikdo mi s tím nepomohl, neměla jsem muže, pečovatelku, nic, 
jsem na to sama, rozumíte?“ 

Snažil jsem se mluvit k věci , ale pro Brandinu matku žádná věc neexistovala. Mlu-
vila jen o sobě.

„Dělám svý vlastní směny a ještě to beru za tu Katku zasranou Korneliusovou, a když 
mám jeden den pro sebe, přijde nějakej buzerant a otravuje mě se sračkama, o kterých 
nemám vůbec potuchy. Děkuji, nechci. Dneska ne! Co kdybyste s tím šel opruzovat 
někoho jinýho.“

Zabouchla mi dveře před nosem a já jsem zůstal na chodbě a přemýšlel jsem o tom, 
kdo je Katka Korneliusová a co se vlastně stalo.

V následujících dnech jsem si ten rozhovor přehrával v hlavě pořád dokola a vymýš-
lel jsem ostré a chytré dopovědi, kterých se mi tehdy nedostávalo, věty jako: „Tak po-
zor, já jsem se nerozhodl mít dítě“ nebo „co je mi potom, že berete směny za zasranou 
Katku Korneliusovou.“

„Nemělo by to žádný smysl,“ říkala matka. „Taková ženská se vždycky vidí jako oběť. 
V každém případě jsou všichni proti ní.“

Byl jsem tak vzteklý a otřesený, že jsem opustil svůj byt a šel jsem bydlet k rodičům 
na druhém konci města. Máma mě vozila do IHOPu a zpátky vždycky přesně podle 
časového plánu, ale už to nebylo ono. Na kole jsem mohl přemýšlet, o čem jsem chtěl, 
ale teď jsem vyslechl jednu přednášku cestou tam a druhou cestou zpátky. 

„Co jsi chtěl získat tím, že sis tu holku pustil do bytu? Jenom mi prosím tě neříkej, žes 
chtěl změnit její život, právě jsem jedla.“ Tak jsem to schytal večer, a následujícího rána 
zase. „Mám tě zavézt zpátky do tvé oblíbené chudinské čtvrti?“ Měl jsem na ni vztek a 
jel jsem radši autobusem. Bál jsem se, že by se věci mohly vyvinout ještě mnohem hůř, 
a toho večera se to stalo. Právě jsem se vracel z IHOPu, na odpočívadle před Brandi-
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nými dveřmi jsem zaslechl zašeptání. „Buzerante.“ Přitiskla pusu ke klíčové dírce a její 
hlas zněl přidušeně a přitom melodicky. Vždycky jsem si představoval, že nějak takto 
by mohl mluvit mol. „Buzerante. O co ti jde, buzerante? Co chceš, ty …“ Rozesmála 
se a já jsem zalezl do svého bytu.Potom vyběhla na verandu a oknem do ložnice na mě 
pokřikovala „Ty buzíku ukecanej, myslíš si, jak seš chytrej, ale stejně víš hovno.“

„To je konec,“ řekla máma, „musíme tě odtamtud vzít.“ Vůbec se nezmínila o policii 
nebo sociálce, řekla prostě “Spakuj si věci, ta malá vyhrála.“

„Ale nemohl bych …“ 
„Ne, ne, ne,“ řekla matka, „rozzuřil’s ji do nepříčetnosti a už se to nedá vrátit. Teď už 

chybí jen to, aby šla na úřady a řekla, žes ji obtěžoval. To chceš? Jeden krátký telefon 
a tvůj život je na hadry.“ 

„Ale já jsem ji nic neudělal, nezapomeň, že jsem gay.“ 
„To tě nezachrání,“ řekla. „Dojde k nějaké strkanici a komu, si myslíš, že budou věřit, 

devítileté dívce nebo dospělému muži, jehož zálibou je vyřezávat zrůdičky z balzové-
ho dřeva?“

„To nejsou žádné zrůdičky,“ protestoval jsem, „to jsou lidské nástroje!“
„A jaký je v tom rozdíl? V očích zákona jsi jen magor s nožem, který vysedává v bu-

fetu a počítá vteřiny. Stačí tu holku obléct do něčeho, co zrovna nevypadá jako kus 
hadice, a nastrčit ji na svědeckou lavici – kde si vypláče oči – a co myslíš, že se stane? 
Nech tu její matku, ať se do toho dá, a máš na krku trestní i občanský soud.“ 

„Díváš se moc na televizi“ 
„Ne tak moc jako oni,“ řekla, „za to ti se zatraceně zaručím. Myslíš si, že tihle lidi 

necítí peníze?“ 
„Ale já peníze nemám.“ 
„Oni nejdou po tvých penězích,“ řekla mi, „ale po mých.“ 
„Myslíš, po tátových,“ upozornil jsem ji. Nemohl jsem vydýchat poznámku o zrůdič-

kách a chtěl jsem ji trochu zranit, ale nezabíralo to.
„Myslím naše peníze,“ řekla, „copak nevím, jak to chodí? Já jsem se nenarodila žádné 

paničce s plnou peněženkou a v pěkných střevících. Bože můj, to jsou věci, o kterých 
ty vůbec nic nevíš. Bože můj.“

Můj nový byt se nacházel o osm bloků dál, přímo proti prvnímu kostelu Episkopální 
církve v našem městě. Matka zaplatila vklad a nájem za první měsíc a pak přijela se svou 
dodávkou, aby mi pomohla zabalit a odstěhovat moje věci. Nesla krabici mých jako peří 
lehkých, plastik z balzového dřeva, všechny vlasy schované pod svým pracovním šátkem, 
říkal jsem si, jak se asi jeví Brandi, která nás určitě pozoruje klíčovou dírkou. Co pro ni 
vlastně představuje. Pojem „matka“ asi ne, myslím si, že ve skutečnosti neví, co to slovo 
znamená. Osoba, která se o tebe stará jako pastýř o ovci a pomáhá ti, když jsi v průšvihu 

– jak by takovou osobu asi pojmenovala? Královna? Opatrovnice? Učitelka?
Uslyšel jsem za dveřmi nějaký zvuk a potom tichý hlásek mola. „Kurvo,“ šeptala 

Brandi. 
Utíkal jsem zpět do bytu, ale matka vůbec nepřerušila práci, jenom řekla: „Sestřičko, 

ty ještě nevíš, co mluvíš.“

(překlad Jan Balabán)
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Jan Rumian

JÁ A TY

Já bych byl pastýř
chodil bych naší cestou
ty bys byla zámeckou paní
a mojí nevěstou
já bych byl košem
a ty sladkou jahodou
já bych byl sklenice
a ty její víko
já bych byl slepice
a ty dávala mlíko
ty bys byla střechou
a já domem
ty bys byla Herou
a já Poseidonem
ty bys byla dítětem
a já kolíbkou
ty bys byla mou košulkou
a já tvou maminkou
já bych byl křovím
a ty zas planinou
já bych byl stromem
a ty zas krajinou
já bych byl princem
a ty zase princeznou
v hruškovém sadě
spali bychom spolu
v obrovském hradě.

DOUFÁM

Doufám že nejsem nějakou obětí
já nechci být druhý ani
ani třetí
já jsem pevný (to se neskládá
k básni, ale pevný myšleno k lásce,
miluji tě)
jako klas
doufám že nikdo nevstoupí
mezi nás
já jenom čekám
kdy budem řešit nás
a ty mi řekneš ale promiň
já teď nemám čas
nechci se dozvědět
že mi někdo vyfouk tebe
ne bože ne
vždyť já ti snesu
i modré z nebe
klidně se vzdám své rodiny
jestli se jí bojíš
ale musím vědět
jestli o to stojíš
už jsem ti to řek
že chci od tebe více
já ti pak dám srdce
nebo plíce
miluji tě strašně
miluji tě moc
miluji tě tak hodně
že volám o pomoc.
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SIAMŠTÍ SLONI
[koláž]

„Víte, Švejku, že bych měl chuť poslat vás před polní soud,“ s povzdechem řekl nad-
poručík, „ale oni by vás osvobodili, neboť něco tak kolosálně pitomého neviděli ve 
svém životě. Podívejte se na sebe do zrcadla. Není vám špatně nad vaším blbým výra-
zem? Vy jste nejpitomější hříčka přírody, kterou jsem kdy viděl. Nu, řekněte pravdu, 
Švejku, líbíte se sám sobě?“

„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že se nelíbím, jsem v tom zrcadle nějakej takovej 
šišatej nebo co. Vono to není broušený zrcadlo…“ 

…tvář Kvise se pohne, všechny vrásky se seběhnou v masku strašlivé námahy nebo vzteku, ale 

ta hned pukne a rozpadne se jako příliš tenká skořápka, tady je zase ta stará tvář… tvář nedoho-

tovená a prázdná, tvář bez výrazu a písma let…

JAGO: Co Kassia se týče,
přísahám, že si myslím, že je čestný.

OTHELLO: Já rovněž.
JAGO: Lidé by měli být, jací se zdají.

Anebo nejsou-li, se nezdát.
OTHELLO: Ovšem. Lidé by měli být, jací se zdají.
JAGO: Pak myslím, že je Kassio řádný člověk. 

Emanuel Kvis hněte hlavici své vycházkové hůlky, aby nějak uvolnil napětí, které se podobá 

napětí chemika, nahřívajícího zkumavku nad plamenem Bunsenova hořáku. Povede se slou-

čení, nebo tenké sklo praskne a zalije ho uvnitř palčivou žíravinou? Nejde o to být, ale prožívat. 

zmocnit se cizího života, utrhnout jej jako jablko, které by shnilo nepovšimnuto, a nasytit se jeho 

živinami. Ale proč se špinit životem, stačí-li ti jej zrcadlit, proč být výkřikem, když ozvěna trvá 

o krásné vteřiny déle než výkřik sám?

OTHELLO: …Není to čestný člověk?
JAGO: Čestný, pane?
OTHELLO: Čestný, ano, čestný!
JAGO: Je, pane, pokud vím.
OTHELLO: A co si myslíš?
JAGO: Myslím, pane!
OTHELLO: Myslím, pane! 

Dělá mi ozvěnu, jako by v mysli
netvora choval, příliš ošklivého,
aby ho ukázal. Něco si myslíš!
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Švejk díval se na celou komisi s božským klidem nevinného dítěte. Vrchní štábní 
lékař přistoupil těsně k Švejkovi: „To bych rád věděl, vy mořské prase,co si asi teď 
myslíte.“

„Poslušně hlásím, že já vůbec nemyslím.“
„Himldonrvetr,“ hulákal jeden z členů komise, břinkaje šavlí, „tak von vůbec nemys-

lí. Pročpak , vy jeden siamskej slone, nemyslíte?“

„Zpověď by vám neuškodila.“

Kvis se zachechtá jako ozvěna v lese.

„Je mi líto, že nemohu způsobit ani to malé potěšení. Nemám, z čeho bych se zpovídal. Cho-

dím, dýchám, dívám se a naslouchám. To je vše, co bych vám o sobě pověděl.“

…Švejk upřel své dobré, modré oči na neúprosného člověka a řekl měkce: „Jestli si 
přejou, vašnosti, abych se přiznal, tak se přiznám, mně to nemůže škodit. Jestli ale 
řeknou: ,Švejku, nepřiznávejte se k ničemu,‘ budu se vykrucovat do roztrhání těla.“

OTHELLO: Přisámbůh, 
chci znát tvé myšlenky!

JAGO: To nemůžete, 
a kdybyste mé srdce držel v dlani.
Tím méně, dokavad je střežím já. 

OTHELLO: Ha! 

Stojí hodinu v prázdném kostele, pár kroků ode dveří, prázdná loď se před ním hloubí a 

klene vysoko nad jeho hlavou… Kvis tu číhá denní svou hodinku v pozorném střehu, doufaje, 

že pojme v sebe tuto zabydlenou prázdnotu a že se v něm rozezvučí varhanovým plenem jakási 

kolektivní bytost, vzešlá z toho, co tu lidé po sobě zanechali, co patří vlastníku tohoto příbytku, 

co z něho pochází a k němu se vrací, a s ní zachytí i jeho samého.

Vypravuje toto, díval se Švejk tak upřímně nadporučíkovi do očí, že týž, přistoupiv 
zprvu k němu s jistým surovým úmyslem, odstoupil od něho, sedl si na židli a otázal 
se: „Poslyšte, Švejku, jste opravdu takové boží hovado?“

„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ odvětil slavnostně Švejk, „jsem!“

(Václav Řezáč: Svědek; William Shakespeare: Othello – benátský mouřenín, z překladu E. A. Saudka; Jaroslav Hašek: Osudy 
dobrého vojáka Švejka)




