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Kapitola první

S Oliverem
Kdyby se mû nûjak˘ cvokaﬁ zeptal, které období
v Ïivotû povaÏuju za nej‰Èastnûj‰í, ﬁekla bych, Ïe
to, které jsem proÏila s Oliverem. Ani pﬁesnû nevím, kolik mi bylo let. Ale byla jsem evidentnû
pﬁíli‰ mladá na to, abych ho dokázala ocenit jako
ãlovûka.
On byl normální chlap. Dobr˘. Mil˘. Vesel˘. Jeden z posledních nekonfliktních jedincÛ, co ﬁe‰í
opravdu jen dÛleÏité vûci, jinak si uÏívají Ïivota.
Byla jsem jeho Ïenská, tak se staral. Dneska
to uÏ dokáÏu posoudit, protoÏe po nûm se u mû
vystﬁídala banda zakomplexovan˘ch egoistÛ, ale
ono to tak b˘vá, Ïe si ãlovûk uvûdomí vûci, aÏ
kdyÏ je pﬁíli‰ pozdû. Oliver tancoval cel˘ Ïivot
v nûjakém folklorním souboru, vlastnû ne v nûjakém, jmenoval se Majáãek, ale navzdory tomu
idiotskému názvu patﬁil mezi nejvyhledávanûj‰í
v republice. Oliver byl jeden z nejlep‰ích, chlap
jako hora, se siln˘m hlasem dﬁevorubce a se stejn˘m splavem boroviãky, kdyÏ se po vystoupeních
flámovalo. KdyÏ zpíval tu o hru‰ce, Ïe „mám já
hru‰ku a nic na ní, mám frajerku, co mi po ní“,
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Ïenské zapomnûly zavﬁít pusu a já jsem v˘mluvnû hledûla jejich smûrem, hej, holky, z toho nic
nebude, tenhle chlápek klátí mne... A kdyÏ uÏ
mûl v sobû víc neÏ ‰est panákÛ, vykﬁikoval „my
bird is crazy“, v‰ichni se smáli, pilo se dál, potom si mû na‰el v nûjaké skupince a nadrÏenû mi
za‰eptal do ucha:
„Lehni si, asi tû miluju,“ a kdyÏ jsem mu vyhovûla, pomiloval se se mnou rychlostí blesku,
ani jsem si toho nestihla v‰imnout, a usnul. VÏdycky po sexu rychle usnul.
VÏdycky kromû toho prvního, kdy mûl nervy
vybiãované do nepﬁíãetna, protoÏe mû dostal aÏ
po tﬁech hodinách honiãky po jeho malém bytû.
Sama jsem tehdy nevûdûla, jestli je dobré, Ïe se
s ním chystám vyspat, ale lákalo mû jeho vytancované tûlo i tetování, co mûl na rameni, i bílé
zuby a husté vlasy. A vÏdycky kdyÏ to vypadalo,
Ïe mû jazykem na m˘ch mandlích pﬁesvûdãil,
uhnula jsem, protoÏe jsem cítila jeho ruku na
svém bﬁi‰e a lekla jsem se, Ïe se mu nebudu líbit. Zprvu se pobavenû smál, potom se smál trochu nervóznû, pak mi ‰eptal, Ïe mám tu nejhebãí pokoÏku na svûtû, potom se mû ptal, proã nás
oba t˘rám, a kdyÏ jsem se mu chtûla vysmeknout
asi podesáté, pouÏil svoji sílu. Nepustil mû. Otoãil mû v‰í silou na bﬁicho, jemnû mi zkroutil ruce,
stáhl mi mokré kalhotky a ﬁekl:
„Dej mi, tak uÏ mi k ãertu dej!“
Tak jsem mu tedy dala. Potom mû uÏ honit nemusel. Nikdy. I kdyÏ nebyl milenec vytrval˘ a vy14
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nalézav˘ a i kdyÏ hlásal názor, Ïe orální sex je
‰pinav˘, jeho tvrdost mû bavila. Dlouho.
Ráno mi tedy udûlal snídani, a zatímco jsem
jedla, sebûhl pﬁed panelák, aby mi oãistil od snûhu, kter˘ v noci napadl, moji starou malou fiatku. Jo, jo, to udûlal. Já jsem spokojenû jedla míchaná vajíãka a pﬁipadalo mi to normální. Jak
ﬁíkám, byla jsem mladá.
Vlastnû teì pﬁem˘‰lím, kdy jsem pﬁestala Olivera chtít? Nevím. Nebyl to urãit˘ okamÏik, to vÛbec ne. Líbil se mi. I jeho vtipnost se mi líbila.
I to, jak stál nohama na zemi. ¤íkala jsem mu
mÛj zajíãku a líbilo se mi, Ïe to nemá rád.
„¤íkej mi rad‰i mother fucker,“ brblal nasranû, ale usmíval se, kdyÏ jsem mu dala pusu na
ucho a ﬁekla, Ïe si to je‰tû rozmyslím.
I kdyÏ jsem nûkdy zapochybovala, vrátila mû
do reality moje o pût let star‰í sestra, která Olivera zboÏÀovala. Dokázal si s jejím mal˘m postiÏen˘m synem hrát jako nikdo na svûtû, dokonce si z nûho utahoval:
„No na to, Ïe jsi trochu me‰uge, jsi mi to teì
poﬁádnû natﬁel!“
A mal˘ se smál. A moje sestra také, ale skrz
slzy, protoÏe otec jejího syna se na nû hned po
diagnóze vyka‰lal s tím, Ïe mu ublíÏila jako nikdo na svûtû. A uÏ se neozval, i kdyÏ ho ãasto
potkávají na sídli‰ti, kde Ïijí, protoÏe bydlí s pﬁítelkyní jen o dva bloky dál a jejich pes pravidelnû zneãi‰Èuje pískovi‰tû, kde si hraje i jeho syn...
„Olivera ti poslalo samo nebe,“ ﬁíkala smutnû,
15
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já jsem ji jenom pohladila a vÏdycky jsem mûla
naspûch, protoÏe ani mnû pohled na jejího synka nedûlal dobﬁe. KdyÏ jsem ho nevidûla, nebyl,
a nemusela jsem se tváﬁit, Ïe se s ním dokáÏu bavit jako se zdrav˘m dítûtem. Kruci, jsem zbabûlá jako jeho fotr.
A potom jsme jeli s Oliverem k moﬁi. Chtûli
jsme cestovat mou malou fiatkou, protoÏe se
bál létání, ale kdyÏ v ãervnu vypovûdûla sluÏbu,
nechal se pﬁemluvit. ·oupl si pût panákÛ, v letadle usnul jako dﬁevo a neustále mûl tendenci
opírat se o muÏe, otce rodiny, kter˘ sedûl vedle
nûj. Ten pán se tváﬁil, Ïe mu Oliver na rameni
neleÏí, ale kdyÏ mu jeho stékající slina udûlala
na ko‰ili skvrnu velikosti desetikoruny, odstrãil ho smûrem ke mnû a Oliver se ke mnû pﬁitiskl se slovy:
„Pitom˘ letadla.“
Celá ta dovolená byla zakletá. Hned po pﬁíjezdu si Oliver hodil do moﬁe kamenem Ïabku a trefil hlavu ãeského turisty, kter˘ právû vykﬁikoval
na celou pláÏ:
„Mámo, tak pojì do vody!“
Vy‰el z vody zalit˘ krví, jeho Ïena hystericky
plakala, pr˘ mu ﬁíkala, Ïe v moﬁích jsou Ïraloci,
mûli zÛstat doma a chodit na koupali‰tû... BûÏeli smûrem ke dveﬁím s ãerven˘m kﬁíÏem a Oliver
na‰el teprve v den odjezdu odvahu, aby se mu ‰el
s basou piv omluvit. Do odjezdu zb˘valo ‰est hodin, basa se do letadla nehodí, a tak pili a pili, dokud pivo nevypili. Oliver celou zpáteãní cestu
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prozvracel, jak dopadl ten Pepan, netu‰ím, na‰tûstí letûli do Prahy...
Vyhlídl si mû tam jeden ãlovûk. Byl star‰í, zachoval˘, v jednom kuse kouﬁil a byl poﬁád sám.
âetl noviny, nikoho si nev‰ímal, ale jakmile jsme
‰li s Oliverem do vody, noviny odloÏil a zpoza
sluneãních br˘lí nás sledoval. KdyÏ jsem na to
pﬁi‰la, bavilo mû hrát divadlo, dovádûli jsme jako
malé dûti a Oliver byl ‰Èastn˘. A jednou, kdyÏ
zkou‰el, jestli ná‰ foÈák na jedno pouÏití znaãky
Kodak opravdu fotí i pod vodou, se na‰e oãi setkaly. Moje a toho ãlovûka. Já jsem nasucho polkla, on se sebejistû usmál. Mnû se rozbu‰ilo srdce, on si zapálil cigaretu, s oãima stále upﬁen˘ma
na mû. Já jsem uhnula oãima, on si poãkal, aÏ se
k nûmu pohledem vrátím... Potom se vynoﬁil
z vody Oliver, prohlásil, Ïe ten foÈák je „‰unka“,
ale co bychom chtûli za pár eur, a vloÏil mi do dlanû malou mu‰li.
„Hezká, Ïe?“
Nepﬁítomnû jsem pﬁik˘vla.
Kdo si teì myslí, Ïe jsem se s tím ãlovûkem
pozdûji za tmy setkala a zaÏila jsem vá‰nivou Ïivoãi‰nou noc, ten aÈ ãte jiné kníÏky. Nestalo se
nic. Prakticky jsou tyhle vûci skoro nemoÏné,
protoÏe jsme se s Oliverem od sebe ani nehnuli,
a vÛbec, to jako Ïe mám jít za chlapem, flirtovat,
vlézt s ním do postele, vrátit se k pﬁíteli a potom
doma napsat do nûjakého Ïenského ãasopisu, Ïe
fajn, poslouchejte, zaÏila jsem sex na jednu noc,
obdivujte mû? Nic takového mû ani nenapadlo.
17
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Toho ãlovûka jsem uÏ dokonce ani nevidûla, asi
odletûl dﬁív neÏ my.
Zapamatovala jsem si jen jedno. Ten pocit.
KdyÏ se na mû díval. KdyÏ mû doslova hltal oãima. Tak lehce, sebevûdomû, s ìáblem v oãích. Cítila jsem poku‰ení jako nikdy pﬁedtím. A zaãalo
mi najednou vadit to, co jsem dosud brala jako
vûc doãasnou...
Netrvalo to dlouho. S Oliverem jsme se roze‰li
v den, kdy mû seznámil se svou matkou. Tváﬁila
se pﬁísnû a ptala se mû, jestli bych dala do bramborov˘ch placek hladkou, nebo hrubou mouku.
Nev‰ímala jsem si toho, vÏdyÈ bramborové placky se dají koupit i jako polotovar, a nemohla jsem
jí nad ãajov˘m servisem ﬁíct, Ïe její syn mû zboÏÀuje kvÛli jin˘m vûcem.
·okovalo mû nûco jiného. Oboãí. Její oboãí.
„Co na ni poﬁád tak ãumí‰?“ zastavil mû Oliver
u záchodu, kde jsem si byla odpoãinout a na chvíli stáhnout ústa, jinak roztaÏená do neupﬁímného
úsmûvu. Nemûl se ptát. Kdyby se nezeptal, moÏná bychom se vzali a mûli kopu dûtí. MoÏná.
„To oboãí,“ ﬁekla jsem.
„Jaké oboãí?“
„Tvoje matka má nakreslené oboãí.“
„No a?“
„Nechápu, proã si Ïeny vytrhají oboãí, aby si ho
potom nakreslily!“
Zavrtûl hlavou a trochu hrubû mû strkal zpátky do ob˘váku, kde neustále civûl na hnûdé oblouky nad oãima své matky. Potom se jí na to ze18
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ptal. Ona se rozplakala, já jí podala kapesník, ona
pofÀukávala, Oliver se na mû nenávistnû podíval,
a kdyÏ jsme odcházeli, matãino levé oboãí bylo od
v‰eho toho utírání slz rozmazané aÏ ke spánkÛm.
„Nepﬁeju si, aby ses takhle chovala k mojí matce,“ ﬁekl potom v autû, marnû jsem mu vysvûtlovala, Ïe nikoli já, ale on ji pﬁivedl do rozpakÛ.
„Co jsem mûl dûlat, kdyÏ jsi mû na to upozornila?“
„Nic.“
„Nic?“
„Nûkteré vûci se prostû neﬁíkají.“
„Blbost.“
„Lidi nechtûjí poslouchat vûci, které je zraÀují. A ãím má‰ ãlovûka rad‰i, tím víc si dává‰ pozor na jazyk, abys ho neranil.“
„Katarínko moje, tyhle tvoje úvahy...“
„Tak to je. Ani já ti neﬁíkám v‰echno, abych ti
neublíÏila.“
„No to mû podrÏ.“
„Jo.“
„Napﬁíklad?“
„Vyka‰li se na to.“
Prudce ‰lápl na brzdu, zastavil na krajnici
a s v˘hruÏn˘m pohledem, coÏ se mi docela líbilo, vyslovil pro ná‰ vztah osudné slovo.
„Napﬁíklad?“
Tak jsem mu to ﬁekla.
Îe jsem s ním nikdy nemûla orgasmus.

