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1.

Letos jsem na Pohodu jet nechtûla. Tedy ne Ïe
bych nechtûla vidût Friendly Fires naÏivo. To
by byla paráda, zatancovat si v mase jin˘ch
zpocen˘ch tûl na jejich Kiss of Life. Napodo-
bovat Eda Macfarlana, kter˘ tancuje jako po-
bláznûné dítû a nepochopitelnû se vÏdy trefí do
rytmu. To uÏ je nûjaká písniãka! Antidepresi-
vum v akordech. Nic podobného jsem nesly‰e-
la celá léta, moÏná kdysi v pravûku ve mnû po-
dobné emoce vyvolávala skupina The Prodigy
s písniãkou Fire Starter. To mi bylo sedmnáct,
sedûla jsem na lehátku na pláÏi v Chorvatsku,
v u‰ích jsem mûla zapíchnutá sluchátka walk-
manu a pfiehrávala jsem si tu skladbu dokola.
A cítila jsem se ‰Èastná. KdyÏ jsem walkmana
sem tam vypnula, zaslechla jsem skladbu, kte-
rá fivala z amplionÛ, myslím Ïe to byla I Be-
lieve I Can Fly od R. Kellyho. Pustili ho pokaÏ-
dé, kdyÏ chtûli opalujícím se tûlÛm oznámit,
jaká aktivita právû zaãíná na pláÏi. Otfiesná
odrhovaãka, hroznû vtíravá, fuj. V‰ak taky po-
tom zjistili, Ïe R. Kelly si to rozdává s mal˘mi
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dûtmi – mnû byl hned podezfiel˘. Jenom pako
mÛÏe zpívat takovou protivnou prvoplánovou
pfiesládlou hovadinu...

A pak druhá vûc ve prospûch Pohody – ba-
vilo mû tam hrát. Stálo to za to, vidût lidi v kra-
Èasech a triãku, s maliãk˘mi batÛÏky na zádech
a lahvemi vody v rukou, jak poslouchají valãík
Na krasném modrém Dunaji. Nûktefií s otevfie-
n˘mi ústy. Fakt. Nevym˘‰lím si.

Nechtûla jsem jet na Pohodu, protoÏe jsem
se bála, Ïe opût pfiijde boufika, zavalí mû stan,
nebudu moct d˘chat a umfiu. Bála jsem se, Ïe
tentokrát to neuvidím zdálky od stanÛ, ale
budu pfiímo pod pódiem. Byl to siln˘ iracio-
nální strach, kter˘ jsem nemohla ignorovat.
Boufiek se bojím odmaliãka. UÏ pouhé to slovo
ve mnû vyvolávalo paniku. Je mi zle i tehdy,
kdyÏ mi pustíte boufiku na YouTube.

Jednoduché.
„Na Pohodû se uÏ nic nestane,“ fiíkal mÛj

otec, kdyÏ jsem to vysvûtlovala sestfie, a jeho
pfiedpovûì vÛbec nesouvisela s tím, co vidûl
na sv˘ch pfiístrojích. „Na Pohodû bude letos
v‰echno v pofiádku.“

„To nemÛÏe‰ s jistotou tvrdit, tati.“
Mávl rukou:
„Samozfiejmû Ïe mÛÏu. VyuÏívám princip

spadlého letadla. Musí‰ létat s tûmi aerolin-
kami, kter˘m nedávno spadlo letadlo.“

E V A  U R B A N Í K O V Á
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„Prosím?“
„Má‰ záruku, Ïe v‰echny stroje zkontrolují

nadstandardnû. Z pochopiteln˘ch dÛvodÛ,“
usmíval se tak, jak se usmíval, kdyÏ mûl po-
cit, Ïe nás ohromil svou bezmeznou moudros-
tí, a sestra po chvíli pok˘vala hlavou.

„Ano, zní to logicky.“
Vím, nemusela jsem tak dlouho fie‰it, jestli

jet nebo nejet. V podstatû o nic ne‰lo. Jenom
jsem cítila morální povinnost tam b˘t, narazit
na Mi‰u Ka‰ãáka a usmát se na nûj. Mile a po-
vzbudivû. Aby vûdûl, Ïe pfii nûm stojíme a Ïe
v‰ichni ti sráãi, co na internetu vypisujou
sprosÈárny o vinû a je‰tû vût‰í vinû, mÛÏou jít
do prdele... Díky nûmu jsme mohli hrát na Po-
hodû i my. Orchestr Slovenského národního di-
vadla. Obleãení jako z jiného svûta, s muzikou
jako z jiného svûta. Ten rok jsme mûli hrát Vi-
valdiho âtvero roãních období. To mám ráda.
Ale jsem rad‰i, kdyÏ jsem klidná, srdce mi ne-
bu‰í a po ãele mi nestékají ãúrky potu.

Nejela jsem tam. Iracionálno zvítûzilo. Vza-
li to za mû kolegové...

Se sestrou jsme vyrazily aÏ na pie‰Èansk˘
Grapefestival v srpnu. Ka‰ãák mûl b˘t se sku-
pinou Bez ladu a skladu i tam, kdyÏ nic jiné-
ho, po‰lu mu aspoÀ nad hlavami ostatních
divákÛ pozitivní energii. Budu kfiiãet, jeãet,
tleskat a tancovat... Nikdo mû nebude pohor-

V Z TA H O V Á  N Í Ž E
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‰enû sledovat, nikdo nebude oãekávat, Ïe budu
mít slu‰nû upravené vlasy, nebudu si muset dá-
vat pozor na pusu, nebudu se muset stále
usmívat a nebude mi vadit, Ïe kolem mû ská-
ãou teenagefii s roz‰ífien˘mi zorniãkami...

Dlouho jsme se neradovaly. To, co nás vy-
hnalo z prostranství pod pódiem, byly tûÏké
mraky valící se pfiímo na nás. Zlovûstné. Tla-
ãily pfied sebou dusno, které jsme pfiipisovaly
tomu, Ïe ná‰ osobní prostor byl dvacet centi-
metrÛ ãtvereãních. Sestra si v‰imla mého vy-
dû‰eného pohledu.

„Musíme zmizet,“ kfiiãela jsem jí do ucha.
„Musíme zmizet. OkamÏitû!“

Vûdûla, Ïe mÛj strach nemÛÏe ignorovat, ale
ze v‰ech stran nás obklopovala masa Ïivelnû
se pohybujících lidí. Skákali, tancovali, k˘va-
li se do rytmu, na pódiu byla Para a v‰ichni
s Laskym zpívali, Ïe jsou abstinenti, i kdyÏ ne-
musí, a Ïe jim to nevadííí. Sestra na mû bez-
radnû pohlédla. Zhluboka jsem se nadechla,
kolébala jsem se do rytmu, moÏná tak trochu
zpomalím srdce vylekané fobií, ale v dálce za-
hfimûlo a mé pokusy zachovat klid selhaly.

Mne to nevadííí. Nevadííí.
„Pojì,“ zatáhla mû sestra za ruku a vydala

se napfiíã davem, snaÏila se vysvûtlovat, ale nic
nebylo sly‰et, tak se jen nekompromisnû dra-
la dopfiedu, dûlala mi cestiãku, a kdyÏ se za-

E V A  U R B A N Í K O V Á
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bl˘sklo, podívala se za sebe, aby se pfiesvûd-
ãila, Ïe Ïiju a zvládám to.

U‰klíbla jsem se. NemÛÏu b˘t bûhem boufi-
ky venku. NemÛÏu.

Rychle zmizme, jinak do mû udefií blesk, se-
‰kvafiím se, bude to bolet a kvÛli mnû se zase
v novinách a na internetu rozjedou debaty
o tom, jestli jsou letní festivaly bezpeãné.

„Aha, ony jsou stejné!“ zafival na nás mla-
diãk˘ chlapec s blonìat˘mi vlasy. Byl milouã-
k˘, k seÏrání.

Zvedla jsem palec, jako Ïe se trefil, a zkusi-
la jsem se usmát. Z druhé strany jsem dosta-
la loktem pod Ïebro. ProtoÏe Laskymu na pó-
diu se publikum zdálo mrtvé.

Mne to nevadííí. Mne to nevadííí. Smrtka si na
mÀa zuby nebrúsi.

BoÏe.
Znovu blesk a po chvíli hrom.
„VydrÏ!“ otoãila se sestra opût ke mnû. Dûla-

la, co mohla. Musela...
Boufiek jsem se bála uÏ jako malé dítû. Ne

tak jako jiné dûti, které si vlezou pod pefiinu
a cítí se bezpeãnû. Já jsem se bála panicky.
Tfiásla jsem se, kfiiãela jsem, stále jsem potfie-
bovala ãurat nebo jsem bûhala z pokoje do po-
koje a plakala jsem, Ïe v‰ichni umfieme – a to
i ve vûku, kdy jsem v˘znam slova smrt urãitû
je‰tû pofiádnû nechápala. Doktorka mámû fií-

V Z TA H O V Á  N Í Ž E

11

Vztahová níÏe - zlom  1.11.2011  14.37  Stránka 11



kala, Ïe je to druh fobie, ze které buì vyrostu,
nebo nevyrostu. Zlatá paní, na tuhle diagnózu
potfiebovala ‰est let studia... Dala nám léky,
které mû mûly uklidnit, kdyÏ mû zachvátil pa-
nick˘ strach, ale máma je vyhodila. Mûly víc
neÏádoucích úãinkÛ neÏ Ïádoucích a farma-
ceutikÛm pfiíli‰ nedÛvûfiovala. Uvafiila mi ãaj
z tfiezalky nebo meduÀky a pustila mi hudbu.
Takovou, co mû dostala do jiné nálady, tako-
vou, co mû pfiinutila myslet na nûco jiného neÏ
na spou‰È za okny, takovou, pfii které se moje
napjaté smysly uklidnily. Pou‰tûla mi v‰echnu
klasiku, co jsme mûli doma na deskách. Rychlé
i pomalé klavírní koncerty, varhanní sóla, or-
chestrové nahrávky. Zkou‰ela v‰echno.

Kromû opery.
TakÏe zkou‰ela témûfi v‰echno.
A zabraly housle.
Nocturno od Chopina, Vivaldiho koncert pro

dvoje housle, paradoxnû i Vivaldiho Boufika,
Paganiniho La Campanella. To byla moje nej-
oblíbenûj‰í skladba. Milovala jsem ji tak, Ïe
mÛj první kluk na konzervatofii se ji kvÛli mnû
nauãil hrát na ‰panûlské kytafie. To bylo nûco!

Stalo se rituálem, Ïe kdyÏ se v létû blíÏila
boufika, máma zatemnila okna, vypnula v‰ech-
no, co by se stejnû kvÛli bleskÛm vypnulo
samo, uvafiila ãaj a pustila nám houslov˘ kon-
cert. Kdykoli. Ráno, v noci, odpoledne. Po-

E V A  U R B A N Í K O V Á
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kaÏdé kdyÏ hfimûlo, bl˘skalo se a kapky vody
chtûly rozbít okenní skla. Vyprávûla nám o Ïi-
votû skladatelÛ, o láskách, jeÏ byly jejich mú-
zami, o jejich hluch˘ch u‰ích, které pfiesto sly-
‰ely, o tom, jak byli mnozí cel˘ Ïivot chudí
a jejich díla ocenili aÏ léta po jejich smrti.

KdyÏ jsem poprvé usly‰ela Requiem od Mo-
zarta, bylo mi ‰est. Pfiedstavovala jsem si ho
jako svého vrstevníka, kter˘ se sv˘m otcem
brázdí zemi, hraje na klavír v rodinách, které
to dokáÏou ocenit, a moÏná se také nûãeho
bojí. Ten Mozart. A ten klavír ho zachraÀuje.
Tak jako mû hudba. Requiem v kombinaci
s hromy, blesky, mámin˘m ãajem a jeho Ïivot-
ním pfiíbûhem dalo definitivní podobu tomu, co
mû okouzlilo vÏdy, kdyÏ máma pustila desku.

Housle.
KvÛli své fobii jsem milovala housle. Jejich

zvuk. Jejich tvar. Bez v˘hrad.
A kvÛli mé fobii sestra milovala mámu. Ce-

lou. Bez v˘hrad.
Mámu, která mûla kromû nás s otcem pou-

ze jedinou lásku.
Hudbu.
A pak je‰tû tfii nepfiátele, proti kter˘m sv˘m

zpÛsobem bojovala a pfied nimiÏ se nás snaÏi-
la uchránit.

Chemii a v‰echno, co z ní vzniklo (tedy léky,
nûkteré druhy kosmetiky a polévky z pytlíku).

V Z TA H O V Á  N Í Ž E
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Maso.
Katolickou církev.
Ale o tom pozdûji.
Strach z boufiek jsem nepfiekonala dodnes.

Tedy do sv˘ch jedenatfiiceti let. UÏ vím, Ïe
trpím astrofobií, Ïe pfiíãinou mÛÏe b˘t nízká
hladina serotoninu, tedy hormonu ‰tûstí, ale
antidepresiva a v‰echno tohle svinstvo brát
odmítám. NeboÈ se cítím dobfie. Spokojenû. Ne-
jsem pfiípad pro psychiatra ani pro psycholo-
ga, Ïiju fajn Ïivot, moje tûlo se zablokuje jen
tehdy, kdyÏ zahfimí. Nebo kdyÏ se zabl˘skne.
Mimo jiné, touhle fobií trpí i Madonna, coÏ
znamená, Ïe postihuje v˘jimeãnû nadané lidi.
Mám ve zvyku o tom Ïertovat. Ale jen pfii nor-
málním poãasí. KdyÏ je boufika, sahá na mû
smrt, dusím se a nedovedu si pomoct...

Proto ten zmatek v mé du‰i i v m˘ch oãích
a v chování mé sestry. NeÏ se nám podafiilo
dostat se na okraj davu, hromy a blesky pro-
tínaly vzduch a oblohu ãastûji a sem tam si
nás na‰la tûÏká olovûná kapka. Zvedl se vítr,
kter˘ se do nás kaÏdou vtefiinou zaãal opírat
vût‰í silou.

Stále jsem se dívala nahoru, tepna na krku
mi pulzovala a nohy se mi podlamovaly. Nûko-
lik mal˘ch skupinek se jako my od masy od-
dûlilo a rychle klusalo buì ke stanÛm, nebo
k bufetÛm, které mûly malé pfiístfie‰ky.

E V A  U R B A N Í K O V Á

14

Vztahová níÏe - zlom  1.11.2011  14.37  Stránka 14



„Auto, musíme najít auto, ségro!“ opakova-
la jsem nervóznû.

„Vím,“ pfiikyvovala, popadla mû za loket,
a co nám síly staãily, jsme bûÏely na vzdálené
parkovi‰tû. Bylo jedno, jaké auto, ãí auto, v té
chvíli v nûm se mnou mohl sedût i hladov˘ hra-
bû Dracula, dÛleÏité bylo, Ïe budu v uzavfieném
prostoru a NùCO mû od boufiky oddûlí.

Kapky zhoustly, blesky osvûtlovaly cel˘ pros-
tor denním svûtlem. Potom hrom. Stra‰liv˘ ra-
chot.

BoÏíãku. Rychle.
Pódium ztichlo. Lasky uÏ nezpíval, mluvil

do mikrofonu, zaslechla jsem, Ïe pfiestanou
hrát a koncert si zopakují zítra. V‰ichni se ra-
dûji schovejte. Vypadá to na pofiádné hromo-
bití. My jedeme taky do hotelu.

Jenom jestli bude nûjaké zítra po takovéhle
boufice...

Dav se vlnil rÛzn˘mi smûry, rozpr‰elo se uÏ
pofiádnû, v tichu, které nastalo bez decibelÛ ka-
pel, to v mÏiku kaÏdému vadilo, mikiny a triã-
ka nasávaly vodu jako houby, lidé do sebe na-
ráÏeli a hledali útoãi‰tû. Dobûhly jsme na
parkovi‰tû plné disciplinovanû zaparkovan˘ch
aut z celého Slovenska.

„Vidí‰ nûkoho?“ rozhlíÏela jsem se kolem
sebe.

Sestra pátrala pohledem a kroutila hlavou.

V Z TA H O V Á  N Í Ž E
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„Nikdo tady není.“
„BoÏe,“ tfiásla jsem se. Byla jsem mokrá, vy-

stra‰ená, cítila jsem, Ïe kaÏdou chvíli omdlím.
Jakmile pfiestala hrát hudba, vnímala jsem zvu-
ky boufiky mnohem intenzivnûji. Zavfiela jsem
oãi. Requiem. Lacrimosa. Vybavilo se mi to
okamÏitû. Nejdfiív housle, trochu pomalé, ale
jen na chviliãku, potom víc houslí. A ostatní
nástroje... Pak sbor. Mohutn˘, siln˘, dojímav˘.
Îeny i muÏi.

Lacrimosa... dies illa... qua resurget ex favilla...
„VydrÏ,“ drÏela mû sestra pevnû, „hodnû se

jich pfiijde schovat do auta. K nûkomu se
vmáãkne‰.“

Pfiikyvovala jsem, v dálce se k nám opravdu
blíÏily nûjaké postavy, zhluboka jsem se na-
dechla, hruì mi svíral siln˘ tlak. StupÀoval se.

Judicandus homo reus...
Potom jsme uvidûly svûtla.
Auto. Pfiijelo nûjaké auto. Odboãilo z hlavní

silnice a smûfiovalo k nám.
„Hej!“ sestra mû pustila, zvedla ruce a roz-

bûhla se k nûmu: „Hej, stÛj! Zastav!“
Auto jelo pomalu, fiidiã trochu naivnû hledal

místo, kde by mohl zaparkovat. Ale pfiesto dupl
na brzdu v poslední chvíli. Pro hust˘ dé‰È
a rychl˘ pohyb stûraãÛ zpozoroval sestru s ka-
pucou na hlavû, aÏ kdyÏ ji skoro nabral na ka-
potu. Ozvalo se krátké ‰tûkavé zatroubení.

E V A  U R B A N Í K O V Á
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Sestra pfiiskoãila ke dvefiím, mezitím mû po-
hledem zkontrolovala.

Rozhazovala rukama, prudce gestikulovala
a nûco tomu ãlovûku, co jenom mírnû stáhnul
okénko, vysvûtlovala. Trvalo to hodnû dlouho.
Rozbûhla jsem se za nimi. SnaÏila jsem se ne-
myslet, nevnímat, udrÏet si v hlavû jen tóny,
které jsem uÏ tolikrát hladila na notovém pa-
píru a které mû chránily pfied úpln˘m kolap-
sem.

Huic ergo parce deus...
„Tady je,“ pfiivítala mû. MuÏ ve sportovním

autû se dvûma sedadly se na mû podíval a pfiís-
ná tváfi zmûkla.

„Vypadáte stejnû,“ pronesl pobavenû.
„TakÏe?“ sestfiin hlas znûl naléhavû. MuÏ na

mû zkoumavû hledûl. Bál se, Ïe jsem zfetova-
ná? Nebo opilá? Jasnû. Jasnû, chápu.

„Svou dceru tady stejnû teì nenajdete,“ po-
kraãovala moje sestra. „NemoÏné. Je tu milion
lidí. Nûkde se schovala. Nebojte se o ni.“

Je‰tû chvíli na mû zkoumavû hledûl, mezi-
tím tûsnû po blesku zaburácel hrom a já jsem
viditelnû zbledla, takÏe rychle pfiik˘vl. Obûh-
ly jsme se sestrou auto, on otevfiel a ona mû
strãila dovnitfi. Z mokré bundy mi na zem a na
sedadlo kapala voda, ale nezdálo se, Ïe by
mu to vadilo. Bylo tam teplo a vonûla tam
kÛÏe.

V Z TA H O V Á  N Í Ž E
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„Povídejte si s ní. Pofiád!“ fiekla moje sestra
ráznû. Chlapík pfiik˘vl:

„Dobfie, dobfie, hlavnû se bûÏte schovat i vy!“
odvûtil a ona zmizela smûrem ke stanÛm.
BûÏela rychle, vidûla jsem, jak si z u‰í strhá-
vá náu‰nice a zahazuje je do trávy. Otcovy po-
kyny. Odmaliãka víme, co dûlat, kdyÏ nás za-
stihne boufika. Tedy kromû toho, Ïe je tfieba mû
zachránit...

Mraky visely tûsnû nad námi, dé‰È se zmû-
nil v krupobití, kroupy dopadaly na auto ze
v‰ech stran, nezmohly nic ve vûtru, kter˘ stá-
le mûnil smûr. Bl˘skalo se a hfimûlo bez pfie-
stání.

„Dûkuju,“ vydechla jsem a tlak v hrudi po-
levil.

Amen.
Chlapík stiskl nûjak˘ knoflík a já pocítila

v kfiíÏi teplo.
„Jste dvojãata?“ zeptal se mile, civilnû

a uvolnûnû.
„Jednovajeãná,“ pfiik˘vla jsem.
„Vypadá to trochu stra‰idelnû, kdyÏ jste si

tak podobné.“
Pokrãila jsem rameny a zachvûla se.
„Co mám dûlat, aby se vám ulevilo?“
„Nic. Staãí, Ïe jsem uvnitfi. Takhle to zvlád-

nu. Auto je relativnû bezpeãné.“
„Hudbu?“ natáhl se k pfiehrávaãi.

E V A  U R B A N Í K O V Á
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„Nezapínejte rádio.“
„Proã?“
„AÏ tak bezpeãné to není.“
„Dobfie.“
Znovu jsem podûkovala. I kdyÏ hudba by po-

mohla. Ale rad‰i Ïádná elektfiina.
„I motor vypnûte,“ hlesla jsem potichu, pro-

toÏe jsem se bála, Ïe jsem pfiíli‰ drzá.
„CoÏe?“
„Motor. Je potfieba ho vypnout.“
„Bude vám zima.“
„Nevadí.“
Pochybovaãnû se na mû podíval.
„Vûfite mi,“ pronesla jsem. „Otec je meteo-

rolog. Ví o nástrahách poãasí v‰echno.“
Usmál se a otoãil klíãkem.
„Stojím v uliãce.“
„Nikdo teì odtud odjíÏdût nebude.“
„Vy jste teda ãíslo...“
Kolem nás probûhlo nûkolik zoufalcÛ pro-

moãen˘ch na kost, nasedali do sv˘ch aut, maã-
kali se po ‰esti, jen aby ten liják nûjak pfieãka-
li. Blesky jim osvûtlovaly tváfie, byly mokré,
ale veselé, jako by boufika patfiila k povinné v˘-
bavû festivalu. Jak se mÛÏe nûkdo z tohohle
masakru radovat?

„Mám tady nûkde dceru,“ fiekl chlapík a hle-
dûl na mladé lidi s promoãen˘mi batohy na zá-
dech.

V Z TA H O V Á  N Í Ž E
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„Chtûl jste ji hledat?“
„Telefonovali jsme spolu, kdyÏ jsem jel ko-

lem, fiíkala, Ïe se blíÏí boufika.“
„Rozumná holka.“
„Ano.“
„Kolik jí je?“
„Patnáct.“
„To jste odváÏn˘, Ïe jste ji sem pustil.“
„Já ne, její matka.“
„Aha.“
„NeÏijeme spolu.“
„Nevadí.“
Zasmál se.
Natáhl se pro mobil.
„Mûl bych zjistit, jestli se stihla nûkam scho-

vat.“
„Ani náhodou,“ popadla jsem ho za ruku tak

prudce, aÏ sebou trhl, „nevíte, kde je, moÏná
zvedne telefon jen nûkde pod pfiístfie‰kem
a blesk ji zabije.“

„Nepfiehánûjte.“
„Boufika je pfiímo nad námi. Zabíjí. Blesk má

teplotu 30 000 stupÀÛ. Rychlost má takovou,
Ïe nefieknete ani ‰vec. NezÛstane po ní ani
mastn˘ flek.“

Mluvila jsem rychle, trochu afektovanû, ale
pfiesvûdãivû.

U‰klíbl se a mobil uloÏil zpût do pfiihrádky.
„Vidím, Ïe znáte svého nepfiítele.“
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Pfiik˘vla jsem.
„Jo.“
„Odkdy se bojíte boufiek?“
„OdjakÏiva.“
„A fie‰ila jste to?“
„Co jsem mûla fie‰it?“
„Jestli jste zji‰Èovala, proã se jich bojíte.“
„Ne. Prostû mám fobii. Astrofobie se to na-

z˘vá odbornû...“
„Bojíte se, Ïe umfiete?“
„Jsem pfiesvûdãená, Ïe umfiu.“
„Teì se cítíte v bezpeãí?“
„Ne.“
„Ale vypadáte klidnû.“
„Stydím se pfied vámi.“
„To nemusíte.“
„Celou dobu pfiem˘‰lím, jak se dostanu z to-

hohle divného nízkého auta, kdyÏ do nûj ude-
fií blesk a my budeme muset vystoupit, aniÏ by-
chom se dotkli karoserie.“

„Proã?“
„ProtoÏe by nás ten dotek spálil.“
„A jak zjistíme, Ïe do auta udefiil blesk?“
Musela jsem se zasmát.
„Myslím, Ïe vám to v tom okamÏiku ihned

dojde.“
Poslouchal mû, a kdyÏ se zabl˘sklo a v autû

pár vtefiin nebyla tma, vidûla jsem, Ïe se jeho
oãi smûjou.
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„Nikdy jsem o téhle va‰í fobii nesly‰el.“
„Jsou i hor‰í.“
„Napfiíklad?“
„Napfiíklad Sigmund Freud se bál vlakÛ.“
„Ten psychoanalytik?“
„Ten.“
„Nechtûl b˘t jenom zajímav˘, aby ho pacienti

brali jako jednoho z nich?“
„Nevím, ale mezi psychiatry koluje historka,

Ïe v duchu hesla Co tû nezabije, to tû posílí,
jednou naskoãil do vagonu s pfiedsevzetím, Ïe
své neopodstatnûné obavy pfiemÛÏe.“

„A?“
„Skoro zemfiel.“
„Zemfiel?“
„Strachy se nemohl nadechnout.“
„To je to aÏ tak zlé?“
Pfiik˘vla jsem.
„Kdo to nezaÏil, nepochopí.“
„MÛÏete teì d˘chat?“
„Ne stoprocentnû, ale mÛÏu.“
„Neumím poskytnout první pomoc,“ znejis-

tûl.
„Je to jen trochu jiné neÏ líbání,“ fiekla jsem

a on se uvolnûnû zasmál.
„Takov˘ David Beckham má fobii z únosu,“

pokraãovala jsem.
„Z únosu?“ zopakoval pobavenû.
„Uhm, z únosu. V‰ude s sebou vláãí deset
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osobních stráÏcÛ. A v kaÏdém cizím ãlovûku
vidí únosce, co si brousí zuby na jeho rodinu.“

„Svût je pln˘ podivínÛ.“
„G. B. Shaw mûl fobii ze sexu.“
„¤íkám, svût je pln˘ podivínÛ.“
Zasmála jsem se.
„Pr˘ byl poprvé se Ïenou aÏ ve tfiiceti, byla

to nûjaká stará vdova. Dal‰í sex mûl aÏ za
sedmnáct let.“

„Chudák chlap.“
„Pfiesnû tak, chudák. Víte, co si musel bû-

hem tûch dvou milování vytrpût?“
Usmál se, ve tmû jsem vidûla jeho bílé zuby.
„Mûl jsem spoluÏáka, kter˘ mûl sociální fo-

bii,“ pokraãoval pak.
„Bál se lidí?“
„KdyÏ byl ve spoleãnosti více a, nedej boÏe,

je‰tû navíc neznám˘ch lidí, cel˘ se zpotil, zãer-
venal a zaãal koktat,“ uchechtl se.

„Nezdá se mi to smû‰né.“
„PromiÀte,“ smál se dál, „byl to skvûl˘ chla-

pík. Ode‰el do Austrálie, nevím, co je s ním.“
„Najdûte ho pfies facebook. Ten je pro tako-

véhle t˘pky spásou.“
Znovu se zasmál.
„Já nejsem na facebooku.“
„Ani já ne.“
„Dal‰í fobie?“
„Spí‰ pfiesvûdãení.“

V Z TA H O V Á  N Í Ž E
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Stra‰livû zahfimûlo. Zvuk se zlomil vedví, za-
chraptûl a proÈal vzduch silou, která zatlaãila
na na‰e u‰ní bubínky. Au.

„Jsme v polovinû,“ pronesla jsem se stra-
chem a strnule jsem hledûla pfied sebe. „Je
pfiesnû nad námi. UÏ pÛjde pryã.“

„Není vám zima?“
„Trochu.“
„Sundejte si bundu, dám vám svoje sako, je

suché.“
Podûkovala jsem. Bylo dobré soustfiedit se

na nûco jiného neÏ na to, co se dûlo vnû kfieh-
ké karoserie auta.

„Stále se bojíte?“
„Jo.“
„Nemám vás obejmout nebo nûco takového?“
Zasmála jsem se.
„To nepotfiebuju.“
„Asi jste stateãná, kdyÏ vypadáte v pohodû.“
„Pfiedstavuju si, Ïe jsme v myãce a kartáãe

jsou trochu hluãnûj‰í neÏ obvykle. Docela mi
to pomáhá.“

Zasmál se a z boãních dvefií vytáhl krabiãku
cigaret.

„MÛÏu si zapálit?“
„Jistû, je to va‰e auto.“
„Nevadí vám to?“
„Ne.“
„Vy si nedáte?“
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Zavrtûla jsem hlavou.
·krtl zapalovaãem, plamínek mu osvûtlil

tváfi, a kdyÏ si v‰iml, Ïe ho pozoruju, klukov-
sky se usmál.

„Pfiestanu, aÏ budu chtít,“ vyfoukl d˘m, „ale
je‰tû nechci.“

Zasmála jsem se.
Chvíli mlãel, silnû potahoval z cigarety a vo-

Àav˘ d˘m se rozplynul po celém interiéru spor-
tovního auta.

„âím se Ïivíte?“ zeptal se potom.
„Hudbou.“
„Fíha.“
„Fíha co?“
„Mûl bych vás znát?“
„Proã?“
„No, jestli jste hvûzda nebo tak.“
„Nejsem hvûzda.“
„To se mi ulevilo.“
„Proã?“
„ProtoÏe kdyby ano, bylo by trapné, Ïe vás

nepoznávám.“
Usmála jsem se.
„Jsem houslistka.“
„CoÏe jste?“
„Houslistka. Orchestr Národního divadla.“
„Mû z vás klepne.“
„Já jsem tady na mrtvici, ne vy.“
Zavrtûl hlavou a usmál se.
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„Houslistka... Zní to sexy.“
„Je to víc dfiina neÏ sexy.“
„Musíte b˘t dobrá, kdyÏ hrajete v Národ-

ním.“
„B˘vala jsem velmi dobrá,“ pfiipustila jsem

váÏnû.
NeboÈ to byla pravda.
„UÏ nejste?“
„Jsem, jenom jsem míÀ zapálená.“
„Proã?“
„To je na dlouhé povídání.“
„Boufika je‰tû neskonãila.“
„Dûkuju, Ïe mi ji pfiipomínáte.“
„Nemyslel jsem to zle.“
„VÏdyÈ já vím.“
„Neurazíte se, kdyÏ se vám pfiiznám, Ïe víc

sexy mi pfiipadá Ïena, která hraje na violon-
cello?“

Rozesmál mû.
„Nebo na harfu, vím.“
„Pfiesnû!“
„Vy chlapi jste stejní.“
„Nejsem první, kdo vám to fiekl?“
„Ani poslední,“ opût jsem se zasmála. „Zna-

la jsem violoncellistku, která houslistÛm, co
sedávali na pfiedstavení naproti ní, tvrdila, Ïe
nenosí kalhotky.“

U‰klíbl se.
„To se mi líbí.“
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Pfiik˘vla jsem.
„Bylo zábavné pozorovat, kam se dívají.“
„Já byl na koncertu klasické hudby jednou.

KdyÏ jsem byl mal˘. Máma mû musela vyvést,
protoÏe jsem dostával záchvaty smíchu pfii kaÏ-
dém trhnutí dirigentova tûla.“

„No super.“
„TakÏe jsem úpln˘ analfabet, co se t˘ãe va-

‰eho odvûtví. Vím jen to, Ïe Bach mûl dvacet
dûtí a Beethoven byl hluch˘.“

„Jsou tací lidé, co si myslí, Ïe jedin˘ Bee-
thoven je ten bernard˘n z filmu.“

Zasmál se a zapálil si dal‰í cigaretu.
„Nevadí,“ poznamenal a mnû se zdálo, Ïe na-

podobuje intonaci, kterou toto slovo fiíkám já.
„V klasice je v‰echno. V‰echny emoce. Vy-

berete si to, na co máte právû náladu.“
„Vûfiím. Takov˘ Sbor ÎidÛ nebo to... víte, co

myslím...,“ snaÏil se vzpomenout si a luskal pfii
tom prsty.

„Netu‰ím, co z vás vyleze.“
„Ta opera, kterou zpívají v talentov˘ch sou-

tûÏích.“
„Nessun dorma?“
„Asi ano, to je pûkné.“
„To není opera. To je árie z opery Turandot

od Pucciniho.“
„Pûkná.“
„Znamená to AÈ nikdo nespí a je to pfiíkaz
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princezny Turandot, která nechce, aby lidé
v Pekingu spali, dokud nezjistí identitu krás-
ného prince.“

„Fíha.“
„V principu je známá proto, Ïe Pavarotti ji

zpíval v roce 1990 jako hudební téma mist-
rovství svûta ve fotbale v Itálii.“

„To jsem nevûdûl.“
„Nevadí.“
„Pavarotti byl borec, co?“
„Jo,“ pfiik˘vla jsem.
„Chtûl bych se je‰tû bl˘sknout, ale nic víc

z klasiky neznám,“ vyfoukl d˘m m˘m smûrem
a pak ho s omluvou rukou rozhánûl.

„Myslíte, Ïe byste mi mohl dát jednu cigare-
tu?“ zeptala jsem se.

„Jistû,“ podal mi krabiãku a v mÏiku mi pla-
mínek jeho zapalovaãe osvûtlil tváfi.

„Koufiíte?“ zeptal se.
„Obãas,“ odpovûdûla jsem popravdû.
Poãkal, aÏ potáhnu a vyfouknu, a pak fiekl:
„Je divné, Ïe houslistka z Národního chodí na

festivaly.“
„Komu je to divné?“
Pokrãil rameny.
„Je to nestandardní. ¤ekl bych, Ïe vy tako-

v˘mhle druhem umûní spí‰ pohrdáte.“
„Hloupost.“
„Teì uÏ to vím.“
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„Miluju i punkové kapely. Doma jsem schop-
ná na nû hodiny tancovat.“

Ve tmû jsem vidûla jeho pfiekvapené zor-
niãky.

„Jsem tak trochu schizofreniãka,“ vysvûtlila
jsem.

„Dal‰í diagnóza.“
„Ano,“ zasmála jsem se, „cel˘ Ïivot se se

ségrou flákáme po koncertech. Bez ohledu na
to, Ïe dal‰í den veãer se oblékneme do ãer-
n˘ch ‰atÛ a jdeme odehrát pfiedstavení.“

Blesky a hromy najednou ustaly, ani vítr uÏ
nebyl tak siln˘, dokonce se mi zdálo, Ïe uÏ ne-
fouká vÛbec. Jenom na pfiední sklo auta v pra-
videlném rytmu bubnovaly drobné kapky de‰-
tû. Dvefie aut kolem nás se otevíraly, lidé se
protahovali, smáli, zapalovali si cigarety.

Otoãil klíãkem, stáhl okénko a dovolil ãerst-
vému vzduchu, aby nás osvûÏil.

„Mám rád, jak vzduch po boufice voní.“
„Jo, já taky.“
„Ale asi z jin˘ch dÛvodÛ.“
„To je jedno, taky to mám ráda.“
Dokoufiili jsme a mnû se trochu toãila hlava.

Z proÏitého stresu, z cigarety, z radosti, Ïe je
po hromobití.

„UÏ pÛjdu.“
„Víte kam?“
„Za ségrou. Bude nûkde u stánkÛ.“
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„Je hrozné, jak se sobû podobáte.“
„Je hrozné, Ïe si nás nûkdy splete i vlastní

otec.“
„Meteorolog?“
„Jo.“
Zasmál se.
„Dûkuju za útoãi‰tû. Zachránil jste mû.“
„Rád.“
„UÏ mÛÏete volat své dcefii. Vezmûte ji radû-

ji domÛ. Tohle není místo pro patnáctileté
dûti.“

„Udûlám to.“
Otevfiela jsem dvefie a auto zalilo svûtlo.

Svlékla jsem si jeho suché sako a oblékla svou
mokrou nepromokavou bundu.

„Mûjte se.“
„Vy se taky mûjte dobfie.“
Usmál se na mû. Byl hezk˘, kolem modr˘ch

oãí mûl jemné vrásky.
Nedokázala jsem odhadnout vûk. Tfiicet pût?

MoÏná ãtyfiicet?
Veselé oãi, pfiím˘ pohled.
Na to, aby mi vstoupil do Ïivota, si vybral tu

nejvhodnûj‰í dobu.
Trochu vypla‰ená, trochu pobláznûná, tro-

chu pfiecitlivûlá.
Radary mlãely. Elektronky neblikaly.
A mûly, protoÏe mûl na sobû oblek.
Uprostfied festivalového ‰ílenství.
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2.

Moje sestra je uãitelka. První stupeÀ základ-
ní ‰koly. Malí lidé, je‰tû stále ãistí, bez náno-
sÛ komplexÛ, pfiedsudkÛ a zkresleného my‰-
lení. Sestra je má ráda jako svoje, kdyÏ se
vyskytne nûjak˘ problém, nejvût‰í boje svádí
paradoxnû s rodiãi, ktefií své dûti nevidí tako-
vé, jaké jsou. Dívají se na nû prizmatem sv˘ch
nenaplnûn˘ch ambicí. UbliÏují jim sv˘mi ná-
roky, sv˘mi nadûjemi a kladou jim na ramena
odpovûdnost za nûco, ãeho oni ve svém Ïivo-
tû nedosáhli. Jsou pfiemotivovaní, afektovanû
své dûti pobízejí k velk˘m v˘konÛm, plánují
jim budoucnost, vykreslují jim ji v tûch nejrÛ-
Ïovûj‰ích barvách. Vidí v nich potenciální
mistry Evropy a pak mistry svûta, jsou naka-
Ïení jejich pfiípadn˘m talentem víc neÏ dûti
samy. Nejsou schopní a nejsou ochotní pfie-
m˘‰let o tom, Ïe by se Ïivot mohl zvrtnout ji-
n˘m smûrem a plány, které se sv˘mi dûtmi
mají, nemusí vyjít.

KdyÏ se to stane, trochu je to vyvede z kon-
ceptu.
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Aby bylo jasné, nesouvisí to s na‰í dobou.
Rodiãe takto „t˘rali“ své dûti odjakÏiva. Bee-
thovenÛv otec budil malého Ludwiga o pÛlno-
ci, aby se pfiesvûdãil, zda umí zahrát v‰echny
skladby na klavír kdykoli. Chtûl z nûj mít ma-
lého Mozarta. A kdyÏ zjistil, Ïe Ludwig není aÏ
tak zázraãné dítû, zaãal pít a alkohol se mu stal
osudn˘m...

Hm.
Vzpomínám si, kdyÏ mojí uãitelce houslí otû-

hotnûla osmnáctiletá dcera. Bylo mi asi jede-
náct let a místo hraní jsem na hodinû sedûla
na Ïidli u okna, housle poloÏené na kolenou,
a ãekala jsem, neÏ se vypláãe kolegyni, co sou-
citnû stála ve dvefiích.

Pr˘ mûla Ïivot pfied sebou. Pr˘ si to neza-
slouÏila. Ne její dcera. Ta moje uãitelka si to
nezaslouÏila. A ten chlapec. VÏdyÈ to je nûja-
k˘ chuligán. BoÏe, boÏe, mûla jít na vysokou
‰kolu. Co z ní teì bude? Sotva stihne matu-
ritu.

Nestalo se to jen na jedné hodinû, víckrát se
ve dvefiích objevila klevetná kolegynû a ptala
se, jak to doma zvládají. Uãitelka pfieru‰ila mé
hraní, vytáhla kapesník a vyprávûla nesmysly
o konci dcefiina Ïivota... Nechápala jsem, jak
mÛÏe nûkdo plakat proto, Ïe jeho dítû ãeká mi-
minko. A jak to mÛÏe naz˘vat koncem Ïivota.
Jak mÛÏe s hnûvem mluvit o tom, Ïe dcera si
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postavila hlavu, nechce se dítûte zbavit a chce
si ho nechat. Hm...

KdyÏ va‰e dûti chodí do hudební ‰koly, vy-
slechnou si leccos, vûfite mi. Uãitelky ãas od
ãasu otráví spoleãnost mal˘ch talentÛ, zakle-
pou na dvefie spfiíznûné kolegynû a Ïáci se svû-
‰en˘mi hlavami a umlãen˘mi nástroji poslou-
chají, co v‰echno se dûje ve svûtû dospûlákÛ.
Nûkdy jim takhle uteãe celá hodina. Nûkdy
i dvû za sebou... Já jsem místo zkou‰ení stup-
nic a cviãení skladeb poslouchala o narychlo
spunktované svatbû, o tom, jak se mlad˘ na-
stûhoval do jejich domu, a tûsnû pfied naroze-
ním malého, tak trochu nechtûného miminka
máma poÏádala o zmûnu uãitelky.

V‰imla si, Ïe stagnuju.
A já jsem jí fiekla proã.
¤ekla jsem jí pravdu.
Uãitelka z toho mûla men‰í problémy, pfiece

jen, byla jsem talent, na kter˘ se chodili dívat
profesofii z konzervatofie, a ona mû zanedbá-
vala, protoÏe se vyplakávala nad osudem své
nepovedené dcery. Tak to fiekla moje máma. Îe
si tahala soukromé problémy do práce a to nás
zajímat nemusí.

Uãitelku, kterou mi potom pfiidûlili, jsem
zboÏÀovala. Byla mladá a nûkdy mû po hodinû
vzala na ãaj vedle do cukrárny nebo se mnou
na zastávce poãkala na autobus. Vûnovala se
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mi nadstandardnû, z Rakouska vozila notov˘
pfiepis populárních písniãek z rádia a nûkdy
jsme spolu hrály muzikálové hity z Cats nebo
z Fantoma opery. Máma byla spokojená.

ProtoÏe máma se mnou mûla velké plány.
Nevím, jestli byla pfiemotivovaná, ani si ne-

vzpomínám, Ïe by mû do hudby tlaãila násilím,
ale v budoucnosti mû vidûla na svûtov˘ch kon-
certních pódiích, zasypanou kvûtinami v‰eho
druhu.

Nevy‰lo to.
A podle mámy jsem si zpackala Ïivot.
Definitivnû.
Nemyslím, Ïe se vyplakávala v práci jako

moje první uãitelka houslí.
Ale ranilo ji to.
KdyÏ mi fiíkala, Ïe jsem si zkazila Ïivot, ne-

myslela to zle, a uÏ vÛbec ne zlomyslnû. ¤íka-
la to s láskou a smutnû, jako by to jen kon-
statovala, protoÏe milovala moji dceru, jako
v‰echny babiãky milují své vnuãky. Vroucnû
a oddanû. Nevymûnila by ji za nic na svûtû.
Tedy, já osobnû ji podezírám, Ïe moÏná za to,
Ïe bych cestovala s houslemi po svûtû, byla
ãlenkou nejslavnûj‰ích hudebních tûles a po-
sílala domÛ nad‰ené pohlednice.

Tak nûjak si mû vysnila. Tak nûjak to mûlo
v‰echno dopadnout.

Myslím, Ïe by jí nevadilo, ani kdybych se vy-

E V A  U R B A N Í K O V Á

34

Vztahová níÏe - zlom  1.11.2011  14.37  Stránka 34



dala cestou Vanessy Mae. Dokonalá show spo-
jená s brilantní virtuozitou, to byla kombinace
hodná její dcery... Sedávala by v první fiadû a li-
dem sedícím vedle ní by pfii poslední úklonû jen
tak mimochodem ‰eptla – To je moje dcera,
víte?

JenÏe já jsem to zpackala. V dobû, kdy si
o mnû a o mém talentu ‰u‰kali uÏ i v Praze, i ve
Vídni, dokonce jsem jako konzervatoristka
hrávala i v New Yorku, jsem otûhotnûla. Bylo
mi devatenáct let, mûla jsem vlasy dlouhé po
pás, Ïivot jsem trávila ‰kolou, cviãením na
housle a koncertováním. Bavilo mû to, milo-
vala jsem to, byl to mÛj Ïivot. Nevûdûla jsem,
co je tréma, která mnohé mé spoluÏáky niãila,
nemusela jsem se soustfiedit na souhru s or-
chestrem nebo s klavíristou, protoÏe to ‰lo
samo. ProtoÏe s prvním tónem jakékoli sklad-
by jsem se dostala do úplnû jiného svûta. Do
svûta, kde jsem byla jen já, housle a melodie.

Staãí. Teãka.
Byla jsem talent, kterému tleskalo mnoho

lidí, talent, kterému pfiedpovídali fantastickou
budoucnost... Ale byla jsem i mladá holka.
KdyÏ jsem chtûla vypnout, flákala jsem se po
koncertech undergroundové hudby. âím vût‰í
úlet, tím lépe. Bylo to úplnû jiné neÏ dokonalé
melodie klasikÛ, jiné neÏ grandiózní nástupy
orchestru v áriích. Byly to jednoduché akordy,

V Z TA H O V Á  N Í Ž E

35

Vztahová níÏe - zlom  1.11.2011  14.37  Stránka 35



dobré taneãní podklady a staãilo to na to,
abych se vyblbla a vypustila ze sebe disciplí-
nu, která na mû ãas od ãasu pfiíli‰ tlaãila...

Chlapec, kter˘ mû pfiefiknul v garsonce, kde
bydlel s dvûma dal‰ími kámo‰i, byl fe‰ák a kou-
fiil marihuanu. Líbily se mu moje vlasy a hlav-
nû to, Ïe s ním netouÏím chodit. Nechtûl se vá-
zat. A já jsem nemûla ãas na randûní. Jenom
jsem chtûla zjistit, jak˘ je ten sex, o kterém
v‰ichni vyprávûjí, na konzervû byly dost uvol-
nûné mravy a sv˘m panenstvím jsem kazila prÛ-
mûr. Nebylo to bÛhvíco. Myslím ten sex.

Ale zplodili jsme dítû.
Máma plakala, velmi potichu, abych ji nevi-

dûla, sly‰ela jsem, jak to v kuchyni, kdyÏ uÏ tû-
hotenství potvrdil i lékafi, fiíkala otci:

„Martina ãeká dítû.“
Chvíli bylo ticho a pak se otec zeptal:
„Jsi si jistá, Ïe Martina?“
MoÏná naráÏel na to, Ïe moje sestra, se stej-

nou tváfií a s vlasy rovnûÏ dlouh˘mi po pás, Ïila
mnohem frivolnûji neÏ já a Ïe by se to mohlo
po‰tûstit spí‰ jí.

A moÏná to chtûl jen zlehãit.
„Martina s nûk˘m chodí?“ zeptal se, kdyÏ

máma asi jen pfiik˘vla, Ïe si je jistá m˘m, a ne
sestfiin˘m tûhotenstvím.

„Ne,“ témûfi za‰eptala máma, „ona toho chlap-
ce ani pofiádnû nezná.“
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Chvíli bylo zase ticho a potom to otec uza-
vfiel:

„No vidí‰. A má‰ po houslistce.“
Jisté bylo, Ïe mû nikdo nenutil jít na inter-

rupci, a uÏ vÛbec nikdo mû nenutil vzít si toho
zhuleného fe‰áka jen proto, Ïe jeho spermie
na‰la moje vajíãko. I tak jsem mu chtûla fiíct,
Ïe se nám zadafiilo, ale v garsonce uÏ nebydlel
a jeho kámo‰i vûdûli jen to, Ïe odjel pracovat
na v˘letní loì do Karibiku.

Asi aby byl blíÏ ke zdroji.
Tam jsou jointy na kaÏdém kroku.
Pak následovalo období, kdy se v‰ichni tvá-

fiili zklamanû. Moji vyuãující. Moji spoluhráãi.
Klavírista, s nímÏ jsem sem tam hrávala na fi-
remních veãírcích a docela dobfie jsme si vy-
dûlali.

Jako bych udûlala nûco neodpustitelného.
Nûco, co se v klasické hudbû neslu‰í.

Jako by v‰echny houslistky svûta byly bez-
dûtné.

Odmaturovala jsem a ãekala na porodní kon-
trakce, které pr˘ urãitû rozpoznám. Mezitím
jsem cviãila, hrála, koncertovala a byla jsem
pfiesvûdãená, Ïe to tak bude i potom, aÏ pfiijde
dítû na svût.

Nebylo.
Smutek v mámin˘ch oãích jsem pochopila uÏ

pár t˘dnÛ po tom, co se Dominika narodila.

V Z TA H O V Á  N Í Ž E

37

Vztahová níÏe - zlom  1.11.2011  14.37  Stránka 37



Housle zapadaly prachem. KdyÏ malá spala,
spala jsem s ní. KdyÏ jsem nespala, máma mi
na zanícené bradavky pfiikládala kapustové lis-
ty a já jsem osto‰est odsávala zbytky matefi-
ského mléka. A kdyÏ se zánût vyléãil, hrát
jsem stejnû nemohla, protoÏe Dominika spus-
tila kfiik uÏ pfii prvním tahu smyãce po stru-
nách.

Nedivila jsem se jí.
V bfii‰e to musela poslouchat devût mûsícÛ.
A po otci – fe‰ákovi z garsonky – mohla zdû-

dit úplnû jin˘ hudební vkus...
V‰ak nakonec i zdûdila...
KdyÏ jsme se tehdy v Pie‰Èanech na Grape-

festivalu vzbudily se sestrou v malém hotelu,
do kterého nás po boufice odvezl ochotn˘ taxi-
káfi, mûla jsem na mobilu pût nepfiijat˘ch ho-
vorÛ.

Vytoãila jsem to ãíslo a zavolala zpátky.
„Jsi v pofiádku, mami?“ ozval se svûÏí hlásek.
„Jasnû, zlatíãko.“
„Sly‰ely jsme ráno ve zprávách, Ïe tam byla

velká boufika.“
„Schovala jsem se do auta k jednomu pá-

novi.“
„Bála ses, Ïe jo?“
„VÏdyÈ mû zná‰.“
„To je hrozné, mami, festivaly uÏ nejsou pro

tebe.“
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„Opravdu si to myslí‰?“
„Babiãka to fiíkala.“
„Babiãka se o mû jen bála.“
„Tvrdila, Ïe za chvíli uÏ budu na festivaly

chodit já.“
„Ta chvíle je‰tû nûjak˘ rok potrvá.“
„VÏdyÈ mû by to ani nebavilo. KdyÏ tam není

Lady Gaga nebo Rihanna... V‰ak ví‰.“
„Vím,“ pronesla jsem, smífiená s jejím hu-

debním smûfiováním.
„Babiãka se zlobila.“
„I já se budu zlobit, kdyÏ se bude‰ flákat po

nocích a nechá‰ mi doma svoje dítû.“
Chichot.
„¤ekni babiãce, Ïe do dvou hodin jsme

doma.“
„Dobfie. PÛjdeme nûkam na obûd?“
„Babiãka dûlá tofu?“
„No právû.“
„Dobfie, nûco vymyslíme.“
Zavûsila.
A já jsem si mûla ten klid, kter˘ jsem v sobû

cítila, zapamatovat.
NeboÈ brzy jsem o nûj mûla pfiijít.
Nadlouho.
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3.

MoÏná mû v‰echno, co se stalo, tak moc vza-
lo proto, Ïe jsem nikdy nezaÏila opravdovou
lásku. Takovou, pfii které ztrácíte soudnost
o svûtû i o sobû, pfii které se díváte na vûci div-
nou optikou a v‰echno je vám jedno. DÛleÏi-
t˘ je jen on. Takovou, pfii které se cítíte polo-
viãní, ubitá, a kdyÏ ta láska skonãí, dokola
posloucháte depresivní písniãky o zlomen˘ch
srdcích... Tûch nûkolik klukÛ na konzervatofii
a nûkolik krátk˘ch tûlesn˘ch známostí mezi
dvacítkou a tfiicítkou ve mnû nezanechalo ani
stopu emoce. Nic. Bylo mi s nimi dobfie, ne-
tvrdím, Ïe ne, pozdûji jsem dokonce pfii‰la i na
to, Ïe sex je fajn, ale to bylo v‰echno. Chlopnû
se mi neotevfiely. Nijak v˘raznû jsem na nû ne-
myslela a po veãerech se mi po nich nest˘s-
kalo. VÛbec mû nenapadlo, abych nûkoho pfied-
stavila Dominice. O spoleãném bydlení jsem
nechtûla ani sly‰et. A kdyÏ se vztahy rozpad-
ly, neboÈ takhle vlastnû nemûly Ïádnou per-
spektivu, oklepala jsem se velmi rychle.

„Nejsi smutná?“ ptala se mû pokaÏdé sest-
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ra. I po posledním rozchodu se mû na to pta-
la. Bylo to pfied dvûma lety, on byl majitel po-
ãítaãové firmy a díky mnû miloval Brahmsovy
Uherské tance.

„Trochu jo,“ odpovûdûla jsem, „ale v pod-
statû to bylo únavné, takhle je to lep‰í.“

„Houby únavné,“ zavrtûla hlavou.
Jenom jsem se zasmála.
„Má‰ u sebe chlapa, kter˘ tû má rád, chce tû

i s dítûtem a ty fiekne‰, Ïe je to únavné?“
„Tak nûjak to cítím.“
„Tisíce Ïen by pro takového vraÏdily.“
„VÏdyÈ aÈ si ho najdou, je voln˘,“ rozhodila

jsem vesele rukama.
Sestra na mû nevûfiícnû hledûla.
„Opravdu chce‰ zÛstat sama?“
„Nevím,“ fiekla jsem po pravdû, „je mi takhle

dobfie, ségro.“
„Nemá‰ v sobû prázdno?“
„Ne!“
„Nevûfiím ti, Ïe nechce‰ mít kompletní ro-

dinu.“
„Mám kompletní rodinu.“
„Máma a táta nejsou tvá kompletní rodina.

Kromû toho, jednou umfiou. A Dominika se vy-
pafií s prvním chlápkem, kter˘ jí dá dobrého
francouzáka. ZÛstane‰ sama s houslemi a se
psem.“

„Se psem?“ zvedla jsem oboãí.
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„Toho si potom koupí‰,“ vysvûtlila. „Tako-
vého malého kundolízka.“

„Jakého?“ zasmála jsem se.
„Na‰e staré uãitelky takové mají. Malé s ma-

l˘mi jaz˘ãky. BÛhví kde v‰ude je líÏou.“
„Fuj, to je nechutné,“ pronesla jsem. Proto-

Ïe to bylo nechutné. „Vy uãitelky jste nechut-
né a úchylné.“

„To máme z va‰ich dûtí.“
„To máte z toho, Ïe máte tolik volna.“
Sestra vzdychla.
„Proã já, co stojím o seriózní vztah, takové-

ho chlápka nepotkám.“
„KdyÏ ho nepotká‰, budu ti pÛjãovat psíka. Ve

stfiedu a v nedûli. To vût‰inou veãer hrajeme.“
„Krávo.“ Smála jsem se nahlas.
„Nemohla jsem zÛstat s muÏem, kter˘ byl

celé dny napojen˘ na facebook, skype a icq
a kter˘ se nafoukl, kdyÏ jsem mu oznámila, Ïe
si e-mail kontroluju jen jednou za t˘den.“

„Mohla,“ fiekla moje sestra ráznû a víc jsme
se o tom nebavily.

Nedokázala jsem jí vysvûtlit podstatu toho,
jak Ïiju. Vlastnû ani nevím, jestli ji umím vy-
svûtlit. A nevím ani, jestli ji vysvûtlovat chci...

ProÏívala jsem vá‰eÀ. V‰echny její vzestupy
a pády, v‰echny její rozko‰e a bolesti, to v‰ech-
no jsem cítila. Nûkdy tak intenzivnû, Ïe mû
v oãích pálily slzy, které jsem zadrÏela jen rych-
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l˘m mrkáním. Cítila jsem se ‰Èastná, lehká
a silná. Byly to vlny emocí, které vznikaly kom-
binací tónÛ vzná‰ejících se nad na‰imi hlava-
mi, kdyÏ jsme sedûli pfied publikem a hráli
jsme. Jednou bu‰ily silnû, kdyÏ skladatel na-
psal, Ïe melodie se musí hrát fortissimo, jindy
plynuly ti‰e, pianissimo, aÏ nesly‰nû, tak, Ïe
k nám dolehlo i náhodné k˘chnutí z hledi‰tû.
Pokud jsem sedûla po dirigentovû levici, mé
smysly oÏily, nervová zakonãení se stala citli-
vûj‰ími, vnímala jsem vÛni vypran˘ch odûvÛ
kolegÛ, vÛni divadelních líãidel, kdyÏ jsme hrá-
li v opefie, potom soustfiedûné tváfie, slavnost-
ní v˘raz dirigenta. Vnímala jsem kaÏd˘ tón, je-
hoÏ souãástí byly mé housle, kaÏd˘ dal‰í tón,
kter˘ krásu toho mého jen podtrhl. Mûla jsem
husí kÛÏi, kdyÏ se ozval chór, bylo jedno, jest-
li muÏsk˘, Ïensk˘, smí‰en˘, dûtsk˘.

Lidské hlasy, jeÏ s námi tvofiily jednotu.
KaÏd˘ jsme se ve skladbû ubírali svou ces-

tou, a pfiece jsme mûli stejn˘ smûr... A to celé
jsem cítila dvojnásobnû, kdyÏ jsme ãas od ãasu
hráli v kostelech. Akustika v chrámech je jiná,
taková mystická, lidi máte blíÏ a vût‰inou jsou
duchovnû zaloÏení, o to vût‰í pouto si s námi
bûhem té hodiny a pÛl vytvofiili. VÏdy jsem ráda
hrávala v kostelech, i kdyÏ jsem naoãkovaná
mámin˘mi proticírkevními názory. Je tam...
hm... je tam dobfie.
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Jednou na nûjakém mejdanu jsem vypila víc
vína neÏ obvykle a povûdûla jsem to kolegovi.
Co cítím, kdyÏ hraju. Jak to celé miluju. Îe se
mi st˘ská po ãasech, kdy jsem hrála sóla a or-
chestr se mi pfiizpÛsoboval. Jak vidím do hla-
vy kaÏdému skladateli, a kdyÏ hraju z jeho not,
pfied oãima mi vyskakují fotky z jeho Ïivota.
A vím, na co myslel. Co cítil. Co v‰echno do
tûch not ukryl. Mluvila jsem dlouho, rozhazo-
vala jsem rukama, tváfie mi zalila horká ãer-
veÀ, a kdyÏ jsem zmlkla, ten kolega jen opatr-
nû pfiik˘vl:

„Inu, co dodat. Je to pûkné hrát takhle v or-
chestru.“

Od té doby se mi trochu vyh˘bal. Nenápad-
nû, ale vyh˘bal.

Ale co ãekat od ãlovûka, kter˘ hraje na fagot.
Potom uÏ jsem o sv˘ch pocitech pfii hraní ne-

fiíkala nikomu. Oãividnû to tak nemûli ve svém
nitru v‰ichni a já jsem nechtûla, aby na mû po-
hlíÏeli jako na blázna. V‰echny, ktefií milovali
hudbu víc neÏ lidi a víc neÏ Ïivot, co bûÏnû Ïili,
povaÏovali za blázny. Robert Schumann pro
svoji manÏelku sloÏil desítky klavírních kon-
certÛ a ona si na to velmi potrpûla. Ale jednou
jí pfieskoãilo a Ïádala od nûj, aby pfiestal kom-
ponovat a vûnoval se jen rodinû. Pokusil se
o sebevraÏdu. Bylo mu ãtyfiicet pût let a skoãil
do R˘na. Zachránili ho, ale skonãil v blázinci.
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A dokoleãka opakoval – Neberte mi klavír, ne-
berte mi klavír... Chopin se nikdy neoÏenil,
i kdyÏ mûl mnoho známostí a v‰echny ho chtû-
ly dostat do chomoutu. Nedbal toho. Pr˘ jed-
nou poÏádal o ruku mladiãkou Marii, ale kdyÏ
se schylovalo k svatbû, onemocnûl, takÏe ji
museli odloÏit. Opakovalo se to nûkolikrát. Pr˘
psychika. Nechtûl se rozdvojovat. Chtûl Ïít jen
pro hudbu. Chápu. Chápu. Chápu. Velmi dob-
fie. A Johannes Brahms? Ten mûl ve svém Ïi-
votû ãas jen na prostitutky. Ani jednu nevyu-
Ïil víc neÏ dvakrát, aby se do nûj náhodou
nezamilovala. Láska k jednomu ãlovûku je zby-
teãnou pfiítûÏí, kdyÏ je va‰ím posláním vzbu-
zovat vá‰eÀ v milionech lidí...

Hudba byla moje svoboda. I kdyÏ jsem Ïila
v kruhu Dominika – hudba – Dominika – hud-
ba, cítila jsem se v tom kruhu svobodnû, pro-
toÏe v hudbû jsem vyráÏela na v˘lety do jiného
svûta a s Dominikou na ty reálné. Skoro kaÏd˘
víkend. Jen my dvû. Hory, mûsta, kina, koupa-
li‰tû, divadla, cokoli. Prostû silná dvojka.

TakÏe prázdno, o kterém vyprávûla moje
sestra, jsem necítila. Byla jsem plná svého svû-
ta, sv˘ch melodií, not a nic mi nechybûlo. Na-
opak, po kaÏdém rozchodu jsem si uvûdomila,
Ïe mi chybûlo to, co jsem milovala nejvíc.

Svoboda. V jakémkoli pomûru.
MoÏná proto mû to tak pfieválcovalo... pro-
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toÏe jsem nikdy nesnila o ãlovûku, vedle nûhoÏ
se budu cítit kompletní. Nikdy jsem nehledala
ãlovûka, kter˘ by mi zkvalitnil Ïivot. V‰echny
ty Ïvásty o tom, Ïe kaÏd˘ má nûkde na svûtû
svou poloviãku... MuÏe jsem potfiebovala asi
tak jako ryba kolo. Dost silná slova na to, aby
mi BÛh ukázal, Ïe se nehodí takhle mudrovat
ve tfiiceti...

Nebyla jsem pfiipravená, nebyla jsem ve
stfiehu.

Ale jak jsem se mûla bránit nûãemu, jehoÏ
sílu jsem neznala? A vÛbec, jak se lze bránit
lásce, která projde kaÏd˘m pórem tûla a jejíÏ
vedlej‰í pfiíznaky v‰ichni pfiekonají bez pro-
blémÛ?

Tedy – v‰ichni kromû mû?
ProtoÏe já skrz ucpané póry neumím d˘chat?
Myslím, Ïe sestra mi nerozumûla o nic víc

neÏ ostatní, a to jsem se spoléhala na fakt, Ïe
jsme se témûfi devût mûsícÛ dûlily o mámino
bfiicho. Nerozumûla mé neschopnosti kompro-
misÛ. Ani mé potfiebû svobodnû d˘chat. Tvrdi-
la, Ïe posedlost hudbou je jen berliãka, nûco,
o co se opírám, abych se nezbláznila z toho, Ïe
nemám nikoho, kdo by mû miloval... Nerozu-
mûla mi, tak jako jsem já nechápala, Ïe pût let
ãekala na muÏe, kterého nikdy nemohla mít.
ProtoÏe ho mûla jiná. A ta mûla na nûj právo.
Milovala ho, jako pes miluje svého pána, pod-
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fiídila mu cel˘ svÛj biorytmus. Ne proto, Ïe jí
to diktovala láska, spí‰ proto, Ïe on byl Ïena-
t˘ a dával se jí jen po kouskách. To pr˘ lidi
vzru‰uje. KdyÏ je v tom druhém stále nûco, co
nedostali, co zÛstalo nedobyté, a ãeká to jako
v˘zva... Bublina, ve které existovala a kterou
si nûkdy pletla s reáln˘m Ïivotem, praskla,
kdyÏ se na oslavû na‰ich spoleãn˘ch dvacát˘ch
sedm˘ch narozenin objevila drobná blond˘nka.
Prodrala se skrz lidi v klubu pfiímo ke mnû, po-
nûvadÏ podle vzhledu je vlastnû jedno, jestli já
nebo sestra, mûla stra‰nû smutné oãi a po-
prosila mû, abych jejího manÏela nechala na
pokoji. Pr˘ nikoho jiného nemá. Máma jí umfie-
la, kdyÏ byla malá, a otec Ïije nûkde v Polsku,
kam ho zavála práce. Bylo to absurdní, upro-
stfied hlasité hudby, skleniãek se sektem
a zbytkÛ narozeninového dortu jsem stála tvá-
fií v tváfi sestfiinû pfiíbûhu lásky, kter˘ nikoho
neãinil ‰Èastn˘m. A paradoxnû o ‰tûstí se nej-
víc bila ta, která se v nûm ocitla nevinnû. Ne-
dovolila mi ani nadechnout se, abych jí fiekla,
Ïe já jsem jenom dvojãe té, která s jejím mu-
Ïem tráví ãas v hotelov˘ch pokojích, potichu ze
sebe chrlila slova, která se v ní bÛhvíjak dlou-
ho hromadila. Zmínila se o dûtech, astmatu, jeÏ
trápí to star‰í, a kfiíÏi, na kter˘ pfiísahali, Ïe
spolu zÛstanou v dobrém i zlém.

„Dobfie, dobfie,“ pfiikyvovala jsem, neboÈ to
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kfiehké dûvãe mû dojímalo, „dobfie, tak já ho
tedy nechám b˘t,“ sly‰ela jsem se, jak fiíkám,
ona jen zvedla ty smutné oãi a témûfi nesly‰nû
se zeptala:

„Slibujete?“
Moje sestra nás alibisticky pozorovala z bez-

peãné vzdálenosti, a kdyÏ se blond˘nka pro-
drala skrz lidi zpût na ulici, tfiemi skoky byla
u mû, zatfiásla mnou, co chtûla ta chudûra, a já
jsem jí fiekla:

„Prosila mû, abych si na‰la muÏe, kter˘ bude
patfiit pouze mnû. ProtoÏe ten, s nímÏ spávám,
patfií jí.“

„JeÏí‰i, tyhle hysterky...“
„Nebyla hysterická.“
„AÈ sedí doma na zadku a pfiem˘‰lí o tom, co

dûlá ‰patnû, kdyÏ její muÏ chodí pofiád za
mnou.“

„MoÏná to nedûlá aÏ tak ‰patnû, kdyÏ on za
tebou jen chodí a nechce se mu zÛstat.“

„Chce b˘t se mnou, jenom ãeká na vhodn˘
okamÏik,“ pronesla nepfiesvûdãivû a nervóznû
se napila.

„Urãitû,“ poplácala jsem ji po ramenou a na-
lila jí dal‰í plnou skleniãku, protoÏe jsem vû-
dûla, Ïe ji bude potfiebovat. Netu‰ila, Ïe uÏ
vlastnû se Ïenáãem nechodí.

NeboÈ to m˘mi ústy slíbila jeho manÏelce.
Té, která bere slib pod kfiíÏem váÏnû...
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Bublina praskla a moje sestra pochopila, Ïe
zaparkovala ve slepé uliãce. A neÏ z ní vycou-
vala a znovu se zafiadila do proudu normální-
ho Ïivota, sedávala bezdu‰e vÏdy tam, kde ji to
chytilo.

„To není stejné, jako kdyÏ má‰ zlomené srd-
ce,“ fiíkala mi, kdyÏ jsem se jí ptala, jak se má.
„Já se cítím polámaná úplnû celá.“ Celou dobu
drÏela v ruce mobilní telefon, i s ním spala, ãe-
kala, jestli se ozve, nebo tûch pût let zbabûle
zahodí bez rozlouãení. Ale mobil mlãel. Ostat-
nû, o ãem si mûli povídat? Kecy typu – Potka-
li jsme se ve ‰patnou dobu nebo Budu ‰Èastn˘,
kdyÏ bude‰ ‰Èastná s nûk˘m jin˘m?

Volala a psala jsem jí jen já. A máma a moje
malá Dominika. (Ty dvû samozfiejmû netu‰ily,
Ïe dotyãn˘ byl Ïenat˘. To se neslu‰elo fiíkat.)

VÏdy kdyÏ jsem k ní pfii‰la, poslouchala pís-
niãku KríÏ od Mariky Gombitové, pila bylinko-
v˘ ãaj od mámy a ptala se, zda je to opravdu
definitivní.

„Opravdu,“ pfiik˘vla jsem, ona se schoulila
do klubíãka a pfiehrávaã dala trochu hlasitûji,
protoÏe Marika zpívala – Svet patrí zl˘m, moÏ-
no t˘m je krásny...

„Stejnû se jí bude kurvit, ví‰?“ vzdychla po-
tom. „On ji nemá rád.“

Pohladila jsem ji po dlouh˘ch vlasech, teh-
dy i dlouho nemyt˘ch, a mlãela jsem.
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Moje sestra tak moc chtûla Ïít ve vztahu.
MoÏná Ïe v jakémkoli. Jen aby nebyla sama.

V principu jsme to zvládly v pohodû, nûkoli-
krát jsem ji vzala mezi lidi. Vypadaly jsme jako
vystfiiÏené z Ïenského ãasopisu, kde je stejná
Ïena nafocená pfied úpravou a po ní. Sestra
v zuboÏeném stavu, já celkem v pofiádku. Daly
jsme si drink, já jeden, ona nûkolik, pro‰ly
jsme si desetkrát tent˘Ï dialog – od otázky
Proã právû já pfies Se Ïenat˘mi nikdy víc aÏ po
Ale já jsem ho fakt milovala – a potom jsem do-
hlédla na to, aby ji to nevtáhlo do prvního ka-
definictví, kde by si nechala ostfiíhat své dlou-
hé vlasy. PonûvadÏ to dûlají v‰echny opu‰tûné
Ïeny. Mûní úães.

Jako by byl problém ve vlasech.
Kdyby zmûnily my‰lení, bylo by to efektiv-

nûj‰í. A levnûj‰í.

Úplnou katastrofu jsem odvrátila tehdy, kdyÏ
sestra vysvûtlovala mojí Dominice nûco z ma-
tiky, mobil mûla v kuchyni po mé pravici, bli-
kala na nûm esemeska a já, vÛbec nevím proã,
jsem zcela automaticky po nûm sáhla a zprá-
vu jsem si pfieãetla:

Zítra ve tfii tam jako vÏdycky?
To tam stálo, ãerné na bílém nebo na jakém,

nevím, jak se dá definovat barva displeje tele-
fonu. Drzé. Po mûsíci, poté co potrápil celé své
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okolí, chtûl bez problémÛ v‰echno vrátit tam,
kde bylo dobfie jen jemu. Sobeck˘ bezpátefiní
hajzl. Vzpomnûla jsem si na drobnou blond˘n-
ku. Na to, jak sebou moje sestra trhne, vÏdy-
cky kdyÏ její telefon vydá nûjak˘ zvuk...

Ruce se mi trochu tfiásly, párkrát jsem na-
sucho polkla, protoÏe takovéhle vûci by se
asi dûlat nemûly, ale prsty jsem mûla velmi
rychlé.

Nepfiijdu. Budu ti vdûãná, kdyÏ mû pfiestane‰
kontaktovat.

Odeslat. Poãkat na v˘pis. Doruãeno. Vyma-
zat. V‰echno. Modlit se, aby Dominika je‰tû
chvíli nechápala, neboÈ mÛÏe pfiijít odpovûì.
BÛh stál pfii mnû. Odpovûì pfii‰la. Obratem.
UraÏená. Nûco ve smyslu – Jak chce‰, v‰ak ty
sama pfiijde‰ na to, Ïe ti chybím. Fajn. TakÏe
dá pokoj a sestru bude trestat tichem. Ona se
mu neozve. Vím to. Vyléãí se.

UloÏila jsem mobil znovu na místo po mé
pravici a ruce se mi tfiást pfiestaly...

Po roce se vdala. Moje sestra. Za Igora, ko-
legu ze ‰koly. Kdyby uãil aspoÀ tûlesnou v˘-
chovu nebo nûco víc sexy, nic nefieknu, ale on
byl celé dny zavfien˘ ve ‰kolní dílnû, kam cho-
dily dûti na pracovní vyuãování. Pr˘ ji zaujal,
neboÈ byl zruãn˘ a mil˘. Byla to naprostá tra-
gédie, sestra se tak úpornû snaÏila, aby neby-
lo vidût, jak se k sobû nehodí, Ïe jsme nemûli
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srdce pfiipomínat jí to. Jenom jsme trpûlivû ãe-
kali, kdy ji to pfiestane bavit. ProtoÏe nás to
moc nebavilo. Igor byl rozen˘ vypravûã. Roze-
n˘. Vyprávûl stále, bez pfiestávky, na kaÏdé
téma mûl historku, která pfiipadala vtipná jen
jemu, a stávalo se pomûrnû ãasto, Ïe se sám
sobû tak s chutí smál, aÏ se plácal rukama do
stehen. Chápu, sestru to mohlo v jejím depre-
sivním období po Ïenáãovi bavit, nemusela nic
fiíkat a necítila se sama. Ale on byl kromû toho
chytr˘ jak rádio, v‰echno vûdûl líp neÏ kter˘-
koli odborník, takÏe v prÛbûhu nûkolika t˘dnÛ
vysvûtlil mámû zásadní problém katolické
církve a otci se upfiímnû divil, Ïe vûfií vlastní
pfiedpovûdi poãasí. A na moji adresu fiíkal nûco
jako – Ty, Martinko, jsi o nûco o‰klivûj‰í klon
mé Ïeny...

Co vám mám povídat, byl fakt oblíben˘.
„Jen aby neotûhotnûla,“ fiíkávala máma, kdyÏ

jsme ho pomlouvaly. „Mít vás obû s dûtmi a bez
muÏÛ...“

„Prosím tû, ten bude kolem toho tak Ïvanit,
Ïe se k dûlání dûtí nikdy nedostane,“ pronesl
otec klidnû a mûl asi trochu pravdu.

Sestra se totiÏ ze zoufalství zapletla s nû-
k˘m, kdo ménû kecal a víc sexoval, a kdyÏ se
o tom Igor dozvûdûl, ulevilo se jí, protoÏe si
myslela, Ïe je to konec manÏelství. M˘lila se.
Rozhodl se bojovat. Na základû toho, co se sta-
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lo, si vyhodnotil, kde se stala chyba, a svÛj po-
stoj k intimnímu Ïivotu radikálnû zmûnil. Tak
v sestfiinû Ïivotû opût hrál velkou roli mobilní
telefon, tentokrát ale nemlãel, tentokrát neu-
stále pípal. Igor. Posílal jí esemesky typu:

Dnes vezmu do úst lalÛãek tvého ucha a s ra-
dostí budu poslouchat slastné vzdechy, které vy-
dá‰...

Nebo:
Vzru‰uje mû uÏ pouhé pomy‰lení na to, Ïe tvo-

je jeskyÀka je pfiipravená, abych ji zaplnil...
Nebo nejhor‰í:
Miluju chloupky na tv˘ch nohách. Jednou je

v‰echny spoãítám. Jsou tak krásnû kuãeravé...
„Ty má‰ na nohou kuãeravé chlupy?“ zepta-

la jsem se, kdyÏ mi sestra se zdû‰ením ve tvá-
fii ukazovala ta lyrická vyznání.

„Nemám Ïádné!“
„Tak to má spoãítané raz dva.“
„Fuj, aÈ mi to nepí‰e,“ zamumlala.
„Je to tvÛj muÏ.“
„Já uÏ ho nechci,“ zamumlala znovu.
„Velmi nezralé.“
„Je mi odporn˘.“
„Jak moc?“
„Nejvíc na svûtû.“
„To mÛÏe soud charakterizovat jako jist˘

druh lásky.“
„Jak˘ soud?“
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„Rozvodov˘, ty nemehlo.“
„To se nedá jinak zru‰it?“
„Je‰tû ho mÛÏe‰ zavraÏdit.“
„Ááálééé,“ zamumlala zas.
Je tfieba fiíct, Ïe podobn˘ druh esemesek do-

stávala moje sestra i z jiného ãísla, tedy od ãlo-
vûka, s nímÏ proÏívala milostnou aférku, ale ty
jí, pfiirozenû, nechutné, dotûrné a trapné ne-
pfiipadaly. Podezfiívám Igora, Ïe jí koukal do
mobilu, nûkolik jich tam na‰el a rozhodl se
o ni bojovat stejn˘mi zbranûmi. Rozdíl byl jen
v tom, Ïe jeho kolt moji sestru vÛbec nezajímal.

Ach jo.
KdyÏ je po tfiech velmi nepfiíjemn˘ch stáních

rozvedli – on nechtûl, ona chtûla, on chtûl jít
k terapeutovi, ona nechtûla, on jí vynadal do
kurev, ona pfiiznala i vymy‰lené milence –, fiek-
la si, Ïe se musí nauãit Ïít také sama se sebou.

B˘t s chlapem za kaÏdou cenu je pûkná kra-
vina.

Nûkdy Ïena musí stát sama na vlastních no-
hou, aby zjistila, jestli vÛbec je‰tû stát umí...

Máma sestfie pomohla. Vzala ji nûkam do
Maìarska k Indovi, kter˘ tam provozoval malé
ajurvédské koupele, a vrátily se aÏ po tfiech
t˘dnech. Bez televize a internetu hodnû cviãi-
ly, hodnû meditovaly, pily oleje, které je mûly
detoxikovat, a sestra mûla najít vnitfiní rovno-
váhu. Podafiilo se jí to jen ãásteãnû, podle mû
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jí k úplné pohodû chybûlo je‰tû nûkolik let ta-
kovéhoto pobytu, ale to by uÏ potfieboval ozdrav-
nou kúru i Ind, co je odoln˘ vÛãi v‰emu.

Její první vûta, kdyÏ jsme se doma pfiivítaly,
byla:

„Neshánûl mû nûkdo?“ Já jsem jen zavrtûla
hlavou a máma ji upozornila, Ïe ty koupele
byly pfiíli‰ drahé na to, aby se zajímala o své
kluky.

„Jasnû, maminko,“ políbila ji sestra a máma
ji nûÏnû pohladila.

Máma a sestra mûly v˘jimeãn˘ vztah.
Nevadí.
Netrvalo dlouho a sestra „náhodou“ potkala

svého spoluÏáka z gymplu. A on si jí postûÏo-
val, Ïe „náhodou“ je jeho manÏelství v tros-
kách. Sestra s ním posedûla u kávy, probrala
Ïenu, dûti, a kdyÏ jí fiekl: „Ty jsi taková, ví‰,
úplnû jiná neÏ moje manÏelka,“ usoudila, Ïe
moÏná je to ten prav˘.

Neptejte se, jak to skonãilo.
·patnû.
Myslím, Ïe ten jí zlomil srdce doopravdy. Ne-

boÈ manÏelskou krizi pfiedstíral, aby moji sest-
ru s vlasy po pás a s chlapeckou postavou do-
stal do postele v zahradním domku. Vyprávûl
o dûtech, které chtûl se sestrou mít. O starém
bytû s du‰í v centru mûsta, kter˘ si koupí, aby
mohla chodit do ‰koly pû‰ky. A kdyÏ sestra ko-
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neãnû pochopila rozdíl mezi Hannou Montanou
a Miley Cyrus, aby na‰la spoleãnou fieã s jeho
dcerou, poslal ji k ãertu.

„Jsem naivní, hloupá, nebo mám jen smÛlu
na muÏe?“ ptala se mû opfiená o mámin sporák,
na nûmÏ se dûlaly lilky s cuketou k veãefii,
a zase vypadala ztrhanû. Dlouhé tmavé vlasy
jí lemovaly bledou tváfi a mnû jí bylo líto.

„Od kaÏdého nûco,“ odvûtila jsem.
Zavrtûla hlavou.
„Nechápu to, fakt to nechápu. NedokáÏu roz-

poznat, kter˘ chlap za to opravdu stojí.“
„Îádn˘ chlap nestojí za to, aby ses trápila,“

odpovûdûla jsem jí, ale neposlouchala mû.
„Je mi tfiicet a jsem hloupá jako tágo.“
Dolila jsem víno jak sobû, tak jí, a neÏ jsem

fiekla nûco chlácholivého, ozval se otec od po-
ãítaãe:

„Vûk vás pfied hloupostí nezachrání, dûv-
ãata.“

Pronesl to klidnû, civilním tónem, ani neod-
trhl oãi od obrazovky.

Sestra se pobavenû u‰klíbla.
A já, netu‰íc, Ïe pfiíjemné mírné klima

u m˘ch rodiãÛ se kvÛli nûmu jednou zmûní na
nesnesitelné, jsem mûla tehdy fiíct:

„VÏdyÈ ani tebe, táto.“
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