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Ona je Ïivoucí oheÀ,
jak˘ jsem je‰tû nikdy nevidûl...

Pfiitom nanejv˘‰ jemná, stateãná, moudrá
a v‰echno vrhá do obûti...

FRANZ KAFKA
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K N I H A  P R V N Í  

�
S KAFKOU
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Mil˘ Kafko, Kafíãko,
mívám sny jak háìata. KdyÏ se probudím, leÏím bez

hnutí a vzpomínám na nû. Tfieba ten dne‰ní:
„Psssst.“ 
„Kam mû to vede‰?!“
„Uvidí‰.“
„Je tu tma.“
„Bude‰ koukat.“ 
„Dá‰ mi pusu?“
„Ne.“
Jak to bylo dál? Co je pravda? Îivot, nebo sen? Îivot

je sen. JenÏe kter˘? Zavírám oãi.
UÏ si to vybavuju pfiesnû. PÛda domu mého otce. Dvû

dûti. Teda dûti... Jedno z nich byla moje dcera Honza, ale
hodnû vyrostla, takhle ji neznám. Byla to vÛbec ona? Vy-
padala na ãtrnáct. 

Ale co já? Kde a kdy vlastnû teì jsem?
Ten sen. Honza v nûm zapálila svíãku. Mohla jsem tedy

spatfiit, jak jí vyrostly vlasy, jak zkrásnûla. Toho chlapce jsem
ale nikdy nevidûla. Sklánûli se nad jakousi krabicí. Honza
ji otevfiela. Podala klukovi balíãek, pfievázan˘ ãervenou
‰ÀÛrkou. Poznávám ten provázek, nakoupila jsem ho kdy-
si u HavlíãkÛ asi dvacet metrÛ, líbilo se mi, Ïe jeho barva
pfiipomíná západ slunce. Západ snÛ? Honza rozbalila pa-
pír, kter˘ jsem taky koupila a na nûmÏ bylo napsáno:
DOPISY KAFKOVI. Písmo ale nebylo moje!

„To mi dala máma,“ prohlásila Honza v mém snu.

9

Dopisy Kafkovi - zlom  22.7.2013  13.58  Stránka 9



„Vypadá to ale jako tvoje písmo,“ namítl správnû chlapec.
„To se ti jen zdá.“ 
Honza lhala od dûtství. 
Dál si nepamatuju nic. Nejradûji bych spala dál, aby

sen pokraãoval. Ale asi to nepÛjde. Pro dne‰ek se louãím,
objímám tû vroucnû, Tvá M.

P. S.: Jsi taky mÛj?

P. P. S.: Ví‰, proã Ti fiíkám Kafíãko? Abych Tû pfii psaní
mohla líbat ãesky, mûním si Tvé ãeské pfiíjmení na kfiest-
ní jméno a svéhlavû si ho zdrobÀuji. (Nerozlévá‰ Ty ná-
hodou kávu?) Jen tak Tû mohu líbat celého od hlavy aÏ po
paty a vÛbec nic nevynechat. âesky jsem upfiímná aÏ vra-
Ïednû, vá‰nivá aÏ na krev, ãesky jsem milující navÏdy. Budu
Ti psát ãesky. Budu Ti psát Ïensky. Budu Ti psát, co se
nemá, a fiíkat Ti, jak chci a pak je‰tû... v‰ak ví‰. 

Mé dopisy se nejspí‰ ztratí. Jak jinak. Vût‰inou se ucho-
vají jen dopisy, které psali muÏi. Jejich psaní je dÛstojnûj-
‰í, pfiijatelnûj‰í, zab˘vají se spí‰ svûtabûhem neÏ láskou.
A Ïeny si jejich dopisy schovají. Jsou pro nû drahocenné.
Pánské psaní je vzne‰ené. Filozofické. I kdyÏ nûkdy drsné,
tvrdé, cynické, ale rozhodnû nemluví tolik o lásce. Proã ji
zaznamenávat? Je malá, zanedbatelná, je to pfiece jen taková
slabost. Proto muÏi milostné dopisy ztrácejí. 

I Ty lásku ve svém psaní obchází‰, a ne Ïe ne, Kafko.
Zamlãuje‰ ji v dopisech i slovech. Proto to v‰echno po-
vím. Nemohu jinak. O tûch Tv˘ch ponoÏkách napí‰u taky.
Îe chodívá‰ v botách bez nich. 

UÏ je opravdu ãas vstát. Kolik mÛÏe b˘t? Devût? Jdu
Ïít, i kdyÏ bych rad‰i spala.

NavÏdy Tvá, nepfiístojná, M.

�
10
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Milen˘ mÛj Kafko, Kafko Mileny,
myslím, Ïe Ti pí‰u od narození... Zná‰ ono ãekání své-

ho tu‰eného? Táhlou pfiedtuchu tfieskuté náhody, která dává
milence dohromady? Tak takhle to s Tebou pfii‰lo. A je to
zvlá‰tní, protoÏe bydlím v Ovocné 13, jen kousek od Sta-
romûtského rynku, a tedy i od domu, kde Ïije‰ v tuto dobu
Ty. Kolikrát jsme se potkali? Kolikrát jsme se nevnímali?

Taky od narození ‰patnû v noci spím. Dívám se na ob-
raz, kter˘ mi rodiãe povûsili na zeì pokojíku. Dívám se
na nûj, i kdyÏ ho nevidím, protoÏe je tma. âekám, aÏ se
rozední a já se budu moci vydat loukou plnou kvûtin. MÛÏe
b˘t malá holka posedlá kvûtinami? Není to nemoc? Nevím,
ale jako vÏdycky usínám aÏ k ránu, aÏ kdyÏ se rozbfieskne
a vidím kvûtiny z obrazu. 

Budí mû aÏ JeníãkÛv pláã. A otcÛv hlas. Zlobí se. Taky
ho sly‰í‰? Mûla bych Ti fiíct, Ïe nosím pruhované kluãiãí
pyÏamo, protoÏe se mi líbí víc neÏ to s ma‰liãkama. A taky
Ïe se ãasto dívám do pokoje rodiãÛ klíãovou dírkou, i kdyÏ
se to nesmí. Miluju v‰echno, co se nesmí. Taky od naro-
zení. 

MÛj bratfiíãek five víc a víc, uÏ je cel˘ fialov˘. Bojím se.
Matka ho drÏí v náruãi, má rozpu‰tûné vlasy, je tolik krás-
ná a tolik bledá, Ïe mám strach. Zmocní se mû strach z krá-
sy, strach z dospûlosti, z neznáma. Strach z malého brá‰-
ky, co mû nenechá spát. 

„Má hlad,“ mraãí se otec. 
„Nemám mlíko,“ maminka se choulí do sebe. 
„Musí‰ mít mlíko!“ pfiikazuje otec.
Dává se do mû zima. Nechci b˘t velká, nechci mít mlí-

ko, nechci mít miminko. 
Máma má nakrajíãku: „Mûli bychom ho pfiikrmovat!“ 
„MÛj syn bude mít mlíko od své matky! Îádn˘ ná-

hraÏky!“

11
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Jeníãek pláãe a maminka téÏ.
„Co to se‰ za Ïenskou?“ Táta na‰tvanû odchází. Vím, Ïe

jde do vinárny U NosticÛ na Pfiíkopech, ale jinak niãemu
nerozumím....

Louãím se. Vlastnû nelouãím, jsem s Tebou uÏ teì, 
M. 

�
Ach Kafko milovan˘!

Proã?! 
Dneska ráno mû probudilo ticho. Takové to zlovûstné,

co tlumí náfiek. 
Jdu bosky k na‰im. Oba stojí kolem post˘lky brá‰kovy

a vÛbec mû nevidí. Chci fiíct nûco hezkého, odehnat zlou
pfiedtuchu. 

„Vidí‰, tati, jak spinká...,“ usmûju se.
„Mileno, tvÛj bratfiíãek usnul navÏdy,“ vypraví ze sebe

otec a jeho tváfi nemá Ïádn˘ v˘raz.
Matka se vrhne s pláãem na postel. 
Tak.

M.

�
Drah˘,

najednou je mi tfiináct a upfiímnû – nebylo to tak ‰pat-
né zÛstat jedináãkem. Ov‰em jen do jisté doby. 

Otec odchází stále ãastûji. Asi mu nedûlá dobfie pohled
na matku. Já se na ni dívám ráda. I kdyÏ maminka trpí. Ni-
kdy se nezbavila toho Ïalu. NemÛÏe bez bratfiíãka Ïít, i kdyÏ
se snaÏí. Nejde to. 

A co já? Copak pro ni nejsem dÛvodem? Lekám se té

12
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my‰lenky. Jsem jako otec. Sobecká a tvrdá. Nechci b˘t ta-
ková. Chci Ïít pro jiné, chci pomáhat lidem. A budu, aÏ vy-
rostu, slibuju si.

Sedávám u postele nemocné matky dlouhé hodiny. Nic
jiného mi nezb˘vá, otec chce, abych o ni peãovala. Podá-
vám jí ãaj, maminka se ãasto polije, nûkdy ho cel˘ pfievrhne
do postele, musím ji pak pfievléct. A pak rychle hodit po-
vleãení do ‰píny, aby to zas otec nekomentoval. Poslední
dobou máma bryndá ménû. Moc totiÏ nepije. M˘m úko-
lem je, aby do sebe dostala aspoÀ jeden ‰álek dennû. Taky
jí dávám prá‰ky. Jsem s ní, i kdyÏ bych ‰la rad‰i ven. Uãím
se obûti. Jde mi to. Venku je zima. Mrzne. Dnes mám s obû-
tavostí potíÏ. Zdá se mi, Ïe nemÛÏu doma d˘chat. Dusím
se. KaÏd˘ den se zalykám tíhou. Ale otec fiekl, Ïe mû mat-
ka potfiebuje. Jeho snad ne? Mû víc. Tû‰í mû to, i kdyÏ ne
v kaÏdé chvíli. Dívám se na ni. Za poslední rok ze‰edivû-
la. Její husté, dlouhé vlasy se vÏdycky rozprsknou po pol-
‰táfii jako paprsky. Vezmu ji za ruku. Usíná. Je to, Kafíã-
ko, zvlá‰tní pocit, najednou jako bych já byla matka a ona
moje dcera, tak je bezbranná a na mû odkázaná, tak je ma-
liãká. Ztrácí se pfied oãima. Pfiipadám si dÛleÏitá, silná. Usí-
nám na Ïidli. A zase ke mnû pfiichází sen.

Jedu vlakem, nevím kam, prÛvodãí chce mÛj lístek, po-
dávám mu ho, on si ho chvíli prohlíÏí, a kdyÏ ho cvakne,
oznámí mi, Ïe to je lístek na smrt. 

Probouzím se leknutím. Dívám se na matku. Klidnû spí.
Nástûnné hodiny ukazují dvû. Otec doma stále není. V‰ech-
no se ve mnû najeÏí. Nechci. Jsem je‰tû malá! Já chci b˘t
bezbranná, chránûná. Ne ona, ale já potfiebuju maminku! 

Vstávám. Rychle se oblékám. Musím odtud. Pryã, hlav-
nû pryã. Potfiebuju vzduch a mráz a stromy. NevydrÏím tady
uÏ ani minutu. Utíkám z bytu.

Zastavím se aÏ na Rynku. SnûÏí, je hluboká noc, nikde
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nikdo. Uprostfied námûstí stojí ozdoben˘ stromeãek. Za-
plaví mû pocit Vánoc, pocit ‰tûstí, bûlosti. V‰echno ve mnû
utichá, stojím bez hnutí. A pak do mû vjedou v‰ichni mí
ìasové, co mnou otfiásají, co je miluju, co jimi miluju
i Tebe, Franzi. Cel˘ ten stromek orvu i s ozdobami, trhám
ho a lámu, jsem celá podrápaná a vzru‰ená. Teprve teì si
v‰imnu, Ïe opodál stojí pod lampou podivn˘ huben˘ muÏ.
âte knihu, nevidí, nesly‰í, padá na nûj sníh. Mám plnou
náruã stromu a ozdob a ten ãlovûk dûlá, Ïe nejsem. Nev‰ímá
si mû tolik, aÏ se mû to dotkne.

„Copak mû nevidíte?“ zeptám se váhavû.
Udivenû zvedne hlavu od knihy, spatfiím jeho pohub-

lou tváfi a velikánské oãi.
„Ani mû neokfiiknete?“ skoro se zlobím.
„Uãím se hebrejsky. Doma nesmím v noci svítit,“ vy-

svûtlí, jako by se omlouval, ov‰em vzápûtí zase nesmlouvavû
zaryje nos zpátky do knihy. 

Odcházím. A se mnou i vûtvoví. V‰echno si to beru
domÛ jako trofej, jako bych právû vyhrála.

I kdyÏ nevím. 
NavÏdy Tvá M.

�
MÛj je‰tû nepoznan˘ a pfiece mi tak znám˘,

to ráno v mém Ïivotû mi navÏdy vzalo chuÈ ke vstává-
ní. Otec mû budí, ale jde to tûÏko, neví, Ïe spím teprve
pár hodin. Nevrle otvírám oãi. Otcova tváfi je popelavá. 

„Maminka zemfiela.“ 
Nechápu. Posadím se, mnu si oãi a on to znovu opakuje,

pomaleji a zfietelnû. Kfiiãím na nûj.
„Proã pofiád nûkdo umírá? Proã?“ 
Kfiiãím marnû. Ke v‰emu nûkdo zvoní, otec jde ke dve-

14
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fiím, coÏ jsem ráda, chci b˘t sama, sama s mamineãkou.
BûÏím do jejího pokoje. Chci nûco udûlat, pfiece musí jít
nûco udûlat, nûco, co dává smysl. Obkládám tûlo matky
vûtviãkami, co jsem vãera natrhala, do vlasÛ jí dávám vá-
noãní ozdoby. Líbám ji, musím ji zahfiát. Rozbreãím se. Jak
ji mám zahfiát? Otec mi to fiekne, to je jasné, otec je lékafi.
Spûchám za ním.

S náruãí plnou smrkov˘ch vûtví vejdu do pfiedsínû, kde
otec stojí s policajty. 

„Ukradla i ozdoby,“ Ïalujou.
„No dovolte! Moje dcera strávila celou noc s umírající

matkou! Moje Ïena dnes ãasnû ráno zemfiela, byli byste tak
laskaví a chovali se ohleduplnû?“

Policajti na mû hledí, pak na mou náruã plnou smrku
a jsou bezradní. Já ne, já jsem ‰ílená, usmívám se, i kdyÏ
mi teãou slzy, a na policejní uniformy jim vû‰ím kaÏdému
po jedné ozdÛbce. Otec stojí jako opafien˘, policajti téÏ, jen
já se koneãnû a naprosto rozpláãu.

Tehdy mû táta poprvé v Ïivotû obejme.
„To nic, to nic, holãiãko.“ 
Co víc mohu fiíct, Kafko?

Tvá navÏdy Svá M.

�
Mil˘ Franzi,

zkou‰ím si oblíbit Tvé jméno, i kdyÏ mi nezní milostnû,
snad v nûmãinû, snad. Ale nûmecky tolik neumím a pak –
tu‰ím, Ïe chce‰, abych psala ãesky.

Vánoce byly smutné. Odjeli jsme s otcem do ·pindle-
rova Ml˘na do chaty u Prokopa, kam jsme jezdívali, kdyÏ
jsem byla malá, i s maminkou. Teì jsme tu byli sami jak
po konci svûta. Táta se snaÏil, povídal si se mnou, tû‰ilo
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mû to, nevûdûla jsem, Ïe umí b˘t takhle zábavn˘ a Ïe ho
zajímám. Ptal se mû, ãím bych chtûla b˘t, ale já nevûdû-
la, odpovûdûla jsem, Ïe bych si chtûla v Ïivotû hodnû ãíst
a ani chvíli se nenudit. To ho rozesmálo a fiekl, Ïe urãitû
pfiijdeme na povolání, které mi toto umoÏní. Pak mluvil
o studiu medicíny, tam se pr˘ ãte pofiád, nûkdy i v lati-
nû. ¤ekla jsem, Ïe mám rad‰i Ïivé fieãi, které se dají oh˘-
bat, zdrobÀovat, kter˘mi se dá objímat. VÛbec mi nero-
zumûl a tak zvlá‰tnû se na mû díval. Urãitû si myslel, Ïe
jsem otfiesena z matãiny smrti, fiekl, Ïe jsem zváÏnûla a Ïe
nûkdy mluvím jako dospûlá. Tak to si nemyslím, mlu-
vím pofiád jako já, Milena, a pofiád Ti pí‰u, coÏ ov‰em otec
nemÛÏe vûdût. Ani Ty to nemÛÏe‰ vûdût. Tady na horách
mi táta poprvé pfiipadal jako ãlovûk z masa a kostí. Doma
vÏdycky pÛsobil spí‰ jako ná‰ nadfiízen˘, jako ‰éf, které-
ho se nedá dotknout, kterého lze jenom poslouchat. A kte-
rého jsem se bála. Myslím, Ïe maminka taky. Umfiela
z toho strachu? Neodpovídám si. Proã zrovna já bych mûla
usilovat o odpovûdi, kdyÏ Ïádné nejsou? Teì mû napa-
dá, co bych chtûla v Ïivotû dûlat. Chtûla bych hledat od-
povûdi. I kdyÏ nejsou. Bavilo by mû to hledání. Ale tá-
tovi to nefieknu. 

Pí‰u Ti veãer, zmoÏená celodenní túrou. Dneska mû táta
net˘ral lyÏováním. ¤ekl, Ïe uÏ mi to jde a Ïe pÛjdem pû‰-
ky po hfiebenech. Byl to dobr˘ nápad, protoÏe veãer se sla-
vil ·tûdr˘ den a my jsme oba byli tak unavení, Ïe jsme byli
smutní jen málo. Dali jsme si dole smaÏeného kapra
s bramborov˘m salátem, paní VaÀková ho udûlala skvûle,
líp neÏ maminka, coÏ nic nemûní na tom, Ïe je mi stra‰-
nû, i kdyÏ se mi zavírají oãi. Dostala jsem nádhern˘ svetr
s norsk˘m vzorem, táta mi ho nechal uplést na zakázku
u Noskov˘ch, tak jsem byla skoro ‰Èastná, a ‰li jsme rych-
le nahoru do postele. Otec padl a spal a já se dívám ok-
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nem na tu bûlost a chtûla bych zasnûÏit. Ne, vlastnû ne.
Chtûla bych Ïít a nosit ‰aty z pravého hedvábí.

Dobrou noc, aÈ jsi, kde jsi, jsem s Tebou, 
M.

P. S.: Neu‰etfiím Tû, Kafko, sdûlení, Ïe uÏ mám prsa. Mám
je pro Tebe, to je na tom jediné pûkné. Proto Ti to ozna-
muji, i kdyÏ dobfie tu‰ím, jak jsi v tomto smûru lekav˘. Jen-
Ïe tohle jsou moje dopisy, moje území, chce si mi fiíct moje
Ïenství. Teì uÏ se ov‰em lekám i já, to zní jako vagina,
promiÀ, promiÀ, jejda, taky se stydím – ale to slovo je la-
tinsky. Proto se nechci uãit latinu, dá se za ni schovat. AÏ
budu dospûlá a zjistím, ãím a k˘m chci b˘t, ãím jsem, tak
budu fiíkat... Ty ví‰ co. Nebo neví‰? Nechci, abys mi utekl,
Kafko, uÏ mlãím. Teda skoro. ProtoÏe tu‰ím, jak moc tû to
ve skuteãnosti zajímá.

KdyÏ se vidím nahá, myslím na matku. Na to, co zna-
mená b˘t Ïenou. A taky na to, Ïe mezi mnou a otcem vzni-
ká vût‰í blízkost, ale souãasnû se sobû vzdalujeme. Vzda-
lují nás má prsa. Maminko! 

P. P. S.: Kdybych Tû teì potkala, utekla bych. Mûla bych
pfied Tebou TvÛj ostych, TvÛj strach z tûlesna. Mé Ïenství
mi pfiipadá neãisté. Co s tím? Neví‰, viì. Je‰tû Ïe o sobû
zatím nemáme nejmen‰ího tu‰ení. 

�
Mil˘,

dlouho jsem se neozvala, ani vlastnû nevím proã. Mám
dost starostí sama se sebou. Bojuju s otcem, jako bych byla
jeho vytouÏen˘ syn. Mûla bych fiíct, jako bych nebyla Ïena.
Îena v jeho pojetí. Hloupá, nemoÏná, co není k niãemu.
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Na jednu stranu mám z táty hrÛzu, na druhou se s ním
rvu jak lev a toho se zase bojí on. Ale taky se mu to líbí.
Neví, co se mnou. Pfiesnû to chci.

Jaro jsem probreãela, v létû to bylo lep‰í. Nûkdy si uÏ
ani nedokáÏu pfiesnû vybavit, jak maminka vypadala. ZÛ-
stal ve mnû její otisk, kter˘ bledne do madony. Nejspí‰ uÏ
to tak zÛstane. Chci ji mít v sobû jako nûhu. ProtoÏe já
nemám její nûhu, tu bezbrannou, oddanou. Nûkdy mám
pocit, Ïe ãím víc mi rostou prsa (dost, Kafko), tím víc jsem
muÏná. Jsem muÏnou Ïenou. Jde to tak fiíct? Rozumí‰ mi?
Ví‰, Ïe si myslím, Ïe jsi jedin˘ muÏ, kter˘ tohle dokáÏe
pochopit? Kterého tohle dokáÏe okouzlit. Chrabrá nûha.
Pfiesnû tu si chci uchovat. Pro Tebe. 

Prázdniny jsem strávila u Berounky v bytû, kter˘ táta
pronajal, a dokonce mû tam nûkdy nechával samotnou.
Ráno jezdil do ordinace a veãer se vracel. Byla jsem celé dny
sama nebo s Marií, hodnou dcerou paní bytné. Nûkdy se
stávalo, Ïe táta nepfiijel ani na noc, ale vÏdycky zatelefonoval
paní Slívové, Mariinû matce. ¤íkal, Ïe ordinuje do veãera,
pak uÏ je moc unaven˘, ale moc mu nevûfiím. A taky mi
to ani trochu nevadilo. Tedy jen kvÛli mámû, ale pokud
jde o mû, pfiipadám si dospûlej‰í, kdyÏ mám cel˘ byt pro
sebe. KaÏd˘ den jsem chodila plavat a taky na dlouhé pro-
cházky. Zaãala jsem si zapisovat v‰echno pfiekvapivé, co jsem
vidûla, mám na to takov˘ se‰it. I Tobû jsem psala, ale jen
v duchu, jako bych ãekala, aÏ budu úplnû v pofiádku, aÏ
se úplnû vzpamatuju z máminy smrti. Dobré je, Ïe uÏ Ti
mÛÏu zase psát.

Tfieba co se stalo dnes, protoÏe je docela v˘znamn˘ den.
Táta mû totiÏ nechal zapsat na dívãí gymnázium Miner-
va. A dnes zaãíná ‰kolní rok. 

Dostavily jsme se v‰echny do slavnostní auly v pfiízemí
budovy, jenÏe nás dost dlouho nepou‰tûjí dovnitfi, ãeká se
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na chodbû. Dávám se do fieãi s dívkou, která se jako jedi-
ná opováÏí nadávat na tu ‰ílenou tlaãenici, ostatní jen zpÛ-
sobnû stojí a mlãí. My dvû si dûláme legraci ze sardinek
a mraveni‰È a hlasitû se smûjeme, aÏ nás jedna paní profe-
sorka (nevím je‰tû, jak se jmenuje) okfiikne. Pak uÏ se na
sebe jen ‰klebíme, a nejenom na sebe. Ostatní sleãny se tvá-
fií, Ïe nejsme. 

Asi po pÛlhodinû nás koneãnû pustí dovnitfi. Sta‰a (tak
se jmenuje) a já jsme si stouply pochopitelnû vedle sebe.
Chvíli je‰tû vtipkujeme, ale jen do okamÏiku, kdy na pó-
dium vystoupí Ïena, která nás obû na první pohled uchvá-
tí. Ani nedutáme. 

„Milé dámy, mé jméno je Eli‰ka Krásnohorská, jsem spi-
sovatelka a povaÏuji se za bojovnici za rovnoprávnost Ïen
a muÏÛ. Jsem ráda, Ïe vás mohu v tak hojném poãtu pfii-
vítat na prvním dívãím gymnáziu. Mou touhou totiÏ je, aby
Ïeny mûly lep‰í pfiístup ke vzdûlání, a mohly tak zastávat
i v˘znamná místa ve spoleãnosti. Tû‰ím se, Ïe kaÏd˘ rok
bude na gymnáziu Minerva pfiib˘vat dal‰ích a dal‰ích vzdû-
lan˘ch Ïen.“ 

Má vlasy hladce sãesané do drdolu, obleãena je v upnu-
t˘ch ‰atech se stojat˘m límcem. Vyzafiuje z ní obrovská síla,
moÏná bych mûla fiíct sebejistota. Je to onen druh ener-
gie, o kterou já usiluju ve sv˘ch sporech s otcem. Je to
zpÛsob chování a vystupování, kter˘ na tátu jedin˘ platí,
ale, jak mi jednou fiekl, kter˘ v nûm vzbuzuje strach o mû.
Otec mi fiekl, Ïe budu mít v Ïivotû potíÏe. A proã ne? 

„Îeny nebudou nadále ve ‰kolách háãkovat deãky, ale
ãíst chytré knihy,“ hfiímá Krásnohorská. „Studujte, dûvãa-
ta, na‰e zemû vás potfiebuje. Jen o tom je‰tû neví. Je to na
vás. Pfieji vám hodnû úspûchÛ v novém ‰kolním roce, dív-
ky. Má nûkdo nûjaké otázky?“

Nikdo se nehlásí. 
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Usilovnû pfiem˘‰lím, moc chci mít otázku. Chci, aby si
mû v‰imla, chci provést nûjakou lumpárnu, upoutat ji nû-
jakou drzostí. 

Hlásím se. 
„Proã nemÛÏeme do ‰koly nosit kalhoty?“ 
Krásnohorská si mû pozornû prohlédne. Celá se roztfiesu.

Co to mám v sobû za puzení? Kafko, chápe‰ to?
„ProtoÏe b˘t moderní Ïenou neznamená vypadat jako

muÏ,“ pouãí mû.
Stále nemám pokoje.
„Proã se v souvislosti se Ïenami pofiád mluví o tom, jak

mají vypadat?“ 
Krásnohorská se neznatelnû usmûje, moc dobfie to vidím.

Jsem ‰Èastná. 
„Jakpak se jmenujete, hubatá sleãno?“ 
„Jesenská. Milena Jesenská.“
Znovu se na mû dívá. 
„Víte co, mladá dámo? Napi‰te o kalhotách fejeton na

hodinû slohu. A nadále si je noste doma.“
Koneãnû zmlknu. ProtoÏe mû maliãko zklamala. Dala

mi jasnû najevo, co nás má toto gymnázium nauãit. B˘t ne-
závislou Ïenou, ale s mírou. Neznám míru, Kafko, na to
bych Tû asi mûla rad‰i upozornit.

Pohlédnu na Sta‰u. V˘znamnû na mû mrkne, jako Ïe
skvûlé. Kafko, st˘ská se mi. Kdy uÏ Tû potkám? Kolik let
Tû mám je‰tû tu‰it?

Líbám Tû uÏ teì, nejvíc za ucho, abys vûdûl. Ne, nejvíc
na pusu, do pusy, dovnitfi Tebe celého. Neutíkej! Je‰tû ne!
Milena

�
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Mil˘,
od dûtství jsem mûla pocit, Ïe si rozumím víc s kluka-

ma, Ïe holky jsou hloupé, ‰tvu je a ony mû. Na gymnáziu
se to v‰echno zmûnilo, coÏ je skvûlé! Kromû toho, Ïe mû
váÏnû baví studium (!), jsem tu potkala opravdové kama-
rádky, a to nejenom jiÏ zmiÀovanou Sta‰u Jírovskou, ale
také Jarmilu AmbroÏovou. Mám si s nimi toho tolik co fiíct!
Myslím, Ïe jsme pfiítelkynû na Ïivot a na smrt. Trávíme spo-
lu hodnû ãasu i po ‰kole, provokujeme a zlobíme, jsme
postrachem ‰koly a nejenom jí, vÏilo se o nás rãení: Hol-
ky z Minervy, lezou nám na nervy, Krásnohorská by mûla
b˘t py‰ná. V sobotu chodíváme korzovat na Ferdinando-
vu tfiídu, kde je ohromná legrace, jednak proto, Ïe se tam
procházejí ãe‰tí vlastenci, ale hlavnû proto, Ïe ãe‰tí vlastenci
jsou mladí, krásní kluci. TakÏe se vÏdycky nastrojíme, na-
ãe‰eme (trávíme tím celé dopoledne a hodnû se u toho za-
smûjeme) a pak se neseme jako pávice. Dobfie víme, Ïe nám
to slu‰í a Ïe ãe‰tí vlastenci jsou z toho ponûkud neklidní.
Zavûsíme se v‰echny tfii do sebe, pokukujeme po nich,
usmíváme se, ano, Kafko, vím, Ïe je to trochu trapné, ale
taky se hihÀáme takov˘m tím sleãinkovsk˘m smí‰kem, co
by Tû moÏná ‰tval (a moÏná ne), prostû se chováme tro-
chu bláznivû a ãe‰tí vlastenci jsou z nás úplnû paf. Volají
protirakouská hesla jako Ïe pryã s mocnáfistvím a podob-
nû, ale pfiitom mají oãi jen pro nás. ProtoÏe jsme nádher-
né a dobfie o tom víme. A já vím je‰tû nûco – blíÏím se
k Tobû, nûkde tu jsi taky, nûkde nedaleko, jenÏe kde? 

Prozatím se pfiede mnou vynofií legraãní mladík, pfied-
staví se jako medik Jifií Foustka a zve mû na procházku na
Stfieleck˘ ostrov. Dûvãata zãervenají, já tedy téÏ, ale to na-
‰tûstí nevidím. 

„Je‰tû nevím, jestli dorazím,“ fieknu mu, abych nûjak
zakryla své rozpaky. „Uvidím, jestli se mi bude chtít.“
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„KaÏdopádnû tam na vás budu ãekat zítra ve dvû,“ fiek-
ne on.

Pfiidáme do kroku, protoÏe tohle je pozvání na rande. 
„Pryã s ãernozlat˘mi barety!“ zvolá je‰tû Foustka a ãe‰tí

vlastenci se k nûmu hned pfiidávají.
Jsou to vesmûs samí hezcí chlapci, ale proã se nepoohléd-

nout je‰tû jinde. Pfiesnûji za rohem. ProtoÏe sobota je den, kdy
se vystavují kluci. Na Pfiíkopech korzují pro zmûnu Nûmci.
A s nimi Îidé, protoÏe nûmecky mluví. Zaplujeme mezi nû,
posloucháme je, usmíváme se. Pfiiznávám, Ïe Ïidov‰tí chlap-
ci se mi moc líbí, ale Ïádn˘ nás neosloví, jsou nesmûlí, ale
ten nejnesmûlej‰í mezi nimi není, Kafko, musí‰ se pofiád uãit
hebrejsky? Takhle budu muset za Foustkou!

Líbám Tû, i kdyÏ se zlobím, 
odvÏdy Tvá, Milena

�
Vzdálen˘ v ãase, MÛj,

chtûla jsem na rande s Jifiím Foustkou dorazit s rozto-
mil˘m zpoÏdûním, coÏ se nepovedlo, prostû mi do toho
vlezly takové ty vûci, které bych Ti nemûla vyprávût, ale Tebe
zajímají velmi, i kdyÏ by to do Tebe málokdo fiekl, ale my
dva si nebudeme nic namlouvat, dokonce ani kdyÏ se je‰-
tû takzvanû neznáme. Prostû jsem si vázala stuhu do pasu
k tûm dlouh˘m ‰atÛm, co spl˘vají dolÛ jako fieka, a já chtû-
la, aby ta stuha byla její kaskádou. Taky jsem chtûla mít vosí
pas, zkrátka jsem se rÛznû omotávala a zamotávala a tupí-
rovala, coÏ pro mé vlasy vÛbec není dobr˘ nápad. Neje-
nomÏe jsem vyrazila nepfiípustnû pozdû, ale je‰tû jsem mûla
dost velkou ránu. Dobûhla jsem celá splavená k mostu cí-
safie Josefa a napadlo mû, Ïe mám jedinou moÏnost – Foust-
ku pfiekvapit. A do toho ty vlasy celé obrovské a do v‰ech
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stran, co Ti mám, Kafko, vyprávût, skoãila jsem v ‰atech
do Vltavy a plavala ku Stfieleckému ostrovu. Za chvíli uÏ
jsem mohla vidût, jak Jifií chodí netrpûlivû po bfiehu sem
a tam a vyhlíÏí mû, ov‰em pochopitelnû zcela jin˘m smû-
rem, neÏ kter˘m pfiiplouvám. Vystoupím z fieky a pfiekva-
pím ho zezadu. 

„Baf.“
Vytfie‰tí na mû oãi. 
„Vzala jsem to fiekou!“ smûju se a crãí ze mû voda.
„Aaaaha,“ Foustka pfiede mnou ustupuje, jako bych byla

ìáblem posedlá. 
„PromiÀ, Mileno, uÏ musím jít. Zapomnûl jsem, Ïe je‰-

tû nûco mám.“
Prchá. Prchá pfiede mnou, pfied Ïenou, co nechodí ces-

tami, co je celá zmáãená a stra‰nû ji to baví. Tak se mi zdá,
Ïe ãe‰tí vlastenci mnoho nevydrÏí! Holky z Minervy lezou
jim na nervy!

Chci Ïidovského kluka, co je bledulat˘, churav˘ a má
strach Ïít, a pfiece je tolik velik˘ a chrabr˘. Chci lásku, co
se nekrãí. Chci Tebe, i kdyÏ nevím, jak Tû poznám.
Milena z Vltavy 

�
Kafko milovan˘,

je v‰ude. Válka. Noviny uÏ ãtu tolik jako táta, dosud
mû vÛbec nezajímaly. V‰ude zní rozhlas, v‰ichni o tom mlu-
ví. Jsme ve válce.

Noviny mû uchvátily. Ta podivná v‰ehochuÈ, zmûÈ fak-
tÛ a názorÛ, které se mi poskládají v názor a jinému zas
v jin˘. Noviny jsou jako zrcadlo, zrcadlo okamÏiku i toho,
kdo je právû ãte, i jednotliv˘ch novináfiÛ, podepsan˘ch pod
ãlánky. Nûkdy mají zkratky, jindy celá jména. PfiestoÏe no-
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viny nepfiiná‰ejí dobré zprávy, zamilovala jsem se do nich.
Zprávy z fronty, inzeráty. Hledám hospodyni, podnájem,
prodám skfiíÀ. A k tomu krev na boji‰ti. Nemohu se od
novin odtrhnout. Na‰tûstí musím chodit do ‰koly. 

S dûvãaty hrajeme hry stále divoãej‰í. Vym˘‰lím je já.
Dûsím je. Pfieháním.

Dneska jsem kamarádky zatáhla na ol‰ansk˘ hfibitov. Vy-
právím o Foustkovi, snaÏím se ho sv˘m líãením co nejví-
ce zesmû‰nit. Líãím, Ïe se bojí vody, bojí se mokré holky.
Bojí se a bojuje za vlast! Za velké vûci a ideály, a pfiede mnou
utekl. Pfied holkou, co si vede svou.

Jak povídám, jakoby mimodûk beru z hrobÛ kvûtiny.
„Co to dûlá‰?“ dûsí se Jarmila.
„Miluju kvûtiny.“
„Ale krade‰ je mrtv˘m!“
„Jsem silnûj‰í. Jsem Ïivá,“ smûju se a kladu Sta‰e do vla-

sÛ vûneãek, kter˘ jsem mezitím upletla. Rychle ho sundá.
Ráda si ho vezmu.

„Dám vám teda jin˘ dárek,“ usmifiuju si je.
„Jak˘?“ jsou zvûdavé.
„To je pfiekvapení. Víte, kde má ve Skofiepce salon paní

Vejmûlková?“
„Ano. Chodím se dívat do v˘lohy,“ fiekne Sta‰a.
„Tak tam na mû zítra poãkejte.“
Louãíme se, ne, nepÛjdu s nimi do cukrárny. 
Nesu se ulicemi ozdobena hrobov˘m kvítím, sama jako

v hrobû.
Chci, abys to v‰echno vûdûl, 

M. 

�
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MÛj dalek˘ a pfiitom tak blízk˘,
otevírám ‰uplík a tají se mi dech. V‰echno se ve mnû

svírá, ale ãím? Je to smûsice strachu, touhy, rozko‰e a po-
citu nebezpeãí. Nevûdûla jsem, Ïe otec si tu komodu ne-
zamyká. Krást je stejnû dobrodruÏné jako plout sama v ko-
cábce rozboufien˘m mofiem. A je‰tû cosi... probírám se jeho
vûcmi. Je to, jako bych ho ‰pehovala. Fotografie cizí Ïeny,
drahé doutníky. Dopisy. Celá se klepu. Co kdyby teì pfii-
‰el? To pomy‰lení mû dûsí i vzru‰uje souãasnû. Rychle po-
ãítám peníze. Ano, padesát korun bude staãit. Nesmím vzít
víc. Nesmím tuhle hru pokazit. Chci se sem vrátit, znovu
a zas. Krást je tak omamné! Je‰tû zahlédnu ledabyle pohá-
zené kousky zlata z roztaven˘ch prstenÛ, je to zlato na zuby,
obãas mu jím lidé platí nebo mu zbude z nûãího chrupu.
Beru ho taky. 

Musím si sednout, jak je mi mdlo. Vychutnávám, jak na-
pûtí odchází, cítím to v kaÏdém svalu, v celém tûle, popr-
vé cítím svoji du‰i, je to balonek v bfii‰e, ano, tam, i kdyÏ
to není dÛstojné místo, má du‰e je zemitá a napnutá
k prasknutí.

Budou ãtyfii, musím jít.
Tu‰ím, Ïe tohle jsi nikdy nezaÏil a nezaÏije‰, tvá du‰e je

v˘‰... i kdyÏ... Tvá du‰e poletuje sem a tam.
Líbám, i kdyÏ Tû to pfiekvapí, 

M. 

�
Kafko,

dob˘váme salon paní Vejmûlkové! Právû bere míry Sta-
‰e, madam ji omotává zlatist˘m hedvábím a já porovnávám,
zda látka spl˘vá tak jako na mém návrhu, kter˘ jsem na-
kreslila podle ‰atÛ Isadory Duncanové a taky podle svého.
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Trochu madam Vejmûlkovou komanduju, a pfiedstav si,
Franzi, ona se nechá!

„Ne, Ïádné kan˘ry, ozdoby, nic podobného,“ mírním její
staromódní návrhy. „Chceme rovné linie, co spl˘vají, jako
kdyÏ teãe voda. Krása je v jednoduchosti.“

„No, ale sem by se ta krajka opravdu hodila...“
„Îádná krajka.“
Sobû jsem nechala u‰ít kalhoty s kapsami. Ty z fejeto-

nu. Ne, Ïena nemusí mít vÏdy kabelku, vysvûtluju paní Vej-
mûlkové a uÏ nedodávám, Ïe kdybych chtûla nûco ‰lohnout,
kapsy jsou mnohem praktiãtûj‰í. CoÏ jsem do svého feje-
tonu o kapsách nenapsala.

Zatím se ovládám, ‰uplík neotvírám. Jen si vyvolávám
zpátky to vzru‰ení, dûs i touhu, jako bych byla opilá. CoÏ
jsem je‰tû nikdy nebyla, pfiísahám.  

S láskou, 
M.

P. S.: Na ulici se mû Sta‰a s Jarmilou hned ptají, kde jsem
vzala tolik penûz. Tu otázku jsem ãekala.

„Dal mi je táta,“ vysvûtlím jim. A protoÏe se diví, tak do-
dám i vysvûtlení: „Má zbyteãnû moc penûz. Ví, Ïe je to trap-
nû burÏoazní, tak se snaÏí dûlat dobré skutky.“

Tomu dûvãata rozumûjí a nab˘vají dojmu, Ïe mám skvû-
lého otce. Ale Ty a já víme o otcích své, Ïe ano.

UÏ se na Tebe tolik tû‰ím!
Îádostivá M.

P. P. S.: Kapsy v sobû jistû mají nûco zahradnického, jakousi
dûlnost, která ov‰em neubírá ‰atÛm na kráse. V kapsách
se ukr˘vají poklady, sojãí pírka a kamínky. Proã by mûly
na kapsy (a tedy i na poklady) mít v˘hradní právo muÏi?
Je nutno jim sebrat kapsy a ozdobit je Ïenskou krásou. Je
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nutno vynalézt kalhotovou sukni. Takhle nûjak jsem na-
psala ten fejeton a pfiedstav si, Franzi, Ïe na‰e paní profe-
sorka ãe‰tiny Albína Honzáková, které pfiezdíváme Pallas
Athéna, protoÏe tak vypadá, z nûj byla nad‰ená! Nechala
mû ho pfieãíst pfied celou tfiídou. TakÏe mám spoustu svûd-
kÛ, Ïe kalhotovou sukni jsem vynalezla já. ProtoÏe, pfied-
stav si, Ïe stejn˘ módní v˘kfiik nosí na jevi‰ti Národního di-
vadla hned dvû hereãky! 

¤ekla mi to teta RÛÏena. 

�
„Vdechuj pofiádnû! Víc!“

Ka‰lu, asi se udusím.
„Hergot, copak ty nechce‰ b˘t interesantní?“
„Chci!“ ráda bych vykfiikla, ale ka‰lu.
Teta RÛÏena mi hrozí svou drobnou ruãkou s velk˘mi

prsteny.
Opravdu jsem Ti je‰tû nevyprávûla o tátovû zlopovûst-

né sestfie?
RÛÏena je spisovatelka poklesl˘ch románÛ o lásce a zra-

dû. RÛÏena pí‰e do novin ãlánky o manÏelství. RÛÏena Ïád-
ného manÏela nemá, protoÏe by ho utrápila. Tfieba tím
smradem z doutníkÛ, co koufií, aby byla interesantní. Moje
teta RÛÏena je ãerná ovce rodiny a já jsem asi po ní. CoÏ
se ona rozhodla zdÛraznit tím, Ïe mû nutí koufiit její od-
porné doutníky. Poté co si pfieãetla mÛj fejeton o kapsách,
je v otázce mého koufiení naprosto neoblomná. Fejeton ji
nadchl.

„Ví‰ ty vÛbec, Ïábo, Ïe PafiíÏí zmítá módní senzace zva-
ná jupe-culotte?!“

Koneãnû se odváÏím doutník odloÏit.
„Co je to?“
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„Kalhotová suknû.“
„Ukradli mi to!“ 
„Ale vÛbec ne. Napadlo tû to souãasnû s mozky, co po-

sunují svût.“
Moc jí nerozumím.
„Jsi na stejné vlnû s módními návrhafii! Blahopfieju! Tak-

Ïe konec legrace, musí‰ na sobû pracovat. Vdechuj pofiád-
nû. Víc!“

Nikdy nebudu koufiit.

�
Drah˘,

asi v‰echny dívky v mém vûku sní o princi, co pfiijede
na bílém koni a ony s ním budou ‰Èastné. Já ov‰em si pfied-
stavuju Tebe. I kdyÏ je‰tû nevím, jak˘ jsi. I kdyÏ... moÏná
Tû potkám právû proto, Ïe tohle v‰echno tu‰ím. Tfieba je
to s princi tak, Ïe si kaÏdá vysní toho svého a pak se po nûm
ohlíÏí. Chci Tû bledého, nemocného, ãernû vtipného, zdán-
livû nejistého a zdánlivû slabého, chci Tû jasnozfiivého a ne-
smlouvavého, jak kdybys stál na pokraji hrobu. Toto v‰e
o Tobû tu‰ím. Tráví‰ v Sifiemi u sestry zdravotní dovole-
nou a pí‰e‰ své snoubence: „Prozradím Ti tajemství. UÏ se
neuzdravím.“

Nenávidím tuhle vûtu i Tvoji Felici Bauerovou. Proto-
Ïe Tû vidím. 

âekám Tû kaÏd˘ den a kaÏdou noc a mÛÏe to trvat roky, 
M.  

�
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Mil˘ Kafko, Kafíãko,
ve ‰kole nám fiíkají v˘trÏnice, na coÏ jsme py‰né. Jsme

chytré, hezké, podezfielé, moÏná lesbické a teì i rozmafii-
lé. Patfií nám svût, ale prozatím se omezujeme jen na do-
bití kavárny Arco, plné bohémÛ. Obleãeny podle vzoru Isa-
dory s pfiesahem na‰ich úchvatn˘ch osobností z nás od
první chvíle nikdo nespou‰tí oka. Skupinka pánÛ u stolu
u okna nás zve, aÈ se posadíme k nim. Pfiijímáme pozvání
a oni je‰tû chvíli probírají situaci na frontû, ov‰em pak uÏ
se vûnují v˘hradnû nám tfiem. Co pr˘ budeme pít a pak –
já jsem Max Brod, já Franz Werfel, Willy Haas, Egon Kisch,
Johannes Urzidil, pfiedstavují se, jako by se v‰ichni jme-
novali Novákovi. Je tu také jist˘ Arthur Schneider a pak ten
nejnenápadnûj‰í, ãern˘ vzadu: Já jsem Kafka... Nepoznala
jsem Tû. VÛbec mû totiÏ nezajímá‰. Od první chvíle do
mû huãí Schneider. Vypráví o sv˘ch obrazech, nechtûla bych
je vidût? Okouzluje mû sv˘m demonstrativním bohém-
stvím. 

Sta‰a s Jarmilou jsou Ti blíÏ, ale ani ony si s Tebou ne-
povídají. Zdá se, Ïe nemluví‰, zato Tví kamarádi, Ïidov‰tí
intelektuálové, m˘m kamarádkám líãí, jak jsou stranou
v‰ech, a proto chodí do Arca, kde je tomu jinak. V Praze
vzniká jakési ghetto uvnitfi ghetta. CoÏ mû zaujme, chvil-
ku je poslouchám. Mají pr˘ hodnû pfiátel mezi ãesk˘mi in-
telektuály, ale protoÏe oni nejsou âe‰i, a proto ani vlastenci,
nikdy mezi nû úplnû nazapadli. U ÎidÛ zase mají problém,
Ïe nejsou ortodoxní. Proto nepatfií nikam. Oni sami sebe
povaÏují za sionisty, coÏ je jejich hlavní téma, chtûli by od-
jet do Izraele a pomáhat zúrodnit pÛvodní zem svého ná-
roda. Ráda bych se na to vyptala víc, ov‰em ten nemluv-
n˘ kluk vylije po celém stole svoji kávu. (VÏdyÈ jsem to
tu‰ila.) Matnû si vzpomínám, jak moc ses omlouval, tak nû-
jak pfiehnanû, jako by ses cítil navÏdy vinen. V‰ichni Tû
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donekoneãna uji‰Èovali, Ïe se opravdu, ale opravdu nic ne-
stalo, jenÏe Ty jsi opakoval, Ïe se omlouvá‰ a Ïe jsi stra‰nû
ne‰ikovn˘. Pfiestalo mû to bavit, tím spí‰, Ïe Schneider mi
právû líãil muka tvorby.

Arthur Schneider byl velmi pohledn˘ mlad˘ muÏ a mnû
dûlalo dobfie, Ïe si mû tak hledí, i kdyÏ mi o nûm vzápûtí
Sláva po‰eptala, Ïe ilustruje kdeco, nejvíc pr˘ dûtské kni-
hy, a tak vÛbec – Ïádn˘ génius to není. Nevadí. MÛÏu na
nûm oãi nechat a nejspí‰ proto jsem si nev‰imla, Ïe do ka-
várny vstoupil mÛj otec. Nevûdûla jsem, Ïe chodí hrát kar-
ty sem! Na‰tûstí mû ani on nevidí, sedá si k jinému stolu.
Ale klid netrvá dlouho.

Otec nikdy nemûl smysl pro módu. Nemá vkus. CoÏ
se bohuÏel právû projevilo. Najednou se nade mnou tyãí
ve v‰í své brunátnosti a five na celé Arco. V‰ichni ztich-
nou, coÏ mu zjevnû vÛbec nevadí. Jemu, kter˘ se cel˘ Ïi-
vot snaÏí nebudit pozornost, natoÏ pak poboufiení!

„Tak tys nechala u‰ít sobû a tûm sv˘m kamarádkám ‰aty
v nejdraÏ‰ím salonu!“

„V nejdraÏ‰ím ne, jen u VodÀansk˘ch.“
„Jen?!!!“
„Jak to ví‰?“ hlesnu, i kdyÏ je mi to jasné. Teprve teì si

totiÏ v‰imnu, Ïe u stolku karbaníkÛ sedí také otec Jarmi-
ly. CoÏ není dobré. Co mu asi v‰echno fiekl? Tolikrát jsem
varovala Jarmilu, aÈ doma nic nepovídá! Je jak malá.

„Ukradlas mi peníze!“
„Ale to jsou na‰e peníze, tati!“
„Ne, jsou moje a já o nich rozhoduju!“
„Snad mi nechce‰ fiíct, Ïe lpí‰ na penûzích!“
„Pfiesnû to ti chci fiíct!“
„To je odporné! Pfiece nechce‰ své hnusné peníze jen

pro sebe! Ví‰, kolik lidí je potfiebuje?“
Nûkolik lidí v kavárnû se zasmûje, coÏ otce znervózní.
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Uvûdomí si zfiejmû, nakolik jsou socialistické ideály mezi
intelektuály populární. Otoãí se a jde si pro kabát. MÛj
ov‰em pfiiná‰í téÏ. 

„Jdem okamÏitû domÛ!“ 
Teì uÏ se smûjou v‰ichni. I já, i kdyÏ hned venku mû

smích pfiejde. Bojím se. Na mysli mi vytane vzpomínka
z dûtství, co se mi pofiád vrací. Maminka a její neschop-
nost nakojit jeho syna. Otec jako dráb chystající se ji ztres-
tat. Jsem teì na fiadû já? Takhle jsem se ho je‰tû nikdy ne-
bála. Pfiipadám si hÛfi, neÏ kdyby mû pfiistihl, jak hrabu
v jeho ‰upleti. ProtoÏe tohle bylo vefiejné. Potupila jsem ho.
A on mû ne? Co si o mnû teì Schneider pomyslí? Îe jsem
usmrkanec. Navíc má pravdu. Ale co mám dûlat? Pfiedsta-
vuju si jeho oãi, jak se do mû vpíjely. OdpusÈ, Franzi.

Táta mû kupodivu nezabil. Zdá se, Ïe si o mû dûlá sta-
rost. Zdá se, Ïe se o mû bojí víc neÏ o své mrzké peníze.
Jarmilin otec totiÏ opravdu vûdûl mnohem víc, neÏ je zá-
hodno.

„Proã jsi ukradla Jarmile zlat˘ fietízek?“
Mám mu to fiíct popravdû? Popsat mu tu slastnou zá-

vraÈ, která mû pfii tom jímala? Vysvûtlit mu, Ïe je to asi
podobné, jako kdyÏ hraje karty. Je to podobné? Jak to
mám vûdût? Mû víc baví krást. ProtoÏe pfii tom je ãlo-
vûk sám, sám proti v‰em, proti zákonu, proti dobr˘m
mravÛm, proti svému lep‰ímu já. âímÏ nefiíkám, Ïe se
má krást. Jen se nedovedu ovládnout. TouÏím to zaÏí-
vat. Ov‰em kdyÏ k˘Ïen˘ pfiedmût získám, pfiestává pro
mû mít hodnotu.

„Zase jsem jí ten fietízek vrátila,“ namítám. 
„MÛÏe‰ mi to vysvûtlit?“
„Chtûla jsem vûdût, jaké to je nûkomu nûco ukrást.“
„Je to pfiedev‰ím nezákonné,“ usadí mû otec. Dál ne-

chce nic sly‰et. Tím líp. âlovûk, kter˘ ani neví, Ïe stfiih
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m˘ch ‰atÛ je víc neÏ zákon, nepochopí nikdy nic. Proto
mu nefiíkám, Ïe na‰e róby jsou báseÀ a ta mÛÏe b˘t bez-
ohledná. 

UÏ mû, Kafko, miluje‰? Tahle my‰lenka by Tû mohla
zaujmout a nefiíkej mi, Ïe k Tobû nedolehla. A vÛbec – co-
pak sis mû v té kavárnû nev‰iml?

Já Tû tedy miluju, i kdyÏ teì se to nezdá. 
Miluju Tvé ucho, i to druhé, i kdyÏ odstává kaÏdé ma-

liãko jinak.
Tvá Zlodûjka 

�
Kafko,

zaãala jsem studovat medicínu. Tentokrát jsem se otci
nedokázala ubránit, moÏná proto, Ïe mû nenapadlo, co
bych studovat chtûla, hudbu asi pfiece jenom ne... Chtûla
bych studovat, jak Ti psát dopisy. Kde se vyuãuje psaní
dopisÛ, co se skládají kousek po kousku do románu, i kdyÏ
se zpoãátku zdá, Ïe nedávají smysl? Jak se studuje psaní
nûkomu, koho je‰tû neznám a jsem si jistá, Ïe ho poznám,
protoÏe ho miluju? Jak se uãí psaní dopisÛ, kter˘mi se pfii-
volává láska, Kafko, ví‰ to? 

Medicína mû nebaví. Uãení vyÏaduje absolutní kázeÀ,
aÏ bych fiekla drezuru, které nejsem schopná, i kdyÏ se sna-
Ïím, protoÏe v tomhle se otce doopravdy bojím. Nechci
ho zase zklamat, dost na tom, Ïe nejsem jeho vytouÏen˘
syn. Od té doby, co nav‰tûvuju v‰echny ty pfiedná‰ky, co
mû k smrti nudí, se na‰e vztahy zlep‰ily. Poprvé v Ïivotû
se pfiemáhám, seã mÛÏu, a on se mi zas snaÏí porozumût.
âastûji si se mnou povídá. Nesmírnû mû to tû‰í, hfieje. Pfie-
stala jsem chodit na hfibitov. Nejspí‰ jsem zmoudfiela. Nebo
jsem dospûlá. Ne, to ne. Pofiád jsem panna, coÏ mi pfiipadá
dost na pováÏenou. UÏ vím, jakou rozko‰ mi pfiiná‰í nûco
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ãmajznout. Ale jaké je s nûk˘m spát? Musím se to dovû-
dût co nejdfiív.  

Nûkdy asistuju tátovi pfii zubních operacích, na jeho pfiá-
ní samozfiejmû. To jsou jediné chvíle, kdy se dot˘kám muÏÛ.
Otcovi pacienti jsou totiÏ poslední dobou témûfi v˘hrad-
nû mladí chlapci z fronty. Vût‰inou moc nemluví. Nahlédli
kamsi, kde se fieã ztrácí. Proti tomu je ztráta pár zubÛ ma-
liãkostí, ale táta se jim i tak snaÏí pomoct, jak nejlépe umí.
Chce pr˘, aby se líbili sleãnám. To mû zajímá. Ale co já?

Dneska jsem si s jedním pacientem povídala, i kdyÏ ar-
tikuloval dost ‰patnû. Pfii‰el pfii v˘buchu granátu o pfiední
zuby. Spravíme to, slíbil mu táta, hlavnû Ïe kluk je cel˘.

Trochu jsem flirtovala, coÏ mû bavilo o to víc, Ïe mûl pfies
obliãej rou‰ku, mohla jsem si jen pfiedstavovat, jak vypa-
dá a jak se tváfií. 

„Teì vám dám injekci, trochu to ‰típne,“ vysvûtluje mu
táta. 

A já vím, Ïe mu musím podat ze skfiíÀky tu ampulku
vpravo, po které vojáãek usne. Vedle ampulky spatfiím kra-
biãku s léky. MORFIUM, stojí na ní napsáno. Otoãím se
na tátu, ale sklání se nad pacientem s vrtaãkou. M˘m tû-
lem projede vlna známého vzru‰ení. 

Rychle krabiãku otevfiu a pár tabletek si strãím do kap-
sy. Sojãí pírko je pro prÈata.

Vrtaãka utichá a otec vojáka uspává. Teprve potom mu
sundá rou‰ku. 

Spatfiím stra‰livû zohyzdûnou tváfi a to je to poslední,
co si z této operace pamatuju, protoÏe jsem z té hrÛzy
omdlela.

TakÏe bez pozdravu, 
M. �
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... ãervená, ãervená, zmûÈ, barva mého rÏání, mám pûnu
u huby, bûÏím ulicí, bûÏí ulice, teãe tudy mofie, oceán, co
hofií, dech, dech, dech, nemohu popadnout vítr, vítr po-
padá mû, spûcháme, spûch a mûch a moje hlava, vítr jsem
já, jedu na tajfunu, kradu tu smr‰È, uÏ mám vítr ve‰ker˘
a ãervená a ãervená, pfiicházejí dal‰í barvy, tolik barev, jako
v‰echny kytky, zakusuju se do kfiupavé lodyhy, kytky mají
mlíko, mlíko matefisk˘, kojím, kojím se, kojím svého bra-
tfiíãka, ba ne, to je Tvoje dítû, Kafko, ach Kafíãko, co ses
rozlilo, co po mnû teãe‰ a pálí‰, bezmeznû v Tebe vûfiím...
au, proã v‰echno tolik bolí?

�
Mil˘ Kafko, 

nemûla jsem Ti tamto psát, ale bude‰ si muset zvyknout
na v‰echna má zákoutí, i ta zakázaná, jsi mojí Múzou, m˘m
Múzou, jedinû moÏn˘m m˘m muÏem. 

Mám za sebou zas jedno tûÏké období, pofiád pfied sebou
vidím tu tváfi, co uÏ není tváfií, pfiestala jsem chodit na pfied-
ná‰ky, ode‰la jsem z medicíny, nedokáÏu se dívat na lidi ob-
naÏené na maso. Aha, morfium. Morfium je jasnozfiivé
a pomáhá mi od bolesti.

Ani to, co bude následovat, bych Ti nemûla psát, ale kdyÏ
jsi mi nedovolil, abych Tû poznala... 

·la jsem tam. Zatajila jsem Ti, Ïe mû hned tehdy v Arcu
Arthur Schneider zval, aÈ se nûkdy pfiijdu podívat na jeho
obrazy. Vûdûla jsem, Ïe o obrazy nejde, tím spí‰, Ïe fiíkal,
Ïe by mû rád portrétoval, ale od té chvíle, co jsem omdle-
la pfii té operaci, ztrácím jistotu a je jen jedin˘ zpÛsob, jak
ji mohu získat zpût.

Chodím kolem obrazÛ jako kolem horké ka‰e, Schneider
se naparuje, ale není to protivné, prostû pfiedvádí svoji tvor-
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bu, zpÛsob, jak˘m pracuje, mû zajímá, kdybych mohla, udû-
lala bych si pár poznámek, protoÏe Arthur miluje svou tvor-
bu bezohlednû, jako by mu ‰lo o Ïivot. Jistû, je to sobec-
tví. Asi není jiná moÏnost. Chci taky tuto cestu.

Maluje krajinky. Taky portréty, trochu moderny. Ne-
mÛÏu fiíct, Ïe by mû obrazy uchválily, nikde na nich nevi-
dím znetvofienou vojákovu tváfi, která je hrozivá, burcují-
cí a dÛleÏitá a kterou chci pochopit. Líbí se mi Arthur, ne
jeho obrazy. Vzru‰uje mû jeho ko‰ile pokaÀhaná barvami,
jeho neoholená tváfi... Vím, proã jsem tady. Hledám své hle-
dání a on mi mÛÏe pomoct. 

„Jsi krásná,“ ‰eptá mi zas jako v Arcu, ale o krásu tady
nejde. Tedy o moji. Jde o krásu roztfií‰tûnou granátem v boji
za vlast. Za ãí vlast? Kdo mu tu tváfi vrátí? 

„Jak jsem tû vidûl v té spl˘vavé halenû a v tûch kalhotách,
a pfiesto tak dívãí, napadlo mû, Ïe bych tû maloval v an-
tické fiíze. Dá‰ si víno?“

Dám si v‰echno.
Stojím, obklopena jeho obrazy v bílém hedvábí, které

se spojilo s m˘m tûlem, piju vynikající bílé víno, které se
mnou spl˘vá jako moje fiíza, a oboje odkádám. Stojím tu
nahá, jak jsem je‰tû nikdy nestála. Arthur je chvíli pfiekva-
pen˘, chtûl si hrát déle, moÏná mû chtûl doopravdy malo-
vat, ale to pfiece mÛÏe, zvlá‰tû kdyÏ se mu ukáÏu víc, uká-
Ïu mu, co je‰tû sama neznám.

Mil˘ Franzi, úplnû jsem na Tebe zapomnûla.
Tvá (ale váÏnû!),

Milena

P. S.: Chci Ti fiíct nûco mnohem dÛleÏitûj‰ího, neÏ stojí
v tomto po‰ahaném dopise. UÏ vím, co chci v Ïivotû dûlat. 
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�
Miláãku,

(toto je jedno z nejkoketnûj‰ích slov, která ãe‰tina má,
jedno z mála, co dokáÏe b˘t smû‰né i nûÏné, vysmívané i ne-
odolatelné.) TakÏe – Miláãku,

holky koukaly. O svém dobrodruÏství s Arthurem jsem
jim nefiekla jen proto, Ïe bych se chtûla vytahovat (Tobû
dokáÏu fiíct, Ïe chtûla), ale i proto, abych jim fiekla svÛj
názor na intimitu. Projevování názoru by se ostatnû mûlo
stát souãástí mého Ïivota. Vzali mû na Ïurnalisitiku! Teta
RÛÏena mi pomohla s pfiípravou, nemusela jsem ani kou-
fiit.

Budu psát o v‰em, co se dûje, dávat lidem nadûji nebo
je burcovat nebo jim ukazovat cestu, pouãovat je. Ano, asi
to není hezké, ale já prostû pouãuju ráda. Myslím, Ïe jsem
v tom dobrá, ov‰em uãitelkou bych b˘t nechtûla.

Otec byl zásadnû proti, abych se tam hlásila, teì ov‰em
neskr˘vá radost, Ïe mû vzali, zase jsem ho trumfla, mys-
lím, Ïe ho ná‰ podivn˘ souboj zaãíná bavit.

„Bolelo to?“ zeptala se Sta‰a.
¤ekla jsem, Ïe ne, i kdyÏ to není tak docela pravda, ale

nemohu jí ty vûci pfiece znechutit.
„Musí‰ pfiedtím pít víno.“
„Aha.“
Vyptávaly se i na krev a na pohyby, které si prostû ne-

umûjí v praxi pfiedstavit. Dûlala jsem, Ïe vím víc, neÏ vím,
s Arthurem jsem byla totiÏ dost vypla‰ená a alkohol mi
nic moc platn˘ nebyl, protoÏe od chvíle, co se mû Arthur
dotkl, jsem naprosto vystfiízlivûla.

„A domaloval ten obraz?“ zajímá se Jarmila.
Aha, obraz. Zapomnûla jsem na nûj. 
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„Samozfiejmû,“ zalhala jsem, s ãímÏ, jak ví‰, nemám pro-
blém. O obrazu nic nevím.

„Bude v Arcu?“ zajímala se Jarmila a já jim nedoká-
zala vysvûtlit, Ïe o tom nemám nejmen‰í ponûtí, proto-
Ïe jsem ho od té doby nevidûla. Nehledal mû. Byla jsem
jeho kratochvílí. Vadí mi to? Nevím! Nemám tu‰ení, jest-
li bych si to chtûla celé zopakovat a pak... cítím jakousi
zvlá‰tní provinilost. Nerozumím si. Na jednu stranu ne-
chci, abych pro nûj byla jen bezv˘znamnou záleÏitostí,
protoÏe taková pfiedstava je pro mû poniÏující. Pfiipomí-
ná mi úzkost, kterou jsem vídala v mámin˘ch oãích. Na
druhou stranu bych byla docela ráda, kdyby se Schnei-
der prostû vypafiil, kdyby nebyl a mnû po nûm zÛstala jen
ztráta panenství. Plácla jsem, Ïe bude v Arcu, jen tak. Nej-
spí‰ proto, abychom tam ‰ly. CoÏ jsme také je‰tû dnes
veãer uãinily.

Je tam. On i obraz. Domaloval ho po pamûti. V‰em ho
ukazuje. Ale nic k tomu nedodává, to jen Jarmila se Sta-
‰ou se tváfií spiklenecky. 

„Dá‰ mi ho?“ ptám se.
„Ale kdepak, sleãinko,“ smûje se Arthur. Smûje se mi?

Ne, to snad ne. Spí‰ nemá na chleba, coÏ je u nûj bûÏné,
protoÏe dodá: „Ale rád ti ho prodám.“

Nejspí‰ si myslí, Ïe u mû je zas bûÏné vykrádat tátovy ‰up-
líky. CoÏ není, táta mû dost hlídá a o penûzích má od té
doby velmi dobr˘ pfiehled.

„To snad ne,“ zatváfiím se na‰tvanû.
VÛbec se nechová podle toho, co se stalo, to asi kvÛli

lidem. Mûla bych b˘t ráda, jenÏe nejsem. A pak, co si po-
myslí Jarmila a Sta‰a?

Nic. Nerozumí tomu. Jsou vykulené, jsou malé.
„Nebudu si kupovat samu sebe!“ snaÏím se Schneide-

rovi obraz uzmout. Nechci fiíkat ukrást. Jestli mÛÏe b˘t
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nûjaká krádeÏ ãestná, tak je to tato. Vzru‰uje mû ãestná krá-
deÏ? Ne. Chci ten obraz.

Asi jsem si ta slova pomyslela nûjak nahlas, protoÏe se
vedle Arthura objeví neznám˘ muÏ a zopakuje je.

„Chci ten obraz. Kolik stojí?“ ptá se.
Schneider vypálí neuvûfiitelnou sumu.
„To ses asi zbláznil,“ rozesmûje se muÏ, naãeÏ vytáhne

peníze a dá Arthurovi polovinu. Obraz je teì jeho. Dívá
se na nûj, pak na mû. 

„Mohu se seznámit s krásnou dívkou z obrazu?“
Opravdu mû poznal, nebo o tom vûdûl?
„Mé jméno je Ernest Pollak.“
Schneider se najednou zaãne chovat jinak. 
„Kdyby tû to zajímalo, se sleãnou si dne‰ní veãer poví-

dám já!“
„To mû ov‰em opravdu ani trochu nezajímá,“ Ernest

mû bere kolem ramen a odvádí ke svému stolku. Nechá-
vám se. Jednak je okouzlující a pak – aÈ Schneider vidí.
Na kamarádky zapomínám.

„Milena. Milena Jesenská,“ pfiedstavuju se koneãnû.
„Já vím. Jaké si dáte víno? Nebo koÀak?“
Otec dneska na svou partiãku na‰tûstí nepfii‰el.
Ernest je okouzlující. Mûla jsem své panenství dát jemu.

Nebo ne? Zaãínám b˘t velmi zvídavá. To novináfika musí.
Dozvídám se, Ïe pracuje jako bankovní prokurista, ale

je velk˘m znalcem umûní, ãasto chodí na opery, sám hra-
je na klavír a doma pofiádá divoké mejdany, nûkdy mû po-
zve. Ov‰em nejlep‰í je mejdan ve dvou aÏ tfiech, pr˘.

Po vínu a koÀaku mi nabídne kokain. UkáÏe mi ho na
vtefiinu v dlani a pak rychle sevfie pûst.

„To malé hoãiãky nesmí,“ oãi se mu úÏí.
ChÀapnu po jeho ruce. Hladím ji tak dlouho, aÏ pûst

otevfie.
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... ãervená, ãervená, barva mého rÏání, popadá mû, a co
vítr, spûcháme, ãasu není nazbyt, umfiu mladá, ale musím
poznat v‰echny barvy, v‰echny kytky, zakusuju se do lo-
dyhy, ve‰keré kvûty svûta mám...

Ach, Kafko, orvala jsem pr˘ cel˘ park, pfii‰li nás za-
tknout, ale utekli jsme jim.

Líãení ostatních událostí Tû u‰etfiím s ohledem na Tvou
bledou pleÈ.

Mezi námi se nic nemûní, i kdyÏ do nûj jsem stra‰nû
zamilovaná.

Vím, Ïe rozumí‰,
Milena, pobûhlice

�
Drah˘,

nevypadá to se mnou vÛbec dobfie. DomÛ jsem pfii‰la
ráno a mûla jsem malér. Doufala jsem, Ïe otec bude je‰tû
spát, Ïe se mi podafií vklouznout do postele a pfiedstírat,
Ïe jsem se vrátila v noci. Ov‰em stál u okna a vyhlíÏel mû.
NeÏ jsem vy‰la nahoru, tyãil se mezi dvefimi. Nejdfiív mû
jen sjede hroziv˘m pohledem, obcházím ho se sklopenou
hlavou a vstupuju dál do bytu. Hned je za mnou.

„Hledali tû tu policajti!“ 
Mlãím.
„Kdes byla?“ 
Ignoruju ho. Mohla bych lhát, mohla bych fiíct prav-

du, ale nemám na to náladu. Nechci si niãit záÏitek dne‰-
ní noci. Chci zÛstat u Ernesta. 

Otec mû nechává odejít do mého pokoje. Zavírám s úle-
vou dvefie. Uléhám na postel a dívám se na louku. Pfied oãi-
ma ho pofiád vidím. Pofiád ho cítím v dlaních, v puse, po
tûle. Jsem s ním. Zamilovala jsem se? Jsem s ním na lou-
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ce. Uvidím ho zase? ZÛstalo mi po nûm trochu kokainu.
Chci si ho vzít, ale dvefie pokoje se prudce otevfiou. Jindy
otec klepe.

„Mám tû právû dost!“
Nápodobnû, chce se mi fiíct, ale objímá mû louka. Pa-

dám do ní. Usínám.
Poprvé mám pocit, Ïe Tû moÏná nepotkám, Ïe jsem se

spletla.
JenÏe Ti nedokáÏu pfiestat psát. Pí‰u Ti stále, je to nej-

víc, co lze ãinit se Ïivotem. Opravdu? Nevím.
Opatruj mû, Kafko.

Neposlu‰ná M.

�
Není Ïádné oslovení, Ïádné dopisy, jen houpání. Miluju,
kdyÏ se svût takhle nahne. KdyÏ se pfievrátím. KdyÏ je to
se mnou nahnuté. Pohnuté, zahnuté a ãervené. KdyÏ je se
mnou fivoucí ticho. Nikdy jsem nesly‰ela ticho takhle vy-
vádût. Kokain. Zpívám si. Nebo taky ne. Jsem ãervená jak
Ïenská krev. Ba ne, Ïenská krev je ãerná. Jako hlubina, jak
tÛÀ, jak peklo, jak vír, co pfiitahuje, co zabíjí, ale aÏ pak,
aÏ po krvi. 

Copak se to tady dme? Zahrada. Vstupuju do obrazu,
do louky, to není halucinace, to je plot, pfielézám ho, smû-
ju se, protoÏe, co jiného, je to moje zahrada, dobfie ji znám
a mám tady své kvûtiny, v‰echny je otrhám, potfiebuju je
k Ïivotu, d˘chám kvûtinami, je‰tû Ïe je tu ta plechová vana,
houpu se, to jak pluju loukou, jsem ‰Èastná, uÏ pofiád budu
‰Èastná, jsem pfied krví, jsem po krvi, jsem ve vanû, kvûti-
ny a já, nikoho jiného sem nepustím. Rozko‰ je ãervená jak
barva mého rÏání.

40

Dopisy Kafkovi - zlom  22.7.2013  13.58  Stránka 40



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

