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Marek, Simona a já

Vlastnû to ukázal uÏ na zaãátku.
I kdyÏ naprosto nechtûnû, pr˘ nás pohos-

tí, protoÏe jsme se aÏ tak dobfie neznali.
Pfiinesl lango‰e. Dole pod internáty je pro-

dávali léta a nemohl vûdût, Ïe lango‰e ne-
mÛÏu ani cítit, neboÈ jsem na stfiední ‰kole
trávila celé léto brigádou ve stánku, kde jsem
je smaÏila. Od rána do veãera. Lidem v plav-
kách, co se tam opalovali, k obûdu si dali
lango‰ s tatarkou nebo s keãupem a potom
zmrzlinu.

Smrad z pfiepáleného oleje, kter˘ jsme moc
ãasto nemûnili, se mi pfiilepil na drobné
chloupky v nose a cítila jsem ho vÏdycky
aÏ do Vánoc.

Fuj. Fakt fuj.
TakÏe kdyÏ pfiinesl lango‰e, abychom se

uvolnili, jenom mû znervóznil. Pfiiãichla jsem
k nim, nakrãila jsem nos a okamÏitû se mi
vybavily vzpomínky na malé okénko, jímÏ
jsem sledovala, jak si moji spoluÏáci uÏíva-
jí léto. Kdyby mû v tom stánku u k˘ble s hor-
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k˘m olejem aspoÀ horoucnû pomiloval nebo
kdyby tam chodil nakupovat lango‰e jen kvÛ-
li mnû – tedy láska… Nic takového se ne-
stalo. Tfii roky jsem tam potila litry potu a ve
‰kole poslouchala, jak se dá nenápadnû mi-
lovat v bazénu na koupali‰ti.

„Dámy?“ usmál se Marek a Simona si hned
jeden s keãupem vzala. Vzala by si i hfiebí-
ky na smetanû, jen aby oddálila to, kvÛli
ãemu jsme se v Markovû pokoji se‰li.

„Já nebudu.“
„Nemá‰ hlad?“
„Nemám ráda lango‰e.“
„Ty jsi divná, Alice.“
Nereagovala jsem.
Pozorovala jsem Simonu. Stála opfiená o zá-

rubeÀ balkonov˘ch dvefií a hledûla do oken
druhého bloku internátu. Mûla na sobû nefo-
remné man‰estráky, trochu tûsné, protoÏe její
zadek nebyl z nejmen‰ích, a ze zadní kapsy
jí trãela koÏená penûÏenka. Jako chlapovi.

„Ty jsi lesba, Simono?“ napadlo mû, kdyÏ
jsem spatfiila tu penûÏenku.

Ani se neotoãila, jen prohodila:
„MoÏná to dneska zjistím.“
Pobavenû jsem se zasmála a Marek na ni

vrhl laãn˘ pohled.
„BÛhví v kolika pokojích teì ‰ukají,“ fiek-

la klidnû a Ïv˘kala gumov˘ lango‰.

S E X  A  J I N É  C I T Y
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„Sex se pfieceÀuje,“ vyhrkl Marek.
„Jak to myslí‰?“ zeptala jsem se.
Pokrãil rameny.
„Víc se o nûm mluví, neÏ se dûlá.“
Zavrtûla jsem hlavou.
„Hloupost… KdyÏ dostanu chuÈ, tak ne-

mám problém den i noc.“
„O tobû to v‰ichni vûdí, Alice,“ ozvala se

Simona, stále hledíc z okna. „A mnozí to i za-
Ïili…“

„To je moje vûc, jasné?“ zaãala jsem se brá-
nit.

Podívala se na mû.
„Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b˘t tako-

vá… odvázaná.“
Marek mlãel, mûl plnou pusu lango‰e.
„On by to taky chtûl. Proto tû zavolal.“
„Proto?“
„ProtoÏe vûdûl, Ïe nás zmanaÏuje‰.“
Zavrtûla jsem hlavou.
„Poãkejte, poãkejte, ale tohle nemá b˘t

jako pracovní schÛzka… sex musí b˘t spon-
tánní.“

„Nûkdy se lidé prostû dohodnou, Ïe spo-
lu chtûjí mít sex, a jdou na to.“

„Ano, ale oba se na to snaÏí naladit… a my
jsme tfii, to je je‰tû nároãnûj‰í.“

„Já jsem naladûná,“ vloÏila Simona do úst
poslední kousek, utfiela si mastné ruce do

M A R E K ,  S I M O N A  A  J Á

7

Sex a jiné city - zlom  16.5.2014  11.15  Stránka 7



man‰estrákÛ a natáhla se pro lahev koka-
koly.

„Já taky,“ usmála jsem se nejistû.
Podívaly jsme se na Marka.
„Postaráte se o mû?“
„DÏentlmen zrovna nejsi,“ utrousila Si-

mona. 
Sedla si ke mnû, vzala mÛj obliãej do dla-

ní a dala mi pusu. Holãiãí, mûkkou, nûÏnou,
nenásilnou.

Lango‰ovou.
Odtáhla jsem se.
Pfiitáhla si mû zpátky. Silou muÏe, pfie-

kvapivû. Líbala mû dál a pevnû mû drÏela,
protoÏe kdybych jí utekla, uÏ by asi nena-
‰la odvahu to udûlat.

Rukama mû hladila po celém tûle, vÛnû
a chuÈ lango‰e, které se kolem ní vzná‰ely,
mi pfiestávaly vadit, docela se mi to líbilo
a polibky jsem opûtovala.

„Holky, poãkejte pfiece.“
„Klidnû se dívej,“ usmála jsem se na nûj

a rozepínala Simonû neforemnou ko‰ili.
„Takhle jsme se nedohodli, Ïe nejdfiív vy

dvû a aÏ potom…“
„Ví‰, co by za to jiní dali?“ zasmála se Si-

mona. ·ikovnû mi pomohla s ko‰ilí a bez
ostychu si sundala podprsenku.

Marek na ni civûl jako desetilet˘ kluk.

S E X  A  J I N É  C I T Y
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Civûl i na mû, kdyÏ jsem se svlékla.
Nezvaly jsme ho mezi sebe, vûdûly jsme,

Ïe se pfiidá, kdyÏ bude chtít. Na kolejích to
tak fungovalo – kdo chtûl, ten se miloval,
kdo chtûl, ten se díval, kdo chtûl, ten na ved-
lej‰í posteli pfiedstíral, Ïe spí.

A kdyÏ se nûkdo chtûl pfiidat, vût‰inou ne-
byl nikdo proti.

Nepfiidal se.
Díval se na nás, jak se pomaliãku, Ïen-

sky aÏ holãiãkovsky mazlíme. Jak si ‰eptá-
me do ucha hezké vûci, jak se snaÏíme, aby
jedné i druhé bylo dobfie.

Trvalo to dlouho.
UÏ byla tma, kdyÏ jsme skonãily.
Vûdûla jsem, Ïe je‰tû skoãím za Lacem, byl

vÏdycky pfiipraven˘ mû pomilovat a bydlel
v jedniãce.

Tohle mi nestaãilo.
Tohle byla prostû Ïena.
„Byla jsi skvûlá,“ usmála se Simona s ru-

mûncem na tváfiích. „Je pravda, co se o tobû
povídá… Ïe jsi vá‰nivá.“

„TakÏe ty jsi lesba, Ïe?“ oblékala jsem se.
Pfiik˘vla.
A potom ukázala smûrem k Markovi, kte-

r˘ koufiil na balkonû.
„Taky se dneska na‰el.“
„Jak to myslí‰?“ nechápala jsem.

M A R E K ,  S I M O N A  A  J Á
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Usmála se a pohladila mû po vlasech.
„KdyÏ nejsi na holky, milá Alice, mÛÏe‰

jich mít v posteli tfieba milion, stejnû se ne-
pfiekoná‰.“

S E X  A  J I N É  C I T Y
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Kluk a já

Zavedl mû do malého ob˘váku, v nûmÏ jsem
pro d˘m nic nevidûla. Jenom uprostfied stál
velk˘ klavír a na nûm nûkolik pln˘ch po-
pelníkÛ. Klávesy byly Ïluté a barevnû ladi-
ly s hnûd˘m kobercem. Na gauãi byly psí
chlupy, chvíli jsem toho psa hledala, ale asi
se venãil. Kluk pustil star˘ gramofon.

„Bach?“ zeptala jsem se.
„Johann Sebastian,“ pfiik˘vl.
Zapálil svíãku, potom cigaretu a sedl si na

parapet. Mûl zavfiené oãi. KdyÏ deska do-
hrála, zeptal se mû, co mám ráda.

„Líbí se mi, kdyÏ mám kudrnaté vlasy,“
fiekla jsem. „VÏdycky to trvá jenom pár ho-
din, kdyÏ si je umyju. Jak schnou, narovná-
vají se.“

Zasmál se, zvedl telefon a nûkoho se ze-
ptal, jestli je doma jeho star‰í bratr. Nebyl.
·la jsem do koupelny, abych se osprchova-
la. Na‰la jsem jeho pûnu na holení a pouÏi-
la ji. V pokoji uÏ bylo skoro ‰ero, kluk mûl
v ruce velkou obálku, která pfiedtím trãela
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z mojí kabelky. Îdímala jsem vodu z vlasÛ
na koberec, mokr˘ flek byl velk˘ a tmav˘.
âetl dlouh˘ dopis a pfii kaÏdém tfietím fiád-
ku potáhl z cigarety.

„Kdo je to?“ zeptal se.
„Nûkdo,“ pokrãila jsem rameny a oblékla

si kalhotky.
PfiiloÏil dopis ke koneãku cigarety.
„Miluje tû,“ uzavfiel to.
„Ano,“ pfiik˘vla jsem, „miluje.“
S ú‰klebkem otevfiel okno. Dopis zaãal ho-

fiet a shofiel a vítr ho rozfoukal po klávesách.
Venku se stmívalo a ve mûstû odbíjeli za-
ãátek m‰e.

V chrámu bylo ticho. Kluk se pfieÏehnal a pak
si klekl vedle mladé ztrhané Ïeny. Mûla kudr-
naté vlasy a dvû malé dûti.

„V kostele se nekoufií, sleãinko,“ zlostnû
za‰eptala stafiena vedle mû.

V duchu jsem se Bohu omluvila a típla ci-
garetu o mramorov˘ obklad. Stafiena ãeka-
la, co s ní udûlám. Schovala jsem ji do kapsy,
je‰tû se hodí. Lidé zpívali utahanou melo-
dii a varhaník hrál na star˘ch popraskan˘ch
klávesách nástroje. Malá holãiãka se ‰ibal-
sky podívala na matku.

„Tam se dívej!“ ukázala matka autoritativ-
nû na oltáfi.

S E X  A  J I N É  C I T Y
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Holãiãka chtûla nûco fiíct, ale poslu‰nû
upfiela oãi na bílou sochu. V dlani svírala
minci, kterou potom hodila do sáãku s jin˘-
mi penûzi, a strejda v tmav˘ch ‰atech fiekl:

„PánbÛh zaplaÈ.“
Na vlasech jsem cítila chlad a zimu, hol-

ãiãka si schovala prázdnou ruku do kapsy.
Kluk nesly‰nû odfiíkal modlitbu a matka
‰Èouchla do dcery, vytáhla jí ruku ven a za-
mraãila se na ni. Odvrátila jsem se.

„NechÈ na‰e rodiny Ïijí v lásce. NechÈ man-
Ïelé ctí svého partnera, nechÈ si dûti váÏí ro-
diãÛ a nechÈ nad vámi v‰emi vládne klid
a mír.“

„Amen,“ odpovûdûli lidé muÏi v sutanû
a holãiãka nesklonila hlavu, kdyÏ pil me‰ní
víno.

Kluk mû vzal za ruku. Táhl mû do teplé vi-
nárny s optimistick˘mi rÛÏov˘mi stûnami.

„Ten dopis…“
„Ach ten,“ usmála jsem se a foukla na nûj

pûnu z piva.
O‰klivû zaklel a k˘vl na klavíristu, aby za-

hrál Mozarta.
Znal jenom Beethovenovu skladbu Pro

Eli‰ku a po kaÏdé odbíhal k rohovému stol-
ku k bledé holce, co pila ãervené víno.

„UÏ?“ ptal se, kdyÏ se vracela ze skryt˘ch

K L U K  A  J Á
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toalet, a otrávenû objednával dal‰í. Nebrá-
nila se, jenom ti‰e plakala.

„Je krásné b˘t matkou,“ fiekl kluk.
Zasmála jsem se:
„Co ty o tom ví‰.“
Zastavil se u nás ãí‰ník. Záfiivû se usmí-

val, postavil pfied nás plné sklenice a tro-
chu koktavû vysvûtloval, Ïe se mu právû
narodil syn. Vytáhla jsem z kapsy nedokou-
fienou cigaretu a on mi ji zapálil.

„Jmenuje se Juraj,“ pochlubil se.
Kluk se sklonil a políbil mû. Zku‰enû mi

strãil ruku pod svetr, nûco ‰eptal, ale já jsem
poslouchala Eli‰ku. Pfiestali jsme, aÏ kdyÏ
se na nás v‰ichni dívali.

Tramvaj mûla dobr˘ch pût minut zpoÏdû-
ní, kluk hledûl na hvûzdy, ukázal na jednu,
ale pfiedbûhla jsem ho:

„UÏ jsou obsazené. V‰echny.“
Pokrãil rameny a pfiijal pozvání mile opi-

lého dûdy.
Bydlel v domû na kraji mûsta, kolem bylo

spadané listí a holé vûtve bránily v cestû.
„KaÏd˘ podzim se na to tû‰ím,“ fiekl dûda.
„A na co?“ zeptal se kluk.
„Na poslední list na stromû. Na ten úpl-

nû poslední.“
V kuchyÀce otevfiel domácí slivovici a chlu-

bil se sv˘m synem. Jeho fotka stála na za-

S E X  A  J I N É  C I T Y
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prá‰eném pouzdfie od houslí. Kluk chtûl za-
hrát Brahmse. Ale té fotky se nesmûl do-
tknout.

„Babka to nemá ráda,“ fiekl a já chtûla
kafe, i kluk se cítil nûjak divnû. Políbila jsem
ho, aby mu bylo dobfie. Usmál se a pfiitáhl
si mû blíÏ. Cítila jsem jeho vÛni a klid. Mlãe-
li jsme a ãekali, aÏ nám uvafií kafe.

Dûda usnul.
„UÏ umfiela,“ fiekl kluk.
„Ano, já vím,“ vstala jsem.
Kvûtiny u dvefií byly úplnû vyschlé. Kluk

je zalil slivovicí a tváfiil se váÏnû. Potom mû
vzal kolem ramen a vedl mû k námûstí. Le-
Ïeli jsme u fontány a jedli zmrzlinu z veãerky.
Podal mi svÛj kabát, protoÏe mi byla zima.

„Hele, Ïebráci,“ upozornil na nás mal˘
chlapeãek a my se zasmáli.

Îebrák, co sedûl opodál, se zamraãil.
Koupili jsme mu zmrzlinu.
„Ten dopis…“
„Shofiel,“ fiekla jsem a dovedla ho aÏ do

malého ob˘váku.
„Znovu se narovnaly,“ ukázal na vlasy.
„Ano,“ pfiik˘vla jsem a pustila Verdiho ve-

ledílo. Skrz cigaretov˘ koufi jsem vidûla jen
jeho siluetu. Podle hudby maãkal klávesy
a já fénem su‰ila mokrou skvrnu na kober-

K L U K  A  J Á
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ci. Potom jsme se milovali. Bylo to vá‰nivé
a nemotorné jako v‰echno, co se dûlá po-
prvé. Kluk byl zjevnû nasycen˘ a poslal mû
pryã. Ne‰la jsem. Byla tma. Ukrojil si kus
s˘ra a zapil ho pivem.

„Ví‰…,“ zaãal.
„Vím,“ fiekla jsem. A rozplakala jsem se.

S E X  A  J I N É  C I T Y
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Prázdno a já

Ten pokoj vypadal katastrofálnû.
„Vypadá to tu stra‰nû,“ fiekla jsem Ro-

manovi do telefonu.
„Popi‰ mi to.“
„Postel, postel, nûco, co mûlo b˘t noãním

stolkem, postel, dvû dal‰í divné vûci a vel-
ká skfiíÀ.“

„Jedna?“
„Jo.“
„Nemáte tam bydlet tfii?“
„Neãte‰ noviny? ·kolství je v katastrofál-

ním stavu.“
„AspoÀ Ïe tam máte hospody.“
„Jo, u zastávky autobusu nad hfibitovem je

jich hafo.“
„Pfiijedu tam za tebou.“
„Hned!“
„VydrÏ, musí skonãit sezona.“
Zavûsila jsem, protoÏe dvefie se otevfiely

a na jejich prahu zÛstala stát nenápadná bru-
neta s nejvût‰ím kufrem na svûtû. Na‰e oãi
se setkaly a ona se pla‰e usmála. Chtûla
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jsem napfiáhnout ruku a pfiivítat se s ní, ale
za jejími zády se objevil kluk v br˘lích, taky
nenápadn˘ a taky brunet.

„TakÏe tady to je?“
Pfiik˘vla s pohledem upfien˘m pofiád na mû.
Obe‰el ji, vzal kufr, o mû jen zavadil oãi-

ma a fiekl:
„Ahoj, ty tu bude‰ bydlet s námi?“
Stihla jsem se jen nechápavû zamraãit

a ona ke mnû pfiiskoãila, popadla mû za ruku
a pfiedstavila se:

„Jsem Eli‰ka. Farmaceutka… Tohle je
Edo. Elektrika. Chodíme spolu.“

Pfiik˘vla jsem a vyslovila své jméno.
„Edo nedostal kolej, tak se budeme muset

tísnit na jedné posteli,“ zachichotala se.
„Tady?“
„Ano,“ usmála se nevinnû. Nejdfiív na mû,

potom na nûj. Vrátil jí ten úsmûv. Oni se asi
milovali ãi co.

Potom pfii‰la tfietí. Mûla v u‰ích spoustu
náu‰nic, na rameni tetování, na zápûstí taky
a piercing z pupíku pr˘ tohle léto vyhodila,
protoÏe se jí to tam pofiád zanûcovalo a ne-
mûla uÏ na to nervy. Chtûla spát u okna, jinak
jí bylo v‰echno jedno, chovala se pfiátelsky
a smûrem k Edovi prohlásila, Ïe jestli ne-
chrápe, mÛÏe s námi bydlet tfieba cel˘ se-
mestr, jí je to ‰umafuk.

S E X  A  J I N É  C I T Y
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Chrápal.
Pfiesto s námi spal cel˘ semestr.
Ona, tedy Eli‰ka, ho vÏdycky, kdyÏ za-

chrápal, pohladila po tváfii, nûkdy udûlala ta-
kové to tiché ‰‰‰‰, on se otoãil a pfiestal.
Já jsem se pfii tom probudila, na‰e tfietí ne,
spala se sluchátky v u‰ích a probrala se jen
tehdy, kdyÏ se proud hudby odmlãel a ona
potfiebovala stisknout nûjak˘ knoflík, aby
písniãky zaãaly znovu hrát.

„TakÏe bydlí‰ s párkem zamilovan˘ch a hi-
písaãkou?“

„A je‰tû se stovkou ‰vábÛ v koupelnû,“
fiekla jsem. Do telefonu. Romanovi.

„No to je pûkn˘ humus.“
„Dá se to vydrÏet, kdyÏ si nejdfiív rozsví-

tí‰ a poãká‰ patnáct vtefiin, neÏ zalezou do
‰kvír.“

„Kristepane.“
„A nesmí‰ se dívat na zdi.“
„Je na nich plíseÀ, Ïe?“
„Úplnû v‰ude, zlato.“
„Docela mû tû‰í, Ïe mû nevzali na vej‰ku.“
„Kluci odvedle mají dobré bylinky.“
„Na to nepotfiebuju index, abych si dobfie

zahulil.“
„TakÏe bude‰ cel˘ Ïivot prodávat hotdo-

gy na koupali‰ti.“
„Jo, budu.“

P R Á Z D N O  A  J Á
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„Pfiijede‰ uÏ za mnou?“
„Je‰tû je teplo, je‰tû je práce.“
Zavûsila jsem, protoÏe jsem v uãebnici na-

‰la kapitolu, kterou jsem musela na‰prtat,
a bylo uÏ pozdû veãer.

·kola byla je‰tû vût‰ím zklamáním neÏ ko-
lej. Samá teorie. Nikdo z praxe. Nuda. Sto-
letí vyuãující, ktefií o internetu mluvili jako
o ìáblovû vynálezu. Vûfiili jen tomu, co na-
psali do skript, která jsme se mûli nauãit
skoro nazpamûÈ. Pfiitom staãilo zadat pár he-
sel do googlu a ãlovûk to mûl ãerné na bí-
lém. Vlastnû jsem ani nevûdûla, proã studuju.
Pfiipadalo mi to jako ztráta ãasu. Naprostá.

„Jdeme na pivo?“ zvedla ke mnû oãi na‰e
tfietí spolubydlící. Taky se cítila trapnû, Eli‰-
ka s Edem si nûco ‰eptali na své posteli.
·eptali proto, abychom je nesly‰eli. A ‰ep-
tání bylo syãivé, rozzlobené, nevyznávali si
lásku a nic podobného, hádali se. Hádali se
‰eptem. Ty na‰e hrdliãky.

„Dobfie,“ pfiik˘vla jsem a slezla ze své po-
stele.

Na vysoké jsem zaãala pít pivo. V‰ichni
tam pili pivo, jedli rohlíky a tresku, nûktefií
zoufalci si vafiili i tûstoviny s jogurtem, aby
zahnali hlad, kdyÏ nemûli peníze na nic lep-
‰ího. Pivo mi nijak zvlá‰È nechutnalo, v létû
po maturitû jsem pila míchané drinky s le-
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dem, staãilo jich pár, abych v lehkém opa-
ru flirtovala s hezk˘mi tûly na koupali‰ti,
a zajistila nám tak s holkama spoleãnost
na veãer. Ale kdo vám udûlá dobrou mar-
garitu v hospodû pod vysoko‰kolsk˘mi ko-
lejemi, Ïe jo? Leda tak malé a velké toãené.
K tomu panáka, kdyÏ je potfieba.

„Nedáme si rad‰i radlera?“ zeptala jsem
se s nadûjí, Ïe propláchnu stfieva aspoÀ ci-
trusovou pfiíchutí, kdyÏ uÏ ne sladk˘m drin-
kem.

„Blázní‰? Já limonádu nepiju,“ dostala
jsem odpovûì.

Ten veãer to byla poslední slova, která mi
na‰e tfietí spolubydlící adresovala. Víc ji za-
jímal fousat˘ ãlovûk, kter˘ ãepoval pivo,
mlad˘, taky ‰mrncnut˘ independentním my‰-
lením, bavili se spolu o svobodû my‰lení
a o tom, Ïe není nic lep‰ího neÏ cítit se ve
vztahu svobodn˘. Podle toho, jak se na sebe
dívali, mi bylo jasné, Ïe oni do vzájemného
vztahu smûfiují mílov˘mi kroky – tedy ne-
vûdûla jsem, jestli do vztahu, ale do jedné
postele urãitû.

„Nevûfiím, Ïe na to posrané koupali‰tû je‰-
tû nûkdo chodí,“ fiekla jsem Romanovi do te-
lefonu.

„Ale? Nûkdo tu má ‰patnou náladu.“
„Nechtûl jsi za mnou pfiijet?“
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„Je‰tû pomáhám s údrÏbou.“
„V noci jsem spala jako jediná obyvatel-

ka na‰eho kolejního pokoje v posteli sama.“
„Hipísaãce pfiijela náv‰tûva?“
„Totálnû se zamilovala.“
„To ty nemusí‰, Ïe?“
„Zmûnila se v cukrovou vatu, co ti mám

povídat.“
„Oni tam vedle tebe i normálnû souloÏí?“
„Jestli jo, tak jen potichu.“
„To tû sere, Ïe?“
„Ne, aÈ si dûlají, co chtûjí, pokud to ne-

sly‰ím.“
„Myslím, Ïe tû sere nûco jiného.“
„Copak, Romanku?“
„Tady doma jsi cool, v‰ichni tû mají za di-

vo‰ku, ale na tamûj‰í pomûry jsi slu‰Àaãka
prvního fiádu.“

„Pfiijeì uÏ.“
„Já mám ale práci, vydrÏ.“
Zavûsila jsem, protoÏe mûl nûÏn˘ hlas a já

byla vÏdycky v rozpacích, kdyÏ byl Roman
pfiíli‰ blízko.

VÏdycky jsem si udrÏovala odstup. Mys-
lím od chlapÛ. A teì myslím odstup emocio-
nální, ne spoleãensk˘, tûlesn˘, verbální nebo
nûjak˘ jin˘.

VÏdycky jsem dokázala nefiíkat slova o lás-
ce, Ïádné lepkavosti typu – miluju tû, zboÏ-

S E X  A  J I N É  C I T Y

22

Sex a jiné city - zlom  16.5.2014  11.15  Stránka 22



Àuju tû, jsi mÛj jedin˘, zÛstaneme spolu na-
vûky – jsem z úst nevypou‰tûla. Cítila bych
se pfii tom trapnû. Stejnû to vÏdycky sklouz-
lo do stejn˘ch sraãek. I bez toho, abychom
si slibovali hory doly. VÏdy kdyÏ první za-
milování opadlo a zjistilo se, Ïe láska vlast-
nû není tak úplnû láskou, n˘brÏ jen shlukem
spla‰en˘ch hormonÛ. VÏdy kdyÏ srdce do-
stalo dal‰í ránu a ãlovûk chodil celé mûsí-
ce jako tûlo bez du‰e. To pak musí bolet
mnohem víc, kdyÏ máte telefon pln˘ pfie-
slazen˘ch esemesek a pamatujete si spous-
ty prázdn˘ch velkohub˘ch slibÛ…

Moje tfii star‰í ségry poslouchaly pfií‰er-
né slaìáky, kdyÏ se roze‰ly s klukem. De-
presivní kytarová sóla nebo depresivní ne-
melodie, které sehnala ta nejstar‰í a ty dal‰í
je zdûdily. Dlouhé hodiny zíraly z okna, nic
nejedly, nebo naopak jedly v‰echno, nadá-
valy na muÏe, breãely, Ïe ti muÏi jim nevo-
lají… byly to pfií‰erné stavy. Celou ranou
i pozdní pubertu jsem sledovala, jak na stfií-
daãku létají v oblacích a jak potom padnou
se zlomen˘mi kfiídly na zem a o‰klivû polá-
mané z ní vstávají.

Jako by nebylo normálnûj‰í stát pevnû na
nohou.

Potfiebovala jsem to? Tyhle stavy jako na
houpaãce?
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Nepotfiebovala.
Nûktefií moji kamarádi nefetujou, proto-

Ïe se bojí, Ïe nad sebou ztratí kontrolu.
Mám i pár takov˘ch, ktefií ze stejného dÛ-

vodu nepijou alkohol a v hospodû se roz-
‰oupnou ledov˘m ãajem s broskvovou pfií-
chutí a kolou a proloÏí to vodou s citro-
nem.

Já jsem drÏela na uzdû svoje city. Právû
proto. Abych nad sebou neztratila kontro-
lu. Abych po svûtû nechodila s pfiiblbl˘m
úsmûvem, abych si na displej mobilu neda-
la ãervené srdíãko nebo dvû labutû a abych
si tak nepfiedplatila ty mûsíce deprese, poté
co se na mû dotyãn˘ vysere, protoÏe zjistil,
Ïe se k sobû nehodíme.

MÛj fotr chtûl po tfiech dcerách syna,
a i kdyÏ mu to nevy‰lo, povahu mám jeho.

Tvrdou, pr˘ muÏskou. KdyÏ nás to s klu-
kem pfiestane bavit, jdeme od sebe s úsmû-
vem.

Nemám ãas litovat nûãeho, co by uÏ stej-
nû nemûlo cenu.

„Ty nemá‰ nikoho?“ zeptala se mû Eli‰-
ka, kdyÏ jsme se vrátili po Novém roce na
kolej.

„Jak se to vezme,“ odpovûdûla jsem, pro-
toÏe svátky byly divoké, vymetla jsem spous-
tu veãírkÛ, uvolnila jsem se, pobavila, strávila
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pár chvil s muÏi, ktefií na to ãekali, a úplnû
jsem zapomnûla na to, Ïe první zkou‰ky jsou
hned v prvním lednovém t˘dnu.

„Tak co, má‰ nebo nemá‰?“ dÛraznû mû
o konkrétní odpovûì poÏádala stále zami-
lovaná tfietí spolubydlící, a kdyÏ jsem zavr-
tûla hlavou, vrhla na mû smutn˘ pohled.
A Eli‰ka se pfiitulila k Edovi. Kter˘ se od-
táhl. Pr˘ se uãí, jestli jí to nevadí.

No, nevadilo jí to.
„Jsi jenom rozcitlivûlá z Vánoc,“ smál se

Roman do telefonu.
„Ty ví‰, Ïe já nechci Ïádného muÏe.“
„Jistû Ïe to vím. V‰ichni to víme.“
„Tak aÈ mû nechají na pokoji.“
„Tráví‰ s nimi moc ãasu.“
„Je to mÛj pokoj. Ti chlapi jsou tu navíc!“
„Najdi si práci.“
„Pfiijede‰ za mnou?“
„VÏdyÈ jsme byli spolu celé svátky!“
Zavûsila jsem, protoÏe jsem otevfiela no-

viny na stránce s inzeráty s nabídkou prá-
ce a musela jsem se zasmát, protoÏe první,
co jsem spatfiila, byl prodej hotdogÛ. Na ná-
mûstí.

Ale to nebylo nic pro mû.
Tuhle práci miloval Roman. Prodat, za-

vtipkovat, vzít peníze, vrátit drobné, podat
tepl˘ rohlík zabalen˘ v ubrousku a pfiijít
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domÛ bez my‰lenek na práci… Potom jít
cviãit nebo bûhat nebo se dívat na televizi.
Na‰la jsem si práci v eventové agentufie.
Vlastnila ji mladá Ïenská, povoláním man-
Ïelka. Polovinu eventov˘ch agentur vlastní
Ïeny bohat˘ch muÏÛ, které nevûdí, co s ãa-
sem, a organizování veãírkÛ povaÏujou za lu-
krativní práci. Kterou jsem za pár korun
stejnû dûlala já… Bavilo mû to. Noví lidé,
nové v˘zvy, veãery mimo kolej, na které tvrd-
ly dva zamilované párky a hrály sedmu ve
ãtyfiech. Padala jsem do postele unavená
jako kÛÀ, mohly na tûch postelích tûsnû ve-
dle mojí dûlat, co jen chtûly, mû by nikdo
nevzbudil.

„Nejsi nûjaká hubená?“ zeptala se mû po
pár mûsících tfietí spolubydlící. Její pfiítel nám
zrovna toãil ãtvrté pivo a mnû se uÏ trochu
toãila hlava. CoÏ bylo zvlá‰tní, protoÏe jsem
zvládala dost alkoholu. Nebyla jsem moc hu-
bená, jenom jsem trochu shodila. Z té práce,
ze ‰koly, z tempa, které jsem nasadila. Moc
jsem toho v tûch mûsících nejedla.

„Nejsi ty nûjaká podráÏdûná?“ zeptala se
Eli‰ka se slzami na tváfii. Mûla je tam uÏ
dlouho a neusychaly, protoÏe Edo se tûsnû
po zaãátku druhého semestru sebral a ode-
‰el. Od nás, od ní, z na‰eho pokoje. Asi mu
bylo v jedné posteli tûsno. A nechtûl o tom
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mluvit, pfiestoÏe mu volala a esemeskovala
ãastûji, neÏ se na normální Ïenu slu‰í. Ne-
byla jsem podráÏdûná, byla jsem jenom una-
vená, vyãerpaná, zmoÏená. Ráno jsem se tak
uÏ budila, pfies den jsem se tak cítila, ve-
ãer jsem si tak lehala do postele. Oãi se mi
zavíraly ve ‰kole i v práci, váãky pod nimi
byly velké, kruhy tmavé.

„Nezavolala jsi uÏ pût t˘dnÛ,“ RomanÛv
hlas neznûl vyãítavû.

„Zdá se mi, Ïe mám bulku v pravém prsu.“
„Zdá se ti to, nebo ji tam opravdu má‰?“
„Opravdu ji tam mám.“
„Hlavnû se nelituj a nesnaÏ se mi namlu-

vit, Ïe má‰ rakovinu.“
„To nemám. Jen ti to fiíkám. Musím jít

k doktorovi. Ale nemám ãas.“
„Najdi si ho. Zdraví má‰ jen jedno.“
„Kdy uÏ koneãnû pfiijede‰? Mohl bys tam

jít se mnou.“
„Zaãíná nám sezona, má milá. Napou‰tíme

vodu.“
Zavûsila jsem, protoÏe mi Eli‰ka strkala

do ruky lístek s telefonním ãíslem jejího lé-
kafie.

Hned jsem mu zavolala. Hned jsem k nûmu
‰la. Hned se polekal. Hned polekal i mû.
Vy‰etfiení. Odbûry. Punkce. Hluboké vzde-
chy. Vyh˘bavé pohledy.
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„Pofiád hubne‰, proboha,“ hlas tfietí.
„VÏdyÈ spí‰ dvanáct hodin dennû, z ãeho

jsi tak unavená?“ hlas Eli‰ky.
Je to divné, kdyÏ víte, Ïe se blíÏí vá‰ ko-

nec…
Divné je i to, Ïe se blíÏí, Ïe se s tím mu-

síte vypofiádat, smífiit. Zvlá‰tní, Ïe lidem
kolem vás to vadí, to, Ïe stateãnû bojujete
s vlastním pocitem kfiivdy, jsou trochu v roz-
pacích, kdyÏ se usmíváte, kdyÏ je chlácho-
livû hladíte… Nevûfií, Ïe si nûkdo dokáÏe tak
jednodu‰e zvyknout na to, Ïe uÏ nebude. Îe
uÏ brzy nebude. NavÏdy… Nedá se na to
zvyknout, nelze se s tím smífiit. Samozfiej-
mû. Je to jen hra, chci jim to ulehãit, chci
je osvobodit od záchvatÛ pláãe, které jsou
m˘mi kaÏdodenními náv‰tûvníky, vÏdy kdyÏ
se veãer ocitnu sama.

„Jaké to je b˘t zamilovan˘?“
„CoÏe?“ RomanÛv hlas znûl pobavenû.
„KdyÏ jsi zamilovan˘, jaké to je?“
„Pfiesnû takové, jak to popisujou v knihách

a písniãkách.“
„Fakt se ti roztfiesou kolena, kdyÏ vidí‰

toho druhého?“
„Fakt.“
„A srdce ti bu‰í hlasitûji?“
„Málem ti vyskoãí z hrudi.“
„Ty brìo…“
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„A kdyÏ ti chybí, tak to bolí. Fyzicky.“
„To je asi krásné, Ïe?“
„Proã se o tom bavíme?“
„ProtoÏe umfiu, aniÏ bych vûdûla, jaké to

je milovat.“
„Ty jsi pfiece pár muÏÛ milovala.“
„Dobfie ví‰, Ïe ne.“
„Cítí‰ se dneska dobfie?“
„Nikdy jsem nemûla sex s ãlovûkem, kte-

rého bych milovala.“
„Asi se cítí‰ dobfie.“
„Nevím, jaké to je.“
„Je to krásné.“
„A kdyÏ se tfieba na tebe tvÛj milovan˘ ãlo-

vûk vysere, to fakt stra‰nû bolí?“
„To je masakr, stra‰nû to bolí.“
„Popi‰ mi, jak stra‰nû.“
„Nûkdy se ani nemÛÏe‰ nadechnout, tak

moc to bolí.“
„To musí b˘t siln˘ pocit.“
„Ano.“
„Pfiijede‰ je‰tû za mnou?“
„Jasnû, o víkendu má b˘t o‰klivû, vezmu

ostatní a pfiijedeme.“
Zavûsila jsem, protoÏe jsem vûdûla, Ïe o ví-

kendu uÏ asi nebudu mezi Ïiv˘mi. A moÏná
ano. Nevûdûla jsem pfiesnû. Nevûdûla jsem
ani, jestli jsem byla mezi Ïiv˘mi. Chránila jsem
si vakuum v srdci, v du‰i, abych pfieÏila.
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Smûju se.
Je to divné, kdyÏ víte, jak chutná pivo

i sladké drinky, kdyÏ vidíte zamilovanou tfie-
tí spolubydlící i zlomenou Eli‰ku, kdyÏ va‰e
tfii star‰í sestry breãí a smûjou se skrz slzy
va‰im vtípkÛm o tom, Ïe nemáte vlasy, ale
jde to mimo vás, protoÏe jim nerozumíte. Je
to divné, Ïe umírám, aniÏ bych poznala ten
bezv˘hradn˘ pocit lásky a odevzdání se. Ne-
vím, jaké to je zranit nûkoho, nevím, jaké
to je b˘t zranûná. Nevím, jaké to je opou‰-
tût nûkoho a b˘t opu‰tûná. Nevím to, protoÏe
jsem chtûla b˘t cool a nad vûcí, chtûla jsem
b˘t nedobytná, dÛstojná, vyrovnaná, v po-
hodû…

A taky jsem byla.
Promrhala jsem tûch pár let, která jsem

mûla.
„Zase mi volá‰?“ RomanÛv hlas znûl ro-

zespale.
„Já uÏ vím, Ïe mû miluje‰.“
Ticho.
„Proto jsi nikdy nepfiijel.“
Ticho.
„Aby tû to nebolelo. Îe jsem taková krá-

va a nechci lásku. Jsem kretén v sukni.“
„Rad‰i se tisíckrát zklamat neÏ to ani jed-

nou nezaÏít.“
„A to mi fiíká‰ aÏ teì.“
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„Pohrdala jsi tím.“
„Vím.“
„Pfiijedu o víkendu, ano?“
Zavûsila jsem, protoÏe pfii‰la sestfiiãka

s léky.
Cítila jsem, Ïe s posledními.
Budou o mnû fiíkat, Ïe jsem byla „svá“.

A Ïe jsem byla stra‰ná salámistka. Îe je
mû ‰koda.

·koda je, Ïe uÏ nemám ãas. Na to, co oni
proÏívají stále.
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Můj Řek a já

AÈ mi tam nûkde na Krétû odpustí, dodnes
nevím, jak se jmenoval. Já jsem ho od prv-
ního okamÏiku naz˘vala Adonis. ProtoÏe tak
moje matka naz˘vala kdysi v‰echny velké
krasavce z na‰eho okolí, pak je‰tû Richar-
da Gera a toho, co hrál faráfie v Ptácích v trní.

Ale pozdûji uÏ byl pro mû jenom ¤ekem.
¤íkala jsem mu mÛj ¤ek. ProtoÏe kama-
rádka, ta, co byla v ¤ecku na brigádû se
mnou, mi ho závidûla a v nûjaké kníÏce, co
mûla s sebou v kufru, mi ukázala fotografii
básníka, kter˘ se jmenuje Adonis. Z Liba-
nonu ãi odkud.

Star˘ a vrásãit˘.
Prostû úplnû jin˘ neÏ mÛj ¤ek.
TakÏe z Adonise se‰lo.
¤ek mûl jméno, samozfiejmû, dokonce mi

ho asi fiekl, ale kdo se má vyznat v tûch div-
n˘ch fieck˘ch slabikách? Skoro v‰echno kon-
ãí na -os. Os sem, os tam – a já tomu mám
rozumût.

Kromû toho mi vÏdycky staãilo „efkaris-
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to“, dalo se pouÏít v kaÏdé situaci a doká-
zala jsem s ním vyÏehlit i prÛsery… TakÏe
kdyÏ jsem „komunikovala“ se sv˘m ¤ekem,
rad‰i jsem se usmívala, slaìounce, vyz˘va-
vû, a on vût‰inou rychle pfiestal mluvit…
Chápete.

Anebo jsem pfiik˘vla, aniÏ bych tu‰ila,
s ãím jsem právû souhlasila, a absolvovala
jsem tak divokou jízdu na skútru po mofii
nebo na zapomenutou pláÏ, kam jsme se pfii-
fiítili na motorce a kde jsem opravdu zaÏila
sex na pláÏi, o nûmÏ jsem si myslela, Ïe exis-
tuje jenom ve filmech a v knihách. Byl to
zvlá‰tní sex, protoÏe hned za velk˘mi bal-
vany, které nás oddûlovaly od jiné pláÏe, byl
rozloÏen˘ dûtsk˘ tábor, veselé v˘kfiiky z dût-
sk˘ch hrdel k nám doléhaly nepfietrÏitû a mÛj
¤ek mi v tom nejlep‰ím zacpával pusu, aby
moje v˘kfiiky zase nedoléhaly tam.

To by bylo asi neslu‰né.
VÛãi uãitelkám ãi vychovatelkám, které by

musely vysvûtlovat…
KdyÏ fiíkám v tom nejlep‰ím, nemyslím or-

gasmus ani nic podobného – myslím oka-
mÏiky, kdy jsem mûla písek fakt v‰ude, a asi
si dokáÏete pfiedstavit, Ïe jsem vÛbec ne-
kfiiãela rozko‰í… Ale o tom pozdûji.

Abych se vrátila na zaãátek.
Nevím, jak se jmenoval, a vlastnû o nûm
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nevím vÛbec nic. On mluvil jenom fiecky, mojí
chabé angliãtinû vÛbec nerozumûl. Nejdfiív
to tak nevypadalo, aÏ potom vy‰lo najevo, Ïe
mû sbalil s pomocí kamaráda, kter˘ nûkde
absolvoval prvních deset lekcí angliãtiny a ty
vzkazy, které mi nenápadnû nechával v baru,
kde jsem nalévala metaxu, psal za nûj. Za
mého ¤eka. V‰echny ty:

Your eyes are sooooo beautiful.
Your smile is sooooo sweet.
You look sooooo pretty.
I want you sooooo much.
You are sooooo hot, girl.

V‰echny psal ten jeho kamarád. Trochu
moc písmenek o, já vím, trochu infantilní,
to taky vím, a prvoplánové, nemusíte mi nic
fiíkat, ale mnû to nevadilo. VÏdycky kdyÏ se
objevil mÛj ¤ek s cihliãkami na bfii‰e, s vy-
tetovan˘m maysk˘m kalendáfiem na zádech
a se zuby bíl˘mi jako slovensk˘ sníh, málem
jsem omdlela. Byl krásn˘. Mûl uhranãivé oãi.
Pohled jen pro mne. A já jsem vûdûla, Ïe
mû chce.

Jenom jsme si tedy nikdy nepokecali.
Nevûdûla jsem, jaká hudba se mu líbí, jak

vyrÛstal, jestli má sourozence ani to, zda
je letní sezona vydafiená nebo ne, protoÏe po-
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dle toho, co jsme tam vydûlávali my, to mu-
selo b˘t dost mizerné.

Ale víte co? VÛbec mi to nevadilo.
Byl to ãist˘ vztah. V‰echno jsme si povû-

dûli oãima.
A prsty a úsmûvy a potom i tím ostatním,

co následovalo.
Byli jsme jako v krásném nûmém filmu,

jako v Artistovi ãi jak se jmenoval ten ãer-
nobíl˘ film, co vyhrál v‰echny moÏné ceny.
Co jsme si nefiekli, to jsme si odmilovali, aby-
chom pfiede‰li velk˘m trapasÛm.

MÛj ¤ek moc chtûl, abych s ním zÛstala
v ¤ecku. Nefiekl mi to, tedy moÏná i fiekl a já
jsem nerozumûla, ale bylo mi to jasné z toho,
co pro mû dûlal. Z kaÏdého jeho gesta vyza-
fiovala touha po spoleãném Ïivotû, v‰em –
tedy mnû i té kamarádce, co se mnou v ¤ec-
ku brigádniãila, to bylo jasné.

Miloval plavání.
Samozfiejmû, vÏdyÈ Ïil na ostrovû, na plá-

Ïi, plavání v mofii pro nûj bylo tím, ãím pro
na‰e kluky jízda na kole. JenÏe víte… On
mûl rád plavání v noci a nah˘. Bez plavek.
CoÏ by mi nevadilo, vÏdyÈ mû uÏ trochu zná-
te, ale potmû je mofie takové zlovûstné,
skr˘vá v sobû tajemství a já jsem se po-
kaÏdé, kdyÏ jsme ve‰li do vody, roztfiásla.
Nikoli zimou, ale strachy, Ïe mû nûco zdo-
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la kousne, ìobne, Ïe do mû nûco vleze, no
prostû stra‰né pfiedstavy mi hned táhly hla-
vou a po nûkolika vtefiinách jsem s vypla-
‰en˘m kfiikem vybûhla z vln. Párkrát se
mi dokonce smál, pfiipadalo mu to rozko‰-
né, zaplaval si, vylezl za mnou a beze stu-
du si ruãníkem ledabyle utíral slané kapky
stékající po opáleném tûle. Ale kdyÏ zjis-
til, Ïe to na nûj nehraju, Ïe to není nûco, ãím
ho chci pobavit, ale je to moje reálná fo-
bie a jeho sen o milování v mofii uÏ reáln˘
není, byl rozmrzel˘.

Jako kdyby ‰lo jen o to.
Kráãel tehdy z pláÏe rychle, dva kroky pfie-

de mnou, vidûla jsem jen jeho ‰iroká záda
s tetováním, které nebylo dokonãené, pro-
toÏe zatímco mu ten maysk˘ kalendáfi te-
tovali, pfiestal Maye uznávat.

¤ekl mi to ten jeho kamarád, co umûl tro-
chu anglicky.

„It is beautiful, anyway,“ odpovûdûla jsem
mu s úsmûvem, protoÏe se mi to opravdu
líbilo – cel˘ ten kruh, ty znaky a mezi tím
stopy m˘ch nehtÛ, které jsem mu pfii sexu
zar˘vala do zad…

Stejnû bych se s ním v mofii nemilovala.
UÏ samotné mofie mi dávalo zabrat.
Ve‰la jsem dovnitfi a jen tak to kolem mû

syãelo.
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