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P R V N Í  M E N S T R U A C E

NA ZAâÁTKU BYLY MÎITKY. Svût se rozteãkoval, stal se

zrnitou fotkou a Ofélie vidí jen její jednotlivé ãásti. Z celku se

stal detail, z detailu podstata. Nûco se dûje s jejím tûlem. Tak

nûjak víc je.

Betty sedí na zemi v Oféliinû pokojíãku a líãí si pusu ãerve-

nou rtûnkou. Na sobû má síÈové punãocháãe, krátkou sukni

a vlasy si vytupírovala aÏ ke stropu. 

„Vypadá‰ nádhernû,“ hlesne Ofélie.

„Taky bys vypadala, kdybys na sobû furt nemûla ty tepláky.

Vyfotí‰ mû?“

Betty dûlá pózy, tváfií se smyslnû, vypíná hruì, kroutí zad-

kem.

V hledáãku mobilu se rozpadá na teãky, ãástice holky ve v˘-

vinu, na jednotlivé mÏitky, které jsou vzájemnû v rozporu. Ale

moÏná se to Ofélii jen zdá. 

Spou‰È mlaskne, ten zvuk má ráda.

„Uka.“

Váhavû ukáÏe Betty fotku, ale ona na‰tûstí nevidí, Ïe je na

padrÈ. 

„Hm. To jsem teda kus, viì?“

Betty se ráda strojí, ví, co kam patfií, rtûnka na pusu a tak.

UÏ nosí podprsenku. Je ve v‰em lep‰í neÏ Ofélie.

„To jo!“

„A teì ty.“

„Já?“
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„Je tady snad je‰tû nûkdo jinej?“

„Není.“

Betty se hrabe v hromadû obleãení na zemi. Najde bílé kraj-

kové ‰aty s nabíranou sukní po mámû. Sáhne za Àadra a vy-

táhne z podprsenky dvû ponoÏky zamotané do klubíãka.

A nesmlouvavû jí je podává.

Kromû mÏitek Ofélii pronásleduje úzkost. Ta nejuÏ‰í. Ofélie

se kaÏdou chvíli uvnitfi stáhne do ruliãky. To se dfiív nestávalo.

Cítí se jak pfied popravou. Ale ví, Ïe se nic nedûje. S Betty si

hraje od dûtství. 

Poslu‰nû si obléká ‰aty, na nohy jí Betty pfiihraje stfievíãky

na podpatku.

Ofélie se cítí nesvá. Stydí se. Má tûlo, co k ní nepatfií. Je

z nûj nesvá.

„Hejbej se!“ velí Betty.

„Jak?“

„Jako Ïenská.“

Betty fotí a fotí. Ofélie prkennû napodobuje pohyby, které

pfiedtím dûlala kamarádka, rudne a potí se, ale pak se nûco

stane, zapomene na Betty, na svût, co nedává smysl, a zkusí

to. Podívá se do zrcadla a spatfií v nûm Ïenu, obejme ji, ta Ïena

je krásná a drÏí pohromadû. Ov‰em jen okamÏik, neÏ se roz-

padne na teãky a zmizí.

~~~

KdyÏ ãlovûk jede na Vy‰ehrad na kole, pofiádnû se zapotí, ale

i tak tam jezdí rády. Kola zaparkují kousek od kostela a pak se

vÏdy vydají svojí úzkou stezkou, kterou moc lidí nezná. Vede na

ãarodûjné Místo nad Vltavou. Ofélie ov‰em Betty nikdy nefiek-

la, Ïe ji tu nav‰tívil Andûl a Ïe si s ním a s Panem Nelsonem

povídala. To by jí Betty dala. 

Betty koneãnû dopije Coca Colu a roztoãí plechovku. KdyÏ se

nádoba zastaví, ukazuje víãko na Ofélii.
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„Nenávidûlas nûkdy svoji mámu?“ vyhrkne Betty.

„Ne.“

Plechovka se zachvûje. 

„Kecá‰!“

„Jo, jednou. Ne, vlastnû dvakrát.“

„A proã?“

„Furt se mû na nûco ptá. Je to stra‰nû trapn˘. Rad‰i uÏ moc

doma nemluvím. A taky...“

Ofélie se zajíkne.

„Co? Dûlej, fiekni to.“

„Nesná‰í m˘ho tátu. Jasnû, jsou rozveden˘, ale stejnû... Je

to mÛj táta... A ty? Tys nûkdy svoji mámu nenávidûla?“

Je proti pravidlÛm ptát se mimo hru, ale vÏdycky to tak do-

padne. Nejde o hru, ale o otázky. Vlastnû odpovûdi. Betty si od-

frkne.

„Já ji nenávidím furt.“ 

„Kecá‰,“ hlesne Ofélie obdivnû.

„Je stará, blbá a myslí si, Ïe se za ní v‰ichni chlapi votáãej.

JenÏe nechápe, Ïe se dívaj po mnû.“ 

Betty se vyzná. Nemá mÏitky. Kouká na kluky. Teì na Ofélii,

i kdyÏ jinak, pátravû.

„Hele – uÏ jsi to dostala?“

„Co?“

„Nedûlej, Ïe neví‰.“

„Nedostala.“

Betty plechovku poloÏí k baÈÛÏku. UÏ ji nepotfiebují. 

„Já uÏ to mám pÛl roku,“ oznámí, ale Ofélie to pfiece ví.

„A jak˘ to je?“

„Nic moc.“

Betty chvilku pfiem˘‰lí. Po Vltavû plují lodû. Andûl uÏ není

a nebude, napadá Ofélii pfii pohledu na lesklou vodní hladinu

pod nimi. 

„MÛÏu ti to ukázat,“ nabídne Betty.
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„Jak jako ukázat..?“

„No, abys to vidûla.“

Betty neãeká na odpovûì, sáhne si do kalhotek a vyndá zkr-

vavenou vloÏku.

„Vodporn˘, co?“

Ofélii se zvedá Ïaludek.

„Vypadá to jako... vraÏda.“

~~~

„Fakt se tvoje matka dneska nevrátí?“ 

„Fakt ne. Má nov˘ho pfiítele. Tentokrát s bytem,“ vysvûtlí Ofé-

lie s jistou dávkou ironie.

Kolem veliké matãiny postele hofií svíãky. Ofélie s Betty tu

leÏí jak na oltáfii. Jako by umfiely, napadá ji. Je to tak slavnostní

a smutné! LeÏí vedle sebe na zádech, oddûluje je jen malá me-

zera, kterou vyplÀují jejich nataÏené paÏe. DrÏí se pevnû za ruce.

Druhou rukou Ofélie objímá bílého ply‰ového opiãáka.

„UÏ ti ho pfiedstavila?“ zajímá se Betty.

„Na‰tûstí ne. Ten minulej byl pûknej debil.“

Betty se k ní pfiitulí.

„Má‰ mû ráda?“

„Stra‰nû,“ obejme ji Ofélie.

„Pfiísahej.“

„Pfiísahám. A ty mû?“

„Taky stra‰nû.“

Ofélii zas projede bfiichem kudla. MÏitky pfied oãima se bar-

ví doãervena. Kapou. Odkud kam a proã? Dûsí ji.

„Slib, Ïe mû nikdy nezradí‰,“ zaprosí Ofélie.

Betty se rozesmûje. 

„Nikdy. Pfiísahám.“

Natáhne se pro opici, popadne ji a shodí na zem.

„Ale jen kdyÏ pfiestane‰ spát s touhle nablblou opicí.“

„To je Pan Nelson,“ ohradí se Ofélie.

~ 8 ~
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Betty se u‰klíbne.

„VÛbec si nepamatuju, Ïe Pipi Punãochatá mûla opici Pana

Nelsona. Nepfiibásnila sis ho?“

Ofélie se pro Pana Nelsona natáhne a zase ho poloÏí na mís-

to vedle sebe.

„Nepfiibásnila. Ten její byl Ïivej. Pipi fiíkala, Ïe nechce bejt ni-

kdy dospûlá, pamatuje‰?“

„Ne.“

Betty se odtáhne, jako by Ofélie fiekla nûco ‰patného. MÏit-

ky kapají víc.

~~~

Do loÏnice nakoukne matka. Z její ta‰ky voní ãerstvé kobli-

hy. Copak uÏ je ráno? Ofélie jde do kuchynû. 

„Vem si, zrovna je vytáhli z pece. Jsou je‰tû tepl˘,“ máma ji

políbí. Rozteãkuje se na padrÈ. Je vzdálená, rozpadlá na mili-

metry.

Koblihy ãekají na stole. Taky ãaj. Ofélie si kousne.

„Já uÏ musím jít, mami.“

„A jak ses vlastnû mûla?“

„Dobfie.“

„A nebála ses tu sama?“

„Ne, veãer tu byla Betty. Musela pak jít spát domÛ, ale mûly

jsme se fajn.“

Ofélie se zvedá. Pryã. Musí utéct. Zalyká se.

Matka za ní vykroãí do pfiedsínû. Usmûje se tak spiklenecky,

aÏ se Ofélii podlomí kolena.

„Tak Betty tu byla! BlíÏí se doba, kdy ti takové vûci nebudu

vûfiit. Docela se na to tû‰ím.“

Ofélie se na to netû‰í. Utíká.

~~~
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·kola se otfiásá fievem. SpoluÏáci se hrnou hlava nehlava do

malinké hnusné ‰atny, která vypadá jako klec. Ofélie se necpe,

ale marnû. ZmûÈ spoluÏákÛ jí sm˘ká ke zdi. SnaÏí se dosáh-

nout na svoji bundu. AÏ pfiíli‰ zdvofiile se otoãí na tlustého po-

ìobaného StaÀka se zarputil˘m v˘razem v obliãeji.

„Dovolí‰?“

„AÏ dovolí‰ ty, Váchová.“

Stanûk ji tlaãí k vû‰áku, lepí se na ni, Ofélie ustupuje, ale dál

uÏ to nejde. Stanûk se k ní pfiitiskne. Funí vzru‰ením. BlíÏí se

k ní jeho zpocen˘ obliãej. Rozpadá se na teãky. Osahává ji.

Koneãnû se Ofélii podafií uvolnit ruce a vlepit mu facku. Sta-

nûk vypadne.

V‰ichni odcházejí. Ofélie zÛstává v ‰atnû. Sedá si na lavici

a z ta‰ky vytáhne Pana Nelsona. Tiskne ho k hrudi a cítí, jak

se jí po tváfiích valí slzy. Nesly‰í zvonûní, nesly‰í kroky, které

se rozléhají chodbou. 

„Stalo se ti nûco, Ofélie?“ ptá se starostlivû Mourová.

Ofélie místo odpovûdi urputnû kroutí hlavou.

„Jestli ti nûkdo nûco udûlal, tak mi to fiekni,“ naléhá uãitelka.

„Ne, nic. Na shledanou.“

Ofélie se zvedá, strãí Pana Nelsona do ta‰ky a pomalu od-

chází.

~~~

V koufiení vodní d˘mky se Ofélie prudce zlep‰uje. Je na sebe

py‰ná. Betty ji spokojenû pozoruje. Pijí masalu, dráÏdivou smûs

teskn˘ch chutí. Pfiipadají si dÛleÏité. âajovna je jejich dal‰í taj-

né místo. 

„Na‰i jsou v tomhle dobr˘, staãí, kdyÏ jim fieknu, Ïe mi není

dobfie, a do ‰koly nemusím,“ vypráví Betty. Pak jí dojde, Ïe Ofé-

lie jen koufií d˘mku, aniÏ by fiekla slovo.

„Se‰ nûjaká zaraÏená, ne?“

Ofélie dlouze vyfoukne koufi.
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„Ne...“

Betty se zatváfií v˘hruÏnû.

„Mám vytáhnout fla‰ku?“

Myslí tím plechovku. Ofélie kapituluje.

„Stanûk,“ hlesne.

„Ten úchyl!“ zaúpí Betty aÏ moc hlasitû. „To je vodporn˘! ¤e-

klas to uãitelce?“

„Ne. Já to dokáÏu fiíct jen tobû.“ 

„Fuj. Muselo ti bejt hroznû. Hele, jak hroznû? MÛÏe‰ mi to

popsat?“

„Ne.“

„Dûlej!“

„Ne.“

„PomÛÏe ti to.“

Ofélie znovu vyfukuje d˘m.

„Jestli to nefiekne‰, tak tû prokleju. Ví‰, Ïe jsem byla v mi-

nul˘m Ïivotû bludiãka?“

„Ne.“

„Jestli tû prokleju, umfie‰.“

KdyÏ Betty pfiestfielí, Ofélie mlãí je‰tû zarputileji. To jediné na

Betty úãinkuje. 

„Dûlám si legraci,“ snaÏí se ji uchlácholit.

„Nedûlá‰...“

„Tak to fiekni. Raz dva tfii, teì.“

Ofélie vlastnû neví, proã ji tak poslouchá. MoÏná proto, Ïe

Betty se vyzná. Nebo proto, Ïe byla v minulém Ïivotû bludiãka.

Nebo to pÛsobí mÏitky. Ofélie se ponofií do jejich hlubiny a ne-

chá se nést.

„Hnus,“ sly‰í se, jak fiíká. „Cítila jsem hnus. Z bolesti. Z mû-

síce. Z toho, cos tuhle fiíkala. V‰ak ví‰...“

„Co jsem fiíkala?“

„No, Ïe ho do mû budou strkat. Taky jsem dostala strach,

no ví‰, z ãeho... no z tamtoho, co bude kaÏdej mûsíc bolet.
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Jak uÏ to má‰. Do‰lo mi, Ïe v‰echno uÏ bude jenom hor‰í. Pro-

toÏe Stanûk. Bude se potit a hekat a mnû poteãe krev. UÏ na-

vÏdycky.“

Musela vypadat pfií‰ernû, protoÏe Betty ji najednou pfieru‰ila. 

„Hele, napij se.“

Koneãnû pijí ãaj mlãky. NaãeÏ se obû zadívají stejn˘m smû-

rem. Na nedalekém pol‰táfii sedí na zemi asi tak ‰estnáctilet˘

kluk a ãte si. Ofélie rychle sklopí oãi a kouká se do svého ‰álku.

„Líbí se ti?“ r˘pne si Betty.

„Dívám se, co ãte.“ 

„To je to sam˘. Mnû se líbí moc.“

„Tenhle ãaj je dobrej.“

Betty ji ale nevnímá, zvedá se a jde ke klukovi.

„Ahoj, já jsem Betty.“

„Tomá‰,“ usmûje se.

„Co pije‰ za ãaj?“

„KrálÛv sen. Chce‰ ochutnat?“

„Ráda.“

Betty si pfiisedne. Tomá‰ jí nalije.

Betty poÏitkáfisky ochutnává. Mhoufií oãi, protoÏe ví, Ïe tak

vypadá jako ãajová odbornice, Ïe tak vypadá nádhernû.

„Hmm. Cítím tam vÛni pou‰tû a ibi‰ku.“

Tomá‰ ji pozoruje s pobaven˘m úsmûvem.

„To pozná‰, jo?“

„Jasnû. Byla jsem v minul˘m Ïivotû beduín.“

Tomá‰ se rozesmûje.

„Ví‰, mû zajímaj minul˘ Ïivoty. Stra‰nû. Cos byl ty?“

„Nevím. Mû to moc nebere.“ 

„MÛÏu ti to zjistit. Umím se podívat tisíce let zpátky. Neza-

jdem nûkdy do kina?“

„Tak mÛÏem...“ 

Tomá‰ trochu zrozpaãití. Zadívá se ke stolu, kde sedí Ofélie. 

„Proã sem nevezme‰ tu tvoji kámo‰ku?“
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„No... já nevím...,“ teì znejistí Betty. Hned to napraví. „Ofé-

lie!“ volá. „Pojì sem!“

Ofélie se tedy zvedá a pomalu jde k nim.

„Ahoj. Ofélie...,“ pfiedstaví se.

„Chce‰ ochutnat KrálÛv sen?“ nabízí zase Tomá‰.

Ofélie pokrãí rameny. „Tak jo.“

Pije ãaj a prohlíÏí si kníÏku na stole. Tomá‰ si toho v‰imne.

„¤voucí v˘hnû sná‰ely fietûzem spoutanou kouli ve vlastních

lÛnech,“ cituje. „William Blake. Pí‰e fakt hust˘ básnû.“

„Aha,“ fiekne Ofélie.

„PÛjde‰ s náma do kina?“ zeptá se Tomá‰.

„Já?!“ Ofélie se lekne. 

„Vona chodí s Panem Nelsonem,“ vysvûtlí Tomá‰ovi Betty.

„Kdo je to pan Nelson?“ zajímá se Tomá‰.

Ofélie se na‰tve.

„Nikdo.“

„Aha. Tak mÛÏe‰ jít do toho kina...“

~~~

Ofélie se choulí na hromadû obleãení, kterou stále neuklidi-

la. Objímá si kolena a s nimi i Pana Nelsona.

„Jsem tak stra‰nû trapná!“ fiíká mu. „Proã jsem tak stra‰nû

trapná, nevíte? Jsem nejtrapnûj‰í holka na svûtû. A taky nej-

hnusnûj‰í. Jak mám Ïít, Pane Nelsone?“ 

Ofélie s opiãákem zatfiese. 

„Nevíte. Ale já jo. S tím se nedá Ïít.“

Do pokojíãku vtrhne matka.

„Ofélie, tys pofiád neuklidla tu horu obleãení?“ zdûsí se mís-

to pozdravu. 

„Ty uÏ se‰ doma? VÛbec jsem tû nesly‰ela pfiijít!“

Matka ji zas nesly‰í mluvit. Zajímá ji jen jediné.

„Kdy to uklidí‰?“ 

Ofélie rychle vstává a pokou‰í se mámu uchlácholit.
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„Takhle je to praktiãtûj‰í,“ vysvûtluje. „Skvûle se v tom vy-

znám, pfiesnû vím, kde co mám. Dávat obleãení do skfiínû je

pitomost.“

Matka se rytmicky sh˘bá a vû‰í vûci do skfiínû. PÛsobí velmi

ãipernû, coÏ je depresivní. Ofélie se na ni dívá tup˘m pohle-

dem, posadí se znovu na zem, i kdyÏ ví, Ïe by nemûla, ale ne-

mÛÏe se ani hnout. 

Matka jede jak stroj a stále mluví.

„Ofélie, prosím tû, já uÏ nevím, co s tebou! VÛbec ti nerozu-

mím. Nic mi o sobû nefiekne‰, se‰ taková nûjaká rozháraná –

ví‰, a ono to s tûmi neurovnan˘mi vûcmi souvisí. Takhle nevy-

padá pokoj mladé sleãny! Takovej bordel!“

Ofélie by ji ráda v její zbûsilé ãinnosti zastavila, ov‰em matka

se jí pfied oãima rozpadá na kousíãky a není jasné, zde se nû-

kdy sloÏí zase zpátky. Kousky matky skáãou, hemÏí se, jsou z ní

mÏitky. Ofélie musí zavfiít oãi. 

„Mami, já to uklidím,“ vypraví ze sebe. „UÏ o tom nebudem

mluvit, jo?“

„Ale já s tebou chci mluvit!“

„A o ãem?“ leká se Ofélie.

„O v‰em.“

Matka se sloÏí zase zpátky. 

„Kde zaãnem?“ zeptá se Ofélie ironicky. Oãi zas otevfie.

PÛvodní matka je tu v plné síle. A nemlãí. I kdyÏ trochu zne-

jistí, odhodlává se.

„No já nevím... tfieba jestli uÏ se ti líbí nûjakej kluk.“

„To je jako nutn˘ nebo co?“

„Je to normální.“

Ofélie se na‰tve. „Tak asi nejsem normální. Jsem po tátovi.“ 

„Nejse‰!“ vy‰tûkne máma.

„Nûjak˘ dal‰í otázky?“ Ofélie nasadí líbezn˘ tón.

Matka po ní hodí poslední svr‰ek, kter˘ drÏí v rukou, a ko-

neãnû odchází. 
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NeÏ tfiískne dvefimi, stihne je‰tû fiíct:

„Jen rozkaz. OkamÏitû ukliì ty hadry!“

~~~

O hodinu pozdûji uÏ mezi nimi panuje klid a mír, tak to b˘vá

ãasto, zvlá‰È poslední dobou. V dokonalé souhfie spolu krájí

v kuchyni zeleninu na salát. Jako vÏdy je jim obûma líto, Ïe se

pohádaly. Jako vÏdycky to matka víc ventiluje.

„Mám toho teì moc, ví‰. Tak nûkdy vylítnu.“

Ofélie by radûji jen krájela. Ale to asi nepÛjde.

„Jo, to nevadí.“

„Taky mám o tebe starost. Se‰ v blb˘m vûku.“

„Hm.“

Matka se na ni s láskou zahledí. Proã je to Ofélii tak nepfií-

jemné? Proã má pocit, jako by ji stahovala z kÛÏe? Co to má

v‰echno znamenat?

„¤ekla bys mi, kdyby se nûco dûlo?“

„Nic se nedûje, mami.“

NemÛÏe mlãet?

„No, ale kdyby... já nevim... chápe‰, ne?“

„Ne.“ Ofélie se zoufale snaÏí pfievést fieã jinam. „Mám do

toho nakrájet i cibuli?“

„MÛÏe‰, ale nadrobno.“ 

Koneãnû! 

Ne, prostû ne.

„No tak tfieba...,“ matka se chvíli odhodlává. „Nedostala jsi

to pofiád, viì? To bys mi fiekla, viì…“

Ofélie odpovídá uÏ témûfi úseãnû, souãasnû ale nechce mat-

ku zranit.

„Nedostala, mami.“

„Pfiijde to kaÏdou chvilku.“ 

„Já vím.“

„Pro kaÏdou dívku je to nároãn˘. Najednou...“
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Ofélie jí podstrãí prk˘nko s cibulí.

„Takhle nadrobno?“

„Ano, pfiesnû tak.“

Matka musí v‰echno dofiíct, dokonat, dodûlat ji.

„MÛÏe ti bejt ‰patnû. A bude‰ se cítit hroznû. Betty uÏ to má?“

„Nevim.“

„Nûkdy je pro holku snaz‰í o tom mluvit s kamarádkou. S mat-

kama je vÏdycky potíÏ... viì?“ mrkne na ni.

„Ani ne.“

Teì se máma dojme. Hlas se jí láme.

„Koãinko, chci ti prostû jen fiíct, Ïe kdybys to dostala a já tfie-

ba nebyla doma, koupila jsem ti vloÏky. Má‰ je na poliãce na-

hofie na záchodû. A hlavnû mi hned volej, ano?“

„UÏ ten salát je.“

Koneãnû usedají k jídelnímu stolu. 

Blahodárné ticho ale není na dlouho. Matka se rozzáfií.

„Já jsem teì tak ‰Èastná, Ofélie!“

„To je super.“ 

„Ví‰, po rozvodu s tv˘m tátou jsem byla spoustu let sama.

Pfiipadala jsem si hroznû, myslela jsem, Ïe uÏ nikdy nebudu mít

nikoho ráda. A najednou!“

„Najednou uÏ má‰ ráda tfietího.“

„Jo. Je to skvûl˘! Ví‰, jak mi Alena dala k ãtyfiicátinám pod-

vazky? Po‰eptala mi, Ïe v tomhle vûku mám bejt bûhna. Pro-

miÀ, Ofélie, Ïe ti to vykládám...“

„Jo, dobr˘... nemusí‰ zacházet do podrobností.“

„Nebude ti vadit, kdyÏ dneska veãer nebudu doma? Libor mû

pozval na operu. Ale na noc se vrátím.“

„Jasnû.“

Opravdu jí to nevadí. Ale proã je jí teda tak smutno? 

~~~
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Pokoj uklidila. Matka mûla pravdu, hned si tu pfiipadá líp. 

Stoupne si pfied velké zrcadlo ve zlatém rámu. To jsem já? Svlé-

ká si mikinu, nechá ji spadnout na zem. Tohle taky? Dívá se sama

sobû do oãí. Svléká si kalhoty, ponoÏky. Dívá se. Rychle pfiikroãí

k posteli, na níÏ leÏí Pan Nelson a otoãí ho ãelem ke zdi. Teprve

pak se pfied zrcadlo vrátí. Teprve pak si svlékne triãko, stojí jen

v kalhotkách a v ko‰ilce, v dûtském, bavlnûném prádle s puntíky.

Svléká si ko‰ilku. Kalhotky. AÏ stojí pfied zrcadlem úplnû nahá.

Lekne se, ale neví proã a ãeho. Mr‰tí sebou na postel. Sto-

ãí se do klubíãka. Pfiikryje se dekou po u‰i. Dívá se do tmy. Nic

v ní nevidí.

~~~

UÏ je teplo, na kolech se dá jezdit skoro pofiád. Ozdobily si

fiídítka pampeli‰kami. Jedou podél Vltavy, kde korzuje hodnû

lidí. Pfiejí si, aby v‰ichni vidûli, jak jim to slu‰í. 

Jedou dál, moÏná aÏ na Zbraslav. 

Zastavují v Bráníku, protoÏe tam u stánku prodávají zázvoro-

vou limonádu. 

„Prostû do toho kina pojì,“ huãí do ní zase Betty. „Dûlá to

kvÛli mnû, chápe‰, nechce mû pla‰it. Pak se prostû nûjak

zdejchne‰, jo?“

„Tak jo.“ 

„Hlavnû moc nemluv. Ale to u tebe nehrozí.“

„Budu mlãet, abych nebyla trapná.“

„No, to bude nejlep‰í.“

Betty se zarazí, co to z ní vypadlo. Poopraví se. Ze soucitu.

„Ale ty nejse‰ zas tak moc trapná, Ofélie.“

„Nemusí‰ mû utû‰ovat.“

„Neblbni furt. Musi‰ bejt víc sebejistá. Já tû to nauãim. A nû-

koho ti sbalim. Abysme pak mohli chodit do kina v‰ichni. Abys

nám nedûlala kfiena, chápe‰.“

„Chápu.“
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Betty se zasní, takhle ji Ofélie nezná.

„Von je takovej jemnej, viì?“

„Nevím.“

„Je nádhernej. Není to Ïádnej nadrÏenej kretén. No... sex

není jen tamto... a to takovejhle kluk ví. Tomu pude vo lásku.

To my bludiãky poznáme.“

„Nebo beduíni?“

Betty ji neuzná za hodnu odpovûdi. Vytáhne z kapsy cigarety.

„Ty koufií‰?“ podiví se Ofélie.

Betty si zapaluje. „Co mi zbejvá, kdyÏ mi je‰tû neni patnáct?“ 

Potáhne. Rozka‰le se. „Ale je to teda dfiina.“ 

Potáhne podruhé. UÏ jí to jde. Usmûje se na Ofélii.

„Chce‰ taky?“

„Ne, díky.“

„Ale s cigárem by ti to slu‰elo víc neÏ s tou nablblou vopicí.“

„¤íkala jsem ti, aÈ vo tom nemluví‰. Ukázala jsem ji jenom

tobû. Doufám, Ïe o tom nebude‰ zas vykládat pfied Tomá‰em.“

Ofélie má na krajíãku.

Betty si ji posmû‰nû mûfií.

„Ále! Tobû na nûm nûjak záleÏí.“

„VÛbec ne.“

Ofélie si bere od Betty cigaretu. DokáÏe to. Musí. 

Potáhne. Málem se udusí. 

Betty se rozesmûje. „Musíme trénovat. Brzo to dotáhnem na

dvacet dennû.“

~~~

Ofélie jede úzkou cestou k chatové kolonii na libeÀském ostrovû.

Sezona je‰tû nazaãala, nikde nikdo, je v‰ední den. Seskoãí

z kola a vede ho podél Vltavy. 

Vchází na zahrádku pfied chatou. Ëuká na dvefie. Nic. Pak ho

zahlédne.

Táta se sprchuje nah˘ pod konví povû‰enou na stromû, kte-
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rou si nah˘bá tak, aby na nûj tekla voda. Sprcha v konvi tomu

vÏdycky fiíkávala. 

Ofélie si ho chvíli prohlíÏí, teprve pak na nûj zavolá. 

Táta se rozzáfií.

„Ofinko!!! Tak tys pfii‰la!“ 

Rychle se otírá do ruãníku. Je opálen˘, svalnat˘, muÏn˘. Její

táta. VÏdycky si s ním pfiipadala taková chránûná, ale to byla

malá. Otec se k ní otoãí zády, rychle se obléká, ale jinak svoji

nahotu moc nefie‰í.

Obejme ji. 

„VÏdyÈ jsem ti slíbila, Ïe se stavím.“ 

„Já vím.“

Ofélie sundává z ko‰íku kola ta‰ku. 

„Pfiinesla jsem ti ten nákup. Pfiesnû podle seznamu.“

„Se‰ nejlep‰í Ïenská pod sluncem. Jediná, co mû zajímá.

Staãily ti ty prachy?“

„Jasnû. A stovku jsem si nechala, jaks chtûl.“

„Tak pak je v‰echno v pofiádku. Pojì, dáme si ãaj.“

Otec staví ta‰ku na stÛl. Otvírá skfiíÀku. 

„Aha, tak ãaj nemám. Nekoupilas ho?“

„Nebyl na seznamu.“ 

„Co kafe?“

„Já kafe nepiju. Ale to nevadí.“

Ofélie se rozhlíÏí. Dfievûné zdi jsou plné velk˘ch ãernobíl˘ch

fotek. Samé akty. 

„Nebojí‰ se tu? Takhle sám... Na jafie tu je‰tû nikdo není.“

Táta otvírá ledniãku. Skládá do ní vûci z ta‰ky.

„Samota je pro fotografa nejlep‰í. Samoty se nebojím, spí‰

blbcÛ. A ti tady nejsou. Zatím. Blbci jsou expanzivní.“

Na polici pod jednou fotkou Ofélie zmerãí rtûnku. Nepozoro-

vanû ji bere do dlanû. 

„Cigáras taky nekoupila?“ Táta je plnû zaujat vytahováním

nákupu.
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„Jé, já zapomnûla.“ 

„Tak pfií‰tû. Je‰tû nûjak˘ mám.“

Táta narazí v ta‰ce na bufity a zajásá.

~~~

OheÀ se rozhofií hned, v tomhle je táta dobr˘. Má na to zá-

lesáckou pfiíruãku. Umí vykfiesat oheÀ z kfiemene. Jednou ji to

uãil, ale marnû. 

Bufity brzy zavoní.

„Fakt je to tady romantick˘,“ usmívá se Ofélie.

„To si pi‰. Lítaj tady múzy.“ 

„Nahat˘?“ dloubne si Ofélie.

„Jin˘ múzy nejsou.“

„Tak proto mámû tak vadily.“ 

„Tv˘ mámû jsem vadil hlavnû já.“ 

Táta kontroluje bufity. Usoudí, Ïe uÏ jsou. Shodí je z prutu na

talífi. Pfiisune hofiãici. Jedí. Otec pije pivo.

„CoÏ mûla pravdu. Jako manÏel jsem úplnû na hovno. Ale

zase dobfie fotím.“

„To jo.“

„Tvoje matka mû ov‰em povaÏuje za magora.“

„Mû taky.“

„Nikdy jsem ji neumûl udûlat ‰Èastnou, i kdyÏ jsem se sna-

Ïil. Fotil jsem reklamy, billboardy a sousty kravin, abych zaopatfiil

rodinu. JenÏe jsem zas nebyl doma.“

„Skoro nikdy.“

„Neumím bejt doma. Nesná‰ím rodinn˘ hnízda, idylku. Proto

jsem tady. Sám jak poustevník. Fotkám to prospívá.“

Ofélie sáhne do kapsy pro rtûnku a ukáÏe ji otci.

„Copak je tohle, poustevníku?“

„Nevím.“

„NesnaÏ se mi namluvit, Ïe je mámina.“

„Proã ne?“
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„Rozvedli jste se pfied tfiemi lety.“

„No a?“

„Tak vidím, Ïe má máma pravdu.“

„V ãem?“

„Îe zásadnû odpovídá‰ otázkou.“

Otec udûlá nevinn˘ obliãej. Vezme Ofélii rtûnku z dlanû a za-

strãí ji do kapsy.

~~~

Zírá na obrazovku tabletu jako vÏdycky, kdyÏ se vrátí ze ‰koly. 

Má Ïádost o pfiijetí do pfiátel. Rozklikne ji. Tomá‰. 

Pfiijímá ho. 

Nûkdo zvoní.

Ofélie chvátá do pfiedsínû. 

„UÏ bûÏím!“ zavolá do domácího telefonu.

~~~

O zeì baráku se opírá neskuteãnû vymódûná Betty. Podpo-

ru potfiebuje, jinak by v tûch botách na podpatku upadla. Suk-

nû jí sahá sotva pod zadek, v˘stfiih aÏ na bfiicho a zmalovaná

je jak obraz. Ofélie trochu strne, ale nefiíká nic.

„Nepfiehnala jsem to, viì?“ Betty moÏná pfiece jen maliãko

znejistí.

Mûla by jí to fiíct.

„No já ti nevím. MoÏná trochu jo. Nechce‰ se jít ke mnû do

nûãeho pfievlíct?“

„Ne, to je v poho. Ty tomu nerozumí‰.“

Betty si zapálí.

„Koukám, Ïe uÏ ti to jde,“ hvízdne Ofélie uznale.

VyráÏejí. Betty nepadá. A o niãem uÏ nepochybuje. Je prostû

dobrá.

~~~
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Fronta pfied pokladnou kina postupuje rychle. Betty celou fiadu

projede kontrolním pohledem, ale smutnou pravdu vysloví aÏ Ofélie.

„Nikde ho nevidím.“

„Jsme tu moc brzo,“ usoudí Betty. „Budeme chvilku chodit

támhletou uliãkou.“ 

„Není to trapn˘? Tak jsme pfii‰ly dfiív, no. Co je na tom ‰pat-

n˘ho?“ ptá se Ofélie, nejspí‰ ale úplnû ‰patnû.

„V‰echno. Jdem chodit sem a tam,“ pfiikáÏe Betty.

~~~

·trádujou tedy postranní uliãkou sem a tam.

„Kolik je teì?“ zeptá se Ofélie stísnûnû.

„Za pût celá.“

„Já uÏ bych tam ‰la.“

„Ty mlã.“

„Jdem tudy uÏ popát˘,“ namítá Ofélie.

Na‰tûstí se na konci ulice objeví Tomá‰. BûÏí.

„Jé, ahoj holky! Nejela mi tramvaj. Proã nejste u pokladny?“

„No, my jsme taky teprve teì dorazily. Je‰tû jsme nûco mûly,“

fiekne Betty.

Tomá‰ si ji teprve teì prohlídne.

„Vystoupení ve varieté?“

~~~

„To byla teda pûkná blbost,“ shrne Tomá‰ dojmy, kdyÏ vy-

cházejí z kina. Venku uÏ se udûlala tma.

„Nezajdem do ãajovny?“ nadhodí Betty nenucenû. 

„Jasnû,“ souhlasí Tomá‰.

Betty sehraje upejpavé rozpaky.

„Ona teda Ofélie je‰tû nûco má... Ïe jo, Ofélie.“

„No...“

„A nemÛÏe‰ to zru‰it?“ Tomá‰ se jí dívá do oãí, takÏe Ofélie

nedokáÏe lhát. 
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„Jo, vlastnû jo.“

Betty na ni vrhne vraÏedn˘ pohled.

„To by bylo fajn,“ rozzáfií se Tomá‰.

~~~

„Nejdfiív vyprovodíme tebe, kdyÏ bydlí‰ blíÏ,“ fiekne Tomá‰,

kdyÏ vycházejí z ãajovny.

Betty se uÏ nûjakou dobu tváfií uraÏenû, tak se proti tomu ani

neohradí.

„âau,“ vy‰tûkne nasupenû, kdyÏ dorazí pfied její dÛm. Mizí ve

dvefiích.

„Ona je nûjaká na‰tvaná nebo co?“ podiví se Tomá‰.

Ofélie neví, co odpovûdût.

„Na tebe ne.“

~~~

Pfiicházejí pfied Oféliin dÛm. Zastaví se.

„Tak ahoj.“

„MÛÏu tû zase nûkam vytáhnout?“ zeptá se Tomá‰. 

„Tfieba jo. A mohli bysme vzít i Betty, ne?“

„Já bych ‰el rad‰i jen s tebou.“

Ofélie je celá nesvá.

„UÏ musím jít.“

„A pusu ti mÛÏu dát?“

Ofélie neodpoví. Prchá.

„Ahoj,“ zamumlá mezi dvefimi.

~~~

Doma si prohlíÏí Tomá‰Ûv facebookov˘ profil. Dívá se na jeho

fotky, dozvídá se, Ïe závodnû vesluje, vidí ho, jak sjíÏdí fieku.

Usly‰í odemykání bytu. Matka. A není sama.

„Jdu jí to fiíct,“ oznamuje komusi. „Sedni si do kuchynû. Bude

to v pohodû, uvidí‰.“
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Ofélie rychle zavírá facebook. Stihne to jen taktak. Do po-

kojíãku vchází matka.

„Ahoj Ofélie. MÛÏu ti nûkoho pfiedstavit?“

~~~

Matka a tenhle její Jifií popíjejí víno. Ofélie nepopíjí nic. Sedí

s nimi v ob˘váku, kde nenucenû nucen˘ rozhovor probíhá.

„Jifií je architekt, to by tû mohlo zajímat. ¤íkalas, Ïe uvaÏu-

je‰ o studiu architektury.“

„Tos fiíkala ty, mami.“

„ProtoÏe ty jsi je‰tû malá. Ale hodila by ses na to. Îe jo, Jirko?“

Jifií k˘vne. Matka se na‰tûstí zvedá a odbíhá pro cosi do ku-

chynû. Tím pádem ov‰em Ofélie s Jifiím osamí. Jifií se snaÏí.

„Mohli bychom si o tom nûkdy popovídat. Ale má‰ je‰tû

spoustu ãasu. MÛÏeme jít tfieba na v˘stavu.“

Matka v‰e poslouchá z kuchynû. Hned volá:

„No, to by se ti líbilo, viì?“

Ofélie obrátí oãi v sloup. Jifií se zasmûje.

„Nedá‰ si trochu vína, Ofélie?“

Zamraãí se na nûj. Ona se tedy rozhodnû snaÏit nebude.

„Já nepiju.“

Jifií je pobaven.

„To je jasn˘, Ïe nepije‰. Ale je dobr˘ to ochutnat. Aby ses

pak neopila, aÏ ti bude osmnáct.“

„Já nebudu pít nikdy,“ utne ho Ofélie.

„A kluka taky nebude‰ mít nikdy?“ smûje se Jifií.

„Taky ne.“ 

Ofélie se zvedá, má ho dost, musí okamÏitû odejít. 

Jifií si ji prohlíÏí s neskr˘van˘m zalíbením.

„Ale to by byla ‰koda.“

„Dobrou noc.“

Vypadne. 

~~~
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Spí a nic se jí nezdá. I kdyÏ...

Ze sousedního pokoje se oz˘vají zvuky. Ofélie se probudí.

Sly‰í matãiny vzdechy. Obejme Pana Nelsona. Pláãe.

~~~

S postupujícím jarem a sluneãn˘m poãasím se okolí libeÀ-

ské cesty podél Vltavy dost zaplÀuje.

Legraãní chatafii sedí na zahrádkách, pfievaÏují mezi nimi tlusté

báby a bfiichatí dûdci. V‰ichni pijou pivo a vzájemnû na sebe

pokfiikují. Nûktefií hrají volejbal. Nûktefií mlátí do kytary. Tohle

musí b˘t pro tátu nároãné.

V ko‰íku kola poskakuje karton cigaret. Moc uÏ se na tátu tû‰í. 

Strne. Ten pfielud se vrací, myslela, Ïe to pfie‰lo. MÏitky rud-

nou, aÏ má Ofélie pfied oãima krev. Rudá hladina bublá, naãeÏ

se zmûní ve zvuky souloÏe. Ofélie rychle zastaví. 

Jen se mi to zdá, opakuje si tak dlouho, dokud v˘jev nezmi-

zí. Dál pÛjde pû‰ky.

Pod konvicí se sprchuje neznámá mladá Ïena. 

Táta pobíhá kolem a fotí. Vykfiikuje. Skanduje.

„Jsi skvûlá, Zuzano! Ten ‰ukací pohled! Prosím. E‰tû!“ 

„Takhle?“ kroutí se Ïena.

„Pfiesnû tak.“

Otec odkládá foÈák a vstupuje obleãen˘ pod sprchu. Objímá

Zuzanu. Ta ho svléká. Stojí pod sprchou nazí a nalepení na

sebe.

Krev se valí ze v‰ech stran, je jí plná fieka a vystupuje z bfie-

hÛ. Ofélie utíká. Ofélie pádí. Nechce se utopit. Zakopává. TûÏ-

ce d˘chá. V hlavû jí duní.

LeÏí v trávû. Dívá se do nebe. SouloÏ utichla. Ale v hlavû jí

kape. Kapy kap. Breãí krev. Vykfiikne. Zvedne se. Letí.

BûÏí podél fieky.

~~~
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Vyjely za mûsto. Jedou po silnici, jedou opatrnû, ale kdyÏ to

jde, povídají si.

„Musím ti fiíct velk˘ tajemství.“

To je ov‰em na limonádu.

Pijí ji brãkem na zahrádce restaurace.

„Tak uÏ jsem ho sbalila.“

„Koho?“

„Koho asi.“

„Fakt nevím.“

„Tomá‰e pfiece. Doba neprÛbojn˘ch holek je pryã. Zavolala

jsem mu, vytáhla ho do parãíku a bylo.“

„Co?“ hlesne Ofélie.

„Proboha, ty se‰ fakt totálnû zavostalá!“ vybuchne Betty.

„Mûla bys se sebou fakt uÏ nûco dûlat.“

Ofélie mlãí, dûlá se jí mdlo.

„Trochu jsme se muchlovali, o‰matával mû a teda musim

fiíct, Ïe to bylo dost hust˘.“

„Jako jak?“ 

„Chtûl to dûlat. Ale na to já e‰tû nejsem vnitfinû pfiiprave-

ná. No ale kdyÏ to budem zkou‰et... Patnáct mi bude za pár

tejdnÛ. Co na mû kouká‰ jak vejr! Hele, ale s tebou je to vo-

pravdu váÏn˘.“ 

„Já vim,“ Ofélie se sly‰í jako z dálky. 

Jak by ne, celá se rozpadá, postupuje to pomalu. âásteãky

Ofélie, komíhavé mÏitky, drobné jako jehliãky, malá bodnutí. 

Zvedá se, motá se.

„Kam jde‰?“ nechápe Betty.

„Nûco se sebou dûlat. PromiÀ.“ 

„Se‰ fakt cvok.“

~~~

¤ítí se z kopce dolÛ. Nebrzdí, nohy dává ze ‰lapek pryã, ko-

neãnû se pfiestává bát, pou‰tí i fiídítka a fiítí se do zatáãky. 
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BlaÏenû zavírá oãi. 

Tma.

~~~

Je obleãená v tûch krajkov˘ch ‰atech po matce. K rakvi pfii-

cházejí smuteãní hosté. Matka lomí rukama.

„Ofélie!“ pláãe. 

Táta nese smuteãní vûnec, je cel˘ z cigaret. Jednu si zapálí.

Políbí mrtvou Ofélii.

„Dûkuju ti, holãiãko, zas nebyly na seznamu.“ Taky se roz-

breãí.

Pak pfiichází Tomá‰. I on pláãe. Jeho slzy kapou na bílé ‰aty.

Kapky se na látce mûní v krev.

Ofélie ucítí pfiíjemn˘ pocit zadostiuãinûní. Otevfie oãi. 

Kolik ubûhlo ãasu? Hodina, dvû nebo dva dny? Nebe nad

ní jí to nepoví. BûÏí po nûm mraky. Ofélie mraky miluje. Ne-

chce se posadit, protoÏe by je tak dobfie nevidûla. MÛÏe se

ale posadit?

V‰echno ji bolí. Obliãej má vlhk˘. Otfie si dlaní tváfi. Na prs-

tech má krev. Teãe jí i z nosu. Krev, krev, krev. Koleno má roz-

bité. Ofélie zase oãi zavfie, nemÛÏe se pohnout, usíná.

„D˘chá. Asi omdlela,“ sly‰í nad sebou muÏsk˘ hlas.

„Je hroznû pomlácená,“ konstatuje jakási Ïena.

„Nesmíme s ní hejbat, kdyby mûla nûco zlomen˘ho. Sanitka

pfiijede hned.“

~~~

Spí, takÏe si není jistá, jestli se nad ní opravdu máma sklání. 

„Ofélie?“

S námahou otvírá oãi. Dívá se nechápavû.

„Je tady pan doktor.“

Aha, doktor, opakuje si v duchu Ofélie, jako by se snaÏila roz-

pomenout, co ta vûta znamená.
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„Ahoj Ofélie,“ usmûje se ten muÏ. Je obleãen v civilu. „Tak

jak se ti dafií?“

Matka to fiekne za ni.

„Nejí. Je apatická.“

„Posadila by ses?“ usmûje se na ni lékafi povzbudivû. 

UÏ ho poznává. Ofélie se posadí a vyhrne na zádech pyÏa-

mo. Pan doktor ji poslouchá stetoskopem. Matka mluví.

„V nemocnici fiekli, Ïe jí nic váÏného není, ale já nevím. Ne-

líbí se mi.“

„Je‰tû si lehni,“ vybídne ji doktor. „A ukaÏ mi bfií‰ko.“ 

Ofélie poslu‰nû vytáhne o kousek triãko. Stydí se. Pan dok-

tor jí tlaãí na bfiicho. Nebolí to.

„Opravdu to není nic váÏného. Myslím, Ïe jde o následky ‰oku.

Jak dlouho nejí?“

„Dva dny.“

„Vafiíte jí polívky?“

„Ano, pofiád. Dostala jsem do ní dvû lÏiãky. Vzala jsem si vol-

no z práce, abych se o ni mohla starat...“

„Tak zítra, Ofélie, jich sní‰ víc, viì? Nebo je‰tû dneska ve-

ãer.“ Lékafi na Ofélii mluví jako na dítû. Je jí to pfiíjemné.

Usmûje se na ni. „Je to jen taková princeznovská nemoc.“

Oãi se jí zavírají. Rozhovor matky s lékafiem k ní doléhá z pfied-

sínû jako z konce svûta. 

„Mám o ni strach, pane doktore.“

„Opravdu to není nic váÏného. Znám Ofélii od narození, je to

citlivá, jemná holka. No a teì je v tom vûku... Mûsíãky pofiád

nedostala?“

„Ne. Mnû uÏ to taky pfiipadá divn˘.“

„Já jsem nefiekl, Ïe mi to pfiipadá divn˘. Jen... je hodnû pfie-

citlivûlá. Zítra se na ni pfiijdu podívat zas. Kdyby se vám coko-

li nelíbilo, volejte.“

Je jí jedno, co fiíkají. V‰ichni fiíkají pofiád to samé.

Usíná.
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~~~

Snídá v kuchyni s matkou. Tedy – snaÏí se. Kousne do ro-

hlíku a odsune ho.

„UÏ nemÛÏu, mami.“

„Je‰tû aspoÀ jedno sousto. Prosím. Za maminku.“

Ofélii se zvedá Ïaludek.

„Dneska uÏ jsi vstala, urãitû uÏ bude v‰echno dobr˘. Ale

musí‰ jíst.“

„Nechci, mami.“

Bfiichem jí projede nÛÏ. Ofélie se celá zkroutí. 

„Tak se aspoÀ napij toho kakaa.“

Zaúpí.

„Mami, mû stra‰nû bolí bfiicho!“

Matka se vyleká.

„Mám zavolat panu doktorovi?“

„Já nevím...“

~~~

Sedí na záchodû a drÏí se za bfiicho. Je jí stra‰nû zle.

Po chvíli vstane. Chce spláchnout, pfiestoÏe nevykonávala

Ïádnou potfiebu.

V míse spatfií kapky krve. 

Zírá na nû. NaãeÏ zaãne zufiivû splachovat. Splachuje a spla-

chuje.

Pak sáhne na poliãku po vloÏkách, o kter˘ch jí fiekla matka.

·títí se jich, ‰títí se sebe. Vypotácí se do pfiedsínû.

Pfied záchodem stojí matka. 

„Co je ti, Ofélie?“

„Nic.“

„Nemám zavolat toho doktora?“

„Ne.“

LeÏí v posteli, choulí se. Je jí zle, obliãej se jí kroutí bolestí.
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Objímá Pana Nelsona.

Sáhne si rukou do rozkroku.

Ruka je celá zkrvavená. Chvíli se na ni s odporem dívá.

Otfie ji o chlupy Pana Nelsona.

Dívá se na nûj. 

Najednou ho popadne a vyhodí z okna. Celá se stáhne v bo-

lestivé kfieãi. 

Do pokoje vchází matka. Sedá si k ní na postel, v ruce drÏí

teplou pokliãku a pfiikládá ji Ofélii na bfiicho.

„Nahfiála jsem ji.“ 

„Proã?“ Ofélie nic nechápe.

„To na menstruaci pomáhá.“

„Jak to ví‰?“

„Taky jsem mûla první menstruaci. Pfii padesáté uÏ je to

o nûco snesitelnûj‰í... No, ale jinak nic moc.“

Ofélie se unavenû usmûje. Je to zvlá‰tní, ale matka ji ne‰tve.

„Asi umfiu,“ usmûje se.

~~~

Asi za t˘den uÏ je v pofiádku, uÏ nemá ani sedfienou tváfi.

Líãí se v koupelnû mámin˘mi ‰minkami. Najednou se zarazí.

Mezi malovátky spatfií rtûnku, kterou vidûla u táty. Chvilku váhá.

Nalíãí se s ní a strãí si ji do kapsy.

Pozoruje v zrcadle svoji dospûlej‰í tváfi. Je spokojená. 

~~~

„Jsem fakt rád, Ïes mi napsala. Jen nechápu, proã jsi pfied-

tím neodpovídala na ty esemesky.“

„Mûla jsem toho moc.“

„Aha.“

Setkali se v ãajovnû. Tomá‰ si pátravû prohlíÏí její nalíãenou tváfi.

Ofélie mu podává krabiãku s ma‰lí.

„Mám pro tebe dárek.“
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Tomá‰ ponûkud zrozpaãití.

„Dûkuju... to je hezk˘.“ 

Je rozpaãit˘ víc a víc.

„Chci ti fiíct, Ïe uÏ jsem velká,“ odfiíkává Ofélie, pfiesnû tak,

jak si to doma nazkou‰ela.

„MÛÏe‰ to se mnou dûlat. Jasnû, Ïe jen prstem, jako s Bet-

ty... Ale kdyÏ ti tak o to jde...“

JenÏe se rozbreãí. Rychle se zvedá a odchází.

Tomá‰ sedí jako opafien˘. Postupnû mu leccos dochází. Roz-

balí dárek.

Vykouknou na nûj zakrvácené kalhotky.

~~~

UÏ nebreãí. Zvládla to. Udûlala, co si pfiedsevzala. Cítí úlevu.

DomÛ se vrací klidná a spokojená. Tû‰í se na mámu. 

O to vût‰í je její pfiekvapení, kdyÏ ji nachází v slzách nad do-

pitou fla‰kou vína.

„Mami? Co se stalo?“

„Co by? Nic,“ odsekne jí matka.

Ofélie se rozesmûje.

„Nemluv se mnou jako já s tebou!“

Pfiisedá si k ní na pohovku. Objímá ji. Matka se roze‰tká v její

náruãi.

„Opustil mû.“

„VÏdyÈ to byl debil!“

„Já vím, ale...“

Ofélie se odtáhne.

„CoÏe? Tys to vûdûla?! A stejnû jsi s ním chodila?“

„Tomu nemÛÏe‰ rozumût.“ 

„Proã ne?“

„Neví‰ nic o zoufalství. Nechci bejt sama. Bojím se.“

„Táta je taky sám.“

„Tomu vûfií‰?“
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Ofélie chvilku pfiem˘‰lí, jestli to má fiíct.

„Ne.“ 

Starostlivû na mámu pohlédne.

„To bude dobr˘, uvidí‰,“ fiekne pro jistotu.

„UÏ jsem stará. Podívej se na mû!“

„Se‰ nádherná. A má‰ mû.“ 

„Ty se‰ nádherná. A ta moje rtûnka ti slu‰í.“

„Jen jsem si ji pÛjãila,“ usmívá se Ofélie.

Matka ji obejme.

„Zapomnûla jsem ji u táty, kdyÏ jsem mu nesla pár pitomostí.“

Ofélie vykulí oãi. Pak se rozesmûje. 

„Poãkej... to jako fakt?“

„Taky ty cigára, cos zapomnûla, jsem mu donesla,“ matka ji

pooãku sleduje. „Pfiece ho nenechám na holiãkách, kdyÏ je úpl-

nû nemoÏnej.“

Ofélie zváÏní.

„Mami, ale on není zas tak nemoÏnej.“

„To vím taky. NemoÏná jsem tady jenom já.“

Máma se usmívá. Nechce tu blízkou chvilku s dcerou niãím

naru‰it. Vezmou se za ruce. 

„UÏ jsi velká, a tak ti fieknu tajemství: Ïivot je sloÏitej. ·íle-

nû. A to je na nûm nejhezãí. Chápe‰?“

NeÏ Ofélie stihne odpovûdût, ozve se zvonek. BûÏí do pfied-

sínû a vezme sluchátko domácího telefonu.

„Haló? Poãkej, jdu dolu.“

Rychle si pfies sebe nûco hodí. Máma zbystfií.

„Kdo je to?“

„Tomá‰,“ fiekne Ofélie jakoby nic. CoÏ je nádhera.

„Aha,“ usmûje se máma a Ofélie zamumlá na pÛl pusy:

„âau.“

~~~
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UÏ je z ní zase pÛvodní nesmûlá Ofélie. Ale i Tomá‰ je ten-

tokrát ponûkud nejist˘.

„Ahoj,“ pozdraví ti‰e.

„Dûje se nûco?“ ptá se Ofélie.

„Jo.“

„A co?“

Tomá‰ pfie‰lápne. Chvilku váhá.

„Taky mám pro tebe dárek.“

Podává jí krabiãku. Ofélie si ji váhavû prohlíÏí. Trochu se bojí. 

„Mám ji rozbalit?“

„Dûlej, co chce‰.“

Pomalu dárek rozbaluje. Vykouknou na ni snûhobílé kalhotky.

„Jsou nevinn˘,“ fiíká váÏnû Tomá‰. „Jako ty. Líbí‰ se mi ne-

vinná. Dûtská. Proã si o nás vy holky myslíte, Ïe jsme nûjak˘ ra-

nafii nebo co?“ 

Ofélie se málem rozbreãí. Lítostí, radostí, láskou.

„Betty fiíkala, Ïe...“

„Betty mû ale vÛbec nezajímá,“ pfieru‰í ji Tomá‰. „NepÛjdem

se projít?“ 

Vezmou se za ruce s takovou samozfiejmostí, s jakou je rÛÏe

rÛÏí. 

MÏitky se navÏdy rozplynou.
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PA N E N S T V Í

HALÓ, LIDI, NEBUëTE VIRTUÁLNÍ a pojìte na piknik! Zejtra

v jedenáct, Vy‰ehrad, louka nad Lví bránou, jasn˘?

Okny internátu proniká odpolední slunce a zvuky ulice. Kravál,

mûla by fiíct. Snad si zvykne. Tahle Ofélie je tu nová. 

Má to tam povûsit, nemá? Nikoho v Praze nezná, bydlí tu

teprve dva dny, v‰ichni její pfiátelé jsou z Krumlova... 

Má nemá... Chybí tady sedmikrásky. 

Otvírá facebook.

Haló, lidi, nebuìte virtuální...

Ha, ha, ha. Mûlo to b˘t vtipné, pfiitaÏlivé. Proto si pro své sel-

fie dala na hlavu Ïlut˘ baret, co jí tak slu‰í.

Pojìte na piknik... 

Ale jo, slu‰í jí to. Opravdu jí to sekne... Nikdy nebyla nesmûlá,

stydlivá. To asi ten intr. V‰echno ji tu dusí. 

Vy‰ehrad, louka nad Lví bránou. 

UÏ to tam dala. Tak schválnû. 

Dívá se na svou zeì znovu. Na facebooku se fotka vyjímá

dobfie, líp neÏ v telefonu, a ten baret je váÏnû cool.

Ema se zásadnû zjevuje bez upozornûní. Tady se nejspí‰ ne-

klepe. Proã by mûlo, jsou tady teì obû doma, bude si muset

zvyknout na ten stísnûn˘ prostor i na Emu. MÛÏe b˘t ráda, Ïe

má jen jednu spolubydlící. 

„Co tam dává‰?“ Ema se dívá na facebook do telefonu.

„Ále nic.“

„UÏs mi potvrdila tu Ïádost o pfiátelství?“
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„Ne, promiÀ, zapomnûla jsem.“

Potvrzuje její Ïádost, takÏe se Ema vzápûtí dozví, co tam

povûsila. 

Haló, lidi, nebuìte virtuální...

„Dobrej baret. Puãí‰ mi ho nûkdy?“

„KdyÏ mi puãí‰ kostkovan˘ sako...“

„Budem mûnit.“

„Brzo nás od sebe nikdo nepozná.“

„Pfiijde‰?“

„Já zejtra nemÛÏu. Stejnû tam nikdo nepfiijde.“

„Proã myslí‰?“

„Fakt jsou v‰ichni virtuální. Rozhejbat lidi je potíÏ. A pak –

jsme tady nov˘.“

Tahle Ofélie umí b˘t umanutá.

„Tak tam budu sama. To je taky dobr˘.“

„Hele a dokdy tam tak zÛstane‰?“

„Proã se ptá‰?“

Ema se zatváfií tajemnû.

„Ty má‰ kluka?“ dochází Ofélii.

„Viì, Ïe se vrátí‰ aÏ v deset...“

„Tak asi jo. A co vrátnej?“

„Je úplnû blbej, není problém ho o‰ulit.“

„Hm.“

„Nauãím tû to.“

„Není potfieba. Kluka nemám.“

~~~

Rána jsou tu jiná, popeláfii, auta. V Krumlovû má okna do za-

hrady. Ale i tady jí svítí slunce do postele, svítí ‰ikmo. Babí léto,

jak by si ho objednala.

„Kampak, kampak?“ volá vrátn˘, kdyÏ míjí jeho kukaÀ.

„Co je vám po tom, pane RÛÏiãka?“ 
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„Musíte se vrátit do dvaceti dvou hodin! Zapisuju si: Záves-

ká, odchod v deset tfiicet.“

Blbec.

Vykraãuje si po ru‰né mûstské ulici s ko‰íkem pln˘m dobrot,

s˘rÛ, pfiíborÛ, ubrouskÛ, ‰álkÛ a pod‰álkÛ a kávy v termosce.

Vzala i meãíky, které si pfiivezla z Hluboké.

Ema mûla pravdu. Na louce je jen ona a dva pejskafii. Neva-

dí. Rozprostírá deku. Pustí se do jídla. Begeta s máslem uÏ

sice není teplá, ale kfiupe, jak má. Ofélie je spokojená, samo-

táfika byla od dûtství, tak co. Spoãinout samotná na louce upro-

stfied mûsta má nûco do sebe. Vytáhne skicák. Naãrtne to.

Zachytí tfie‰tiv˘ pocit uprostfied mûsta. Dá své samotû ãerno-

bílou podobu. 

„Ahoj.“ 

Nad ní se tyãí kytara. Vlastnû kluk s kytarou. 

„Ahoj,“ prohlíÏí si ho.

„Je tohle ten piknik z facebooku?“

„Co si dá‰?“

Pfiisedá si.

„Jmenuju se Adam.“

„První chlap na svûtû...“

„Mámû se to líbilo.“

Podává mu ruku.

„Ofélie... Já tû mám v pfiátelích?“

„Ne, ale mÛj kamarád to sdílel. Honza Cajs.“

„Aha.“

„Dá‰ si taky bagetu?“ vybaluje z papírového pytlíku peãivo.

„Kávu?“

„Díky.“ RozhlíÏí se. „VáÏnû nikdo nedorazil?“ 

„Ty.“ 

„Hm. TakÏe si musíme povídat.“

„Nemusíme.“

V‰imne si skicáku.
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„Ty maluje‰?“

„A ty hraje‰ na kytaru?“

„¤íkal jsem si, Ïe k takhle romantick˘mu nápadu by se to

hodilo. Ale teì nevím. Fakt jsem myslel, Ïe pfiijde víc lidí.“

„Nestaãím ti?“ Je pûknû vyz˘vavá.

Kluk neodpoví. Zaãíná brnkat a pobrukovat. Dost Ofélii pfie-

kvapí. V hlase má tesknotu, která ji dojímá, aniÏ by tu‰ila proã. 

„Co je to za písniãku?“ 

„O tobû.“ 

„Kecá‰.“ 

„Jo, kecám. Je o m˘ holce.“ 

„Proãs ji nevzal s sebou?“ 

„ProtoÏe ji nemám. Mám pro ni jen tuhle pecku, aÏ ji potkám.“ 

„Aha.“

Ofélii upoutá provázkov˘ náramek na levém zápûstí, ale na

ten uÏ se neptá. Adam ji pfiedbûhne s jinou otázkou.

„Nemá‰ tady nûco, co maluje‰?“

„Mám tu ‰vestkovej koláã.“ 

Pustí se do nûj. Pak do kávy. Ofélii je jako koãce. Piknik, kluk

s kytarou, slunce, co je zatím podzimní jen trochu. 

„V˘bornej.“

~~~

HospÛdka Na Hradbách má vesnick˘ ráz, Ofélii by nenapad-

lo, Ïe by v Praze mohla nûco takového najít. 

„Dvû piva,“ objednává Ofélie.

„Je teprve jedenáct,“ ohradí se Adam.

„No a?“

„Nepiju pivo.“

„Tak jedno pivo a colu,“ opraví Ofélie objednávku.

„Dal bych si spí‰ vodu.“ 

âí‰ník odchází.

„Ví‰, Ïe se‰ jedinej kluk, kter˘ho znám, co nepije pivo?“
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„Pfiipadá ti to nemuÏn˘?“

„Ne. Spí‰ takov˘... slu‰Àáck˘. Pak se nediv, Ïe nemá‰ holku.“

„Já se nedivím.“

Znovu si ho prohlídne, jestli se nepfiekoukla. Adam je mi-

mofiádnû krásn˘ kluk. Vysok˘, ‰tíhl˘, husté ãerné vlasy, mod-

ré oãi...

„Já se teda divím,“ usmûje se. „Zahraje‰ mi tu písniãku je‰-

tû jednou?“ 

„Zahraju ti jinou.“

„Chci tu pro tvoji holku.“

„UÏ si ji nepamatuju.“

„Ty sis ji vymyslel?“

„Byla pro tebe.“ 

Koketerie ji opou‰tí. Rudne. Snad si toho nev‰iml.

„NepÛjdem se projít?“ navrhne rychle, aby to zamluvila. 

~~~

Vede ho na Místo. Kdysi jí ho ukázala máma, kdyÏ si spolu

zajely do Prahy a ona ji provedla po Vy‰ehradû. 

„Tohle sice není Ïádná historická památka, ale je to tu zá-

zraãn˘,“ fiekla tehdy. 

Musí se jít dozadu aÏ za vefiejné záchodky, najít úzkou cestu

vedoucí dolÛ k Vltavû, pfielézt malé zábradlí... pfiekvapuje ji, Ïe

to na‰la. 

Znovu rozprostírá ‰átek, ko‰ík uÏ se skoro vyprázdnil, a tak

ji netíÏí. Meãíky vadnou, pfiesto jí pfiipadá, Ïe je v‰echno v po-

fiádku jako uÏ dlouho ne. Dívají se na lodû pod sebou.

„To je dobrá náhoda, Ïe jsme se takhle potkali,“ Adam se

usadí na zem k ní. 

Je to náhoda? ptá se Ofélie sama sebe. 

„Je to facebook. Virtuální svût,“ namítá. 

„Náhoda je, Ïe nikdo nepfii‰el,“ fiekne Adam.

„To je spí‰ tím, Ïe mám samé mimopraÏské kamarády.“ 
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