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triskaidekafobie

Je neděle ráno. Slyším náš modem vyhrávat neumělý jazz, jak se 
matka připojuje na internet. Jsem v koupelně.

Nedávno jsem zjistil, že moje matka zadává do vyhledávače 
Yahoo názvy zatím nepopsaných mentálních stavů: „halucinační 
syndrom dospívajících“, „problém s hyperaktivní představivostí“, 
„holistický stabilizátor chování“.

Když do Yahoo zadáte „halucinační syndrom dospívání“, jako 
první se zobrazí stránka zabývající se Cotardovým syndromem. 
Cotardův syndrom je forma autismu, kdy jsou lidé přesvědčení, že 
jsou mrtví. Na stránce je také několik vybraných citátů od obětí této 
choroby. Nějaký čas jsem těmito frázemi vycpával odmlky během 
konverzace u večeře, nebo když se mě matka ptala, co bylo ve škole.

„Mé tělo je jen skořápka.“
„Moje útroby jsou z kamene.“
„Mrtvý jsem už léta.“
Už jsem to říkat přestal. Čím víc jsem předstíral, že jsem mrt-

vola, tím méně otevřená matka v otázkách duševního zdraví byla. 
Sepisoval jsem pro rodiče dotazníky. Chtěl jsem je lépe poznat. 
Ptal jsem se třeba:

Jaké dědičné choroby můžu zdědit?

Jaké fi nance a nemovitosti můžu zdědit?

 Kdyby bylo vaše dítě adoptované, v kolika letech byste mu 
řekli o jeho pravé matce?

 a) 4−8
 b) 9−14
 c) 15−18
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Je mi skoro patnáct.
Vždycky se na dotazník podívali, ale nikdy ho nevyplnili.
Od té doby používám pro odhalení tajemství svých rodičů 

skrytou analýzu.
Jedna z věcí, které jsem objevil, je, že vousy mého otce vypadají 

zdálky zrzavé, ale když se k nim přiblížíte, tak je to ve skutečnosti 
rafi novaná směs černé, blonďaté a jahodové.

Také jsem zjistil, že moji rodiče spolu už dva měsíce nesoulo-
žili. Sleduji jejich intimní život prostřednictvím stmívače v jejich 
ložnici. Vím, že když to dělají, tak je druhý den stmívač stále ještě 
stažený na půlku.

A také jsem přišel na to, že můj otec trpí záchvaty deprese: 
našel jsem prázdnou lahvičku tricyklických antidepresiv, která 
ležela v proutěném košíku pod jeho nočním stolkem. Pořád tu 
lahvičku mám schovanou mezi starými transformery. Deprese 
přichází jako kola v boxu. Táta je v modrém rohu. 

Poznat začátek otcova záchvatu deprese vyžaduje veškerou 
moji intuici. Zde jsou signály: zaprvé, ze svého pokoje v podkro-
ví slyším, jak vyndává nádobí z myčky. Zadruhé, když píše, tlačí 
na tužku tak, že na našem plastovém, lehce omyvatelném ubruse 
jsou v určitém úhlu vidět otisky dva až tři dny starých vzkazů.

 Šel jsem na jógu, 
 jehněčí je v lednici
                                Ll

 Šel jsem do Sainsbury’s
                                        Ll

 Prosím, nahrát kanál 4, 21.00
                                                   Lloyd

Otec na televizi nekouká, jen si pořád něco nahrává.
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Existují i metody, jak zjistit, že záchvat deprese skončil: když 
táta použije složitou slovní hříčku nebo když působí jako gay 
nebo orientálec. To jsou dobrá znamení.

Abych si mohl dělat plány do budoucna, je v mém zájmu, abych 
o mentálních problémech svých rodičů věděl už od nejútlejšího 
věku.

Pro stav matky jsem ještě nezvolil výstižné označení. Má štěstí, 
protože její mentální neduhy lze lehce zaměnit za povahové rysy: 
přívětivost, šarm a mírnost.

O lidské povaze jsem se toho z víkendových ranních talkshow 
na ITV naučil víc než ona za celý život. Třeba jí řeknu: „Nejsi 
ochotná pojmenovat to vakuum ve svých mezilidských zkuše-
nostech,“ ale ona mě neposlouchá.

Dle jistých důkazů může za duševní zdraví mé matky její prá-
ce. Pracuje na magistrátu v právním oddělení. Má spoustu kole-
gů. Jedno z pravidel v její kanceláři je, že když máte narozeniny, 
tak je vaší povinností přinést si do práce svůj vlastní dort.

Čímž se dostáváme zpátky ke skříňce s léky.
Odsunu zrcadlová dvířka a můj obličej se prolne do černobí-

lých krabiček od mastí na předpis, tablet v blistrech a hnědých 
lahviček ucpaných vatou. Je tam Imodium, Canesten, Piriton, 
Robitussin a několik podezřelých holistických dryáků: arnica, 
echinacea, třezalka a pár sušených listů aloe vera.

Jsou přesvědčení, že mám nějaké emocionální potíže. Myslím, 
že právě proto mě nechtějí zatěžovat těmi svými. Ale nechápou, 
že jejich problémy jsou už i mými problémy. Vždyť můžu zdědit 
matčiny slabé slzné kanálky. Když fouká, z vnějších koutků očí jí 
vystoupí slzy a stékají jí k ušním lalůčkům.

Došel jsem k závěru, že nejlepší způsob, jak rodiče přinutit 
k otevřenosti, je působit dojmem, že jsem emocionálně stabilní. 
Řeknu jim, že půjdu k psychologovi a že podle jeho (nebo jejího) 
názoru jsem celkově v pořádku až na to, že se cítím odříznutý 
od svých rodičů, a že by ke mně měli být sdílnější.
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Kousek od našeho domu je klinika s celou řadou terapeutů: 
fyzio-, psycho-, ergo-. Zvažuji, který z terapeutů bude nejschůd-
nější. Moje tělo je v podstatě dokonalé, takže nakonec volím 
Dr. Andrewa Goddarda, B. Sc. M. Sc., fyzioterapeuta.

Když tam zavolám, ozve se sekretář. Říkám mu, že potřebuji 
k Andrewovi objednat na brzo ráno, protože musím do školy. Prý 
můžu přijít ve čtvrtek ráno. Ptá se, jestli jsem už na klinice byl. 
Nebyl. Ptá se, jestli vím, kde to je, a já odpovídám, že ano, že tam 
u houpaček.

Ohromuje mě, že ve Zlatých stránkách jsou uvedené i detek-
tivní kanceláře. Opravdové detektivní kanceláře. Jedna z nich má 
slogan: „Můžete prchat, ale neschováte se.“ Ohnu roh stránky, 
abych ji později snáz našel.

Čtvrtek ráno. Většinou se nechávám budit od mamky, ale dnes-
ka jsem si nařídil budík na sedm. I zpod peřiny ho slyším, jak 
bečí na druhém konci pokoje. Schoval jsem ho do umělohmotné 
krabice na rozbité joysticky, abych musel vylézt z postele, projít 
pokojem, vytáhnout ho za šňůru z krabice a teprve potom za-
máčknout. Byl to taktický manévr mého minulého já. Umí být 
pěkně kruté. 

Jak ho tak poslouchám, připomíná mi takový ten autoalarm, 
co se rozeřve, kdykoli kolem projede těžký náklaďák. Kvílí jako 
nějaké robotické mimino.

To auto patří pánovi z čísla šestnáct v Grovelands Terrace, ulici 
pod námi. Je to pansexuál. Pansexuály sexuálně přitahuje úplně 
všechno. Živé nebo neživé, je jim to jedno: rukavice, česnek, Bib-
le. Má dvě auta: Volkswagen Polo pro všední dny a žlutý Lotus 
Elise pro zvláštní příležitosti. VW parkuje před domem a lotuse 
vzadu na mé cestě. Je to jediné žluté auto v ulici. A je hrozně 
citlivé.

Už mnohokrát jsem ho pozoroval, jak probíhá zahrádkou za 
domem, otevírá branku a klíčky míří na cestu. Kvílení ustane. 
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Když se to stane v noci, tak se podívá, v kolika oknech v mé ulici 
se rozsvítilo. Zkontroluje, jestli na autě nejsou žádné škrábance, 
a láskyplně přejede širokou dlaní po kapotě a po střeše.

Jednou v noci řvalo bez přestání od půlnoci do čtyř hodin 
ráno. Druhý den nám Griffi  thsová dala test z matematiky, a tak 
jsem mu chtěl dát najevo, že v naší komunitě není takové chování 
přijatelné. Takže jsem kolem oběda přišel domů – po velmi sla-
bém výkonu v testu – vyšel na ulici a vyzvracel se mu na kapotu 
toho jeho lotusu. Byly to převážně borůvkové plněné kapsičky. 
Odpolední déšť byl vydatný a kolem páté už byla výchovná lekce 
smytá.

Když sejdu dolů na snídani, táta se mě ptá, proč vstávám tak 
brzo. „V 8.30 jsem objednaný k terapeutovi, Dr. Goddardovi, 
B. Sc. Hons.“ Říkám to, jako kdyby tahle nově objevená schop-
nost přejímat zodpovědnost nic neznamenala.

Strne uprostřed krájení banánů do svého müsli. Rozevřená ba-
nánová slupka mu sedí v dlani, aby ho chránila před vertikálními 
záseky lžíce. Tenhle člověk ví, co je to dospělost.

„Á, ano. To je dobře, Olivere,“ přikývne.
Táta si potrpí na přípravu; müsli si nechává přes noc v lednič-

ce, aby úplně nasáklo polotučným mlékem.
„Jo, nic závažného. Jen bych si rád popovídal o pár věcech,“ 

říkám zcela nenuceně.
„To je správné, Olivere. Chceš nějaké peníze?“
„Jo.“
Vytáhne peněženku a podá mi dvacku a desetilibrovku. Vždyc-

ky vím, že utrácím tátovy peníze, protože dvacky překládá rubem 
k sobě jako peřiny, aby se mu dobře vešly do peněženky. Slepci si 
bankovky také překládají.

„Osm třicet,“ podívá se na hodinky. „Odvezu tě tam.“
„Je to jen na Walter’s Road. Půjdu pěšky.“
„Ne, ne,“ opáčí. „Rád tě odvezu.“
V autě se ke mně táta chová mile.
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„Opravdu jsi mě překvapil,“ podívá se do bočního zrcátka, za-
pne pravý blinkr a odbočí na Walter’s Road, „že ses k tomu roz-
hodl, Olivere.“

„Vždyť to nic není.“
„Ale víš co, kdyby sis chtěl o čemkoli promluvit, tak já a máma 

už máme taky něco za sebou, třeba bychom ti mohli pomoct.“
„S čím jako?“ zeptám se.
„Víš, nejsme zas tak upjatí, jak si myslíš,“ vysvětluje a letmý 

pohled stranou může znamenat jedině erotické večírky.
„Někdy si s tebou rád popovídám, tati.“
„Jo? To by bylo skvělé.“
Usmívám se, protože chci, aby si myslel, že jsme teď kamarádi. 

On se usmívá, protože si myslí, že je dobrý otec.
Táta zastaví před klinikou a pozoruje mě, jak procházím přes 

nádvoří. Zamávám mu. Jeho tvář je napjatá a zračí se v ní směsice 
pýchy a smutku.

Ordinace vůbec nevypadá jako nemocnice. Připomíná mi do-
mek prarodičů: samé balustrády a koberce. Na stěně je plakát 
s vyobrazením páteře, která se prohýbá jako kobra předtím, než 
vystříkne jed. Po šipkách dojdu až do čekárny.

Na recepci nikdo není. Palcem stisknu zvonek přibitý k pultu. 
Vedle něj je napsáno: „Zvoňte v případě nepřítomnosti“.

Zvoním, dokud seshora nezaslechnu kroky.
Ze stojanu s novinami si vyberu noviny Independent a posa-

dím se na židli vedle stojanu s vodou značky Edenspring. I když 
nemám žízeň, stejně si natočím vodu do kelímku, jen abych viděl 
tu průhlednou medúzu, jak se bude probublávat k hladině.

Židle jsou vytvarované tak, aby zlepšily držení těla. Narovnám 
se. Předstírám, že si čtu noviny. Připadám si jako člověk dojíždě-
jící do práce.

Nějaký hlas říká, že musím být pan Tate. Zvednu oči. Stojí pře-
de mnou a drží desky se sponou. Má velké ruce. Poznávám ho.
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„Jestli bys prosím vyplnil tenhle formulář, a můžeme začít,“ 
podává mi desky. „Bydlíš v čísle patnáct, že ano? Jill je tvoje 
máma?“ ptá se.

Zjišťuju, že je to ten pansexuál, co bydlí na Grovelands Terra-
ce. Překvapuje mě, že pansexuálové můžou dělat na recepci.

Překonám nutkání napsat falešnou adresu.
„Tak, výborně. Teď pojď prosím za mnou.“
Vejdeme do místnosti s postelí podobnou nosítkům a s kost-

livcem postaveným v rohu. Jsme tam jen my dva. Pansexuál se 
usadí do doktorského křesla.

„Pardon, asi jsem se ještě nepředstavil. Jsem doktor Goddard,“ 
podává mi ruku, „ale říkej mi Andrewe.“

Zblízka jsou jeho ruce ještě větší. Teda ne doopravdy – je to 
jen otázka měřítka.

„Takže,“ mrkne na můj formulář, „Olivere. O co jde?“
Řeknu mu, že jde o moje záda. Že mě bolí.
„Dobrá, mohl by ses prosím vysvléct – až do trenýrek – 

a podíváme se na tebe.“ Nevyjádřeným podmětem „my“ myslí 
„já“.

Musím se přemáhat, abych se necítil sexuálně ohrožený. Není 
na mně nic zvláštního; je klidně možné, že ho přitahuje třeba 
tiskárna.

Zuju si boty, sundám si džíny, ale ponožky si nechám. Pak si 
svléknu svetr a tričko najednou, abych ušetřil čas.

„Za bolavá záda může často životní styl.“ Stiskne několik klá-
ves na klávesnici. „Trávíš hodně času vsedě?“

„Sedím ve škole,“ odpovídám. „A taky sedím u stolu ve svém 
pokoji v podkroví.“

Přikývne a otočí se k monitoru počítače.
„Vidím na všechny zahrady ve vaší ulici,“ utrousím.
Něco si čte a mhouří oči.
„Mhm,“ odpoví.
Pořád mačká šipku dolů.
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Počkám, až mu ta informace dojde. Zarazí se a otočí se ke mně. 
Přikývne, zamrká a pak ukáže na moje nohy. „Olivere, na svůj věk 
jsi vysoký a máš dlouhé stehenní kosti. To znamená, že ti většina 
židlí nevyhovuje.“

Položím si ruce na stehna.
„Buď se musíš hrbit, nebo zaklánět.“
Narovnám se na židli.
„Vyskoč si tady na lehátko a uvidíme, co se dá dělat.“
Výrazem „vyskoč“ myslí „posaď se“. Posadím se na postel 

a nohy mi visí přes její okraj.
„Víte, kdo jsou to pansexuálové?“ zeptám se ho ostražitě.
Zarazí se. „Ne, nevím.“ Obejde postel a postaví se za mě. „Ně-

kdo, kdo má rád Petra Pana?“
To je vtip.
Prsty mi proběhne po zádech. „Proč se na to ptáš?“
„Znáte vašeho souseda, toho chlapa z čísla patnáct?“ zeptám 

se.
„Myslíš pana Sheridana?“
„Je to koňský řezník. Zabíjí koně.“
Nic neříká. Hladí mě po zádech asi u šestého obratle.
„Mohl by sis lehnout břichem dolů, Olivere? Obličejem sem.“ 

Mohl říct „na břicho“ a ušetřil by jednu slabiku.
Ukazuje na díru, něco jako záchodové prkénko, na jednom 

konci postele.
„Sem, Andrewe?“ zeptám se.
Přikývne. Otočím se na břicho a strčím nos do díry.
„Teď stáhnu lehátko níž, Olivere.“ Lehátko na chvíli ožije a kles-

ne. Přemýšlím, jestli lhal, když tvrdil, že nezná výraz pansexuál.
Masíruje mi okolí osmého obratle. „Pana Sheridana znám cel-

kem dobře, Olivere.“ Teď se přesunul k mému krku.
„Je to malíř pokojů.“
Prohmatává mě asi u devátého obratle.
„Ale má oči zabijáka, a i zabijácké oblečení, Andrewe.“
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Moje máma říká, že pokud si chcete zapamatovat něčí jméno, 
tak jím dotyčného musíte během úvodní konverzace minimálně 
dvakrát oslovit.

Vidím jen malý kousek bleděmodrého koberce. Přemýšlím, že 
bych na něj plivl. Nebo se pokusil vyzvracet.

Trochu víc mi zatlačí na krk.
„Ta rodina v čísle třináct jsou zoro…“ dojde mi dech, jak mi 

hněte záda. „Zoroastrijci. Zoroastrismus je předislámské nábo-
ženství starověké Persie.“

Nemůžu nehekat. Doufám, že si nemyslí, že se mi to líbí.
„Hmm, já si jsem celkem jistý, že jsou muslimové, Olivere.“ 

Zatlačí mi na krk. Kdybych chtěl zvracet, tak teď by to šlo.
„Dobrá,“ říká. Nějaký přístroj zapípá, jako když se vypne tele-

vize. „Teď si tě projedu ultrazvukem.“ Nevím, co je to ultrazvuk. 
Jindy bych si slovo poznamenal na ruku, ale v tomhle případě 
se musím jen kousnout zevnitř do tváře, abych si to pak připo-
mněl.

„Tohle bude studit,“ varuje mě a já mám pocit, jako by mi na 
záda rozklepnul vajíčko. Není to nepříjemné.

Uvažuji o tom, co mi řekl o té rodině ze třináctky a o tom 
chlapovi z čísla patnáct. Přemýšlím o tom, jak mi sahá na záda, 
a o modelu kostry a o tom, jak říkal, že mám dlouhé stehenní 
kosti.

Klidně bych se mohl vyzvracet.
Maže mi gelem záda a lopatky a je to, jako kdyby po mně jezdil 

kuličkovým deodorantem. Já ještě deodorant používat nemusím. 
Chips říká, že kuličkový deodorant je pro teplouše.

„Pozvracel jsem vám auto,“ vyhrknu. Přestane mě mazat.
„Cože?“
Špatně se mi mluví, protože mám čelisti stažené k sobě.
„Kapotu. Ale nezůstalo to tam, protože pršelo.“
„Ty jsi mi pozvracel auto?“ ptá se. Je to jako mluvit s mimi-

nem.
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„Jo, pozvracel jsem vám auto. To žluté. Ten váš alarm řval ce-
lou noc a já vám chtěl dát za vyučenou.“

Opravdu se mi začíná dělat špatně. Obličej se mi začíná od-
krvovat. Další zapípání. Myslím, že něco vypnul. Slyším, jak pře-
chází sem a tam. Cítím se zranitelný. Občas zahlédnu jeden jeho 
mokasín. Pak se zastaví. Čekám, že něco řekne nebo udělá.

„Můžeš se posadit Olivere. Už jsme skončili.“

Pak byl ke mně doktor milý. Řekl mi, že jsem naprosto zdravý 
a záda že mám v pořádku. Dal mi zadarmo bederní opěrku, ta-
kový polštářek ve tvaru klobásy, protože, jak říkal, chce, abychom 
od nynějška už byli přátelé.

Než otevřu vchodové dveře, schovám si bederní opěrku pod 
tričko.

Máma čeká vevnitř. Sedí na předposledním schodě.
„Jak to šlo?“
„Výborně – moc se mi ulevilo.“
Vlasy má ještě napůl mokré. Hněď na konečcích je tmavší 

než u kořínků.
„To je dobře. Půjdeš tam znovu?“
„Ne, ukázalo se, že jsem měl jen takové malé trauma z dět-

ství; celkem rychle se to srovnalo. Říkal, že jedním z mých hlav-
ních problémů je to, že si nejsem dostatečně blízký s rodiči. Prý 
toho se mnou sdílejí moc málo.“

Pozoruje mě. Má na sobě příšernou fi alovou fl eecovou mi-
kinu.

„Co to máš pod svetrem?“ ptá se.
Podívám se na svůj soudkovitý hrudník.
„Nový polštář.“
„Cože?“
„Abych mohl v noci spát. Měl jsem potíže se spaním. Je to 

hlavně vaše chyba.“
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„Můžu se na něj podívat?“
„Ne. Lhal jsem. Jsou to srolované pornočasopisy.“
Pohlédne na mě úkosem.
„Oli, řekni mi, co to máš pod svetrem.“
Právě v takovýchhle okamžicích jsem vděčný za to, že jsem 

puberťák.
Využiji výhody současného postoje mých rodičů ke sprostým 

slovům – totiž že je to moje věc.
„Do prdele sakra!“ zařvu a proběhnu kolem ní, schody beru 

po třech. Díky Bohu za dlouhé stehenní kosti.
Vyběhnu do svého pokoje, posadím se ke stolu a začnu psát 

povídku:

V naší sluneční soustavě je devět planet a Saturn je z nich největší. Formy ži-
vota na Saturnu jsou tiché. Nepotřebují ústa, protože komunikují prostřed-
nictvím myšlenek, ne řeči.

„Chci zůstat ve svém pokoji,“ myslí mladý Saturňan své matce.
Jeho matka tomu naprosto rozumí. Chápe, co má na mysli, tak, jak by to 

mluvené pozemské slabiky nikdy nedokázaly vyjádřit. Ví, že prostě chce být 
sám – není potřeba ptát se, jestli je v pořádku, bát se o něj nebo nechávat 
po domě brožurky.

Přejedu jazykem po rance v puse. Pak se podívám do encyklope-
die na slovo ultrazvuk.

Ultrazvuk je technologie využívající vysokofrekvenční zvuko-
vé vlny ke studiu těžko dostupných oblastí lidského těla. Ultra-
zvuk byl poprvé vyvinut během druhé světové války pro detekci 
objektů pod vodní hladinou: hlubinných pum, ponorek, Atlan-
tidy apod.

První věc, co jsem kdy ukradl, byly tři libry a čtyřicet pět pencí 
z krbové římsy na narozeninové oslavě Iana Grista. Utratil jsem 
to za lepidlo Copydex.

Druhá věc, co jsem kdy ukradl, byla tátova encyklopedie.
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Způsobil jsem tím malou hádku mezi mámou a tátou. On tvr-
dil: „Po použití ji vždycky vracím přesně na to samé místo – po-
dívej se! – není tam.“

Druhý den šel do města a koupil dva vázané výtisky té ency-
klopedie; jeden černý a druhý tmavě modrý.

„Tak,“ řekl, „teď jsem ti koupil tvoji vlastní encyklopedii.“
Slyšel jsem žuchnutí knihy na mámin stůl.
O několik měsíců později, když byla máma pryč na nějaké 

konferenci, jsem položil jeho starou encyklopedii na podlahu 
před svůj pokoj. Chtěl jsem, aby ji našel. Byla otevřená na strán-
kách 112–113, na hesle „kognitivní disonance“:

Kognitivní disonance je stav, který poprvé popsal psycholog Leon Festinger 
v roce 1956 v rámci své hypotézy kognitivní konzistence.

Kognitivní disonance je stav rozporu mezi poznáními.

Kognitivní znamená týkající se myšlenek, přesvědčení nebo ná-
zorů.

Teorie kognitivní disonance tvrdí, že protichůdná poznání slouží jako hnací 
síla, která lidskou mysl nutí osvojit si nebo vymyslet nové myšlenky a názo-
ry nebo upravit stávající názory tak, aby se minimalizovala míra disonance 
(konfl iktu) mezi poznáními.

Táta si heslo přečetl a pak beze slova vrátil knihu do mé knihov-
ničky.

K posledním narozeninám mi koupil kapesní Collinsův slov-
ník. Vešel by se jen do kapsy, která by pro něj byla speciálně 
určená.

Minulé Vánoce, jak už to tak dělá, když má pocit, že obje-
vil sérii jednoduchých, uspokojivých dárků, mi pak daroval 
krvavě rudý Rogetův tezaurus, hranatý nádor v mé vánoční 
ponožce.
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Všechny příručky mám vždycky při ruce, když zírám z okna 
na sousedy pod námi.

Mám podkrovní pokoj v domě, který patří zčásti mým rodi-
čům a zčásti bance.

Bydlíme v polovině strmého kopce ve dvoupatrové řadovce. 
Celá oblast se jmenuje Mount Pleasant – Příjemná hora. Vik-
toriáni postavili ulice do tvaru mříže, takže všechny domy mají 
stejnou orientaci směrem k zálivu. Rodiče mi tvrdí, že mám nád-
herný výhled, ale já na takové věci nevěřím.

Swansea má tvar amfi teátru. Radnice je někdo, kdo sedí v před-
ní řadě s nevzhledným kloboukem ve tvaru hodinové věže.

Ze své ložnice v prvním patře táta rád pozoruje trajekt z Cor-
ku, když se vyloupne zpoza majáku v Mumbles a šine se do zá-
livu.

„Tady ho máme, Corkyho,“ říká vždycky, jako kdyby uváděl 
moderátora nějaké televizní soutěže.

Rád se dívám do oken a na zahrádky za domy na Grovelands 
Terrace. Pokládám se za skvělého znalce lidské nátury.

Rodina v čísle třináct jsou určitě Zoroastrijci.
Ta příšerná babizna ve čtrnáctce je triskaidekafobička. Bojí se 

čísla třináct.
A ten chlap v čísle patnáct je určitě koňský řezník.
A pak je tam Andrew Goddard v čísle šestnáct – skvělý pan-

sexuální doktor a patologický lhář.

Neděle. Jsme s tátou na sběrném dvoře, což je vlastně jen parko-
viště plné kontejnerů, drtičů a obrovských přepravních kontejne-
rů. Obloha je betonově šedivá. Cítím zvětralé pivo, ocet a hlínu.

Cpu fl ašky od vína skrz tuhý kartáč. Je to trochu jako něja-
ký masový hrob a všechny ty zelené láhve jsou Židi. Jsou tam 
i hnědé a čiré láhve, ale není jich tolik. S gestapáckou efektivitou 
vyndám z bedny další zelenou fl ašku. Všechna těla se rozdrtí, 
zrecyklují a použijí při stavbě dálnic.
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„Olivere, musíme ti něco říct,“ promluví táta, když vyhazuje 
lepenkovou krabici plnou zahradního odpadu do drtiče zeleného 
jako žába.

Když táta používá množné číslo, tak na rozdíl od toho doktora 
opravdu myslí „my“, protože máma je všudypřítomná.

„Kdo umřel?“ zeptám a nacpu do kontejneru láhev od vína 
Richebourg.

„Nikdo neumřel.“
„Budete se rozvádět?“
„Olivere.“
„Máma je v tom?“
„Ne, my –“
„Jsem adoptovaný.“
„Olivere! Drž už do prdele hubu!“
Nemůžu uvěřit, že to řekl. Zajíkám se smíchy. Vypadá rozči-

leně a celý zrudl. V náručí chová štos příloh nedělních novin. 
Směju se ještě dlouho potom, kdy už to není vtipné.

Ale pak táta něco řekne a smích mi uvízne v hrdle. Nic by mě 
na to nepřipravilo:

„S mámou jsme se rozhodli, že potřebujeme dovolenou. Už 
jsme to zařídili a na Velikonoce všichni odjíždíme. Do Itálie.“
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drakonický

Náš učitel Checker měl dnes ve škole proslov a oznámil nám, že 
tohle jsou nejlepší léta našeho života. Říkal, že většinu rozhodu-
jících vzpomínek si utváříme ve škole.

Na závěr nám pak ukázal článek z Evening Postu:
„Bígl matky Zoe Preeceové porazil osm tisíc dalších psů a vy-

hrál největší světovou výstavu psů v Cruft s.“
Checker pak řekl Zoe, aby se postavila, zatímco my jsme tles-

kali, jásali a smáli se.
Zoe není nejtlustší holka v naší škole; Martina Freemanová je 

mnohem tlustší. Jenže když řeknete Martině, že je tlustá, tak vás na-
máčkne na zeď a čapne vás za koule. Z toho důvodu se titul nejtlust-
ší holky přesunul na Zoe. Když jí někdo řekne, že je tlusťoška, uteče 
a pak o tom píše do deníčku. Má malý tmavý drdůlek a dokonalou 
pleť barvy plnotučného mléka. A rty má vždycky vlhké.

Nejlepší druh šikany je šikana tematická. Můj kamarád Chips 
je mistr tematické šikany.

Je všeobecně známo, že poslední školní den před prázdninami, 
a to i pololetními, neplatí žádná pravidla.

Pěšina ke školnímu jezírku vede skrz houštinu polámaných 
stromů, kopřiv a píchnutých kopačáků.

Chips napodobuje pompézní klus psích trenérů z Cruft s 
a v intervalech za sebou trousí věci ze Zoeina penálu jako nějaké 
odměny pro Zoe, která ho následuje jako pes.

„Tak je hodná,“ říká Chips a hází za hlavu Zoein zvýrazňovač. 
Chips je ostříhaný na šestku, takže mu zřetelně vystupují kontury 
lebky.

Jordana, Abby a já to uzavíráme zezadu a díváme se na Zoein 
zadek, když se shýbá, aby si sebrala svoje psací potřeby. Má na 
sobě kalhoty.
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„Pojď pěkně,“ povzbuzuje ji Chips a odhazuje gumu, která se 
Zoe odrazí od rukou, když se ji snaží zachytit.

Zoe křičí: „Nech toho!“ a shýbá se. 
Oběti nejsou kreativní. 
Na kamenech zarachotí úhloměr. Zoeina halenka už je prů-

hledná od potu a já vidím její mléčné tělo.
„Tak, hodná Tlusťoška, už tam skoro budeme.“ Chips vyklepe 

z penálu paletu barevných pastelek.
Došli jsme ke stojatému školnímu jezírku. Je pokryté zelenými 

řasami. Nasáklý, zářivý tenisák svítí zpod hladiny jako kulička 
slizu. Jezírko je ohraničené kamennou dlažbou a sevřené vyso-
kým ostružiním, které nechává sotva dost místa na projití. Chips 
se postaví na protější břeh s pootevřenou pusou, ze které mu září 
jasně rudý jazyk. Vidím tu malou tmavou jizvu, skoro zahojený 
škrábanec na jeho horním rtu. Zoe si levačkou tiskne posbírané 
věci k hrudníku. Pravou ruku natahuje k Chipsovi, který mává 
jejím penálem nad vodou.

„Vrať mi to!“ křičí.
„Hodná. Teď válej sudy.“
Šikana je založená na solidaritě.
Nevím, kdo z nás pokládá ruku na Zoeina záda jako první – 

všichni jsme toho schopní –, ale jakmile to udělá jeden, ostatní 
ho musí následovat: základní pravidlo šikany.

Cítím zaříznuté ramínko Zoeiny podprsenky a teplo sálající 
z jejího těla, když moje ruka – naše ruce – zatlačí. Nepadá kla-
sického placáka, ale s jednou nohou přednoženou, jako kdy-
by ji snad ten žabinec mohl unést. Její pravá teniska značky 
Reebok nachází dno jezírka, které je hluboké asi jen dvacet centi-
metrů. 

Na chvíli mě napadá, že tam třeba zůstane balancovat na jed-
né noze jako tlustá baletka, ale noha se jí smekne a ona si kecne 
na zadek do toho mělkého slizu. Její pravítko, guma, propisky 
a tužky se vznášejí na hustém žabinci.
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Všichni jsme na sebe hrdí. A zatímco Zoe začíná vzlykat, 
na halence má zelené cákance a její psací potřeby se zvolna po-
tápějí, my víme, že tohle bude jedna z těch živých vzpomínek 
z mládí, o nichž nám Checker ráno povídal.
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autarkie

Moje matka stojí u hlavní brány a mluví k napůl staženému okén-
ku u spolujezdce. Italsky vysvětluje, že italsky moc neumí. Usmí-
vá se a říká okénku, že je z „Galles“. Moje matka je ráda, když se 
jí někdo ptá na cestu.

„Asi si mysleli, že jsem místní,“ říká a sedá si zpátky ke ka-
mennému stolu. Lehké opálení jí ladí s tenkými vráskami kolem 
očí a úst. Jsme s rodiči u města Barga v Toskánsku, v pronajaté 
vilce. Sedíme venku na terase okrové barvy a shlížíme na malou 
říčku a vyprahlou vinici v údolí pod námi. Je tu teplo, ale nijak 
neúnosně. Rodiče rádi jezdí do turistických oblastí „mimo sezo-
nu“. Mají pak pocit jedinečnosti.

Cestou na letiště Heathrow vedli rodiče v autě debatu o peně-
zích. Moji rodiče se nehádají, jen debatují. Velmi mě to irituje.

Debatovali o tom, kolik peněz si mají proměnit na cestovní 
šeky. Cestovní šeky jsou způsob, jak dát světu najevo, že čekáte, 
že vás někdo okrade. Je to stejné jako přejít na druhou stranu 
ulice, když vidíte starší kluky kouřit u trafi ky.

Nemohli se shodnout, jak bude v Toskánsku draho: táta mys-
lel, že hodně, máma, že moc ne. Debata se znovu rozběhla dneska 
v řeznictví, když jsem chtěl, aby koupili jehněčí. Táta říkal, že je 
trochu předražené; máma říkala, že je za rozumnou cenu. Ať tak 
či tak, zítra mám narozeniny, takže budeme jíst to, co mám rád: 
řepu s jogurtem, šťouchané brambory se sýrem a jehněčí kotlety 
nejasné hodnoty. Beránek boží krvácí.

Poslouchám, jak se baví o svých kamarádech a kolezích. Sna-
žím se je upozornit, že jsou nudní, tím, že naschvál velmi oka-
tě otáčím hlavu od jednoho k druhému podle toho, kdo zrovna 
mluví – jako bychom byli na centrálním kurtu ve Wimbledo-
nu. Pro většinu kolegů mají přezdívky: Skřítek, Královna Anna 
a Vepřo. Vepřo je mámin šéf.
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„Vepřo se bude ženit.“
„Já myslel, že už nějakou paní Vepřovou má.“
„Ne, měl všelijaké dámy…“
„Vepřovice.“
„Přesně tak, vepřovice. Ale tohle je to pravé ořechové.“
„Jak to můžeš vědět?“
„No, protože to ohlásil na konci porady zkušební komise.“
„Takže to nebude jen nějaká aférka?“
„Zjevně ne.“
„Takže láska jako prase.“
„Lloyde, no tak.“
Vztek mě nepopadne jen tak. Musím ho povzbuzovat jako do-

stihového chrta běžícího na druhém místě. Otec si vytahuje kou-
sek jehněčího loje z mezery mezi předními zuby. Snaží se sevřít 
ho mezi palec a ukazováček a vytlačit ho jazykem. Ty jeho žluté 
zuby mi stačí – se zavytím vybíhám ze startovního boxu:

„Proč se nebavíme o mně?“
Otec si osuší koutky úst kapesníkem. Kapesníky existují někde 

mezi papírovými ubrousky a fl anelem. Táta jich vlastní osm.
„Pořád se bavíte jen o práci. A co já? Já vás nezajímám?“
„Tak dobře, Olivere, řekni nám něco.“
Honím plátky řepy po talíři a barvím jogurtovou skvrnu na rů-

žovo. Líbí se mi, jak je po řepě červené čurání; rád předstírám, 
jako že mám vnitřní krvácení.

„To není tak jednoduché – nemůžete jen říct, ať něco řeknu, 
a předstírat, že se o mě zajímáte. Tohle není žádná schůze a já 
nejsem jen další bod v prezentaci.“

Zní to pěkně ohnivě. Otec dělá, že si něco píše na kapesník.
„Můj syn není bod v prezentaci,“ udělá teatrální tečku a sledu-

je moji reakci. Doufá, že situaci rozvolní humorem. Můj chrt se 
směje a zpomaluje.

„Upřímně řečeno, Olivere, já si spíš myslím, že jsi permakul-
turní hospodářství,“ říká a používá slovo, které neznám. Vidí, že 
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mi to vadí. „Permakultura je způsob velmi ohleduplného, sobě-
stačného malozemědělství. Určité plodiny se sází vedle sebe, aby 
živiny, které si jedna plodina z hlíny bere, ta druhá zase dodávala 
zpátky. Stejně jako ti ptáci, co vyzobávají jídlo hrochům ze zubů, 
i ty potřebuješ, aby stimulancia byla v křehké rovnováze –“

Podívám se na matku. Pozoruje otce se známým výrazem – 
směsicí odporu a náklonnosti –, který mívá vždycky, když mě 
vidí používat ušní maz jako lesk na rty. Věřím v recyklaci.

Otočím se zpátky k tátovi.
„Nejsem křehký,“ ohradím se. „A ani jeden z vás nejste žádný 

stimulans!“ Správné použití těžkého jednotného čísla mi dodá sil.
„Takže jsme opomněli uspokojit jistou potřebu,“ říká táta 

a žvýká u toho. Dívá se na mě. Na vousech má fl ek od jogurtu.
„Ne. Já jsem vám úplně ukradenej.“
Praštím pěstí do stolu, ale bez jakéhokoli účinku. Stůl je z ka-

mene. 

Zbytek večeře nechám nedojedený a sejdu dolů strmým údolím. 
Propletené úponky révy jsou tuhé jako pavoučí nožičky vylisova-
né v sešitě. Prošlapu si cestu kopřivami k říčce. Včera jsem přes 
ni začal stavět hráz.

Jsem rozmrzelý, že nedokážu své prázdninové rodiče vybur-
covat.

Popíjejí espreso na balkoně, ale nemůžou mě vidět, protože 
řeku zakrývají tři košaté borovice. Tahám ty největší kameny do-
prostřed proudu. S každým šplouchnutím se moje přehrada blíží 
k druhému břehu.

Přemýšlím o té výstavě v Národní botanické zahradě Walesu, 
kam mě naši vzali a kde byla rozmístěná umělecká díla kolem růz-
ných jezírek, potůčků a dalších vodních prvků. Výstava se jmeno-
vala Show, což, jak jsem zjistil, je v angličtině i označení pro hleno-
vou zátku v děložním hrdle, která se uvolní před porodem.

Představuji si, že jsem moderní umění: jsem v děloze. Voda se 
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rozbíjí a tříští o podivné balvany. Slunce na mých víčkách září rů-
žově jako zárodečná blána. Rodím se obráceně a vycházím noha-
ma napřed, jako kdyby moje máma byla tobogan. Lékařské kleště 
mi svírají prsty na nohou. Voda se zakalí a chodidla mi zmizí 
v kalném oblaku. Potřebuji se rozbrečet. Myslím na smutné věci: 
představ si, že jsou tvoji rodiče mrtví.

V dějepise nám ukazovali fotografi e z Bergen-Belsenu. V lese 
pod stromy ležela mrtvá těla jako spadané ovoce. Obličeje a hor-
ní poloviny těl byly zakryté dekami, takže to mohl být kdokoli. 
Zamrkám, ale moje oči zůstávají suché.

Nejstarší společná fotka, kterou moji rodiče mají, je černobílá. 
Není černobílá proto, že by ještě tenkrát nebyly barevné fotografi e, 
ale byla to jejich volba. Rohy má oblé jako hrací karta. Na snímku 
pořádají piknik pod nějakými stromy někdy na konci sedmdesá-
tých let. Představuji si, jak nastavují samospoušť, lehají si a přeta-
hují si piknikovou deku přes hlavu. Neodpočívají, jsou mrtví.

Moje nejoblíbenější fotka je ale barevná. Jsou na ní moje sed-
mé narozeniny a jsme na zahradě za domem. Je na ní můj táta, 
šprýmař, jako by se chystal vylít mísu jahodového želé s kousky 
ovoce mámě na hlavu. Máma sedí na kempinkové stoličce; táta 
stojí za ní s lehce nakloněnou mísou. Naše au pair Hilde, já a čtyři 
moji kamarádi sedíme na trávě kolem nich. Všichni se křeníme, 
koukáme na tátu a doufáme, že se mu smekne ruka.

Táta se tváří naoko překvapeně – rty má stažené do „ou!“ – 
a na mámině obličeji se zračí čiré zděšení; je to její válečná tvář. 
Vypadá hrozně ošklivě. Ruce má lehce rozmazané, jak se snaží 
ochránit své krásné vlasy. Jako kdyby najednou po mnoha a mno-
ha letech zjistila, že ji její manžel nemá rád, a co hůř, počkal si 
na narozeniny jejich syna, aby to všem řekl.

Níž po proudu se břehy mění v úseky lesknoucího se, netknu-
tého bahna hladkého jako velrybí kůže. Jdu po proudu a s kaž-
dým krokem zapadám hlouběji. Každý krok začvachtá a zaprdí; 
bahno se strukturou podobá želé s kousky ovoce. Odevzdaně 
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se propadám. Hlavou se mi honí různá kousavá a bodavá zví-
řata.

Dnes dopoledne se v jednom z tátových mokasínů ubyto-
val štír. Táta si boty nazouval ve spěchu, takže škorpion neměl 
nejmenší šanci. Vyklepl ho na dlaždičky. Štír přistál na břiše s ne-
porušeným zadečkem i žihadlem a ochablými, rozevřenými kle-
pítky. Pozorovali jsme ho a čekali, jestli to rozchodí. Šťouchnul 
jsem do něj tenkým klacíkem, ale on nic. Můj prázdninový táta 
si ho zvedl k uchu jako náušnici. Zatvářil se jako kreslená kráska 
Betty Boop a upejpavě mi poslal vzdušný polibek.

Kolena mi zajíždí do té břečky. Tam, kde se pokožka bahna 
protrhala, je vidět drobné svíjející se červíky, asi nějaké larvy. 
Když chci pohnout pravou nohou, levá se zaboří ještě hlouběji – 
až po tvarohově bílé stehno. Strnu jako socha a nadechnu se. Jsem 
uprostřed bahnitého hřbetu obrovského hrocha. Prohledám kap-
sy: anglická libra a – k mému překvapení – tenisák. Položím je 
na bahno vedle sebe. Ani jeden z předmětů se nepotopí.

…takhle to dělají v amerických telenovelách.
V dramatických okamžicích pomalu zavřu oči a pak je zase 

otevřu. Jsem na stejném místě, situace je pořád stejně prekérní, 
ale něco se změnilo. Kde nebylo úniku, je najednou plán. Neměl 
jsem slov, a najednou vím, co říct…

Pro mé rodiče je důležité, abych se občas ocitl v nebezpečí. Mají 
pak pocit, že žijí, že mají štěstí. Když je potřeba na někoho zavo-
lat, prázdninový táta je ten pravý člověk.

Vila stojí asi v polovině svahu. Snažím se, aby to znělo, jako že 
mu chci něco skvělého ukázat: „Táto!“

„Otče!“
„Lloyde!“ napodobuji matčin hlas.
„Tati! Taťko!“ skučím a bořím se ještě hlouběji. Bahno se mi 

vkrádá pod kraťasy.

Ponorka_zlom_final_120x185.indd   32Ponorka_zlom_final_120x185.indd   32 26.2.2013   12:23:4226.2.2013   12:23:42



~ 33 ~

„Pomoc!“
Slyším, jak někdo – otec – sbíhá dolů po svahu. Když běží, 

vydává zvuky, jako kdyby si odchrchlával. Poslouchám, jak zvuky 
sílí. Otce bolí záda. Jednou budu i já při fyzické námaze hekat.

Otcův nahý trup se objeví nad ostružiním a kopřivami. Místo 
toho, aby je obešel, proběhne přímo skrz a předstírá, že to nebolí. 
Je nahý až na manšestrové kraťasy a hnědé kožené sandály. Ko-
lem každé bradavky má alespoň deset tmavých chlupů.

Otec vypadá vyděšeně. Má mě rád. Nemůže si pomoct.
Nic neříká, tenisák i libru přejde bez povšimnutí a ani se mi 

nepodívá do očí. Jeho jediná starost: prodloužit můj život. Po ne-
úspěšném hledání větve – hrdinové jsou vždycky iniciativní – 
přijde k okraji břehu a postaví se na místo, kde z bahna trčí stébla 
trávy. Nahne se dopředu; bahno se pod jeho chodidlem rozjede 
jako psí lejno.

„Nnngh,“ hekne, když se snaží získat rovnováhu. Tohle není 
chvíle pro samohlásky.

Vzpomenu si na instrumentální kytarovou melodii, kterou 
hrají během dramaticky otevřeného konce páteční epizody seriá-
lu Neighbours. Dožiji se svých patnáctých narozenin?

Táta se pokrčí v kolenou a natáhne ke mně ruku. Jeho paže je 
opálená jako crème brûlée. Teď není ta správná chvíle zmiňovat 
se o tom, že bahno v mých kraťasech je teplé a erotické. Natáhnu 
obě ruce, ale zajedu ještě hlouběji a ještě dál od břehu.

Táta se rozhlíží vlevo, vpravo a nahoru.
Jsem jediný člověk, co znám, jehož pupík je nerozhodnutý: 

„hmm“, budu vevnitř, „áá“, budu venku. Najednou zmizí pod 
plodným bahnem.

Švy oranžového bláta se táhnou jako barevné stříkance místy, 
kde se bahno zčeřilo.

Táta ustoupí zpátky k jedné z borovic. Vklíní nohu do rozso-
chy dvou hlavních končetin stromu. Vyšplhá na jednu z borovi-
cových paží, k čemuž využije ostře trčící pahýl jako oporu pro 
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nohu. Jsem ohromen jeho stylem šplhání. Jak leze nahoru, všim-
nu si, že má v podpaží jen minimum chlupů, skoro žádné.

Napadá mě, že ohne nějakou větev dolů, abych se jí mohl chytit, 
a potom mě to se zasvištěním, jaké vydává roj vypuštěných šípů, 
vystřelí vysoko do vzduchu nad údolí. Bezpečnostní síť na terase, 
kterou vyrobila moje máma ze šňůry na prádlo a čistých prostě-
radel, mě zachytí a já se skulím přímo na své místo u stolu.

Bahno už mi lemuje spodek hrudníku.
Následující události jsou velkým zklamáním. Táta vyleze výš 

do koruny, až už není vůbec vidět. Slyším, jak pata jeho sandálu 
dopadá na dřevo. Přemítám, jestli matka zavolala záchranku; ne 
každý den má přece příležitost použít italský výraz pro „záchran-
ný vrtulník“. Nakonec se ozve takové poddajné prasknutí a otcův 
hlasitý výdech a z koruny sletí dlouhá silná větev.

Záchrana mého života si vyžádá méně času, než jsem doufal. Ča-
pnu jeden konec lehce plesnivé větve a otec drží ten druhý. Chvíli 
se přetahujeme a pak se ozve zvuk, jako když z bramborové kaše 
vytáhnete párek, a táta mě vyprostí. Po břiše vyjedu na břeh. Nohy 
mám olepené tmavším bahnem – barvy skořicového toustu.

Smrdím jako lednička.
„Mám hlad,“ řeknu.
„Jídlo máš ještě teplé.“
Vytáhne z kapsy jeden ze svých osmi kapesníků a otře mi 

koutky očí.
Kráčíme zpátky k vile skrz uschlé šlahouny vinice. Slunce je 

ještě pořád vysoko a já cítím, jak mi začínají tuhnout nohy. Otec 
mi neříká, abych byl příště opatrnější. Určitě je vděčný.

Rodiče pijí kávu a pozorují mě, jak jím. Zítra mám patnácté 
narozeniny. Bahno praská a v kusech ze mě opadává. Vypadá to, 
jako kdyby někdo rozbil vzácnou vázu.
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voodoo

Chips je tradiční tyran; vede nás za kolárnu. Až na to, že to jsou 
spíš takové autobusové zastávky než kolárny. Je tam přivázaný 
jeden bicykl – přední kolo někdo ukradl a zadní prošlápl.

Chips, Jordana, Abby a já stojíme v kruhu, nebo možná spíš 
ve čtverci. Chips hodí na zem Zoein deníček a dupne na něj pa-
tou. Zámek odolá.

Deníček ukradl během dvouhodinovky hudebky. Náš učitel 
Oundle býval slavný operní pěvec, bas. Má dokonalou intonaci. 
Táta má dokonce cédéčko s jeho plným jménem na přebalu: Ian 
Oundle. Táta lituje Ianovy kariéry.

Oundle zrovna něco hledal ve skříni a Zoe měla na uších slu-
chátka, zatímco se Chips s vyhrnutým rukávem hrabal v její braš-
ně.

Deníček je vázaný ve fi alové plsti a má zlatý zámek, jako kdyby 
chtěl sígry upozornit: když si tohle přečtete, tak mě to raní úplně 
nejvíc.

Chips znovu dupne na zámek. Tentokrát povolí.
Zvedne ho a začne jím listovat a hledat svoje jméno. Postup-

ně každou stánku vytrhne. U nohou se nám začne kupit menší 
hromádka.

Jednu padající stránku zachytím ve vzduchu:

Neděle: B+
Ukázala jsem mamce ty bulky v podpaží. Říká, že v podpaží jsou žlázy, ale 
že já jsem ještě mladá na to, abych měla infekční mononukleózu. To je to, co 
měl bratránek Lewis, když ležel měsíc v posteli a nemusel chodit do školy. 
Musím si kontrolovat podpaží každý den.

Dostala jsem e-mail od D. Píše, že se nemůže dočkat, až mě uvidí v létě 
ve West Glam. Myslí, že bych měla zkusit získat roli Esmeraldy. Napsala 
jsem mu, že mi tu roli nedají, protože nejsem hubená.
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Myslím, že tátu nebavilo, jak mě tenhle týden nechal vyhrát v badmin-
tonu. Šli jsme potom do cukrárny Joe’s Ice Cream a já si dala Čokoládový 
severní pól.

Byli jsme za babičkou. Bez těch vlasů vypadá divně, ale ten baret, co jí 
koupila mamka, nosit nechce.

Každý si čteme různé stránky a vykřikujeme ty nejzásadnější 
kousky, jako při nějakém cvičení na porozumění textu.

„Kéž bych byla mrtvá,“ cituje Abby. Na krku jí je vidět přechod 
mezi mejkapem a pravou pletí.

„Nesnáším svůj život,“ říká Jordana.
Hrábnu po dalším padajícím papíru:

Úterý: C–
Ve škole to dneska stálo za hovno, ale cestou domů jsem našla pětilibrovku. 
Líbilo se mi cvičení v dramaťáku, kdy si čtyři stoupnou do kruhu kolem vás 
a vy pak zavřete oči a spadnete. Gareth hekal, jako že jsem těžká, a Gem-
ma křičela „padá strom!“, když jsem začala padat. Nenechali mě spadnout, 
i když jsem myslela, že nechají.

V testu z matiky od Griffi  thsové jsem byla druhá nejlepší. Rozdávala tes-
ty tak, že ti s nejlepšími známkami dostali testy jako první. První byla Ta-
tiana Rapatzikouová. Eliot byl poslední. Eliotův táta nejspíš utekl s jednou 
kamarádkou jeho starší ségry. Té holce je teprve osmnáct. Mamka si myslí, 
že to je hrozné.

Dneska jsem dostala dopis od D. Poslal mi fi gurku z Lega se čtyřmi růz-
nými hlavami a napsal, že ji můžu použít jako voodoo panenku na koho-
koliv.

„Ááá,“ řekne Chips, když najde stránku, kde se mihne ve vedlejší 
roli. Začne mluvit hýkavým hlasem, jak se neúspěšně snaží imito-
vat Zoe: „Jean, co dělá snídaně, mi rozumí. Říká, že jsem na svůj 
věk docela vyspělá. Říká, že jí obvod pasu kolísal celý život, ale 
nikdy jí to nijak neublížilo. Říká, že děti umí být kruté. Řekla 
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jsem jí, jak jsem se o zemáku málem rozbrečela, když Chips řekl: 
‚Vsadím se, že jíš svačinu ze skalní mísy.‘“

Chips zvedne oči.
„To už ani nevím, že sem řek.“
Podrží deníček za desky a nechá stránky viset dolů.
„Tohle vypadá jako případ pro inspektora Zippa,“ řekne, ale 

Jordanu už napadlo to samé – zápach benzinu, potom plamen.
Chips počká, až se oheň rozhoří, a pak sešit upustí na zem. 

Jordana si poškrábe předloktí, až ho má celé rudé.
Říkám si, že Zoe si asi myslela, že zapisování všech zlomysl-

ných věcí, které jí řekneme, bude mít očišťující účinek. Připo-
mínka minulých trapasů: jako když neutřete hnis na zrcadle.

Díváme se, jak deníček hoří.
„Nic si z toho nedělejte,“ říká Chips. „Bude lepší, když si to 

Zoe nebude pamatovat.“
Všichni kromě mě a Jordany opustí místo činu.
Pozorujeme kremaci; plameny zezelenají, když začnou hořet 

plstěné desky. Jordaně se kouř dostane do očí; pohlédne vzhůru 
a zamrká. Všechno na Jordaně mi připomíná oheň. Kůži na krku 
má rudou a jako symbol nezávislosti si opálila konec kravaty 
v barvě pruské modři.

Vidím, že zámek deníčku hoří. Musel být z plastu, ne ze zlata.
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nepenthes

Rozhodl jsem se, že Zoe napíšu brožurku a vysvětlím jí, jak se 
začlenit do kolektivu. Mám výčitky svědomí.

Očividně se jí nedostává potřebného vedení od jejích rodičů. 
Minulé Vánoce mi rodiče koupili knížku s názvem Sedm věcí, 
které by měl znát každý úspěšný puberťák.

Naučil jsem se z ní, že nejdůležitější věcí u svépomocných pří-
ruček je používání skoro všech věcí, které váš textový editor nabí-
zí: obrázky, textové rámečky, schémata, hojné podtituly.

Klíčem k tomu, jak být úspěšným puberťákem, je také výběr 
správného typu písma. Nadpisy by měly být mimořádně neatrak-
tivní.

Já používám Centaur. Kentauři pocházejí z řecké mytologie 
a jsou to bytosti s lidskou hlavou, trupem a rukama, ale s koň-
ským tělem a nohama.
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Jak zapadnout mezi lidi, 
které nemáte rádi, 

a to i v případě, že jste endomorf

aneb

Jak se stát dvěma živočišnými druhy v jednom

I
Jak rozbít bludný kruh oběti

Oběti zůstávají oběťmi, protože se jako oběti chovají

�   Zoe, když se ti stane něco špatného, ignoruj to. Nesnaž se 
z toho vypovídat.

�   Chips je velmi prohnaný. Ví, že jsi slabá, protože se u oběda 
bavíš s kuchařkami. Také tě viděl, jak si píšeš deníček, a chce, 
aby bylo jeho jméno zvěčněno, stejně jako by chtěl vidět tvůj 
rentgenový snímek, kdyby ti rozbil nos.
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II
Jak osedlat svého vnitřního tyrana

Šikana je druh umění; je možné se jí naučit.

�   Všechno je to o tvém přístupu.
Tady je několik rad, jak se napojit na utajeného tyrana v sobě:

�   Nauč se nedávat najevo překvapení, bolest nebo zahanbení.
�   Zde jsou dva příklady:

I. Vzpomínáš, jak si Rhydian Bird stáhnul na hřišti kalhoty, 
aby si prdnul? Když to neustál a vytlačil na asfalt nezdravě 
vyhlížející bobek, necítil se vůbec trapně – ba naopak, řičel 
smíchy a ukazoval na něj. Nikdo se mu kvůli tomu nemůže 
posmívat, protože je na to tak hrdý.
II.  Nebo ten pověstný incident, když jsem o matice opakova-
ně bodnul Paula Gottlieda kružítkem do zad. Vůbec nic neřekl 
a nenechal se vyvést z míry, zatímco mu na košili rozkvetly 
krvavé máky. Jeho stoicismus mi připomněl statečné muže, 
kteří zahynuli v první světové válce. Každý rok držím v onen 
den minutu ticha k uctění jeho památky.

Cvičení I: Jak udělat ohníček

Cvičíme na kuchyňském válečku: kolik papírových extra savých 
kuchyňských utěrek dokážeš zkroutit a protrhnout? Jedna 
utěrka – chabé, pět – hodně drsné.

Maria, školní poradkyně je slepice. Citové 
problémy jsou vejce. Co bylo první?
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III
Jak najít svoji speciální schopnost

�   S trochou cviku si můžeš všimnout, že každý, koho nešikanu-
jí, má speciální schopnost. Musíš najít svoji vlastní schopnost, 
pokud chceš zapadnout.

�   Fo Ču by měl být tvůj idol: je tlustší než ty, skoro neumí ang-
licky, ale přesto si vede dobře, protože kombinuje dvě speciální 
schopnosti:
I. Vždycky nosí fungl nové tenisky.
II. Podporuje zvěsti o tom, že je respektovaným členem triád.

Nepenthes: mytický řecký nápoj štěstí; něco, 
co pomáhá zapomenout na žal a utrpení, 

jako třeba lahvička poppers.
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IV
Jak obelstít své dřívější já

Tyrani si nepíšou deníček.

�   Tyrani si nikdy nepamatují všechny ty zlomyslnosti, kterých 
se dopustili; pamatují si jen pěkné okamžiky. Jedním z důvodů 
je, že si o své krutosti nevedou žádné záznamy. Zde je příklad 
deníku, který nebude nikdy napsán:

Deníčku,
cítím se na hovno kvůli Zoe – nejspíš by byla v pohodě, 
kdybych ji líp poznal. Občas jsem fakt otravnej. Vnímám 
ji jen jako kouli bez citů. Jak bych se asi ty vole cítil já, 
kdyby mě celej den otravovali? Vždyť já sám nejsem žád-
nej superman. A Zoe alespoň se svým životem něco dělá. 
Pomáhá se školním divadlem – maluje kulisy a tak. A co 
dělám já?

Přesně tak.

Chips

�   Pokud máš pocit, že si deník psát musíš, tak měj na paměti, že 
si ho nepíšeš proto, abys zachytila svoje trápení, ale abys udě-
lala radost svému budoucímu já. Tvůj deník by měl být nepen-
thes. 

Cvičení II

Napiš zápis do deníčku a představuj si, že chceš, aby ti někdo star-
ší záviděl. Napsal jsem ti ukázku na rozjezd:
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Milý deníčku,
celé ráno jsem obdivoval pružnost své pleti.

Bože můj, cítím se tak uvolněně.
Dopoledne jsem v hudebním pavilonu potkal jednu holku. Dě-

lali jsme hvězdy, stojky a taky most. Pak jsme si vzájemně užívali svá 
dokonalá těla.

Přečtu drobné písmo, aniž bych mhouřil oči. A slyším veškeré 
tichounké zvuky. Nikdy se sám sebe neptám: „Jsem šťastný?“

I moje fantazie jsou opravdovější a živější než každodenní život 
čtyřicátníků. Cestou domů z parku jsem zničil Hvězdu smrti, obje-
vil pandimenzionální portál a scvrkl se na velikost roztoče. Nejsem 
ani zdaleka unavený.

Bože můj, cítím se tak uvolněně. Asi strávím zbytek večera stá-
ním na jedné noze.

              Hezký den,
Oliver
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V
„Děti umí být kruté“

Uvedení na pravou míru.

�   V deníčku se zmiňuješ o Jean, té kuchařce, jak používá frázi: 
„Děti umí být kruté.“ Dospělí tuto frázi používají k tomu, aby 
ošálili sami sebe a necítili vinu za špatné věci, které spáchali 
jako děti.

�   Očekává se, že budeš krutá. Nazuj si boty s ostrou špičkou.

Když se s tím nakládá opatrně, někdy se 
vyplatí i pomatenost. Jednou jsem si protkal 

prsty jako pavučinu; jehlou a černou 
bavlnkou jsem si prošil kůži na konečcích 

prstů a na každém kloubku, až mi mezi prsty 
vznikla pavučina. Poslali mě za ošetřovatelkou 

a od té doby mi už Graham Nash 
přestal říkat „Pičoliver“.
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VI
Jak být sám sebou jen ve své hlavě

�   Musíš být ochotná přetvořit každý aspekt své osobnosti tak, 
aby zapadal.

�   Po tom, co mi na základce říkali, že jsem „snob“, jsem změnil 
svůj přízvuk, abych působil jako větší ubožák; zbavuji se vý-
razných samohlásek stejně jako cedulek Marks and Spencer’s 
ze svých košil.

�   Studium je v pohodě, pokud ho provozuješ v soukromí a ve tří-
dě pak udržuješ výraz nezájmu.

Cvičení III

Stoupni si před zrcadlo. Zatvař se tak, aby to vyjadřovalo znu-
dění, a v duchu si opakuj časování sloves: je mange, tu manges, 
il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, ils mangent, 
elles mangent.

�    Zoe, viděl jsem tě, jak kradeš sáčky s majonézou; viděl jsem tě 
ve třídě potají jíst koblihy s polevou: zkroť svou rozpustilost. 
Máš ráda jídlo, já vím, že to v sobě máš. A když se někdy budeš 
cítit osamocená, tak si pamatuj tohle: na světě je dnes víc tlus-
tých lidí než hladovějících. A kdybych tě měl popsat jediným 
slovem, bylo by to slovo „kyprá“ – to znamená přitažlivě oblá 
a dobře formovaná. 

Hodně štěstí, endomorfk o!
Poznámka: v souladu s výše uvedenými pravidly tě nepřestanu 
šikanovat, dokud s tím nejdřív neskončí někdo jiný. Takhle to 
prostě chodí.
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Tlusťoška ve škole nebyla od té doby, co jsme provedli kremaci 
jejího deníčku. Už je to víc než dva týdny. Nejspíš je doma a před-
stavuje si všechny spolužáky, jak nahlas předčítají ty nulové zku-
šenosti se sexem a s drogami.

Tu brožurku nosím v batohu, kdyby se náhodou objevila, v za-
lepené hnědé obálce velikosti A4; už začíná být pěkně ošoupaná. 
Kdyby jen tušila, jak blízko je k trvalé změně svého života.

Jen jedna osoba bude vědět, co se s Tlusťoškou stalo: kuchařka 
Jean, rozpoznatelná díky ochablým předloktím a kůži prosvítající 
mezi vlasy, když trefíte správné nasvícení.

Vstanu v sedm a v celou deset už jsem z domu; rodičům řek-
nu, že pořádný kluk nemůže přece žít jen z cereálií s rozinkovou 
náplní, a prásknu vchodovými dveřmi. Do školy se dostanu o půl 
osmé. Snídaně začíná v osm.

Jean nacházím vzadu za jídelnou, namáčknutou mezi dvěma 
obrovskými plechovými kontejnery, jak zírá na ragbyová hřiště. 
V jedné ruce třímá cigaretu a druhou má vraženou v kapse zašlé 
tyrkysové pracovní haleny. V pološeru to vypadá, že má hlavu 
plnou vlasů.

„Dobrýtro,“ pozdravím.
„Ranní ptáče,“ odpoví.
„Přišel jsem za vámi.“
Dlouze si potáhne z cigarety. Myslím, že netuší, kdo jsem.
„Chtěl bych s vámi mluvit o Zoe.“
Kouř jí nejprve vyjde nosem.
„Kdo je Zoe?“ zeptá se.
„Tlusťoška,“ odpovím. „Někdo jí říká Tlusťoška.“
„Ty seš její kámoš?“ vydechne a pozvedne čelist k nebi.
Tohle by mohl být chyták. Musím z toho nějak vybruslit za po-

chodu.

contritio
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„Jsem spíš ctitel.“
Nijak na to nereaguje.
„Jen jsem se na ni chtěl zeptat, protože už několik dní nebyla 

ve škole: je v pořádku?“
„Přešla na školu do Carreg Fawr,“ odvětí klidně. „Tady to ne-

náviděla.“
Škola v Carreg Fawr má hroznou pověst a výborný divadelní 

soubor.
„Aha.“
Ty obrovské pojízdné popelnice ochlazují okolní vzduch. Smr-

dí to tam sýrovými nachos a slupkami od banánů.
„Chtěl jsem jí něco dát.“
„No, tak nejlepší bude zajít do Carreg Fawr a najít ji.“
Přemýšlím, kolik může být Jean let. Hlas má docela mladý.
„Mě by tam ale zmlátili,“ namítnu.
Pokrčí rameny. Pleť na obličeji má takovou pudrovou, jako 

kdyby ji někdo poprášil moučkovým cukrem.
„To vám na Zoeině milostném životě vůbec nesejde?“ nalé-

hám.
„Jde o milostnej dopis?“ zeptá se a opře se o popelnici.
„To je to tak neuvěřitelné?“
V koutcích oschlých rtů se mihne prchavý náznak úsměvu.
„Tak dobře, dej mi to,“ natáhne ruku.
„Co?“
„Dej mi ten dopis; já už jí ho nějak předám.“
Hranice slunečních paprsků se roztahuje přes kriketové hřiště 

a tenisové kurty.
Vyndám z batohu pomačkanou obálku A4.
„To je velkej milostnej dopis,“ přimhouří oči.
Vím, co se chystám říct, a na chvíli si přeji, aby fi lmový štáb 

dokumentoval můj každodenní život:
„Mám velké srdce,“ odpovím.
Vezme si obálku z mé ruky a vyfoukne mi kouř nad hlavu. 
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Slunce přemaluje ragbyové branky odspodu nahoru.
Je sedm čtyřicet jedna a já jsem ve škole.

Po obědě při chemii zírám na Jordanu, jak si začerňuje gumu na 
tužce nad plynovým kahanem. Máme na sobě laboratorní pláště.

„Z těch výparů dostaneš rakovinu,“ říká Mary Pughová, když 
jde kolem. Mary má ochranné brýle nasazené přes svoje brýle: 
šest očí.

„Mám ráda tu vůni,“ říká mi Jordana a víří tužkou jako kou-
zelnou hůlkou ve vlnícím se žlutém plameni. Jordana a já víme, 
že respekt vrstevníků je důležitější než zrak, takže oba máme 
ochranné brýle posazené na čele.

Nadechnu se. Výpary jsou žíravé a ostré.
Jordana se na mě dlouze zadívá. Žlutý plamen se jí odráží 

v očích.
„Která superschopnost: lítání, nebo neviditelnost?“ zeptá se.
„Neviditelnost,“ odpovím.
„Byl bys radši tlustej, nebo ošklivej?“
„To záleží na tom, jak moc ošklivej.“
„Byl bys radši tlustej, nebo neoblíbenej?“
Ozve se zvuk zkumavky praskající žárem.
„Radši bych byl tlustej,“ odpovím.
Jordana si protáhne záda.
„Bože můj, cítím se tak uvolněně,“ řekne a podívá se na mě.
Zadívám se na čmáranici na lavici. Stojí tam: ŽERU MASO.
Jordana mi nažene závan škvířící se gumy pod nos. Nadechnu 

se. Ta malá přepážka mezi nosem a krkem mě začne pálit.
Vezme mi můj sešit.
„Učinila jsem nějaké nové objevy.“
„Zapiš si je do svýho sešitu,“ ohradím se.
„Myslím, že tě to bude zajímat.“
Otevře sešit na nové stránce – je čtverečkovaný – nakloní se 

nad něj a něco do něj tužkou napíše. Podá mi ho zpátky.
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Přečtu si její vzkaz:

Milá ženská psycholožko,
setkáme se po škole u tenisových kurtů.
Chci ti ukázat svoje speciální schopnosti.
                                               J x

Trojice tenisových kurtů je až za hřišti, seřazená podél drátěného 
plotu, který se táhne kolem celého školního komplexu. Tenisové 
sítě zplihle visí uprostřed.

Za hraničním plotem je jednopatrový domov pro staré lidi. Bě-
hem těláku občas někdo z nich přijde k oknu, roztáhne svislé žalu-
zie a pozoruje nás při čtyřhře. Říkali nám, abychom jim nemávali. 
Když si všimnu, že koukají, jsem rád, že jsem mladý a naživu.

Jordana sedí v sedačce pro rozhodčí.
Podejdu pod ragbyovými brankami a zastavím se na teniso-

vém kurtu pár metrů od ní, v poli pro podání.
Nohy má křížem.
Čekám, až promluví.
„Mám dvě speciální schopnosti,“ řekne.
Zpod zadku si vytáhne štos papírů. Poznávám typ písma a tex-

tové rámečky. Je to moje brožurka.
„Vydírání,“ pokračuje.
V druhé ruce drží svůj zapalovač Zippo. Je vidět, že si to pře-

dem zkoušela.
„A pyromanii.“
Zapůsobilo na mě, že to slovo Jordana zná.
„Jasně.“
„Budu tě vydírat, Oli.“
Cítím se bezmocný. Sedí na trůně.
„Dobře,“ vypravím ze sebe.
„Pokud neuděláš, co ti řeknu, tak všem ve škole ukážu tu tvoji 

brožurku.“
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Má hrozně bílá stehna. Jsem jí k službám.
„Tak jo, co mám udělat?“ zeptám se.
„Takže radši udělej, co ti řeknu.“
„Jasně. Udělám cokoli.“
„Sejdeme se v Singletonským parku v sobotu. Vem sebou fo-

ťák na jedno použití a svůj deník.“
„Dobře. Deník si budu muset koupit,“ odpovím.
„Jo, kup si ho,“ řekne rozhodně.
„Koupím.“
„Jinak tohle rozšířím a každej se dozví, jak moc miluješ Zoe,“ 

mává brožurkou ve vzduchu. „Představ si, co by řek Chips, kdyby 
to viděl.“

Chips by nejspíš jen začal předvádět, jak si to rozdává se Zoe: 
jako potápěč, co zadrží dech a proplouvá hromadou masa.

„To ti dala Jean?“
„Chachá, to vím jen já, a ty to musíš zjistit.“
Jestli nestihnu první dva autobusy domů, budu muset čekat 

půl hodiny na další. Ten první už jsem prošvihnul.
„Hmm. Tak jo, uvidíme se teda zejtra. Musím na bus.“
„A když uděláš, co ti řeknu, tak ti slibuju, že tyhle papíry spá-

lím,“ pokračuje.
„To je fér.“
Skrz plot u horního vchodu vidím druhý autobus.
„Musím běžet, abych ho stihnul.“
Zmizí za domovem pro staré lidi.
„Víš, jak to bylo?“ ptá se Jordana.
„Musím mazat.“
„Měls pravdu. Jean si mě spletla s jednou Zoeinou kámoškou. 

Dala mi to v jídelně.“
„Omlouvám se, ale už musím běžet,“ řeknu a otočím se k od-

chodu.
„Počkej. Co kdybychom ten důkaz spálili už teď?“ řekne a zdvih-

ne zapalovač do vzduchu.
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Jsem jeden z těch sluhů – většinou to jsou komorníci –, co ucti-
vě upozorní svého pána, když se chystá udělat nějakou hloupost: 
„Měla byste to asi spálit až po skončení vydírání, madam.“

Vidím, jak autobus zastavuje na zastávce.
„Nech to bejt, už jsi ho prošvihnul.“
Možná má pravdu. Stihnul bych ho jedině, kdyby na zastáv-

ce už stálo několik lidí a jeden z nich neměl správně napočítané 
drobné a musel si odběhnout do trafi ky u Sketty Parku a koupit si 
karamelovou tyčinku, aby si rozměnil pětilibrovku.

„Prošvihnuls ho,“ opakuje.
Stihnu ten třetí autobus.
„Můžeme to spálit hned…“ ozývá se za mnou.
Otočím se.
Dívá se na mě.
„Pojď, spálíme to,“ navrhuje.
Mohl bych jí říct, že naprosto podkopává myšlenku, že vydírá-

ní je jedna z jejích speciálních schopností.
Upřeně mě pozoruje, pomalu spouští jednu nohu za druhou 

a slézá ze žebříku. Je celkem ladná. Skládanou sukni jí rozvlní 
vítr. Představuji si, jak k tomu hraje jazzový big band.

Předposlední příčka se zhoupne; ona se lekne a skočí na zem. 
Sukně se jí rozevře jako padák kolem pasu. Vidím něco, co jsem 
vidět neměl.

Už se necítím tak bezmocný.
„Tak jo, dem to spálit,“ souhlasím.
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oskulace

Mám jazyk v Jordanině puse. Chutná to jako polotučné mléko. 
Najednou mnou projede záblesk: směsice pravé lásky a foťáku 
na jedno použití.

Stáhne svůj jazyk a odstoupí. Má na sobě černou blůzu s čer-
venými rukávy a džínovou sukni s kapsami.

„Doufej, žes neměl otevřený oči,“ říká a přetáčí fi lm ve foťáku. 
Jak se blesk znovu nabíjí, zní to, jako kdyby vzlétalo malé leta-
délko.

Jsme uprostřed toho kamenného kruhu v Singletonském par-
ku. Je to v podstatě jen několik různých kamenů rozházených 
dokola. Fred, prastará kolie Jordaniných rodičů, běhá na volno; 
očichává a očurává kameny.

Rozsvítí se zelené světélko.
„Tak, teď zkus vypadat trochu míň jako teplouš.“
Začneme. Její jazyk je teplý a silný. Přejedu po jejích řezácích. 

Zdají se být obrovské. Zkontroluji třenové zuby a hledám moud-
ráky. Ozve se „cvak“ a skrz víčka mi projede světelný impulz. 
Skončíme.

„Myslela sem, žes říkal, že nejseš nudnej,“ řekne Jordana a ru-
kávem si otře pusu. „Líbáš jako zubař.“

„To je můj styl.“
„Co – vrtačka?“
Čeká, že odpovím nějak vtipně.
„Tak to zkusíme bez jazyků,“ navrhne a položí foťák na blízký 

monolit.
Podívá se do hledáčku a ukáže na zem: „Klekni si támhle na 

trávu.“
Klesnu k zemi. Tráva je mokrá a zebe mě do kolen.
„Nádhera,“ hlesne, stiskne knofl ík na vrchu foťáku a klekne si 

přede mě.
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„Tak jo,“ řekne. „Bez jazyků.“
Budeme se líbat jako ryby. Pokládá mi ruku na temeno hlavy. 

Já pokládám svoji na její krk. Různí ptáci spolu komunikují. Je-
den z nich pípá jako modem. Mé rty jsou jakoby opuchlé. Blesk. 
Pokračujeme. Po chvíli se Jordana odtáhne. Její rty jsou jasně čer-
vené a kolem úst postupně rudne.

„Dobře, to by mělo stačit,“ prohlásí. „Teď potřebujeme tvůj 
deníček.“

V trafi ce Uplands jsem si koupil značkový diář Niceday v pev-
ných deskách a s kroužkovou vazbou. Na zadní straně je mapa 
celé britské železniční sítě.

Sednu si na trávu do tureckého sedu s deníkem v klíně; ona si 
sedne naproti, nade mě na kámen.

Zase mám pocit bezmocnosti. Jde jen o to, kde kdo sedí.
„Nalistuj si dnešní datum,“ řekne hlasem Griffi  thsové, naší 

matikářky. „Budu diktovat.“
Prolistuji diářem na pátého dubna a přichystám si pero na za-

čátek stránky.
„Milý deníčku,“ diktuje, „musím pořád myslet na Jordanu 

Bevanovou.“
Přikývnu a začnu psát.

Milý deníčku,
musím pořád myslet na Jordanu Bevanovou.

Vzhlédnu. Zrovna si natírá rty balzámem.
„Vím, že nejsem jediný kluk, kterému se líbí,“ pokračuje a zní 

to celkem logicky. Píšu:

Vím, že nejsem jediný kluk, kterému se líbí.

„Jordana dala kopačky Marku Prichardovi a ten se teď musí 
spokojit s Janet ,mrdkou‘ Smutsovou.“
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Přestanu zapisovat.
Mám pocit, že odbíhá od tématu. Navíc se mi zrovna nelíbí 

nazývat Janet „mrdkou“.
„S Janet sedím o zemáku,“ podotknu.
Jordana si kouše nehet na palci.
Janet Smutsová bývala Jordanina nejlepší kamarádka. A Mark 

Pritchard býval Jordanin kluk. Šušká se, že Mark podvedl Jorda-
nu s Janet na dětské diskotéce Blue Light Disco, kterou pořádají 
policajti, co se tváří jako kamarádi. Mark zřejmě osahával Janet 
při ploužáku a od té doby spolu chodí.

„Jordano?“ promluvím.
Zaobírá se tím nehtem a snaží se ho ukousnout celý najednou.
„Takhle bych to já nenapsal.“
Kus nehtu má mezi předními zuby. Plivne ho na mě. Zachytí 

se na mém modrém svetru. Nechám ho tam.
„Tak jo, tak jo, co tam zatím máme?“ zeptá se. 
„MilýdeníčkumusímpořádmysletnaJordanuBevanovouvím-

ženejsemjedinýklukkterémuselíbí.“
„Dobře. Tak si piš: sem šťastnej, že sme se vykousli.“
„Já bych nikdy neřek vykousli. Řek bych oskulovali.“
Podívá se na mě, jako kdyby se chtěla zeptat: proč vůbec exis-

tuješ?
„Je to dobrý slovo,“ ujistím ji.
„Zní to jako od zubaře.“
„To je můj styl.“
Zamračí se.
„Tak jo, Shakespeare, já budu diktovat a ty překládej.“
„Dobře.“
„Připravenej?“
„Jo.“
„Svést Jordanu byla makačka – má hrozně vysoký nároky – ale 

nakonec sme se vykousli a stálo to za to.“
Převedu Jordanin blábol do vysokého diskurzu:
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 V postoskulatorním vzrušení jsem si uvědomil, že všechny ty měsíce 
intenzivního dvoření se vyplatily.

Podívám se na ni.
„Jordana je tak…“ diktuje Jordana, zatřese hlavou a podívá se 

na mě, abych dodal přídavná jména.
„Něžná?“ navrhnu. „Chrabrá? Kultivovaná?“
Přikývne.

Jordana je tak něžná, chrabrá a kultivovaná.

„Líbačka s ní je takovej triumf, že sem si to musel vyfotit,“ před-
říkává. „Pro vnoučata.“

 Vyfotil jsem nás v objetí. Až budu starý a osamělý, budu vzpomínat, 
jak jsem jednou držel něco opravdu překrásného.

Otočím diář a zvednu ho, aby si to mohla přečíst.
„Jo,“ odsouhlasí. „Dál: A představa, že ten hajzl Mark Prit-

chard radši chodí s tou mrdkou Janet než s Jordanou, mi přijde 
naprosto absurdní.“

Je poznat, když něco Jordana myslí vážně, protože pak začne 
vyrážet všechna „r“.

Položím si deník zpátky do klína.
„Ty fakt chceš, abych napsal, že je Janet mrdka, že jo?“
„Jo.“
„A vážně si myslíš, že je Mark hajzl?“
„Jo.“
Podívám se na ni.
Marka Pritcharda si vážím: deodorant používá už dva roky, 

do školy si nosí elektrický holicí strojek a má účes jako Elvis.
„Mluvíš jako zahořklá, scvrklá padesátnice.“
Jordana zatne zuby. Ozývá se nějaké škrábání.
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Škráb. Škráb. Škráb. Ruku má v malé přední kapsičce na sukni. 
Vidím, jak jí na zápěstí pulzuje sval. Škráb. Škráb.

„Jordano?“
Zvuk ustane. Podívá se na mě.
„Udělej z dlaní kouli,“ poručí mi.
Nevyptávám se.
Udělám z dlaní misky a přiklopím je na sebe, jako kdybych 

chytil můru.
„No,“ řeknu.
Seskočí z kamene a sedne si přede mě s nohama křížem.
Z kapsy sukně vytáhne fi alový zapalovač značky Bic a vršek mi 

nacpe do mezery mezi palci.
Stiskne tlačítko zapalovače; je slyšet sykot unikajícího plynu.
„Musí to bejt vzduchotěsný,“ poučuje mě.
„To vyrábíme bombu?“
„Je to cvičení důvěry, jako na dramaťáku.“
„Vyrábíme bombu jako zkoušku důvěry?“ 
 „Připravenej?“
„Ne.“
„Připravenej?“
„Ne.“
„Pal!“
Škrtne škrtátkem. Cítím jiskru na kůži a instinktivně dlaně ro-

zevřu. Na okamžik jsem vládce živlů. Jsem Ryu ze Streetfi ghtera 
dvojky a v rukou třímám malý modrožlutý fi reball.

Rozplyne se ve vzduchu mezi námi.
Ruce nemám vůbec popálené. 
Má speciální schopnost. A vydírání to není.
„Něco mě napadlo,“ řeknu.
„Mhm.“
Vezmu deník a píšu:

Zeptal jsem se Jordany na jejího bývalého kluka.

Ponorka_zlom_final_120x185.indd   56Ponorka_zlom_final_120x185.indd   56 26.2.2013   12:23:4226.2.2013   12:23:42



~ 57 ~

Řekla: „Je to vážně moc milý kluk, ale nepřeskočila mezi námi 
žádná fyzická jiskra. Mark Pritchard – bůh mu žehnej – má možná 
pěknou bradu, ale líbá, jako kdyby hledal zubní kazy.“

 Položil jsem jí teda otázku s velkým O: „Takže jste to spolu 
nedělali?“

Jordana se přesune a posadí se vedle mě na trávu s nohama pod 
tělem a stehny svažujícími se směrem ke mně. Škoda že nemám 
řeč těla jako maturitní předmět.

Podám jí deník. Oči jí přeskakují, jak čte. Čekám, až se k tomu 
dostane a odpoví.

„Technicky vzato… ne,“ podává mi deník zpátky.
Přikývnu a píšu dál:

„Jéžiši, ne!“ odpověděla. „Fujtajbl!
„A co Janet?“ zeptal jsem se. „Nejsi na ni naštvaná? Byla to tvoje 

nejlepší kamarádka.“
Jordanina odpověď byla tak ušlechtilá:
„Vím, že bych se na ni měla zlobit, ale upřímně řečeno, přeju 

Janet, aby byla co nejšťastnější. Je to hodná holka. V minulosti 
s klukama moc (jestli vůbec nějaký) štěstí neměla. Pamatuju si, jak 
jsem ji musela učit, jak se dělá cucfl ek. Ale jeden nikdy neví – třeba 
se nakonec vezmou a zůstanou spolu napořád.“

Jordana to bere opravdu úžasně.

Přisune se blíž a položí si bradu na moje rameno. Vítr mi přivane 
její vlasy pod nos. Voní spáleným cukrem. Píšu dál.

Jordana je sexuální talent. Se zapalovačem umí kousky, že byste 
nevěřili.

Přejede mi rukou po zádech a kolem pasu. Nepřestávám psát.
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 Má výjimečné tělo: plně vyvinutá prsa, pevný krk, nohy jako 
manekýna z Top Shopu.

Přitiskne se prsy k mé paži: tvar, váha, teplo.

Díky, Bože, díky, Janet, a díky i tobě, Marku Pritcharde!

Kousne mě do krku a trošku se přisaje.

Tvůj beznadějně zamilovaný
                                                Oli T.

Odtrhne se ode mě se srknutím.
„Dokonalý,“ řekne, předkloní se a stránku z deníku vytrhne. 

„Napsals to tak, že to vypadá, že mi to je fuk.“
„Co s tím budeš dělat?“ zeptám se.
„Rozšířím to.“
„Jak?“
„Přes Chipse.“
Kolie někde štěká na jiného psa.
„Řekneš mu, že to bylo všechno nahraný?“
„Ne.“
„Jo aha.“
„Na co si stěžuješ?“ vezme mě za prsty a políbí mi hřbet ruky 

jako nějaké princezně. „Tohle je nezvratný důkaz, že ses cucal 
s holkou.“

 28. 4. ’97
  Slovo dne: propaganda. Já jsem Hitler. Ona je Goebbels.

 Milý deníčku,
 chtějí tě.
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 Výsledek Jordanina „úniku informací“ byl dvojaký:
Zaprvé, potvrdila se moje heterosexualita, za-

tímco do této chvíle byla předmětem diskuzí.
Zadruhé, a zcela proti mému očekávání, že ze 

mě bude donchuán, jsem teď známý jako ten kluk, 
co píše o svých pocitech a používá slova jako os-
kulovat.

 To vedlo ke třem rozličným typům provokování:

   1)  Čau Adriane Mole, kde máš deníček?
   2)  (Na melodii z muzikálu Oliver Twist) Oli-

vere, Olivere, nikdy předtím jsem netušil, že 
nejsi gay.

  3)   Tate, Tate, Tateíčku, už jsi šukal holčičku?

  Když vás oslovují příjmením, je to projev uznání.
Takže tu mám typické dilema – přesně ten druh 

problémů, pro které jsou deníčky určené. Nechám 
dál „unikat“ části svého deníku a zkusím si vytvo-
řit trochu drsnější osobnost? Nebo odepíšu ztráty, 
spálím deník hned teď a spokojím se s tím, že mám 
teď pověst pozorného milovníka?

                                               Hmm,
                                               Oliver
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Rozhodl jsem se, že si deník psát nebudu. Ohrožuje to moji re-
putaci. Budu si vést „zápisník“. A bude vážně ostrý: žádné emo-
ce; žádné smajlíky; bude zkropen odrážkami jako křídla stíhačky 
Luft waff e po zavedení kulometů Vickers K.

Začmáral jsem slovo „Deník“ na obalu; teď je tam jen název 
výrobce „Niceday“. Zabělím slovo „day“ a levou nožičku velkého 
písmena „N“. Teď je to jen „Vice“ – Neřest. Na první stránku na-
píšu svoje jméno. A také zlověstný anagram svého jména: „Ote-
víratel“.

Až budu hodně starý, budu si moci listovat svým zápisníkem 
a živě si připomenout chuť úst patnáctiletých holek.

 12. 5. ’97
 Slovo dne: inkubus – noční můra, ztělesnění ďábla.

 Milý zápisníku:

Tohle jsou všechny osoby, které jsem kdy líbal:

•   Arwen Sladeová – nosí rovnátka a je hluboce ne-
přitažlivá. Líbal jsem ji v autobuse cestou do kráp-
níkových jeskyní Dan-Yr-Ogof. Zrovna snědla půl 
pytlíku sladkých létajících talířků. Její sliny chut-
naly jako mince. Arwen je pyšná na svoje plomby; 
za každý rok svého života má jednu.

Její nejlepší kamarádka Suzie mi řekla, že na lí-
bací stupnici od jedné do deseti, kde desítka je nej-
lepší, jsem podle Arwen na desítce. Zeptala se mě, 
jak bych já hodnotil Arwenino líbání. Řekl jsem jí, 

zugzwang
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že deset, abych Arwen neranil, ale v duchu jsem si 
říkal tak tři nebo čtyři.

•   Rhian Weldová – Rhian Weldová byla taková chu-
děra. Chtěl jsem jí pomoct. Bylo to po jedné školní 
diskotéce. Řekl jsem jí, že jestli to máme dělat, mu-
síme se schovat za ty vysoké kuchyňské kontejnery. 
Sněžilo a já mám špatný krevní oběh. Pamatuji si, 
že zavřela oči, vystrčila jazyk a čekala, že se přidám. 
Jazyk měla modrý od rybízového džusu. V té zimě 
se z něj kouřilo. Obkroužil jsem ho rty – nejhorší 
lízátko na světě.

•   Tom Jones – ne ten zpěvák. Byl to můj kamarád, co 
se loni přestěhoval do Brightonu. Políbil jsem ho 
na jedné svatbě s pusou plnou pirožků. Uměl velmi 
věrně předstírat, že je holka.

•   Jordana Bevanová – bylo to příjemné vydírání. Její 
pusa chutnala mlékem. Kluci ve škole jí říkají Ba-
nána Smetanová.

Jordaniny plusy: nikdy nemluví o sobě, takže 
může být vlastně kdokoli. Třeba je fabianistka. To 
by z ní dělalo socialistku, která prosazuje postupné 
změny. Má velmi pěkná malá prsa, kterých jsem se 
ještě nedotkl. Díky její mírné neoblíbenosti je všech-
no jednodušší. Je holka, takže když mě s ní vrstevní-
ci uvidí, stoupnu v jejich očích. Nezná moje rodiče. 
Moji rodiče neznají ji.

Jordaniny minusy: když napodobuje hlas Janet, 
své bývalé kamarádky, zní jako moje matka, což ne-
musí být tak špatná věc, ale když jsem ji líbal a podí-
val se na její prsa, byla mi tato skutečnost nepříjemná. 
Není fabianistka. Škoda. Je jí patnáct a o socialismu 
nejspíš nikdy neslyšela. Jsem moc mladý na to, abych 
se vázal. Chci běhat za holkama. Hrát hru.
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Další věci, které jsou pravda:

•   Jordnina máma pracuje jako dozorkyně: je bezpeč-
nostní pracovnicí ve veřejné galerii.

•   Lidi mi občas říkají, že jsem snob, protože používám 
spisovné výrazy namísto hovorových velšských. 
Neříkám jim, že moje matka je z anglické rodiny.

•   Kdyby grafolog zkoumal můj rukopis, zjistil by, že jsem 
kreativní, citlivý a předurčený pro menší úspěch.

•   Olej z tresčích jater je dobrý na klouby. Každoden-
ním užíváním si zachováte ohebnost až do stáří. 
Beru dvě kapsle před snídaní a jednu před večeří. 
Kapsle mají barvu moči. To mi připomíná: když jíte/
pijete vitaminové tablety Berocca, tak se vaše moč 
zbarví do takové té fl uorescenční barvy, jako mají 
refl exní vesty.

•   Na hřbety rukou si píšu kryptické nápovědy do kří-
žovek, abych je mohl luštit během matiky a nábo-
ženské výchovy. Když nám supl dá osmisměrku, 
snažím se nalézt slova, která hledat nemáme. Slovo 
„zzxjoanw“: maorský buben.

•   Narodil jsem se v porodnici a u porodu byli oba ro-
diče. Moje první slovo bylo „je“, tvar slovesa „být“.

•   Někdy během oběda pomáhám praktikantovi sta-
vět tudorský dům ze sirek pro výstavku jedenácté 
třídy. Dokonce jsme udělali i sirkovou služku, která 
vyhazuje exkrement dolů na ulici z nejvyššího okna 
domu. Jmenuje se Ethel.

•   Lepidlo Copydex se lepí na ruce, ale pak jde odloup-
nout jako hadí kůže. Jsou v něm vidět otisky prstů.

•   Tohle není deník.
                   Zatím,
                   O
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Jsme s Jordanou na houpačkách. Je středa kolem oběda. Říká: 
„Vsadím se, že se zhoupnu vejš než ty.“ To je její způsob fl irtování. 
Chce to se mnou dělat.

Houpeme se, až se nám motá hlava, a pak si lehneme na dře-
věnou štěpku pod prolézačky. Vzduch voní deštěm.

„Pamatuješ, jak Arwen říkala, že z líbání máš deset z deseti?“ 
říká koketně.

„Hmm,“ odpovím.
„Nejseš desítka.“
Zase se mě snaží dostat do postele.
„Dala bych ti tak šest a půl,“ pokračuje.
Překulím se a položím jí dlaň na břicho.
„Nech toho!“ popadne mě za zápěstí. Jordaně se někdy nedo-

stává inteligence.
„Olivere?“
„No.“
Vypadá trochu jako krásná žena. Kyčelní kosti jí vystupují a já 

mám nutkání na nich udělat stojku. Voní po mléku a estrogenu.
„Západy slunce, nebo východy?“
Jordana se takhle ptá pořád: Nůž, vidlička, nebo lžíce? Plno-

tučný, nebo odstředěný? Peníze, nebo vizáž?
Vidlička, plnotučný, peníze.
„Oboje stojí za hovno, ale kdybych si musel vybrat, tak sem 

pro západy – sou míň arogantní.“ Někdy si říkám, že bych Jorda-
ně mohl dát k Vánocům slovník.

Dáváme si u mě doma čokoládovou plněnou kapsičku. Jordana 
se ptá, jestli si může prohlédnout můj pokoj, zatímco budu na toale-
tě. Někdy na záchodě strávím až pět minut a víc. Musím se změnit.

 14. 5. ’97
  Slovo dne: echolálie – bezduché opakování slov 

pronesených ostatními.
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