Autorka nedává příliš mnoho pokynů, to se časem odnaučila. Dělejte si, co chcete. Jediné, co je bezpodmínečně nutné: řecké Chóry, jednotlivci, masy nebo kdo všechno tu má vystupovat, kromě několika
málo míst, kde je předepsáno něco jiného, musí mít na sobě sportovní
oblečení. To je přece skvělá příležitost pro sponzory, ne? Chóry, je-li to
možné, prosím jednotně, všichni značku Adidas nebo Nike nebo jak se
všechny jmenují, Reebok nebo Puma nebo Fila nebo tak nějak.
Od Chóru chci následující: Vůdce nebo Vůdkyně Chóru ať jsou sluchátkem připojeni na sportovní kanál a všechny zajímavé sportovní
události či nejnovější výsledky, vždy dle vlastního uvážení, ať sdělují
publiku buď tak, že se přiblíží k rampě a oznámí, co mají na srdci,
nebo to napíší na tabuli, kterou podrží ve výši, anebo, což by bylo o něco dražší, se objeví světelné písmo, které lze zadávat jako na počítači
nebo na psacím stroji. Vůdcem/Vůdkyní Chóru by měl být zvolen někdo, kdo umí dobře improvizovat, takže přistoupí k rampě, přeruší
hru a oznámí nějaký nový sportovní výsledek a Chór to pak převezme
a sborově to zopakuje. Tím se přeruší děj, beztak ve hře žádný není.
Pokud jde o scénu, snad by to šlo následovně: je možné ji rozdělit
napříč na dvě části takto: před námi se tyčí pochmurnější část sportovního stadionu, ochranná mříž, jíž musí být od sebe odděleny dva
tábory fanoušků, aby si okamžitě nešly po krku. Po obou stranách zády k mříži stojí uniformovaní policisté, pozorně sledují obě části davu,
které se k sobě snaží dostat, tlačí se proti sobě, někdy mříž prolomí atd.
Dvě části davu představují dva nepřátelské tábory, o jejichž útocích
pojednává v podstatě celá hra, možná je ale taky o něčem docela jiném.
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Elﬁ Elektra: Konečně klid. Řeky, jež zbarvila krev mého
otce doruda, jsou zase čisté, nebo teď začíná hned nová
válka s máti? Je mi to fuk. Mou pozornost přitahuje už
dávno mnohem víc chování mas. Tolik lidí s osobními
pohnutkami k činu a najednou, jako by jim úder neviditelných hodin rozdrtil cosi v lebce a nastavil je na jakýsi
imaginární čas, tikají všichni ve stejném rytmu, chápou
se sportovního náčiní a začínají se navzájem mlátit, roztříští číšky, jež zrovna pozvedli z pěkně prostřeného stolu k snídani nebo v hospodě, aby si dali hlt od souseda.
Na zdraví. Teď mu to nandejte, a pořádně! Hrnky vzhůru! Hlavy dolů! Pstruzi se prohánějí břichem vzhůru
pod mostem. Pro cizinecký ruch už nepřicházejí v úvahu, protože turismus spočívá v pozorování, a tady teď
už skutečně není nic k vidění. Postupujte dále, k dalšímu
místu! Ryby jsou kaput a fuč. Postupovat prosím! Víte,
co se řece v mém bezprostředním sousedství zítra nebo
nejpozději pozítří stane? Co s ní udělají, ti nelidové?
Chtějí, aby byla díky nepřirozené přirozenosti nezaměnitelná, rozhodně víc nezaměnitelná než všichni ti lidé,
co pověsili kravaty na hřebík, aby si oblékli svoje uniformy, sportovní dresy. Museli kvůli tomu svou nezaměnitelnou přirozenost nejdřív zničit, nebo se tím teprv
projevila? Stalo se to, aby všichni vypadali opravdu stejně, jednotně. Jako vojáci. Džíny, trička, baseballové čepice. Přesně jako se to přihodí té ubohé řece: komplet
nové oblečení na olympiádu v narážení na břeh. Vládci
řeky z ní udělají přirozenou nepřirozenost či lépe: nepřirozenou přirozenost. Ovšem – řeka, i když jí ušijeme
nové koryto, zůstane pořád tou starou, zlomyslnou řekou, s tuhými bandážemi, které jí klouby neochrání, nejdřív musí být přírodně chráněná, aby se vůbec mohla
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stát zas řekou. V novém dresu se pohybuje přirozeně
mnohem radši. Vždycky se musí nejdřív něco stát, než
přivedeme řeky konečně k rozumu. Prosím, pro mě je to
v pohodě, jenom to říkám, ono už je stejně jedno, co říkám: Takže tahle řeka teď teče už sto let vzorně svým
dobře stavěným betonovým řečištěm a při povodni
stoupne zhruba o třicet centimetrů, které pak musí proti své vůli zase vydat. A teď jí chtějí řečiště rozkopat,
a aby mohla opět zavládnout příroda, smí řeka, jako za
starých časů, tvořit meandry a její břehy mají mít skvělou sací schopnost a přitom být ještě krásně tvarované,
no, možná ne úplně krásně, ale přece jen tak, aby byly
biologicky přizpůsobené tělu krajiny. Se zesíleným sacím jádrem. Už se na to hrozně těším, ovšem mám proti tomu i námitky. Její šumění bude znít jako psí vytí, ne,
ne tak nahlas, každé hrající si dítě ho přirozeně přehluší. Ti, co zůstali na bitevním poli, teď dostali i svůj prozatím poslední pomník, o který se tvrdě bojovalo, jako
by už sám nebyl připomínkou strašných, nepředstavitelných bojů. Hodně lidí, i já, má proti tomu námitky.
Kdo proti komu? Už mě neposlouchají všichni, protože se při řeči bolestínsky kroutím jako na svém individuálním kurzu gymnastiky s nejnovější bodystylingovou hudbou: bohyně, co ne a ne porodit. A tak si zase
sednu. Je to fuk. Vojsko táhne dál, když rozsekalo zemi.
Poslední se plazí.
Pod zemí jsou těsně pospolu. Ano, mnozí z těch, co
ještě dnes vedou války, jdou dokonce tak daleko, že někdejším, těsně k sobě namačkaným nepřátelům dál připisují nevraživost jenom proto, aby se dalo vyhrožovat
i mrtvým. „Už nikoho neohrožují, ale dá se jim vyhrožovat.“ Jako ta voda. Už nás neohrožuje, protože, ač
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v neustálém pohybu, je mrtvá, ale my jí vyhrožujeme
tím, čím beztak už je: živoucí, ba čile unikající přírodou!
Vyhrožujeme, že jí zas vrátíme její přirozenost, ale tu
přece řeka dávno má, dokonce v různých verzích svého
programu. Svoje verze jsem vyčetla jako zloděj. Některé děti prostě nelze obdarovat. Nikdo si nemůže vybrat
jinou přirozenost než tu, co už má. Mrtvý zůstane
mrtvý, tati! To platí i pro tebe, bez pardonu. My, živí,
už vedle sebe nepotřebujem žádné mrtvoly, chceme si
sníst koláč, aniž by nám někdo zíral do pusy. Stalin
a Hitler jsou odklizení, generál Mladić byl stižen mozkovou mrtvicí a v tuto chvíli ještě neví, jestli bude vůbec
žít, pokud to, co tu říkáme, nevejde ve známost. Po určitou dobu ovšem ještě bude patřit mezi VIP osobnosti. A co se pak stane se známým lyrikem Karadžićem,
který je minimálně tak dobrý jako můj přítel Fredi
K. a rty i vlasy má ustavičně v pohotovosti? Pravděpodobně i on bude smět vystoupit jen zřídka, nebo vůbec
ne poté, co zredukoval masu vlastního kmene, což skutečně nebylo nutné, jiné kmeny ovšem ještě víc, což se
mu jevilo natolik nutným, že nechtěl čekat, až umřou
sami od sebe. Předtím ale ještě řádně a udatně absolvovali cvičení. Nic netrvá věčně, všechno má jednou konec, jenom jitrnice má dva. Prosím potlesk pro všechny
tyto pány, protože tohle je poprvé a zároveň naposled,
co tady o nich bude řeč, i když ode mě by se v tomhle
bodě vlastně dalo čekat víc angažovanosti! Tak. A zrovna se teď nebudu angažovat! Potlesk si ale beru, ačkoli
by si ho vlastně zasloužili oni, hrdinové historie, kteří
jsou ovšem již dnes bezmála zapomenuti, protože už
nám dodali nové. Moment, musím je jenom vybalit a vyčíst jim závislost na době platnosti. Výčitka mi uvázla

¬8

v hrdle. Výčitky dělám neustále, to je moje poznávací
znamení, ovšem tentokrát byly krotké, už když jsem je
vypustila z klece, nahá lovná zvěř na všech čtyřech, kterou jsem sama tak rozdivočela. Ksakru!
Pochybnosti jsou mi příjemné jako dvousečný meč
v břiše. Půjdu hned teď do domu a připravím se na fotografování. Tak, vezmu z plotny hrnec s hlubokou
účastí, ne, hluboký hrnec s účastí a zamíchám je do toho,
ty nové hrdiny, vůči nimž mám přirozeně též řadu výhrad. Možná by bylo lepší, kdyby o těch dalších, co se
hrnou do války, referoval zas někdo jiný. Moje vlastní
řady prořídly koneckonců nemocemi a ztrátami – to
bych mohla dobře objasnit na příkladu svého taťky
a možná to ještě udělám – ponížením, sklíčeností. Ustavičným pocitem ublíženosti. Nezodpovědností. Už se
nikomu nestavím na odpor, a už vůbec ne sousedům
v Rakousku, kteří si už rovněž nepřejí zvyšovat svůj počet. Usuzuji tak ze skutečnosti, že zamkli hranice a otevřou je teprve zítra ráno pro svou osobní nákladní spotřebu, mlask, ať žije bezolovnatá svoboda!
Řekněte, je to vše dostatečně střeženo? Mrtví, raus!
Živí dovnitř! Ach, oni už jsou uvnitř? No, tím líp, takže
můžeme dveře svým všudypřítomným dechem zase zavřít. V hlavách nic než sport, sport a zase sport! Je nás
čím dál míň, protože většina z nás sedí před televizí
a opozdilci nebudou vpuštěni. Pana dirigenta by pohled
na ty masy mohl rušit, jelikož nepřišly k němu, a nás diváky teprv, nás hyperkritickou masu, stojící proti jiné,
stejně vpravdě kritické mase, co ale nemá pravdu. Ovšem my už nemáme zapotřebí někoho kritizovat, protože sportovci, co tu nastupují, sakra sakra, jeden jediný triumf vůle a krásy! Že je možné zušlechťovat i těla, to
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jsem nevěděla. Škoda, že tím ztrácejí smysl pro hloubku, kromě: potápěčů. Bože, jak laciné vtipy dneska zas
dělám! Těmi si nevydělám ani na slanou vodu, do níž
bych si smočila prst, kterým tu listuji ve svých horších
stránkách. Nevadí. Přesto mě čtěte! Ovšem nechoďte ke
mně moc blízko, protože jsem pokaždé tak rozzuřená,
že bych kolem sebe nejradši kopala!
Už se nedá říct, že by nárůst našeho množství byl pro
sousedy na druhé straně hranice důvodem, aby s námi
bojovali. Jsou teď naprosto klidní potom, co se všechen
život tam odehrál v extrémních podmínkách v podzemí
a zemský povrch se v příštích letech musí pro požitek lidí teprv upravit. Tuny odpadu! Jaký národ! Vrstva za
vrstvou je odstraněna, až tu z něj nic nezbyde. I mizení
je vrcholový sport, dokonce ze všech nejnáročnější, protože při takovém závodě se výkon vůbec nedá změřit.
Po mém taťkovi už nezbyla ani ozvěna, i když jeho nejlepší stránku teprve včera vyvěsili na moji výstražnou
tabuli, a sice stranu, kterou vždycky mluvil. No jo, většinou byl beztak zticha. Co se nás týče, máti a mě, takhle od něj máme konečně pokoj. Jen se podívejme. Já se
tedy dívám tázavě na matku, protože i přes intenzivní
hněv, který ve svém díle vyjadřuji, nenacházím odezvu,
jak to? Když jsme tak dlouho daly pokoj, trochu pohybu jsme si koneckonců zasloužily, řekne. Děvče, proč jsi
tak náročná! Co koukáš do života tak dychtivýma očima? A zatím zapomínáš na to nejdůležitější, dělat lidem
radost!
Takže, hromada nepřátelských mrtvol, co se tam venku někde povalují, mi odteďka přestává vadit. Ostatně
já už s nikým neválčím, přirozeně krom matky. K tomu
jsem se právě deﬁnitivně rozhodla. Ona je pro mě něco
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jako červený šátek. Vídeňská řeka tam dole, ne, odtud ji
bohužel není vidět, si blaženě lehne do svého nového
měkkého lůžka, za to osobně ručím, teď mám konečně
čas si ji důkladně prohlédnout, když jsem ušla půl kilometru. Jenom aby mě někdo neokradl o mé elegantní šaty, v tom nerozumím legraci! Řeka se, pro mě za mě, s rukama v bok, vlastním tempem zhoupne na váhu, která je
na mojí straně až úplně u země, níž už to skutečně nejde. Všichni ostatní budou deﬁnitivně shledáni příliš lehkými. Takřka vyhynulé pobřežní rostliny jsou reaktivovány z přírodních rezerv, super styling, a její lože se jimi
osází, půjdu se na to někdy v neděli podívat. A jéje, oni
s lůžkem pro nemocnou řeku ještě ani nezačali! Obydlí
padlých válečníků je zato už deﬁnitivně zařízeno, časopis „Přirozeně krásnější“, ehm, ne, mám přirozeně na
mysli „Krásněji přirozená“, o tom dělá reportáž, jenže
tu taky nebude číst moc lidí. Teda já si ji samozřejmě
přečtu, protože mám vkus a nenávidím sokyně, co mají
taky vkus. Ženy jsou bohužel všude. Je to strašné, že nejsem jediná.
Zavraždění Páně budou ve stejnou dobu ležet od jednoho konce Země na druhý. Proti tomu nemám výjimečně žádné námitky. Jak neuvěřitelně odvážně mi při
psaní planou tváře, tak hněvivě, že bych vás všechny dokázala zabít, až dopíšu a nebudu mít co na práci. Ovšem kdybych sama zemřela, viděla bych to všechno trochu jinak. Mrtví, jež si zaživa, třesouce a choulíce se
v rohu místnosti, škubali vlasy ze strachu vyjít ven – no,
to je něco, čeho se my v kožených kabátech nebojíme! –
nebudou oplakáváni, ani uloženi do hrobu, ani pohřbeni, musí ležet na poli a stát se mrvou. Promiňte prosím, to bylo doufám moje poslední vybočení, a ani ne
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moje vlastní. Byl to někdo jiný. Já jsem toto vykolejení
pouze zapojila do hry, protože štěrkové krajnice tady na
tom místě jsou nečasem poněkud nahlodané a moje kolejnice trochu podemleté, aniž jsem si toho hned všimla. Bez kolejí se nemohu pohybovat vpřed, kolena a holenní kosti mám příliš měkké. Říkám to všechno pro
jistotu ještě jednou, než se něco stane. Nejsem žádný
vzdálený břeh, já přece nejsem docela nepropustná!
Nikdo tu nezbyl, a tak ho tu holt necháme ležet, než přijde doktor. Pro taťku příliš pozdě, pro mě každopádně
tak akorát.
Vejde Žena, asi pětačtyřicetiletá, a mladý Sportovec, kopou po zemi jakýsi balík, pohazují si s ním, mlátí do něj pálkami. – Balík se
zkrvaví. Následně ovšem, zatímco jím Žena a Sportovec házejí sem
a tam, provádí tu a tam normální činnosti, pokud ho nechají,
uklízí, něco rovná, čte si, tedy všední záležitosti, dokonce se pokouší
dívat se na televizi atd. Smí se nechat vydráždit vždycky jen na
chvíli, mezitím se – ten lidský balík – musí chovat úplně normálně.
Žena a později Stará žena jako jediné v této hře v elegantním měšťáckém oblečení, na němž je ale přesto patrná snaha být in. Prostě
normální. Zapne televizi bez zvuku, na obrazovce je vidět běsnící
dav při nějakém sportovním klání. Následující texty jsou jakkoli
namluvené mužskými hlasy, vždyť je to jedno, zatímco herci na scéně nejprve synchronně s tím pohybují rty, nebo taky ne. Lze to ale
udělat i docela jinak. Tohle je jen jedna z mnoha možností, jsem
srozuměna s čímkoli.
Žena zatímco kope do balíku: Synu, prosím, nechoď dnes jednou výjimečně na hřiště! Je mi uvnitř tak úzko, že už tě
neuvidím! Dnes ráno jsi mě políbil, i když jako vždycky
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s nechutí, a při tom sis připadal tak nadřazený. Aťs byl
sebevíc milý, cítím, že se mi vzdaluješ, vyrvali mi tě. Jenže já si už dávno našla cesty a prostředky, jak se do tebe
vtisknout jako cedulka, plná triumfujících ustanovení
o ochraně mládeže, ačkoli jsi dávno dospělý a sám se
přede mnou tyčíš jako zeď polepená reklamou. Před ní
teď dřepím, s nadějí, že budu vpuštěna, a tvoje líže vytrvale hrozí, že na mě spadnou ze skříně. Jak je to dlouho, co jsme společně jeli v zimě na lyže a tys mě zranil
svými stanovisky! Ty se i dnes rád věnuješ rušným činnostem, které se ovšem nikdy netýkají mě. Tvoje trička
tě usvědčují jako denního náměsíčníka, kterého hlídají
každou vteřinu hodinky, specielně za tím účelem vycvičené. Brzy nám postačí stisk rukou, až se potkáme.
A jednou o sobě už vůbec nedáš vědět, protože budeš
mít ošklivou nehodu. Mladí dynamičtí lidé holt nejezdí
nejpomalej! Po tvé nehodě budu mít pocit tragédie. Pár
dní předtím ještě řekneš kamarádům, než se vyvezeš vlekem nahoru, že už máš pro tuhle sezónu všechno pohromadě. Lyže, boty, vázání. Budeš si dělat velké plány.
Všechno se seběhne tak rychle, že bude těžké to vůbec
pochopit. V levém pruhu do smrti. Posvištíš do smrti na
cestě domů ze závodů motokár? Předjížděcí manévr se
ti stane osudným. Tvé auto se srazí s protijedoucím autobusem. Deset cestujících bude zraněno, ale co je to
proti tvojí smrti! Tohle vítězství nad tvým tělem nebude
nic prchavého, nýbrž comeback oklikou přes smrt. Mohl by ses tak konečně trvale etablovat na špici. Ležíš, zatímco zem letí kolem tebe. Ano. Ty a tvoji přátelé. Jednou provždy proběhnete celým světem, chlapci, a kam
to pak dospěje? Proto pracujete v běžkařských stájích,
abyste nezůstali neznámí.
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Tvoji přátelé se sebou hrají nevázanou hru, bez zamyšlení, jehož je ovšem taky někdy zapotřebí. Takže teď
mlčíš, zralost splácíš nezralostí, jako to dřív měly ve zvyku národy, než se sjednotily jenom proto, aby se na sebe navzájem tím radostněji vrhly. To vše přechází bez
odporu do mého tichého utrpení. Naštěstí já ani moje
kamarádky nejsme agresivní. Bavíme se o různých tématech a vyprošujeme si při tom respekt, tak se říká rabatu, který ponecháváme tématům, když si je zvolíme.
Přednášejí nám básnířky, korunované úspěchem. Cachtají se v sobě, protože je tam, jak se zdá, pěkně teplo,
z místa, kde mají ústa, jim tiše stoupá trochu voňavé pěny. Utřou si ji. Pak řeknou, co mají na srdci: odvaha, zármutek, rozpaky, multikulturalita. Pořád to samé. Tato
žena přejíždí navlhčeným ukazováčkem po kroužku
svých čtenářek a myslí si, že to jako sport stačí. Nuda tě
už začíná nahlodávat, synu, a to přitom nejsi žádný lenoch. Chceš ven, aspoň se psem. Támhleta další angažovaná žena, podívej!, dotýká se okraje mísy, který ji obklopuje. Nadto je trvale obklopena přítelkyněmi, aby si
vylepšila rezonanci. Teplo rodinného krbu zaznívá
klamnou sirénou. My ženy jsme většinou amatérky, přesto všechny pilně pomáháme šířit to, co má jedna z nás
na srdci, jenom nevíme, která.
Ano, i laik může pociťovat zadostiučinění, když má
pravdu. Tvoji přátelé se vysmívají mému strachu, že tě
ztratím. A ty se směješ s nimi. Původně rozumná diskuse mezi vámi ale často ústí do krvavých střetů. To přece
vím. Přesto popichuji díry do vaší obrany. Celé noci
kvůli tomu nespím, ačkoli jsem expertka na rozmíšky,
které tím, že si je zapíšu do notýsku, vytřu slzami nejdřív namokro a potom dosucha. Proč jenom jsem na-
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jednou v tvých očích tvůj nepřítel, jak k tomu došlo?
Odkud se bere ta tvoje věčná citrusová vůně, co mi
bere dech? Co, ode mě, z mojí ledničky? Chci přece jenom vědět, kde se právě zdržuješ. Pro tvoje kamarády ze
sportovního oddílu je to směšné. Když se mi vysmíváš,
jsou tvoji přátelé nadšením bez sebe. Brzy už se na tebe
na veřejnosti nebudu smět ani podívat. Tam, kde stojí
matka, přece nikdo nekouká. Matka rozhoduje o vlastnostech dítěte, ovšem jenom proto, aby jí ho vyvlastnili. Sport působí nejlíp, když se provozuje veřejně. Když
v časopisech září hvězdy na fotkách a vykukují zpoza
stránek, které je skrývají, jen aby je pak o to působivěji
odhalily. Už brzy uvidím jenom tvoje paty, až nastoupíš, abys ještě víc nakopnul nebohý sedřený míč. A přitom tě ten míč přišel vlastně navštívit. Jenomže chce
hned zas dál, ke spoluhráči, který je volný, což ty nejsi,
škoda. Tam, kde nejsi, tam je tvoje štěstí. Myslíš si!
Dřív to s tebou bylo hezčí. Tolik si přeju poznat tvoje přátele, ale ty mi to nedopřeješ. Vždyť já jsem svým
způsobem taky hrdinka, jenomže ty to nevidíš, i když
jsem si, jako pokaždé, dala na oblečení tak záležet. My
matky jsme buď tiché nebo hlasitější hrdinky. Z uražené
ješitnosti jsi zanesl porozumění mezi námi špínou jako
odtok umyvadla. Kamarádi mají patřit pouze tobě. Je
to, jako bys táhl do války. Volám zoufale: nemuč mě!
Vůbec nepochybuji o tvém nadání rychle se pohybovat
nebo zůstat na místě a dát se k dispozici přístrojům, podle toho, co je ti právě milejší. Přesto mi poskakuješ
před očima, spojka s brašnou přes rameno.
Když se navíc tahle pěkná štreka dá pohodlně ujít
i pěšky. Zatím mě doma ještě necháš vyskočit, když něco chceš. I to je čím dál vzácnější. Je mi, jako by mi vy-
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rvali něco z rukou, ovšem udělám cokoli, abys byl šťastný. Prosím, žij dál u mě a jez můj pokrm! Ulož se do postele ve svém dětském pokoji a spi, u zdi, abych mohla
odměřovat tvůj dech a k tomu do taktu poměřovat či odmítat válečné konﬂikty kdekoli na světě, aniž bych předem znala jejich měřítka! K čemu se namáhat s měřícím
pásmem, když jsem pak stejně proti? Jenom proto, že se
mi jich zdá být moc? Ne, děkuji, války už jsou šmahem
všechny odmítnuty, jak přišly. Jedině tebe, mé dítě, jsem
si připsala na konto do svého bloku, dřív než s tebou
mohl počítat někdo jiný, a přála bych si, aby mi ten propočet vyšel. Jsem zdánlivě poddajná, což mě vnitřně povznáší, dokud jsi tady, můj synu, připadám si důstojná,
úžasná, okouzlující, ale sotva se za tebou zavřou dveře,
dostaví se pocit vyvlastnění, okradli mě o tebe! Koberec, po kterém ještě před chvílí někdo dupal a který tu
teď leží opuštěný jako tiché, a přece temné moře. Před
tuto hladinu, která nám může kdykoli způsobit velké
škody, ovšemže ne ohněm, nýbrž vodou, ses postavil,
zasalutoval a následovně se ohlásil: Spojka na místě! Vychází slunce. Stejně svítí jen kvůli tobě. Nejsi doma, tak
může klidně zas jít.
Chór: Proč jste posílala syna do války sportu, když ho
chcete mí hned zase zpátky? Kvůli poruchám chování?
To ale sama sebe obelháváte, jen se podívejte, jaké chování získal sportem! Je snad lepší? Zřejmě jste si myslela, že vám takhle zůstane dýl, syn, když bude mít cíl,
jenž nespočívá v člověku. Co, matka by měla být výjimka? Že rozvíjí své podivné pudy, mířící do prázdna? To
bylo přece původně na váš popud, ženo! Mezitím jste si
přece musela všimnout, že když se člověk jednou svěří
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sportovním botám, které předtím vždycky nosil někdo
větší, než je on sám, například ten americký baseballový hráč tady na fotce, no, je to váš syn? Ne? No, podívejte se! A tady ten s tou tyčí na rameni, ten to taky není, nebo jo? No vidíte!, tak že musí krví a potem
a utrpením podepsat smlouvu, z níž se nelze tak jednoduše vyzout. Jedni za tu smlouvu zkasírujou peníze, jiný zkasírujou dřív nebo pozdějc doktoři, aby všem těm
vytrvalcům, co se dopotáceli do cíle, právě když rozhodčí sbalil stopky, mohla být za trest vyříznuta z kolene malá chrupavka. Pak se jim daří zas líp.
Tady jsou dvě naprosto nezištná mužstva, která slouží dobré věci: mužstvo ORF hraje proti mužstvu časopisu Falter. Falter vítězí obrovským rozdílem. Má nižší
věkový průměr, a ještě si ve svém mládí libuje, takže by
ho rád viděl zvěčněné. Vy, ženo, zůstanete taky navždy
matkou, jedno, co se stane. Proč nedopřejete mládí zábavu? Když jste chtěla se svým synem tvořit jenom věčně se usmívající pár, to jste si ho mohla rovnou koupit
jako plyšáka. Vy nemáte ani ponětí, jaké to je, když se
nemotornost zničehonic promění v láskyplný vztah k sobě, který kohokoli dalšího vylučuje, tím myslím tělesnou výchovu, která vede vždycky přímo ke státu a jeho
lesku. Leda, že to vezmete zkratkou do války a na konci jste v docela jiném státě, než byl ten, z kterého jste se
svojí tlustou prdelí vyrazila. Super, že s tím vším bojujete! Musí vás to bolet, jestli to má fungovat! Tak už se
konečně zbavte svojí mateřské formy na pečení, abych
moh koláč vyklopit! Chceme vidět, jestli se vám poved.
Sametovou vlečku si můžete přehodit dozadu, nový
kostým od Rue Morgue. Ta změna značek se nevyplatila. A pro vašeho syna se nevyplatilo narodit se. Tak!
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Na tu krátkou dobu sem vůbec nemusel chodit, ten
vstávací mužíček z Ginzlingu, bůhví, kde to je, no vy to
zřejmě budete vědět, mamko! Všude doprovázen hlučným davem fanoušků, přísahá ten kluk: Já přijdu znovu.
Doteď slovo nedodržel, tam v hrobě. Ale dobrá věc chce
čas. Počkáme. Matka, pravím vám, co je zplozeno, beztak nevytvořila. Matka jen poskytuje hostu, kterého jí
otec daroval, ve svém těle přístřeší. A ochraňuje tak fant,
který jí byl svěřen. Promění jej v hřivnu, se kterou může
šmelit: otcovo dítě Bohu, aby je opatroval. Co, myslíte,
že nikdo nemůže být otcem bez matky, a že je lepší být
svobodnou matkou? Pryč s taťkou? Tak se podívejte
sem, ukážu vám někoho, koho neživil žádný tmavý klín,
žádná mateřská noc, žádná Svrchovaná, bezpodmínečně blonďaté dítě, jaké by žádná bohyně líp neporodila:
Franz Linser, protiklad komisaře EU Franze Fischlera.
Jak se o něm mluví? Že je štíhlý a vytrénovaný a nadto
idealista, kdežto Fischler že je přímo prototypem funkcionáře? Nebo tady, na další stránce: Gail Pallas Athéna
Devers. To už by skoro ani nebyla ženská, kdyby jí jednou v klidu spočítali hormony. Každé město, ve kterém
pobývá, si může gratulovat, že smí uspořádat málem
první olympiádu novověku, aby to Gail Devers všechno skrz nás vyřídila. Tak, tohle tělo by bylo zformované,
teď musí být ještě odevzdáno a staženo v sauně. Jak
chcete mladému muži vysvětlit, že má táhnout do války,
když předtím nedělal žádný sport? Váš syn je nezbytný!
Potřebujeme lidi, co se starají o tělo, přičemž duši by
kdykoli bezstarostně odhodili, jak nám říkal Platon,
když se jedinkrát v životě pořádně zapotil. Celá léta se
pak nemohl vzpamatovat.
Jak jsou myslitelé hloupí, jednostranní a nanicovatí!
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Tak intenzivně se zabývají politikou nebo zločinem. Ačkoli měření času nám přece čas zločinu jednou provždy
vzalo. Ne, vidím, že v tomto okamžiku nebojujete! Většina lidí vede válku proti svému osvobození, které svede zase jen nějaké hnutí. Ti budou koukat!
Zde kupříkladu vidíte rovnou vůdce hnutí, které s námi momentálně obzvlášť hýbe, jak s propoceným maratonským páskem, vzdychaje jako Kristus na kříži, když
mu došly úpěnlivé prosby, stojí na ulici, fén ještě burácivě zachycený v plameni natrvalených vlasů, a přece, ševelí to zástupem: o něco kratších než jindy – co, má nový účes? Zřejmě kvůli sportu, ano, tak nám to říká! Tak
nám to podává! Kolikrát už se nejzuřivější protivníci
stali jeho nejlepšími přáteli, tomu se říká fair play! Vypadá hned o tolik mladší, s tím novým účesem! Dobře
udělal, teď mu hned zas všechno věříme, protože ve vlasech by pro vlny, totiž pro veletoč a třeba ještě přemet
dozadu vůbec neměl místo. Co má ještě na srdci? Říká:
Smyslem sportu je, aby lidem nevadilo, že musí zemřít,
protože byli, jak se zdá, tak jako tak vyrobeni pro rychlou spotřebu. Předvádí to na svém příkladu. Obětuje se.
Dokonce by se o nás otřel botama a celým tělem, abychom ho nepřehlédli. No, lidi jsou rádi moderní, tak toho využívá. Jejich obaly je možné odklidit do kontejneru, aby byli v klidu, když si chtějí koupit něco nového
a mají málo místa. Víc místa se vždycky hodí. Obaly byly koneckonců to nejdůležitější, když se tenkrát lidi dali koupit.
Když ji dáte předem do ledničky, chutná dokonce ještě líp, tahle müsli tyčinka od jistého vůdce, kterého tady vidíte, prostě balast, abychom mohli taky náležitě
vzít za svý. Špion, co miloval sám sebe. Jo, národy a je-
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jich potomci, taky všichni bez odvahy a bez matky. Proto vyslýchali i své nejlepší přátele. Aby k nim, svým nejmilejším kamarádům, tím víc patřili.
Kosti praskají, šlachy se trhají, žíly pukají, vazy se natahují, přesto nějak přežijí. Lidská těla při sportu jsou jako krabice od pizzy nebo plastové kelímky, nejdřív jsou
krásná a pak jsou použitá a: nepoužitelná! Ovšem jsou
aspoň omyvatelná a snadno udržovatelná, díky moderním vláknům, která na ně Stvořitel použil, zvlášť tady
u toho člověka, který tu ve své sladké zavrženíhodnosti
leští svými svalovými vlákny naše obrazovky zevnitř.
Musel by se nechat hodiny škvařit ve vlastní šťávě, aby
byl ke každému z nás trochu měkčí, nebo ne, tady stojí
něco docela jiného: měkčí vlákna než jeho nebyla dosud vůbec vynalezena! Ale třeba už zítra, pak budou
všude k mání.
Budou dýchat dokonce ještě aktivněji než my, kteří
též rádi dýcháme, ovšem je nás zřejmě ještě moc málo
na to, abychom cizímu člověku vytrhli byť jen jediný
vlas. Je přirozeně dobře, že ten muž chce, abychom byli zas tvrdí, jen vůči němu ne. Takového procházejícího
chodce nesmí člověk zdržovat. Takže dneska nám dodali nová vlákna, abychom se s nimi mohli pověsit na
našeho sportovního vůdce. Už jako dítě šplhal pořád
někam nahoru a cvičil se i v herectví. Svoji příznačnou
tělesnou ohebnost získal vlastním přičiněním tím, že se
každý den dobře zahřál. Jo, zahřátí, to je zvláštní kapitola! A co teprv zrekapitulovat si závod! Krátce si v duchu projít celý běh, dobrou nebo špatnou variantu.
Když jde ten muž kolem, nemusíme se odteď bát jeho
polibků. Můžeme po nich, jako řvoucí masy, dokonce
šílet. Projde totiž, dřív než přijde k nám, předem detail-
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ně celý závod, aby později nezažil žádné nemilé překvapení. Nikdo pak nezná sjezdovku líp než on. Letíme
tam, on vstává. My si ještě vytřepáváme sníh z uší, a on
už nás zase duševně předběhl! To jest, pokud svého ducha uprostřed všech těch blažených duší na pěnivých
vodách svojí mozkové pračky vůbec najde. Myslel, že
ho nebude tak brzo potřebovat. Možná ho nacpal do
ponožek na tenis. Paty k hýždím, rozkročit, změna kroku, panák, kolena nahoru, vytřepat.
Básnické myšlenky o válce dnes tenhle vůdce světového poháru nepotřebuje, i když by nějaké ještě byly na
skladě: například Goethe, hovořící svým nenapodobitelným způsobem právě o přírodě, oné permanentní válce, vždyť házením kamenů to všechno začalo. Takže, neházejme prosím jako první kamenem po tomto muži,
který chce koneckonců taky jenom svoje dobro. Je tak
krásný, že si musí sednout na židli, protože země by ho
neunesla, kdyby svou váhu líp nerozložil. Na znamení
toho, že je tu jediný čestný, běží navlas tak rychle, jak
ukazují jeho stopky. Cesta je cíl. Zase jeden, komu není
tělo na překážku, kdo s ním naopak drží basu pro případ, že by ho jednou nutně potřeboval. Nechceme už
nic než tělo! Tak jsme skromní od té doby, co jsme museli prožít rozpad vlastní lidské materie, po přísné redukční dietě, při které jsme dali v sázku všechno, na sto
tisíc, možná dokonce o něco víc, ztraceno skrz naše vyhlazovací jímky jenom proto, abychom teď mohli zas
hrát, ovšem na jiném, naštěstí docela nově zřízeném bojišti. Vidíte ty linie, vyznačené křídou, písek, síť? Tam
nám ukážou, zač je toho loket, abychom bojiště dokázali vždy nově propočítat. Tak tady křídou rudá hvězda,
tam žlutá, co odděluje mužstva, spěšně načmáraná,
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a přesto jen stěží odstranitelná. Co nám při tom odpadá? To si může každý vybrat. Žádáme od těla všechno,
i to poslední. V principu nemá tělo vůbec nic proti tomu, když se s ním myslí, ale pro pocit nadřazenosti je
kabriolet prostě lepší. I když nemá střechu, zato tělo jednu má. Golf GTI, to je služební stejnokroj těla. Prvky
pohotovostního a služebního oblečení tvoří oﬁciálně
jednotu, to zná každá policejní a hasičská sportovní
slavnost.
Ano, mamko, váš syn duši a tělo, které od vás dostal
čerstvě povlečené, k dnešnímu datu spotřeboval a může
si tak konečně oblíct něco víc sexy, v předvečer zápasu,
který, věčnější než život, co od vás dostal, v tuto chvíli
stále ještě trvá. Zastavit stát! Dva kroky zpět! Z řady vystoupit! Ahoj, friends! Pro koho je to moc silné, ten je
moc slabý. Protože váš chlapec zahořel pro sport, potřebuje ještě navíc i náhradní orgány na míru, které mu
trenér nemůže poskytnout. Koneckonců taky nemůže
zodpovídat za všechno. To pak musí zaskočit mamka,
ochránit ho, podat svědectví, podepsat osvědčení, darovat ledvinu jenom proto, aby byl pan syn do party
a slavný. Člověče, dávejte pozor! Hrozí vám roztržení!
Vaše rozvržení prosím! Láska sama o sobě má nepochybně své kouzlo. Ovšem kdo disponuje slušnými airbagy, včetně naleštěného podvozku, respektive svěže vytrénovaným Cornettem a neslíbatelným Magnum, ten
by své výhody neměl sdílet pouze sám se sebou, ale i se
zábavními centry města Vídeň. A pak se divíte, že od vás
váš syn na rozkaz: Marš s vodou! hned utekl ke korytu
do hospody, kde dnes může na stranické akci v zadní
místnosti naslouchat modernímu, avšak rozhodně ne
mírnému kázání. Církev vyřídí něco takového jednou
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provždy pomocí jazzových mší. Vůdce to vyřídí měřením času. Dlouho už to nepotrvá! Syn by od vás utekl
i na jakýkoli jiný rozkaz, mami! A to hned, jak by ho zaslechl poprvé.
Strojníci medicíny, kteří přicházejí při losování v úvahu, museli úspěšně absolvovat strojnický kurs. Trenéři
také. Vy, matka, můžete aspoň synovi prát novou duši
pořád dokola na 30 stupňů, nesráží se a její barvy budou i po třicátém vyprání jako nové. To je nové? Ne, vyprané jako čistá vlna! Je nový? Ne, kalený granátovou
palbou! Z vašeho syna bude harmonicky sestavený člověk, až mu pak služba na startu dá povel, který bude
znít: Připravit, pozor, teď! A to se má podřizovat ausgerechnet ještě i vám? Kámen, co právě letěl, se přece
mnohem líp vpraví do zdi, která si pokládá ruku na pohlaví, vždycky když se vyhlásí penalta. Současně s vyslovením posledního volného slova „teď“ máchne startér rychle praporkem, načež začíná štafetový běh
s měřením času. Mine-li váš syn kamenem cíl, stopnou
mu čas dvoje stopky. Když ještě hbitě mrskne kámen někomu na lebku, bude měření na stejně dlouho přerušeno, to je pozornost pořadatele. Souběžně musí ten chlapec učinit ústní prohlášení, jehož shoda s písemným
hlášením bude prověřena službou v cíli. Mělo by se skládat ze dvou, maximálně pěti slov a znít přibližně: Tady
jsem.
Tak, tady kolem se teď válí čas, který někdo ztratil, co
s ním uděláme? Mamko! Snad to není čas, který někdo
ztratil kvůli vašemu synovi, když ho váš syn kopnul do
hlavy? Ne, syn, adresát výtek, jenž vlastně očekával námitky kvůli vhazování, neví, kam přišly vteřiny toho
druhého. Neví, kde rozhodující vteřiny toho druhého

¬23

ztratil. No, my je taky nemáme. Představujeme si to
takhle: Čím víc toho do času nacpeme, tím víc se roztáhne. Tahle doba prostě každému něco přinese, je přece ještě docela nová.
Žena: No dobře, tak já teda přestanu pohrdat tělem
a mrtvá těla oplakávat, protože dál tělem opovrhovat,
to by zároveň znamenalo zradu na těle mého syna, jímž
duše, kterou jsem mu vdechla, sice putuje, ale nikdy se
neposadí sem ke mně, nedopřeje si chvíli oddechu. Snažím se do svého syna vžít. Strhává si z těla ochranný povlak duše a stříká ze sebe do pole, jako z ﬂašky, kterou
běžec, aniž se na okamžik zastaví, popadne ze stolu s občerstvením. Vystříká se bez užitku a bez ochrany. Jeho
tělo ho zneklidňuje, jen když se musí na okamžik zastavit kvůli příjmu potravy. Brzy z něj bude mladý mrtvý
nebo skončí přinejmenším v nemocnici, jestli to povede
takhle dál. Truchlit jsem zvyklá. Nedopřeje si pauzu,
syn, působí hluk. Předtím bude muset trpět, nemohu
ho toho ušetřit. Prosím, pokud jde o mě, odjakživa jsem
pracovala na tom, abych přišla pokud možno co nejméně do styku s tělesností. Jednou mi to skutečně stačilo! Bylo mi řečeno, že jsem frigidní koza, když jsem
se, původně jako vášnivá milovnice, přihlásila do kursu
společenského tance. A proč? Prosím, ložní prádlo pokaždé hned převléknu, už po dvou dnech, s kůží to ovšem nejde. Dokonce i prádlo chci co nejvíc ušetřit každého intimního dotyku se mnou. Narození tohoto
dítěte, to byl ten nejmocnější kontakt s někým cizím.
Jestli na něm proto tak visím? Je to jediný syn. Apollon!
Jawohl! A teď? Chce být slavný a vyjadřovat se nejen
překrásnými slovy, ale i tělem, zlem, které však, jak se
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zdá, je pro něj prostě nutné. Tak jsem mu holt taky jedno udělala. Když ho měly i všechny ostatní děti. Kdybych mu nedala tělo, rozhodně by tu pořád neskuhral,
jak pomalu s ním postupuje vpřed. Proč jsem mu nedala nějaké lepší? Je tak nemotorný, když ho chce přemoct.
Pak mu zas stojí v cestě, to tělo. Tedy syn si prostě neváží ničeho, co ode mě má. Jestli si kvůli tomu koupil
nový VW? Setrvačností těla se asi chce současně zbavit
i mamky, která na něj nepřetržitě myslí, jako v jednotvárném olympijském ohni, který nemůže najít olympijského ducha, protože je ještě pořád moc velká tma
a televizní reﬂektory zatím nejsou na svých místech. Moment, televize tu bude hned!
Jo, kdyby nebylo mamky. A tady, její Bůh slunce, který zamění zlatou dráhu za svou horkou pec, jen když
musí. A nebo tenhle druh sportu: Že si člověk stoupne
na špičky a prokopne krční obratle, oběť se pak zmítá
a chroptí a třeba mu jich přijde pár tisíc na pomoc, krev
za krev, později položí motorky na břeh zalitý sluncem,
natáhnou se, otočí tvář ke slunci, zhnědnou, jedou dál,
aby podrobili zkoušce další místa, po prohlídce si zase
lehnou, přirozeně opět přímo doprostřed mého milého
slunce. Uvažují, zda jet do Dominikánské republiky, ale
nechají to být. Uvažují, zda jet na Seychely, ale nechají
to být. Kromě léta miluje můj syn taky zimu, jaro a podzim! Pak se vrátí domů, můj kníže, válka je vyhraná. Já
jsem vůbec proti tomu, že kdy byla válka, celé ty vražedné hodiny prosedím před televizí a brečím a naříkám. Nenechají mě mrtvé prostě pohřbít! Nechají mě
jenom přihlížet. Veřejně. My ženy. My obecní sestry.
Úplně zdrcené horou tragična!
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Oběť: Častokrát jsem si říkal, proč nikdo ze sportovců,
mých velkých vzorů, i když jsou slavní, není doopravdy
někdo. Jsou to nuly! A to proto, že každý z nich nemůže být naším synem. Ovšem leckterý syn, ano, i váš, milá paní, chce za každou cenu být kýmkoli z nich! Po vysílání o nich ještě dlouho mluvíme, naši hrdinové, oni
jsou naopak rádi viděni, chtějí nám hodně dávat, ovšem:
Ať už jim propůjčíme jakoukoli identitu, v akci svého
oblíbence nepoznáme. Musíme k tomu vidět i obličej
a číst v jeho charakteru, ten se aspoň přečte rychle. Noviny, říkejme si jim provizorně modly naší doby, pokud
se osvědčily a vyjadřují dokonce naše mínění, mu napsaly charakter na tělo, což dřív dělával otec. Zatímco
matka, hlídací pes, šla nakoupit nebo štěkala u plotu,
aby se jí do domu nedostal nikdo nepovolaný, dokud si
syn pěkně neuklidil charakter, slalomové tyčky a činky.
Ovšem když se pak matka přece jen vrátila z nákupu,
objevily se synovi v obličeji první červené skvrny. Matka
si hned pomyslí: mor! Byly to ale jenom letáky s poněkud příliš širokým rozptylem. Ty si teď může chytit skutečně každý a zírat pak rozpačitě na podrobnou cenovou nabídku něčeho, co zase nevyhrál.
Syn je zahanbený. Tak. Co píšou noviny, které milují jasné symboly a syté barvy na dresech? Rády by každému, kdo se tu válí na bitevním poli života jako kuželka, podfukem zahraná do ležení, řekly přesně to, co
chce slyšet. Každý to přece ví líp! Pak si všimnou, že to
nepůjde, protože to by musely být na metr tlusté a roztrhly by každou schránku, do které by je vhodili. Prosím, tady stojí, co si někdo vzal a jak si vedle toho vedl
někdo jiný. Ještě dneska tu sedíme celí paf. Proč nejde,

¬26

abychom byli slavní všichni? Nejde to proto, že jsou lidé příliš rozdílní a protože je pro všechny příliš málo
rozdílů. Kdo by o nás asi tak měl zpívat? Kdo, když než
my! A tady na výběr dvě vlastnosti, kdyby zas vypukla
válka: věrnost a zapomnětlivost. Ve ventilačním kanálu
z toho vznikne píseň na dvojtónu. Co to tu tak řve? Bingo! Kdo má obě vlastnosti, smí udělat křížek na místě,
kde už jednou někdo stál. Tím bude všechno mnohem
přehlednější, až zas jednou prohrajeme. A kříže tu pak
už taky budou. Pak bude Vůdce vědět, kde kdo právě
je, i když kolem nás profrčí ve sporťáku, ovšem pouze
k určitému bodu, kde jedna zem končí a druhá začíná.
Na ten bod zírá ve dne v noci. Protože už na hranicích
nikoho nevpouštíme, jsme už všichni tady a můžeme
v klidu dojít na svoje výkonnostní hranice. Můžem se
dokonce mrknout za ně, a přesto se pokaždý vrátit.
V nás je to holt stejně nejhezčí.
Žena kope do Oběti, po chvíli si sama lehne, vrazí si do boku bajonet
nebo nůž, mluví však dál, zbraň se pohupuje: Můj syn při jednom ze svých posledních dialogů, poslouchejte! Takže,
chce se jako blesk zmocnit míče, a už po třech vteřinách
mu ho sebere protivník. Dovedu se do něj vžít, jak je teď
zklamaný. Můj syn chce předběhnout smrt tím, že se
připojí k mužstvu. A pak je teprv sám, protože míč si běžel na vlastní pěst někam jinam, než mu kopancem naznačili. Stává se, že zápas skončí, dřív než může člověk
chybu napravit. Protože je ho zapotřebí někde jinde, na
jiném bojišti. Něco podobného se mi stalo tenkrát, když
jsem zrovna porodila syna. Najednou byl pryč. A dodělat jsem ho mohla až mnohem později. Syn má své vzory. Přehodím přes něj prostěradlo jako obrovský stan,
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aby je neviděl. Má vidět jenom mě! On teď zakrývá dekou mrtvé, které nadělal, abych je neviděla, až se vrátím
z nákupu. Co se mezitím stalo? Provokace, přestřelka,
vyhnání. Znovuosídlení novými úkladnými krojovanými skupinkami a pokaždé pořádná nakládačka těm starým, to je nedílná součást naší dnešní, opět mimořádně
cenově výhodné návratné akce. Jsem zásadně pro mírový dialog, především ve válečných oblastech. Tu spoustu špatností nezamlčím. Vychutnám si to. Můj syn teď
kope i do mého mrtvého těla, což nemohu schvalovat.
Vzal si na to schválně nové, čerstvě vypálené a ještě horké sluneční brýle značky Ray Ban a nechal si utéct nejnovější účes, který přirozeně propást neměl. Koneckonců brzo přijde další válka s úplně jinou módou,
škoda, že už ho pak, syna, neuvidím. Noviny mu tu frizuru ukazovaly tak dlouho, až ji znal nazpaměť. Jen se
koukněte do dnešních novin, abyste svého syna vůbec
poznali, až před vámi bude stát kompletně proměněný.
Podle džín ho nepoznáte, protože ty dostal od milionů
jiných synů!
Například tadyten muž údajně fakt není žádnej lůzr,
píše se tu, a támhle vidíte celé jeho bohatství, které mluví ještě navíc pro něj, a bohužel na to celé nepadlo. Budiž mu jeho bohatství přáno, protože může kdykoli zařvat a na co mu pak bude? Útočník! Ovšem tady, jeho
přítelkyně krásná jako obrázek, ano, hned vedle, super
ﬁgura, obrázek B, ano, ta vedle toho Ferrari, co naprosto přesvědčivě troubí svým prsním tónem. Ta žena podle mě vypadá jako živá kremrole s vlasama. Ale třeba se
pletu. Proti gustu a fackám žádný dišputát. Podívejte,
tenhle aspoň přiznává, že by vedle sebe klidně upotřebil dalšího člověka, pro jednoho je až moc rychlý. Můj
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syn na fotkách, většinou rozmazaných, vždycky tak legračně krčí čelo. Dělá, jako by i z něj mohl jednou vyskočit hrdina. Brát, stejně jako dávat, chce ovšem cvik.
Syn se radši cvičil v braní. Pech, že se člověk učí vždycky to, co už beztak umí! Byla jsem jeho komplic. Teď si
jeden útočník chce na mém synovi ještě rychle vybít
vlastnosti, které se ho několik sportovních novinářů už
roky snaží odnaučit. Syn si už roky přál být jako on, bude s tím pak ale muset žít úplně sám, protože já už tu
nebudu.
Nebo tady, prosím, jiný sportovní kanón se teď stal
legionářem, který si necení života a nebojí se ho. Lítá
kolem a něco nebo někoho trefí. A další, který by rovněž mohl být mým synem, jen kdybych o něco dýl střádala novinové výstřižky, se sice sportem proslavil, ovšem přesto je jako dítě z malých poměrů tak nějak, jak
bych to řekla, jako stroj. To, co předvádí, když se nad
tím zamyslíme, je tak smutné, že by člověk brečel, jak je
to jednotvárné. To můžu rovnou zapnout televizi a do
taktu při tom žehlit. Operovali by ho, kdyby to šlo, jenom aby už nemusel být otrokem výkonu a mohl zůstat
v posteli. Aby ho osvobodili, říká dost často, jak je jeho
břemeno těžké: hrát, pořád jenom hrát! Na trávníku. Na
písku. Na škváře. Na sádře. Na betonu. Na psích hovnech. Přes všechny výdaje už v sebe prostě jednoho dne
nedokáže věřit, i když schválně odjel do Austrálie a vystavěl si přepychový palác. Potřebuje nás, nás strojníky,
kteří ho mají popohánět. Přesto naše myšlenky už brzy
opustí jako náměsíčník, který neví, co ho tak proměnilo, že už nevítězí. Ten muž dokáže existovat dokonce
mimo svoje tělo, a to v několika časopisech a na několika kanálech najednou, patrně existuje momentálně už
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jenom tam. Ano, vidím, že tady je doma, u nás, ve svém
odtoku! A jéje, teď jsem zabloudila, no to nic. Kdo by
posuzoval výkon ostatních, když se u toho nedá rozeznat žádný nadřazený cíl a vyšší smysl? Dokonce i Bůh
smí být tím, kým je. Ale náš sportovec je vždycky někým
jiným, než kým být má.
Bědujeme pokaždé, když vidíme jeho obraz. Bohužel v poslední době moc málo trénoval. Zranění ho odpálila daleko dozadu. Takhle bychom ho my nikdy nenapálili! My jsme přece taky zranění, že už nevyhrává.
My víme, jaké to je. Gerharde! Co je s ním? Je tu ještě?
Haló? Už ho vůbec nevidíme, ovšem vidíme jeho letadlo mizet za obzorem, má být údajně vevnitř! Vyskakujeme do výšky. První kamery už běží, a on se ještě ani
nepřiblížil k cíli. I on je tím, co jsme z něj udělali: smolař! Ovšem aspoň v dobré kondici. Stavěl prostě moc
blízko našeho bytu. Ven z temnoty a udělej, ať jsme zase šťastní! Marš! Co žije ten chlapec tak izolovaně v Monaku, ale jezdit, to by chtěl u nás, kdyby ještě existoval
náš zlatý Rakouský okruh? Cele sem k nám do nepohodlí, ne jenom k panu sportovnímu reportérovi, který
ho zná osobně z několika koulovaček! U nás svištět kolem dokola, ne tam, kde to nikdo nevidí! Ach Bože, Bože, to jsou hořké konce. Ten muž by sám rád jezdil po
lepších cestách než po těch nejistých drahách okopírovaných z všedního života, co mu můžem nabídnout. Už
jenom jeho velké bohatství! Ó hrdino našich zářících
obrazovek! Co, že má být mimořádnou osobností a ještě navíc se oženil? Tak jako my? Na hrbu ho unášíme
pryč z obrazovky, na níž se denně osm hodin křečovitě
pokoušíme udržet hlavu jako nezkušený plavec tu svoji nad hladinou. Skrze nás je věčně jsoucí a současně věč-
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ným zdáním. Tadyten sportovec a tadyten a tenhle
a tamtoho mi taky přibalte! Ani na nás nemusí být milý.
Ale k panu sportovnímu redaktorovi se musí chovat
zdvořile. Podívejte se až na dno obrazovky! Co tam vidíte? Hrát lidi? No prosím!
Udělali jsme z těch nul veličiny, ničitele. Borce. My
obyčejní lidé, co si na svůj život nikdy nezvykneme. Tiší chtějí být hluční, ale hluční nechtějí být tiše. No, já
jsem rozhodně nejhlasitější mezi tichými. I já chci uznání! Ječíme si do uší, ovšem jiní vyluzují hudbu. Jak to
říct, pracujem holt pro toho či onoho. Tenhle velikán je
zato zaměstnancem vlastní výkonnosti, hry s míčem, poskakování, běhání, mlácení do míčů, veslování nebo ježdění v kruhu. Od něj se naučíme jinému ničení a smrti,
a jak svážeme vlastní otce a matky spoutáme nejdřív síťovkou nebo jedním z našich špinavých prostěradel
a pak zapíchneme. Ve válce se to přece bude smět! K čemu bychom ji jinak začínali? Sportovci jsou jako vojáci,
každý z nich vkládá do trikotu své nejlepší schopnosti.
Olympiáda je tu zase k tomu, aby je naučila stát se údem
mašinérie. Jak přicházejí, velcí hrdinové, vládci moře.
Čteme všechno o tamtom muži s tím šikem a údem
v krátkých kalhotách, ovšem nejdřív nám musí dokázat,
že to je i v originále on, a ne někdo jiný! Tahle fotka je
udělaná věrně podle míry jeho světla, jen ex post trochu
podexponovaná. Přesto je i on součástí války, nenahraditelnou, a přitom kdekoli použitelnou jako mládí světa, jež bude vystřídáno stářím, které tam na druhé straně už běží vstříc smrti. Vtom tu někdo stojí v botách
zralých na zlato, kdo, to je fuk, už se osvědčil a může
odstoupit. Nebyl to můj syn, taky fuk, můj syn chce být
každopádně přesně jako on. Přitom jsem měla v hlavě
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docela jiný vzor: tři proužky, které měl mít syn na nohou, aby ho po smrti bylo možné poznat aspoň podle
nohou, až by se na mě hrnuly z tenisek vyhrabaných ze
země.
Vyslala jsem šíp, ani se nedívám, jestli jsem něco treﬁla, ne, treﬁla jsem jenom svoje vejce, ne žloutek uvnitř. A vtom mě náhle volá vlast: exemplář syna, a nejlíp
s ním hned do černého! Marš do země! No, doufám, že
se na něj předtím budu smět ještě podívat!
Syn má být věrným druhem, když je vlast v nebezpečí. Proti tomu nelze nic namítat. Svoboda a zločin. Prohrajeme-li, bude potrestán patriotismus, protože pak vyhraje jiná země. Tam se teď radují matky. Zato u nás je
lid nešťastný, neboť prostřednictvím všech svých synů
prohrál. Jaké mají diváci červené dětské tváře! Baví je
to! Konečně sport, jehož se můžu i ve svém věku účastnit! Válka! Válka! Jásot! Radost! Plesání! Teď teprv
vím: zvítězili moderní lidé! Protože zakonzervováni do
pevné, a přitom poddajné umělé hmoty jako jediní přežili a nedovolili nikomu jinému, aby přežil je. Bravo!
Hip hip! Uctívání má jenom jednu malou potíž, že při
něm člověk musí zapomenout na sebe. To umím dobře,
to umím dokonce ze všeho nejlíp. Můj syn by sice beze
mě taky neexistoval, ovšem moc se nepovedl, to na něm
vidím, když se kulhavě belhá z hřiště, protože si strhnul
modrou pásku. Věnuji se radši těm, co se dnes cítí líp.
Člověk by z ﬂeku chtěl bejt ženská nebo to nechat, jak
je, ehm, nechat toho, aby moh kupříkladu porodit jednoho tam z těch fešáckých moderních desetibojařů.
Oběť nakopnutá nyní mladým Mužem: Mohu vám dát jednu
radu? Sedněte si tak, aby si prostě musel říct, že máte
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neuvěřitelně dlouhá stehna.
Žena se se zájmem podívá na Muže, který šlape po Oběti.
Muž: Proč působí svět člověku takovou újmu, prosím?
Sám sebe nechápu. To přijde někdo bezbranný, chce se
podívat na fotbalový zápas, večer předtím ještě sám zažíval masové ničení, vyhlazování, vandalismus na obrazovce, zatímco jeho matka, jak už se tak obratně halí do
měkoučkého textu z angory, patřila k ženám velkého
světa a milovala mír stejně jako Beethovenovu hudbu,
což mu dennodenně demonstrovala čímsi na způsob
zpěvu. Ten utýranej ubožák se teď chce vzpamatovat
z destruktivního účinku všech těch událostí ausgerechnet na fotbalovým stadionu a podívejte se, co se mu tady stane! Teď si najednou váží svojí matky, a co se mu
nažehlila prázdných kapes, teď, když už je pozdě a narazil bohužel na mě. Jsem ten, před kým ho matka
vždycky varovala. Je to odporné, kruté divadlo a zdá se,
že nemá konce. Díky za potlesk i tady na tom místě, kde
není namístě! Podívejte se, jak ten zkrvavený obr vrávorá a potácí se sem ke mně, a co proti tomu dělám?
Jsem ze sebe nanejvýš zděšen! Kopne. Možná budu mít
opletačky, i s jeho matkou.
Mladá Žena pružně provádí cviky: Hod na koš, samozřejmě
zas netrefím, ani nemusím… Hlavně, že hraju svoji radostnou roli! Ke sportu a ženě mohu říct následující: Žena musí být hezká, protože i ona se, podobně jako sportovec, uskutečňuje výhradně ve svém těle. Jinak by totiž
byla trvale nepřítomná a nebylo by vidět, jak je atraktivní. Většinou stačí letmo utrousit: „Hm, krásná žena,
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co dělá zrovna tady?“ člověk ani nepotřebuje televizi nebo časopis, aby se na ni třepetavě snesl, stříkaje olej na
opalování a zastiňuje oblohu jako labutí perutě, za strašlivého vřískotu a rámusu, až pera lítají. Taková slova ve
vlastním živném roztoku musí člověku předem vnuknout nějaký bůh a podat mu je pipetou, jinak to všechno není k ničemu. Já pak většinou řeknu: „To snad vidíš,
ne!“ a už jsou překonány nepřekonatelné zábrany, svazující hodně stydlivých lidí, mě ovšem ne. A pokud budu jedna z těch fakt pohotových a znuděně prohodím:
„Jo, za chvíli přijdu,“ nebo ještě líp: „Jo, možná přijdu
brzy,“ tak to už pánové tvorstva vyhráli, nezávisle na
tom, jestli je příslušná žena vyznavačkou depilace nebo
ne, což já tedy rozhodně nejsem. Ne, depilace není kožní nemoc, nýbrž potěšení z hladce vyholených míst na
těle.
Pak ještě potěšení z přiléhavých kalhotek, takže mezi
mým tělem a těmi dobře padnoucími pohledy, podobně
jako mezi vodou a rybou, nic nestojí. Vidět je vždycky
víc než dost, ať už je to cokoli. Naprosto nic se nedá přehlédnout. Takže to, co jste tu právě objevili, je moje ﬁgura. Kdybych nebyla hezká žena, dalo by se vlastně
říct, že se pronikavě směju bez příčiny a že jsem selhala,
ale já se můžu aspoň ukazovat! To ostatní rozhodně nemohou! Tak. A teď sportovec: Ten se uskutečňuje, jak
už bylo řečeno, detailně ve svém těle, ale přesto o sobě
nemá žádnou představu, protože: představu poskytuje
ustavičně druhým! Jako ve věci zabíjení: Člověk se plně
soustředí na toho druhého, i když ví, že sám je prozatím
taky u toho. No, pojďte, navštivte jednou tohohle sportovce při tom, když si čilost na den odloží a večer si ji
pro noční život zas vyzvedne! No, ten musí pořádně
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dřít, protože sportovec, na rozdíl od ženy a Boha, je
pouze tím, co dělá.
Po lyžařském můstku nahoru a dolů jako světlým
schodištěm. Ano, vidíte správně, štěstí, že vůbec něco
vidíte: Tohle je slunečný, denní člověk, to snad ještě smí,
ne! Je ho dost a dost. Nenechte se mýlit, i když tvrdí, že
za všechno vděčí sobě a trenérovi. Ještě víc za to vděčí
nám, no, mně teda rozhodně ne.
To všechno není dobře vyjádřeno, já vím, ale udělejte něco z hroudy bláta! Proteče vám mezi prsty, sotva se
na ni jednou křivě podíváte. Plácejte něco sami! Zkuste
si jednou uplácat pořádného člověka, já to teda rozhodně zkoušet nebudu, ne, nepovede se vám ani psí čumák! Dokonce i had stojí jistou námahu, protože se často uprostřed rozpadne. Uvidíte, jak je to těžké! Jsme
hybnou pákou hnutí, a teď máme vzít na vědomí, že
hnutí se může pohybovat samo od sebe. Existuje tolik
pilných a přičinlivých lidí, a stejně se o nich nemluví.
Mluví se jen o těch několika málo, co se cpou dopředu.
Náměsíčníci za dne. Jinak by na tom nebylo nic divného, že můžeme přihlížet, jak jsou pohnutí. Už čekáme
na to, až je budeme smět zase odklidit. Tady je tlačítko.
Na druhé straně rostlina. Plevel. My určujeme, co musí
pryč!
Nemusí svítit slunce, a stejně se něco může rozehřát.
Tohle je děvčátko, skoro ještě dítě, co cvičí. Co tu s námi tak cvičí. Nejpozději teď vám zazvoní mobil a vy musíte s politováním dát košem jisté Gábi. To čumíte. Mají tetování dokonce i na rozkošné prdelce, for your eyes
only! Frivolnost vede často pouze k velmi krátkodobému skupinovému styku, který se mnohdy omezí jen na
samotnou akci s pouze zběžnými předběžnými kontak-
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ty. Ovšem skupiny po dvou nás nemají co zajímat, no,
mě teda celkem zajímají.
Oběť: Odmítá souboj s ním, královna! Haha, ta blbá kráva se považuje za královnu jenom proto, že by klidně si
uřízla prsa, aby se dostala do novin! Jen proto, že si
troufá mluvit za jiný ženy! Tý to ukážeme, dřív než se
bude moct zdejchnout na těch svých blbých husích pérech! Ať na ty skřeky, co vydává, sama zajde, ta komická ženská, teda mně osobně komická vůbec nepřipadá.
Ta nudná teatrální slepice. Ta s tou svou vzpřímenou
chůzí po chodbě, kde nefunguje ani jediná žárovka!
Uřízne si pokaždý ostudu, jen co otevře pusu, koza!
V týhle zemi je tolik slušných lidí, kteří nezavdají nikomu příčinu, aby o nich mluvil. Tak proč to neustále dělá? Ta něco zažije na vlastní kůži, opovrhuje mládím, ale
potají si ovazovat kolena, lokty posilovat výživným krémem a cvičit na skejťácích, to jo! Megera! Ta teda vypadá, to vůbec není ženská, a přitom říká ženám sestry!
Neženská, promiňte, ale nepřirozená, cizí lidskému rodu! Nezůstalo bez následků, že souhlasila dát si chirurgicky odstranit prsa a nechat si je zmenšit a přišít jinak,
respektive jinam. Stehy je ale ještě pořád vidět, haha!
Muž kope při tom do Oběti: Paní Autorko, povězte mi konečně: Jak mám říkat těm čtyřem mladým lidem, co to dneska v noci, když se vraceli autem z diskotéky, napálili do
hrušky? Pro něco tak příšerného nemám slov, ovšem vaše slova se mi taky nějak nechce použít. Vypadají už tak
staře. Co, vy to nevíte? To jsem si moh myslet! Máte nezdravé myšlení a sama asi taky nejste úplně zdravá.
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Oběť se věnuje vlastním činnostem, zatímco do ní Muž kope: Sport!
Sport, to je organizace lidské nezralosti, nashromážděná v sedmdesáti tisících osobách a pak vylitá na pár milionů doma před obrazovkou. Jojo, jak zmoklé slepice
se pak v pondělí ráno plouží do práce. Každý víkend se
zas a zas doslova zamiluju do svého obýváku, když se
v něm objeví mí hrdinové, a navíc přesně jako hodinky,
ačkoli celebrity jsou prý nevypočitatelné, jak se říká.
Proto musí aspoň sportovní show začít na vteřinu přesně. Kdy pak běžce konečně vypustí, to zajímá už jenom
kohoutek a ruku, která na něm spočívá a ovládá ten nejistý prvek čas. Sympatizuji s násilím, které činí naši společnost tak prohnilou. Nenávidím lidi, co mi tuto společnost chtějí znechutit. Nemůžu se dočkat, až mě něco
spláchne, pokud možno pořádná potopa!, tak jako teď.
To se mi líbí. Něco se děje! Autorko, vidím, že si zase
jednou osobujete právo mluvit za mě a tak vás obtěžuji
z té správné strany, abyste se za mě mohla zasadit i na
druhé straně. Pak rychle sklouznu na druhý konec lavice, aby pro vás vedle mě nezbylo místo. Vám jde přece
jenom o to se proslavit! Vy jste přece vždycky pro oběti.
Copak vám na semaforu, co jste si tak nápadně pověsila na srdce, jako by to byl tabernákl, nehoří žádné věčné světlo? Měl jsem zelenou, jako moji protivníci! Tam
na Onen svět snad budu moct, ne? Je jich tam spousta
a já tam taky nutně chci! Moje riziko. Zítra budou někde
jinde a já budu stát ve věci svého zabití před Posledním
soudem, ale bohužel neviditelný, bez hlasu, oběť: položená vrahem na zem, popravená a přivlečená kvůli fotograﬁi. Jojo, zítra to bude vypadat zas jinak, jenom já
zůstanu na fotograﬁi tichý, neměnný a klidný. Kam bychom přišli, kdybychom se měli starat o prostého ven-
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kovského četníka jen proto, že se při olympiádě účastní
biatlonu nebo dálkového běhu nebo že svojí služební
zbraní zastřelil ženu a dvě děti? Dneska jsem u toho jako někdo, kdo bije do očí. Taky ve skupině, pak ovšem
za zvláštní snížený tarif. Bližní spolucestující ke mně pozvednou oči, pestře oděné běžnými kontaktními čočkami, a pak je na mě nechají dopadnout, au, to bolí! Jestli tohle mají být moderní masy, jsem zděšen jejich
masovostí.
Teď ležím na zemi, jak vidíte, bohužel mimo váš přístroj, je mi líto. Já vím, ráda byste o tom napsala knihu
a pak nade mnou zaklapla. Jak to že teď kamera netočí?
Teď, když je to zajímavé! Zítra, až se sám v tom přístroji objevím, minimálně můj portrét, bohužel špatná fotka, stará, z pasu, už nebudu. Tady ta fotka v časopise se
mi líbí rozhodně víc, jenomže je na ní vidět nanejvýš
můj obrys v křídě. Vypravím se teď rychle na cestu,
abych se taky dostal do obrazu. Takže: Jsem přilepený
v nemožné pozici, společně se svým oblíbeným autem,
na zdi domu.Tak teď, nebo nikdy! Váš výstup prosím!
Váš výkop prosím! Nebo si mám zvolit jiný, spektakulárnější způsob smrti? Ještě se rozmyslím. Světla mě
oslepují, mě, který bude zítra hrdinou, ale už z toho nebude nic mít. Hrdinové si myslí, že jsou na světě sami!
Přitom je pozorují miliony očí nás teenagerů s malým
sebevědomím. To ovšem roste každou minutou, až sami
sebou obložíme kus zkrvaveného plechu tak, že se ve
svém čerstvě nastříkaném autě společně s novými rallye
pneumatikami upečeme jako brambory.
Zatím ale ať za nás a místo nás provedou všechny ty
činy naši hrdinové. Musíme se to konečně jednou naučit. Na druhé straně jsem zapřisáhlým nepřítelem hrdi-

¬38

nů, dokud k nim sám nebudu patřit. Vznáším se nad nimi jako orel nad ranními novinami, co se černají mouchami. Zas tolik mrtvých dneska! Hrůza!
Žena: Moment! Klid prosím! Dnes je pro změnu na mně,
abych vrahy zásadně odsoudila. Jsem kdykoli ochotna
je proklít a vypískat. Lampu natočím vždycky na ně,
jsem totiž maják, který každé světlo příjemným způsobem předává dál, sám ovšem vidí přirozeně nejvíc. Tak
strašlivě trpím tím, co se nepřetržitě děje! Obklopuji se
těmi, kdo jsou schopni nejhlubší účasti, abych se konečně taky jednou znásobila. Chci patřit k těm dobrým,
to je nanejvýš lidská potřeba. Chtěla bych soudit a vyslovovat soudy. Nechci propást ten pravý okamžik, to
budu radši vyprávět o šedé stínové ekonomice hrůz a počítat mrtvé předem. Vypouštím je po stovkách. Jsem povolána a je to mé povolání, a to jako autorky. Nejvýraznějším znakem anonymní masy je ovlivnitelnost –
pouze já na ni nemám vliv, důvěřivost – pouze mně nevěří!, přemíra pozitivních i negativních citů – jenom mě
nemají rádi! – tady opisuju, protože tohle už řekl někdo
jiný. No, k téhle mase rozhodně nepatřím, ovšem možná patřím k nějaké jiné, která je taky trvale dotčená, ale
pokaždé něčím úplně jiným. Tisíce čekaly jenom na to,
až budu zase jednou pořádně uražená, a zrovna teď se
sem ke mně nahoru nepodívají. Uniforma váhavců
s krátkými kalhotami, kterou máte na sobě, je v principu
vždycky dobrá a praktická, kabátek vám ještě visí přes
ruku, měl jste ho včas odhodit, abyste měl obě ruce volné! Teď se můžu donekonečna posmívat vašemu nevhodnému oblečení, v tom se totiž vyznám. Ale vaše utrpení mě zajímá ještě mnohem víc. Kde je vaše lepší
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stránka, prosím, ta, co se zvlášť dobře popisuje, pokud
byste mě totiž zajímal? Třeba vás už zítra nebudu moct
správně popsat, protože budu muset ustoupit důležitější výzvě, napsat konečně něco o sobě. O sobě zatím
bohužel nic nevím, musím počkat, až se můj předobraz
objeví na obrazovce.
Přejděte prozatím na druhou stranu, kde si příhoda,
při níž zahynete, což vzbudí jen nepatrný zájem veřejnosti, dává právě předvést moji novou letní kolekci
ukrutností, mezi nimiž zaujímá přední místo jízda na
motorce, následována sjížděním divoké vody a dvěma
třemi rizikovými disciplínami, v nichž můžete pro mě za
mě dosáhnout až na hranice svých možností. A já se budu mezitím zabývat sama sebou.
Oběť: Podívejte se sem prosím: Ten bijec ani nepočkal,
kdo zápas vyhraje – možná to beztak bylo jeho mužstvo
– když po mně vyjel! Kupodivu má stejnou uniformu
jako já, prosím, přesvědčte se sama! Navlas stejné boty!
Toho si přece vždycky hned všimnete, paní Autorko! Jak
se tu má vést válka? Ačkoli… zdá se mi poměrně odhodlaný. Rozhodně se za posledních padesát let, která
jsem nespoluprožil všechna vědomě, muselo leccos zásadně změnit, pokud jde o frekvenci, trvání a estetické
stejně jako atletické parametry války. Jen jedno zůstává
stejné: Smrt jako přání je tu vždycky. Pro ženy to musí
být strašné, umírají prostě jen tak, nechci to rozvádět
nebo si brát na pomoc přístroj, v němž bych se sám rád
objevil, uprostřed blikajících majáčků. Přístroj zůstane
stejně zapnutý celý večer, dodávky proběhnou v devatenáct hodin a pak v devatenáct třicet. No, mně už to teď
může být všechno jedno, i když to není zrovna příjemné.
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Byl jsem už dřív jejím odpůrcem, zásadním odpůrcem
smrti. Byl jsem proti, aniž bych se na ni vůbec pořádně
podíval. A teď, když ji poprvé nevidím jenom na fotce,
líbí se mi dokonce ještě míň, i když mám oči křečovitě
zavřené, aby mi do nich nic nenateklo.
Hrůza, kolik lidí je denně zavražděno! Vidím v očích
svých vrahů známku počínajícího šílenství, chybí už, jenom aby s sebou příště přivedli manželky a děti, při tom
už ale, jak se zdá, nebudu. Nebo možná si od nich právě takhle chtějí odpočinout. Není to zas jedno krásné
velké téma pro vás, paní Spisovatelko?
Muž kope do Oběti: Můj obranný mechanismus je momentálně mimo provoz, neboť na mě působí skupinově-dynamické síly, jak jste napsala ve své knize, divím se, mimochodem, jak krotce. Jindy přece vždycky tak
přeháníte. Vaše kniha na mě mezi řádky zle kouká, protože nejsem v právu, a přesto jsem ji otevřel. Myslíte, že
si z toho něco dělám, jak mě vidí vaše kniha? Zabíjení
není vždycky veselé, to vám můžu říct. Bohužel jsou
myslitelé, kteří nás před obrazovkou tolik oslavují
a o svátcích se někdy v podivuhodném průvodu fotbalistů sami rozběhnou do pole, pořádně paf, když vyjdou
z domu, a slunce, to nejjasnější, co existuje, jim letí
vstříc, což ještě nemusí nutně znamenat válku. Ano, válka probíhá vždycky jenom přes den, aby se protivníci
viděli v zrcadle, kromě jídla, kdy se lidi můžou vzájemně požírat bez žvýkání. Jeden z nich přijde později do
hostince a pokouší se do krásné budovy přátelství k těm
řvoucím hordám, co se právě vracejí z fotbalového stadionu, vsadit básnické těsnění kolem oken a dveří, aby
byl chráněn aspoň před hlukem, a přitom i něco viděl,
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a pak se diví, že jsou ta okna najednou skrznaskrz průhledná, takže je teď vidět naprosto zřetelně i jeho. No
co si představoval? Takhle to přece v podstatě chtěl!
Nejde se od lidí úplně izolovat, to je nezdravé. Myslí si snad, že na něj masy čekaly, na to, aby se teď mohly dívat ausgerechnet na něj? Co je na něm tak zvláštního? Žádný div, že masy běsní! Právě myslitelé jsou často
nejzapřisáhlejšími nepřáteli mas. Zajdou na mlčení, a já
jsem ještě pořád tak dobře naložený, až bych řval! Jo,
naši myslitelé! Nemusíte se otáčet, vy taky ne, ano, vás
myslím! Nikdo za vámi nestojí, toho jste si snad už předtím všimla, ne?! Zjevně vás nepřesvědčím o opaku, totiž
jak je super patřit k vítězům, být uznávaný, využít prestižních nabídek vítězné skupiny. I kdyby jim člověk pochleboval, až by mu zuby vypadaly z huby, nejde myslitele, co se tu klopýtavě snaží najít cesty svých hvězd,
většinou dezorientovaní, protože si koupili příruční
slovník, ale potřebovali by samozřejmě přínožní…
hm… teda tyhle malý slídily prostě nejde přinutit k tomu, aby respektovali naši sílu, sílu rozrůstající se a vše
pohlcující masy. Prosím, kde byl kdy jaký intelektuál
hrdinou? Možná byste s ním rádi strávili večer, ale on si
připravuje osud, společně se ženskýma, který pak bude
ve svým těle muset zas donosit někdo jinej. Obsluhují
selekční přístroje, když na to přijde. Ale když jde do tuhýho, přijdou na řadu pokaždý ty druhý, aby se po nich
šlapalo našima holínkama, až se jednou přece jen zeptají, komu že ty holínky asi tak patří.
Nám! Nám, miláčci, ne vám! Nám! Domů! Je pozdě.
Myslitelé budou druhým lidem vždycky cizí, a proto postřehnou teprve s velkým zpožděním, myslitelé, že jsou
najednou všichni lidi fuč. Ó kdyby to tak šlo jednou je-
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dinou myšlenkou! Ospravedlnění pak zato bude gratis.
Jako reklamní bonus. Oni si to všechno vymysleli. Pak
si můžou v klidu vypočítat pravděpodobnost sankcí
a ještě za padesát šedesát sedmdesát let nám dělat výčitky. Ano, celá desetiletí nám budou dělat výčitky kvůli
tomu, co si vymysleli a my si vyjednali! A tak je to vždycky. Teď jsme ale pro změnu na řadě my, s pokáním, které nám uložili. My, které obdivují pro naše maskáče.
Nadržení před vlastními zábranami, které ovšem moc
rádi odklidíme. A vtom už exploduje první blokáda, vybuchuje dopis, super!, a tak pukají i oni všemi těmi myšlenkami, co do sebe ochotně nacpali, jak maso do buřtu, takže naši milí pochybovači vybuchují, dřív než si
rozmysleli, komu by to tou krásnou mírovou a ženskou
rukou dnes stejně jako zítra zase jednou nandali. Do toho! Do toho! A oni taky do toho! Do čeho to jenom
mám všechno zachytit?
Z úst mi unikají podobné výroky jako bohyně ve
zbroji. To se jim líbí, myslitelům, z nichž jsou teď dokonce prognostici! Můžem si vzít populární zpěvačky!
Přesto: My máme skutečně hezčí ženy. Napadá mě,
když vás tak vidím, Autorko! Jak to zas vypadáte? A tak,
protože rozkazy prostě potřebujem, musí ty znějící kolosy ducha, které je dneska zas na každém rohu slyšet
zpívat a podrážet židle mocným: Jak padají, vstávají
a jdou pak úplně jiným směrem, musí, jak říkám, vstát
z postele, oblíct se, promluvit v rádiu, dálkově odpálit
krevní pumpu, dotknout se trubkové bomby, roznítit
epidemii! Ve dne, v noci i ráno nás budí řinčení jejich
kroků, protože si na sebe musí vždycky nejdřív navlíct
svoje zbraně, slova, která znějí tak příšerně a dělají takový randál, že se nedá spát. Dokonce i jejich sny děla-
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jí rámus. Až hřiště praskají a krev z nich stoupá jako artéská muchomůrka červená. Tolik mužů se shromáždilo na místech zábavy a pouto, co drží tu lidskou záplavu pohromadě, se beznadějně zauzlovalo! Tisíce!
Mimochodem, proč se na to používají vždycky hřiště?
Protože na ně lidi chodí rádi a z vlastní vůle a je s nima
míň práce? Protože ukazatele cestu tam už stejně ukazují a nemusí se teprv speciálně označovat? Ostych patří minulosti. Bázeň patří též minulosti.
Teď platí síla neuspořádané masy, která, stále víc apatická a fragmentarizovaná, chce konečně taky zažít svoji velkou chvíli. Tak jako teď vy se mnou, kolego. Ne, se
mnou ne! Myslitelé se vždycky budou vyčleňovat, a přitom se budou cítit nadřazení, dokonce i když sledujou
pouze druholigový zápas. Budou ustavičně trpět a ještě
dlouho společně vysedávat v kavárně Schauderwald.
Nás vidí jako anonymní a bezvýznamnou masu. A přitom jim svůj význam trvale předvádíme, aniž by museli
vystrčit nos z domu. Velká vstřícnost a nevyhnutelnost!
Naše servisní služba pro stálé myslitele, v síťovce nákupní lístek, co si mají právě myslet a co ne.
Oběť ho přeruší: Nejede to sem autem pan Kröll? A nesedíme všichni ve stejném autobuse, na který se právě řítí
jako tak často na stopě vítězství? Nenapálí to do nás
s nejvyšším startovním číslem v poli? Nejsme snad zraněni? Ne, neboť jsme se koneckonců vynořili z nicoty.
On za to nemůže. Nemohl nás přirozeně vidět.
My myslitelé už teď nebudeme moct ani dopsat svoje knížky o fotbale. Ani dvacetidílnou historii fotbalu už
dnes nenapíšeme. Sice jsme pokaždé sledovali závody
formule 1, aniž jsme kdy vlastnili řidičák, ale přesto, ne-
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ní to výsměch, že nám teď hlavy rozmašíruje osobní automobil jedoucí nepřiměřenou rychlostí? Takhle se my
ubohé děti nikdy nic nenaučíme, to vám můžu říct už
teď. Netroufáme si být přistiženi ve veřejných dopravních prostředcích bez jízdenky. Styděli bychom se až do
morku kostí.
Muž kope Oběť pryč, bije ji: Jo, myslitelé… Ukazují svaly jen
za přednáškovými pulty nebo u mikrofonu, kde nemají
žádný protějšek, protože hlediště je nemilosrdně zatemněné. Aby jejich světlo zářilo tím jasněji! A přesto už
miliony skrytě sledují jejich váhavé nebo jen tak mimochodem pěstí naznačené příkazy. Básníci a jejich naturální oběti, myslitelé, od nichž opisují, ti by nás ani nepoznali, až by nám, oslepeni vlastní okázalou
důležitostí, vběhli do rány. Ale před televizí, to vyhazují do vzduchu ﬂašky od piva bez sebe počatou radostí.
Zabíjení za ně musíme zase převzít my. No, nakonec taky přijdou na řadu! Ovšemže nakonec, nejdřív musí
všechno popsat a jaksepatří před námi varovat. Pak se
odklidíme, upadnem přes vlastní nohy dozadu a nožním
spínačem zapojíme primární důvěru, ten dodatečný
zpětný reﬂektor, protože za námi ještě pořád stojí duchovní otcové, kteří se pak, až na to dojde, už nebudou
moct zdejchnout. Zamknem jim totiž výběh, až budou
chtít odletět na lyžích. Prohrajem všichni společně. Nikdo se nespustí na gumovém laně! Nikdo neopustí alpský
prostor! Když lžou oni, můžeme lhát taky. Až se mě potom zeptáte, odpovím vám jejich slovy, jako by to byla
moje vlastní. Oni už tu nebudou, aby mohli odporovat,
ti předříkávači při našem Ve jménu Otce i Syna i Ducha
Svatého, amen. Prozatím se radují, ovšem ne nadlouho,
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přesto jsou zároveň i líní. Jak k tomu tak rychle došlo,
že tady někdo lže? Nebyl to ten, co mi právě řekl, co
mám dělat a za co se mám stydět?
Nevím, jak to začalo. Dřív jsem plul s davem, který
jsem lokty a boky rozděloval jako Kristus vody, přistižen, zrovna když jsem plaval prsa polovičním tempem,
jako bych byl i já s široce rozpaženýma rukama přibit na
kříž. Ovšem co mě zadržovalo, ne ten kříž, každým
okamžikem znatelně sláblo.
Dolů je shozeno několik bércových kostí, na nich tenisky všech značek a velikostí. Když spadnou, zachází se s nimi jako s fotbalovými míči.
Jiný Pachatel: Pro ničení lidí, které se vám zde hned pokusím předvést na několika exemplářích, je důležité,
abych, jak to mám vyjádřit, takže abych byl v principu
někde jinde než tady. Dovolte, abych krátce popsal takřka neuvěřitelnou sérii svých vítězství: Je to, jako bych
seděl v centrále transformační stanice. Jeden hmat, jeden kop, a celé čtvrti vyloučím z boje. Jsou rázem bez
šťávy! Jen proto, že jsem se chtěl chopit šance na vlastní sociální potvrzení tím, že jsem hodnoty naší společnosti, které pochopitelně nemají pro nikoho žádnou
hodnotu, deﬁnitivně vyřadil z provozu. Co tu tak rozkládáte, vy Paní, se svým dávno neplatným statutem Autorky,kdepak vás to vypustili? Kde to jenom vyrobili vaše hodnotné hodnoty? Ukažte, jestli se vyplatí, abych
vaše dveře odemykal! Ne, necháme je zavřené. Co mi
nesete, je nepochybně to samé, co mi noviny přinášejí
už roky, aniž bych s tím mohl skutečně volně disponovat. Tyhle hodnoty mi nepatří. Taky je nechci. Nechte
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si je! Já si objednal docela jiné. Trvanlivé být nemusí, vy
taky nejste trvanlivá, básnířko, ženo, už to máte skoro za
sebou, ale ne k lyžařskému vleku. Jenom pohněte tou
svou tlustou prdelí, a uvidíte, co se pak stane! Jste vyřazený tvor na drátě. Zavolejte holt na Antimonopolní
úřad a nechte si vyprávět něco o závodění! A pak si vyberte závod, při kterém budete mít aspoň minimální
šanci nastoupit jízdu dolů, dřív než vezmete vrchol útokem!
Ještě dneska, roky po mém prvním vážném zranění,
tenkrát ještě bez smrtelných následků, má pro mě tahle
činnost zvláštní kouzlo. Nikdy jí nebudu mít dost a smířil bych se kvůli ní dokonce i s trestem či jinou újmou.
Slyšíte tady na tom místě ječet standardní angažované
umělkyně? No, já je neangažoval! Já jsem angažoval
úplně jinou skupinu! Odkud vychází řev těch bojovnic!
Angažovala jste je vy? Ten řev by zahnal na útěk dokonce i mě, kdybych nevěděl, kdo ho vyluzuje. Vyluzuje ho pouze jedna jediná, totiž vy, dámo! Pokládáte se za
Sirénu, jenomže vás nikdo neslyší. Taková jako vy! Očekáváte snad, že se kvůli vám nechá konečně někdo přivázat ke stožáru? A až pak budeme pouštět draka a muzicírovat, tak chcete být taky při tom, pokud vám ještě
bude do zpěvu?
Takže, vy jste se sama přihlásila. Dobře, tak já vás teda provedu, vidíte, tady odtud vycházejí ty tóny. Z vašich vlastních zdeprimovaných blouznivých úst! Jak to
vypadáte? Podívejte se prosím na moji přítelkyni, ta vypadá skutečně podstatně líp! Jo, o třicet let mladší, to
už něco znamená. Umění fabulace, neopusť tuhle básnířku, aspoň něco jí přece musí zůstat, té veřejné žalobkyni, každý rok opětovně zvolené minimálně jednou
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osobou.
Pozor, jede se dál, podívejte se na mě a připište mě na
ten popravčí špalek, co držíte na kolenou v naději, že
tam konečně jednou někdo položí hlavu: Já jsem dopis
k tomuhle poklopci, do kterýho se nacpu. Já jsem plena
pro vzpěrače, když mu při práci na jeho mramorované
fasádě něco unikne. Možná teď budu pod tlakem, který na mě působí, trochu sentimentální, skoro to tak vypadá. Moje válka dopadne dobře; pokud ve válce vůbec
existuje dobro, pak je to dobro mých kamarádů, které
požerou kola jako volnou trať, nezdolané kilometry, neobsazené lavice s cedulí, že na nich určití lidé nesmějí
sedět. Pak se nám náhodou stalo, že na nich skutečně
nikdo neseděl.
Zločin je taky práce, na to většina lidí zapomíná, jen
ti angažovaní ne. Proto jsme si je taky opatřili, aby naši
práci ocenili a zpívali o tom. Díky nim budeme někdo!
Bez nich bychom měli jen poloviční cenu. Založili novou Internacionálu citlivků a dneska si zas suprově stěžovali a několikrát dávali interview. Takže zločiny se dějí, všichni jsou naplněni bojovou náladou, která se
projevuje jednou tak, jindy onak, a já při tom tentokrát
rozhodně budu v přední linii! Ani nápad, že to budou
ostatní, nad kterými bych se pak musel rozčilovat. Nechystám se konečně zmizet. Nevypadnu. Ve sportovci,
když vyhraje, může člověk milovat sám sebe. Kterej sráč
nám teď zase vzal naši vůli? Byla to vůle k moci, tu budem ještě potřebovat! Místo toho nám tu nechal vůli
k pokání a lítosti a že se na nás kdokoli může kdykoli zle
podívat. Jenom chvíli to bylo všechno bez dozoru, a měli byste vidět, jak se na to paní Autorka vrhla! Tý chyběl
už jenom skokanský můstek, aby mohla líp spadnout na
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hubu. Každý vrakoviště by otevřela, jen aby se podívala, jestli se tam nepovaluje pár vraků, příčesků a špinavých polštářů, propálených od cigaret, který by mohla
oplakávat. Vůle k vítězství byla vedle toho téměř bez povšimnutí volně k dispozici. Tý kdyby si všimla, no, ta by
po ní chňapla jako jedovatá zmije! Tahle ženská s tím
svým hlučným tlustým krkem. Přitom ale zapomíná, že
to je vždycky naše síla, která pomíjí stejně rychle jako
čas. Máme zrovna tak málo moci přimět svůj idol, aby
nás vyslechl. Dokonce ani když píchneme nožem do tenistky, nekrvácíme.
Prosím, o téhle ženě, která jako nějaké zvíře unikla
z pasti, čteme všechno, co o ní spřádají noviny, aby nám
ji nabídly jako oběť. Co, vy jste se stala obětí znásilnění
a vaše dcera byla jako dítě obětí zneužívání?
Jo, ženy jako ona by byly nicneříkající, kdybychom
se o nich nedočetli, že do nich někdo vyvrtal díru, aby
na tuhle nebo pro mě za mě na nějakou jinou pověsil
svůj vlastní obraz. My to odsuzujeme. My to všechno
co nejostřeji odsuzujeme, prohlížíme si totiž rádi ostré
obrázky. My odsuzujeme i sami sebe, a proto se nám vysmívají. Můžeme tím rozsudek, jenž byl proti nám vynesen, ještě jednou zvrátit a tak na každý pád předejdeme paní Autorku. Protivník nám odláká nepřítele. Co
říkáte? Že nepřítel odláká smrt? Taky dobře. Není důležité, kromě vlastní smrti, zúčastnit se, ale vyhrát.
Oběť se, zatímco s ní smýkají sem a tam a kopou ji, chvílemi krátce
věnuje banálním činnostem, něco čistí a někam to dává uklízí, atd.:
Není to tak, pane, jehož ruční prací tu umírám, že kamarádství působí uvnitř vašeho mužstva tou největší
přitažlivou silou? Sám byste byl sice rovněž policistou,
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avšak vaši těhotnou paní by nikdy nenapadlo přihlížet,
jak se mi tu řeže do obličeje, jak po mně šlapou a rvou
mě na kusy. Vaše těhotná žena by s vámi přece nikdy nešla v normálních šatech a s jezdeckým bičíkem! Vaše žena by přece nikdy neporušila pravidla dobrého chování.
Ale prrr, ona to klidně dělá, jak právě vidím. To je přece čistě mužský sport, ne? A přesto si troufá nastoupit,
ačkoli na ženský zápas by musela o jedno bojiště dál.
Třeba to pro ni bylo moc daleko. Výsledek rozhodně není špatný na tak malou bitvu: deset procent našeho obyvatelstva vyhlazeno! Paní Zdravá Svěžest by měla svůj
plamenný dech použít radši na to, aby nám zapálila
plyn, ovšem dá se vdechovat i přímo z roury, bez zapalování. Na tomhle ohni se potrava proti mně nerozpálí.
My oběti nebudeme ušetřeny a země námi musí být poseta. Zatím nás přehlížejí, neboť jsme rádi oběťmi, avšak už brzo nás nepřehlídnou, protože o nás tato žena
bude psát, aniž by naše nebohý zástupy vůbec znala.
Ano, buďte radši pachatelem! Pachatelé nemusí mluvit,
nemají to zapotřebí. Já neměl nikdy příležitost být pachatelem, ale člověk se při tom musí na beton cejtit jako v nebi!
Společné nasazení, především v nebezpečných situacích? Vzájemná slepá důvěra? Snad zřetelně patrný idealismus? Mohu vám předtím, než mě úplně vodděláte,
nabídnout větu, že dokážete existovat a jednat jedině jako tým, a sice jako celá zbývající policie, která bude
hned stát za vámi, asi tak za šedesát sedmdesát let,
v ženských šatech, s civilními služebními zbraněmi a se
třemi černými civilními proužky na botách? Nebo jako
hasiči, kteří ve svoji práci ještě věří, i když mají zkrotit jenom krátkodobý odpor v hadici? Hadice: Něco, co
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ztvrdne čistě vodou. S mojí krví není něco v pořádku, že
zneprůchodňuje cévy. Nůž by předtím neřízl, ale hned
vniknul. Splnil jste si vstupem do vaší skupiny sen z dětství, který dodnes neztratil nic ze svého kouzla? Ach,
kéž bych i já mohl k někomu patřit, k někomu, kdo by
do mě moh hrábnout a jako zkušený instalatér ze mě vyšroubovat smrt a úplně ji pokud možno odstranit! Odložit někam daleko! Ale tak, abyste ji našel, až ji budete
potřebovat. Věřte mi, že bych teď byl rád na vaší straně!
Miska vah se elegantně naklání, ovšem ne mým směrem, nýbrž vaším. To se nedá nic dělat. Historie bude
soudit nadávkami ze sna, ostře mířenými jako rány bičem, třesouc se vaším chladem, jenž bude panovat i nadále. Tak jako dnes. Ona si zato bude osobovat právo říkat tomu, co mi tu činíte, vašim kopancům a ranám,
„nadvláda“, hezké velké slovo – co se ho tak křečovitě
držíte, okamžitě ho sem dejte! – co se jako daleké moře
pouze zlehka dotkne mého sluchu, pak se ale převalí
přese mě. To slovo už se mě nikdy nedotklo, protože od
té doby nejsem doma. O vás mohu říci následující: Protože zjevně nejste schopen použít svoje tělo ke sportovním účelům, děláte druhou nejlepší věc, která vás napadá, a sice mému tělu, které je vašimi kopanci už napůl
rozmašírované, odstřiháváte osudem originálně podomácku utkanou nit naděje. Přitom na mě, nové zboží,
v obchodě s lidovými kroji už netrpělivě čekají. Na mé
značkové označení, přišité z rubu, jste přirozeně zase nedbal, když jste mě odesílal Nikam. Taky dobře. Nikdo
vás kvůli tomu nebude vylučovat, jenom jste zapomněl
poznamenat odesílatele. No, možná vás pár schválně
přispěchavších umělců nebude chtít ve svém středu. Vy,
milý vrahu, představujete průlom, kterým má dovnitř
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proudit Nicota, a zatímco vy ještě plujete svýma zpitýma očima po stránkách novin, tady už se ten zpěvácký
kroužek blíží se svými soﬁstikovanými manévry a pronikavým zvoněním, aby zkrotil váš apetit! No, to už je
trochu moc! Nic si z toho nedělejte, zato můžete vstoupit do kteréhokoli jiného spolku.
Nemyslím, že byste musel něčeho litovat. To se
předevčírem jeden smrtelně zranil při lyžování, a už odpoledne byli jeho kamarádi zas na vleku. Chtěli dovolenou beze zbytku využít, jak si to předtím nacvičili na
druhých lidech. Jim nikdo nechyběl. Přirozeně, že ty lidi stejně jako vás zajímá, jestli jsou ty dva, jak my říkáme, pahorky, kůzlátka, bochánky v přiléhavém tričku,
respektive ﬂaška od coly v jeho džínách, pravé, anebo
z pravé umělé hmoty. Aby to člověk zjistil, je namístě
uplatnit standardní otázku, která se až do dneška neobyčejně osvědčila. Protože pak se rozhodně všechno
osvětlí. Takhle to většinou začíná. Při sportu máme co
do činění s masovým fenoménem, pod jehož vlivem se
lidé chovají jinak, než by se chovali normálně. Pod vlivem sportu si lidé náhle připadají důležití, to je jejich
blud, je to polehčující, nebo přitěžující okolnost? Co
myslíte? Volejte, prosím, nebo pište! Milejší nám ovšem
bude, když to neuděláte. Vaše mínění nás totiž v podstatě nezajímá. A vůbec: Já osobně, dámy a pánové, už
beztak nebudu moct vaše slabé volání přijmout. Ovšem
zodpovědná redaktorka bude ještě minimálně dvě hodiny po skončení vysílání přijímat vaše telefonáty. Posluchač jí sklouzne z ramene jako hedvábí a pak jí vypadne z ruky. Námahu, kterou pro vás představuje
disciplína mého zabití, zakouší mé tělo naopak jako útlak a vyhlazení. Zatímco opačně, pokud by to fungova-
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lo a vy byste mohl být vrcholovým sportovcem, by vaše
tělo mohlo tento útlak zakusit na vlastním těle a konečně by se tím uspokojilo.
Vy jste pro mě něco jako historický milník, bohužel
jsem si vás všiml moc pozdě a byl jsem moc rozjetej. Podejte prosím zprávu o svých zkušenostech a přečtěte si
pak taky o mých! Bohužel jsem poznal příliš pozdě, že
máte emocionální nedostatky a pocit, že jste selhal, což
namísto aby vás zásadně oslabilo na místě, kde nemáte
co pohledávat, totiž v mojí lebce a v mých ledvinách,
v mém podbřišku a hrudním košíčku, který jsem si zapnul přes jídlo, jako by vás přímo povzbuzovalo. Kdybyste byl aspoň natolik upřímný a přiznal, že vaší skutečnou motivací je přání prodrat se do čela skupiny, ale
takhle… a jéje! Roztahujete se nade mnou jako hořící
koberec, líně, tma tmou, pupeční šňůru, co nás spojuje,
vláčíte za sebou, moje noční košile, v níž mi tuhne krev,
se elegantně vzdouvá. Bohužel znáte jenom vlastní potěšení a práci. Což znamená, pokud jde o mě, vaši oběť:
práci se zabíjením. Já jsem důkaz, že jste svou práci odvedl dobře. Zdá se, že jste bezpečí a oporu nalezl pouze
v hloubi mého těla, tedy tím, že do mě vnikáte, místo
abyste šel radši do sebe, och, vidím, že právě těsný kontakt mezi vámi a zbývajícími členy vaší skupiny teď zřetelně slábne, možná se vaši kolegové odpoutávají, protože si všimli, že výlučnost vašeho kontaktu s mým
tělem bude později kriminologicky velmi dobře doložitelná?
Vaše těhotná žena, vaše přítelkyně v dirndlu, to je
fuk, tady pořád ještě poskakuje a ověšuje vaši jeskyni
z doby kamenné lampiony a tisky, aby vás to podněcovalo ještě lépe mě stisknout. Vypadá to krásně, fakt! Má-
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te jiný nápad? Pořád přemýšlím, jak to že jsem vám to
všechno, předtím když jste se na mě podíval s takovým
tím výrazem ve tváři, při němž mezi distancí a sympatií
ještě platí reciproční vztah, nevyčetl z tváře. Zareagoval
jsem prostě příliš pozdě a příliš pomalu. Nedokázal si
představit, co je možné. Že jste se přidal ke skutečné mase, k ženě, která zabije manžela, k muži, který zastřelí
svoji ženu, k ženě, která zavře svoje dítě do bedny a díry od víka zahodí- je to správně, až se dítě zevnitř pomalu zadusí vlastními sračkami. Pomalost a pokoj ovšem náleží zase pouze Bohu.
Sotva jste ke mně přikročil, kontakt mezi námi jako
závanem větru ochabl a současně, jak se zdá, váš odpor
proti mně, nestrannému pozorovateli, rapidně vzrostl.
Ptám se proč. Hasiči jsou, potud je nelze srovnat s žádným živým organismem, zařízení, které se nedá obejít,
stejně jako policie nebo záchranka. Ale: Mě jste mohl
obejít snadno, copak jste si toho nevšiml?, ano, ještě
krůček a minul byste mě, prostě bych pro vás nebyl, zkušenost, kterou každý z nás zažívá téměř po celý život.
Totiž že je něco pryč, prostě že skočil příliš málo nebo
běžel příliš pomalu. Moc nechybělo a zeptal jste se mě,
nevíte prosím vás, kolik je hodin. Ale je jiná doba. A vy
jste chtěl nutně novější dobu, než tu, co jste měl. Taky
přece nutně chcete koupit jinou kuchyň, než tu, co už
máte. Musíte si jenom vybrat! Není nic neškodného,
když začnou divoká zvířata žít ve svěrácích jako včely.
Jde o jedinou vteřinu mezi tady a tam, teď nebo nikdy!
Škoda! Příliš pozdě, ano, jedna nebo dvě vteřiny a málem se tajemství onoho bezmála smělého vztahu mezi
námi na desetinu vteřiny odhalilo. Jeden krůček mezi
málo a moc.
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Pár úderů, které vaše srdce rozdalo samo sobě, než se
zaměřilo na mě, aby se, jako by je řídil imaginární vysílač, nařídilo na správný čas a pokračovalo pak tvrdošíjně stále dál. Nehnul jste ani brvou, pravděpodobně na
to ani nebyl čas, jak vám ukázaly vaše rovněž přetažené
hodinky, které máte ještě od biřmování, vždyť vy jste ještě napůl dítě! Vnitřně jste se svojí skupinou stále semknutější a zevně jste šel na největší možnou vzdálenost
ke mně. Vaše náčiní, rozbitá ﬂaška od piva, obušek, baseballová pálka, které jste, nevím jak, musel propašovat
kolem pořadatelů, ach tak, správně, vy sám teď chcete
být představitelem pořádku, proto jste si koneckonců
opatřil tenhle kostým a frizuru! Jenom proto, abyste
můj obličej rozmašíroval do té míry, že by mě moji nejbližší příbuzní dokázali identiﬁkovat pouze podle oblečení. To by přece nestálo za to!
Zubní plomby z opracovaného zlata mi byly včas odstraněny, schválně mi je vyrazili z čelistních kloubů. Takže kostým jste si opatřil vlastními silami. Nejdražší byly holínky s veselými ocelovými špičkami. Vaše tričko je
opatřeno velkými nápisy, jež pozorovatele plně zajmou,
zatímco lidi jsou v určitých situacích spíš menší než svobodní. Mrzí mě, že jste to všechno vyplýtval na mě.
U někoho jiného bych to ještě pochopil, ale u mě?! Co
jsem já? Nejsem vyvolený, spíš přečtená kapitola ještě,
dřív než jsem se ocitl ve vašem stisku. Mimochodem,
dobře vás chápu, sám nejsem docela bez ctižádosti.

Průběžná zpráva:
Rozsvícená svatozář se otvírá. V ní cosi na způsob Piety: Stará Žena
ve staromódním spodním prádle, kombiné, zdravotní boty atd. sedí
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na židli a na klíně má tělo svého mrtvého syna Ježíše, zde nazývaného Andi, který má na sobě kulturistické slipy. Může být ale oblečen
i jako kojenec, rovněž ho může představovat žena, má totiž působit
jaksi bezpohlavně. V pozadí jasně osvětlená fotka Arnolda Schwarzeneggera, je též možné stále dokola promítat krátké ﬁlmové sekvence,
ve kterých účinkuje. Před těmi dvěma leží věnce se stuhami, které jsou
už ale napůl zpuchřelé. Následující Andiho monolog Žena neustále
stereotypně přerušuje slovy: Haló, kdo volá? Haló, kdo volá! Je též
možné, aby se oba velké monology vzájemně křížily, prostě jak je ctěná
libost.
Stará žena cca 65 let, ve staromódním prádle, držíc Andiho v klíně:
Haló, kdo volá, je něco nového.
Když už jste mě tak důvěrně oslovil, hned svému hlasu nazuju brusle a vjedu do vás! Jste už stejně vetchý.
Vidíte správně: To v mé bezprostřední blízkosti, ano,
přesně to, co se tak malátně plíží kolem a věčně zůstává
pozadu, až člověk věří, že už to vůbec nepřijde, to je
smrt. U mě se vyskytuje ve formě bohatství: osvícené
práce, u jiných vystupuje ve formě nečinnosti. No, nechytla jsem to dobře? Pracuji nepřetržitě. Jako proud,
jenž nám připadá cizí, ale jeho účinek na přístroje v domácnosti je přesto důvěrně známý. Když právě nezabíjím, přemýšlím o zabíjení nebo si ho zkouším na primitivních objektech. Zabíjím, to je služba, kterou
vykonávám. Jiní pracují, aby jejich těla zůstala hladká,
a sportem nebo jídlem, nikdy obojím dohromady, je dostávají do formy. Oprava, na kterou by samo oblečení
nikdy nestačilo. Ano, jsme veselého ducha, jenom duch
sám už zakrátko nebude. Smrt: Nic jiného kolem sebe
nestrpím, nic než toho všežravce, který vyluxuje povrch
tak, jak by to nedokázala ani ta nejlepší hospodyně. Ne-
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mohu svého Aloise dost dobře pověsit na šňůru na prádlo a dívat se, jestli se sám od sebe nedostane do formy.
On už nemá vůbec žádné zájmy. Já jako žena víc dávám
než beru, obecně, pokud to není zvlášť uvedeno: život.
Vyvažuji, čeho mají jiní nadbytek: přírodu. Příroda se
domáhá výjimek, ale nakonec se všechno musí ubírat
toutéž cestou. Většina žen dává život jako spropitné,
prostě ho sem jen tak mrsknou jako žetony na hrací stůl.
Nebo zrní do bitevního pole. Ale já hraju líp! Ovšem ne
v kasinu, kde jsem už léta stálým hostem. Tam prohrávám, protože vždycky všechno vydám. Hloupé! Tady
však vyhrávám, protože beru. Většina žen si myslí, že
může něco jen tak promarnit. Vyplýtvají to při ždímání,
ovšem zpětně. Potom jim prádlo vlaje kolem uší. Aspoň,
že je skoro suché. Ty blbé ženy se zajímají jen o život.
Pusté mrhání časem a sebou. Každému člověku bude
jednou jeho tělo na obtíž. To se pak dostavím já. Získávám půdu tím, že beru život. Volají mami, mami, a přitom už jsou na cestě k ní, moji milí staří chlapečci. Už se
nemůžou dočkat, s otevřenou náručí se rozběhnou ausgerechnet k někomu jako já. Skočí mi kolem krku, jako
přepychový parník ozdobí řeku smrti, jenže na tomhle
parníku jsem kapitánkou jen já! Ano, jen já jsem na tom
správném parníku. Já velím. Vysněné zaměstnání, viděno jednou jinak, z ženského stanoviště. Třeba své utrpení milují, ti moji klučíci. Pohyb, pochází-li od dítěte,
matku vždycky rozradostní. Pohyb, pochází-li od nemohoucích, znamená pokaždé práci, práci a zase práci.
Kdo ji udělá? Jak touží po mém objetí, ty nádherný kluci buršácký! Ale já přece vůbec nejsem taková.
Ale jo. Právě vidím, že jsem přesně taková. Protože
jsem ukázala sílu, kterou u mě ostatní nepředpokládali.

¬57

Nejmilejší by mi bylo, kdybych mohla být svojí vlastní
ženou, to by byl jediný stav, ve kterém by mě při požadavku jiného těla, především nějakého sbíječkou už tak
jako tak roztříštěného, nezachvátil zuřivý hněv. Pracovala bych pouze sama pro sebe, udělala si hezký den,
připravila si jídlo. Ano, na slabost, nemoc a sešlost se
specializuji profesně. Abych je odstranila. Na to musím
být co nejblíž místu činu: příslušnému tělu, které chci
postihnout. Ke mně se naopak nesmí nikdo moc přibližovat. Strpím ve své blízkosti jedině sebe, impozantní
obraz, který bych chtěla odevzdat, ale současně si ho
ponechat. Jako žena bych se ovšem musela víc řídit cizími obrazy, ano, musela bych se nechat nepřetržitě popisovat a při tom se nehýbat. To mi nesedí. Musela bych
se nechat naočkovat obrazy, kterým bych přesto nikdy
nemohla odpovídat. Vzdávám to. Já radši beru. Moje
nemoc zvaná žena vůbec nepropukne! A to proto, že jí
to nedovolím. Když pekelně zuřím, že moje vlastní
identita taky není bez vady, tedy vlastně bez těla, musím všechna ostatní těla zničit, hlavně ta slabá, zchátralá, ale bezpodmínečně s vlastním záchodem, která mohu zbavit trápení a stáří, když už se mi jednou svěřila.
Jsem žena a současně její protiklad, protože připustím
pouze svůj vlastní pohled, a i ten jenom na sebe. Cizí
pohled, který mě naopak postrádá, ale neukolébá v pocitu bezpečí, rozhodně odmítám. Ještě dnes podám inzerát, abych svou identitu zbavila i té poslední vady: nebýt na světě se svým zrcadlem sama. Sama být zrcadlem,
ukazovat sama sobě vlastní tvář, na kterou se můžu podívat, nebo taky ne, jak se mi zrovna chce. To si přeju
k narozeninám. Jsem každý den, kdy někoho zabiju, jako znovuzrozená. Protože se znám, můžu už se jenom
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líp poznat tím, že oddělám druhé, kteří si myslí, že přijdou na řadu přede mnou. To nepřipustím! Páni si mě
cení, ale ať mě nepodceňují. Denně se procházím v lázeňském parku u kasina a vyhlížím, kdy mi náhoda v podobě kulky do srdce něco přihraje. Náhoda. Většinou ji
vylučuji. O mně nebude nic rozhodovat. Kluci a stromy
ven! Peníze jsou tu od toho, aby se prohrávaly. Ženy
jsou tu od toho, aby prohrávaly. Tak. Už tu není žádná
instance, s níž bych mohla být poměřována!
Protože je žena poměřována za prvé s mužem, za druhé s každou další ženou, musím všechno kolem sebe vyhladit, aby už nebylo možné mě poměřovat, nýbrž
abych se sama stala měřítkem. A pak si ještě dodatečně
vezmu podle sebe míru. To znamená: Jedině já si skutečně sednu! Kdo bez jisté věci není nic – říká se tomu
vdova – ten musí nemilosrdně ven, musí jít hledat nové
vyhlídky jako houby v lese. Ano. Já, profesionální vdova. Jsem vlastně panna ve vdovském rouše. I můj muž,
dokonce jako první, zemřel mým přičiněním. Jiného
jsem, na smrt nemocného, zamkla na noc v pokoji při
otevřeném okně a pak ho posadila do vany. Odmítám,
že mám být neustále jiná, než bych mohla být, proto
udělám přáním ostatních rázný konec. Co mohu říci
k Pichlerově smrti? Musela jsem s tím člověkem, se všemi lidmi, jednoduše skoncovat. Musím je oddělat! Svrbí
mě prsty. Teď je inzerát ve schránce. Opuštěný. Prokazatelný. Milovnice zahrad. Autorka s řidičákem, zapálená hospodyně. Být pro jednou něco jiného, a přitom
jací by chtěli být všichni, no ne? Špičkami prstů se dotýkám svého lesklého saka z čistého umělého vlákna,
chrup, brýle, nakonec trvalá, která je snad trochu poddajnější než já. Ano. Takže jsem svou vlastní vdovou,
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protože vedle sebe nic než sebe nesnesu: Žena, která to,
co ji tak dlouho činilo zranitelnou, řekne co na srdci, to
na jazyku, aby tu ránu, kterou byla odjakživa stižena,
každý viděl. Vprostřed obličeje. Teď už se nestarám o nic
a o nikoho než o sebe, protože to nikdo jiný neudělá.
Však já se ještě poznám! Vtom jeden říká, že by pro mě
udělal všechno.
No prosím, tak ať to holt udělá. Říkáte mi, jaká bych
měla být: Iluze. Sen. Cosi, co ve skutečnosti nemůže být
skutečné. Aspoň peníze nesmějí zůstat nevyužité. Tady
jsou ještě vyvolení synovci, ačkoli já osobně jsem svou
kandidaturu v těchto volbách už ohlásila. Ti si troufají!
Postaví se přede mě a urážejí mě a mého vlastního notáře! Obviňují mě! Lidé mě opustí, ale paměť mě neopouští.
K tomu jistá jeptiška, která by byla oprávněna dědit,
to si člověk vychutná! Jeptiška! Ta přece beztak nic nepotřebuje! Planouc jak právě zažehnutá hranice, sestupuji k svému Aloisovi, který zemře 21. listopadu na mě
a mé pomocníky prášky. Anafranil a Euglucon. Sama se
zažehnu a mohutně vzplanu. Papír, kterým jsem ty pány obalamutila, se syčením shoří, zatímco můj pohled
ostrý jak břitva, ne, můj životadárný pohled už směřuje k další opuštěné oběti. Abych podpalovala nanovo.
A kbelík na hašení hned vedle. A voda v něm, to jsem
taky já, říká se jí hovorově: benzín. Mnohostranně
použitelná látka, kterou ovšem rádi zapírají, chudinku,
když se jednou, v rozporu se svou bujarou přirozeností, jíž pohání naše automobily, ocitne s duněním a burácením, ovšem bohužel omylem a ještě k tomu bez přímého úmyslu ve špatném domě.
Rozdmýchávám oheň, a pak ho zas rozdupu, jak se
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mi zrovna chce. Přesto dokážu nasadit též milý výraz
a ukusovat z koláče, o který se však nehodlám dělit. Mohu vystupovat teatrálně, je možné mě kdekoli ukazovat,
ačkoli původně pocházím z těch nejprostších poměrů.
Od své oběti, již jsem předurčila, už neustoupím. Mé
okolí mě vždycky uznávalo, ale nikdy jako tu, kterou
jsem skutečně byla. Utvářela jsem se úplně sama. Ženské tělo se musí líbit, to dá práci. Co se mě týče, je na
dlužní účet, co mám sama u sebe, nutno přičíst navíc nemoc kyčlí, o to se pak celková suma ještě sníží. Bez kyčlí bych tak nějak nebyla úplná, nemyslíte? Teď si trošičku vyzkouším svoji nohu, protože s dřevěnou nohou už
si mě nikdo nevezme. Přitom já jsem ta, co bere! Vítězka bere všechno! Já jsem ta vytoužená, ovšem místo,
abych dorazila radostně jako balíček, sama se otevřu
a pohltím svého příjemce. Jsem nenasytná jako voda,
když se zavře nad plavcem, svým věčným černým pasažérem. Pouštím se do vany jen docela málo. Ne moc teplou a ne moc. Vždycky koukat, aby byl člověk hned
u špuntu a mohl ho vytáhnout.
Zabíjení je jednorázová záležitost, na rozdíl od práce
na vlastním těle, která pro ženu nikdy nekončí. Společnost ode mě chce přiznání. Od mrtvého dostanete prd.
Spíš než ode mě přiznání. Tady toho postihlo selhání
srdečního krevního oběhu. Jak zmodral, věděla jsem, že
je mrtvý. Všichni by mě klidně nechali padnout, proto
se musím od začátku natolik povznést, aby mě nedostihli. Bývaly doby, kdy se měřítko lidské krásy odvozovalo výhradně od mrtvých, protože podívat se na živého člověka, to se vůbec nevyplatilo, tak rychle bylo po
něm. Onen tak mohutně popisovaný člověk dřívějších
dob byl, sotva přišel z továrny, často hned zas kaput!
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Tolik k Nadčlově-ku, který po právu vymřel. Dnes je to
jiné, dnes se nedělá nic jiného, než že se tělo měří, váží,
hodnotí. Ale už se neví podle jakého měřítka. Dnes se
o nedokonalém těle dá říct, že si za ně může každý sám,
pokud ho má. Rychle zahodit! Nebo mi zavolat, máteli k dispozici hotovost či nemovitý majetek. Ano, zavolejte mi prosím ještě během odesílání! Každého z vás pošlu pryč! Stačí zavolat! Slabí a nedokonalí mohou být
rádi, že mají někoho, jako jsem já, za předpokladu, že se
to vyplatí! Mně přirozeně. Dívám se na svého klučíka
a vím: fíha! je mrtvý. To se nedá nic dělat. Když je tělo
krásné jako obrázek, patří všem. Když je tělo slabé, staré nebo nemocné, leží důkazní břemeno, zda smí ještě
existovat, na něm samotném. Já z tebe toto břemeno sejmu, Aloisi!
Můžeš mi být dodatečně ještě vděčný! Jsem matka,
která bere a nikdy nedává. Ano, první přikázání: Nikdy
nevydat, co člověk jednou má! Snižuji hladinu cukru
a ponižuji pokojovou teplotu, až je přede mnou na kolenou. Haló, kdo volá? Ano, pane doktore. Mám smutnou zprávu. Ten starý blázen už najednou nemá tělo!
Kam jsem to jeho tělo jenom založila? Ke konci patrně
pochopil, jak se cítí žena, když je ve hře dobrý vkus, bohužel však nikdy ten vlastní. Před mýma očima zašel!
No jo, celé tělo měl plné sraček a to ucpalo odpad. Ty
sračky ve vaně jsem pak vypumpovala zvonem. Byla
jsem svému chlapci vodní nevěstou. Netělesný, a přesto
prostě úchvatný. Naštěstí si neloknul. Protože to by pak
úřední lékař řekl: Aha. Voda v plicích. Alois se tady jen
tak válel. Nikdo si na něj nedělal nárok, anebo přece,
ale až potom, co jsem celou tu špinavou práci udělala
sama. Já jsem vůbec čistší, ne, ryzí člověk. Působím už

¬62

svým zjevem, lidé si nevšimnou, že je to vlastně má řeč,
co působí a každému učaruje. Jsem prostě okouzlující.
Šermuju hlasem sem a tam. Alois je konečně klidný
a spí. Práva určité osoby existují pouze tak dlouho, dokud se její tělo dokáže tvářit jako projev ducha. Jinak
spadne duch tělu do kalhot. Do prdele! Tady se vyjadřuje tělo, které má být vyloženě silné, rychlé a mrštné!
Zařídím, aby teď všechna ostatní těla konečně zmlkla.
Tady se vyjadřuje člověk, ale ten už to tak dobře nedokáže. Už nemá sílu šlápnout do pedálů. Nebo jo?
Děje se to úplně samo od sebe? Sotva leží v posteli,
zase se posere. No, prosím pěkně, takže ho musím zase
vykoupat. A právě takhle ve vaně umřel. A nikdo v tom
nic neudělal. A že mi vyhrožuje a říká: Já vás dostanu, já
vás dostanu! K čertu, co mi má co vyhrožovat, prosím
vás ? Jsem nevinná, a když je člověk nevinný, může se
taky svobodně pohybovat. Bylo to docela normální
úmrtí. No samozřejmě. Řekněte mi, jaký myšlenkový
pochod to teď sledujete? Podívejte se: Všechny Aloisovy vlastnosti už dávno nenápadně zmizely za oponou,
před níž se normálně ostatní klanějí. Jejich fotky už známe. Díky mně teď znáte i Aloise, i když jen posmrtně!
Jawohl, všechno to teď zřetelně vystupuje, zřetelněji než
Alois za svého života, ano: všechno, co by ho ještě mohlo představovat, a sice jeho vkladní knížka a domek se
zahradou. To je vše, co tomuto tělu ještě dodatečně propůjčuje význam. A teď přichází dokonce i sám Alois,
protože si myslel, že tím potleskem míníme zrovna jeho. Okamžíček, teď vidím, že se díky mně skutečně ještě proslaví! Takhle to nebylo míněno! Ještě se kolem něj
budou tlačit! No, kolem mě se tlačí taky. Dotýkají se mě,
aniž bych je k tomu vyzvala. Co tu jenom musím spo-
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třebovat vody a vzduchu, aby už Alois konečně nedýchal! Co jedovatých a škodlivých látek jsem vypotřebovala, aby nedýchal ani nikdo jiný! Silniční provoz proti
tomu není nic, a ten už něco spolyká.
Zabíjím jídlem na kolech, zabíjím vodou na lyžích!
Zabíjení je prostě můj oblíbený sport, při němž se pot
mísí s krví a exkrementy. Později snad budu provozovat
sporty, při nichž se neušpiním. Prozatím se ale jako torpédo zavrtávám do druhých. Je-li při golfu, plachtění,
při tenise dotek s jiným tělem již naprosto zbytečný, já
provozuji svoji oblíbenou sportovní disciplínu, zabíjení,
naopak bezprostředně uprostřed jiného těla. Já se v něm
přímo cachtám. Jiné tělo mě obklopuje jako voda, kterou pádluji sem a tam. Hnusí se mi každý dotyk, a přesto mě cizí tělo svírá jako druhá kůže. Přimyká se ke
mně. A já svírám jeho.
Máte dobrý pocit, pane doktore? Natáhla už sestra
Josefína bačkory? No jo, ta mi může políbit prdel. Nejsou tu žádné vkladní knížky. Nevím, kam je schoval.
Vím, že říkal: Děvče, ty budeš koukat, co dostaneš. No,
tak kde to prosím vás je? Ten mizera si dovolí zdechnout, a já mám utřít hubu. Však já je najdu. V únoru by
z toho dědictví mohlo něco být. No, Herto – vyčkat
a popíjet čaj. Co mě znepokojuje, je ta vkladní knížka,
jak víš. Řeknu zkrátka a dobře, že jsem peníze vybrala
a předala jemu. V ordinaci pak samí nemocní. Fuj. Vejdu dovnitř, a oni nevidí, že jsem neomezená vládkyně:
jejich hostitelka. Nepoznávají mě. Nelíbají mi ruku. Vypadám jako řada jiných, a přesto se po svém triumfu vracím domů, zahrnuta ovocnými stromy a řadovými domky. No fajn, možná se trochu podobám jiným ženám,
povrchně viděno, a přesto se od nich liším jako den od
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noci. Sama sobě mírou i prostředkem. Kdo pod sedmdesát by asi tak chtěl mít zrovna moje tělo? Radši se
podívají na holku v bikinách. Až doposledka! No, ti ale
mají výdrž! Soudím sama. Ovšem kvůli mně nemusí žádná hladovět, aby se vešla do šatů, až přijde léto a dojde na ﬁnální vysvlečení. Tenhle soud přenechávám novinám, které dělají, jako by byly s každým kamarádi,
i když se v nich přirozeně nemůže každý objevit.
Brzy přijdu na řadu! Dobře naložená trefou, co mám
na lidi, s nimiž se už nikdy v životě nesetkám, což je čistě moje zásluha, se ještě jednou na chvíli vrátím zpátky
tam, odkud jsem vyšla. Jenom jsem teď o pár stovek tisíc bohatší. Brzy se na mě budou dívat všichni, až se paprsek projektoru, v němž se budu slunit celé hodiny, namíří na mě. Jsem subjekt i objekt v jednom, střelka
i hodiny, to, co je zjevené i žádostivě skrývané, a přitom
se rozdává plnými hrstmi. Je to k ničemu. A přesto si
zodpovím, že neodpovídám žádnému obrazu, a přitom
jsem obrázkem v časopise. Vysoký lesk. Barva. Kadeřník. Paradox! Mají snad ostatní samy sebou oživit obrazy, aniž se samy kdy mohly stát obrazem ženy! Tak
často jako ze mě se z nich přece nikdy fotokopie pořizovat nebudou. Promiňte. Musím bohužel zase zpátky.
Co tam čeká? Velmi malá temná komora. Předtím ještě
sfouknu poslední jiskřičku života, protože když je moc
jasno, vidím svoje hranice. To nesnáším. Jak se tu pak
má dát spát!
Andi: Poslouchejte! Sotva jsem si nechal do těla vyrýt hieroglyfy sportu, už začal sport moje tělo, svého milého
hostinského, ano toho s těmi útulnými barevnými obrázky před domem!, užírat zevnitř. Sport ze mě udělal
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běžný metr člověka, co se musí, sám sobě kobercem,
vrhat pokaždé vpřed do neznáma. A tam jsem teď dorazil. Jedno mi bylo vždycky jasné: Cíl. Ale kde je teď? Vidím stále hůř! Mlha. Všechno mě bolí! Rodné pastviny
mi už dávno přerostly přes hlavu. Činily mě, velké dítě,
sice šťastným, ale napořád není to kravské prodlévání
nic pro mě. Nic nevynáší. Nedá se snést. Ta spokojenost,
kterou rozum pomalu mnoho pracovních hodin vyráběl: se rázem promění ve zlého psa a vyžene nás z našeho poklidného domova, no tě bůh. Kde to jsem? Zaprvé
jsem samozřejmě musel svoji spokojenost zničit tím, že
jsem zvolna jako tekutina stoupal sám v sobě, jediné
nádobě, kterou jsem měl, až po okraj. Až jsem jednou
sám sebe přerostl, kdo by si to byl o mně, chudém venkovském chlapci, pomyslel? Dávám se teď k dispozici
svému velkému vzoru, Arniemu. Přijímá mě jako své dítě a svého žáka. Ale připodobnit se mu musím úplně
sám. Arnie si teď smí ponechat svoji tvář. Smí se prezentovat světu jako někdo, kdo se sám vytvořil. Ale co
mám dělat já? Ačkoli… můj Arnie kdysi velice přirozeně představoval umělého člověka. Tenkrát byl cizincem,
kterého vyrobili v továrně. Přirozeně v továrně na Nadlidi, kde se vyrábí nepřirozené bytosti. Já sám jsem přirozeně zůstal vždycky přirozený. A k čemu mi to teď je.
I my normální nesmrtelníci přece sami určujeme, kdo
nám má zůstat cizí a kdo se smí stát bohem.
Musel jsem vždycky všechno dělat úplně sám, na rozdíl od této podivuhodné lidské stavby, Arnieho, co se
mi tak líbí: Ten se dodá v kuse, když předtím dodělal
i všechny ostatní. Čím víc mluví o svojí mamce, tím míň
se zdá možný, že ho porodila. Ten měl sakra úspěch!
Čím je bohatší, tím je lepší. Se mnou je to jinak. Nejdřív
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musel bejt zlej, pak s náma moh bejt zas zadobře. Bůh,
jinak to říct nejde. Blesk, který projede vlastním čelem,
nejzazší okraj, z něhož může muž skočit, aniž se roztříští
o vlastní balkon, který shora považoval za dvě prsa.
Hloubka má minimálně dva metry do hloubky a padesát centimetrů na šířku, takže: hurá dolů! Hory jsou tu
přece taky jenom od toho, aby je člověk zlézal. Jedině
úspěch mohl mého Arnieho tak proměnit. A co mohl teprv udělat ze mě! Já jsem přece mnohem povolnější
a tvárnější! Poslušně jsem pronásledoval každý pokyn,
jak být silnější.
Zlo je bez vlastností jako dělník mezi miliony sobě
rovných. Chce mít jenom něco na práci, bez cíle, bez žádosti, bez ničeho. Dobro naproti tomu, étos, má svůj
zcela osobitý tón. Můj milý vzor Arnie teď roztahuje
křídla a připravuje se na výškový let, při němž mu předem patří všechny vyhlídky. Teď už nemusí být ten zlý!
Už má takřka vlastní tvář! Křídla si neustále drbal o svůj
obraz, a když do sebe on a jeho obraz zaklapli, vydalo to
ostrý zvuk. Asi jako cvrček. Hořící obruč skrz jinou hořící obruč. No tohle, mezitím už to obrazy provozují
spolu! Brzy to dokážou úplně samy. Prozatím ale zíráme
dovnitř a pobízíme je, až nám zornice naběhnou do ruda. Sklo před televizí pukne vzteky. Kdybych se o něco
takového pokusil já, zazněl by pokaždé jenom děsivě
výsměšný mateřský hlas. Nikdy není spokojená. Příliš
brzy, příliš krátce, příliš pomalu, příliš já sám. Moc málo někdo jiný. Neustále mi něco nařizuje. Být někým jiným. Marš! Přitom to vůbec není moje matka. Ta žena
mě nechce! Nechce, co stvořila, chce pořád víc a víc.
Chce svého jediného syna jako někoho, kdo má patřit
všem! Jako Arnie. Jo, takovýho jedinýho jako on ještě
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nikdo neměl sám pro sebe. Ale moje máti by ho myslím
měla ráda. No, teď to ale schytala!
Stát, teď vidím, protože jsem dole, Arnieho kořeny!
Nemohly ho zadržet, dokázal kdysi odjet z matky země.
Je země i moje vlastní matka? Jsem teď u ní a v ní. Vidím
hnací síly! Jsou to ty pravé? Arnie mi je ukazuje, pouze
mně dovolí podívat se na to vzpřímené držení těla z masa a kostí. Tohle držení získal po třicetiletém pobytu na
své milované zemi jako cenu za věrnost! Snažím se ho
v tom napodobit, tak: I moje kořeny teď konečně drží
v té žírné zemi, ale jak to že už je nemůžu dostat ven?
Namlouvali mi něco úplně jiného! Vězím až po pás
v hrobě a pokouším se vyprostit se. Namodralý úplet
mého toužení. Není to k ničemu. Smrt představuje pro
muže jediný možný výstup – zhoubný životní postoj,
nepřátelství, válka. U ženy je to naopak mateřství. Proč
chtějí matky vždycky jiné syny, než mají? Jakkoli sebou
házím a potím se, dávno jsem uvízl v matce zemi, když
jsem chtěl vyrazit za odyseou do ciziny. V podstatě jsem
se nikdy neodpoutal od svých politováníhodných představ o vlasti.
Žádná žena na mě léta, obklopena ctiteli, nečekala,
tak jsem si musel svoji přítelkyni jako proviant brát všude s sebou. Vzali jsme se, teprve když se moje přítelkyně stala mistryní světa. Ano, i ona: celé roky toho nejtvrdšího tréninku! Nebylo to k ničemu. Nic na ní ve
mně nebudilo nezkrotnou animalitu.
Tam, kde jsem stál jako mužská varianta děvčátka
s hvězdnými dukáty bratří Grimmů, jsem byl přemožen
steskem po domově, jenž mi zazněl hlasem zvonu z dáli. Proč musí muž odejít? Jen jediný, můj Arnie, to dokázal: Být milován, a přesto odejít. I já přece, tak jako
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on, visím na svých milých rodičích, na tom kousku země
a půdy, domku v horách, zatáhnu za něj, Terminátora,
který může mít schůzek, kolik chce. Kde všude jenom
musí vystupovat! Ó, kéž bych taky musel! Já ale musím
pouze zůstat napořád ležet tady dole. Jeho tělo je jeho
uniforma, jeho poznávací znamení. Jeho vlastní značka
a ta znamená: Nic. Nic, tváří v tvář umělému hrdinovi.
No, můžu vám říct, sáhl jsem si na dno. Musel jsem
zaplatit celým tělem. Nestyděl jsem se vystoupit s ním
na veřejnost? A tak se mi stalo, že jsem teď mrtvý. Jenom proto, že jsem si pár měsíců nedal pozor s jídlem.
I já si směl něco užívat, ale jinak než myslíte. Ve vší tajnosti jsem si oblékl svou mužnost. Pozor, ať se sem nikdo nedívá! Každý dokázal svou žádost potlačit. Pouze já
sebou nešetřil. Játra a ledviny se mi zvolna uvolnily, povlávaly ve mně jak záclony. A co z toho teď mám? Teď
musím tiše ležet, vyřazený z provozu a zahalený do rubáše svého vlastnoručně zplozeného mužství, což mi
každý doktor rád písemně potvrdí. Podomácku si vyrobíme muže z pěti substancí, stojí v učebních osnovách
pro Nadčlověka. Takže se člověk učí a učí, ale dál se nedostane. Své matce dodám poslední milostný akt, který
jí dlužím, protože se mnou není nikdy spokojená: akt
vzájemného odevzdání se těch, kdo se sami stvořili a vytvořili bez matek. Jo, jsme to my, poznáváme se, když
ustavičně běháme z ciziny zpátky k mamince. Moje máti bude spokojená, teprve až se stanu někým jiným,
vlastně: nikým. Už nikým. Tady toho prosím dosáhla,
teď mě dostane zpátky, ale jako někoho jiného, než koho udělala! Tam, moje peněženka, klíče, kreditní karta,
větrovka, do jejíchž rukávů už nikdo a nic nezajede.
Jsem dávno odhalen. Ano, podporovali mě, ale pod ča-
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rou není na popravčím špalku nic zapsáno. Od ženy taky nemůže vzejít nic trvalého, nejdřív se musí všechno
úplně změnit, než někoho konečně přijme za vlastního.
A k tomu pořádná štýrská blesková bouřka! Sakra sakra!
V mém těle je o výkon postaráno, a to tak důkladně,
že moje tělo nesmí mimo svůj výkon vůbec neexistovat.
Zamknout a klíč zahodit! Tak to bylo za mého života.
A tak jsem teď usnul, odcházeje od sebe jen, abych zůstal. Chtěl bych být jako Arnie, prosím, ale jak se to dělá? Protože ten ještě žije! Já už bohužel nežiju, nicméně
mu to přeju, že se tu smí zastavit nebo pádit přes plátno. Jak dneska zase kráčí po vašich obrazovkách! Super! Bez padáku z letadla! Jako by byl ve vzduchu doma! Já byl doma vždycky jenom doma. Na plátně dělá,
jako bychom se důvěrně znali, můj hrdina, jenže to lže!
S milionem dalších to dělá stejně! Dělá, jako bych ho
mohl jen tak následovat. Ale já tady mám ještě něco na
práci. Musím být lepší než on! Musím! Musím!
Prosím vás, znám Arnieho, jako by to byl někdo jako
já, jako by byl já. Pátrám, když ho vidím na krásném
plakátu, který jsem si pověsil v hrobě, pátrám v jeho rysech, kdy na něj budu moct dojet. A už se vezu! Zběsilým tempem z kopce dolů. Sám sobě přednostou kliniky. Jeho extra velký věnec jsem si extra schoval,
prosakuje, země, pomalu do mě, že se třesu až na dně
svojí ubohý duše. Takhle to původně nebylo plánováno! Bohužel takhle vůbec nejsem Arniemu podobný, ale
to už je jedno. Kdo by se taky díval na obličej? A tady
pod zemí už mě přece stejně nikdo nevidí. Tvrdě pracuju, a přesto sám sebe vždycky moc brzo odkážu do
vlastních mezí, dřív než je můžu prolomit. Arnie, ten se
halí do svého těla, jako by tělo bylo on sám, a ještě na-
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vrch něco napíše! Píše mi každý den, o kolik vět, vteřin
a minut mě předehnal. Znám jeho dopisy nazpaměť,
dřív než je napíše. Není ovšem Ježíš, kterého jsem taky
potkával každý den v naší obývací kuchyni. Takhle mám
možnost srovnání. Bože můj, totiž ten druhý je můj
bůh, Arnie! Ne ten Bůh, kterého zřejmě máte na mysli,
když říkáte ve vzteku: Pane Bože! Sama od sebe nenaroste, svalová hmota, i když vám ji slíbí v apatyce. Bůh
nemá s vaším tělem dočista nic společného. Co vám dal,
není nic. To teď vím, když se sám rozpadám v Nic. Ale
na Arnieho se ještě můžu podívat, na obraze ve své hlavě, ze kterého se šklebí kosti, jako by na místě Arnieho
viděly můj vlastní obraz. Zblízka, v detailu. Vyzkoušel
obojí – nelze srovnávat! Chtěl bych být znovu dítětem,
abych si aspoň jednou vysloužil víc pozornosti. Protože
si určitě aspoň jednou udělám domácí úkol na těle
správně. Příliš pozdě. Učitel tu byl a už zas odešel.
Teď jsem si ještě rychle koupil ty nové boty, co jsou
ideální pro běhání a skákání, to putování velikánů. Ale
ani ty boty, na které je reklama po celém světě, protože
sportovec nemůže být přece všude zároveň, mě nepromění. Budou mě moct nejvýš zastupovat. Co jsem to
právě řekl? Svaly ukazují vždycky na úsilí, ne na přírodu? To není docela přesné, protože já za své svaly nevděčím pouze úsilí. Vyšel jsem pár stovek kroků ven ze
sebe a pak jsem se k sobě zase vrátil, ale už jsem nenašel
vchod. Mezitím ho museli něčím zasypat.
Hlásím zdola nahoru svým nejlepším nádražním hlasem: Já jsem já! Já jsem přece váš milý Andi s blond loknama, co příbuzenstvo vždycky tak obdivovalo! Andi se
říká Arniemu, když to není Arnie. Já jsem já, jinak řečeno: jsem to já. Ne. Byl jsem to já. Slyšíte! Vždycky jsem
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tolik dbal na svoje zdraví, při jídle, jako sportovec žije
člověk přirozeně, ale jako kulturista naopak. Ať jí, co
chce, škodí mu to. Zastaví se a staví sám sebe a pak jde
do sebe a zjistí, že přístavby, které si pořídil z posledních úspor, jsou zase všechny zbourané. Mansardy. Balkony. Okrasný štít. Štuk. Tak rád bych si dopřál poslední Terminátorův pozdrav, ten darovaný věnec, na
hrob. Ach, kdybych tak mohl aspoň jedinkrát nahoru!
Ale já musím čekat, až mi ten věnec pozpátku prosákne
do země, do krku z masa a kostí, a jéje, přece ho nechcete vyhodit, věnec od mého Pána!
Jo, můj Arnie, ten směl dokonce zhubnout, aby se vešel do smokingu. A já zatím nebyl ani tak daleko, abych
se směl zas oblíct. Ten vulgární doktor, veřejnost, ještě
neřekl své rozhodující slovo: „Můžete se zase oblíct.“
Musel jsem ze šatů pokaždý vyrůst, místo abych do nich
dorostl.
Byl jsem a zůstanu chudý vesnický kluk. Blahobytu
statečně čelím svými nedostatky. Koho to zajímá. Ale
i ty nedostatky se jednou rozproudí, jen počkejte, co ze
mě ještě bude, až se v sobě konečně úplně utopím! To
chvíli trvá! A trénovat se to nedá. Vždycky jsem obdivoval přírodu, no, tak teď k tomu mám příležitost. Vidím ji takříkajíc zevnitř, z její lepší stránky, ze které se
ukazuje jedině mrtvým. Červi už se vyzbrojují jídelním
náčiním. Dneska strčí do kapsy dokonce i mě! Dřív to
bylo jinak. Něco ze mě ale dosud žije, a buďsi to jen fotka. Pomoc! Držím celé kusy ze sebe v ruce! To se člověk
pokouší vší silou hnout kupředu, až se jako hnízdo zmijí sám ze sebe vykroutí. Stane se vodstvem. Játra rozložená, ledviny hin, svaly zatím ještě ne, ale pod tím
všechno vlhkostí zbytnělé. Zbytečně! Mami!
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Když tělo zvenčí už nedrží nic pohromadě, tak se
prostě vyleje z břehů. Proč jsi mi nedala žádný jiný, mami? Bohužel mě byla úplná potopa! Místo starší jsem
byl pořád jen: větší! Dospět k tomuhle obrovitému vzezření, na to už člověk může bejt kapánek pyšnej!
Jsem Andreas z alpský osady Pack, dobrý den. Je mi
teď sebe sama přece jen trošku líto, když jsem mrtvý.
Tak vytrvale a svědomitě jsem na sobě všechno možné
vylepšoval, a teď tohle! Prosím, uvádělo mě poněkud do
rozpaků, že jsem se musel ukazovat před tolika lidmi,
kteří ke mně vzhlíželi a pak na mě shlíželi. U některých
jsem vyvolal pohnutí. No ale, to jsem taky nechtěl. Moje rozpaky před tolika… je to, jako by si člověk místo
kabátu musel přidržovat pořád jenom sám sebe, aby
vklouznul dovnitř. Jenže se nemůže treﬁt do rukávů. Jak
k tomu vlastně přijdu? To se člověk z ﬂeku dostane do
ženský situace jenom proto, že se musí kvůli profesi neustále svlíkat! Možná mu to dokonce zabraňuje stát se
mužem. Leží mi to v žaludku jako talířová mina, kterou
jsem spolknul i s talířem, místo abych ho pořádně vylízal a pak přidal mamce do špinavýho nádobí. Spolykal
jsem toho skutečně dost. To člověk působí dětinsky
dobromyslně, při všem tom Testovironu, Parabolamu,
Halotestinu. Existuje tajná komůrka mezi otcem a ženami a do ní se dostane syn. Tak se tedy dostávám do
hry, věčný syn, který křičí, že chce mámu. Jenže ta tu
nikdy nebyla. Pozorovala ovšem moji kariéru z dálky,
zarytá ve své nespokojenosti a ublíženosti. Z dálky pokřikuje se mnou.
Arnie nemusí křičet. O to radši mluví, má nám vždycky co říct svým módním hlasem, ve kterým poznáváme
chlapa ze Štýrska. Určitě myslí jenom mě a nikoho ji-
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nýho! Střílí si ze mě a pak mě nasměruje pryč, pod lodenový plášť rakouské půdy, pod ﬁlcový rakouský klobouk. Arnie mi daroval tuhle krásnou stavební sadu,
a co si s ní mám teď počít! Po smrti mě měli otevřít, tak
to stálo v návodu. Naše malé hospodářství doma nikdy
nevynášelo dost pro život, ale proč kvůli tomu hned zahazovat i celé zdraví? To bylo ode mě hloupé.
Teď už se na mě nedá nic změnit. Na druhou stranu
bylo právě zdraví mým programem. Jako pro každého
sportovce. Nejíst nic špatného, špinavého, to je vůbec
to nejdůležitější. Tak se stalo, že jsem já, obrovské dítě,
chtěl celého Arnieho strčit do kapsy, a až v poslední chvíli jsem si všimnul, že vůbec žádné kapsy nemám. Nemám už ani poslední košili. Jsem nahý a mrtvý! Nedobytný hrad, tak tu teď stojím ve svém vlastním
opevnění. Já ubohý Andi, co jsem se natrápil jenom proto, aby nade mnou dneska stál chatrný pomníček. Nic
normálního mi nestačilo. Stal se ze mě masiv jen, abych
mohl sám sebe zdolávat. Nikdy to nedošlo tak daleko,
že bych si, jako můj vzor, směl jedinkrát oblíct skutečně
pěkný oblek. Byl jsem si jediným oblekem, jediným
pláštěm, ochranou a záštitou: Svoje tělo jsem si udělal
sám a pak si ho oblíkl, když konečně padlo.
Zkouším to, ale prostě to nejde, abych se tady popsal
jako kus oděvu, tak zblízka. A já sám jsem přitom tak
daleko! Celý můj smysl a účel spočíval v tom, uzavřít si
cestu zpátky do sebe. Člověk má překonat svoje hranice jen, aby se do svých hranic mohl zase vrátit. Zpátky
k máti. Když si jen pomyslím: Ta chemická stavebnice,
co jsem si pořídil, mě měla postavit úplně znova. Jenže
ta potrava mě naopak úplně rozložila. Něco jsem musel
udělat špatně. Žádný div, vaření a pečení přece jinak ob-
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starává mamka. Obalila moje ubohé kosti. Možná moc
zákusků? Pro věčného kluka? Mámina ořechového koláče se prostě nikdy nepřejím. Jako bouře se mě náhle
zmocňuje hněv. Žene mě odsud. Já, nejdřív s loknama,
pak s vlasy ostříhanými nakrátko, co se nikdy nedají pořádně učesat. Vlasy vesnického kluka. Tváře zrudlé letním sluncem, tváře dítěte, na něž dopadá světlo, listovím stromů. A ta zář bere za srdce, jako by vycházela
z nějakého skutečného člověka. Muž potřebuje vzory ne
od svých špatných rodičů, nýbrž sám od sebe. Nebo od
nějakého přeludu, který na sebe tak dlouho bere lidské
rysy, až se člověk začne bát.
Po celou dobu jsem zíral na to strašidlo, na ten kolos, který se ve mně váhavě napřimoval, aby pak ze strachu z lidí padl hned zase na zadek. Nikdy jsem nemohl
dodržet termín světového šampionátu, který jsem si stanovil. Pokaždé do toho něco přišlo, přišli do toho dva
další, totiž první a druhý. Tak jsem se sám předčasně
ukončil, aniž bych dospěl. Já syn. Teď na mě doma
u průsmyku Pack každý den myslí. Proč hraje hudebník
na hudební nástroj, vždyť by přece nemusel? Tak jsem
musel i já hrát každý den na svoje tělo. A jednoho dne
jsem se musel spotřebovat, když už jsem balení jednou
otevřel. Vyplýtval jsem se sám na sebe, taková pitomost.
Sám sobě pytlem na odpadky, tak jsem se nafoukl.
Všechno horký vzduch! Ačkoli zvenčí pevný. Dítě, co se
mu poštěstilo příliš brzy na to, aby mohlo ještě dospět.
Oči ustavičně prosebně obrácené k reportérovi, který
o mně měl říct něco hezkého. Teď už mě nevidí nikdo,
tam dole v zemi. Byl jsem vděčný a dobrý, ano, to o sobě mohu říct. Je to škoda, že jsem umřel, nemyslíte? Tichý chlapec, strom, na dub jsem to sice úplně nedotáhl,
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ale v koruně mám stejně pár docela roztomilých vroubků, které mě ovšem koneckonců vždycky jenom popichovaly. Jako dobré bydlo. Sáhněte si! To je dobře vybetonovaná tělesná hmota! Teď mě v hrobě pojídají jiní.
Jednou jsem to společně se svým tělem, ne, skrz svoje
tělo, dotáhl až na titulní stránku. To pro mě mělo větší
cenu než zlato na mistrovství světa. Mohlo to tak být.
Jenom pryč ode mě! Jděte! Můj obraz má totiž silnou
přitažlivost! Musíte se jí vzepřít! Tahle země okamžitě
zabere každé volné místo, jakmile ho sportovec neobsadí sám. Tak je chtivá! Nejdřív postaví sportovce na
balkon, řvou jak pominutý, a pak na něj zapomenou.
Proto se tolik lidí snaží z Rakouska odejít. Aby tu bylo
víc prázdných míst. Přitom ale zůstávají na místě, sportovci, nevím proč, ale nějak se té země nemůžou zbavit.
Zůstávají, aby ztuhlí trpělivostí příslušně postávali proti svým vlastním obrazům, které ovšem už dávno patří
jejich sponzorským ﬁrmám. Jak to, že je na obraze
vždycky někdo jiný než já? My bezejmenní toužíme létat, a přesto dál poslušně sedíme doma. Já, pevný a věrný, roztomilá hora svalů. Uvízl jsem v alpském sedle,
které jsem úplně ucpal, abych se ze sebe dostal ven.
Z počáteční radosti ze sportu se u mě rychle vyvinula
stravující vášeň strávit sám sebe a pak se obdělávat zvenčí, jako ty obrovské alpské květinové truhlíky před našimi káznicemi, ověnčenými cenami. Každý sportovec
svou vlastní zahrádkou! V níž si může odpočinout od
tvrdě vynaloženého úsilí tvrdě prospaných nocí.
Arnie mě podvedl tím, že se mi odevzdal, aniž se cele vydal. Musí být dílem z oceli, přesto mi vždycky unikl mezi prsty, když jsem po něm chtěl hmátnout. Osobně si myslím, že nebylo správné mě prostě jen tak
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vyplýtvat. Nešel jsem na odbyt. Vystupoval jsem, až už
jsem nemohl. Peníze na nutné renovační práce na svém
těle jsem sháněl stále pracněji. Ale neznamená snad renovace, že se všechno obnoví? Dokonce i krajina se několikrát za rok převléká, ale přesto se nemůže přestěhovat někam jinam. Zůstane tady u nás. I já teď zůstanu
u vás, mezi vámi. Jo, zůstanu mezi vámi, ale jinak, než
myslíte. Zabiju každý pohled, který se na mě upře. Na
mě, milého vesnického synka, co se, nemehlo jedno, zevnitř už úplně rozložil. Ovšem to zvenčí neuvidíte. Buďte rádi! Zůstanu tedy věčným příslibem prvního místa,
nadějí, jak se říká, i po smrti. Třeba vstanu z mrtvých!
Když mohl Ježíš, tak to dokážu taky! Jen musím tvrdě
trénovat. Moje zjevení roztrhne obraz, jímž jsem, avšak
toto roztržení mi neotevře skutečnost, pouze prostory,
v nichž visí ještě víc obrazů. Strnule. V póze. Jsem vůdce i podvedený v jedné osobě. Dokud zůstanu mrtvý!
Vystoupil jsem z kamene, ze své lidské materie, která
rozbila veškerá lidská měřítka, a pak jsem do sebe opět
vstoupil. Svou vlastní sochou. Kulturista v póze šantánové tanečnice, tím byl ovšem se ženskostí okamžitě
šlus.
Žena holt nemůže nechat žádný obraz hovořit ve svůj
prospěch, jedině když je na něm nějaká jiná žena. Možná proto, že tady ta ani tamta kandidátka nejsou žádným obrazem ženy, i když by si zoufale přály se nějakému podobat? Zoufale svírají měřicí pásmo, ale někdo
jim ho vytrhne z ruky. Žádné nepotřebují. Budou je přece vždycky poměřovat podle druhých. Ani mrtvý bych
nechtěl být jednou z nich.
Já naproti tomu: Mě sice taky poměřovali podle druhých, ale já znal svou míru osobně! Jmenovala se Arnie
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a skoro jsem jí před smrtí dosáhl! Chybělo málo! Muži,
jakostní třída A. Teď jsem to všechno nechal za sebou,
i jakost jako takovou, ale třída jsem byl. Proti tomu nemůže nikdo nic namítat. Ze sebe, lidské banky, do níž
toho bylo tolik vloženo, aniž kdy nesla úroky, mám dobrou vyhlídku na smrt, která je mým vítězstvím a mým
mečem. Kde jsi, Smrti? Ach ano, tady jsi! Teď, když vidím tvůj obraz, zjišťuji: Jsem to já! Juchů! Já jsem smrt,
nebo aspoň je mi smrt vyloženě podobná, nemyslíte?
Teď vidím, že jsem celou tu dobu čekal jenom na sebe.
Nemůžu ze sebe ten meč vytáhnout, jinak by s ním šlo
celé tělo. Přesně jsem útočníkům vysvětlil, kde mají začít, protože já už tu nebudu, až konečně přijdou. Ale
moje tělo mě snad dokáže důstojně zastoupit.
Světlo ve výklenku zhasne, Pieta zmizí.
Mladší Žena z předchozího děje, která teď nese prsa na zádech jako batoh, a mladý Sportovec. Sportovec Ženu odmítá.
Žena: Ty, nespoutaný, smím tě pozdravit polibkem?
Smím říci, že patříš mně? Těžce snáším své vlastní břímě. No, aspoň umění a nošení šatů je mi ještě dopřáno.
Ale co to je. Fajnovější ženy než já ovládají líp, co s tebou mám v plánu. Jejich něžný zjev nemůže trpět, neboť je nezničitelný. Se mnou je to jinak. Takže: Zde moje soupeřivě smělé cvičení, při němž se mi lidé můžou
dívat přes rameno, co tu škrábu do sešitu. Beztak to nikoho nezajímá. No dobře, přejdu teda zase k vykání!
Díváte se ostatně opačným směrem a vidíte tam přirozeně jen má prsa, která už nejsou docela mladá. Předtím jste se zepředu podíval do mého barevného sešitu,
letos pro změnu s velkým vzorem, který ale vlastně pat-
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řil jako jílec k mému meči, čehož jsem si všimla, teprve
když jsem se ho pokoušela, námahou sotva popadajíc
dech, ze sebe vytáhnout. Excalibur, a sice model, jehož
rukojeť se hodí i do řady jiných přístrojů v domácnosti,
kupříkladu výborně pasuje i do tohoto praktického mopu na vytírání. To jste určitě neviděl, co?! Chápu. Tenhle barevný časopis, podívejte se na ty krásné šaty, nahrazují mi šťastný vztah ke každodennímu životu, no,
jenom se podívejte! Protože už před ním nejsou žádná
prsa, díváte se mi přímo do srdce, ve kterém se hrabu
kouřícíma rukama, krvavá díra, no, jen se podívejte, říkala jsem vám přece, jak je hluboká! Ty šaty bych si ráda koupila. Srdce už mám a šaty by přes ně tak pěkně
padly. Mé srdce je ještě mladé a dýchá, i když já sama
jsem mezitím starší a poněkud přidušená! Šaty mě, jak
doufám, omladí. Žádný strach, mám srdce pořád na dlani, ale jenom pro sebe, ne pro vás! Co přede mnou couváte? Ze mě přece nemusíte mít strach!
Sportovec: Tvůj obraz je ve mně jako vyrytý v diamantu.
No dobrá, tak holt ten sešit otevřu, když si to bezpodmínečně přeješ, přesto ale vidím pokaždé nějakou jinou
než tebe, ani jí nejsi podobná a je taky úplně jinak oblečená. Vlastně bych měl vidět v každém obrazu tebe!
No, radši vyčkám, až mi při vraždění ukážeš obnaženou
hruď, jinak bych ji vůbec nepoznal, a běda, běda mi,
svůj klín mi hážeš pod nohy. Kde se to všechno odehrává? Jenom se ptám. Protože to ještě pořádně nevidím. Čekám, jak ty o vlásek, ne, žádný o vlásek, tak kurážná zase nejsi, abys svoje vlasy nesla na štítě přes ulici
ke kadeřníkovi… Jsem sice otevřený všemu, co přijde,
ale tebe fakt přicházet nevidím, je mi líto! Co přicházíš
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zezadu a plížíš se tu kolem! To je fuk. Tvůj obraz se rozplývá, protože se nepodobáš žádné z těch, co přiskočí,
odtančí, odtleskají, své večery nacpou do televizních obrazovek. A když je zas vyndají, vypadají, jako by samy
byly v obraze. Ovšem jako hvězdy, a ne masové zboží.
Takže ti nezbývá než se hladově klanět pořád jenom
sama sobě. Já se ovšem dívat nebudu, a ani tě nikdy nebudu milovat, ačkoli se zdá, že s touto možností počítáš.
To nikdy nedokážeš, abys mi, jako dřív moje milá máti,
přiložila ruku k bradě a naříkala: smiluj, mé dítě, smiluj
se! Na to jsi moc arogantní, abys mě o něco prosila.
Žena: Nedívej se prosím stále někam jinam! Tady se koná slavnost. Jsi tady ty. Já jsem tu taky. Zatím ještě soupeřím s dcerami země při veselých cvičebních manévrech. Ubírají se kolem nás v nádheře svého mládí
v topech a legínách, zaříznutých tangách a volných svetrech nahoře bez. Tvářím se stydlivě, víc udělat nemůžu,
abych tě k sobě přilákala tím, že se zrovna na tebe jako
jediného nepodívám. Ty nevíš, že jsem se zrovna na tebe nepodívala, protože se díváš do přístroje, před nímž
můžeš prodlívat úplně sám. A když pak přece jen úkosem mžourám tvým směrem, klopýtajíc lesem načerněných řas, jsi dávno pryč, u nějakého jiného přenosu nějaké jiné hry. Rozrazíš okna ke světu, ale je to jen další
obrazovka, která schválně nezrcadlí tvůj obličej, ale
vždycky nějaký jiný. Míče lítají přes louky, když se rozhoří jitro, já ti klesám na hruď, jak jsem si to představovala, a padám do prázdna, protože jsem se při svých
něžnostech vyklonila z toho okna moc daleko. Kde je
tu prosím zastávka a kde dálkové ovládání? Zastávka je
v boji, ne v jámě, kterou jsem si vyhloubila do prsou,
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abych se do ní vzápětí vrhla. Aha, tak tam jsi! Takže ty
jsi ten mladý muž, jehož jsem si vyvolila, ačkoli jsi mě
v tom obraze, co ani nedejchá, tvrdý jako ocel a vrchovatě nasycený pár kily mládí, to celé zabaleno do ani ne
pěti gramů strečového žerzeje, vůbec neviděl! Poslouchej: Nedávno mě taky zachvátila nemoc zvaná viskóza, což na mě ale na tom obraze zatím není vidět, nebo
jo? I téhle nemoci se pomocí vysoce hodnotných dávek
obětí v podobě vitaminů z bavlny nebo vlny zbavím.
Ale nic není jen prostředek, všechno je cíl. Tady se skládá má čistě hedvábná, lichotivá potřeba s šustěním do
hromádky na podlaze. Chápu se, protože to hned nevidíš, tvojí paže svými železnými pařáty, co byly dřív ruce. Když jsem já sama ještě byla ženou. Moje měkká
ňadra mi sjela dozadu, vysmívají se mi, vysmívají. I ty se
teď mimovolně směješ, potom ještě jednou, z čiré zlovůle. Kdo jsem já. Tady je náčiní, meč, jak se domnívám,
podávám mu svá prsa, která už nejsou sešněrovaná spřádáním umělých vláken, ať mě konečně sám zajme!, ale
nedostanu se k tomu, protože prsa mezitím doputovala
dozadu. Tam není žádná mříž, a ani na ceduli nestojí východ. Takže u mě prozatím zůstanou, moje horká ňadra, ve kterých bych se mohla ještě dlouho udržet vřelá,
a k tomu tebe, pokud bys to dovolil. Pomohl bys mi prosím? Tak! Tak! Tak! A ještě! Tak je to dobře.
Sportovec: Můžeš být konečně zticha? Z tebe se řine neustále tentýž zákon, jak nekonečné hovno, nepřetržitě,
to je přece nuda, žádný div, že jsem pokračoval v cestě,
aniž bych si tě vůbec všimnul! Neženská! A nepřirozená,
ty stará blbá krávo! Cizí lidskému rodu! Ne jednoznačná jako ﬁlm, nýbrž dvojsmyslná. Informace bez příjem-
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ce. Zpráva, naservírovaná, aniž byla předtím obrazově
upravena. Špatně špatně špatně!
Žena: Teda fakt, moje umírání je tak nějak skutečné. Padám k zemi, dobré cvičení, abych zase vstala… Koneckonců moje vrcholky zůstaly celý ten čas nedotčené,
protože jsi se mnou, reálně existujícím ženským přístrojem, moc málo trénoval. Vybral sis na posilování přirozeně jiný stroj. Já se tajemně zahalila do mlžného oparu, ale ty jsi mě zřejmě neviděl, ani když jsi do mě vrazil
obličejem jak do zapomenutého žebříku. Já teď hrdě
mlčím. Existuje sorta vzdělaných lidí, kteří svým okolím totálně pohrdají, protože ono opovrhuje jimi. A řeknou to každému tak lehce do očí, až mě to zaráží, ačkoli sama patřím k sečtělým lidem, ovšem málokdo mě
vidí. Ne, dívat se na mě se nevyplatí. Zato jsem se v těch
padesáti letech, co následovaly po válce, cítila povinována tou největší svědomitostí, pokud jde o mluvení,
ptaní a koukání. Odměnou za to řídím svět ze svého
křesla před televizí. Hned je mi zas líto, co jsem nařídila, protože mě nikdo neposlouchá, ale všichni se dívají
na přenos nějaké blbé hry.
Jak je možné, že jsem na sebe čím dál víc hrdá, když
se vrhám na svou denní pastvu pro oči, televizní moderátorky, experty, komentátory. Já se tam nevyskytuju. Já
nemám čím přispět, ovšem jsem zapletená do skryté války proti všemu, co žije, a může být proto spatřeno na této obrazovce. Právě proto, že nepřicházím v úvahu, nýbrž v nejlepším případě přicházím a odcházím, tiše si
sedám a zase vstávám, aniž by to kdokoli postřehl. Vidíš
ve mně ztělesněno pohrdání, které se obrací proti mně,
i na mém krásném, avšak odmítavém bytě v zeleni mů-
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žeš to pohrdání vidět. Tam nepotřebuju lidi, protože mě
každý večer navštěvují miliony, naštěstí šikovně zmenšené. Je ti to fuk. Já jsem první slovo své matky a ty poslední slovo otce. Jsem ta, co všechno poplete a ráda si
stěžuje.
Sportovec: No, tak buď holt srozumitelnější!
Žena horlivě: Takže teď si stěžuji na to, co udělali tvoji otcové, a sice: Kam vstoupili, všechny zastřelili, povraždili, všechno spálili. Kdybych to zkusila já, vyšla by z toho přinejlepším sebevražda, nevydařená, protože jako
žiletku bych samozřejmě použila svůj pocit. Nic jiného
nemám povětšinou po ruce. A jéje! Ten pocit je moc
měkký! Vezmu jiný, k tomu lepidlo, na to kůži a vlasy,
člověku se to ovšem nepodobá. Já! Jak je můj hněv rozkošný! Každý den ho náležitě krmím suchými granulemi, které se jenom musí rozpustit v mých slzách a můžou se jíst. A stejně by to nežral ani pes. Zírám do dáli,
dokud obraz pořádně nezaostřím: Celý nádherný lidský
rod přichází a odchází skrze tvé otce. Vítězové si pak
vzali jejich byty a snědli jídlo, co vyrostlo na našich polích, takže plody, že jo, ty si nacpali do pusy. Jak to mám
říct… Potom šli k válečným hrobům, u kterých ječely
ženy jak pominutý, a hrubě ženy strhli pod své protitraumatické deky vítězů s nápisem „Spi sladce.“ No, ty
spaly sladce! Řeknu to, a neříkám to tady ráda, ale žijeme v povrchní době a já k tomu silně přispívám. Přesto
je pravda, co říkám!
Televize, která mi to řekla nejdřív, protože ke mně
chodí vždycky jako první, nemůže koneckonců dělat zázraky! Je na mě otevřít okna do světa a svět se pak obje-
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ví v tom přístroji, ve kterém je náhodou uloženo i moje
srdce. Televize je pro moje srdce hrob. V téhle kostelní
lodi mohu umístit plachtu, aby se mi dálka konečně až
moc přiblížila, protože já sama se k ní nikdy nevydám.
Nikdo mě neposlouchá. Každý mi věří. Nikdo mi neuvěří. Už toho mám pomalu dost být pořád za tu zlou,
ačkoli vidím každý den tolik zla. Nikdy nebudu mít dost toho, žalovat na současný svět, stěžovat si, no, aspoň
prsa, co mě vždycky tak zatěžovala, mi přesunuli dozadu, protože vepředu pro ně mezi vším tím vzdycháním
prostě už nebylo místo. To vidíš přece sám. Líbilo by se
mi pěkně teple se zakutat do každodennosti, ale ještě
radši se položím do trvalé, ovšem nikterak utajené války proti všemu, co tu žije. Můj jediný důvod: právě proto, že toho tolik, včetně mě, už nežije.
Podívejte se: Pouze to budí dojem, že to žije, dokud
nezmáčknete tlačítko „Pauza“. Pak se najednou už vůbec nic nehýbá. Příroda smí taky vystupovat jedině tak,
jak byla naplánovaná, když ji tvůrce přírodních ﬁlmů
pokládal za Universum. Ovšem příroda dávno není
všecko!
To je hrozné, už zase něco nesnesu, jsem rozpolcená,
roztržená, rozřezaná, trpím. Těmito několika málo slovy jsem podala krátký popis lepších lidí, ke kterým patřím. Mezitím jsem hrála posedlou a celé hodiny na lidi
hlasitě křičela, ti však nereagovali, protože seděli před
tím samým přístrojem jako já, ovšem viděli něco naprosto jiného. Nechám ze sebe vyrobit seriál. Hrůza, co
se tehdy v Jugoslávii dělo, ale teď je po všem. Lidé vycházejí na ulici. Nějaký muž zabije svoji ženu, protože
usnula u televize.

¬84

Sportovec: Souhlasím, protože jsem tak zdravý a silný, že
se nezaleknu pouhých obrazů. Téhle konkurence se neobávám. Objevuji se častěji, můžu si to dovolit. Vcítím
se do tebe a pak, když se mi uleví o celý jeden horký výtrysk, zase z tebe ven. Znám příkladně jednu ženu, která neustále říká: velkolepé, úchvatné, podivuhodné, roztomilé! Je to ta nejhorší ze všech. Ženy už kdysi nechtěly
rodit muže, aby tu nebyli žádní neúplatní svědkové toho, co všechno neudělaly. Místo prsou byste přirozeně
radši vláčely světem svoji vinu, jako to děláme my. To
nikdy nedokážete! Teda, ne že si ji připneš na záda, aby
se její tíha líp rozložila; a tys potom mohla ještě líp věšet hlavu. Prý kvůli té staré vině na naší válce, která je
přece dávno promlčená. Ovšem tvoje důvody jsou jistě
docela jiné, ale bohužel jsi je doma někam zastrčila. Co?
Ještě pořád věšíš hlavu a vědoucně ji zvedáš ą la Kassandra? Brousíš si zuby a děláš, že seš vostrá?
Vy ženy byste si bez viny, kterou nám házíte na krk,
musely samy vykydat hnůj, stály byste až po kotníky ve
vlastních sračkách a šátraly po zvířeti v sobě, abyste ho
zabily a měly pro rodinku něco obzvlášť dobrého k jídlu. Nestačí vám vařit, když nemáte nic, co byste mohly
mrsknout na pánev. Tvoje vzrušení je hrozné, takže nejsi zrovna přitažlivá. Dopřej raději rozkvět vlídnosti a čilosti! Koneckonců, teď máš vepředu dost místa, abys
mohla detailně sledovat svoje pocity. A pokud se někdy
ztratí z tvého zorného pole, můžeš přece zatáhnout za
vodítko, to je takový zpětný mechanismus, však to znáš,
i pes to zná, a díky němu lze pocity zas namotat nebo
zamotat, přijde na to.
Žena: Člověk už nestrpí ani průměrné utrpení. Žádný
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div, že se mě štítíš! Nechceš, abych byla veřejně mírumilovná. Chceš protivníky, jedině to tě baví. Každou
noc ležím před televizí a hloubím obraz svými slzami.
Tak, teď jsi v obraze! Mé lůžko se plní naleštěnými meči, jež do mě vnikají, proč jsem to teď vlastně řekla tak
květnatě? To vůbec nebylo nutné, vždyť jsi to předtím
mohl sledovat na obrazovce, přes kterou v dlouhém zástupu táhly plačící ženy, naložené zásobami, korespondující členky této hrozné doby, jež bohužel neumějí moc
dobře psát. Se mnou jako komentátorkou, zatímco teď
zase jiné, myslím, že chorvatské ženy, jistá elita, neboť
jim patří naše plné sympatie, oplakávají svá ztracená dřívější území. Jsem na tomto poli expertkou a tam na tom
taky. Zde vidíte pilné domácí včeličky, které si chtějí
koupit nový domácí krb, ale žádný nenalézají. Mně to
zřejmě nesmí být líto. A proč vlastně ne? Moje nitro má
zrovna takový obsah jako jejich nebo tvoje! Jsem přece
taky žena! Zítra dopoledne a potom každou středu
v osmnáct třicet se opakuje vysílání o vědomí mého poslání. Jako žena si zasloužím, aby mě opakovali častěji
než dosud.
Jsme tu zčásti částí jedné části. Co bys chtěl radši slyšet? Radši bys chtěl slyšet něco jiného? Rozptýlit se?
Svatba, po níž žena touží? Vkus, který už žena má? Vítězové, kteří by rovněž chtěli ženy vlastnit? Zkrátka, to
si jedna z žen troufne vrazit svému muži nůž do srdce,
do místa, které k tomu doopravdy není určeno. Tak.
A objeví se sám bůh války, znásilní ženu ještě jednou,
protože muž je mrtvý a už to nemůže udělat sám. Nato
básník, co není v NATO, shromáždí celé vražedné pokolení k přednesu Odyssey a lechtá nás svými noži, až
umíráme smíchy. Mluvit mluvit mluvit mluvit, ani na je-
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dinou noc si žena nedá mluvení rozmluvit.
Sportovec: Prosím, dokážu si představit, že se nám jednou ženy pomstí. I nesmělé osoby vynalézají bez ustání
nové prostředky, jak své protivníky do krve trýznit.
K čemu furt to děsný vzrušení, ty stará kozo? Moje chápavost nechápe, že se musíš shlížejíc ze svojí výše pokaždý tolik nadmout jako plachta na vodě, která jde ale
před každou houkající bójí hned zas do kolen, dokonce
i před masovým ženským vrahem. Jen když je pravý
a patřičně běduje. No, i pro tebe je přirozeně nejdůležitější, aby tě bylo vidět už z dálky, kvůli tomu by ses
v krajním případě nechala i zavraždit. Fajn, vraha bychom už měli, teď se laskavě postarej i tady o toho tuzemskýho dělníka! Jeho tarif znáš. Nebo ještě zabije nějakou jinou! Proč tolik řečníš? Co se pořád něčeho bojíš,
ačkoli důvod ke strachu stojí dávno před tebou a drze se
na tebe šklebí. Založilas svoje slepecké brýle? Nevíš, čeho se bojíš? Křičíš? Jako by se koberec ve tvém obýváku mohl vztyčit a odejít a vzít s sebou i celé zařízení?
Neuvěřitelné, co na sebe všechno lidi vezmou, aby byli
pro okolí zajímavější.
Žena: Jsou volně k dispozici, tak si jednu vem! Kterou
chceš! Ano, tu, která tě nejlíp uctí nějakým řečnickým
obratem! Co říkám já, je myšlenkově mnohem výživnější. Teď si vymývá kosmetické štětce, od nichž očekává tu největší přesnost. Už je pozdě, ale i já chci dnes
ještě vypadat nestoudně a mladistvě a být pomocí šatů
přátelská ke svému tělu. Nikdo se nedívá, když vstupuji. Proč jenom pořád odbíhám a ohlížím se zpět, abych
stále dokola přehrávala tu demonahrávku s výčitkami?
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Přecházím všechno příliš povrchně, zlézám skály, jako
by to byla vata. Ty mi nemůžou vůbec nic udělat. Musím se s touhle situací poprat, neublíží mi ovšem, protože historie nás všechny lehkým krokem míjí. Zní to nabubřele, ale náhodou je to pravda. Pokud jde
o pachatele i oběti.
Já sama jsem vynálezkyní pomoci obětem, aby si mě
historie konečně všimla a udělala, co jí řeknu. Jsem
svým vlastním vynálezem natolik fascinována, že už nedokážu mluvit o ničem jiném. Tady jsem teď vynalezla
tuhle bombu pro oběti, mimochodem jedinou zbraň,
kterou kdy vynalezla žena, a dál tím vyvolávám záplavu
posměchu, protože tu bombu ne a ne nařídit na rozumný cíl. Tak, a teď k tomu vynaleznu ještě bonus pro
oběti, který musí vrátný před muzeem s výstavou o německém wehrmachtu pouze utrhnout, abych mohla
vstoupit dovnitř jako první a sdělit kameře své slabé dojmy. Přitom: zaostřená už jsem! Máš úplnou pravdu!
Omyly, chybný odhad, naddimenzovaný obraz nepřítele, deformace reality získávají na důležitosti jako podmínka mého vojenského rozhodnutí od teďka pustit ke
slovu pouze oběti. Takže já neřeknu už vůbec nic. Děkuji za potlesk! Pokud byste tleskali ještě víc, můžu zařídit, aby nějaká taková jako já byla na scéně roztrhána
minimálně třiceti psy. No, nebylo by to něco pro vás?
Nelíbilo by se vám to?
Sportovec: No teda, já nepotřebuju žádný prsa, já potřebuju zadky! Na ty jsem mnohem víc! Moje mužská duše se ti klaní, ustrašeně couvám, zastrašování je vůbec
podstatný atribut politiky, a pak odcházím. Nenadělám
moc slov. Na slova mám přece tebe a tvoji patentova-
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nou deformaci reality, kterou potřebuješ, abys budila
obdiv, ne, abys budila padlé. Velké věci vás ženy činí
malými a malé velkými, to je vám podobné!
Žena: Ženský stát, ve kterém už nebude slyšet žádný
mužský hlas. Tento ženský stát tvoří ženy, z nichž nyní
několik vyjmenuji: Claudia, Naomi, Helena, Christy,
Amber, Brigita a Zuzi.
Sportovec: Kde prosím tě je ten stát, abych se tam neprodleně mohl hlásit do služby v továrně, kde se dělají
lidi. Udělal bych lepší! Skryl bych se pod pláštěm věčné půlnoci. Já, věčný mladíček, bych se takovým ženám
dal okamžitě k dispozici! Tady tu chci a tamtu taky! Taková ženská! Nikdy bych ji nemohl nenávidět! Jak ta by
mě dokázala zřídit!
Žena: U top modelek jsi předem bez šance, dej si říct! Ale
můžeš mít kdykoli mě, jsem volná jako pták. Co, ty mě
nechceš? Odcházíš ode mě, sám volný jako roj včel? Horuješ pro jinou? Kdo potom zabil ty mrtvé, ptám se tě
uraženě a vztekle. Já to nebyla! Ale že se vůbec ptám,
mě přece jen dělá tak nějak přitažlivější, ne? Jak má žena napnout luk, když jí brání prsa? Můžeš mi to prozradit? Co myslíš, že jsem udělala, nejdřív jsem si utrhla pravý prso a pak i to druhý, podle předem vyznačené
linky, střih jsem si předtím vytrhla z časopisu, dobrý,
co? Teď ruční práci na chvíli odložím, abych si dopřála
pauzu. Otevřu ledničku. Bude mi zase špatně, když se
budu pokoušet cucat svůj zmrzlinový čípek, ale tady
máme přece ještě vanilkovou a jahodovou. Sama sebou
jsem si to zkazila. A než to došiju, budu muset ještě jed-
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nu noc spát sama se sebou. Zívá.
Sportovec: Mnohokrát děkuji. Všechny ty ženy, Claudia,
Cindy, jsou mi i bez prsou pořád milejší než ty se dvěma! Jen kdyby se mi nezjevovaly bohyně, které mě svými psími pohledy dohánějí k šílenství! To mi ještě chybělo. Ale že mě pronásleduje jistá fotka, není vůbec tak
nepříjemné. Na fotce je to docela normální, že platí jedině zevnějšek.
Žena: Ticho jen v odpověď zavládlo na onen čin. Nižádný zvuk slyšeti nebylo, když luk pouze z ruky kněžky,
ochablé zděšením, jak s jásotem vypadl. To tam nikdy
nedostanu! On, mocný, zlatý, poraziv říš, i zařinčel třikrát, o mramorový schod, s duněním zvonů, a němý jak
smrt padl jí k nohám. Pak byla jí na hlavu vsazena koruna. Kdybych se o to pokusila já, lidi by se ke mně
hned obrátili zády.
Sportovec: Co? Ženy, které tě obklopují, že byly vyloupeny jako chrám? Že už by neměly žádná okna, aby bylo
vidět, co je uvnitř? Těm přece padly prsa mnohem líp
než tobě! Škoda, že je ztratily, jen proto, žes to tak chtěla! Je mi přece fuk, že ty už ty svoje taky nemáš nebo že
jsou tak malý a tmavý, jak se mi to u žen nelíbí. Dokud
bude Claudia vypadat tak, jak vypadá. U ní se zkrátka
nemusí nikdy nic kitovat nebo opravovat, ani chrup, je
krásně tvarovaný a nekape! Kočka z jiný planety.
Žena: Co bys řekl, kdyby mě ti, co mi teď říkají čubka,
povalili a svázali jako snop obilí a donesli do vlasti, kterou jsem jim já ukázala jako první?
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Sportovec: No, lze tě ještě zachránit? Zuřivě na ně šplhat?
Objednat prsní nádobíčko na potírání nešvarů jenom
proto, aby to pak u jídla klapalo? Jako jídlo ve vězení, co
člověk nemůže vrátit, když mu nechutná? Ne, tebe už
nelze zachránit. Ty, smyslů zbavená, jsi tak monotónní,
slyším tě už třicet let říkat pořád to samý! Ty nesmyslně
smyslů zbavená! Tak to ti ukážu svůj Ein Kessel Buntes,
ovšem ostatní ženy štvát výčitkami, to umíš!
Žena: Já bych ale ten tvůj eintopf ráda vařila.
Sportovec: Horní ret si pevně chytím, aby mi při mluvení
a kousání nemohl pomáhat. Pěst mi dole cuká, pak o něčem mluvím a okamžitě to zapomenu, ale jedno vím jistě: Na to můžeš zapomenout, že bych si tě vůbec všimnul!
Žena: Pokud je to, co jsem udělala, tak lehce kaput, měla bych výrobu úplně zastavit. A už jsem ji zastavila
a odešla do předčasné penze. I kolem mých úst je ještě
vidět úsilí o vylepšení kontur. Rtěnka tam snadno zabloudí a nemůže pak najít cestu domů. Takhle to dál
nejde, aby člověk trénoval pro nic za nic, a pak nebyl
ani nasazen. Tak to se teda musím zasadit sama a varovat jako Kassandra, která se dávno stala věcí. Obrazem,
který uniká. Produktem, co nejde na odbyt. Starý mužský sen: být nesmrtelný, věčný! Jako obraz toho lze dosáhnout snadno. No, i já bych ten sen ráda snila, protože není zrovna příjemné přihlížet, co se může stát
s dítětem, sotva je hotové. Zrovna jsem si zas něco přečetla a jsem z toho ještě úplně hotová. I z nejistoty
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a strachu se dávno stalo zboží. Super! Včas jsem si na ně
totiž zajistila monopol a osvědčené zboží, se kterým můžu být za důležitou, vyrábím furt pryč, protože pokud
jde o formu, velikost a odpovědnost, to poslední nepřebírám!, přilepte si ji na okýnko auta sám!, je znormované, zakoupené, snězené.
Zlehka kopne do Oběti. To je typické. Kolegyně očividně
použily na fasádu recyklovaný materiál a ještě tu technologii dostatečně neovládají. Ne tak jako já. Ale kdyby
se jim podařilo vyměnit špatně fungující díly, nebyl by
pro smrt technicky vzato žádný důvod. Co bych pak dělala? O čem bych měla jako jediná mluvit, bez svého
osvědčeného týmu? Pak se my ženy ale budeme muset
snažit udržet krok s přírodou! Radši si svoji přirozenost
necháme pomocí operací vylepšit už teď.
No, protože jste se předtím ptal, odpovím vám: Smrt
není autentickým znamením existence, ale zastaralá evoluční strategie. Ovšem doposud s oblibou používaná.
Pro mě nepochopitelně, protože já tvořím a tvořím, ovšem žádná pracovní místa. Historie je bojiště a žádná
porodnice, navíc pokud možno specializovaná na bezbolestné porody. Tam jsou hroby, prosím prohlédněte
si je radši zítra, do té doby jich určitě ještě pár přibyde!
Nejdřív je musím prostudovat, pak o nich budu zpívat.
Já budu vždycky před vámi. Všudypřítomnost namísto
všemohoucnosti! Z našich synů budou jen mrtvá těla,
naše dcery se náhle postaví proti nám, u domovních
dveří, bledé jak papírové ubrousky, protože si jich
u konkurzu na modelky nikdo nevšiml. Možná je to
štěstí. Když už se člověk jednou objeví na obrazovce jako nahotinka nebo, v případě muže, jako mrtvola, není
už ho zapotřebí nikde jinde. Mrtví člověku nechybí, je-
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dině mrtvé hvězdy, protože ty nebyly na příjmu pouze
jednou, nýbrž milionkrát. Nejčistší sebepřijetí!
Protože kdo nemá doma vlastní přijímač? Já odteď
už vůbec nebývám doma, a tak nemohu být ani přemožena citem, když mi vstoupí do dveří. Dívá se na Andiho při
jeho kulturistických pózách, při chůzi na obrazovce, jednu chvíli si
roztržitě vezme prsa ze zad, přidržuje je před sebou jako blůzu a opracovává je dýkou.
Oběť Pachateli, zatímco z torz nohou zouvá sportovní boty a zkouší
si je, přičemž ho ovšem Pachatel ruší: Citlivost na nelidskost se
u vás, obávám se, dokáže vystřídat s pomilováníhodnou
veselostí, teprve až budete neostříhaný a neoholený zase doma. Tento čin nemůžete sloučit s vlastním prospěchem, můžete ovšem to, čeho se na mně dopouštíte, páchat v atmosféře normality. Nereaguje snad vaše
svědomí extrémně citlivě, když kupříkladu myslíte na
zničení přírody, sotva se do ní s rodinou se špatným svědomím a osobním automobilem vypravíte? To vás bije
do očí, co? Ale když se podíváte na mě, nic vás nenapadá, že? Myslíte si snad, že mám tak bohatou zásobu zkušeností, že jich musíte část odstranit, abyste mě opět motivoval k poněkud větší akčnosti, neboť mým základním
naladěním se zdá být lenost? Jenom proto, že jsem na
vás zareagoval příliš pozdě, respektive vůbec ne? Máte
pravdu, že jste zůstal u své skupiny. Teď, když umírám,
je přece naprosto jasné, že žádná jiná skupina by vám
nikdy nemohla nabídnout stejnû lákavé svody. Let´s have a party!
Násilník: Nemáte snad ještě ke všemu rád příslušníky vlastního pohlaví?
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Oběť: Ne, příslušníky svého pohlaví nemiluji.
Dva starší, poněkud obtloustlí tenisté, Achilles a Hektor, v klubovém oblečení, hrají tenis, takzvanou mezihru, s naddimenzovanými tenisovými raketami.
Střídavě:
Achilles: Ke svému zadostiučinění jsem krizi ve vedení zase jednou přežil. Dokonce se nově zakládají země. Já tu
ale budu pořád. Úplně vám zakrvácím koberec, promiňte! Příšerně to bolí. Jsem zraněn, nedokážu však rozpoznat žádnou chybu v tom, jak jsem vedl jednání. Jednal jsem, jako bych mohl celé země strčit do kapsy.
Hektor: Naprosto vás chápu. Přežití se může stát opravdovou vášní. Člověk to přece zkouší zas a zas. Klempíř,
co leze po střechách, vám může potvrdit, že člověka, napadají ty nejobyčejnější věci jako mytí auta nebo velký
nákup, aniž si vzpomene na smrt.
Achilles: Ano, jedině blízkost smrti dodává mému životu
pocit uspokojení. Proto jsem se stal válečníkem. Odjakživa jsem záměrně nedbal na dopravní značky. Nebyla to rozkoš z toho, že mohu každou chvíli zemřít, nýbrž radost z přežití, již je nutno stále obnovovat, jako
parkovací lístek. Člověk se vytasí s prázdným lístkem
a domluví se s novými majiteli a pak s dalšími. Kvazi se
Stasi. A pak s agenturou, která pořádá jízdy na raftu
a možná nabízí i skupinové slevy. Pořád lepší než svaté
dívčí zápasy podle instrukcí vdaných ženských, sakra,
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sakra! Jsem buřič, jak možná tušíte, ovšem vy se musíte
stále dívat na míč.
Hektor: Aha. Při sportu obzvlášť silně cítíte, že se s druhým musíte domluvit? Abyste se sám nemusel honit, stal
jste se funkcionářem? Proč být kvůli ctižádosti neoblíbený? Proč být z lásky pro všechny k mání? Uniknout
cizí ruce, byť patří ﬁnančnímu úřadu, je stejně pocit štěstí, který člověku mocně jako nápor bouře projede pod
rukou napřaženou k úderu, jako by to byla větev stromu. Já jsem příkladně o posledních Vánocích celé hodiny běhal kolem bloku jenom proto, abych nemusel dát
hlavu na špalek. V poslední chvíli jsem se rozhodl, že
svoji ženu a děti přece jen radši nezabiju. Jojo, ženy. My
normální lidi to máme stejně lehčí. Ony svoje lidské snažení nikdy nemusí povznést nad každodenní a praktické záležitosti. Teď tady beze slova postávají a pořád na
tom perském koberci, ty děsné ženské. Strnule zírají, jako bychom byli jako naše kanceláře: prázdné, nepopsané listy, kam se člověk podívá. A zrovna ony by nás chtěly popsat nebo si přečíst, jak jsme popsaný.
Tam, železniční závora, už jde dolů! Pozor, rychle
svým vozem projeďte, abyste nebyl přistižen na kolejích,
až přijede vlak! Jak zřetelně nám takové události ukazují, že duše je připoutána k tělu jako list k větvi. Těla
se prostě člověk nezbaví! Těla se prostě člověk zbaví až
příliš lehce! Ženský model se kdysi přece jen stal naším
světonázorem. Nicneděláním přece sami sebe utváříme
i my, funkcionáři, a při tom kveteme a prospíváme.
Bez Siegfriedova meče. A ani nemusíme být zranitelní.
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Achilles: Předseda komory si mě včera zavolal z naprosto
nicotných důvodů. Zíral jsem mu do tváře, raketu připravenou k úderu v příslušné tašce. Byl jsem si v každičkém okamžiku plně vědom nebezpečí, že ji v případě nouze, zkrvavenou tak, jak byla, budu muset
vytáhnout.
Hektor: Díval jsem se prostě z okna, když se mě ten panák
pokoušel zastrašit. Ještě jsem před žádným balónem neuhnul. Valčíkový takt jsem vždy chápal jako výzvu, které bylo třeba se postavit. Zcela oﬁciálně. Na bále Průmyslové a obchodní komory. Ne, myšlení není
prostředek poznání. Je to mnohem víc sport, co nás
vnitřně povznáší a… a… ehm, do brázdy našeho bytí
odmrští parkoviště bezejmenného davu, kde jsme se taky, za malou přirážku, mohli nechat pohřbít. Abychom
hned příští den nemuseli hledat další parkoviště. Z nás
nic nevyroste, přestože v papírech vznikl chaos. Počátek
veškerého života. Z nás vyrůstají nařízení. Aspoň to. Přírodní národy setrvávají v chaosu, ovšem nerady, hned
by s námi měnily, kdyby mohly. Jenže ony nemají volbu,
zda se nechat zkultivovat, nebo ne. Táhnou savanou
sem a tam, svému pohybu však neříkají sport, i když
jsou to masová hnutí. Kosti se povalují na kraji cesty.
My naproti tomu ze všeho zpoceného, rozloženého a vyčerpaného vytváříme pořádek. Až nás jednou propustí,
půjdeme okamžitě do ﬁtka, kde nás zase zmasí a zotročí. Naše těla jsou a budou jako tanky, které po osprchování dolehnou na ženy. Projíždějí se jejich úzkými uličkami, ačkoli tam nejsou ani cyklistické stezky. No,
pořádný sport není. Nepozvedl nás z našeho bytí, jenom
vyzvedl z kanceláří. Proč? Protože jsme tam zrovna by-
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li! Nebo to nebyl sport, co nás povzneslo? Bylo to myšlení? Myšlení přece v podstatě nic nedělá. Mnohem potřebnější je pohybovat se!
Achilles: Jen se tak nenamáhejte! Nucené členství v nějaké komoře, ze které není úniku, tkví v podstatě v nejhlubší podstatě člověka. Přesto to chceme tak, a ne jinak! Poměry si nás žádaly.
Hektor: Žádný z nás nepůjde dobrovolně do přírody, leda že si chce zaplavat pár koleček, táhnout do války
v Zálivu, zaběhat si nebo se nechat zapřáhnout do trojského koně našíř. My, honorace, ovšem zůstáváme. My,
ne básníci! My! My! My!, protože všechno, co děláme,
sice jako výkon vypadá, ale žádný výkon to není. Pro mě
za mě tenis, pivo, přespolní běh.
Achilles: Pozor. Superdůležité! Ano. Stojíme nad člověkem, celí v bílém, erb přibitý vždy na prsa tréninkových
kabátců. Jakmile druhým lidem kradmým pohybem
ukážeme svoje postavení, moc a váhu, vždycky nám
hned navrhují dietu. Ovšem my nerezignujeme. My
jsme a zůstaneme ve hře!
Hektor: Přežíváme od vítězství k vítězství, vzájemně sehraní. Pozor, důležité poselství! Dnes je v klubu večírek,
uzavřená společnost, jako příloha samí lidé, kteří sami
za sebe nejsou uzavření a mohli by klidně ještě něco pojmout, zběžný řízek, opuštěná restovaná játra, osiřelý
bramborový salát. Nespočetně dvojek. Lidé, kteří se
nám nabízejí, už byli odzátkováni. Myslí si, že nám mohou vydýchat všechen čerstvý vzduch, který jsme si re-
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zervovali sami pro sebe. Kéž bychom těm lidem povolili přístup, dřív než proti nám naplánovali vzpouru!
Pak by třeba dobrovolně přestali dýchat, a pro nás by
zůstalo víc. Teď musíme furt jezdit na dovolenou, abychom našli čistší vzduch k dýchání.
Každému, kdo zvítězí, patří celé pole lidí, kteří na nás
vyplýtvali semeno a teď provozují živnost. Proto potřebujeme klubové členství, o němž jsme dlouze uvažovali. Zabráníme tak, aby lidé zvnějšku získali vliv. Následující vysvětlení je ode mě: Nucené členství znamená,
že jedni se smí položit kvůli nám, druzí můžou udělat
bankrot proti nám. Nemusí se toho bát. Kdy jsme to jenom takhle žili?
Achilles: Ano, co dříve dokázali jednotlivci, můžeme dnes
připsat naší organizaci, která stojí za každým jednotlivým člověkem. Máme tolik členů, kolik je lidí. Pozor,
teď přijde jedna velice důležitá zpráva: Schůze dnes proběhne nekrvavě. Takže nechte svoje slova doma, můžou
si pro jednou klidně pohrát s dětma, aby se taky naučily mluvit jako páni. Nebudou padat žádné hlavy. A kdyby padaly hlavy, tak by naše děti přece určitě chtěly být
u toho! Budeme docela mírní, jako novorozeňátka, a taky se tak budeme cejtit. Kde byla jednou vášeň, rozkvetou srdce jako květiny, dřív než na to bude ta správná
roční doba. Vy, paní Autorko, proč jste tak agresivní?
My jsme vám přece nic neudělali. Co se tak naparujete?
My přece jdeme nejradši do divadla. A nezajímá nás, co
říkáte. My! Jediné, co jsme udělali, byla nevinná pusa.
Neškodná. Dokonce i bezstarostného broučka jsme nechali hrát si pod vašimi chodidly! Taky jsme si u vás
mohli objednat, abyste ho rozšlápla a nechala si za to
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vyplatit podporu. Mohli jsme vám za to dát subvenci.
Ovšem my koneckonců nejsme žádní vojevůdci. Pro
každého jednotlivce je nesnesitelné zemřít sám. To přece všechno víme. Tak proč to neustále říkáte? Schválně
jsme si postavili drsnou saunu, ve které denně celé hodiny probíhá skupinový trénink soutěžní disciplíny. Pro
mě za mě třeba i se závažími, která nám, paní Autorko,
chcete neustále nakládat. Na to se ta komora výborně
hodí, ani nemusí být větší. Nevěděli bychom co si počít
s přídatným mrtvým prostorem. Běhat chodíme ven,
kvůli zaběhnutí do pračky. Tak přežije člověk své nepřátele, jedno odkud jsou.
Hektor: Vladařským nástrojem moci je právo rozhodovat
o životě a smrti. My nemáme právo rozhodovat ani
o členství či nečlenství, protože členy musí být všichni.
Jedno kde, a buďsi to třeba v jejich vlastním životě. To
z historie dávno vyloučilo ty ukrutně krvavé bitvy, dobře jsme to udělali, co? Moji mrtvolu nesli dokonce třikrát kolem vnější hradní brány! Ostatní brzy odstoupí,
aby byli při zmrtvýchvstání těla trošku čerstvější. Tady
máme šampon a kondicionér v jednom! Nemáme už totiž moc času. Stejně je to pěkně vymyšleno, že lidé nemusí rozptýlit život po poli historie, a namísto toho mohou svěřit život nám, zcela bez zbytkového rizika. My
ovšem rozhodně nemáme v úmyslu zemřít za ně. No
prosím, mně se to bohužel stalo, ale to byla chyba v mojí strašlivé válce proti našemu panu prezidentovi. Nikdy
víc!
Existuje množství lidí, kteří prostě žijí, aniž by jim hned
z úst a rukou kapala krev. Vy lživě tvrdíte opak, vy, ženo
s namalovaným obličejem! Vy ženy jste nám kdysi daly
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tohle znamení života, ale nepřibalily jste k němu návod
k použití. To je pro vás typické! My vítězíme nad smrtí
mnohem líp než vy! Dokud se u nás bude diskutovat
o zavíracích hodinách, žádnej z našich kšeftů neodpadne. Naopak, pořád se přidávají další. Odkvetlé prodavačky vypadávají z bot. K jejich jednoduché práci je někdy zapotřebí víc odvahy než k nějaké výjimečné. To je
jejich život, vesele, rudě a čile to kypí ve snack-baru obchodního domu. Zapomeňte na to, leda že máte žízeň!
To tam zajděte! Psy vodíme na vodítku a necháváme je
řádně srát do žlábku. Ty nikoho nerozsápou! Nekřičte
tak! Jestli se skrýváte v tmavých větvích smrku, které
nad vámi těžce visí, pak ne proto, abyste unikla našim
psům. Když vytrvale veřejně tvrdíte, že jsme majiteli tohoto ovčáckého psa, který vás napadl, pak to činíte na
vlastní zodpovědnost. Jojo, už to vidíme: Parohy vás
prozradily jako Jelinek, žádný div, že máte obecně
strach ze psů! A o jeden luk víc nebo míň, stejně na vás
vůbec nejsou napnutý!
Achilles: Založila jste celý les, aby nás zběsilé běžce nebylo vidět, nýbrž aby bylo vidět jenom vás, Autorko!
Nojo, máte pravdu, když do své obory vybíráte vstupné.
Lidi za to ještě zaplatí, že smí vidět váš útlocitný chlad
a svobodomyslný protest. A jak potom kopýtka zanechávají stopy, až je nedotčenost sněhu deﬁnitivně tatam.
No, pro mě za mě, když za to chtěj lidi platit…! Ovšem
to ještě není žádný sport, že nám chcete rozsvítit světlo
a při tom zapálíte celou zem! Chcete, aby byl v reklamním šotu reﬂektor trvale namířen na vás. Ale pak by vašeho světla nebylo už vůbec zapotřebí! První prchají, už
když slyší váš hlas, jímž se tu nechci blíže zabývat. Ne-
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čekám, že mě budete varovat, raději očekávám, že lidé
sami zajdou, zatímco já a moji kamarádi vyřídíme jejich
špinavý kšefty pod těmi samými větvemi, pod které jste
uchýlila i vy. Všimli jsme si příliš pozdě, že tam jste
a všechno si zapisujete na lístek s nákupem. A teď nemůžete svoje vlastní písmo přečíst! Nevadí, že jediný
Bůh uvalil na všechny lidi, co existují, trest smrti. S trochu větším nasazením, než prokazujete – bohužel špatným směrem – budete při tom! Nejprve jste dítě, jdete
do školy a na přechodu vás srazí auto. Později jste starší a chcete, aby vás už nikdy nepřehlédli.
Hektor: Ať ta upírka laskavě zase odejde! Vyšší nasazení
je ten nejvlastnější podnik, v němž můžou sebe i ostatní lidi promrhat. V tom my nejedem. Miliony poražených, zabitých infarktem, rakovinou, mrtvicí! Bože můj,
život je přece dost nebezpečný i bez toho, že o tom budeme mluvit! Je šíleně vyhecovanej tím, že se koneckonců pořád produkujou noví lidi. Prosím, mě to teď
třeba skosilo, ale tady už čekají další, kteří byli vyzváni,
aby hostinec okamžitě opustili, ale neodešli.
Achilles: Každému nováčkovi se díváme do tváře, abychom pod otiskem lačnosti, starostí a běd nad hospodářsky špatným rokem získali opět skutečného člověka.
Plnokrevnou ﬁguru, žádného ztracence, který jenom něco hledal. Univerzální postup: Ubohé, podvedené kreatury udělají bankrot a my je necháme vypadnout ze
svých hrabivých rukou ve tvaru kornoutů. Nevracíme je
do oběhu, protože už byli dost dobitý. Prostor, který jim
byl určen v reálu v regálu supermarketu zůstane prázdný. Okamžitě ho vyplní někdo jiný, konkurent z EU, co
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dodá zboží levněji. Ani stopa po starých vládcích prken,
která znamenala svět. Konkurz! V potravinářské branži,
především v oblasti drůbeže, už zase začala strašlivá zabijačka. Objednávky jsou zas jednou narvané až k prasknutí.
Hektor: Možná je zbytečné běžet na síť? Oběti přece dávno všechny padly a zas pružně vstaly. Tentokrát ovšem
na poli manželství. Jedině v tomhle patentovaném morálním ústavu se cítí dobře. Hra o dvou osobách, při které Černý Petr zůstane pokaždé jim. Neboť malé ﬁgury
jejich žen nechaly bránu svého srdce dnes, stejně jako
každý den, otevřenou do 22 hodin. Označíme je novou
značkovou vůní, nic levnějšího si nemůžeme dovolit.
Aby páníčci svoje pejsky zas našli, ovšem nejpozději, až
budou chtít očuchávat mrtvoly.
Achilles: Nikoho nenapadne se proti tomu stavět na odpor – bezvýchodné počínání. Většinou řekneme něco
velmi prostého. Z velké výšky to ale zní jinak. Jako mistr v jódlování, vhozený se svázanýma rukama do žumpy muzikantské stáje.
Hektor: V naší bezprostřední blízkosti jsou shromážděny naše oběti, my po nich vyšplháme nahoru a jdeme do
převlékárny. Pak, jak už řečeno, sauna, osprchovat a převlíct.
Achilles: Naše oběti nemusely k výkopu proti nám nastoupit nutně osobně, stačí, že souhlasily s termínem,
kdy bylo možné je zkopat.
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Hektor: Bankrot je pro rodinné příslušníky majitele ﬁrmy
často spojen se značnými obtížemi. To mohl rovnou
umřít. Co všechno se musí odvíjet mezi rukama našich
členů, zdviženýma k ráně, které hbitě svážeme bavlnou!
Ty nitě osudu jsou ale totálně zašmodrchané, místo pořádně zapošité.
Achilles: Kdo selže v hospodářství, selže i v životě. Čím je
kdo mocnější, tím nebezpečnější je jeho hněv, když později ztroskotá. Ovšem i tento hněv zůstane bez následků. Jinak ve smrti, jejíž temnota se stala nejistou, protože není vidět, co za tím vězí. Duchové mrtvých, kteří
jsou bohudíky uloženi vždycky někde jinde než u nás,
doufejme, že na nějakém chladnějším místě, aby tak nepáchli, až se jednou vrátí, požadují od přeživších mnohonásobek toho, za co se jednou sami vydali. Budeme
k nim ovšem mít přístup, teprv až uslyšíme zvonění
zmrzlinářského auta, které nám je jednou týdně dodává
až do domu. Čtyřiadvacet šilinků za jedno balení mražených tvarohových knedlíků, no, ten tvaroh aspoň nebyl nikdy živý!, šestapadesát chutný srnčí hřbet, ten zajisté kdysi živý byl. Pro mě to vyjde nastejno. I miliony
mrtvých jsou jako jeden jediný: nepředstavitelní. Pouhý sloupec dechu, který stoupá a mizí beze stopy, to je
pro nás příliš málo, když se lačně skláníme nad nejnovějším posledním soudem. Chtějí sami pro sebe celý pomník, ti blbí mrtví! Já osobně jsem proti tomu.
Hektor: Jenom se podívejte, jak vám volně visí luk z ramene! Pálku držíte v úplně jiné ruce, klíčky od auta vám
zajistí přístup k úplně novému obrannému systému, který sází na zastrašování. Že zastrašení závisí na kvantitě
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výhružných pokutových bločků, je pro vás zřejmě překonaná představa.
Achilles: Vydíral jste podnikatelku, zkorumpoval státního
návladního, vyslýchal spisovatele? Náleží časy, kdy jste
byl nesmělým pisatelem článků našeho listu, minulosti?
A jéje, nevyskočilo tady z vašich úst už zase nějaké nerozvážné prohlášení? Nechtěl byste ho třeba vzít zpátky? Co jste udělal? Nemlčíte. Jestli nás znáte? Vy nemlčíte. Jestli se nechcete posadit? Ne, vy prostě
nebudete mlčet!
Hektor: Děkuji za hru. Takže se naše kalhoty a mikiny nevršily zbytečně na hromadu vysokou jako Olymp. Existují odstíny, jimiž se dají vlasy nabarvit o pár odstínů
černější, aby člověk vypadal o něco mladší? Naše hra je
u konce. Už nezodpovím žádnou z vašich otázek. Ovšem mlčet se mi taky nechce. Tenisti odejdou.
Žena, která sledovala míč, a teď se pokouší vzít si svoje rozpíchaná
prsa na způsob batohu opět na záda: Teď jsem zpozorovala něco hrozného a nemůžu na to zapomenout. Přes své chyby se ale pokusím myslet na něco příjemnějšího, přívětivějšího. Nechci soudit jednostranně! Přiznávám: Akt
darování představuje pro člověka, i kdyby chtěl věnovat
jenom sám sebe, ať live nebo v nějaké zábavné krizové
poradně na televizní obrazovce, námahu, kterou jsme si
mohli rovnou ušetřit. Tak. Liju moderátorovi na mozek
vodu, je z toho lahodná šťáva. Námaha znamená dále,
zajisté pro jiného moderátora, vraždění, týrání, přepadení sousedního kmene a, s výhradou, že přitom budeme mluvit do zdi: hraní squashe. Jestli naše oběť vidí,
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kdo jí to působí? Kopne, dívá se, kopne do Oběti. Ne, myslím,
že to teď neviděla.
Sportovec: Mučíš a trýzníš někoho, kdo už beztak leží na
zemi. Proto ses nemohla stát zdravotní sestrou, lékařkou, státní návladní, spisovatelkou! Kdybys na chvíli
přestala a prohlédla si svoji oběť, zjistila bys, že se tvoje
jednání už dávno vepsalo do tohoto těla tím nejpřirozenějším a nejbezprostřednějším způsobem, jaký existuje. Teď si můžeš ještě dodatečně došlápnout na přisouzení, totiž odsouzení. Což znamená, že tvoje
skupina by se teď měla co nejrychleji rozptýlit do všech
světových stran, aby tu nebyla ani později. Odsune Ženu
stranou, sám kopne do Oběti. Většinou, no tady teď zrovna ne,
líčíš masovou situaci poněkud přehnaně. Prosím pokračovat! Postupovat prosím! Kdo vůbec trochu rozumí
nákaze a sugesci?
Kdo vůbec ví, proč někoho sleduje? Proč je tolik životních situací tak fádních? Regresivní účinky, destruktivní tendence, to všechno vidí hodně těch, co se nás bojí, jako přílivovou vlnu, která se na ně valí. My jsme
přece mnohem neškodnější! My přece jenom chceme
někde přiložit ruku k dílu! Jenom nezůstat sami! Kromě
toho neplatí, že je zabití znemožněno, když jsme svoji
oběť předtím znali. Mě samotného to pokaždé překvapí: Spontánní zločin naší skupinky může kdykoli spustit libovolný impuls. Jiskra, zvonění zvonu, křivý pohled na řídnoucí vlasy, poněkud nerozhodné držení
těla, zdlouhavé odpočítávání mincí u pultu s lahůdkami, ve výčepu, u pumpy. Tss, vždycky se dá na druhého
něco prozradit, a najednou sem ten druhý osobně a nečekaně přijde! Co teď s ním, my jsme s ním přece nepo-
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čítali? A on před náma nepadne prostě na zadek!
To tu jeden dobrou hodinu prostě jen tak sedí, smích,
živá zábava, vaří se čaj, mažou se mu chleby, víno zurčí
do sklenice, a v příštím okamžiku se o tom muži, bezdomovci, zvaném „profesor“, řekne, proč ho vlastně nezabijeme? A hned, jak řečeno, tak uděláno, po tomhle
přece už nemůže nic přijít. To bude absolutní vrchol!
Takhle bychom mohli mládeži ušetřit televizi. Kdybychom ji podnítili, aby sledovala sama sebe s dálkovým
ovládáním. Sami se stát televizí, to by bylo něco! Nic
nám nebrání. Každý z nás se chová jako divák, stejně jako jindy, jenom mnohem zuřivějc, protože je v davu.
Každý sám o sobě má víc než dost důvodů ke vzteku.
Protože jsme společně mnohem silnější, než jsi nám kdy
prozradila, Autorko, vklopýtáme taky společně do
zpráv, abychom byli, po předpovědi počasí, souzeni ruku v ruce. Tam nás ale nechtějí zapsat.
No fajn, tak teda klopýtáme dál, do houštiny cizího
těla. Konečně děláme hlavou titulky! Každý člověk je
v podstatě jako jednotlivec celkem dobrák. Dobrák jako
někdo, kdo například právě otevřel okno a veškeré odpadky v podobě svého zástupce, televize, vyhodil z okna. Nebo jako někdo, kdo jde zrovna dole kolem. Jako
někdo, komu vítr letí vstříc přes pole. Co, ty mi nevěříš?
Obojí se mi už přihodilo, nelze srovnávat! Říkám ti: Dokonce i hasič, který chce přece pomáhat, pokládá místo
požáru, na němž má hasit, za cíl útoku!
Jiný Sportovec kopne: Teda já si spíš myslím, že se v nás něco vypne, když běžíme do pole. Les zelenobílých vlaječek se zvedne, jako by se na nás a na pevný hrad našeho těla, ve kterém jsme se opevnili, chtěl vrhnout. Kdo
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říká, že jsme zbyteční jako psi, které před deseti lety rozdrtila kola aut? Až jednou vystřelíme, necháme svoje
přátele daleko za sebou ve zlatém kouři. Jedině z úplné
dálky ještě zaslechneme jejich řev, tady není v neděli odpoledne na deštivém plácku na kraji města nikdo, koho
bychom osobně neznali. A z pohlednic od fanynek navíc poznáme lidi, které jsme si toužebně přáli poznat.
Prý jsou slavní jako my. Tak to nám nezbývá nic jiného
než být sami VIP.
Koho pak ještě pořád nebudeme znát, toho zavoláme na pokraj téhle jámy a tam na něj natrefíme. A koho
už známe, o tom budeme vyprávět dál. Ani naše tělesná
potřeba už se nemusí skrývat, když jsme se my, kluci
z předměstí, proslavili. Ať jakkoli něžně milujeme a hájíme své rodiny, milujeme a hájíme zde i své kamarády
v čele útoku. Přesto bude jedenkrát jeden z nás úplně
sám a sám taky dostane smlouvu. Po našem čísle už žádné další nepřijde, do plného počtu nám pak bude jeden chybět. Jak to, že můžeme žít, aniž bychom byli vyobrazeni na sportovních stránkách jako ten, co dostal
tu smlouvu s Inter Milán? Budeme tam jednoho dne
stát i my, doširoka rozkročeni, aby se aspoň naše stehna,
která dneska zas děsivě překračují míru, nemusela nikdy vzájemně poznat?
Další kopne: Existují poddajné a nepoddajné osoby. Ty
první se okamžitě přidají, aniž koukají k čemu, ty druhé
se vůči tlaku, který vyvíjíme, dokonale uzavřou a tvrdošíjně trvají na svých vlastních stanoviscích. Spatřily hasiče, jak metal světlice nad kvetoucími městy. Tím se vědomě a úmyslně, spolu se svou skupinou, prohřešil
proti předpisům výkonnostní soutěže, a to byla otevře-
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ná provokace jeho skupiny. Kvaliﬁkační komise rozhodla o diskvaliﬁkaci a rozhodčí toto rozhodnutí vyslovil.
Jiný přistoupí, rovněž kopne. K něčemu se schyluje, přibíhá jich postupně čím dál víc a vzájemně se mlátí, spíš mimochodem a jakoby
nevědomky, nedbale, vedeni spíše náhlými impulsy, které vzápětí zas
pominou: Co lidé v lize a ve svazu nevědí, je, že svým stanoviskům nemohou plně důvěřovat, pokud je získali ve
skupině. No, nevadí, na to mají přece jeho, rozhodčího.
Lze vůbec uvěřit, že někteří lidé nesnesou, když jsou jiní než ostatní, nebo se dokonce v porovnání s nimi jeví
jako méněcenní? Už běží pryč a přenechávají svojí dovednosti někoho jiného, s kým budou doktoři opět nakládat jako s problémem. Tak se vyzbrojí proti nudnému večeru v hostinci.
Žena si taky kopne, Mužský hlas ze záznamu opakuje: „Odstup
vůči mé Oběti je dán tím, že toho člověka osobně neznám.“
Druhý: Já si ovšem myslím, že v podstatě neznáš osobně
ani nás, svoji skupinu. Víš pouze, že se neobrátíme proti tobě, protože pro nás představuješ opětovný přírůstek sil, což je nutné pro naše sebepovzbuzení. Bez krutosti už prostě nejde nic ani v přírodě. I papírová
rozhodnutí nás mohou treﬁt jako rána palicí. Náhle na
nás zničehonic přeskočí oheň a nemotorně a neohrabaně nás obejme na balkoně jako pečlivě hnojená rostlina, přítulné zvíře nebo nový kus nábytku a sevře do svého objetí i gril s podstavcem. Nebo jednotka deště, ten
přece taky navštěvuje mnohé a natahuje svoje malé ruce, aby ukázal, že se mu netřesou, když musí nastoupit
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k výkonnostnímu závodu. Zvítězí ten, kdo pod sebou
pohřbil celou vesnici. Prohrává ten, kdo v tom hrobě
spal, když se vlastně měl vzbudit, aby pokud možno co
nejrychleji svůj dům opustil.
První: To, co tu říkáš, mi nestačí. Pokaždé zapomínáš, že
jednáme jako skupina. Já vidím podstatný rozdíl mezi
jednotlivcem a jednotlivcem, když ho připočteme k několika, k mnoha z bezpočtu dalších. Otevři se konečně,
vrhni se do mých nesnází, které jsem ještě neodklidil,
protože se o to už ze zvyku stará moje žena, a přemýšlej, jak by ti bylo, kdyby to, čeho se dopouštíme na
tomto muži, způsobil někdo tvému synovi, se kterým
trávíš každé sobotní dopoledne běháním nebo na trávníku, abys ho individuálním tréninkem dostal do kvaliﬁkace. Zatímco odpoledne se přidáš k naší skupině, až
sebou na pokraji hřiště vědomí začneš cukat jako pes ze
sna a rozběhneš se s námi, au, to bolí! Tohle jsem teď
neměl říkat, to jsem říkal už mockrát! Takže, co budeš
dělat, když ti záchranka přiveze domů syna zbroceného
krví, a nikdo neotevře, protože ty budeš na fotbale?
Zas jednou jsem si nedokázal odepřít tu mírovou předlohu, ano tu, tu novou, s tím neproniknutelným plastovým jádrem! Nemohu prostě mlčet! To je podobné
poznání, jako když se mírumilovný člověk najednou
promění v brutálního. Která z obou podob jedné a té
samé věci má asi větší váhu? Být mírumilovný je prostě
směšné. Kdo by to asi tak chtěl? Jak to všechno začalo?
Jak to, že se u mě objevilo svědomí, když jsem v novinách četl o jedné strašné události, ale při další události
už to, zdá se, nefunguje? Zatřepu s ním jednou, dvakrát,
ne, nic se nehýbe. Kdo mi ho rozbil? Ať se okamžitě při-
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hlásí. Možná bych měl radši trochu přidat plyn. Nevidím holt žádnou jinou cestu, jak se zviditelnit.
Kam jsem to jenom založil svůj šroubovák hodnot,
ne, ne svůj hodnotný šroubovák? Jak málo o nás rozhoduje! Mimochodem, bití je dnes víc než kdy jindy,
čím bývalo za starých časů: sportem pro elitu mocných.
Zdá se, že jsou pryč časy, kdy si člověk při fajnovějších
druzích sportu nezašpinil ruce, kdy se nemusel protivníka dotknout. Kdy byla i zrada ještě zvláštní disciplínou. Jen se podívejte na moje nové zlaté Rolexky! Je mi
naprosto ukradené, co se z nich stane. Zařezávají se mi
do masa a já se taky přidávám, napínám řemen a působím pravé zázraky proměnění těla. Tak jako teď ten muž
určitě nikdy dřív nevypadal. No, toho bych teda ale nepoznal! Jak ten se změnil! Nejdřív sněd nedělní pečeni
a teď ze sebe tváří v tvář tomuto muži z Dolního Rakouska, z Krefeldu, z Gelsenkirchenu, kterého jsme tak
zřídili, že by ho vlastní matka nepoznala, nevypravíme
ani slovo. Jak bychom ho teda měli znát my, když ho
nezná ani vlastní matka? Ustupoval před námi. To neměl dělat. Na jeho místě bychom ovšem ani my nepostupovali za každou cenu vpřed.
Takže mu předvedeme svoje nejnovější vyjádření krutosti. Sami přece pocházíme z provincie, a proto víme,
jak se musí s lidmi mluvit, když je televize to jediné, co
člověku ještě má co říct. Aspoň máme moc mlčet, přístroj ji nemá. Máme právo mluvit, přesně jako tenhle
přístroj. Jak ten muž předtím říkal, prosím ne, když
jsme mu vyrazili plechovku s pivem z ruky a místo toho
do něj vrazili ulomená hrdla svých lahví, to jsme přece
v tichém srozumění tu prosbu považovali za náhodu,
a jemu přitom přičítali jistý zlý úmysl.
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Kdybychom ho nechali, okamžitě by přivedl svoje
kumpány. A dvě smečky proti sobě přitahující stále víc
a víc lidí, z toho by byla brzy krizová situace, pokud ne
rovnou válečná. Naše energie by se v mžiku bez problému uvolnila, aniž by nějaká elektrárna musela příslušné angažované lidi nejdřív rozehřívat k bodu varu
a dělat z toho skutečný problém. Teď ovšem musíme dát
pozor, aby se na to nevrhly hned zas ženy! Takže je tu
válka. Nezvoní. Prostě vstoupí! Osobní podpora, životní pomoc, kamarádství, loajalita, solidarita, porozumění pro starosti a úkol druhého: to vše se od nás žádá!
Ovšem při dodávce pravidelně zapomenout! My jsme
toho druhého ke svému štěstí dopadli, dřív než mohl
dopadnout on nás. Marš, ven, kamárádíčku! Už deset
minut tleskají a řvou! Brzy se pominou! Mars mobilizuje! Já miluju párty.
Další: Řeknu jenom Jugoslávie a zatvářím se rozpačitě
jako všichni ostatní. Kdyby byli její vládci blízko, neříkal bych vůbec nic. Ale vám, dámy a pánové, teď prozradím: Žádný z národních kmenů se nepovažoval za
zločince, tím jsem si naprosto jist. Ačkoli každý z jejich
zločinů je výsměchem jak vlastnímu právu, tak právu
národů i každému druhu mimoprávního hodnocení.
A proč? Protože každý věřil, že je v právu, a proto není
možné, aby se dopustil bezpráví. Tak se stane, že se obnažené afekty halí do pláštěnky cti. Tak, pak nám déšť
přestane, stejně náhle jako začal, masírovat kůži na hlavě. A co teď uděláme se svou blbou dobrou kůží? Pokud jsme si ji spálili, může se stát, že ji budeme muset
pracně vláčet za sebou jako padák. Sorry. Ach jo, jen
kdyby se bývalo včas dostavilo špatné počasí! To by roz-
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hodčí mohl ve shodě s komisaři OSN nařídit přerušení.
Kdyby tudíž zavládlo vysloveně špatné počasí a mohlo ovlivnit výsledek války, mohl se závod přesunout na
jiný den. Špatné svědomí světa kráčí s námi, jedno kam,
hornatým nebo bahnitým terénem, a pečlivě zapisuje
průběžné výsledky, které se ovšem nikdy neodrazí v konečném výsledku. Ženy velkého světa už si otevřely
vlastní účet a obviňují bez výběru sebe i druhé, místo
aby vydaly svazek nových příběhů, vylhaných od A až
do Z. K čemu si teda přidělávat práci? Někdo už nám
řekne co dělat.
Co, angažované ženy, posílené o výzvědný oddíl
umělkyň, které současně tvoří i zadní voj, tady mašírují
pitomě sem a tam, ven z hloubi lesa svých těl, jenom bohužel, jako vždycky, špatným směrem? Sem k nám,
místo od nás pryč? Z dálky bychom je snášeli líp a taky
by nebylo slyšet tak hlasitě jejich fňukání. Jejich noviny, hekticky zaranžované a zhotovené ručním tiskem,
co nám denně po tuctech lítají do domu, skoro jako pravé létající kachny, a musí se stejně připravovat, aby byly vůbec poživatelné, tak teda ty našedlé minilisty-není
lepší pidilisty? stoprocentně číst nebudeme. Ty se svým
recyklovaným papírem, z mrtvého dřeva, co ho zas
a znova vytahujou z hrobu! V čem ty by nám mohly zabránit? Proč si myslíte, že musíte naše ulice zdolat transparenty se svými nicotnými domácími událostmi? Politika není žádná kuchyň! Politika je větší než celý váš
byt! Celý dům!
Ach tak, vy jste vůbec nepochodovala? Tadyto transparentní pochází z něčeho jiného? Z tisíců okenních tabulek, které s řinčením praskají? Ne kvůli vám, kvůli
bouřce? Co, vy do toho sama úplně nevidíte? No fajn.
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Tak holt zavoláme sdružené pojištění domácnosti, které nám moc nedá. Přečteme si holt vaši knihu, která nám
moc nedá. Co se vůbec stalo? Já to přesně neviděl, protože mám televizi trvale nastavenou na rychlé přetáčení.
Chci se koneckonců, společně se svým kamarádem videorekordérem, denně v devatenáct třicet účastnit tréninku aerobiku.
Tak. Takže čas by byl taky v obraze. Nejdřív hrůzy,
co napáchaly zbraně, vytí psů, skučení raněných, válka,
sama, och, vy ženy, vy taky, aspoň tady na té zaručeně
pravé fotce, hrůzné postavy zbrocené krví! Tady muži,
potácejí se sem, aby vám dobrovolně podlehli, a co nevidím: Ženy jsou zaražené, poděšeně utíkají, plaše se
ohlížejí, volají vás, klepou a nikdo jim neotvírá. Nevadí.
Vnikněte k nim klidně neohlášeně, muži, aby mohly
aspoň nějaké hlasy zaznít, stísněně a ustrašeně, dřív než
budou odevzdány. Jo, jak to že z vás, kdo jste se zúčastnili, dneska nikoho neporazili? Musíme okamžitě najít někoho poraženého, aby extra angažovaný vystoupil
před světovým tiskem.
No, nevadí. Já to nevím. Já jsem vůbec zcela jiného
mínění. Přesto mě nikdo neposlouchá. Jsem směšná ﬁgurka, které by nikdo ani ruku nepodal. Ze svojí hlavy
neukážu ani vlas, jinak budu sám na řadě a budu muset
rychle založit nějaké nové náboženství, protože mi to
moje už nesedne. Tentokrát třeba nějaké, ve kterém člověk neztratí hned vlastní tvář, když ji ukáže svému nadřízenému. No, to by mi tak ještě scházelo, aby mě šéf
poznal podle obličeje!
Mezitím si budou tam v té zemi, co jsem se za ni tak
zasazoval, už dávno žít, jako by tam nikdy nic ani nebylo. A teď mám být na řadě já, protože jsem jednou,
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nebo možná víckrát moc často, naštěstí ne moc nahlas,
říkal něco drzého? Beztak to nikdo neslyšel! Radši bych
ovšem byl za své výroky řádně potrestán.
Ach, ty ženy, jak vzdáleny jsou dnes zas ochotné, přátelské povolnosti matky vůči dítěti! Jak se tu s řevem
a ječením vrhají na transport s humanitární pomocí, který byl zamýšlen pro úplně jiné matky, než jsou tyhle,
které už mají dost co nést se svými šátky na hlavách
a svetry na tělech. Ani trochu příjemný pohled! Ještě jeden snímek, děkuji mnohokrát, hned ho ukážu světu,
který by mě bez téhle fotky viděl nanejvýš zezadu!
Ty vlasy pod šátky taky nejsou jako moje od holiče,
svetry jsou, samozřejmě ne jako moje, dávno z módy.
Stromy tvoří alej, ovšem ne přímější než tyto ženy. Teď
si urvaly pytel mouky a karton kakaa a krabici slipových
vložek a sednou si na to, aby ty humanitární dávky nedostal nikdo jiný. Připomínají jiným matkám, kolik synů zemřelo za svobodu, protože s takovou neústupností bojovaly o tenhle jediný pytel mouky, kakao,
čokoládu a dámské vložky. V zaprášených botách zas
odcházejí. Ale jejich brekot a řev bude tuto oblast okupovat po mnoho let. Je přece docela hezké zemřít ve válce, ale ať se to prosím pěkně děje pokud možno rukou
protivníka. A ne proto, že člověk předtím bojácně vztáhl ruku sám na sebe.
Jedině matky smí vztáhnout ruku, když je syn zbabělý. Matka je Bůh a smí jako on trestat. Otec není bohužel nikdy doma. Volám teď peklo jako svědka, že jsem
na obrazovce zahlédl něco hrozného, kdo mi to jen mohl poslat? A pak jsem si hned všiml ještě něčeho a to bylo taky strašné. No, nevadí. Bude to všechno z jedné
krve načisto.
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Další: Takže, musíte si představit, co všechno jsme se od
svých matek naučili, od těch organizací, co jsou, jak už
jste říkal, jak Bůh, ne, vlastně víc jak Bůh, ne, vlastně
víc než Bůh: státotvornější než stát. Majestátnější než
město. Každý syn znamená tak moc, že před ním všechno ostatní bledne a ustupuje do pozadí jako tmavé schodiště, které ho včetně sportovní tašky každý den pohltí.
Tady musel někdo s opicí vyšroubovat žárovku. A dát
tam něco silnějšího. Láhev Jelínka. A tak i my v klidu
posilujme spojení se svou malou hlučící válečnickohráčskou skupinou, my uličníci s důlky ve tvářích, které nám jednou někdo z legrace vypálil cigaretou do masa.
Příští rok už jdeme do školy! A jednou uděláme i přijímací zkoušku do skupiny her s nejistým koncem, které zavedli specielně kvůli nám. S tetičkou Elﬁ, která by
nám přece nechtěla všechno, kvůli čemu byla skupina
založená, zase zakázat. V pozadí aplaudují, jak vidíte,
takže aplaudují, i když trochu žárlivě, naše matky, my
nastupujeme před klavír a nešikovně se ukláníme. Naše
kolektivní mínění o tomto přednáškovém večeru nemůže být horší. V delikventní odchylce od normy se už začíná odrážet náš postoj k zabíjení. Budova našeho sociálního úřadu se bojácně zvedá z pelechu, na kterém
i hodně z nás už potilo krev, a roste, jó, roste čím dál
rychlejc! Jako rostlinné pletivo, co ovšem nevzniklo samo od sebe, ale zřídil ho a upletl jeden, jedna, jo, přesně, naše milá máma. U rostlin se taky nedá dělat nic
proti tomu, aby rostly. Jednoduše vytrhnout, jinak to
nejde. Nebo, jednodušejc už to ale vážně nejde: nechat
uschnout. Jako Autorku, prosím pěkně. No, tak špatně
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zas nevypadá.
Hrůza se šíří, zachvátí, co chce a koho chce. Každý
z nás chytí na můj povel ruku svojí výrobkyně, ženy, která má naprosto mimoprávní představy o normě, a tu
předala svému synovi, jemu samojedinému, jedinému
ze všech, synovi, zapečenému vlastním tukem nebo silikonem do mámy, které ještě od krájení cibule slzí oči.
Ačkoli tyhle normy už dneska nemají vůbec žádnou
hodnotu, ještě pořád se jim, ze starého zvyku, říká hodnoty. Jawohl, ještě k nim jsou, jako loni, vhodné pohlednice. Včas si jednu zajistěte! Jsou levnější než poštovní losy! Jo, to kýváte, ženy a matky, proti válce!
Jenom tady u mě se dneska večer můžete jednou vybouřit! A potom se s dusotem a klopýtáním, pevně připoutaný k vašim rukám, pestré vlněné čepice stažené
přes uši, aby nás nebolely uši, ženem pryč. Psi u toho
byli jako svědci a zůstali sedět vedle svých mrtvých páníčků v příkopě u cesty. Později budou smět ženy, co nás
zplodily, gratis brečet, až budou mluvit o jistém druhu
vlastenectví a sirotcích vlasti, kteří byli tímto způsobem
vyprodukováni. My pak ovšem budeme mrtví a konečně to nebudeme muset poslouchat. Potlesk! Potlesk!
Příliš brzy. Přesto: Díky.
Naši otcové nemají v podstatě co ohlásit. Možná nahlásí, jaké zločiny jsme vykonali, ale vyškolila nás mamka, protože taťka jako vždycky neměl čas. Dokonce
i v téhle chvíli je ve své kanceláři, kde objevuje sebe sama, aby tam též objevně a nově vynalézal naši historii.
Ten temný muž s patentovaným odstrašujícím účinkem,
který nahlásil jako patent, jen aby zjistil, že už se toho
vyprodukovaly miliony. Jo, zjistil, že tenhle patent byl
dávno podán. Takže může hned zase zmizet, muž.
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Mamka, tady zůstat!
Tak, teď můžeš úplně sama stlačit páku, na jejímž
kratším rameni sedíš, matko. Můžeš nás vymrštit vzhůru. Jako když jsme byli ještě děti. Takový výkon jsme
u ženy dlouho neviděli, bravo! Ta nás ještě rozmáčkne
holýma rukama, když si nedáme pozor. Otec by se měl
konečně odhodlat odlákat protivníka od matky, nebo se
s ním ještě taky pustí do boje. Nefunguje to. Otec běží
a myslí, ale matka to teď řídí sama. Už dávno si totiž
udělala řidičák.
Další: Podívej! Tam na druhé straně se mě naše budoucí
Oběť ptá, ještě se úlisně ptá, jako by měla právo na nabídku symbiotického soužití, které jsme nepřiznali ani
příslušníkům svojí skupiny od té doby, co si smíme regály v dětském pokoji sami zastavět vesnicemi z lega,
takže moje Oběť se mě ptá, kolik je hodin, a jestli to není její čas, čas oběti, co nadchází. Tak na to můžu říct
jedině, že váš čas uběhl, dřív než mohl začít. Jawohl,
takže ten čas je teď načatý, ten už nemůžete vrátit, jedině kdyby byl prokazatelně zkažený.
Další: Takže čas teď startuje pro mě. Nabídl jsem mu víc.
Čas teď startuje za moji stáj. Kazetu, na níž je vidět, co
všechno čas dokáže a jak ho ve válečných dobách pomocí nouzového agregátu zapnout a vypnout, mám půjčenou já. Počkejte do příštího víkendu!
Víc momentálně nevím. Děkuji, že jste mi naslouchali, když jsem vyrazil vítězný pokřik. Možná k tomu nebudu mít už nikdy příležitost.
Další: Teda já jsem neslyšel, že by se ten muž předtím ješ-
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tě na něco ptal, co myslíte? Aspoň jste se jako příslušníci skupiny naučili nahradit otce i matku – tu poněkud
bolestně, protože jsme přece mnohem radši muži!
Což znamená jednat maximálně čestně minimálně mezi
sebou. A teď se tvrdí, že se nám naše Oběť sama nabídla tím, že se nás zeptala, komu patří tahle bezprizorná
doba a jak to, že je tak velká, že můžou najednou bejt
důležitý i sportovci. My jsme celý ty roky neslavili narozeniny doby, a ona se teď přirozeně mstí. Současníci
se mezitím naučili náležitě sounáležitě protáhnout a zahřát, než se rozběhnou pryč. Kvůli tý jedný Oběti, jo,
tý s tím psem, v příkopě u silnice, si přece nemůžeme
nechat zničit všechno, co jsme si předtím extra natrénovali! Nebo je ta fotka podvrh? Ne, je to možný! Tenhle sval se tak hezky zvětšil, ten si teď nenecháme natrhnout, nanejvýš trochu zahřát a pak protáhnout,
dokud nám nepadne. Nato jsme si teď konečně našli čas,
který nám hned padl do rány. Je to jediný ze všech těch
bouchacích pytlíků, co se pokaždý znova naplní, i když
je dávno roztrženej, jak párkrát bouchnul moc nahlas.
Další: Já si teď zavážu dech pevně kolem obličeje, abych
se nenastydl a nemusel vysadit trénink. Čile mlátím nohama i hlavou kolem. Zatím si nedokážu přesně představit, jak to zapůsobí. Ta Oběť nás předtím zahlídla
a její osobní potřeby se okamžitě přeorientovaly na
útěk, chování podobné skupinovému odstoupení těch,
co jdou při procesu střídání s chutí do toho, ale kvůli
tomu ještě není půl hotovo. Oběť si možná myslela, že
když s námi naváže osobní kontakt, unikne záhubě, co
myslíte? Zamáčknem ho jako veš! Na zdraví! Na něj, na
balíka!
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Co, naše Oběť byla dokonce žena? To jsme si vůbec
nevšimli! A jestli, tak jsme si toho všimli pozdě! Tahle
mrtvá panímáma v květované zástěře že má být moje
Oběť? Vyloučeno! To není možné! Ta za to vůbec nestála, aby byla mojí obětí. Jak to, že teda tu ženu dál kopu do hlavy svýma bojovýma holínkama? Ach, to přece
nebylo nutné! Vždyť už je mrtvá! Hrůzná postava, zbrocená krví, s tou už nic nenadělám, to je jistý. Co ta mohla pohledávat v boji muže proti muži, to si fakt nedokážu představit. Musím si svoje už ne úplně pravé brýle
Ray Ben na chvíli posunout z čela, abych vůbec viděl,
kam šlapu. Možná chystá úskok, ta žena, a ještě po smrti
kousne mě do bolavé nohy. Ta by sežrala i ruku, co ji
mlátí!
Další: Představujeme koneckonců kulturu pohybu, když
se zatěžujeme závažími života, nene, ne všemi najednou! A pak se hrneme vpřed, abychom si okamžitě stěžovali ještě jednou u někoho jiného. A byli na jedné
pánvi smíseni se vším tím taveným sýrem, co tu vzniká
z tisíců, ba milionů bezprizorných ponožek. Odpor,
projevovaný vůči nám zvnějšku, utužuje přirozeně kontakt mezi námi uvnitř. U ostatních se naproti tomu snažíme pohyb zastavit. Zamilovaní ukazují ﬁguru, my
ukazujeme druhým, kdo je tady pánem. V čem je tu rozdíl. Ovšem jednu námitku už vidím prorážet naší novou omítkou: Kde se z destruktivnosti a nelidskosti stane rutina, nebude možná jednou místo ani pro nás jako
sousedy.
Promiňte, že jsem se právě pokoušel být dobrý! Jdu
zrovna ze starožitností, kde jsem se zásobil starými hodnotami – nové už jsem nemohl nikde sehnat, ty jsou
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vždycky hned pryč, a hned vedle jsou klenoty, kde jsem
se vyšperkoval šperky, a vedle obchod se štítky, kde jsem
se zaštítil štítem. A támhle obchod s rukodělnými výrobky, kde jsem se zakryl dekou. Ne, na výstavu wehrmachtu, proti níž jsem se zoufale bránil, bohužel aniž
bych měl jakoukoli moc ji konečně zarazit, se jde támhle!
Další: Doopravdy jsou ještě lidé, kteří by chtěli vzkřísit
svoje drahé mrtvé! A ta žena tady celou dobu brečí, že
už dneska neexistují žádné hodnoty. Tady jsou! Sledujte mě! Tady je jáma a já se postarám, abyste se zřítil! Ať
mě trefí šlak, jestli vím, kde se zas poﬂakují bonusové
poukázky. Včera jsem určitě ještě nějaké měl, tím jsem si
naprosto jistý. Milý pane! Chci vám jednu nalepit, a vy
tu nejste!
Nebo měla ta mladá žena, kterou jsem předtím zatížil betonovým prstencem a hodil do řeky, hned představovat hodnotu an sich? To si nemyslím. Nebo měl
ten zlatý řetízek s briliantem v srdečním věnci, který
jsem se pokoušel propašovat ze Švýcarska, hned představovat hodnotu an sich? Hm, to jsem nevěděl! Jenom
mě sledujte! Co? Ještě pořád tu zbylo pár žen, co si přejí spočinout na mrtvolně bledých polibcích svých
mrtvých mužů? To je k nevíře. Sledujte mě, ne je! Kde
je asi máme vzít, ty mrtvé? To je máme zase vykopat? To
nepřipadá v úvahu. O to ať se postará někdo jiný. My
radši provozujeme hudbu, která se nám jako zillertalské
nebo oberkrainské skály střepinami ze šrapnelu trefuje
do nastražených uší. Tahle hudba nám rozproudí krev.
Ta by probudila i mrtvé. Ale to zas nechceme, nebo by
ještě vyžadovali vlastní výstavu! Kromě toho nemáme
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zvlášť v lásce outsidery, kteří si ještě nerozmysleli, kam
se mají dát pohřbít a čím se nechat zaštítit a střežit a jakou hudbou se nechat oblbnout.
Další: Ale jo ale jo ale jo, ale není nutné ho zachovávat,
jestli nechceš Právě tohohle outsidera děsně milujem!
Blížíme se k němu, přirozeně zatím trochu nesměle.
V naší televizní místnosti visí cedulka: Absolutní klid,
prosím! No fajn, tak holt jsme v klidu. On ale ne, takže
my taky nemusíme. A nekouřit, i když už dávno hoříte!
No fajn, tak holt nebudeme kouřit. A tady je ten outsider, a přesto kouří. Fajn, takže my můžem taky!
Další: Ta bestie zničila úplně sama za jedinou noc šestnáct aut, a pojišťovna teď nechce platit! Právě v našem
novém osobním automobilu bude víc místa než ve starém, který jsme prodali i se záložníkovými brýlemi v přihrádce na rukavice. Snad se z toho fungl nového hořícího letadla nebo z letadla plovoucího v řece či
z doutnající noční košile z perlonu dostaneme včas.
Snad se o nás dá uvést něco zajímavého! Víte co? Z náš
všech se můžou stát outsideři, když to musí být. Ale kde
pak bude naše vnitřní strana, naše teplé futro? V zimě
ho totiž budeme potřebovat!
Když se objeví nějaké hnutí a bude nás chtít uvést do
pohybu, rozhodně to bez váhání uděláme. Protože se
rádi hýbeme. Přímo na to čekáme! A naše těla na to čekají taky. A my můžeme kdykoli uvést do pohybu něco
ještě mnohem většího, dnes kupříkladu tuhle velkorysou mísu s nářezem, šunkou, sýrem, salámem, která se
sem čerstvě kutálí z kuchyně. Viděli jste už někdy mimo
svoje tělo něco tak překypujícího?
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Další: Celou naši skupinu tvoří najednou samí mimoni
a outsideři! To jsme dřív nesměli, proto jsme takoví teď,
a to z gruntu. Neexistuje, aby někdo nebyl outsider!
Přesně tenhle model jsme si v katalogu vybrali, protože
když si ho tak postranně, ne, po stranách prohlížíme,
můžeme skutečnost vnímat tak omezeně, jak jen chceme. Vůbec nebyl drahý, ten model. Můžete si ho dokonce podomácku sami vyrobit! Podržte si před obličejem prkno nebo kus kartonu, to jde v nejhorším taky,
ale nesmíte při mluvení moc prskat. Když chcete svoji
oběť navíc i pořádně znehodnotit, musíte holt strčit její hodnotovou kartu tady do toho poklopce! Můžete
použít i svýho ptáka, pokud zrovna nemáte po ruce jinou hodnotu, a kontrolor už stojí tak těsně za dveřma,
že vás od něj dělí už jen dech Všemohoucího!
Další: Potřebujete se ještě trochu zorientovat? Tady, tuhle turistickou mapu jsem vystál támhle v kiosku, bylo to
celkem snadné. Jen o Ježíši Kristu se říká, že vstal
z mrtvých. Ale i mně se předtím beze všeho podařilo nakoupit bez hotovosti.
Další: Myslím, že další stupeň našich zločinů proběhne
přibližně tak, že porušení normy už nebude spočívat
v zabíjení a ničení lidí, vždyť jsme už skoro všechny zabili, pokud jsme náhodou občany států bývalé Jugoslávie nebo nějaké jiné hrozné země. Lidi dokážou podle
okolností, když se jednou utrhnou ze řetězu, ty okolnosti, zajít hodně daleko. Dokážou se dokonce potloukat v Africe. Kde to vůbec jsme? Nezašli jsme snad taky
moc daleko? Ale co, na každý pád jsme venku, jedno,
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kde jsme byli předtím. Co nám to dneska ráno, prostě
jen tak zabalené do novin, položili na práh? Vždyť se to
ještě hýbe! A kape z toho! Nepohnulo se to svědomí,
které nám ty noviny, co jsme pracně uhladili, abychom
si mohli přečíst dluhy na svém účtu, už poukázaly na
poštovní konto, aniž bychom jim dali převodní příkaz?
No, aspoň máme dobrý pocit, že jsme při dlouhotrvající sběratelské činnosti nasbírali tolik svědomí.
Další: Ne, tady čtu, že nový model svědomí ještě vůbec
není na trhu. Možná jsme si měli radši koupit starý, než
byl ten chatrný nejistý artikl deﬁnitivně rozebraný. Přirozeně! Proto nám ho taky nemohli dodat! Měli jsme si
radši koupit knížku od paní Autorky, říká obchod s rozumem. Pch, když se tak dívám na svědomí v podobě
téhle ženy, tak musím upřímně přiznat: to nemám radši vůbec žádné! Však něco uvidíte! Nebudeme mít zábrany a nebudem se stydět. Uděláme to nejlepší, co se
dá, jako ta ﬁrma, co dál přimíchává cukr do dětských
čajů, i když už dávno prohrála soudní spor.
Další: Z kostelní věže byl dřív krásný výhled, ovšem kostelní věž jsme úplně novou estetickou metodou vyhodili do vzduchu jako první! A domy vedle taky. Teď se cítíme tak nějak sami. A tak ustupujeme zpátky ke své
skupině, když už nenacházíme žádné jiné skupiny, protože jsme okolí důkladně vyčistili, všechny marody i plenící hordy. Je pro mě těžké snášet, že i moji protivníci
nosí tu super frizuru z války v Zálivu a holinky marnivých dětí velkoměsta, jo, ty šněrovací boty s ocelovými
špičkami! Ne, vidím, že naši protivníci nosí tenisky
značky Nike, jíž dávají přednost. Takže. Nejdřív to by-
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ly nepolitické kolektivní delikty.
Lahve, plechovky, klobouky, čepice, ruce lítaly, těla
padala, až nás to hřálo u srdce. Zněly vánoční písně, ačkoli vůbec nebyly Vánoce. Kdo už rukama osobně ubil
nebo uškrtil šest lidí? Nikdo, řekl bych ještě před pár lety. Dneska vím: hodně z nás, ovšem většina jako pachatelé od psacího stolu, kteří radši usnuli, než by u psacího stolu nastoupili službu a vytočili určité číslo, poskytli
podpis nebo složili protestní báseň. Patrně nám už dnes
večer nebude možné prokázat, že jsme vůbec nic neudělali. Bývali bychom potřebovali ještě jeden rok, pak
bychom mohli naprosto všechno bez jakéhokoli přesvědčení a pojmu o hodnotách zrovna tak neudělat, bez
problému! Ne, nemohli bychom dělat vůbec nic. Ale bohužel bylo zkušební uspořádání pro nicnedělání příliš
brzy narušeno vpuštěním světla a vzduchu a přijetím zahraničních konzerv, které konečně smějí zas napochodovat. Dneska to vypadá, jako bychom prohráli jenom
proto, že druzí byli silnější než my, to se nedá nic dělat.
Musím to teď pro jednou nechat tak, protože psací stůl
se vším tím papírem je pro mě moc těžký, než abych ho
dokázal uzvednout. Přitom bych si svoje slova, co se mi
na něm vrší, tak rád schoval na pozdější dobu, až bude
zase mír. Ale pak už třeba nebudou nikoho zajímat.
Další: Ano, byli jsme odvoláni z pole, dřív než se mohlo
namáhavé cvičení proměnit v radost z opanování. Bohužel. No, u mě ne. Já se prostě opanovat nedokážu.
Žena: Člověk už si dneska nedokáže představit, když vidí lokály a předzahrádky ověšené mladými lidmi, že tehdejší pachatelé, tedy ti ze zítřka, taky byli a budou mla-
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dí. Moje oči ještě pořád zraňují ty kapsáče, tenhle střih
se v New Yorku už pět let nenosí. Přesto! Teď to teprv
začne! Forever young! Na to se snadno zapomíná! Nejdřív se cvičili v zabíjení a potom ta chvíle, kdy se to
zvrhne ve vybroušený um. Skateboardy! Inline-bruslaři! Snowboardy! Snowbizz!
Kdo tohle všechno neovládá, může jít hned pod
sprchu, i když se vůbec nezpotil. Nebo klečí celý den ve
svém pokoji na podlaze a hledá kontaktní čočky, protože jinak by zůstal věčně bez kontaktů, auau! Co jsem to
zase řekla? Není jedno, kdy a kde je člověk mladý. Takže tady mě ti mladí deﬁnitivně odrovnali, ačkoli jsem se
sama ještě cítila tak nějak mladá; a támhle už se zase
shromažďují, mladí, o nichž jsem si vážně myslela, že je
můžu získat na splátky přelivem, rtěnkou a zapáchajícím krycím krémem na vrásky. Ovšem královna Amazonek ze mě kvůli tomu nebude! Připadla jsem těmto
mladým mužům štěstím silnějšího, ovšem mě, ženu, která patří minulosti, zřejmě zas bez okolků propustí. Někteří přicházejí několikrát, aby se mi vysmívali, ovšem
neudrží mě, ani v paměti ne, což by podle zákona války
mohli. Čekám. Největší potupou je, že se mnou, přece
jen starou nabroušenou válečnicí, pokaždé dají
strhnout, dokonce vůči mně bez vyzvání stále energičtěji zůstávají ve značné vzdálenosti. Nic je u mě neudrží, nic je nedokáže zadržet, a já jsem přitom hráz, o niž
se roztrhla už nejedna loď. Hráz, co se staví na odpor.
Přibližují se. Nikdo mě nevidí, ani když už je příliš pozdě a lodí to hodí o mříž. Jo, jak rychle se něco semele!
Další: Protože u toho nikdy nejste dost blízko, řeknu
vám, jak to bylo: Takže tadyten kluk hledá posilující lát-
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ku pro oči, protože oběti jsou dneska tak malé, že už se
skoro ani nevyplatí je vyrábět. Nebo se musí dát pod lupu nebo čočku, aby se zdály větší, než je skrzevá sebe
necháme shořet. Už se za ně vůbec nic nedostane. Každý okamžik jízdy, kdy pádíme a kloužeme, si musíme
vychutnat, než se zvrhne ve strojovou rutinu. Nejdřív
ještě čekáme, jako nečinně o sebe opřené žebříky, pak
lehké chvění, rozkmitat do výšky, vrháme se sami po sobě vzhůru a pak, někdy, to najednou jde! Super! My!
Mladí mladí mladí! A vysocí jako štábní hůl. To je možná důvod, proč jsme to neměli dělat, ačkoli jsme to udělali? Co myslíte? Jména našich protivníků vám jistě moc
neřeknou, protože tihle čím dál otylejší kluci jsou přece
všude na světě stejní.
Žena: To je možná důvod, proč všichni všude dělali totéž. Neuvázali si zástěry jako my, nevařili, neprali jako
my, neuschli, mají věčně mokro za ušima. A co už vůbec neudělali: že by se rozdělili. Což ani nebylo nutné,
protože bohužel měli trochu převahu, totiž přes váhu,
a proto je nešlo přehlédnout, když proti vám, svým protivníkům, nastoupili a nemohli přirozeně vyhrát.
Vstávám zděšena ze svého místa. Zimomřivě se halím
do téhle země, jako by to byl plášť. Jak příjemné, že už
na ní není ostnatý drát! No, odeberte mi už můj hodnotový katalog, už sotva ho udržím! Tyhle katalogy jsou
dneska stejně až moc závažné, žádný div, že se jich
v první řadě ujímají takové důležité ženské jako já. Dřív
takové sešitky, dnes úplné cihly, rozdrtí člověku práh
u dveří. Myslím, že elektrické přístroje a drobnou elektroniku by teď skutečně mohli z těch fasciklů vystrnadit.
Žijeme přece plně pod totalitní nadvládou mikroproce-
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sorů, totiž mikroprocesů.
Něco mladému člověku vklouzne do ruky, je to hlava
jeho kočky, která je ale okamžitě odhozena na zeď, příště to bude joystick, který se mu aspoň podrobí a v mžiku mu otevře nový svět, co si přál k narozeninám, ten
kluk buršácká. Na tomto světě, když je jednou instalován, už pak ovšem nejde nic změnit. Další hra už v tom
přístroji uvnitř není. Makroprocesy, další kniha, další
hala. Cokoli bližšího o podmínkách individuálního násilí se dozvíte u pokladny, kde vám kdykoli poskytnou
informace, aniž za to budete muset zaplatit; kolektivní
akce pouze u hlavní pokladny v prvním patře.
Nestálo mě to vůbec žádnou námahu, všechno to tady napsat, ale teď bych se toho přesto ráda zbavila.
Moralista se vyznačuje tím, že ho dnes rozčiluje to,
zítra ono, a nikde nenachází známku budoucí skryté odpovědi. Já idiot, ve vodě je zřejmě odpověď, tam ve tmě.
Ze země vystoupí potápěč, snad dokonce víc potápěčů. Vláčejí za
sebou silně se vzpouzející Elﬁ Elektru, možná v síti. Jednu chvíli,
protože je pro ně moc těžká a moc se brání, ji nechají ležet vzadu.
Potlesk! Potlesk! Dobře. Děkuji. To stačí, už jsem to
slyšela.
Potápěč: Opustil jsem pomalu plující loď, na nebi nebylo vidět jediný plačící oblak Jediného Nesmrtelného a co
to jen je na té zelené pastvině? Skvrna? Ženy jsou ve své
prapodstatě chlípné – sálá z nich nikdy předtím nevídaný nárok, který mě bez přestání pokouší. Radši si ale
počkám, až přijde ta pravá. Nikdo si nepamatuje svoje
narození, proto jsou ženy taky tak málo populární. Jsou
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tak slabé! A přitom se dnes dokonce věnují všemožným
sportům!
Například moje sestra Elﬁ Elektra z Bregenzu – škube
cukajícím se uzlíčkem. Povolím jí zde krátký pobyt. Její problém je, že pro ni je viditelné, jak se zdá, jedině to, co v sobě ukrývá něco skrytého. Každý kámen obrátí, protože
chce bezpodmínečně najít hnízdo zmijí. Její sport spočívá právě v tom, že nemůže nechat nic, co se ukrývá,
na svém místě. Ale to, co tu jako pes vyhrabává, přece
bylo celou dobu vidět. Proč si namlouvá, že to viděla jenom ona? Jenomže do jejího myšlení to dorazí až ve
chvíli, kdy to viděli skutečně všichni. A teď se tady přede
všemi roztahuje, směšně panáčkuje, vrhá se na nás jako
zima se sněhem. Já mám lepší věci na práci. My, mladí
muži. Většina z toho, co vůbec existuje, a navíc tolik
z nás! My, budoucí pokolení! Vůbec nevím kam s námi,
aha, teď vidím kam, ne, ještě to přesně nevidím, ovšem
přibližně to vidím, to mi stačí: pryč s individuem a blíž
k masám, abychom mohli udeřit ve stejném rytmu, dokud ještě máme čas, než nás jednou porazí. Hlavně že
pozdě stárneme. Kam se podíváte, všude najdete někoho z nás, a ne takové jako vy nebo Elektra Elﬁ! Ta bere
vždycky všechno tak vážně. Vystřílela všechny šípy, aniž
by se jediným treﬁla. Neslyší nic než rozpory, a přesto
ne a ne rozevřít klín, protože sama sebe považuje za nejkrásnější. Z ní se dítě nenarodí. Je zatracená a zašitá.
Vzhůru, Slunce ať se zřítí na Zem! Síť ať je napínavá! Ať
provazy povolí, léčky nechť lákají!
Tolik mladých mužů, a žádný z nás není hádankou.
Jsme tu a už tím jsme to my! Ale vždycky tu nebudeme.
Náš dětský začátek a nedětský, neodvolatelný konec,
kdo to říká? Ne, naše bytí nebude mít nikdy konce, ne-
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bo přece, ano, skoncujeme to, kdykoli budeme chtít
a s čím budeme chtít, a sice s vámi skoncujeme teď hned.
Z nás neumře nikdo sám v noci. Jdou s námi! Mladí.
Mladí lidé. Juchů! Budeme mít vliv jenom sami na sebe,
nebudeme poslouchat cizí našeptávání. Proč se neřídit
podle toho nejvyššího, podle sebe? Nebo podle přírody,
která je ještě větší než my a právě někoho s požitkem drtí
kusem skály. Takže před ní musíme kapitulovat dokonce i my. Přesto máme přírodu vyloženě rádi.
Ta i nás předčasně sprovodí ze světa. Nevadí. Chceme
přece neustále objevovat něco nového! Jednu naši část
skrývají kalhoty. Jinou naši část obchází hrůza. Jo, vidíte naprosto správně, je v nás jakési puzení, osobně bych
tomu neříkal touha, ovšem přesto si po jisté době všimneme, že už nás to zase pudí do obchodu s botami, ne,
tuhle touhu bychom neměli podceňovat. Takže, tyhle
boty si vezmu a tyhle taky: to je jedna z nejčastějších vět,
které se vyskytují v souvislosti se mnou. Podle chuti
a značky, podle poloměru otočky a turba, super nebo
supernormal. Co, ženy by do toho taky chtěly mluvit?
No, tak hodně zábavy! Město patří nám! I země se brzy
budou pohupovat v bocích podle naší muziky, rozehřejou se a rozpálí, zná to každý policejní a hasičský sportovní klub. My se před každým nasazením cvičíme ve
vznícení a potom oheň, kterým jsme se podpálili, zase
uhasíme a pak založíme jiný požár někde jinde.
První: Jo, když je někdy pořádně horko, jdem to hned
hasit. To se musí změnit. Když všichni všechněm všechno dáme, tak všichni dohromady nebudem mít nic.
Elﬁ Elektra se teď objeví dobrovolně, poněkud pošramocená, ale na
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novém horském kole, při jízdě, bez dechu: Promiňte, bohužel nedokážu seskočit a nezpůsobit ještě větší zmatek. Takže
docela krátce: Mamka dala otce pohřbít jako psa, zahrabat bez pohřbu, předtím ho, což už vůbec nebylo
nutné, zase vyhrabala a páchnoucí zdechlinu v zubech
dovlekla do blázince. Teda nejdřív do takového soukromého domova, jasně, kde muselo v jednom pokoji spát
dvanáct osob, protože majitelé domova, což byl vlastně
úplně normální rodinný domek, ovšem s deseti apetýtlich povlečenými postelemi na pokoj, hmmm, mňam!,
ovládali umění vystoupení, přijetí a zmizení zvlášť dobře. Všechna ta nařízení! Sakra sakra! V ložnici se nesmí
kouřit. Se spolustolovnicí u snídaně se nesmí mluvit.
Se spolubesednicí se nesmí šoustat. Z krásného výletu se nesmí utíkat. Dovnitř se ti idioti dostali fofrem, ven
je tiše vyváželi, artikl, co nic neváží, členy nového domova, lehčí než der, die, das. S novým lidským zbožím
jsme pak zaskočily my, mamka a já. Taťka! Neskončí
v lázni, vždyť taky nebyl žádný král, skončí v nemocniční posteli. Tati! Jak je možné, že můžeš žít, a být přitom
neviditelný? Super! Potřebuju někoho hlasitějšího, než
jsem já, a jéje, já už mám někoho hlasitějšího, než jsem
já! To zaplatíš ty, mamko, abych za to nemusela draze
platit já. Taťku jsi, pokud jsi měla publikum, pořád tak
ocucávala, pak ovšem promptně zahrabala do provizorní králíkárny, kterou jsme vlastnoručně vyhrabaly.
Aby už konečně přestal s tím breptáním a kňouráním.
Tak teda, muž musí pryč, to se nedá nic dělat! Zavoláme
holt sestře Ismeně, aby s pohřbíváním trošku pomohla!
Kdyby měla mamka kolo, šlo by to tam s ní rychlejc.
Dneska je na ježdění moc stará. Kdysi dřív to uměla
moc dobře. Hodně krásných túr absolvovaly, ale přesto

¬130

neunikly svému nešťastnému pohlaví.
Sestru nenáviděla, tchána nenáviděla, švagrové nenáviděla! Samé kanálie! Takže rychle pryč: Do hor, do
Benátek, vzhůru na Velký benátský okruh, ne, to by bylo pro to kolečko přece jen moc vysoko. Rozdrobila taťku, který měl jedinou chybu. Bylo by bývalo lepší, kdyby padl ve válce, ale do války on nesměl, na základě
temných rasových důvodů, které prý obec ještě dneska
rozprodává, neboť místním staršinům připadají ještě pořád natolik cizí, ty dobré základy, že by na nich vlastně
mělo žít mnohem víc lidí. Aby pak nikdo nechyběl, až se
zase jednou řekne, že někteří chybili. No, teď jsem zase
jednou silně přeháněla. Ale poslouchejte sami, co říká
starosta! Má to být přátelštější a světlejší, taky vyšší, pak
budeme i my přátelštější, světlejší a vyšší.
Tak tedy vejdi, světlo, a posaď se! Přitom byla ta cesta pro taťku jako muže tak dobře připravená! Jeho hrob
mohl být dobrou útěchou, jako uzdravení Niki Laudy
tenkrát, jak jsme se o něj všichni tak třásli!
Můj taťka byl král a umřel tak bídně. Přitom měl, přemožen oštěpem, odpočívat pod mým psacím stolem,
místo abych tady seděla já, jeho vražedkyně, a mlátila
do kláves, až mi zpod nehtů stříká krev! Aspoň nějaký
užitek to má. Mamku jsi ale zabil ty, brácho! Já jsem na
tom možná taky měla podíl, co na tom. Nikdo přesně
nevěděl, co se tu stalo. Takže já tu ležím mamce na
prsou, kojenec, co jí ospale a líně vysál mlíko, jsem a zůstanu jejím dítětem, se zubama nebo bez nich. Moje zuby se lidem nelíbí, ale já jsem zkušená stará kousavá fena, proto je ještě budu potřebovat, myslím zuby, no, lidi
přirozeně taky. Věčně potřebuju publikum! Takže mamka dala taťku do špitálu, rozum položila vedle něj jako

¬131

vnitřnosti od kuřete a já s ní teď mám žít v jejím domě až
do konce. Já se svým balíčkem mozečku v mrazicím boxu. Třeba z toho mamka udělá kostky a hodí je do sklenice, aby mezi námi dvěma bez citu bylo konečně jasno. Žádný div, že nikdy neroztaju!
Osud má být tedy vinen tím, že taťka zblbnul, a ona
s ním teď chce spočinout ve stejném hrobě, který je už
dlouho předplacen na sto let dopředu! I mrtví se dají
koupit. Je mord sport? Myslím, že je nutno rozlišovat:
ne vždycky! Je Bůh nepřítel? Myslím, že je nutno rozlišovat: ne vždycky! Znamená umřít spát, aby spolu lidi
mohli i pod zemí kopulovat? Myslím, že je nutno rozlišovat: ne vždycky! Říkám jen, že taťkovo tělo bylo celý
život na ostří nože vzdáleno od brousku mojí matky.
Tam už se dávno nic neodehrávalo. A dál říkám, že celou dobu mluvím, přece to sami slyšíte, ale je to, jako
bych mluvila k náměsíčníkům. Na shledanou.
Nejistě na kole odjede.
Jiný Pachatel jako by se nic nestalo: A nás na ulicích hlídají dokonce kamery, abychom se nesrocovali. A tahle se tu smí
volně poﬂakovat!
I vlastní vězeňské cely udusali z hlíny pod stadionem!
Aby nás nemuseli transportovat moc daleko. My ovšem
nevěnujeme těm kamerám žádnou pozornost. Přesto
nás vidí. Pokaždé pro nás vyberou pokročilé sportovní
stadium, ve kterém nám sportovní dozorci můžou zaživa pít krev. Chytáme se zespoda pevně kamenů, naše
plíce těžce oddychují, bodáme kolem sebe do stran jako
vosy, avšak tyhle disciplíny tu nejsou zastoupeny. Pošlapou nás, i když jsme si mysleli, že jsme schovaní.
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První ho kopne: Maskujeme svoje skutky, když říkáme, že
je válka. Věnuji se boji. Žádný boj si nedaruji. Tak jako
si dříve žádal mou duši Bůh, žádám si teď já oběti! Své
Oběti: Věnujte mi prosím svoje tělo, abych mohl sport,
který byl kdysi kultovním jednáním, proměnit opět
v jednoduchý, ovšem jistě nikoli nezajímavý tělesný výkon, který by možná, to mluvím teď jen tak do větru,
hodně lidem něco přinesl. Za předpokladu, že je pro to
dokážeme nadchnout. Ale určitě jo! Proč byste jinak zapínal svůj přístroj? Ten červený ﬂek na vašem koberci,
jo, ten před televizí, kde jste minulý týden rozlil víno,
brzy vybledne při všem tom slunci, co denně pouštíte
dovnitř. A přede mnou, svým vrahem, byste chtěl zavřít
dveře? Už zaživa mě živíte! Modré záblesky za okny mi
dokazují, že jste se připojil, odpískáno! Úbytek lidí na
ulicích v určitou dobu mi to dokazuje též. Kdo by jinak
asi tak moh ten úbytek lidí na ulicích způsobit?
Tady, podívejte se – ukazuje na svou Oběť – exemplář ducha, jenž umírá a vytéká z koutku úst jako slina, zatímco jeho majitel ještě škube hlavou a nohama jako pes ze
spaní. Zvratky z něj pak vysyčí jedním proudem, je jich
hromada, jsou teplé a rozkládají se těsně kolem něj. On
sám už taky leží. Měl to zapotřebí? Jo, měl to zapotřebí! Byl na tom dokonce závislý, tak jako je každý z nás
závislý na druhém. Třeba s nima později zas bude rád
žít pohromadě, se zpěváky německých lidových písní.
Příští přenos bude dokonce z jižní Afriky! Někdo jiný
je radostný, a přesto neveselý. Jen si tak poskočí, jako
jeho pták při čurání. Ruka zůstane suchá. Zato žádné
oko nezůstane suché. Vina se spláchne, huí, je to jeden
z těch moderních pisoárů, kde se voda nepřetržitě valí
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přes skaliska, a sice sama zavlažována tichou hudbou.
Nikoho nestihne prokletí. Nikdo nepadne. Bez poslušnosti žádný velitel, který by nám velel: volný klus, běh
pozpátku, běh stranou, po patách, zvedat kolena, chůze s kroužením ramen, klus, dlouhý krok, prudce zvedat kolena, rychle po patách, krátké sprinty, paty k hýždím, rozkročit, nohu na lavici (vpřed), nohu na lavici
(stranou), kroužit rameny, otočit trup, potom: Krátce si
v duchu projít celý běh, dobrou nebo špatnou variantu.
Dobíhat, vyklusat, v duchu si závod zopakovat, protahovací program. Bohužel se někdy skutečná výkonnost
mužstva nemůže plně projevit. Důvod: Příliš velké nervové zatížení.
Další: Ty myslíš, že předurčená Oběť má před nás z těla
všechno vysypat jako Mikuláš z pytle? Nebude jí to ale
nic platné, když to udělá. Protože nás určuje jedině situace, ve které se ocitneme. Ukazujeme čisté ruce. Takže poslouchejte: já mám taky matku, ale mě by nenapadlo rozkrájet ji nožem na kousky a hlavu pak postavit
do výlohy jejího malého butiku s prádlem, aby si mohla třeba ještě zazpívat písničku, která mně, jejímu vrahovi, pravděpodobně jako tolik věcí na ní zas nebude
po chuti. Doprovod tentokrát nebude ode mě, nýbrž
z CD přehrávače. Cože, ona by doopravdy ještě zpívala,
kdyby mohla? A byl by to zpěv pomsty, píseň zemřelých, která pronikne vším. Obsah písně by pojednával
o tom, že člověk nemá zabíjet žádné pokrevní příbuzné,
že má převádět slepé a před odstříknutím se má trochu
protáhnout a natáhnout, když po tolika konkurzech konečně zakotvil u hasičů? Tu píseň neznám. To cédéčko
nemám.
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Jsem následujícího mínění: Nikdo by neměl být nucen chodit sám. My už nepotřebujeme žádnou sjednocující ideu, žádný cit, žádné plány! Potřebujeme němé
pantomimické gesto, němý pohled, krátký pohyb ruky
a neuvěřitelnou rychlostí, že by nás sotva spojil nějaký
společný zájem, byť jen volně, jak se tak často stává, nastoupíme, zaútočíme, utečeme, takovým tempem, že
rozvoj naší výkonnosti lze hodnotit leda jednoznačně
pozitivně. Teda, myslím, že slepým je jedno, když musí
jít do tmy. Neříkal vždycky tvůj taťka, vyjmu ti jedno
oko, Elﬁ? To ještě vůbec nic není! Že se staneme jejich
vrahy, si všichni kolem uvědomili v okamžiku, kdy předjely náklaďáky, aby je doprovodily tam dolů. Teď jsou
deﬁnitivně vyloučeni z našich družných slavností, kdy
se 80 000 lidí škrábe po kluzkém svahu, jen aby slyšeli
slabý koncert, který by se sám ani neudržel na nohou.
My, spodina této země, si teď jdeme vstříc, jakože na
vstřícnost se můžem vždycky spolehnout. A všichni ti lidi utíkají pryč, aby se nedostali pod kola našich závažných trestných činů, vrhnou po cestě k nákladnímu autu a jsou pak nechutní, ovšem beztak už nedostanou nic
k jídlu. Pán Bůh nepotřebuje náš pokrm, pohltí nás rovnou sám!
My se ho přesto nebojíme. Naše kostely můžou ve
vesnicích bez obav zůstat. Naše oběti se nás bojí, přestože nás aspoň vidí. Říkají, že jsme krvelační. Prosím
vás, to přece vůbec nebylo nutné, protože my budeme
tou dobou někde úplně jinde, až se nás na to za rok, za
padesát let budou ptát. Pronásledujeme je, řítíme se na
ně, vymažem je z obrazovek. A pak budeme všichni společně někde jinde. Jo, my jsme teda byli někde jinde,
a navíc naše Oběť není vůbec člověk. Sice vypadal jako
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člověk, ale prosím vás, žádný člověk to být nemohl, jinak bychom ho přece nikdy takhle nezřídili! Ty výkřiky
prve, slyšeli jste je? Ty nářky, že umírají rukou dětí, slyšeli jste je? Třeba padla na dům Oběti náhodou tma,
a proto už ho není vidět? A nás taky ne, nás, co jsme čin
vykonali, podobni horské lvici, ženoucí se rozlíceně a ničivě dubovým hájem?
Jsme přece všichni jenom lidi! Rozprskneme se jako
Pan Smetana pod tloukem, pan Plukovník pod Vůdcovým rozkazem, protože: sáhnout na sebe nedáme,
a tlouct už se vůbec nedáme! To radši budeme tlouct sami! Je to jedině výkon, co sčítá roky našeho života, čím
míň let, tím většího výkonu se dá dosáhnout. Čas chápeme jako výzvu, abychom byli veselí, jak jen možno.
Být veselý, k tomu je potřeba málo. Díváme se lidem,
kterým jsme zkroutili ruce za zády, mlčky do očí a hledáme tři orientační body pro popruh k nám, které jsou
tu pro naši vlastní bezpečnost, a pak strhneme volant,
protože nám se přece nemůže nic stát, nám nafoukaným
nárazovým pytlům. Rozcházíme se tím se vším, co nám
bylo lživě předestíráno jako cesta. Z toho se lehce může
stát něco jako svátost. Nebo spíš rituál? Posvátné proměňování života ve smrt? Ale Bůh to myslel obráceně,
totiž že by chtěl být proměňováním jako mrtvý vzkříšen
k životu. No, mezitím mu snad dojde, že to nejde. Podívej: Tady tomu muži taky teče krev z mnoha ran, které jsme mu způsobili, a má velké bolesti, jak mi prve naprosto otevřeně svěřil v jedné z mála klidných chvil. Teď
už ale hodnou chvíli neříká vůbec nic. Rozhodně ne od
chvíle, co jsme na něj provedli svůj poslední osvědčený
útok. Vzhůru na Dachstein! Mocná horo! Mocné zvolání! Ó ne, to mocné zvolání se mi bohužel nezdařilo.

¬136

A kdyby se podařilo, nebylo by ode mě. No, zbytek ujde.
Další: Ale muži se přece nedá darovat nedostatek! Pomysli na celibát katolické církve! Kdo by si ho tak vzal?
Jenom teplouši ho ještě berou! Tím, že ti ubozí lidé,
buďsi to představení své obce, něco nedělají, věnují toto nic Bohu. Za to jsou obdivováni, ovšem ne Bohem,
jehož osobní výkony se hrozně smrsknou, když se člověk jednou zblízka podívá na jeho zástupce ve starých
Hondách a Mitsubishi. Dokážou víc, než na co vypadají! Jak to že zástupce vůbec může něco požadovat?
Sám by nám měl něco přinést! Jak lze řádně zastupovat
někoho, kdo byl přibit ke svému vlastnímu cvičebnímu
nářadí. To není snadné. Budu argumentovat takhle: Přesto existují lidé, kteří nemají nic než své náboženství,
ale toto nic je pořád lepší než něco, co existuje, aniž by
cokoli zamýšlelo. Podívejte se, přesným protikladem toho jsou sport, hudba a náboženství! Ty mají něco na
mysli. My si to sice myslíme taky, ale co? To je fuk. My
jsme též zcela toho názoru a pak zas nějakého jiného.
Díváme se na zápas a pak se díváme na běh mužů na sto
metrů a potom se díváme na běh na dvě stě metrů, taky
mužů, protože ženy myslím na tuhle vzdálenost neběhají, nebo jo? Ach tak, promiňte, děkuji za upozornění,
přirozeně, co dokážou muži, dokážou ženy taky. Řeknu
pouze Devers, Ottey, Torrence. Myslím, že ty by dokázaly strhnout dokonce i tohohle Pána Boha, kdyby nebyl pevně ﬁxován šrouby.
Další: Bohužel musíme momentálně bojovat s vteřinami,
a ne s vkusem partnera, který si nevybral nás. Vezete se
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s bouřlivou dobou? Ani ne? Ale vy se přece neustále po
něčem vozíte, paní Autorko, co je to? Nechte toho! Přenechte to mně! Při sportu nebojujeme většinou osobně.
Dokonce i když osobně nastoupíme, dokážou to jiní
vždycky líp. Takže za sebe rovnou necháváme na obrazovce bojovat jiné. Sport není nic, to je moje upřímné
mínění. A stejně tím, že existuje, lidi rozčiluje, protože
většinu z nich odsuzuje k nečinnosti u přístroje, kterou
si pak někdy přirozeně přejí násilně ukončit. Jinak to
nejde.
Vcházejíce do domů, vycházejíce z domů. Nadcházející nicota mezi námi je tišší než rozum, který přece jen
moc mluví, přesně jako já, ale už jako já nic neříká, než
ho porazí. Uklání se a ukazuje, jaké by to bylo, kdyby
mu nechali jeho sólový výstup na ledě. Přejel cílovou rovinku v pelotonu a teprve cílová fotka poskytuje informaci, čí prsa byly na předním místě.
Elﬁ Elektra krátce vyleze, dostane kopanec a hned zase zmizí: Moje
ne, někam jsem je založila, nemám ponětí kam. Už delší dobu jsem je neviděla. Nemůžu je prostě najít! Někdo
už to necítí, když padne. Mohli jsme ale reagovat s trochu větším klidem. Ne?
První si jí nevšímá, druhému: Myslíš, že nic, totiž sebe, přinášejí jako lidskou oběť? A to má být jejich vrcholný výkon? Teda já nevím… To my můžeme dát víc. My věnujeme aspoň opravdového člověka. Přinášíme ho jako
oběť, v tom jsme dobrý. Kolem dokola sténání. My jsme
na místě. Je to buřt. Doufám, že vytváření lidí bude jednou zas veselejší než tadyto! Pan nejvyšší sudí nám beztak vezme každýho, koho jsme upravili. Nemá žádná vý-
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běrová kritéria. Ale my můžeme ještě pořád podat dovolání nebo si vyrobit nového člověka. Jenom se bojím,
že bude pak zas děsně trpět uraženou ješitností. Co bychom mu tak proti tomu namontovali?
Další: Ctižádost je nejsilnější lidský pud. Rozplyneme se
sami sobě na jazyku, dřív než se vyslovíme. Rozčiluje
nás, když nikdo neposlouchá. Neutíkáme před sebou,
protože k útěku patří rozmanitost tvorů, kteří se vzájemně snaží odhadnout. Kdo je silnější a rychlejší. My
jsme všichni jedno a totéž. Jeden za všechny. My nejsme
připoutáni ani k lidskému tělu. Jenom jsme ho strhli
s sebou, když jsme se na skateboardech hnali útokem
vpřed nebo na horských kolech nahoru a dolů. Proto od
sebe lidi nejdřív odpoutáme. Než se vrhneme do bílých
hlubin. Zatímco autobusy jako žraloci táhnou ulicemi,
vyplivujíce krvavé zbytky.
První: To vůbec nic neznamená, když se tu kola našich
nebezpečných podstavců najednou ztřeštěně prohánějí
úplně sama, jak rozdovádění psi, a klouzáním, skákáním a otočkami ve vzduchu vytvářejí novou situaci,
z níž se pak bude vycházet, až se bude muset volat horská služba. Tedy, pokud se pak bude ještě vůbec chtít
vycházet! Někdy ztrácíme chuť. Bůh za sebe taky nechává mluvit svůj nástroj, bez nářadí bychom ho možná nepoznali. Mohl by to být libovolný dlouhovlasý
mladík, který si ještě neudělal ohon.
Další: Je fascinující, jak naše Oběť předtím vzdorovala
smrti, taky vás to napadlo? My nad ním s havraními
křídly, stínem, co dokáže křičet! A co mu to vyneslo?
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Nemohl nás vzít s sebou!
Další píchá do Oběti nožem. Ta zůstane konečně ležet: Neberte si to
prosím osobně!
První: Tohle ovšem přece jen nebylo nutné. Jemu bylo
od počátku jasné, že se neocitl v kruhu přátel, když nás
uviděl.
První: Ve třiatřiceti jsem jako Ježíš přestal počítat. V pětasedmdesáti přestanu být mladý, přestanu růst, snít
a budit se hrůzou z toho, čeho jsem schopen. Já sám nepovažuji své hrozby za bezvýznamné, protože vím: Jednou se každý může stát obětí, někdo i častěji. Proto jsem
teď docela zticha, aby si mě nevšimli. Pozoruji dnes rostlinu na cestě, zvíře v křoví, bzučení na okně, ovšem
doufám, že zítra nebudou pozorovat mě! Dnes jsem ještě bezvýznamný, ovšem to nejdůležitější často vyroste
z toho nejbezvýznamnějšího, libovolný příklad: housenka a motýl. Nebo: velká strana ze svobody, která je
přece spíš malá.
Autorka opět vystoupí, kulhajíc a v dezolátním stavu. Může se také
nechat zastoupit Elﬁ Elektrou: A já sama jsem při tom pomáhala, když mého taťku vraždili. To jsem vám chtěla ještě jednou říct, když jsme teď tak pěkně sami mezi sebou.
Nechte mě prosím jednou aspoň vymluvit se!
Podívejte se, to je jeho bota bez nohy. Tady jeho kapsa bez Boha, voda, do níž se nikdo neponoří. Kde je
prosím ta noha? Ach ano, tady je, má za úkol se stále
vracet a nyní přistupuje ke mně. Vstupuje do mě. Jak
má ta noha zapustit kořeny bez toho starého žoku, ke
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kterému kdysi patřila? Do něhož mlátím, a myslím při
tom sebe. Ještě jsem tady. Jazyk se mi rozplývá v ústech,
přesto pořád ještě mluvím! Tati. Kde je to slovo, co jsem
prve našla a teď zas někde potratila? Někdy jsi mluvil
jako žid. Žádný strach z tebe, to znamená můj strach
z tebe, ne absolutně, ale že jsi že jsi že jsi nemluvil. Někdy celé týdny. Takže strach z toho, co není, a ne strach
z toho, co je. Být zticha a nemluvit! Kolik jich to už sehrálo před tebou, ty to taky dokážeš! No, takys mě trochu bil, ale dodneška se vracím, a ty nejsi doma. Ani
dům tady není. Vsi za tebou hoří. Tati. Vystup teď prosím a dělej mi výčitky. Ale ty mi koneckonců nemůžeš
sám sebe zpětně vynahradit! Byls tu, a já jsem tě neviděla. Kde jsem teď, ty holt nejsi. Prosím, tvoje poslední
povlečení z blázince, postarala jsem se, aby ho vyprali,
aby nemohlo ničím stále dokola dosvědčovat tu vraždu:
jé, podívej, spis! Svědectví o tobě jako člověku chybí,
ale svědectví o tvém zničení zůstalo, jé, podívej, jak milé. Tady je teď svědectví o tobě jako slovo, co neublíží.
Leží na zetlelé kůži. Přesto se nemůžeš pohodlně natáhnout, země je napěchovaná jako spousta polštářů. Já
za to nemůžu. Ale zato tady to prostěradlo je nejčistší
věc v celém domě. Tati, ty jsi nezahynul v boji, proč jen
jsi zůstal stát jako přikovaný? Proč jsi neutekl? No, ty
jsi utíkal, ale ne pryč. Nýbrž neustále tvrdošíjně ke mně
do mého napáleného města, kde jsem zůstala trčet. Moje slova jsou od té doby jako tvoje rány.
Jako bych se pokaždé vylila do sklenice a libovolně ji
komukoli nabídla, podle toho se mi taky vyhýbají. Protože moje blízkost bolí, moje blízkost totiž je a zůstane
tvojí blízkostí, tati, nemusíš děkovat. Já jsem příkladem
toho, že viníci zůstanou naživu, tady v mojí blízkosti se
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jim nic nestane. Jsem ovšem jediná, kdo zůstává v mé
blízkosti. Nemáš tušení, jak se za mě lidi stydí! Myslí,
že se považuju za Ježíše Krista, protože jim ne a ne dát
pokoj, ačkoli jsem už taky dávno mrtvá. To je od něj
právě ten podfuk, že je mrtvý, ale když to člověk nejmíň
čeká, přijde a strčí lidi jako ty do pytle. Utopí vás jako
koťata. Oni si myslí, že taky dávno patřím do takového
domu, v jakém jsi byl ty. Jsem tak směšná, směšná, směšná. Většina mě odloží ještě, dřív než mě otevřou tam,
kde leží moje krátká noční košile. Dívají se, jak se neustále jednou rukou vydávám a druhou zas uzavírám.
Je jim to buřt, ale někdy se na to koukají. Smějou se!
Smějou! Jenom abys věděl. Svět se kvůli tomu nezboří.
Tati, blabla! pořád sis, v tom obleku, v tom s modrým
sakem a šedými kalhotami, vlastně to ani nebyl oblek,
pořád sis stěžoval, pořád stěžoval. Aby člověk mohl pít
krev, musí se přece vystrojit, mít holinky a rajtky a zlou
německou dogu.
Soused slyší od souseda, že jsem tě zabila, tati, a jediné, co řekne, je: No, ten má teď určitě klid, možná dokonce víc než my, kdybychom ho dostali do parády, to
by byl tanec. Jen vědět, že je tady. Ten je určitě šťastný,
že už jí nemusí být nablízku, taťka, co? Haha. Kam se
podělo prosím pěkně moje právo na to, abys byl ještě
naživu? Tady to není moje! Tohle tady říká, že ten, komu ještě není padesát, nesmí odpočívat v pokoji. Že nedbal našich ustanovení, co se týká odpočinku. Přece jen
ti na konci bylo skoro sedmdesát. Tati.
Neviděli jste moje právo? To, co na druhé straně vyklouzlo z nohavic, jsem nebyla já, ani ty, krev natekla do
boty. Ta bota je bezprizorná, volám tvoji nohu, prosím,
choď over and out! Chci, aby se to nestalo. Ať se mi tať-
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ka nedostane do pytlíku. Chci, aby odtamtud vyšel, ačkoli tam přece není. Předvádím svůj nejkrásnější výraz,
zavírám oči a vzdychám při tom jako při líbání, přestože se mě už dávno nikdo nedotkl, protože jedině v bolestech se lidi učí. A oni si to musí vyslechnout až do
konce. Je mi líto. Nepřiznávám se ze strachu, i když
jsem hodně zbabělá, ale kdo by mě ještě dneska mohl
trestat? Jiní, hned vedle, zabíjejí po tuctech, a taky nebudou potrestáni. Vidím, že chcete už dlouho tleskat,
ale svými pronikavými výkřiky vás zadržím. Můj řev
přehluší zástupy. Vy jste už dávno vyzývali k mlčení, a já
ještě pořád chci, aby mě všichni slyšeli. Tati, ty jsi byl
Bůh a nebojoval jsi za mě. To Bůh nemá zapotřebí tolik
se namáhat. Říkám to tu, abyste to věděli. Když je někdo mrtvý, zpátky se nevrátí. Už dost řečí. Na okamžik
vážit slova a už je po všem a ticho, klid, žádný hluk.
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