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EVA LEXA – LEXOVÁ
Pohled z nadhledu
Jak jsem překonala posttraumatický stresový syndrom
(PTSD, posttraumatic stress disorder)
Pravopis se neř́ídí́ ani nový mi, ani starý mi pravopisný mi pravidly, ný brž pravidly autorky. A kdo najde ně jakou chybu,
smí si ji ponechat.
O autorce:
„Durch Prag bin ich geprä gt, und orientiert habe ich mich an
Orient“, říká o sobě ; nebo také č esky: Odkojila mne matič ka
Praha a orientuji se podle Orientu. Jako všichni velcí lidé ani ona
nevidí ve své m ž ivotě nic neobyč ejné ho. Není snad PTSD ně co,
co má kaž dý ? „Souhlasí, PTSD mne připravil o deset let života,
naproti tomu jsem získala pozná ní, ke které mu bych se jinak nedostala.“ V Praze přeč etla nejdů lež itě jší knihy svě ta, klasiku tak
jako tak. Když byla malá , bydlela její rodina proti kinu, jmenovalo se Eden, a tam vidě la kaž dý tý den přinejmenším jeden film.
Tento virtuá lní svě t vý razně ovlivnil její svě t vizuá lní. Poté , co
v roce 1968 opustila Prahu na ú tě ku před ruskou okupací, pracovala v Mnichově v rů zný ch redakcích, také jako fotolaborantka,
pak fotografka, reporté rka a textařka, až o ní jeden šé fredaktor
řekl: „Ženete č tená ře vzhů ru, a když se tam dostane, bombardujete jej nový mi poznatky.“ A dodal ještě : „Mezi vá mi a č tená řem
není volný prostor, tak jste bezprostřední.“ Když skonč ilo její
manž elství, bylo jen otá zkou č asu, kdy napíše knihu. Inu, knihu...
Je to spíše tragikomické porno, odborná kniha o PTSD a jeho
lé č bě , a také příruč ka. Všechno je tady spojeno, přidat mů ž eme
ještě sarkasmus a satiru – kniha, kterou č lově k, jen ji doč te, chce
č íst hned ještě jednou.

Romá n je vě nová n doktoru filosofie Stefanu Bauerovi
„Je to velice hezké a obdivuhodné , že jsi svou knihu dopsala.
Je v ní hodně srdce, ale také spousta poezie. Ať už z tvé ho manuskriptu vznikne cokoli, třeba ani ne kniha, nezmě ní se nic na
kvalitě a síle jeho řá dků . Pokaždé , když na to myslím, smeká m
před tebou. Ná vrh napsat vě nová ní je pro mne poctou, není to
ale skuteč ně nutné . Vlastně bys mě la knihu vě novat sobě
samé . Možná to teď zní poně kud zvlá štně . Poezie je kouzlem,
které lidi promě ň uje v postavy. Psaním se mě ní oba, pisatel
i popisovaný. Jistě jsi to pozorovala také u sebe. Vlastně je to
tedy kniha pro tebe, ne o tobě . To je dů ležité a mě l by to také
každý vě dě t. S.B.
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POZNÁNÍ UNAVENÉHO BROUKA 16
Příbě h brouka-míšence, který je svě dkem, jak si muž a žena
povídají v kuchyni. Pozná v domá cí koč ce bý valou
spolužač ku a mluví s ní o vysílač i,
který lidé nedoká ží pochopit.
TELEFONÁT SE SÁŠOU V JEDEN SRPNOVÝ PÁTEK 26
Eva si vyšla se Sašou a opila se.
Když potmě zvolí jeho telefonní č íslo,
Saša není sá m, je u ně j Axel.
Mluví s ní velice dlouho a nakonec ji zhypnotizuje
a přijde k ní domů .
LIANA KESSLER, NÁVŠTĚVA 68
Evě nabídnou místo šé fredaktorky v Praze a Axel pro ni
vytvoří nový koncept novin. Přijde se svou novou přítelkyní,
kterou mu Eva naordinovala a več er skonč í fiaskem.
Kdyby jedle nebyly tak vysoké , vidě la by do jeho zahrady.
AXEL, NEVYŽÁDANÁ NÁVŠTĚVA 170
Axel přijde k Evě do staré ho bytu,
R. je na cestá ch a Eva hlídá kocoura.
Říká mu „ty vole“ a nadá vá na hypnó zu.
Axel ji ujiš̌tuje o své lá sce,
líbají se, křič í na sebe a Axel chce s Lianou dítě .
U ANDĚLA, O TŘI DNY POZDĚJI 202
Eva a Saša se setkají se Slová kem,
přítelem R. Slová k Sepp si velice vě ří.
Pozdě ji spolu Saša a Eva spí.

PO ANDĚLOVI 209
Saša a Eva své osmná ctileté přá telství změ ní v sexuá lní vztah,
Saša u toho chce mít Axela.
TŘI V SRPNU 217
Skuteč ně k tomu došlo. Všichni skonč í v Sašově posteli,
Eva spí poprvé s Axelem.
Ten lže ohledně Liany. Liana je tě hotná .
JANA 275
R. je zpá tky a Eva musí jít – ale kam? Jana, přítelkyně
Slová ka a jeho ženy, je vdova a má velký byt.
Vezme Evu do podná jmu v nadě ji,
že se přes Evu dostane k Axelovi.
Jana by nejradě ji Evě zaplatila,
aby se mohla s Axelem vyspat. Fuj!
U ŘEKA 288
Eva šla na več eři ven,
protože už nemohla poslouchat Janiny vě č né pozná mky:
„Já tě nezvlá dnu.” Ani to nezkoušej.“
V hospodě ji oslovili tři lidé . Jeden z nich pracuje
v nakladatelství proti Evinu staré mu bytu.
Když chce, mů že se jí koukat do postele.
JEDEN DEN UPROSTŘED BŘEZNA 303
Saša se za več er ve třech stydí,
přizná vá , že je zá vistivý, žá rlivý.
Navzá jem se ale považují za nejlepší lidi, které znají.
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POŘÁD JEŠTĚ BŘEZEN 308
Eva slaví padesá tku,
Axel a Saša jí přijdou bez ohlá šení gratulovat.
Axel je ú plně mimo, protože se mu u Evy nepovedla hypnoterapie, Saša mu dá facku a oba tuší v Evě dceru E. E. Kische. Saša
Axelovi zaká že dě lat s Evou další hypnotická sezení.
O 14 DNŮ POZDĚJI 334
Evino auto má lem chtě lo přejet Axela,
Eva přirozeně ne – vražedné myšlenky? Ne! Nikdy!
RODINNÁ OSLAVA V MÁ́ NESU,
HELENINY NAROZENINY 338
Slová k je tam taky. Spá chal společ enskou sebevraždu,
pravdě podobně ale nevě domky,
protože mu jeho mozek nedoká že sdě lit,
jak trapně se zachoval. Eva je přijata do rodiny,
ve které už dlouho byla – pro Evu ná znak,
že bude vylouč ena; šílené , ale pravdivé .
PO MÁNESU, KOLEM VÁNOC 361
A vě č ně tahle kafká rna:
jako emigrantce jí nikdo vodu nedá ani nepodá ,
svě t Čechů je ovlá dá n zá vistí. Přá telství s Helenou vzala
voda, vě dí to obě ? A kdo za to mů že – Slová k?
POČÁTEK ČERVNA,
PRVNÍ NÁVŠTĚVA V PEJSKOVICÍCH 388
Jeden „milý “ bý valý povídá ně co o zamilová ní se do Evy,
přitom si vů bec nevšiml, že ji vlastně nezná , kdyby ji totiž znal,
nerozvedla by se s ním. „Ach, šlapala jsem chodník?
Mě la jsem mít ně co s dě tmi? Byla jsem zná silně na?

Čí život jsem to doteď žila,
že o tom nevím? Dů kazy, prosím!“
Pomluva nemá dů kazy.
POČÁTEK ČERVENCE,
DRUHÁ NÁVŠTĚVA V PEJSKOVICÍCH 414
I bez č ervené ho porsche, mezi dvě ma lidmi sex,
ke které mu vlastně nemě lo dojít:
ona 52, on 22, to nikde neladí a přesto se to stalo.
A v domě pořá d ještě žá dná voda.
POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA (PROZATÍM) 419
V té hle zemi musí č lově k pořá d ně co proti ně komu mít,
jinak je persona non grata.
Eva toho má dost a není tady doma.
PRAMEN. DUBEN 442
Přítel, starý udavač STB, jak to jde dohromady?
Vysvě tlení – spolu s jiný m vý znamem
krá sné ho slova „pramen“.
PRAŽSKÝ PODZIM '98 450
Eva se louč í s Helenou, ta o tom ví?
„Podě kovala jsem dost za té mě ř 40ileté přá telství?
Nevím.“ A Evě je to taky celkem jedno.
HOTEL COSIMA 465
Spokojena se sebou i se svě tem se Eva vrací do Mnichova.
Skuteč ně ? Ano, jen když na to všechno zapomene,
a to doká že. K jejímu PTSD patří také vytě sň ová ní,
v tom je mistryní svě ta.
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ŠKOLA 477
Mnohdy byla Eva ve třídě sama s jedním docentem.
Přes masivní mobbing jediná , která nakonec mě la CD-ROM:
dá rek na rozlouč enou, pro R. – a on jej nechtě l.
ROSENBERG, POPRVÉ, JARO 2000 494
Eva má nebezpeč ně vysoký krevní tlak a skonč í na interně ,
poslé ze pak na oddě lení č . 5 – psychosomatické m.
Její pobyt zač íná „dobře“: fackou.
PSYCHOLOG PAN W.:
PRŮŘEZ ČTYŘMI MĚSÍCI 501
Zná to jen tak, že se pacientky zamilují do
své ho psychologa.
Markus míní: Když říká š, že to doká žeš, tak to taky zvlá dneš.
POSLEDNÍ HODINA 510
A pobyt konč í – jak jinak? – té mě ř fackou.
Ale také nabídkou sň atku od pana W.
Byla Eva dříve mužem? Zvrá cené ná zory spolupacientky,
která chce vařit vajíč ka, ale tak, aby zů stala syrová .
NÁVŠTĚVA U R. 527
Eva nebyla nikdy zná silně na.
„Má te pachatele, ale žá dnou obě̌t.“
Normá lní to není, stejně jako celá osobnost jejího bý valé ho
muže. Bylo by snadné jít do kuchyně , přiné st si nů ž...

BÝVALÝ POŠŤÁK A JEHO ŽENA 543
„Proč jsi mi neřekla, že jsi šlapala chodník?“
Uklidni se, sama jsem to nevě dě la, a že jsi vě řila R., tím mi
jen dokazuješ, že skuteč ně jsi „tlustá svině “,
jak on tě vždycky tituloval.
PANÍ DOKTORKA 548
„Má m doktorský titul, proto má m u vašeho psychologa vě tší
šanci.“ Opravdu? „A když mi jej přenechá te,
paní Lexová , daruji vá m své auto.“
VIETNAMSKÉ JÍDLO S PANEM WILHELMEM 555
Pro otá zky emigrace je příslušný Markus,
a zařídit hnízdeč ko? Prozatím toho má m dost. Pohoda?
Pokud to znamená dva orgasmy denně , má m ji.
DETLEF 559
Ten, který to Evě „chtě l uká zat“,
padl sá m na č umá k, až to není hezké . „Ty píč o“,
řekl redaktorce, když jí gratuloval k narozeniná m – sice č esky,
ale ona také bý vala Češka.
TŘI TÝDNY ROSENBERG 590
Opravdový blá zinec proti tomuhle není nic.
Jen, že by psychologové mě li fungovat jako pacienti.
Pan Čestmír vyžaduje od Evy více č estnosti.
To by jí to ale nejprve musel předvé st a sá m bý t č estný.
1.ŘÍJNA 2001 599
Eva nechá pe svě t. Pocit zadostiuč ině ní jí pomá há
překonat 11. zá ří, Kašmír jako kdyby byl teprve vč era.
Hlá sí se zpě tná vazba. Jen v Kašmíru už zemřelo 35 000 lidí.
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NEUROLOG DR. SCHMIDT 603
„Proč jste za mnou přišla?“
Kvů li neexistujícím problé mů m s alkoholem.
U dr. Schmidta by na štítku dveří mě lo stá t „Kartá ř“.
Aha, jak jinak, muž ze stínu už byl i tady.
KANTÝNA V ROSENBERGU, 7. LISTOPADU 606
A už je to tady. Pan W. sá m potřebuje terapii
a přitom ji chce napařit Evě . Há č ková ní?
No jasně , to pořá d ještě dě lá ,
nepotřebuje nikomu nic předhá č ková vat!
AUTO – PROZATÍM POSLEDNÍ SETKÁNÍ 613
Eva má zase své ho „Sonku“,
všechno ostatní je jí momentá lně jedno.
Ač koli je freudiá n hladový,
jeho spontaneita nestač í na to, aby se k Evě přišel najíst.
KOKOS KARI, 4.12.01 618
Pan Wilhelm jí druhou nejlepší rý ži svě ta,
chce ale poč kat na tu nejlepší na svě tě .
„Tak tedy ne“ se mě ní na „tak tedy ano“.
Jak dlouho se vlastně znají?
NÁMĚSTÍ ODEON 726
Satelit na satelit.
Komické prodavač ky si mohou bý t komické
jak chtě jí, hlavně že Evu nemlá tí. Eva dokonce ví,
koho si myslí, že obsluhují:
Havlovu kamará dku nebo Kischovu dceru.

KAVÁRNA ROSENBERG 730
Povídat si s racky jde mnohdy sná z,
než s lidmi – nevzdě laný, neromantický a pak taky
ještě bohatý ! A další ká va jde na jeho ú č et.
INTERNA 770
„Když už nejíš, mě l bys alespoň ně co pít.“
Eva daruje freudiá novi ke dvě ma letů m zná mosti lá hev
proseca. Nebo je to sedm let?
„To spaní s mý m švagrem musí přestat.“
TÝDENNÍ SOUHRN 798
Jeden z pacientů má Evu za zá vislou na drogá ch.
Když bere opium? že se jedná o parfé m,
to přece nikoho nezajímá .
Jiní pacienti soudí, že je kluzká píč a, která ně co skrý vá .
A kde je pan B. W. Daleko.
HODINA VE TŘECH 800
Eva řekla, že s panem W. nikdy nespala.
Pan W. to říká taky, ale Evě to vě řit nesmíme,
takže to přece dě lali?
Zmatená psycholožka doká že z pravdy udě lat lež.
Eva se nudí, kouká na hodinky.
INDIVIDUÁLNÍ HODINA S PANEM M. 817
Nemluvíte o tom č asto, ale vy fantazírujete, co se tý č e vašeho
vztahu k panu Wilhelmovi. Ach, skuteč ně , a jak vypadá ?
To fantazírová ní? „To nevím, ale rozhodli
jsme se tak v našem tý mu.“
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NA ŘADĚ JE NEUROLOG 837
„Mů žete bý t rá da, že vá m neublížili víc.
Své ho PTSD se v Rosenbergu nezbavíte!
Na to vá s tam psychologové příliš špatně odhadli.“
JE HOCHSTRASSE ŘEŠENÍM? 850
Moc, spojená s esoterikou, je tím nejvě tším zlem
A je zá kladním nedorozumě ním vě řit,
že více peně z znamená také vyšší inteligenci.
Zosobně ná nená vist.
NEUROLOG, ZASE JEDNOU 909
„Freudiá na mů žete svý mi zá žitky s Axelem ú plně vyřídit.
Ty ú toky na vá s v Rosenbergu
míří stejně na ně j. Jenom to za ně j schytá vá te vy.“
A POKRAČUJEME S NEUROLOGEM 912
„Tak na tom se shodneme,
já má m Freuda stejně nerad, jako vy. Ale jak vy píšete, ne,
jsem si jist, vy jste dcera ně jaké ho slavné ho muže.
Vy zaříká vač ko racků !“
TŘI PSYCHOPATI! 930
Imaginá rní ště droveč erní ná vště vníci,
proč ne, když opravdoví nepřijdou? Zrcadlo,
zrcadé lko pově z mi, kdo je nejvě tší psychopat na zemi?
NEUROLOG JDE BOHUŽEL DO DŮCHODU 934
Nikdo mu jeho peníze nepřeje,
Eva taky nechce, aby je freudiá n mě l, ale z jiné ho dů vodu.
Jak se žije bez zá visti a žá rlivosti?

NEUROLOG, PŘED ODCHODEM DO DŮCHODU 953
„Žijete nebezpeč ně , přesto tenhle boj vyhrajete,
protože jste si zů stala vě rná . Klidně si představte porá žku
vítě zů . Freudiá n toho v hlavě moc nemá .“
VÁLKA! 971
Paralely mezi Eviný m Kašmírem a vá lkou v Irá ku?
Ty existují, obě vá lky jsou
nesmyslné – smě šné , kdyby nebylo tě ch mrtvý ch.
28. 03. 03. NAROZENINY 1018
Zatracené vytě sň ová ní! Naště stí má m ještě vě ci,
které mi dají odpově ď na mé otá zky.
Díky pulovru za rozhovor.
Ach tak, založte si spolek, vy spiklenci!
NATHANROAD 1044
Když se Eva otoč í, vidí skoro samé malé Číň any;
ach bože, to je tak dá vno! „Ten od tebe nebude nikdy nic chtít,
je tak bohatý, ten mů že mít každou ženskou na svě tě .“
Evin bý valý, ještě na chodníku, pardon – on the road.
BYLA U JEZERA 1058
Eva má pocit, že freudiá na miluje,
ale nechce jej už nikdy vidě t – takříkajíc první žena,
která jej kvů li jeho prachů m opustí. Servírka: „Co má te?
PTSD? Jen tady nedě lejte žá dné hlouposti.“
ZNOVU SE VRACEJÍ VZPOMÍNKY NA 18. 3. 1065
Získat ode všeho odstup. Nejtoužebně jší Evino přá ní se ale
hned tak nesplní, vytě sň ovala toho a hodně dlouho spoustu,
co se teď zase vyplavuje.
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ZVUK Č. 1 1075
Samozřejmě mů že ten alkoholik č urat,
jak č asto chce, ale budí Evu svý m rozbitý m
splachovadlem, a to 24 hodin denně .
„Ach tak, že ještě žijete, to je zá zrak,
vaše plynové topení má velice špatné spalová ní...“
STĚHUJI SE... 1080
Ještě se sny plní. Ale na to si Eva mezitím zvykla.
Stě huje se do domu, kde už dlouho chtě la bydlet.
Z balkó nu vidí Alpy.
U NEUROLOGOVA NÁSLEDOVNÍKA 1085
Také on vě ří tomu, co by všichni rá di vidě li:
Eva se zamilovala do své ho psychologa.
Že nechce, aby byl psychologem, nehraje roli.
HYPEREROSIE 1093
Té ž akademikové mů žou bý t volové , a jací.
„Zblá znila jste se, vy, zamilovaná , jste chtě la volat policii?“
POSLEDNÍ ROZHOVOR 1115
Čekat, až freudiá n jednoho dne řekne:
jsi lepší psycholog, než já , to je Evě moc nebezpeč né .
Teč ka, kterou udě lá za tímhle příbě hem, se nechá vidě t.

Jsem hluboce povrchní č lově k...
(Dnes je vysloveně moderní, uvě domit si sá m sebe,
navrá tit se k sobě a poslechnout hlas své ho nitra.
Mnozí lidé doufají, ž e tak najdou nové zdroje energie.
Zklamá ní se ale neubrá ní nikdo.)
Andy Warhol (1928 — 87), americký popartový umě lec
Člově k se do minulosti nedívá zpá tky,
ný brž dolů , jako do jezera.
Ně kdy se vynoří to, jindy ono. A mnohdy vů bec nic.
Mnozí uč enci dnes říkají a píší víc, než vě dí;
za starý ch č asů ně kteří vě dě li víc, než psali.
Tato kniha je romá n.
Všechny osoby a udá losti jsou vymyšlené .
Přirozeně té ž místa. Pokud ně kdo vě ří, ž e se pozná vá ,
jedná se o ná hodu. Pochopitelně nemohu vylouč it podobnosti
s ž ijícími č i mrtvý mi osobami.
Způ sob osvě tlení ně jaké vě ci nemě ní nic na její podstatě .
Nemá m nic proti rů znosti politický ch ná zorů , ale pokud
přejdou do krve a stanou se rysem charakteru, pak je zle.
Nejsem sice dcerou ně mecké ho jazyka,
ale jeho milenkou – a ta mnohdy ví více, než dcera.
Potká š-li ně koho, vzpomeň si,
ž e je to posvá tné setká ní. Jak uvidíš jej, uvidíš i sebe samé ho.
Jak s ním budeš jednat, tak budeš jednat i se sebou samý m.
Co si budeš myslet o ně m, budeš si myslet i sá m o sobě .
Nikdy nezapomínej: v ně m se najdeš nebo se ztratíš.
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Lá ska je trpě livá , laskavá , nezá vidí,
lá ska se nevychloubá a není domý šlivá .
Lá ska nejedná neč estně ,
nehledá svů j prospě ch, nedá se vydrá ž dit,
nepoč ítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti,
ale vž dycky se raduje z pravdy.
Ať se dě je cokoliv, lá ska vydrž í,
lá ska vě ří, lá ska má nadě ji, lá ska vytrvá .
Lá ska nikdy nezanikne. Avšak proroctví – ta zaniknou,
jazyky – ty umlknou, pozná ní – to pomine. Jen zč á sti totiž
pozná vá me a jen zč á sti prorokujeme. Jakmile však přijde
dokonalé , tehdy to č á steč né zanikne.
1. Korintský m 13, 4 – 7
Pomsta se nestane prá vem ani tehdy,
když vzniká z touhy po spravedlnosti.
Říká se, ž e č as je nepřítelem lá sky.
Není to tak. Čas jen smyje povrchnost,
neupřímnost a falešnou vá šeň .
Co zů stane, je opravdový cit.

POZNATEK UNAVENÉHO BROUKA
Povídka.
Jsme všichni pozemská havě̌t,
č ervíci a brouč ci, já jen vě řím, že jsem brouč ek svatojá nský.
Uf, to byl dneska den! Bylo tak teplo, a pak najednou
z č isté ho nebe zase taková zima. Nepršelo, jen trošič ku, jinak
bych dnes vů bec nevyletě l. Musíte vě dě t, i když se jmenuji
chroust, přesto mů j dě deč ek, z matč iny strany... Ale o tom
pozdě ji. Prostě jsem si myslel, když už se z dubna udě lal č erven, bude v kvě tnu teprve horko. Ale kde! Namířil jsem si to
k zahrá dce zná mé pivnice, jako vž dycky v ty poslední horké
dny, a najednou jsem byl unavený... Samozřejmě vím, č ím to
je, totiž tím, ž e jsem napů l svě tluška a napů l chroust. Na jedné
straně bych chtě l přes den poletovat, jako sprá vný chroust, ale
když se stmívá , nejdu spá t, ne, chtě l bych krá sně zá řit, protož e
ze č tvrtiny svítím, to je ale delší povídá ní, mož ná pozdě ji.
Kaž dopá dně jsem se rozlouč il se svou starou (jako opravdová
svě tluška doká ž e dlouho spá t). Řekl jsem jí:
>>Dneska přijdu, jako vždycky, dost pozdě , a odfrč el jsem.
Ona je mnohem menší než já a jak má vnu křídly, to ji vž dycky
rozč ílí. Tak ospalou jako dneska jsem ji už dlouho nevidě l. Jo,
ú plně k je za ná mi. Ale dá l. Smě rem k pivnici jsem minul pá r
topolů , ně jakou tu katalpu a durman, ale nic se nedě lo, potkal
jsem jenom jednu malou svě tlušku. Opravdu milá , ž e už teď
svítila. Moje stará si ještě dá vá na č as, ú dajně budou mít
sezó nu až v č ervnu, k letnímu slunovratu. Moji starou mů ž u,
drž í se mnou, a kromě toho má m rá d všechno svítící, to je
taky vina mé ho dě deč ka. Ten potkal svů j zá řivý osud v kvě tinové školce. Vyprá vě l mi, ž e mu jeho zbož ň ovaná řekla:
>>Chceš vě dě t, co jsem vyprá vě la tetič ce Emě ? Že mě milu-
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ješ, drahoušku, jinak nic. Dě da tehdy odpově dě l:
>>A co je na tom, že tě miluju? Ach, to se ale babič ka zlobila,
zač ala na ně j křič et:
>>A co by na tom mě lo bý t, já tě přece taky miluju!
To mě napadlo, když jsem letě l kolem místa, kde se to stalo,
kolem vě ž á ku na Arabella Drive. V zahrá dce pivnice byla
zima, až mi mrzla tykadla. Ještě vč era byli venku nahá č i,
dneska ani kolaři. Mě l jsem ale přesto ště stí, tlustá prsatá servírka, když se odpoledne na chvíli udě lalo hezky, praštila
pů llitry na stů l tak, ž e i pro mne pá r kapek zů stalo. V nadě ji
na dé š̌t louž ič ku ani neutřela, takž e jsem mě l víc než svou
míru. Křídla (dvaná ct) bolí, nohy (deset) má m po babič ce, pro
chrousta drobet malé , ale bolí pekelně , jako velké . No dobrá .
Copak je tohle? Vypadá to jako kvě tinová školka. Všechny sazenič ky mají stejný hrnek, zem krá sně urovnanou a vlhkou,
kaž dá s uniformní miskou, školní třída? Na to se musím podívat blíž . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, osmá , co ta chce? Chce snad nakonec emigrovat?
>> Zpá tky do řady, holka, chceš se stá t smrdici kosmopolitkou? Ani neodpově dě la. Aha, ví všechno lé pe. Nafoukaná
trumpeta.
>> Ještě pozná š na vlastních listech, co to znamená , jít do
širé ho svě ta. Ale možná ně kde najdeš víc sluníč ka, bě ž
s bohem, se svý m bohem kvě tin, v jeho jmé nu. Já si teď nejprve
najdu místeč ko a vydechnu. Tá mhle v tom krá sné m secesním
okně je škvíra, drobet malá , spíš pro svě tlušku, ale v nouzi
č ert mouchy lapá , tak co. Skoro jako pokojíč ek, okno do kuchyně bytu, u které ho jsem přistá l, dveře do zahrady. Aha,
svě tlušky už tady letos taky byly, ale neřá d tady nechaly ještě
od loň ska. Tady kus papíru, tam vypá lená sirka, prasata, a já
má m ještě vá š svítící zadek. Co jsem? To je fuk, hlavně jsem

unavený. Tady mů ž u vysadit, než se ozve má svě tlušč í krev.
Vyletě la si moje stará taky zasvítit? Je to jedno, teď si zdřímnu.
A copak to vidím, v kuchyni stů l, ten přece zná m, ale tak, jako
dneska, jsem ho ještě nikdy nevidě l... Na č elní stě ně suchá kytice, krá tké vě tvič ky s koč ič kami, ty má m rá d, jsou takové
hebké a mě kké , vedle č asopis. Psaný anglicky, drahý, a č . 1
v řadě všech č asopisů . Na titulní straně zdobený klíč , malý
zá zrak. A teď na to, v místnosti je taky ně jaká ž ena, ta tam teď
klade podivnou masku.
>> Nedě lej to, na tom obrá zku jsou dinosauři, ty bych si chtě l
prohlé dnout, žá dné zatím nezná m. Udě lala to, no dobrá , co
tady má me ještě ? Talíř, č erný, na ně m houska se slaninou, to
taky nezná m. Inu, uč íme se celý ž ivot. Pak ještě jeden talíř,
před tou ž enou, ale vypadá nepouž itý. Taky muž má č erný
talíř, jeho zná m, když jsem kolem letě l naposledy, byl tady
taky, v kuchyni. Ale ž ena je nová , tu jsem tady ještě nevidě l,
ale připadá mi pově domá . Tak další č erný talíř, to už jsou tři.
Teď si uvě domuji, dneska jsem ještě vů bec nic nejedl. Ach,
ještě si poslechnu, co si ti dva povídají, už se mi klíž í oč i.
Nudně jší by to bý t nemohlo? Dá vá jí ná ušnici. Přepnu příjem
na NeM – vysílač (vysílač nevyslovitelný ch myšlenek),
k č emu bych jej jinak mě l. Ona si myslí: >>Aha, má m
doma stejný prsten jako je tahle ná ušnice, příště ti jej vě nuji...
Proč to neřekne nahlas, nic na tom přece není? Ale už myslí
dá l. >>Když jsi, ty naproti, bydlel v Erzgiessereistrasse, byl
tam jiný stů l, s malý mi č lovíč ky pod skleně nou deskou,
polehá vali tam v písku a sedě li pod sluneč níky. Musela jsem
na zá chod a tam byla stejná ště tka, jakou jsem mě la doma.
Tím to vlastně všechno zač alo, a konč í to stejný m prstenem a
ná ušnicí. Jo, ně co takové ho bych také neříkal nahlas. V kuchyni je cítit sý r. Podívejme se, kde je, aha, na vedlejším stole
mlsá koč ka z rů ž ové ho víč ka, blue cheese sauce, ž ena ji
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udě lala k salá tu a přinesla v dó ze sebou, teď se na ni vrhla ta
drzá koč ka. Muž na ni zakřič í, koč ka zvedne hlavu a teď ji
pozná vá m, to je přece ta malá z Kleindinghardingu, co pořá d
pá chla koň ský m hnojem, protož e se narodila v koň ské m
vý bě hu. >> Hej, ty, nepletu se? Že už jsem ti ně kdy namoč il
vousy a ohon do inkoustu?
>> Ne, nepleteš se, ale o Kleindinghardingu nechci už ani
slyšet, ani s tebou mluvit.
>> Domý šlivá , co? Protože teď bydlíš v Bogenhausenu?
Kolik jí teď mů že bý t? >>Jedená ct, přestala jíst.
>> Ale tvoje vousy jsou teď bílé , nech toho a poč ítej v lidský ch rocích.
>> Sedmdesá t sedm, a vousy si nechá vá m barvit, protože mi
to jde líp k oblič eji, ty starý osle.
Polekal jsem se, i když mě la všechno, co chtě la, je dost dekadentní na to, aby jako zá kusek dostala chuť na svítícího chrousta. Takž e stop. Jak tak kroutí zadkem, stejně není mů j typ.
>> Ještě ně co, mů žeš mi říct, jak ses dostala do Bogenhausenu? Do takové lepší č tvrti?
>> Její vina.
>> Čí?
>> No té za stolem. Ta mě vzala do Mnichova, a dodnes
nevím, má m jí dě kovat nebo se zlobit?
>>Ale co, podívej, já lítá m do Kleindinghardingu každý den,
jde to.
>> Blá zníš? Kleindigharding jsem zapomně la, mů j pá n je
paša a o mně se říká , že vypadá m jako nejexkluzivně jší
pařížská fotomodelka.
>> No dobrá , příště ti přinesu č ervenou kabelku, to se k tobě
hodí.
Ale teď klidně , jinak mě sež ere, jí je jedno, jestli jsem
svě tluška nebo chroust. Žízeň má m taky, na stole stojí č erná

č ajová konvice, ti dva ale mají kaž dý jiný šá lek. Žena
č erný, muž s motý ly. Jsou hezcí, lehce barevní, ale bohuž el
mluví jen č ínsky, to našinec neumí. Vedle šá lku ně co lež í, ti
dva o tom prá vě mluví, takž e pozor. Po babič ce jsem zdě dil
taky ̌rá dnou porci zvě davosti. Muž řekl:
>> Vyprá vě j mi příbě h té ženy.
Ona je oč ividně překvapená , odkud by jej taky mě la zná t?
Říká : >>Žá dný příbě h nemá .
On na to: >> Ně co sis přece přitom musela myslet, když jsi ji
dě lala.
>> To přece nevím.
A mě l jsem po spá nku. Že by tu nahou nakonec dě lala sama?
Poslouchejme dá l.
>> Je nezajímavá , nicneříkající a na kříž nepatří.
>> A dá l, řekl.
>> Je rozbitá , dala by se spravit, ale už nikdy nebude tak
rozbitá , jako je teď , kromě toho je ti podobná . Ohó , to je tedy
silné kafe, musím přiletě t blíž a dá mu si prohlé dnout.
Skuteč ně . Podobná jemu, má jeho vý raz, zná m jej trochu
z dřívě jška. Pě kná , nudná , nicneříkající a ještě k tomu
ukřiž ovaná . Takový nesmysl, dolů s ní, je moc pitomá na to,
aby skonč ila na kříž i. Rozpitá , rozbitá , nezajímavá panna, nic
jiné ho. Žena teď ̌ríká :
>> To je tvoje panenská mužskost.
Což e? A on to ještě chá pe. Chlape, ty jsi tedy, a s tebou tvoje
ná vště va, vy jste ale velice komplikovaní, ovšem když je vá m
to ž vaně ní obě ma jasné , no prosím. On teď vstá vá , jde do
lož nice, oč i se mi zavírají, taky svíč ka už to pomalu vzdá vá .
Celou dobu stů l halila svě tlem své aury. Vedle svíč ky je postavený stan, skoro jako pro mne, ten bychom mohli, já a moje
stará , potřebovat na příští dovolenou. Vrací se, jen ve své m
pokoji otoč il desku. Najednou slyším, u všech svatý ch
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Beatles, nevím, kdo z obou to ̌rekl, moje smysly mne opustily.
Slyšel jsem, jak ně kdo říká , nebo nahlas myslí, mož ná jsem
nedopatřením spustil NeM, kaž dopá dně : >> Zalíbení v č erné
a matný ch botá ch, slabost pro ků ži a všechno svítivé , byl to
sen, byla to skuteč nost? Anyway. Zeptal se:
>> Ve své ženské roli se teď cítíš lé pe?
Co je tohle zase za nesmysl, je ž enou, copak to nevidí? Poprosí jej o ně co Tante. Velice mile, co by to mohlo bý t? Čaj,
víno už mají na své m hezké m stole, oč jej tedy prosí? Co to
je, trochu Tante? Já jenom vím, ž e moje tetič ka dneska přijede
na mnichovské ná draž í, strá vila pá r dní ve staré vlasti, pochá zí z Krakova. Nejprve jsem si myslel, ž e ji pů jdu vyzvednout, ale jsem unavený. Cestu zná , třeba si vezme kobylč í
rikšu. Mimo to jsou ti dva zajímavě jší, než moje teta. Ach, on
jí to zakazuje, to musí bý t ně co zlé ho, má lem udeřil na nevelkou volnou plochu stolu. Ona si to nechá vá líbit, třeba to
přece jen nemá rá da tak, jak teď dě lá . Jak to, ž e je k ní vů bec
tak dů vě rný a milý ? Musím se zeptat Paříž anky.
>> ekni mi, tak ona tě před jedená cti lety vzala do
Mnichova, víš to jistě ?
>> Jo, a co je tobě do toho?
>> Jen tak.
>> Tak tedy, přivezla mne k ně mu, protože si mě nemohla nechat, tehdy už mě la
kocoura, a když mne sem přivezla, byla jsem tady jen na
zá stup.
>> Co to povídá š?
>> No ano, je to tak, když už s mý m pá nem nevydrží, má m ji
zastupovat.
>> Tomu nevě řím.
>> Zeptej se, koho chceš, když nevě říš mně .
Myslel bych, ž e víš, ž e mi nic jiné ho nezbý vá , ti dva naší řeč i

nerozumí a kromě toho teď mluví o dož ivotí. To je samozřejmě taky zajímavé ... >>Jsi hlupá k, řekla Pařížanka.
>>Kleindingharding je z tebe cítit na míle. Představ si, že
příště vycestuji ještě dá l, než do Mnichova, to zírá š, co?
>> A kam, pokud se smím zeptat?
>> Osle nevzdě laný, přece do Indie.
>> Proč prá vě do Indie?
>> Protože tam lidé koč ká m a hmyzu a vů bec zvířatů m
připravili krá sně jší život, než sobě samý m.
>> Nepovídej, to ti nevě řím.
>> Ty se svý m brouč ím mozeč kem to nepochopíš. Ti lidi se
jmenují džainisté a než aby rozšlá pli mravence, zametají si
cestu, před ú sty mají roušku, aby nespolkli ně jakou mušku,
a ke koč ká m mají lepší vztah, než k lidem.
>> O. K., přeji ti hezkou cestu, ale pově z mi, jak dlouho se ti
dva znají?
>> 20
>> Dvacet č eho? Dnů , mě síců ?
>> Roků samozřejmě . A teď mě nech na pokoji, musím se
soustředit, uč ím se koč ič í hindi.
Jo, jo, než mě sež ereš, radě ji tě nechá m bý t i s tou tvou domý šlivostí. Díky bohu to neslyšela. Svíč ka! Svíč ka zmírá ,
prosím, muž i nebo ž eno, postavte tam další. Vstá vá on, zdá se,
ž e ví, kde jsou nové svíč ky. Ona mu dá oheň legrač ním
malý m benzinový m zapalovač em. Jak jsou ti dva k sobě milí,
skoro jako milenci, ale ně co nesouhlasí. Co to jenom je?
Dá vat pozor je heslem dne, a přitom jsem tak unavený, při
nové svíč ce vidí moje oč i mnohem více, ale zavírají se mi
stejně . Mož ná má m aspoň uši po dě deč kovi,
ty ať teď dají pozor.
>> Doživotně , řekl, a pak dá l. Doufá m aspoň , ž e ti dva
nikoho nezabili.
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>> Jak si to představuješ?
>> No, ty má š do sauny volný přístup.
Neodpově dě la nic, přepnul jsem na NeM, příjem byl jasný,
zřetelný. Vidě l jsem do její mysli, jak si představuje sebe
samu nahou. Nemě la strach v sauně uká zat tě lo, zrudlý oblič ej, to ne, myslela na jinou malič kost. Jak se k tomu staví
lidé , kteří si přinesou vlastní ponož ky, z druhé ho znají nanejvý š oč i a ruce, a nejvě tší intimita, kterou si společ ně
dovolí, je, ž e si sundají boty. Jak to funguje v sauně ? Nahá
před ním, nahý před ní? Já saunu nerad, pokaž dé si představuji, ž e budu nakonec vypadat jako to č ínské jídlo: Dim Sum,
v překladu co srdce rá č í, to jsou normá lně vynikající knedlíky,
pomalu vařené v pá ře. Ach, teď ji objímá , ale jako objímá me
ně koho, kdo potřebuje pomoc. Nechtě l bych ti do toho mluvit,
sá m, on ať dostane dvakrá t dož ivotí, tu masku jsi přece dě lala
s jeho svolením, je to jeho maska, je v ní vidě t strom, a dokonce rty jsou podobné jeho, proto má tak velké ruce, aby
mohla modelovat tak krá sné vě ci. Díry, nos, ú sta, uši, oheň ,
oč i, třpytivé a matné , velké a malé , rudé . Okamž ik, č ervená ta
maska není, ale on ji mů ž e změ nit, je přece jeho. Co to teď povídají o šé fové a bodech? Body má m rá d jako puntíky lilií, na
cigaretá ch, když hoří ve tmě , na kalhotká ch, které obč as nosí
moje stará , ale jinak, jinak jsou to přece teč ky, ně co definitivního... Je to opravdu tak tě ž ké , udrž et oč i otevřené ? Musím
vydrž et. >> Pokaždé , když se setká me, jsou za to body.
Uspořá dá vá . Odkud to chce vě dě t, a kromě toho se plete,
louka se samý mi puntíky kvě tin je to nejkrá sně jší na svě tě . On
to přizná vá , neochotně . Zkrá tka s lidský m chá pá ním. Ptá se:
>> A tvů j druhý ú č et, jak chceš postupovat dá l?
>> Jaký druhý ú č et?
Vž dyť víš, jen ̌ríct to nemů ž eš, nebo nechceš... Takž e zapneme
NeM. Teď chá pu, a má noha, třetí shora, strnula. Paříž anka us-

nula nad koč ič ím hindi. U nohou ž eny, z té není cítit jen ně co
asijské ho, ale taky její kocour Mikeš, a to se té luxusní polovič ní dě vce líbí.
>> Aha, ty myslíš ten disk, na které m tanč ím tanec sv. Víta?
>> Ano, přesně to myslím, říká on a já nerozumím nič emu.
>> No, to je tak: Andě lská křídla už má m, teď dostanu ještě
trumpetu, pak kotouč z peep show, a budu svatá .
>> Nevidím žá dný disk.
>> Ale je tady.
>> Ne, možná dřív, ale teď už ne...
Díky bohu, křídla si od ní ještě nechá m líbit, taky tu trumpetu,
ale před kotouč i má m strach, ještě k tomu, když rotují. S křídly
mů ž e se mnou lé tat, ale rotace v č erné m, ne, nic pro mne. Ale
na stole přece jen lež í kus nebe. Modré z nebe, vymě ň ho,
milá , za ten disk, všechno se ti musí ̌ríkat, drobet jednodušší,
co? Tak dobrá , je z kotouč e pryč , to jsem opravdu odposlechl
z jejích myšlenek, vů bec má dnes NeM skvě lý příjem. Co
zbý vá ? Moje lá ska, mů j milý, poprvé si trochu zdřímnu, riziko, ž e ti dva zmizí v č erný ch peřiná ch, to nehrozí, takž e.
Vím to, trochu se vyzná m, je moc tlustá , má o tři kila víc,
než on. Teprve kdyby vá ž ila stejně nebo o ně co mé ně než on,
vlezou si pod deku. Na to ale mají prá vě ještě tři nebo č tyři
kila č as. Trochu mě ruší nepořá dek z poslední sezó ny, ale dobrou noc. Hrr, hrrr. Mů j brouč ku, kvě tinový bož e, co ti dva
zase chystají, nakolik jsem to pochopil, nechtě jí nic plá novat,
a teď přece plá nují, ná vště vu u hrobu. Hrob, dož ivotně , O.K..,
vzdá vá m to. Ale poslouchat se vyplatí, ovšem, říká moje stará ,
ta urč itě nebyla venku svítit, a č eká teď na mne? Na ty dva
dneska neč eká nikdo, teprve zítra má přijít jistý pan Mac
Tosch. Co ̌ríkají o tom hrobu? Znají se dvacet let a pak plá nují
navštívit hrob, jdě te mi k chrobá kovi. Žádný jiný brouk by se
tak nenamá hal poslouchat. Jenom já , napů l chroust, napů l
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svě tluška. Znovu vstá vá , přiná ší ke stolu dó zu s cukrem,
ona ji vezme a stydí se, hned dvakrá t, protož e ně co takové ho
neumí a protož e nemů ž e už nikdy bý t jeho má mou a tetou.
Teď už NeM vů bec nevypíná m a v mé hlavě je stá le vě tší
zmatek. Žena staví dó zu mezi ž enské ho Krista a fialovou
lá hev vína. Hrob je u Rosenbergu. Hrob – postel, lhostejné ,
oboje má v sobě cosi definitivního, i když jako ná hrobní ná pis
č ekají ně co jiné ho než zemřel v pokoji. Čekají ně jaký odkaz
na Gustavovu nesmrtelnost; Gustav je ten, který tam má lež et.
To už bych se přidal. Plá nujte, prosím, aspoň jednou.
>> Nech se sežrat od molů , proboha,
řekla ž ena na rozlouč enou, teď vidím, ž e to řekla k jedné
praž ské kníž ce, otevřela auto, postavila do ně j tu andě lskou
trumpetu a odjíž dí.
>> Tak š̌tastnou cestu, bezhlavá koč ovnice.
Přá l bych ti, abys ně kde našla více slunce, než tady, vě říš-li na
ně . Teď mne napadá , ž e pro svou starou natrhá m kytky, aby se
na mne nezlobila, ž e jsem tak dlouho pryč . Pravdě podobně si
pomyslí, až se probudí, ž e jsem zů stal u své letní romance.
Když jí ale přinesu kytky, bude si to myslet dvojná sob.
Vyšel nealkoholický mě síc.

TELEFONÁT SE SAŠOU
V JEDEN SRPNOVÝ PÁTEK
>> Evo, č ekal jsem, že mi zavolá š. Saša
>> Ach, Sašo, nechtě la jsem ti volat, už je pozdě , je mi líto. Já
>> Myslel jsem, že se zastavíš. Saša
>> Já přece nevím, kde bydlíš. Potmě jsem vytoč ila tvoje
č íslo, doufala jsem, že to nezvlá dnu, ale teď mi není dobře. Já .
>> Evo, polož sluchá tko a bě ž zvracet. Saša
>> Ne, zavolá m ti zítra. Já
>> Chci si s tebou popovídat, udě lej, co ti říká m! Saša
>> O. K. Já
>> Zvracela jsi do zá chodu? Saša
>> Ne, do umyvadla. Já
>> Proč ? Saša
>> Protože bych jinak nevstala, bolí mě plotý nky. V poslední
době jsem moc jezdila na kole. Já
>> Já vím, a co udě lá š s tím umyvadlem? Saša
>> Zítra to uklidím. Já
>> Mů žeš ho ucpat. Saša
>> Ne, je tam sítko. Já
>> No a potom? Saša
>> Má m na to ně co, Domestos se to jmenuje, tím to odstraním. Já
>> Ty používá š ně co takové ho? Saša
>> Ne, ne pořá d, jen ke zvlá štním příležitostem. Smích
>> Sašo, kdo se to tam s tebou smě je? Já
>> Nikdo. Evo, nechtě la jsi zavolat Axelovi? Saša
>> Ale ano, jenže o mně nechce slyšet. Já
>> Já vím, Evo. Dostal strach, studené nohy. Saša
>> To snad ne, já od ně j přece nic nechtě la. Já
>> Možná proto. Saša
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>> Sašo!!! Já
>> Evo, rozsviť! Axel
>> Proč ? Já
>> Rozsviť! Axel
>> Proč ? Myslela jsem, že volá m Sašovi! Já
>> Evo, mně se vede podobně , myslím stejně . Axel
>> Evo, přece jenom dostal strach... Saša
>> Taková pitomost. Já
>> Proč to říká š? Saša
>> Protože je to pravda. Já
>> Odkud to víš tak jistě ? Saša
>> Prostě je to pravda. Nemů že dostat studené nohy, protože
je už vždycky mě l. Nechce skoč it do vody. Já
>> To snad ne! Saša
>> Ale ano, Sašo, má ze mne strach. Já
>> Ale Evo, tak to není. Saša
>> Když ti to říká m. Já
>> Jo, souhlasí, nemohl je dostat. Saša
>> No jasně . Já
>> Evo, já se stydím. Axel
>> Za co? Ostatně , co dě lá š u Saši, tebe jsem nevolala. Já
>> Evo, nejenže stojíš na podstavci, jsi silně jší než já a R. se
tě taky bojí. Axel
>> Polib mi zadek. Já
>> Dneska ne, ale ně kdy to udě lá m, už se na to tě ším. Axel
>> Axel, ně kdy si myslím, že šílím. Já
>> Nešílíš, Evo, ty jsi silně jší než všichni, které zná m. Axel
>> Axel, ale já bych nechtě la, aby ses mě bá l, chci tě za rovnocenné ho partnera. Já
>> Evo, to už dá vno jsme, nic jiné ho ná m nezbý vá . Musíme
jenom uznat priority toho druhé ho a to jsme teď už udě lali. Axel
>> Už nemá š strach? Já

>> No, Evo, má š vá žně pravdu, mě l jsem, chtě l jsem ze své ho
strachu vinit tebe, ale s ná mi to přesto nebude nic. Axel
>> To je dobře. Ale proč to fungovalo tak blbě ? Já
>> Když my se jen má me rá di, nemilujeme se. Axel
>> Já tě vždycky budu jen mít rá da. Já
>> Ne, Evo, budeme spolu spá t. Axel
>> Jo, budeme? Já
>> Ano, Evo, bylo to přesně tak u mě jako u tebe, ve všem jsi
mě la pravdu. Axel
>> Axel, ty ale už nesmíš mít přede mnou strach. Já
>> Už nemá m, a ty jsi strach stejně nikdy nemě la. Axel
>> Ale ano, bá la jsem se hastrmana a Siebenbü rgera. Já
>> To byl umě lý strach. Axel
>> Ale stejně jsem se bá la. Axel, jsem netrpě livá . Já
>> Ne, Evo, nejsi. Miluji tě , ano, chci tě . Axel
>> Já tebe taky. Já
>> Co to bylo tehdy v hotelu Cosima? Saša
>> To bylo zlé . Já
>> Bylo to krá sné . Axel
>> Bylo to hodně zlé . Já
>> Bylo to velice krá sné . Axel
>> No tak, vy dva, mohli byste se prosím dohodnout? Saša
>> Ale ano, bylo to moc krá sné . Já
>> Ale ano, bylo to moc zlé . Axel
>> Axel, jak to, že jsem si tebou tak jistá ? Já
>> Evo, já nevím, ale buď klidná , taky já jsem si jistý tebou.
Axel
>> To ale nejde. Já
>> Jen když to č lově k ví líp, a my dva to líp víme. Axel
>> Ano, Axel, my to víme lé pe. Já
>> Evo, mohli bychom si bý t nebezpeč ní, kdybychom nikoho
nemě li, my skuteč ně má me strach jeden před druhý m, nejspíš
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strach vá zat se, nevím. Axel
>> Tak to asi bude. Promiň , že si tebou jsem tak jistá . Já
>> Nevadí, a nemusíš se omlouvat. Axel
>> Musím. Já
>> Š el pryč , už nemohl. Saša
>> Evo, ty umřeš. Axel
>> Ano. Ty taky. Já
>> Ty ale dřív. Axel
>> Ano, to je normá lní. Já
>> Evo, jak dlouho bys chtě la žít? Axel
>> Ach ano, posledně jsem neumě la spoč ítat 32+32=64. Já
>> Evo, ty víš všechno, tehdy jsi řekla 62. Axel
>> Samozřejmě vím všechno, jen nevím – má m to vě dě t nebo
ne? Já
>> Jak dlouho víš o katalpě ? Axel
>> Od zač á tku března 94, a ty? Já
>> Já to vě dě l vždycky. Evo, ty jsi mi volala? Axel
>> Ano. Proč mi nezavolá š zpě t? Já
>> Ano, ty jsi plakala. Axel
>> Souhlasí, byla jsem hotová . Ale taky kvů li tomu stanu, vidě la jsem v Praze stan, jaký jsi chtě l. Levný, vyrobený
v Tchaj-wanu. Já
>> Nevadí. Kolik stá l? Axel
>> Nevím. Já
>> V koruná ch? Axel
>> 2900. Já
>> Kolik je to v marká ch? Axel
>> Nevím. Já
>> No tak, kolik to je? Axel
>> To kdybych vě dě la. Já
>> Evo, co myslíš, kdy se sejdeme? Axel
>> Až budu rozvedená . Já

>> Nebojíš se, že je u mne Liana? Axel
>> Ano, bá la jsem se, proto jsem chtě la jít, kdyby se ná hodou
stavila. Já
>> Evo, přece jsem tě objímal, byla jsi ú žasná , když jsme se
spolu mě řili, udě lala jsi všechno, jak jsme se domluvili. Axel
>> Ano, tvoje zbožň ovaná má pořá d ještě dvě paže. Já
>> Ano, Evo, mů žeš mi říct, co jsi cítila, když jsi dostala mů j
dopis? Axel
>> Posmě ch, to jsem přece už řekla. Já
>> Chtě l jsem to ještě jednou slyšet. Axel
>> Ano? Já
>> Evo, odešel. Saša
>> Proč ? Já
>> Už nemohl. Saša
>> Cože, proč nemohl? Já
>> Evo, pak se ještě ně co stalo? Saša
>> Ano, v autě . Podíval se na mé auto, ani nevím jak. Já
>> Ano, chtě l s tebou v tvé m autě spá t. Evo, jak se ti vede.
Saša
>> Materiá lně se mi dobře nevede. Já
>> Evo, č ekal jsem, že mi zavolá š, s tebou už č lově k nemů že
nikam jít. Saša
>> Jak to, Sašo? Já
>> No, vidě la jsi to dneska, zase, ten od vedlejšího stolu se na
tebe díval, jak kdoví co. Saša
>> Myslela jsem, že jsem moc hluč ná , proto že se na mne tak
dívá . Já
>> Ne ne, ten se na tebe díval, protože mu bylo líto, že nesedí
u našeho stolu. Saša
>> Toho jsem si nevšimla. Hledě la jsem na ně j, myslela jsem,
že toho nechá , ale nenechal. Já
>> Já vím, vidě l jsem to, tenkrá t v zimní zahradě , když se na
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tebe dívali ti dva, byla jsi naštvaná , říkalas, co to má bý t?
Saša
>> Ano, byla jsem naštvaná , myslela jsem si, že jsi jim na
zá chodě ně co dal, aby na mne tak zírali. Já
>> A ten, co vypadal jak Monk? Ten se chtě l se mnou prá t.
Saša
Monk byl ná š šé f v nakladatelství Arabella.
>> Ano, ale to bych nepřipustila. Já
>> Jo, já vím, a taky jsi mi to neřekla. Saša
>> Ne. Proč taky? Já
>> Evo, takhle je to s tebou vždycky. Saša
>> Sašo! Já
>> Ano, Evo, tenkrá t taky, v zimní zahradě , když jsi mi ukazovala telefoná t od Axela, tam byl taky jeden. Saša
>> Ano, ten mne hned vysvlé kl, sedě la jsem nahá v zimní
zahradě . Já
>> Ano, tak to bylo, bylo to šílené . Díky bohu to bylo v lé tě .
Jak to bylo u Doris? Saša
>> Jako co? Já
>> No, s tě mi chlapy? Saša
>> Aha, mockrá t jsem si myslela, co k ní přijde v kalhotá ch,
se na mne vrhne. Já
>> Ano? Saša
>> Dokonce její nejlepší přítel by svou ženu nebo přítelkyni
kvů li mně opustil, a Doris pak řekla R., že prý mne nemů že
vystá t. Já
>> Ano, mají strach o své muže. Saša
>> Jaké muže? Ž̌á dné nemají. Já
>> Prá vě , ty potenciá lní muže, a navíc se do tebe zamiloval
Klaus. Saša
>> Opravdu? Já
>> Ano, Evo. Nevě dě la jsi to? Saša

>> No, tušila jsem to, řekl mi, že jsem lepší noviná řka, než
jeho matka. Já
>> Ano, Evo. Nemohl ti říct, že tě miluje. Saša
>> Ale Sašo, s tě mi muži... Axel to má oč ividně jší. Já
>> U tebe je to skryté , to je horší, nevím, co to je! Saša
>> Nekřič na mne. Má š to ty, nebo já ? Já
>> Promiň , Evo, ale ty jsi to vždycky mě la. Saša
>> Myslela jsem, ty cesty... Já
>> Ne, ti chlapi chtě jí tebe, a když vidí, že tě nemů žou mít,
provedou ti ně co zlé ho. Saša
>> Ale to je hrozné . Já
>> Ano, Evo, ale je to tak. Saša
>> Alexandře!!! Já
>> Ano, Evo, dokonce pan Ganz (Axel) vyprá ví, že se na tebe
na Leopoldstrasse někdo díval, až to nebylo hezké . Saša
>> Ano, to nebylo hezké , možná ale je to, jen když jsem
s muži. Já
>> Ty víš, že to tak není. A kromě toho jsem teplý. Saša
>> Jo jo. Já
>> Evo, co myslíš, že jsem mínil tím, že je Doris komediantka? Saša
>> Jak ti vyprá vě la, že loupu chřest moc tence. Já
>> Evo, ty jsi geniá lní. Saša
>> Přestaň ! Já
>> A kdy jsi myslela, že tě Klaus miluje? Saša
>> Nechala jsem ho pozdravovat, když s ním telefonovala,
a ona to neudě lala. Já
>> Ano, miluje tě . Saša
>> Sašo! Já
>> Ano, ona vě ří jemu, ne tobě . Saša
>> No a? Já
>> Říkal jí, že s tebou spal. Saša
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>> Dě lá si z ženský ch blá zny. Já
>> Z který ch ženský ch? Saša
>> No, z matky a z přítelkyně . Já
>> Ano, to mů žeš říct nahlas. Vá žně s ním nic nemá š? Saša
>> Ne, i když bych potřebovala jen udě lat takhle. Já
>> Luskla jsi prsty? Saša
>> Ano, jen bych luskla prsty, a jednou říkala, že jej obtě žuji
s Axelem, to přitom vů bec nesouhlasí. Ta přece vyprá ví nesmysly, o Axelovi například řekla: ten chudá k. A o Ině , má m jí
prý zavolat, ta že o mně vyprá ví vě ci, to bych žasla. Já
>> Evo, co by o tobě Tina vyprá vě la, ta tě přece vů bec nezná .
Saša
>> Ano, taky jsem se divila. Já
>> Jako já teď , a zavolala jsi ji? Saša
>> Ne, proč , žvaní, komediantka. Já
>> Ano, vzpomíná š si, co za nesmysly říkala, tenkrá t v kavá rně , kdybychom mohli, popadli bychom se za hlavu a
prchali. Saša
>> Ano. Já
>> Evo, ty jsi přece byla č asto u vě cí, které by se nemě ly
prozradit. Monk pak řekl jen: Knispel, a ty jsi řekla: co si to
myslíš. A vě c byla vyřízená . Saša
>> Ano, a došla ve své m šílenství tak daleko, že chtě la říct, co
o mně jiní vyklá dali, a v poslední vteřině si uvě domila, že to
byla ona, kdo to říkal, tak držela pusu. Já
>> Tak. A tě mi ubohý mi chlapci myslela své ho syna. Saša
>> Ano. Já
>> Axel tě taky má moc rá d. Saša
>> Já vím, ale má teď přítelkyni. Já
>> Vidě la jsi ji? Saša
>> Ne, ještě mi ji neuká zal. Já
>> Má ale ještě jednu, drží se ho o polední přestá vce jako
klíště . Saša

>> Ano? Jak se jmenuje? Já
>> Evo, to nevím. Proč ? Saša
>> No, nedá vno jsem ji potkala na trhu a nemohla jsem ji
oslovit, protože jsem nevě dě la její jmé no. Já
>> To by nevadilo. Mohla jsi s ní mluvit a pak se jí zeptat, jak
se jmenuje. Saša
>> A o č em jsem si s ní prosím pě kně mě la povídat? Já
>> No, například o Axelovi. Saša
>> Jo, kdy si ji vezme nebo tak? Já
>> Evo, neprovokuj. Říkala jsi, že si ho chceš vzít ty. Saša
>> Ne, jenom jsem se ptala, jestli chce mít moje jmé no. Já
>> To je jako svatba. Saša
>> To tedy není. Já
Př ítel je ně kdo, kdo o tobě ví všechno
a př esto tě poř á d ještě má rá d.
>> Evo, ty jsi to přece jen ně komu řekla? Saša
>> Ano, Ireně , ale to jsem přehá ně la. Já
>> No a nevšimla sis, že cokoli jsi ně kdy řekla, to se splnilo?
Saša
>> Ale ano, jenže až pozdě ji. Já
>> Ta pitomá Irena, buď rá da, že jsi se jí zbavila. Je to falešná svině , pod jednou dekou s R. Saša
>> To ano, ale já nemá m nikoho, s ký m bych mohla mluvit
o knížká ch. Já
>> To mů žeš se mnou. Evo, já tě miluju. Má m ti doká zat, že je
Irena naprosto šílená ? Saša
>> No, prosím. Já
>> Po té ostudě s Braníkovou si přece ještě mockrá t s tebou
vyšla, byl jsem dokonce u toho. Mluvila o tom s tebou někdy? Saša
>> Samozřejmě ne. Kromě toho, já nikdy neřekla, že Ská cel
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neumí fotografovat. Já
>> To přece vím. Vidíš, jak je pitomá ? Evo, líbí se ti
v Mü llerstrasse? Saša
>> Ne, ten rok, co jsem byla pryč , byl hezč í. Já
>> Nastě huješ se ke mně , nebo poč kej, všichni se nastě hujeme do domeč ku od Iny. Saša
>> To už, Sašo, Axel taky říkal, že se tam nastě huje. Já
>> Ano, ve třech by to bylo problematič tě jší, kromě toho je on
trochu levý, jak bys řekla. Saša
>>Sašo, má přítelkyni! Já
>> Evo, miluješ ho? Saša
>> Ano, i když říkal, že prý ho budu nená vidět. Já
>> Nená vidíš ho? Saša
>> Ne, ještě ne. Já
>> Uvidíme, Evo, když budeš chtít, vezmu si tě . Dá m ti nové
kolo. Saša
>> A já ti dá m panenku. Já
>> Ale já bych s tebou nespal, jsem teplý. Saša
>> To nevadí, s R. jsem taky nespala. Já
>> A nestal se mé ně teplý. Saša
>> Tak co tedy, jednou jsi řekl, že kdybys byl teplý, miloval
bys Axela, a on tě miluje a ty myslíš, že já jeho taky? Já
>> Ano. Evo, to je všechno kvů li tobě , teplí jsme se stali kvů li
tobě . Doká žeš si ještě vzpomenout, že jsi mi řekla ty buzerante? Saša
>> Ano, ale to jsem řekla, protože to říkali všichni. Já
>> Ale od tebe, Evo, to bolelo. Saša
>> Promiň , mů žu se ti omluvit? Já
>> Dobrá , omluva přijata. On si to rozmyslil. Saša
>> Ano, taky si myslím. Já
>> Chtě la bys ho vidě t? Saša
>> Ano, ale ne dneska. Já
>> Co vždycky povídal o svý ch kamará dká ch? Saša

>> No, když chtě l skonč it, pak mě vzal sebou a řekl: Eva je
moje nejlepší kamará dka, a byly pryč . Ale já tomu nevě řím. Já
>> Evo, ale musíš ještě drobet poč kat, on má ještě tu, co s ní
vždycky dě lá polední pauzu. Saša
>> Jo, tu přísavku. Tu už mi jednou uká zal. Já
>>Žá rlíš na ni? Saša
>> Ne, je mi líto, ne. Já
>> Proč říká š, že je ti to líto? Saša
>> Protože jsem se už tolikrá t musela na tuto otá zku odpovídat. Já
Z lá sky se mů ž eš zblá znit,
ale blá zen mů ž eš bý t jen, když ž á rlíš.
>> Rozumím. A Evo, Klaus? Volá š mu? Saša
>> Šílíš, Sašo? Já
>> Ne, jenom jsem myslel. Ta Tina, co o tobě mů že vyklá dat?
Vždyť tě vů bec nezná ? Saša
>> Nevím, je to kolegyně Axela. Možná jí ně co povídá on, co
já vím? Já
>> A ta komediantka říká , že jí má š zavolat? Saša
>> Ano. Doris povídala, že ji chci připravit o byt. Prý nejsem
žá dná textařka. Já
>> Co jsi cítila, Evo, když jsi dostala ten dopis? Saša
>> Bylo to smě šné . Já
>> To přece ne. Axel
>> Ale ano. Já
>> Ano, vě řím tomu, ale posmě ch je to jediné , co mů žeš cítit,
pokud jsi normá lní. Axel
>> Axel! Já
>> Ano, Evo, všichni si myslí, že jsi blá zen, já jim to vě řil,
promiň , prosím. Axel
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>> Bě ž pryč , já nechtě la, abys přišel. Odkud máš klíče? Já
>> Evo, přestaň ! Ty jsi tak inteligentní, až to není možné .
Axel
>> Axel! Já
>> Evo, kdy jsi naposled použila slovo posmě ch? Axel
>> Axel, já myslím, že nikdy. Až tedˇ. Já ˇ
>> To vě řím, tohle slovo se nepoužívá č asto. To se mnou
zamá valo, vypadl jsem z hypnó zy. Axel
>> Jak to, z jaké hypnó zy? Já
>> Prosím tě , Evo, má m odejít? Axel
>> Ano, má m toho dost! Já
>> Prosím tě , já odejít nemů žu. Axel
>> Jak to, já neříkala, že má š přijít. Já
>> Evo, objal jsem tě jednou tady v tom pokoji? Axel
>> Ano, ale to by bylo pro mne moc rychlé , po tolika letech
bez sexu, a ještě k tomu v pokoji R. Já
>> Ano, vždycky jsi odsud odchá zela. Axel
>> Je to tak, nemohla jsem se dívat, jak vždycky zírá š na moje
díla. Já
>> Ano, já vím, ale proč ? Axel
>> Pro mě to bylo moc, jak si je chválil nemohla jsem to
zpracovat, a pak ještě objímá ní, to na mě bylo moc. Já
>> Souhlasí, na mě taky. Axel
>> Ale doma jsi pak říkal, že s netopý rem Fridolínem dobře
usíná š. Já
>> Ano, Evo, miluji tě , nechci si to přiznat, jako ty, ač koli
jsem jen tvů j psycholog, a tak jsem tě taky jen políbil. Axel
>> Ne, to bylo opravdové . Já
>> Ty má š takovou pravdu, myslím, že nejsou jenom zá vistiví,
všichni, mají z tebe strach, protože jsi tak inteligentní. Axel
>> Jo, to přece vím. R. mi taky všechno zá vidí. Ty taky? Já
>> Ne, já jsem rá d. Axel

>> Já se ale rozvá dím nezá visle na tobě . Já
>> Evo, mů žu ti pomoct? Axel
>> Ano, pomoz mi, prosím. Já
>> Evo, já si tě vezmu už kvů li tě m ženský m. Axel
>> Cože? Já
>> No, kvů li tě m pitomý m ženský m, aby si myslely, že jsme
blá zni oba. Moje má ma by tě chtě la poznat. Axel
>> Koneč ně . Já
>> Evo, nebuď drzá . Axel
>> Nejsem, č eká m na to 21 let, až mne bude chtít poznat, já
to chci taky už tak dlouho. Já
>> Evo, nezapomeň svou noč ní košili, budeme spá t u mé ho
tá ty. Axel
>> Jak to, já nechci. Já
>> Proč ne? Má víc místa, než má ma. Axel
>> Já ale nechci. Já
>> Proč ? Axel
>> Axel, mě la jsem sen. Já
>> Zdá lo se ti o mé m tá tovi? Axel
>> Ano, bylo to nepříjemné . Já
>> Proč ? Axel
>> Ně jak jsem se mě la rozhodnout mezi tebou a tvý m
otcem. Já
>> Pro koho ses rozhodla? Axel
>> Pro tvé ho otce. Já
>> Jak vypadal, Evo? Axel
>> Moc krá sný č lově k, s šedý mi vlasy. Já
>> Připomně l ti ně koho z tvé ho života? Axel
>> Ano. Já
>> Koho? Axel
>> Když jsem byla malá , ně kdo mi nadbíhal, bylo to ošklivé ,
byla jsem ještě malá , deset nebo dvaná ct. Já
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>> Obtě žoval tě sexuá lně ? Axel
>> Ne, to vů bec ne, myslím, že mi jen políbil ruku. Já
>> Co říkal? Axel
>> Prý jsem ženou jeho snů nebo tak ně co. Já
>> Evo, to byl mů j otec, slíbil jsem mu, že když už nebude žít
s mou má mou, najdu mu ženu jeho snů . Axel
>> Ale já chci bý t s tebou, ne s tvý m otcem. Já
>> Evo, to nepů jde, my spolu nebudeme, teď musíme ně jak
srovnat situaci, pro tebe, pak bude všechno zase v pořá dku.
Axel
>> A my spolu nebudeme, nebudeš nikdy mů j milenec? Já
>> Ne, nanejvý š manžel. Axel
>> Polib mi zadek. Já
>> Nemů žu. Axel
>> O. K., tak příště . Já
>> Evo, ty přece zná š Inin dů m. Axel
>> Ano. Já
>> Budu tam bydlet. Axel
>> To má š dobré . Já
>> Evo! Axel
>> Axel! Já
>> Chceš tam bydlet se mnou? Axel
>> Samozřejmě chci. Já
>> Nebudeme tam bydlet sami. Axel
>> Jak to? Já
>> Ten muž. Axel
>> Ach tak, ten muž. Já
>> Je dobře, že ten byt tady dostaneš, ten muž musí taky
ně kde bydlet. Axel
>> Ano, Axel. Já
>> A Saša? Axel
>> Co je s ním? Já

>> Saša bude bydlet s ná mi. Nebo budeš ty bydlet s ná mi?
Axel
>> Já s vá mi. Já
>> Proč ? Axel
>> Abych mohla zase odejít, když se mi to nebude líbit. Já
>> Evo, zapomně la jsi, že se milujeme? Axel
>> Co z toho má m, že tě miluju... Já
>> Evo, já tě taky miluju. Saša
>> To je dobře, chceš si mě taky vzít? Pak musíš poč kat, až se
rozvedu s Axelem, nebo se vezmeme všichni tři najednou, před
oltá řem. Já
>> Ano, Evo, to tu ještě nikdy nebylo. Saša
>> Evo, my už se vzali, už o tom nevíš? Axel
>> Vím, ale ne před svě tem. Já
>> Před svě tem se nevezmeme nikdy, teď tě chci jen pro mé ho
tá tu, a pak koneč ně budeš vě dě t, že je všechno jenom divadlo.
Axel
>> Evo, já se taky chci jmenovat Lexa. Saša
>> Ty už se dá vno Lexa jmenuješ, Saša a Lexa je to samé . Já
>> Pak budeš vě dě t, že jsem tě nikdy nemiloval, že jsem tě
potřeboval jen pro ten rozvod. Axel
>> Udě lal jsi to špatně , všechny lidi jsi odehnal. Já
>> No jo, Evo, mnohdy se stane ně co, s č ím nepoč ítá me. Axel
>> Axel, ně kdy bych tě chtě la ještě vidě t. Já
>> Evo, se mnou je to podobné , spíš přesně stejné . Já si tě
přece chci vzít. Už kvů li tě m ženský m. Axel
>> Axel! Já
>> Ano, Evo, chci si tě vzít. Axel
>> Axel, já chci taky. Já
>> Ano, Evo, moje vý bava je pomalu hotová , tvoje taky, Evo,
už se tě ším, udě lala jsi to vše sprá vně . Axel
>> Axel, vě říš mi, že jsem se nevrá tila k R.? Já
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>> Jistě , Evo, já a Saša, my ti vě říme. Axel
>> Díky. Já
>> Ano, jsi hotová . Axel
>> To je pě kné . Už bych chtě la mít rozvodový papír v ruce. Já
>> Budeš, brzy. A brzy, Evo, je 15. zá ří. Axel
>> Ano. Já
>> Pak to martyrium skonč í. Axel
>> Jsem rá da. Budu bydlet s vá ma? Já
>> Ne. Axel
>> O. K. Já
>> Samozřejmě s ná ma budeš bydlet. Axel
>> Axel, a ta hypnó za, já to nechci! Já
>> Evo, řeknu ti, jak na to, když nechceš. Ale že nikdy nebudeme žít spolu? Axel
>> Axel, za to nemů žeš a já taky ne. Já
>> Jo jo, vy dva, vá s poslouchat, to je jako ten z Bergeracu,
je to nemožné . Saša
>> Vidíš, Evo, má me svou řeč , nikdo ná m nerozumí. Axel
>> Hlavně , že my si rozumíme. Já
>> Ano, Evo, teď ti rozumím, ani netušíš. Axel
>> Evo, kdy jsi ho letos vidě la? Saša
>> V zrcadle, ty to nemů žeš vě dě t, ale v našem vztahu hraje
zrcadlo jistou roli. Já
>> Evo, já to vím, vždyť jsem byl iniciá tor toho všeho. Kdybys
byla zů stala v Čechá ch, byla bys v té partě kolem Havla. Saša
>> To přece nevím, žiju už řadu let tady, na tohle se neptá m.
Ty, Sašo? Já
>> Ano, Evo, já . Saša
>> Ach, proboha, a já nevě dě la, v jaké hraješ roli, a přitom to
byla hlavní role. Já
>> Evo, snila jsi, když jsem byl v Toská ně , řekl jsem ti, nech
se překvapit. Axel

>> Ano, to bylo překvapení. Já
>> Zapsala sis ty sny? Axel
>> Ano, heslovitě . Já
>> Evo, já tě miluju. Zdá lo se ti o tom koni? Axel
>> Ano, o houpacím koni. Já
>> Kde stá l? Axel
>> U tebe v chodbě . Já
>> Byl krá sný ? Axel
>> Moc krá sný, moc krá sně jsme se milovali. Já
>> Evo, chtě la jsi spá t s ná ma obě ma? Axel
>> Ano, s vá ma obě ma. Já
>> Bylo to v nedě li? Axel
>> Ano, byla nedě le, druhá nedě le, a já myslela, že zase
blá zním, chtě la jsem s vá ma spá t, ale jak, bylo mi to
nepříjemné . Já
>> Evo, už jsi ná s ně kdy hledala v Tü rkenhofu? Axel
>> Ano, sledovala jsem vá s na kole. Já
>> Jak to, Evo? Axel
>> Axel, vím, že mi dá vá š příkazy, přestaň s tím, mnohdy je
mi to velice nepříjemné . Já
>> Já vím, Evo, ale je to přece super, že to tak funguje,
mů žeme doká zat, že to jde. Evo, kde jsem spal na Floridě ?
Axel
>> Palm Bay. Já
>> Souhlasí, ale prvně jsi říkala ně co jiné ho. Axel
>> Ano, Palm Beach. Já
>> Dobře, jednoho dne mi to všechno povíš. Axel
>> Ano, Axel, jednoho dne. Já
>> Evo, ty ho vydírá š. Saša
>> Ano, chci aby si to po mně přeč etl. Já
>> Evo, co o mně povídá R.? Axel
>> Má m jít k tobě . Já
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>> Proč ho neposlechneš? Poprvé a naposled v tvé m životě ?
Axel
>> Axel!! Já
>> Já vím, Evo, o tom jsme už taky mluvili, když o ná s lidi
říkají nepravdu, proč tě tak šokovala Tina? Axel
>> Kvů li té strnulosti. Já
>> Ano, chtě l jsem tě jenom zkoušet. Axel
>> Dobrá , mně je to jedno, nic ti nedě lá m, takže o mně Tina
nemů že nic říkat. Já
>> To je pravda, proč jsi mi to neřekla? Axel
>> Protože se ke mně chová š jinak a má š Lianu. Já
>> Ta neexistuje, to přece víš. Koupíme ten dů m. Axel
>> Dů m s tím chlapem? Já
>> Ano, Evo, proč ne, koupíme ten dů m všichni tři. Při kuleč níku jsi se zlobila, říkalas: doufá m, že tenhle den brzy
skonč í. Axel
>> Axel, dopoledne jsem byla v Mü llerstrasse a R. řekl: Ně co
takové ho se neříká ně komu, kdo tě požá dá o ruku. A pak
Doris, s její pozná mkou o Ině . Já
>> Rozumím, a já zač nu mluvit o Lianě . Axel
>> Ano, myslela jsem, že jsem blá zen, co to má všechno
znamenat, nechá pu svě t, a teď zase. Já
>> Evo, Liana není, to přece víš. Tu jsem si jenom pro tebe
vymyslel. Axel
>> No dobrá , ale bylo by to možné . Já
>> Ano, jen jsem si ji pro tebe vymyslel, abys koneč ně žá rlila,
vzpomíná š si ještě , co jsem říkal? Evo, já tě miluju. Proč mne
nená vidíš? Axel
>> Není pravda, že tě nená vidím, ale teď je to divný č as,
musím si projít tím rozvodem, ale mů žeš mi vě řit, milovala
jsem tě před tou katastrofou, budu tě po ní milovat zase.
Ach ano, řekl jsi, že mi svou přítelkyni předložíš na stříbrné m

podnose. Já
>> Evo, já tě tak miluju, mě la jsi ně kdy na mně chuť? Axel
>> O
́ ano, když jsi byl v Toská ně . Spolu se Sašou. Já
>> Evo, my si dali takovou prá ci, vě říš tomu dneska? Axel
>> Samozřejmě , vě řila jsem už před tím, jenom bych nikdy
nechtě la bý t tvoje Blavatská . Já
>> Evo, ty jsi super, ona byla skuteč ně podvodnice. Nemě la
jsi ji rá da, i když jsi ji neznala. A já ji teď taky nemá m rá d.
Axel
>> Dobrá , tak mě s ní koneč ně přestaneš otravovat? Já
>> Ano. Nechá m tě v klidu, chtě l bych s tebou spá t, chtě la bys
to taky? Axel
Aby se to jednou pro vž dy vě dě lo:
V hypnoze je č lově k schopen vše udě lat,
co mu kdo nař ídí, take k vě cem,
které by za normá lních okolnosti nebyl schopen udě lat.
>> Axel, a tvoje přísaha? Já
>> Já nic nepřísahal. Axel
>> Zase lžeš. Já
>> Ne, Evo, to bylo kvů li ná m, nebyli jsme ještě zralí, jak bys
řekla, ale teď , jenom musíš přijít ty ke mně . Axel
>> A já nepřijdu. Já
>> Evo, pak s ná mi nic nebude. Axel
>> No, tak tedy ne, stydě la bych se přijít k tobě a říct, že s
tebou chci spá t. Já
>> A chceš to? Axel
>> A jak! Já
>> Vidíš, teď jsi to řekla, tak přece přijdeš. Kromě toho nemusíš říkat tamto, co řekneš potom? Axel
>> Vidím krá sný strom. Já
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>> Přijdeš tam, co bydlela Tina, víš, kde to je? Axel
>> Ano, a ten muž? Já
>> Ano, ten muž a já , budeme tam oba. Axel
>> Axel, já chci jen tebe, nechci žá dné ho muže, ani tvé ho otce
ne. Já
>> Evo, a Klaus? Axel
>> Axel, blá zníš? Já
>> Evo, nikdy tam nic nebylo? Axel
>> Ne, jenom to, co jsem ti vyprá vě la, o dě tech, které se uč í
bě hat, v té rodině . Já
>> Ta Doris je svině . Axel
>> To mů žeš říct nahlas. Axel, mě la jsem ještě ně jaké
asociace? Já
>> Ne, Evo. Axel
>> To je dobře. Já
>> Kdy jsi mě la poslední? Axel
>> U Stauffenberga, řekl jsi, že dostanu dá rek. Já
>> Ano? Co jsi dostala? Axel
>> Vzala jsem stopaře, otce s malou dcerkou, a strá vili jsme
spolu 24 hodin. Spala jsem s ním, ale mě la jsem smů lu. Já
>> Jak to, jsi tě hotná ? Axel
>> Ne. Já
>> Má š AIDS? Axel
>> Ne, jmenoval se R. Já . Smích
>> Evo, ty má š opravdu smů lu. Bylo to hezké ? Axel
>> Ano. Já
>> Před tím dě vč á tkem. Axel
>> Ne, milovali jsme se ve stodole, dovnitř svítilo slunce. Já
>> Evo, mě la jsi orgasmus? Saša
>> Ano. Já
>> Mě la jsi taky u Saši... Axel
>> Ano, to bylo taky moc krá sné . Já

>> A co jsi dostala? Saša
>> Stříbrnou knihu. Já
>> Ze stříbra? Axel
>> Ano, ze stříbra. Já
>> Kde ji má š teď ? Axel
>> Na svazku klíč ů . Já
>> Evo, to byl ten dá rek. Saša
>> Ne to šuká ní? Já
>> Ne, to šuká ní ne. Evo, prosím tě , nejezdi autobusem, je to
pro tebe nebezpeč né . Axel
>> Axel, od té doby, co jsem zažila kašmír, nejezdím
mě stský m autobusem. Já
>> Souhlasí, ale přesto dá vej pozor, je to nebezpeč né také pro
mne. Evo, umírá m. Axel
>> Axel, co, prosím? Já
>> Evo, já se taky chci jmenovat Lexa. Saša
>> Ty už se tak jmenuješ dá vno, Alexandře. Já
>> To není možné , Evo, co ty všechno dě lá š, ty s tou tvou fantazií. Saša
>> Evo, víš to o katalpá ch? Axel
>> Ano, už dá vno. Já
>> Od kdy? Axel
>> Už jsem to říkala, od zač á tku letošního března. Zá mě rně
jsem šla po jedné knížce o biologii. Já
>> Evo, uvidím tě na Leopoldstrase, přijdu, ty jsi volná , já
jsem volný, a ty mi řekneš, to není kvů li mně , ten rozvod. Evo,
co když umřu? Axel
>> Ty, Axel, ne... Já , s plá č em.
>> Evo, možná v tom autobuse. Axel
>> Prosím ne. Já
>> O. K. Možná neumřu, ale pokud ano, nechala by ses
přesto rozvé st? Axel
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>> Ano. Já
>> Evo, už mi v životě nemusíš nic vysvě tlovat, už nic. Axel
>> Axel, proč říká š, ž e budeme bydlet spolu,
když to tak není? Já
>> Evo, když chceš, budeme spolu bydlet. Axel
>> O
́ , už se tě ším. Já
>> Kromě toho musím dá t pozor, abys tu žá dost o rozvod
nestá hla. Axel
>> To už bych to bý vala udě lala, ty a tvoje Liana. Já
Skuteč ně vě ří, ž e nechá vá m rozvé st kvů li ně mu. Blbec.
>> Ano, souhlasí. Axel
>> Byl jsi v Toská ně sá m? Já
>> Ano, sá m. Axel
>> Proč jsem nemohla s tebou? Já
>> Nešlo to. Axel
>> Já nechci, aby se mé sny splnily, nebo co ně kdy řeknu. Já
>> Ano, Evo, chá pu to, ale přesto to byl mů j otec, kdo s tebou
tehdy v Č echá ch mluvil. Axel
>> Axel, prosím. Já
>> Evo, nepros, vybrala sis mé ho otce, má š jej mít. Axel
>> Axel, já nechci. Já
>> Evo, O. K., nesplní se všechny tvoje sny, uklidni se, ale ani
tvů j sen se mnou se nevyplní, bylo to aspoň hezké ? Axel
>> Ano, moc krá sné , milovali jsme se, jako bychom to dě lali
už roky, každý pohyb, každý ná š pohyb ladil. Já
>> Skuteč ně jsem dostal strach, já tě už nechci. Axel
>> O. K., Axel, ty víš, že tě budu pořá d milovat, ať už jsi se
mnou nebo ne. Já
>> Evo, já tě přece miluju. Axel
>> Axel, prosím, přestaň s tím, nech mne dotá hnout do konce
ten rozvod. Já
>> Chci ti pomoct. Axel

>> Díky. Saša už mi taky pomá há . Já
>> Evo, s Tinou už to zvlá dnu. Axel
>> Díky. Já
>> Za to nemů žeš, udě lala Doris ještě ně co podobné ho? Axel
>> Ano, řekla, když jsme jednou potkali R.&R.: Neopovažuj
se ně co s ní zač ít, je to moje přítelkyně . Myslela jsem, že
blá zním, Ruth zná m dobře, nikdy jsem s ní nic nezač ínala. Já
>> Evo, ta je tak neskuteč ně blbá . Axel
Blbost znamená vě ř it, ž e víme dost.
>> Ano, nepochopila jsem, proč je taková . Já
>> Evo, pořá d ještě to nevíš? Axel
>> Ale ano, teď trošku, kvů li Klausovi. Já
>> Ne, kvů li mně . Axel
>> Co, to nechá pu. Já
>> Ano, chce mě , ty jsi mě v jejích oč ích udě lala tak
mrň avý m, že si myslela, že by mě mohla mít. Axel
>> Axel! Já
>> Jo, Evo, ale to se sekla, já miluju jenom tebe. Axel
>> Axel! To přece nejde. Já
>> Evo, ti budou koukat, až uvidí, že si mě vezmeš, nebo já
tebe. Axel
>> Cože, my se přece vezmeme? Já
>> Ano, my se vezmeme, já tě tak miluju. Axel
>> Nic nechá pu. Já
>> Nemusíš. Musíš si jenom oblé ci svatební šaty a jdeme
k oltá ři, je dobře, že jste s R. nemě li církevní svatbu. Axel
>> Ano, to si myslím taky. Já
>> A Evo, chtě l bych si přeč íst tvoje manuskripty. Axel
>> Axel, už jsem ti říkala, musíme si spolu promluvit. Já
>> Ano, Evo, ale není to nutné , já ti rozumím i tak. Axel
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>> Ona R. vyprá ví, že se plížím kolem tvé ho domu. Já
>> Ano, naštvala se, když jsem za ni nezaplatil, a ty jsi
brá nila její kamará dku Ruth.
Jednou jsi ale říkala, že má m spá t s R.&R. Axel
>> Ano, ale jenom Sašovi. Axel, já už nemů žu. Já
>> Evo, to ti vě řím. Je toho na tebe moc. Axel
>> Nerozumím. Já
>> Díky bohu. Co ona říkala o té pijavici? Axel
>> Jestli prý na ni nežá rlím. Já
>> Co jsi odpově dě la? Axel
>> Že je mi jedno, s ký m trá víš přestá vku. Já
>> A ona řekla? Axel
>> A noci? Já řekla, je mi líto, ty taky. Já
>> Ta zírala, viď ? Axel
>> No, mů že bý t. Jednou byl na ná vště vě její nejlepší přítel
a byla jsem mu sympatická , řekla mi, a souč asně mne
varovala. Já
>> Evo, ta je blbá . Axel
>> Já vím. Já
>> No, a potom? Axel
>> Teď vyprá ví R., že jsem tomu chlapovi připadala
hnusná . Já
>> To snad ne, a R.? Axel
>> Ten proti mně použije všecko. Říkala o mně taky jiné vě ci,
které jsem neudě lala ani neřekla. Já
>> Copak? Axel
>> No, když přijdeš do kantý ny, že vyjde slunce, to jsem nikdy
neřekla. Já
>> To jsem řekl já o tobě , ta je tak blbá , musím si tě vzít. Axel
>> Cože? Já
>> Ano, ale žá dný strach, když nechceš, tak ne. Axel
>> Ale ano, já chci. Já

>> Dobrá , pak se vezmeme, Evo, myslíš, že se za to všechno
omluví? Axel
>> Ano, vě řím. Já
>> Kdy blá znila nejvíc? Axel
Nejhorší č lově k je ten,
jehož jazyk je ostř ejší, než jeho rozum.
>> Když jsem jí řekla, že vím, že jsi byl u ná s, když byla
doma. Že přijdeš, i když to nechci. Já
>> Ach, Evo, to jsi jí řekla? Axel
>> Ano, pak mě poprosila, abych na to zapomně la, prý by to
pro ni bylo špatné . Já
>> Evo, jak to, že víš, že jsem tam byl? Axel
>> Protože má m obrá zek, sebe, ona ležela v posteli, já stá la
před ní, ona se mě ptala, co je, a já neřekla nic a zase šla. Ale
nebyla jsem při smyslech, bylo to jako sen. Já
>> A kdy jste mluvily o mě a mý ch schopnostech? Axel
>>Řekla jsem jí, že má m pocit, že mnou manipuluješ, taky
s kaviá rem a jiné vě ci, ale ne tak jasně . Doris přece kupovala
kaviá r, mluvili jsme o tom s tebou den předtím. Ovšem v
hypnó ze, proto jsem to v ten den ještě nevě dě la. Moje vzpomínky na hypnó zu zač ínají vždycky až o 14 dnů pozdě ji. Já
>> A ona? Axel
>> Řekla, že jsi jen jednoduchý grafik, a to opakovala tak
dlouho, až jsem jí řekla, že jsi chytřejší, než my obě dohromady, pak koneč ně ztichla. Já
>> Evo, ta je tak pitomá , bylo to všechno, co jsi vyprá vě la?
Axel
>> Ano, jen to obvyklé o tobě , že jsi nejkrá sně jší muž na svě tě
a podobné nesmysly. Já
>> Rozumím, ale ona přece slíbila, že ti pomů že. Axel
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>> Díky, já po ní nechci, aby mi pomá hala, díky bohu jsem
nic neřekla. Já
>> Evo, ona je pitomá . Axel
>> Axel, já tomu nerozumě la a nerozumím doteď . Já
>> Řekla jsi jí, že jsi spala se Sašou? Axel
>> Ano. Já
>> Škoda, ale mů žeš říct, že jsi lhala. Axel
>> Ano? Proč ? Já
>> Protože si myslí, že jsi nejvě tší intriká nka na svě tě , přitom
je to ona sama. Evo, co nejhezč ího o tobě říkala? Axel
>> Že jsem jí uloupila srdce a že si do mě lidi mů žou promítat, co chtě jí, proto na mě vždycky tak hledí, protože ztě lesň uji
všechno: uklizeč ku, matku, milenku i kurvu. Já
>> To snad není pravda, Evo, to jsem o tobě říkal já . Axel
>> Mů že bý t. Já
>> Víš o tom? Axel
>> Ano, samozřejmě o tom vím. Já
>> A potom? Axel
>> Co potom, vždycky jsem se na ni podívala a řekla, za to já
přece nemů žu. Nevě řila mi to. Já
Člově k nevlá dne tím, č ím disponuje.
>> Evo, řekla jsi jí, že už nechceš pracovat? Axel
>> Ano, musela jsem jí to říct v tomhle rozhovoru, že se necítím jako textařka, ani jako sochařka, že obojí vidím jenom
jako své hobby, a vě dě la jsem, že mne nepochopí. Ale já přece
pracuji, u mě je to jen ten problé m, že nevidím za prací peníze, pracuji jenom, abych byla mezi lidma. Já
>> Rozumím. Axel
>> Jak to, že tomu rozumíš, tomu nemů že rozumě t nikdo. Já
>> Ale ano, rozumím, Evo. Ostatně , s ký m jsem byl na

Silvestra? Axel
>> Evo, já jsem zrovna takový. Saša
>> To přece vím. Já
>> S ký m jsem byl na Silvestra? Axel
>> To já přece nevím. Já
>> A Steffen, co jsem řekl o ně m? Axel
>> To je ten s tím slavomamem? Já
>> Ano. Saša
>> Mluvila jsi o PPP? Axel
>> Ne, jenom Gü nter říkal, že prý má m pravdu, že jsi policejní parapsycholog. Já
>> Evo, neříkej to. Axel
>> Jak to, že o tom nemů žu mluvit ani s tebou? Já
>> Nesmíš, no, rozzlobila jsi mne. Moje kamará dka by se už
dá vno zasebevraždila. Axel
>> Co? Já nejsem tvoje kamará dka, chceš teda, abych se zabila, č i co? Já
>> To už jsi má lem udě lala, v hotelu Cosima. Axel
>> Axel, přestaň . Já
>> Evo, na kolik procent vě říš, že tě miluju? Axel
>> 95%, ač koli ně kdy jen 75%, nevím, mnohdy vů bec. Já
>> Evo, promiň mi tu otá zku. Axel
>> Nevadí. Já
>> Evo, má š doma knihu Harold und Maude? Axel
>> Ano. Já
>> Víš, kde byla? Axel
>> Ano, vlevo nahoře. Já
>> Ano, přesně tam jsem ji vidě l, tenkrá t jsem ti ukradl tvou
zamilovanou knížku, Poslední dá nský biskup. Axel
>> Ano, to jsi ukradl, nemů žu ji najít. Já
>> A ta knížka o Bali, kterou jsi mi dala, odkud tu má š? Axel
>> Z Bali. Já
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>> A já ji odvezl na Bali zpá tky, darovala jsi mi ji. Axel
>> No tohle, to jsem zapomně la. Já
>> Evo, tvé Bali já zná m, všude jsem tě hledal, na každé m
rohu jsi mi přichá zela vstříc. Axel
>> Axel! Já
>> Ano, Evo. Axel
>> A Doris? Já
>> No, Evo, jsem s ní nebo co? Axel
>> To já přece nevím. Já
>> Ano, to nemů žeš vě dě t, ale my se milujeme. Axel
>> Ach, ano? Pak mě laskavě nechá te na pokoji? Já
>> Evo, ty jsi tak skvě lá , například při Leermondu (švý carské
nealkoholické pivo, jinak té ž Mě síc v novu, pozn. překl.). Saša
>> To jsem neřekla, řekla jsem bez alkoholu. Já
>> Ale to je stejně dobré . Saša
>> Já vím. Já
>> Evo, moje má ma tě vů bec nechce poznat. Axel
>> Dobrá , Axel, nech mě s tě mi vý mysly na pokoji. Já
>> A ty mne. Axel
>> Axel, já ti nedě lá m nic zlé ho, jenom tě miluju, ty dě lej, co
chceš, já chci jen obč as hrá t s tebou kuleč ník, a když to nejde,
tak ani to. Já
>> Evo, proč už nechceš víc? Axel
>> Axel, prosím tě , spím už s tebou ve svý ch fantaziích, sním,
to mi stač í, nech mne prosím bý t. Já
>> Dobře, nechá m. Axel
>> Tak tedy, já tě budu vždycky milovat, a ty mi to nemů žeš
zaká zat. Já
>> Ale mi to vadí. Axel
>> O. K., když ti to vadí, tak s tím přestanu, myslela jsem, že
jsme přá telé . Já
>> Tvoje lá ska mi vadí. Axel

>> Promiň , já tě budu milovat, dokud budu žít. Já
>> To už jsem ti přece taky říkal. Axel
>> Jo, a já hloupá krá va to vyprá vím Doris. Já
>> Cože? Axel
>> Ano, to jsem udě lala. Já
>> Aha, teď chá pu. Axel
>> Je mi líto. Já
>> Nemusí ti to bý t líto, říkal jsem, a taky ještě jsem ti řekl, že
tě miluju víc, než vlastní má mu. Axel
>> Ano, to jsem jí taky říkala, a ona řekla, ně co takové ho se
neříká . Já
>> Ano, ně co takové ho se neříká . Axel
>> Já nevím, mi to nevadilo, protože já už má minku
nemá m. Já
>> Ubohá Evo. Poznala jsi Sašovy rodič e? Axel
>> Ne. Já
>> Jak si je představuješ? Axel
>> Jako křehké osů bky, vystupující z letadla. Já
>> Evo, ty jsi tak ošklivá , nechci už s tebou mít nic společ né ho... Axel
>> O. K., Axel, pak mě prosím nech na pokoji a promiň , že
jsem ti vstoupila do života, zkusím tě už neobtě žovat, kromě
toho jsem tě neobtě žovala, potřeboval jsi mi jen říct, ně jak jsi
mi byla na obtíž. A protože bych pro tebe udě lala skoro
všechno, nalítnu na to. Já
>> Evo, ale to jsi udě lala ná dherně . Axel
>> A co z toho má m? Já
>> Pravda, já tě jen zneužívá m pro vě du. Axel
>> Tak mne o tom nech mluvit a pak skonč íme. Já
>> Evo, to už prá vě nejde. Axel
>> Konec, už nemů žu. Já
>> Evo, daroval ti tu hudbu? Saša
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>> Ano, je u toho taky písnič ka pro tebe. Já
>> To není pro mne. Přehraješ mi to? Saša
>> Ano, ale momentá lně je ta kazeta rozbitá , mů j Pionier v
autě se mi v lé tě , bylo tak horko, rozbil. Já
>> Tak to byla ta kazeta, kterou jsem ti mě l opravit? Saša
>> Ne, to horko odnesly i jiné . Já
>> Evo, mohla bys jeho hudbu prodá vat? Saša
>> Ano, je moc krá sná . Já
>> Evo, on by mohl prodá vat tvoje vě ci, a ten příbě h o broukovi. Saša
>> Četl jsi jej? Já
>> Ne. Saša
>> Dneska jsem jej hledala v Helle. Já
>> Má te teda smů lu, Hella už žá dné povídky netiskne. Saša
>> Ano, to jsem si všimla. Kromě toho jsem neříkala, že se
má zveřejnit. Já
>> Ano, já vím, ale mohl by prodá vat tvoje sochy, ty jsou tak
krá sné , jenom trochu smutné , dneska jsem je vidě l. Saša
Umě ní mů ž e ze starce udě lat mladíka
>> Evo, už jsi udě lala ně co symbolické ho pro tenhle rok?
Axel
>> Ano. Axel, co tam dě lá š, myslela jsem, že jsi odešel. Já
>> No tak, jak je to? Axel
>> No, tvoji hudbu bych mohla prodá vat. Já
>> A já tvoje sochy. Evo, má š rá da velká ň adra? Axel
>> Ne, jenom když jsou hodně velká , pak si je ze zvě davosti
prohlé dnu. Já
>> Chtě la bys mít velká ň adra? Axel
>> Ne, to by mi vadilo, jsem rá da, že má m malá . Umřeš v tom
autobuse? Já

>> Evo, breč ela jsi? Axel
>> Ano. Já
>> Sá hni si na tvá ř, je mokrá ? Axel
>> Ano. Axel, já nechci, abys umřel. Já
>> Já vím, to je hezké , že to nechceš. Evo, má m přítelkyni, je
moc krá sná . Axel
>> To má š dobré . Já
>> Evo, a ty? Axel
>> No, co já ? Já
>> Vě říš, že se dá me dohromady? Axel
>> Ano. Já
>> Kdy? Do konce roku? Axel
>> Ano. Já
>> To je dobře, pak se to stane, já nezemřu, díky bohu, Evo,
já tě miluju. Axel
>> Já tebe taky. Já
>> Evo, a ty jsi ně co přibližně takové ho řekla Doris? Axel
>> Ano, že možná jsi chytřejší než my obě dohromady, ona mě
provokovala, řekla ten den ně kolikrá t, že jsi jenom obyč ejný
grafik. Já
>> O. K., neříkej to dá l. Axel
>> To ani nemá m v ú myslu. Já
>> Evo, zná š starostu? Axel
>> Ano. Já
>> Kde jsi se s ním sezná mila? Axel
>> Tam u tebe, u jisté ho pana Schneidera v zahradá ch, při
zahradní slavnosti. Já
>> Ach bože, tak ty zná š taky své ho režisé ra, budeš teda
vě dě t, že Liana je moc krá sná . Je to moje přítelkyně . Axel
>> Dobrá , tak mě koneč ně nechá te na pokoji? Já
>> Ano. Axel
>> To je dobře. Já
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>> Evo, ale ty jsi se mnou chtě la hrá t kuleč ník, každé tři
mě síce. Axel
>> To ano, ale když to nejde, tak ne. Já
>> Evo, já si tě chci vzít. Axel
>> Nemusíš. Já
>> No to by bylo ještě horší, kdybych musel, já chci, chceš
taky? Axel
>> Ano, samozřejmě chci. Já
>> My už se ale vzali. Axel
>> To nikdo neví. Já
>> My to víme, kdy to bylo? Axel
>> 29. 12. Já
>> Evo, vzpomíná š si, co jsi cítila, když jsi dostala ten dopis
ode mne, jaký jsi mě la pocit? Axel
>> Axel, ano, o tom už jsme mluvili. Já
>> Ano, mluvili, ale mně to přijde tak nestvů rné , ten tvů j
pocit, že jsem se musel zeptat ještě jednou. Jak to bylo
s Tinou, bolelo to? Axel
>> Ano. Já
>> Promiň , Evo, ty už jsi mne jednou volala, když si lidi
o tobě vyprá vě li, co nebyla pravda, proč ne tentokrá t? Axel
>> Axel, bych já ti volala, ale ty má š Lianu. Já
>> Víš přece, že žá dnou přítelkyni nemá m. Axel
>> Jistě , ale pro mne bylo lepší, říct, že přítelkyni má š. Já
>> Komu jsi to říkala? Axel
>> Sabině a Doris. Já
>> Kdy jsi vidě la Sabine? Axel
>> Axel, po té noci, co jsi ode mne odešel, všude jsem tě hledala, to trič ko s Trianglem jsi mi oblé kl obrá ceně , nemohla
jsem se tenkrá t nadechnout, a pak jsem šla nakupovat a potkala Sabine. Ptala se po tobě a já jí řekla, že jsem tě naposledy vidě la v srpnu. Já

>> Lhala jsi? Axel
>> Ano. Já
>> Proboha, ona ví všechno. Jaké to bylo na koni, Evo, bylo
to hezké ? Axel
>> Kdo je Sabine? Saša
>> Jedna kolegyně , moje a Axela. Ano, Axel, bylo to super,
jako bychom to dě lali už vždycky, tak ně jak samozřejmé . Já
>> To je bezva, mě la jsi orgasmus? Axel
>> Nevím, ale přesto to bylo krá sné . Já
>> Pravdě podobně spolu v myšlenká ch spíme už dlouho.
Axel
>> Ano, mů že bý t, já bych koneč ně chtě la ve skuteč nosti. Já
>> Já taky, proč to neudě lá š? Axel
>> Co? Já
>> Nespíš se mnou. Axel
>> Ano, divné , proč vlastně ne? Nejspíš nemů žu přijít a říct,
chci s tebou spá t. Já
>> Proč nemů žeš, teď prá vě jsi to udě lala. Axel
>> Pravda. Já
>> Kromě toho to nemusíš, řekni: vidím krá sný strom. Evo,
už jsi ně co udě lala pro tenhle rok? Axel
>> Ano, Axel, ležící nahou ženu a zezadu ji líbá muž, a společ ně dá vají dohromady... Ano. Já
>> To snad ne, Evo, já ti přece říkal, když si mě chceš vzít,
musíš to vyjá dřit ve svý ch sochá ch. Evo, to nejde, nemusíš mi
už nikdy nic vysvě tlovat – už nikdy nic. Co tehdy řekl ten profesor o akademii? Axel
>> Že se postará , abych se tam dostala, což já ale nepotřebuji, ale teprve když R. řekl, že to přece nemů žu dě lat, že
jsem se to nikdy nenauč ila. Nato řekl Erich, že má m takový talent, umím tolik, co jeho studenti po šesti semestrech pořá d
ještě nezvlá dají. Já
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>> Co na to řekl R. Axel
>> Nic, asi byl rá d, že tam nejdu. On stejně říkal, že mne živit
nebude, když se nechá m zapsat. Já
>> A pozdě ji? Axel
>> Pak jen řekl, že až Miki umře, pak už pozná m, pak už
nebudu moci u nich vypalovat sochy. Já
S hloupostí jsem se vž dycky sná šela špatně
>> Co s tím mě la společ né ho Miki? Axel
>> Mě li ji rá di, zemřela u nich, profesor ji č asto modeloval. Já
>> Ten pes tě nená vidí, jednou jsem řekl, že tě miluje, to už
není pravda. Axel
>> Já o tom vím. Tahle bestie nikdy nechtě la, abych se
k ně mu vrá tila, ten bastard mě jen chce znič it. Já
>> Promiň , prosím. Axel
>> Je dobře. Já
>> Co ještě říkal R., že řekla Doris? Axel
>> Že se plížím kolem tvé ho domu, proto k tobě už nikdy
nemů žu přijít. Já
>> Rozumím. Axel
>> Ně kdy by tam mohla bý t Liana. Já
>> Nemá m žá dnou Lianu, tu jsem si jenom vymyslel, ale, Evo,
zamilovala se do mě Doris. Axel
>> To snad ne. Já
>> Ale ano, myslela si, co doká žeš ty, zvlá dne i ona.. Axel
>> Ta je ale pitomá . Já
>> Ano, Evo, je to krá sa, že nic nechá peš. Nemá š tušení, jak
je to dobře, řekl Axel, a po chvíli: >> Evo, kdysi jsi řekla,
že pů jdeš dobrovolně do Haaru, až to dojde tak daleko.
>> Ano, nech mě , vždyť potom pů jdu. Já
>> To je legrač ní, uvidím tě v Haaru. Axel

>> Axel, já chci, pokud, tak jen dobrovolně . Já
>> Ano, já vím, přijdeš dobrovolně , uvidím tě u sebe. Axel
>> Přestaň , má m toho plné zuby. Já
>> Evo, proč jsi se mnou nikdy nechtě la spá t? Axel
>> Nevím, asi jsem to nikdy nechtě la doopravdy. Já
>> Mů žeš přijít 15. zá ří. To je přece tvů j den, před šesti lety
jsi se dozvě dě la, že jsem chytrý, a to jsi dostala vý pově ď . Evo,
proč jsi vlastně nedá vno v kantý ně dě lala, že mne nezná š? Axel
>> To jsem musela vyprá vě t i Doris. Já
>> Ano? Proč ? Axel
>> Nevě dě la jsem, proč to dě lá m. Já
>> Řekla ti to ona? Axel
>> Ano, protože jsem lidem chtě la uká zat, že se s tebou
nestý ká m soukromě . Já
>> Má pravdu, ale co jsi cítila ty sama? Axel
>> Chtě la jsem tě políbit. Já
>> Já tebe taky, a pak říká š, že ti není líto, že musíš skonč it
u Focusu? Axel
>> Ano, zvlá š̌t tobě budu pilně vyklá dat, že toho lituji. Já
>> Ano, ale já smutnil s tebou, byla jsi na telefonu tak
krá sná , když jsi mluvila o Focusu, miluji tvou osobnost. Axel
>> Samozřejmě to bylo krá sné , pracovala jsem tam
pů ldruhé ho mě síce, bylo to ná dherné , a ty peníze, co jsem dostala jako textařka, taky nebyly špatné . A tobě , zrovna tobě
budu říkat pravdu? Ty pobě žíš k Ině a budeš si u ní stě žovat. Já
>> Evo, já k Ině nechodím. Axel
>> Ale ano, Doris to říkala. Já
>> Evo, já tě zbožň uju. Axel
>> A já ? Já
>> Žá dný strach, ty mě taky miluješ. Axel
>> Axel, promineš mi, prosím, že jsem si o tobě až do 15. zá ří
1989 myslela, že jsi blbec? Kdyby mi to Saša neřekl, asi bych
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si to o tobě pořá d ještě myslela. Já
>> Ano, Evo, nepotřebuješ se omlouvat, já blbec opravdu byl,
mů žu ti jenom podě kovat, že jsi vydržela, dokud jsem nezchytřel. Axel
>> Axel, ty jsi tak podě laně chytrý. Já
>> Evo, já tě miluju. Proč jen jsem tak blbý, že jsem to nikdy
nevidě l? Axel
>> Nikdy jsi nic nevyprá vě l, jako já skrz obrazy. Já
>> Jaké obrazy? Axel
>> Nad psacím stolem má R. viset obrazy, které jsem malovala já . Jednou s nimi ve vzteku praštil o podlahu, pá r se jich
poškodilo, a druhý den, než šel do redakce, řekl, abych to uklidila, stejně je to prý moje vina. Uklidila jsem to, ale šíleně
jsem se u toho nená vidě la. Myslím, že tehdy se mi poprvé
ujasnilo, že jej opustím. Já
>> Evo, proč jsi to uklízela? Axel
>> Byly to moje obrazy, co tam ležely na podlaze, musela
bych po nich chodit. Kromě toho jsem už nepracovala, proto. Já
>> Evo, promiň , prosím, teď tě chá pu, proč sama sebe nená vidíš, cítil bych se stejně , a proč nená vidíš peníze, protože ti nic
nepřinesou, a š̌tastné manželství už vů bec ne, proč jsi mi
neřekla, co je za zvíře? Axel
>> Hlavní vě c, že já to vím. Já
>> Teď chá pu, proč ná s nemá š rá da, protože tě milujeme, jak
mů že bý t milová na ta, která se tak nená vidí. Saša
>> Ano, zhruba tak. Já
>> Evo, víš vlastně , jak to bylo s ná ma? Axel
>> Ne. Já
>> Prá vě jsem sexuá lně procitl a uvidě l tvů j zadek, a od té
doby tě celý život sleduju. U žen hledá m aspoň přibližně tak
krá sný zadek, jako je tvů j, a nemů žu ho najít. Axel
>> Ach, to jsem nevě dě la. Kač ení syndrom. Já

>> Odkud bys to mě la vě dě t. Nikomu jsem to nevyprá vě l, jen
mé přítelkyně tím trpě ly. Axel
>> To je mi líto. Já
>> Co, jsi pitomá , nemů žeš se radovat? Axel
>> No jo, ale jenom ten zadek? Já
>> Ne, postupně jsem zjistil, že tě miluju. Mohla bys mi to
prosím vysvě tlit, ty přece víš všechno. Alex
>> Axel, to je pravdě podobně stejné , jako s tvý m oblič ejem,
milovala jsem tvů j oblič ej a tvou krá su a hledala tě všude na
svě tě . Já
>> Jako já . Axel
>> Ano, a pak jsem najednou vě dě la, že tě miluji. Já
>> Evo, kdy myslíš, že se to stalo? Axel
>> Pravdě podobně tenkrá t v kině . Já
>> Ano, já nevidě l tvů j zadek a ty mů j oblič ej. Chtě li jsme se
vzít za ruce. Axel
>> Ano, a teď ? Já
>> Pů jdeme tam, najdeme to místo. Evo, my se milujeme, jen
my jsme zvyklí mít rá di s ná mi i naše přá tele, proto se do mě
Doris zamilovala, protože jsem se na ni díval jako na novou
tobě blízkou osobu. Víš ještě , co to bylo za film? Axel
>> Ano. Já
>> Já taky, Odyssea 2001. Axel
>> Axel, to s tě mi blízký mi lidmi, já nevím, mnohdy se Doris
tak divně usmívala, když mluvila o tobě , mů že bý t, ač koli, já
nevím. Já
>> Evo, přemý šlej. Axel
>> Ano, mohlo to tak bý t, na kterou situaci to vztahuješ? Axel
>> No, když mluvila o tobě , ona přece nechtě la, abych o tobě
mluvila já . Já
>> A mohlo to bý t ještě jindy? Axel
>> Když mi zatelefonovala ze Španě lska, 16. března, to jsem
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jí líč ila tu zá ležitost v kantý ně a ona řekla, že mi teď pomů že,
já řekla díky a ona se zeptala, jestli sedím, řekla jsem ano, na
podlaze. Pak řekla, on tě přece miluje, trošku. Řekla jsem, já
vím, tobě se líbí, jak zvlá dá m svů j život. Já
>> Ta blbá krá va, trošku, povídá . Evo, chceš, abych mě l
přítelkyni? Axel
Vzdě laný hlupá k je hloupě jší, než hlupá k nevě domý.
>> Jistě , samozřejmě . Já
>> Dostaneš ji, pro ná s to není žá dné umě ní, mít naše lidi
a přesto se milovat nebo mít se rá di. Axel
>> Ano, ale do rozvodu, pak chci bý t s tebou. Axel, promiň ,
prosím, že si tebou jsem tak jistá . Já
>> Evo, ty mi promineš taky, nebo? Axel
>> Ano, jasně . Já
>> Evo, je to tak, jsme si jeden druhý m tak jistí, až to není
pě kné . Axel
>> Ale, Axel, takhle to nejde. Já
>> Evo, jde, když to č lově k ví líp, a my to víme dobře. Kromě
toho nechceme spolu do postele ze strachu, že to bude krá sné
a museli bychom pak zů stat spolu. Axel
>> Ano, tak to je. Já
>> Vě dě la jsi to? Axel
>> Ano, tak přibližně . Já
>> Ano, já taky. Axel
>> Axel, mů žeme bý t spolu nebo ne? Já
>> Ano, Evo, mů žeme, pokud chceme, řekl Axel. >> To je
přece krá sné .
>> Ano, to je to nekrá sně jší na našem příbě hu, proto ná m jej
nikdo nevě ří. Já
>> Ach jo, ta pravda. Nakonec si to sami nebudeme vě řit. Axel

>> Proboha, kdo má vá m dvě ma rozumě t!, zvolal Saša.
20. 10. Moje vzpomínky na srpnový rozhovor se Sašou
a Axelem se v Baldhamu ještě prohloubily. Dokonce jsem
vě řila, ž e kdybych se nepřestě hovala do Baldhamu, tyhle
ú trž ky rozhovoru by nikdy nevyplavaly na povrch. To má š
z té jasnovidnosti, ale ž e se skuteč ně přestě huji do tvé ulice, to
tě nenapadlo, co? Krá sná č á ra přes rozpoč et. Celý svě t si
myslí, ž e bydlím u tebe, nikdo nevě ří ani mně , ani tobě , ž e nebydlíme spolu. Jen tvoje Liana, její Renault stá vá kaž dý víkend před vjezdem do tvé ho domu. Je dobře, nech mne
prosím se vším na pokoji, tvoje hry mi jdou na nervy. A ještě
víc ta sezení s hypnó zou!
Mezitím, přesně 14. ̌ríjna, jsme spolu byli hrá t kuleč ník, bylo
to v den, kdy jsem zač ala studovat DTP. Axel se mne zeptal,
jak se mi vede. Řekla jsem mu:
>> Pokud to chci dokonč it, musím se zase odstě hovat z domova.
Já se zase zeptala jej, kolik platí v domeč ku, a byla jsem dost
neš̌tastná . Rozvod bě ž el na plné obrá tky a Doris mne kvů li
ně mu a moc tenký m slupká m chřestu vyhodila, tak jsem tedy
znovu bydlela v Mü llerstrasse. R. mne terorizoval kaž dý den
a já spala velice špatně , protož e jsem mu chtě la namluvit, ž e
rozvod je neodvolatelný. Také jsem se dozvě dě la, ž e ve
druhé m patře domeč ku bydlí ně jaký muž , který vypadá jako
kanadský dřevorubec. >> Jaké má ruce? zeptala jsem se.
>> Taky takové , jako dřevorubec, ne jako já , zasmá l se Axel.
O jeho ruká ch jsme č asto mluvili, nemě ly jedinou stopu po
mozolech, pro mne ně co nepředstavitelné ho. Já jako ž ena
má m ruce mozolnaté , č ert ví, od č eho. Pravdě podobně od
všech tě ch soch, které nosívá m vypalovat. Bylo 14. ̌ríjna.
Víkend uprostřed Oktoberfestu, nebo na jeho konci, už nevím.
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Kaž dopá dně o tý den pozdě ji jsem díky ná hodě bydlela v Axelově ulici. Nastě hovala jsem se do velice krá sné mansardy,
kde se vypínala, přesně ji pnula, obrovská liá na, zvaná Red Esmeral, a kde v jednom rohu od stropu visela moc hezká houpací sedač ka. Stů l, který vypadal spíše jako předimenzovaný
podnos, stů l předurč ený k tomu, aby se na ně m vá lela
Lianina hlava. Fuj, co ty to má š za myšlenky. V zahradě , kterou jsem mohla využ ívat, byl, jak jinak, č ínský jasmín, které mu se tou dobou zač ínaly nalé vat pupeny, aby mohl vč as
k vá noců m zač ít kvé st. Že tam byl jen on a ž á dná katalpa, to
mne udivilo. Ale dosud jsem v ž ivotě poznala jen jednu katalpu a ta stá la v zahradě u domu Heleniný ch rodič ů . Mů j zamilovaný strom, který mne prová zel mou první lá skou. V bytě
byla taky skleně ná mísa, přesně z toho skla, které bylo jako
kus noč ního nebe. A to nejlepší, kdyby ty obrovské jedle byly
jen o má lo niž ší, mohla bych koukat do zahrady Axelova
domku. Dostala jsem šok. To přece nejde, abych si jen musela
ně co přá t a ono se to pak splnilo. Šla jsem k psychiatrovi, ale
ten situaci nepochopil. Denně jsem chodila do školy a cesta
mne skuteč ně kaž dý den vedla kolem Haaru, místa, kde se nachá zí nejvě tší mnichovský blá zinec. Jak č asto jsem si v poslední době myslela a ̌ríkala, ž e tam ještě skonč ím. Jednou na
Silvestra jsem ̌rekla Axelovi: >> Ale když tam pů jdu, tak
dobrovolně , a napíšu o tom knihu, přinejmenším č lá nek.
A teď , na dovršení všeho zla, je blá zinec na tom od ná s
nejbliž ším místě .
Autobus zmizel v píseč né m krá teru. Byli mrtví. A to smě rem
na Mnichov zhruba tři kilometry od naší ulice, takž e cesta,
kterou jsem jezdila kaž dý den dvakrá t, ostatně autem, Axel
rychlodrá hou. Proboha, co to má znamenat, ptala jsem se. Po
té nehodě jsem chtě la u Axela zazvonit, ale přede dveřmi stá lo
Lianino auto, takž e přinejmenším byl ž iv. Díky bohu. Ach

ano, Liana přece existovala a jednou mi ji představil u jídla.
Když jsme přišli k tomu, co kdo dě lá , řekla:
>> Já dě lá m v cestovním ruchu. Liana
>> A co dě lá š? Já
>> Prodá vá m v cestovce. Liana
>> Aha, a co hlavně ? Já
Dost dlouho to trvalo, než pochopila, co chci vě dě t.
>> Které cíle objedná vají vaši zá kazníci nejč astě ji? Já
>> Indii, ale tam já ještě nikdy nebyla. Liana
>> To nevadí. Třeba o příští dovolené , řekla jsem zdvořile
a podívala se na Axela, v poslední době se, pokud jde o cesty,
pořá d vracíme k Indii, protož e jsem o ní před ně kolika lety
napsala knihu. S R. jsme do Indie cestovali tolikrá t, ž e mi
moje poznatky vystač ily na napsá ní 19 kapitol.
Kromě toho jsme oba č etli Utz, taky tahle Chatwinova kniha
pojedná vá o Indii. Odehrá vá se tam a konč í tím, ž e hledající,
který po celou dobu, no jo, hledá , se nakonec pozná v zrcadle
a nato svoje hledá ní vzdá .
>> Ne, příští dovolenou pojedeme na Mallorcu, řekla Liana,
ne bez hrdosti. Ach, do prdele, on s ní jede na Mallorcu, k
neuvě ření, kolikrá t jsem mu ̌ríkala, ž e podle mé ho ná zoru
č lově k nesmí jezdit na místa, kde jsou domorodci v menšině ,
kde več er dostane má lem jen ně mecké pivo a frankfurtské
pá rky. Přece jsme se dohodli, ž e pojedeme na Lanzarotte, co
hledá na Mallorce? Byla jsem šokovaná , to vidě l. Řekl taky,
ž e to ještě není jisté . No, díky bohu, to přece nemů ž e myslet
vá ž ně . Ale myslel to vá ž ně , potkala jsem ho, když jsem jednou v sobotu jela na brífink ohledně mé prá ce v Praze.
>> Příští tý den letíme na Mallorcu. Axel
Koupil mrkve, které teď koukaly z plastové tašky.
>> Pak ti přeji hezkou cestu. Já
>> Budu na tebe myslet, dá m si na tebe več er sklenku nebo i
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víc. Axel
>> Udě lej to, má m to zapotřebí, moc se mi nevede, ohledně
mé prá ce se jedná ní protahuje. Já
>> A až se vrá tím, napijem se spolu. Axel
>> Dobrý ná pad. A tvoje přítelkyně ? Já
>> Je žá rlivá . Axel
>> Nech ji, když jí to vyhovuje. Já
>> Mně to nedě lá dobře. Axel
>> To je tvoje vě c. Ciao a š̌tastnou cestu, řekla jsem. Chtě l
ně co dodat, takž e jsem ještě nešlá pla na plyn.
>> Chtě l jsem jen říct, to je teda vě c, že teď bydlíš v mé ulici.
Axel
>> To mů žeš říct nahlas, ještě před tý dnem jsem říkala, že
musím pryč od R., a teď tohle. Já
>> Nemusíš to nikomu vyprá vě t.
V naší ú zké ulici už se vytvořila fronta a tak jsem šlá pla na
pedá l, aniž bych odpově dě la: Na shledanou. Co taky ̌ríct na
ně co takové ho? Psychiatr se s tím nesrovnal, já taky ne, své
přestě hová ní do domu v jeho blízkosti jsem vnímala jako
upozorně ní, ž e karma č i osud nejsou ž á dný nesmysl, nebo?
Šla jsem ještě dá l: Existuje snad přece, ten bů h, na které ho
jsem odmítala vě řit od matč iny smrti?

LIANA KESSLER NÁVŠTĚVA
>> Myslela jsem, že přijdeš sá m? Já
>> Ne, Liana chtě la se mnou. Axel
>> Jsem pořá d ještě tady, patřím k Axelovi, křič ela Liana už
na schodech. Obrá tila jsem se, bezeslovně poprosila
o Axelovu podporu a přitom si pomyslela, jak dlouho ještě ?
Axel řekl:
>> Přece jsem ti říkal, ať se mnou nechodíš.
>> A proč ? Co to má znamenat, že nejsi sá m? Liana
>> To, co řekla, že nejsem sá m. Otevřela jsem dveře bytu a
rozsvítila velké svě tlo. Momentá lně byl klid, posadila jsem se
a chtě la se domalovat, Karin přece odešla teprve před ně kolika minutami. Ale Axel ̌rekl:
>> Chceš se podívat, co jsem pro tebe udě lal?
>> Ano, to je pě kné , přece jen jsi použil kapitá lky? Já
Liana se zeptala: >> Co to je?
>> Takový zvlá štní druh písma, odpově dě l Axel.
>> Víš, Evo, chtě la bych dě lat to samé , co Axel. Liana
>> Ne, udě lala jsem ten več er už podruhé oblič ej, jaký u mne
zná jen má lokdo. Liana ̌rekla:
>> Co se tak tvá říš, myslíš, že mů žeš jenom ty dě lat to, co
dě lá Axel? Zasmá la jsem se a omluvila se za svou grimasu:
>> Víš, připomně lo mi to jednu situaci před zhruba dvě ma
roky.
Axel řekl: >> Evo, já tu situaci zná m. Bylo to před č tyřmi
lety. Popiš ji, prosím.
>> O.K., už tady byla jedna Axelova přítelkyně , která chtě la
dě lat to, co on. Já
>> No a? Co tím myslí, co je mně do toho? zeptala se Liana
drze. Udě lala jsem pohyb smě rem k Axelovi, převezmi to,
prosím, to není mů j případ. A taky řekl:
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>> Myslíš, že jsem Evě řekl, aby to dě lala? Ta prostě jde do
školy a přihlá sí se. A kromě toho: co dě lá m, to dě lá ona už
roky. Ke mně řekl, tak, aby to neslyšela:
>> To je ta, kterou ti přiná ším na stříbrné m podnose, a ty
tady připravíš hned stříbrný stů l. A ta houpací židle jako porota přemý šlí, zda má kandidá t dostat 100 bodů .
>> Ano, taky jsem mě la šok, když jsem se sem nastě hovala.
Dě lá terapii, zač íná dneska? Je tady moc hezky, ale já nemá m
chuť ji rozné st v zubech. Já
>> Ne. Evo, nedě lá žá dnou terapii, já ti pomů žu, jen do toho.
Evo, jsi tady š̌tastná ? Axel
Nejvě tší pož itek spoč ívá
ve spokojenosti se sebou samý m.
>> O
́ ano, přišla jsem a řekla si: tady budeš š̌tastná — a
jsem, s malý mi vý hradami. Já
>> Tak to funguje, usoudil. Obrá tila jsem se k Lianě :
>> A s tou školou, kterou dě lá m, to tak jednoduché nebylo, a
je zná mo, že budu dě lat ně co ú plně jiné ho. Otevřela jsem
lá hev č ervené ho vína, moje šaty s dlouhý m rozparkem mi to
usnadň ovaly, omluvila jsem se za ten lehce kurví ná dech,
přinesla sklenici pro Lianu a ta si ji prohlé dla ze všech stran.
Od toho okamž iku jsem přemý šlela, zda už se mi podobné
faux pas ně kdy přihodilo. Axel o tom pozdě ji řekl:
>> Nemusíš přemý šlet. Nikdy. Když jsem se zase posadila,
řekla nahlas: >> Já už nemů žu, žiju tady s fantó mem.
>> Jak to, s fantó mem, já jsem přece tady. Já
>> Jsi to ty? Obrá tila se na mne Liana
>> Kdo jiný ? Je tady ještě ně kdo? zeptala jsem se, Axel to
popřel...
>> To snad není pravda, to jsi ty, vylekala se Liana.

>> Tak dobrá , předtím ses ptala, jak dlouho už to spolu
tá hnem. Tak teda už 22 roky... Já
>> A má me spolu pě t dě tí, dodal Axel sarkasticky. Já pokrač ovala:
>> Neříkala jsi na schodech, že patříš k Axelovi?
>> Ano. Liana
>> Vlastně jsi ale chtě la říct, že Axel patří tobě , nebo? Já
>> Jo, to jsem chtě la. Liana
>> Vidíš, nepatří ti. Jako ty by tu mohla sedě t i jiná , a já je
znala všechny, všechny jsem je takříkajíc přežila, kdyby
ně komu patřil, tak mně , ale ani mně nepatří, je volný, byl
volný vždycky, jen jsme naše životy dosud trá vili spolu, po
boku našich partnerů , a ti s tím museli žít, a nejen oni, taky
naši kolegové a.., řekla jsem varovně smě rem k Axelovi.
>> A své problé my s lá skou a vá šně mi jsme si vyřídili doma,
k sobě navzá jem jsme přistupovali tak ně jak č istí. Vždycky
jsme se na sebe jen usmívali, i když už ná m do smíchu nebylo.
My jsme se mě li vždycky č emu smá t.
>> Ano, Evo, poprvé jsem, myslím, se s tebou smá l, až jsem
breč el, když jsi řekla: hlodá ji svě domí, a představili jsme si to
doslovně . Jinak jsme... Ale vyprá vě j ty. Ty to
umíš líp. Axel
>> Souhlasí, pořá d se na sebe usmívá te. Mluvíte spolu taky
ně kdy vá žně ? Liana
>> Ano, to jsem taky ještě nezažil s žá dnou jinou ženou, když
spolu musíme mluvit vá žně , jdeme ke sloupu, v ruce držíme
pivo, ač koli posledně , posledně Eva pivo nepila, co jsi, Evo,
pila?
>> Limo. Já
Axel k Lianě :
>> Nemusíš se divit, víme jeden o druhé m všechno, a to už
22 let, a pak teda si povídá me u sloupu. A vždycky č istí, víš, že
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Eva i já se velice dlouho sprchujeme? Axel
>> Společ ně ? Liana
>> Ne, každý zvlá š̌t. Axel
>> Jak už řeč eno, strá vili jsme své životy doteď vedle sebe,
spolu jsme se smá li, pracovali, bavili se, byli jsme vždycky
spolu. Já . A dá l. >> A lidé kolem ná s s tím museli žít. A my
byli š̌tastní, ani mů j vě k ná s neodradil, mě li jsme spolu ryby,
myši, mě li jsme ptá ky, společ ně jsme napsali knihu a vždycky
jsme se chtě li držet za ruce.
>> Stop, Evo, takhle to nefunguje. Axel
>> Ach tak, pravda, za ruku jsme se chtě li vzít jen dvakrá t. Já
>> Evo, budeme mít ryby, tři, ne, poč kej, jenom dvě . Axel
>> Ta šílí. Liana
>> Ne, nešílí, řekl Axel. >> To je ná š život, to není žá dné
šílenství. Dá l Evo, prosím.
>> Jak to? zeptala se.
>> Inu, tak to je, ta vě c se mnou a Axelem, jak tomu říká š, dá
se to ale taky nazvat vztah. Kolegové , přá telé , mů j muž,
všechny Axelovy kamará dky s tím musely žít, a ty s tím musíš
žít taky. Já
>> Ale já nechci. Liana
>> Musíš, pokud chceš zů stat s Axelem, protože já u Axela
taky zů stanu. Jinak to nejde, dost dlouho jsme to zkoušeli,
musíme zů stat přá teli. Já
>> Já nechci. Liana
>> Pak musíš jít, řekla jsem.
>> Ty jsi blá zen. Liana
>> Ne, nejsem, mohla jsem to všechno nechat říct Axela, jsem
si jistá , že by volil stejná slova, kromě toho by tě mohl vzít za
ruku a odejít, vů bec bych si toho nevšimla, nemá m brý le, promiň te, hledala jsem slova a stů l mi pomá hal, proto jsem se
vá m nemohla dívat do oč í. Já

Liana k Axelovi:
>> Chtě l jsi to udě lat?
>> Ne, ani na vteřinu ne, řekl Axel. Evo, já bych to neřekl
jinak, jen bych byl jinak formuloval pá r slov, ostatně , už i jiní
si na ná s spá lili prsty, mnozí dokonce zaplatili smrtí, to Eva
neslyší rá da.
>> Samozřejmě to neslyším rá da, chceš to vždycky hodit na
mně , když to udě lala, spá chala sebevraždu, pak kvů li sobě
samé , ona to tak chtě la. Já
>> Má š pravdu, Evo, chtě l jsem ti to přišít, ale to nejde. Axel
>> Samozřejmě to tak nejde. Já
>> Ta blá zní, zhrozila se Liana.
>> Ne, to není blá znovství, to je ná š život, jak ho vedeme už
22 roky, a kromě toho, jak jsem řekla, má m v lednič ce ně co
jedlé ho.., ̌rekla jsem pomalu. >> Mohl by pořá d ještě
s tebou odejít. Liana ̌rekla: >> Tohle NEBUDU poslouchat.
Axel řekl: >> Mů žeš jít, já zů stanu.
>> Já tomu nevě řím, ona je šílená ..! Liana
>> Ne, není, ona vždycky poznala, když se to s mý ma holkama
chý lilo ke konci. Evo, odkdy to víš, že to s Lianou skonč ilo?
Axel
>> Od toho več era, co jsem ji poznala. Já
>> A jak to? zeptala se Liana.
>> Protože mne objal. Já
>> Skuteč ně , tak hezky tě objímal. Liana
>> A já na ně j vyplá zla jazyk. Já
>> Co jsi udě lala? Proč na ně j vyplazuješ jazyk? Liana
>> Protože vyhrá l, pro tu chvíli. Já
>> Ano, ale vyhrá l jsem jen to jedno kolo, řekl Axel. >> Pokaždé , když Eva vstoupila na scé nu, byl s mý mi kamará dkami
konec. Evo, co sis myslela, když řekla, že patří k Axelovi?
>> Jak dlouho ještě ? Já
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>> Odkud to ví? Liana
>> Přece se zná me 22 roky. Já
>> To jsi ty! vydě šeně vykřikla Liana.
>> Kdo jsem, co jsem? zeptala jsem se.
>> No, vyprá vě l mi, že miluje ně jakou ženu už 22 let, a ty že
jsi dobrá zná má , která se nechá vá rozvé st. Liana
>> Proč jsi to udě lal? zeptala jsem se.
>> Evo, tentokrá t jsem tě zapracoval do své ho vztahu. Axel
>> A proč ? Já
>> Musel jsem to udě lat, od zač á tku o tobě vě dě la, a že si ty
dvě vě ci nedala dohromady, to je její chyba. Axel
>> S touhle ž enou musím ž ít? zeptala se Liana.
>> Ne, nemusíš žít se mnou a nemusíš žít s ní, mů žeš jít,
chceš-li, ̌rekl Axel. >> Ale zatím musela každá akceptovat, že
žiji s Evou.
>> Ale já nechci. Liana
>> Tak ho udě lej š̌tastný m. Já
>> Já ho dě lá m š̌tastný m. Liana
>> Jak? Vidě la jsem vá s v prosinci, byl všechno, jen ne
š̌tastný, vykřikla jsem.
>> Ty jsi ná s vidě la na ulici? Axel
>> Ano, nejela jsem svý m vozem, ty ses podíval na znač ku,
bylo to č íslo z Ebersbergu, a pak jsi odvrá til pohled, má lem
mi srdce vyskoč ilo z tě la, mů j chlapeč ek není š̌tastný. Já
>> Tys to řekla, Eva mi celé ty roky říká chlapeč ek, dodnes
nevě ří, že jsem vě tší, než ona. Teprve nedá vno jsme se museli
změ řit. Axel
>> Ano, vyrostli jsme spolu, s tou vě cí, jak tomu říká š,
všechny to musely akceptovat a ty budeš taky muset, řekla
jsem.
>> Ne, Evo, já s ní nechci žít, a ostatně , nežilo se ná m špatně .
>> To je pravda, nebylo ná m s tím zle, a tak to pů jde i dá l,

ani moje stá ří ná s nezastraší. Já
>> Opak je pravdou, má m tvoje stá ří rá d, řekl Axel.
>> Vezmete se? Liana
Usmá li jsme se na sebe. >> No, možná . Dvojhlasně . Axel pak
řekl: >> Dobře, že se ptá š, já bych se Evy jinak už nezeptal,
to, jak mě odmítla poprvé , bych už nechtě l zažít.
>> V nakladatelství se stejně uzavírají sá zky, zda se vezmeme
nebo ne, ̌rekla jsem.
>> No, nejprve se podívá me na vklady a pak je promě níme na
svatební dary. Jen pomysli, když dá každý z 500 lidí jen
stovku, dopřejeme si krá snou cestu a ještě pořá d ná m zbude
asi tak 25 000, hezká sumič ka. Axel
>> A to ti nevadí? zeptala se Liana Axela.
>> Proč by mi to mě lo vadit, já si ji chci vzít. Už víme,
ve které m kostele, víme už i hospodu, pravda, Evo? Axel
>> Ano, udě lala jsem fotky... Já
>> Ty ti taky ukradl? Axel
>> Ano, ale je stejně moc malá , myslím, že budeme slavit
tam, kde mě la Helena svoje padesá tiny. Já
>> Ano, pozveme Evinu rodinu, tu pravou i tu nepravou, a
moji rodinu. Axel
>> Já nevím, jestli pozvu svoji pravou sestru, musela jsem
posledně přespat v hotelu, a kromě toho by pukla. Já
>> Proč ? zeptala se Liana.
>> Přemý šlej, Liano. Eva 22 let vyprá ví o muži, které ho miluje, který miluje ji, a pak se s tímhle mužem zjeví. Axel
>> Ale mezi příbuzný ma? namítla Liana.
>> Jo, to je to nejhorší. Axel
>> Mohli bychom ji prostě nechat puknout, co myslíš, má m
ještě jednu. Já
>> Vy blá zníte, chcete ještě mít dě ti? Liana
>> No, možná , Eva k tomu má ještě všechny předpoklady,
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příští tý den má mě síč ky, souhlasí, Evo? Axel
>> Cože, to víš? ptá se Liana.
Já vylekaně vzhlé dnu.
>> Ano, to vím. Axel
>> Jak to, že ti to nevadí? Liana
>> Inu, on o mě ví všechno, když je mů j život jeho koníč kem,
co mů žu proti tomu dě lat? Já
>> Pravda, nic, připouští Liana.
>> Ano, řekl Axel, když se mne lidi ptají na mé hobby, říká m:
Moje žena je moje hobby. A dě ti? Tak v šedesá ti první.
>> Ale ona o tobě neví nic, říká Liana.
>> To Evě nevadí, co pro ni je dů ležité , to ví, a to ostatní, to jí
řeknu sá m, nebo ne, Evo? Často jsem přemý šlel, proč se mne
nezeptá š. Víš to? Axel
>> Ne, Axel, to nevím. Já
>> Nikdy jsme se k tomu nedostali. Axel
>> V nakladatelství Arabella to vě dí, že se milujete? zeptala
se Liana.
>> Ano, už dlouho. Axel
Vmísila jsem se:
>> Axel, já nevím, patrně to souvisí s tím, že jsem tě vě domě
milovat nechtě la, č ím mé ně jsem o tobě vě dě la, tím lé pe pro
mne. Ano, Liano, jednou jsme spolu byli v č ínské restauraci a
o tomhle obě dě se mluví dodnes.
>> Proč , jak je to dlouho? zeptala se Liana.
>> Asi šest let. Díval jsem se na Evu tak, že si všichni mysleli,
ti se mohou jen milovat. Axel
>> Ano? Proč ? Liana
>> Docela jednoduše, svý mi pohledy jsem ji nosil na ruká ch.
Axel
>> Ale jak mů žeš tuhle ženu milovat? Je ošklivá , stará , má
chlupy v oblič eji, je nedisciplinovaná , má nehezké nehty. Ona

>>Eva je disciplinovaná , víc než ty! Že je stará ... Když budeš
mít ště stí, zestá rneš taky, ale jen, když budeš mít ště stí, a
dlouhé nehty, mů že si nechat narů st drá py, to ty jsi nikdy
nemě la, když chce, jenom pak nemů že nosit rukavice a nemů že
modelovat. Představ si, já dal Evě tu nejkrá sně jší milostnou
povídku svě ta a ptala se pak, když ji přeč etla, co to má bý t? To
přece udě lá m líp, a zá mě rně zapomene knihu v parku,
protože ona knihy nezahazuje, ona ne, ale fabuluje si vlastní
zamilovaný příbě h, ještě hezč í. Kromě toho, Eva je tak disciplinovaná , až mi to ně kdy vadí, nezapomeň , my se zná me
22 let. Axel
>> Axel, ty mi ale neobyč ejně pomá há š při vý stavbě toho
příbě hu. A nehty jsem ztratila při tom vě č né m oškrabá vá ní
ledu z auta, už jsem Karin pohrozila, že se odstě huju do
Mü llerstrasse, když to tak pů jde dá l, má me tam dole vztahy
skoro jako v rodině . S Mariá nem dě lá me poduškové bitvy. Já
>> Neříká se poduškové , říká se polštá řové . Jsi lesba? zeptala
se Liana.
>> To bys rá da, co? To nebezpeč í tady nikdy nebylo, a co
jsem tě poznala, tak ještě mé ně . Já
Musíme dneska ž ít podle pravd,
které má me k dispozici,
ale bý t stá le př ipraveni je zítra nazý vat omyly.
>> Ale nikdo přece nepřijde o nehty při seškrabá vá ní ledu.
Liana
>> A proč ne? Evo, kdy vstá vá š? Axel
>> Ve tři č tvrtě na sedm, mnohdy, když si nemusím dě lat
vlasy, v sedm. Já
>> Ano, vidíš, a ty vstá vá š v devě t, to už je po všem. A vů bec,
Eva ještě nikdy v životě nevstala tak brzy. A nech ji říkat po-
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dušky, ona ten rozdíl zná , ale byla myšlenkama v Tyrolích, tam
si taky pě stuje jednu rodinu. Ta má rodiny po celé m svě tě a ví,
že není rozdíl mezi poduškou a polštá řem. Dě lala sama polstrovaný ná bytek, všechno dě lá sama, taky svů j život si vytvá ří
sama, a teď mě ně co napadlo, Evo, ty se nevžívá š vždycky
jenom do dané situace, ale taky do příslušné země , a tvů j hledač přepíná taky do toho které ho jazyka, teď jsem odhalil tvoje
tajemství. K Lianě ̌rekl: A ostatně , kdybych ti řekl, aby ses
s Evou vyspala, udě lala bys to.
>> Co by udě lala? To není možné , ty jsi ostuda všech žen.
Axel, jednou jsi říkal, abych to sepsala, ale když ji vidím, pro
takové lidi bych knihy psá t nechtě la. A co tady říká , tomu nemů žu vě řit. Bě žte, prosím! Já
>> Ano, Eva má pravdu, ty jsi vá žně ostuda celé ho ženské ho
rodu. Axel
>> A jak na Axela reagoval tvů j muž? Liana
>> To přece vidíš, rozvá dím se. Já
>> Co, ty se rozvá díš? Já myslela... A proč jste se nedali do
hromady už dřív? Liana
>> Aha, že mne opustil? Ne, já jeho. Nebyli jsme zralí. Já
>> Rozvá díš se kvů li Axelovi? Liana
>> Nakonec asi ano. Já
>> Taky, řekl Axel. >> Kdyby to udě lala v afektu, dě lala by to
kvů li mně , ale ona to v afektu neudě lala.
>> Tomu nerozumím. Liana
>> A nebudeš rozumě t. Taky to TAKY nepochopíš. Miluju ji,
je zatraceně chytrá , ví všechno, nená vidí peníze, má všechno,
nepotřebuje mne. A teď jsem jí řekl, že ji zbožň uji, ač koli jsem
mluvil s tebou. Axel
>> Díky, ̌rekla jsem. Abychom to vě č né milujutě nemuseli
říkat tak č asto, dohodli jsme se onehdy, ž e řekneme o tom druhé m, ž e je zatraceně chytrý...

>> Vidíš, podě kujeme si, když si řekneme, že se milujeme.
Ano, dostalo se jí dost lá sky, mohla by mít toho nejbohatšího a
nejkrá sně jšího muže, jak vždycky říká š: jsou milí, takoví Evu
milují, jezdí v porschi, je mladý, bohatý, a Eva si jeho porsche
dokonce mů že vypů jč it, ale to ona nedě lá . Axel
>> Proč ? Liana
>> Protože její auto pořá d ještě nastartuje. Axel
>> Hej, to ti vyprá vě la? řekla jsem šokovaná .
>> Ano, řekla mi prá vě , že jsi se chovala nemožně , když jsi to
řekla. Axel
>> Jo, opravdu, jsem si jistá , že by mi ho pů jč il. Já
>> A proč ? Liana.
>> Protože mne chvíli před tím hladil. Já
>> Před ní? Axel
>> Jasně , před ní. Já
>> Ach ne, tuhle malič kost mi ještě nevyprá vě la. Axel
>> Ne? Já
>> Ne. Evo, já vím sá m, že tě miluje. Axel
>> Odkud to víš? zeptala se Liana.
>> To ti hned povím, sedě li jsme, a to Eva ví, pro ni to nevyprá vím, jen pro tebe, sedě li jsme v kavá rně , která patří jeho
otci, a on se podíval na Evu, a představ si, zamilovaný m pohledem! A já byl tak drzý, že jsem řekl: Aha, diví se, že se
zná me. Ne, řekla Eva, vždycky se na mne takhle dívá . Chá peš
teď ? Axel
>> Ne, tys jí neřekl, že ji miluješ. Liana
>> Nemusí, my si rozumíme. Já
>> Ale já vá m nerozumím. Proč jste si jeden druhý m tak jistí?
Jste tak stejní, a takhle jsi se mnou ještě nikdy nemluvil. Liana
>> Ne? Tak jsem si ještě nikdy se žá dnou ženou nepovídal,
jen s Evou mluvím vždycky takhle. A nech si říct, proč Eva
není s tím mužem. Axel
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>> Přijde mi moc bohatý. Já
>> To snad ne, vydechla Liana. >> Peně z nemů žeš mít nikdy
dost. Proč jste tak stejní, nejdříve svou obě̌t obklíč íte, pak se
zakousnete.
>> Je to snadné , když se obě̌t jako obě̌t cítí a vbě hne mi před
tlamu. My dva takoví nikdy nebyli — nebo, Evo, cítila jsi se
ně kdy jako obě̌t? Axel
>> Ne, jenom... Já (... jenom, když jsem byla v nechtě né hypnó ze, že mě v tuhle chvíli zase zhypnotizoval, jsem nepostřehla.)
>> Neříkej to. Ale o ně č em jiné m, Eva už políbila č lově ka s
AIDS. Axel
>> Žije ještě, zeptala jsem se Axela.
>> Proč se tě ptá ? Liana
>> Protože ho zná m líp, než Eva. Myslím že ano. Axel
>> Ach bože, já z vá s nebudu nikdy moudrá , řekla Liana.
>> Nenamá hej se, to opravdu nebudeš, řekl Axel. >> Ta žena
tady, ta je chytrá a inteligentní, s tou se ožením. Pokud mne
bude chtít, ona má slabost pro hně dé oč i a blond vlasy, ještě
to dojde tak daleko, že si odbarvím vlasy. Eva je ta žena, tahle
žena! Axel uká zal na mou nejnově jší sochu. Vlastně to byla
jen polovina mé ho díla.
>> Ano, to je ona. Já
>> A ten muž, zeptal se Axel.
>> Ten se teprve pá lí. Já
>> Jaký muž? Má muže? Liana
>> Ne, řekl Axel. >> I když dneska jsem chvíli žá rlil, kvů li
Mariá novi.
>> Colette říká , že je velice krá sný. Já
>> Evo, toho vyzvedneme společ ně . Axel
>> O
́ ano. Já
>> Já tě nechá pu, řekla Liana Axelovi.

>> Ani nebudeš, takoví jsme, a ty bys mě la teprve slyšet ji a
jejího nejlepšího kamará da, to bys taky nechá pala, jako já . To
ale nezvlá dne nikdo, ti dva spolu pracují 15 let, milují se a nená vidí, říká se jim staří manželé , há dají se, a pak jdou, na pá r
hodin se zavřou v kancelá ři a povídají si o Schickelgrü berovi
a podobné paká ži — víš, kdo je Schickelgrü ber? Axel
>> Ne. Liana
>> Hitler, ty hloupá huso. Axel
>> Proč mi říká š hloupá huso? Liana
>> Protože taková jsi. Tahle žena není Ně mka a ví to, a ty?
Víš, co je to za muže? Proč jsi, Evo, vlastně tak geniá lní?
Axel
>> Axel, ty přece víš, že to slovo nemá m rá da, R. posledně
taky říkal, že za každý m ú spě šný m mužem se skrý vá žena, jako
za Einsteinem, jsem řekla a on mi povídá , to víš jenom ty. Já
Nejvyšším cílem kategorie bý ti je
HLUBŠÍ VĚDĚNÍ,
kategorie míti VÍCE VĚDĚNÍ.
>> Evo, on ti sklá dá komplimenty, i když jste rozvedení, to je
od ně j krá sné . Axel
To nebyla pravda, nebyl to kompliment, byla to jen jeho škodolibost, protož e to ví jen má lo lidí.
>> Ano, myslím, že mezi ná mi vzniklo přá telství, byla bych
rozhodně pro. Já
>> Slyšíš, Liano, on poslal Evu ke mně , a já ji poslal k ně mu,
víš, co ti teď řekla, je s ním hotová , toho muže už ve své m
životě dá l nepotřebuje, přesto je k ní takový, došlo ti to, proč
miluju tuhle ženu a ne tebe? A nejchytřejší chlap v nakladatelství Arabella, její přítel, ji jednou prohlá sil za inteligentně jší, než je on sá m. Mě la bys vidě t to divadlo, křič ela na ně j:
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To už mi nikdy neříkej! Lidi se otá č eli, mysleli si, kdo ví, co jí
řekl. Ona se rozhlé dla, hodila by mu ně co na hlavu, kdyby
mohla. Axel
>> A proč ? Liana
>> Protože nesná ší, když na ni ně kdo hledí jako na inteligentní. Axel
>> A proč ne? Liana
>> Protože si myslí, že pak před ní lidé mají strach. A to mají
stejně . Axel
>> Já ne. Liana
>> Ani nemusíš, Evě je srdeč ně jedno, jestli spolu budeme mít
třeba pě t dě tí. Axel
>> A jak, jenom bys jej musela udě lat š̌tastný m. Já
>> Já to zvlá dnu. Liana
>> Dá m ti ještě jednu šanci, když to nedoká žeš, tak jej tady
odevzdá š. Já
>> Já to doká žu. Liana
>> Nemusíš to zvlá dat, já s tebou nechci zů stat. Šťastný jsem
jen u Evy. Kromě toho jsi mne už tady odevzdala, nebo? Evo,
co sis myslela, když jsem se tady objevil s Lianou? Axel
>> Že by ses se mnou chtě l vyspat, a protože to přece jen
nechceš udě lat, bereš ji sebou. Já
>> Vidíš, dosá hla jsi pravý opak, nic jiné ho. Evo, co sis myslela, proč jsem tě tady nenavštívil? Bydlíš ve stejné ulici jako
já . Axel
>> Ano, to je legrač ní, myslela jsem si, že mne miluješ. Já
>> Ano, myslela pravý opak toho, co jsem chtě l dosá hnout, a
teď se drž, já to vím, s Evou myslíme stejný m způ sobem, nepotřebujeme spolu mluvit. Telefonovali jsme si a pak jsem Evě
taky řekl, že ji miluju, nebo? Axel
>> Ano. Já
>> Kdy jsem to říkal? Axel

>> Když jsi mi nabídl ten Mac nebo se divil, že jsem si koupila klobouk. Ja.́ Umě lci nosí klobouky, ̌rekla jsem jednou,
když mne nervoval, proč prý se necítím jako umě lkyně .
>> Ale já s ní žít nemů žu, je to dě vka. Liana
>> Omluv se mé ženě , co si to dovoluješ? Axel
>> Promiň , prosím, Evo. Liana
Nevě doucí je odvá ž ný, vě doucí má strach.
>> Omluvu přijímá m, ano, ty mne urazit nemů žeš. A proč se
mnou nemů žeš žít? Já
>> No, na Mallorce to bylo zlé , celou tu dobu bě hal sá m po
plá ži a hledal tě . Liana
>> Jak to — sá m? Mě la jsem pořá d před oč ima obraz vá s
dvou, jak se prochá zíte po plá ži. Já
>> Vzdala jsi mne? Axel
>> Ano, trochu. Já
>> A přitom jsem celou dobu myslel na tebe, jako v Ptá cích
v trní, své ho druhu sebetrý zně ní. Evo, hledal jsem tě , byl jsem
zase jednou na plá ži s tebou. Axel
>> Axel, já tě miluju tak, že mi stač í, když vím, že se ti vede
dobře, a to další... Teď stejně jako dřív tě nemusím vlastnit.
Ale proč , myslela jsem, že si pů jč íte auto a prohlídnete si
Mallorcu. Nebo jste byli na ná vště vě u Gü ntera? Já
>> Ne, Evo, to byla klubová dovolená . Axel
>> Cože?! zvolala jsem vydě šeně . >> To není možné , tak
dlouho tě vychová vá m, namá há m se, a ty jedeš na organizovanou dovolenou, to snad ne! Proč jste nejeli na Lanzarote nebo
tak ně co?
>> Ano, tak to bylo, co je na tom, kromě toho jsi jednou
říkala, že bys strá vila dovolenou na vý letní lodi, a co je na all
inclusive tak strašné ho? Liana
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>> Ale ano, kdybych se chtě la nudit, vzala bych si spoustu
knížek a vidě la jenom moře, to bych udě lala rá da. Já
>> Na Lanzarote, Evo, to nemů žu, tam bych chtě l jet s tebou,
a na plavbu si vzít sebou Kafku. K Lianě řekl: >> Četla jsi
ně kdy ně co od Kafky?
>> Ne. Liana
Naše doba je tak vzrušující,
ž e lidi už šokuje jenom nuda.
>> Tak Evo, přišla bys, kdybych tě zavolal? Axel
>> Samozřejmě , jsou víkendové lety, proč jsi to neudě lal?
Gü nter lítá domů pořá d. Já
>> Vá žně bys to udě lala? Liana
>> Ano, samozřejmě , jen v klubu bych nezů stala. Já
>> A ta plavba? zeptala se Liana.
>> Vidíš, a ty jsi říkala, že by nepřišla, řekl Axel Lianě .
>> Ano, chtě la by se nudit, obč as to dě lá se mnou.
>> Kdy, proč ? zeptala se Liana.
>> Ach, jednou jsem Evě ně co vyprá vě l, ty by ses přitom
nenudila, ty ne, a ona mi to taky řekla. Axel
>> To snad ne?, vydechla Liana.
>> Ale ano, mockrá t jsem se s ním nudila... Já
>> Evo, proč to říká š takhle? Axel
>> Protože jsem se s tebou nikdy nenudila, jen jsem tě milovala. Já
>> Jak to, že jste si sebou navzá jem tak jistí? Liana
Axel ̌rekl: >> Představ si, jsme takoví, už jsme se za svou jistotu navzá jem omluvili. Tak říkajíc dopředu, omluvy už byly
doruč eny.
>> Já vá s nechá pu. Liane
>> Ani nemů žeš, my má me svou řeč , které jen my rozumíme,

̌rekla jsem. >> A ano, musíš mi ně kdy vyprá vě t, jaké to bylo
ten več er, když jste mi zavolali.
>> Ty jsi volal Evě ? zeptala se Liana.
>> Proboha, Liano, poslouchej! zakřič el na ni Axel.
>> Ano, ale proč jí volá š? Liana
>> Proč ne? Evě mů žu zavolat, kdy chci. Miluju ji, vyrazil
jsem si s kamará dem, mů žu mu takhle říkat, Evo? Axel
>> No jasně . Já
>> Takže já a ten kamará d, byli jsme spolu, a on pak chtě l
zavolat Evě a to jsme udě lali. Axel
>> Kdy to bylo? Liana
>> Minulý srpen, ̌rekl Axel.
>> Kdy přesně ? zeptala se Liana.
>> Bylo to v pá tek, zalhala jsem.
>> Jak to, že to víš tak jistě ? zeptala se mne Liana.
>> Protože jsem si ten den vyšla ven a mluvili jsme o tom, že
to by se v pá tek už nemě lo, in je vyrazit si ve č tvrtek. Já
>> Souhlasí, ozvalo se dvojhlasně . Lekla jsem se. O. K.,
souhlasí, to přišlo od Axela, to jsem vě dě la, ž e jsme o takové m nesmyslu nikdy nemluvili, ale z č eho vyšlo její Souhlasí? Ta je blbá , až to buč í.
Vykřikla jsem: >> Axel, prosím tě , řekni, že jsem slyšela
"souhlasí" jen jednou.
>> Ne, je mi líto, musím tě zklamat, bylo to dvakrá t. Evo, ten
druhý hlas byl její. Axel
>> Prosím, opusťte tuhle místnost, já už nemů žu, řekla jsem
znechuceně .
>> Evo, musím tě znovu zklamat, já nepů jdu. Ona mů že
odejít. Axel
>> Musel bys jít s ní. Já
Pak ně kdy jsem slyšela Lianu: >> Ona není jenom slepá , taky
ještě špatně slyší, ta je blbá .

85

86

>> Ve 33 Eva taky ještě žá dné brý le nenosila. A slyší dobře, ty
jsi chybila, jsi blbá , až to buč í. Axel
>> Dobrá , ale proč jsi jí volal? Liana
>> No promiň , já mů žu volat, komu chci. Axel
>> Ano, proto má š mobil, aby tě mohla zavolat dnem i nocí,
sá m jsi to říkal. Liana
>> Vidíš, a tys říkala, když Eva zavolala v sobotu odpoledne,
to nemů že zavolat jindy? Kromě toho: Eva nezná moje č íslo
zpamě ti, to si neudě lá , jak říká . Axel
>> Ano, to jsem řekla, promiň te mi, že jsem vá m volala,
nemě la jsem nikoho, komu bych jinak vyprá vě la o té prá ci
v Praze, kromě toho mne nikdy nenapadne, abych ho zavolala
več er. Já
Ideje nepotř ebují zbraně .
>> A proč ne? zeptala se Liana.
>> Protože by si jinak myslel, že s ním chci spá t. Já
>> A chceš? Liana
>> Ano, teď už ano, když vím, že se budeme brá t. Já
>> Tak tohle už nebudu poslouchat, řekla Liana.
>> Nemusíš, tá mhle jsou dveře, řekl Axel.
>> Axel, ty musíš jít s ní, tys ji sem přivedl, takříkajíc jsi mi to
nadrobil. Já
>> Kdo komu co nadrobil, to si ještě budeme muset vyjasnit.
Axel
>> Ano, já vím, že jsem si Lianu abych tak řekla objednala,
ale nevě dě la jsem, že to bude tak zlé . Já
>> Jak objednala? A teď mne zase odstavuješ nebo co? Chceš
s ním teď spá t? Liana
>> Ano, to chci, teď jsem volná , rozvedená , chceme se spolu
vyspat. Já

>> Jak to, já to nedovolím! Liana
>> Dě kuji ti, Evo, že se nechá vá š rozvé st. A k Lianě : >> Jak
tomu chceš zabrá nit, ty přece nejsi pořá d v domeč ku, nebo?
A kromě toho si Evu vezmu, pak spolu stejně budeme spá t,
vě řím dokonce, že o svatební noci, jak to má bý t. Axel
>> Nee... Liana
>> Tak vidíš, kdyby mě lo jít jen o TOHLE, tak to už bych doká zala. Já
>> Ale mě si přece nikdo nemů že objednat. Liana
>> Ne? řekl Axel. >> Budeš se divit, chtě la, abych mě l přítelkyni, žadonila, prosím, Axel, mě j k 15. ně jakou přítelkyni, a
protože já bych pro tu ženu udě lal všechno, šel jsem na ulici a
sezná mil se s tebou, jsi takříkajíc její přítelkyní, ne mojí. Kvů li
mně dokonce skoncovala se svý mi kamará dkami. Její nejlepší
přítelkyně jí vyprá vě la, že se se mnou vyspala, Eva se zeptala,
jaké to bylo, a ta přítelkyně odpově dě la: krá sné , ty blbá
krá vo. Tak jí Eva vypově dě la přá telství, ne kvů li té souloži, ale
pro tu blbou krá vu. Axel
>> Jo, jo, ty jsi mů j okruh zná mý ch pě kně probral, teď jsem já
na řadě s ú klidem. Já
>> Evo, když ná s nechtě jí akceptovat jako kamará dy, když
budeme manželé , tak budou muset, nebo? Axel
>> Proč , spal jsi s ní? Liana
>> Ne, má lem, ale Evě je to jedno, proč ty by ses o to mě la
zajímat? Eva nesná ší, když si o ná s lidi myslí, že spolu spíme.
Vů bec, když se o ná s nebo našich blízký ch vyprá ví ně co, co
není pravda. Axel
>> A teď ? Liana
>> A teď mne udě lá š š̌tastný m nebo zmizíš, řekl Axel k Lianě .
>> Slibuju. Liana
>> To ti nepomů že, nedoká zala jsi to, říká přece Eva, kromě
toho je konec. Axel
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>> Odkdy? Liana
>> Od vá noc, co jsme byli s tvý mi rodič i, kdy chceš. Axel
>> A proč se to dozvídá m až teď ? Liana
>> Byla by ses to dozvě dě la už dřív, Eva ná s pozvala na
vá noce. Axel
>> Ty jsi ná s na vá noce zvala? Liana
>> Vždyť to říká m, nebo neslyšíš, proboha, jsi ty ale pitomá .
Axel
>> Nejsem pitomá , nechá pu vá s. Liana
>> Co, mluvíme č esky nebo španě lsky? Nešel jsem s tebou
k Evě , protože z toho
mohlo ně co bý t, ale ty přece víš, že z toho není nic. Kromě
toho Eva vě dě la už dá vno,
že je mezi ná mi konec. Axel
>> Jak to, že já ne? A proč je to mezi vá ma dvě ma
takové ? Liana
>> Myslím, řekla jsem, že to, co je na ně m ženské ho, miluju
já , a on, tak zhruba, co je na mně mužské ho.
>> Moc pě kné , Evo, anima a animus. Axel
>> Ano, říkala jsem zhruba, ale ne docela. Já
Axel se zeptal Liany: >> Jo, a kdo vždycky říká , že si koupí
vibrá tor?
>> Co říká ? zeptala jsem se nevě řícně . >> Tak jí ho kup,
když ho chce.
>> Evo, ona ho nechce, jenom mi tím vyhrožuje. Axel
>> Proč ti hrozí, to nechá pu. Já
>> Protože jí nemů žu v posteli nic nabídnout. Axel
>> Tak jí ho kup a pošli ji k č ertu. Já
>> To by mohla do Zamonie, tam je prý u Snížkova vstup do
podsvě tí. Axel
>> Axel, rychle se uč íš. Já
>> Má m taky dobrou uč itelku. Axel

>> Takže spolu spíte? zeptala jsem se.
>> Ano, ně kdy, řekl Axel.
>> Cos myslela, vzrušuje tě to, že s ním spím? Liana
>> Jak to, proč by mě lo, s tě mi ostatními přece taky spal.
Ale... Já
>> Ale co? Liana.
>> Liano, nech Evu, poslouchej, ta je schopná nechat zá vě sy
roztažené , zatraceně !!! Axel
>> ... Já myslím ně co jiné ho, mnohdy se v noci vzbudím a pomyslím si, teď s ní zase spal. Já
>> Ano, a co jsi tím myslela? Drzá , tahle Liana.
>> No, myslím jen, když už s vá ma musím jet na podě lanou
all inclusive dovolenou, přič emž prosím, abyste se mě příště
zeptali, kam má me jet, pak to přece není žá dné umě ní, bý t od
Baldhamu po Baldham přitom. Já
>> Ano, ty jsi vždycky přitom, řekla Liana. >> On mi to říká .
>> Tak, ale příště bych z toho chtě la taky ně co mít. Já
>> Ano? Chceš s ním spá t? Liana
>> Ano, on se mnou taky, nebo jsi v posteli pozorovala ně co
jiné ho? Já
>> Ne. Liana
>> Ano, chci s Evou spá t, a to už dlouho. Axel
>> Řekl jsi jí to? Liana
>> Ano, a ne jednou, víckrá t. Axel
>> A proč jsi s ním nespala? Liana
>> Nemě la jsem to v ú myslu. Já
>> A teď ? Liana
>> Teď už ano. Já
>> To snad ne, copak nemá š partnera? Liana
>> Kdyby Eva chtě la, partnera mít bude, ale ona nechce. Axel
>> Odkud to víš? Liana
>> O ní já vím všechno. Axel
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>> Je kurva? Liana
>> Co si to zase dovoluješ? Axel
Je lepší nevě dě t nic,
než vě dě t ně co špatně .
>> Promiň , Evo, přišlo rychle od Liany.
>> Nemusíš se omlouvat, od tebe se mne to nedotkne. Opusťte
mů j byt. Já
>> Ano, Eva spala v posledních dvou letech se dvě ma muži.
Axel
>> Zná š je? Liana
>> No, jednoho zná m. A ty jsi tak blbá ! Co si to dovoluješ
říkat o ženě , kterou miluju? Když ti řeknu, aby ses tady a teď
s Evou vyspala, udě lala bys to. Axel
>> Ano, vy to s vě rností moc vá žně neberete, řekla Liana.
Znovu jsem se lekla. >> Ty blá zníš, a nebezpeč í, že bych se
stala lesbou, je stá le menší.
>> Evo, jak sebe samu označ uješ? Axel
>> Jako nikoli militantní feministku. Já
>> Ano, to jsi ty, a jak označ uješ ná š vztah? Axel
>> Přá telství, hranič ící s ně žností. Já
Na poč á tku př á telství musíme dá t pozor,
abychom nezač ali milovat ně koho,
koho bychom pozdě ji mohli nená vidě t.
>> To souhlasí, co se tý č e ně žnosti, moc hezké , zů staň me
u toho. Kromě toho, Liano, má me s Evou společ né ho spisovatele, našeho mentora, proto bych s tebou, Evo, nemohl jet do
Rosenbergu, ten kladl velký dů raz na vě rnost, ale až u své
druhé ženy — Gustav Meyrink. Axel

>> No jasně , Axel, já o posteli nezač ala. Já
>> Proč pořá d říká š, že bys s ní chtě l spá t? Liana
>> Když to tak je. Axel
>> Ale ona přece nechce. Liana
>> Liano, přenech to ná m, zda spolu budeme spá t nebo ne.
Axel
>> To už jsme slyšeli tak č asto: kdy už se spolu koneč ně vyspíte? řekla jsem.
>> Nebo naopak, Evo, řekl Axel.
>> Ano, to je pravda. Doris kleč ela před mou postelí a říkala:
Prosím, slib mi, že s ním spá t nebudeš. Řekla jsem jí, že na to
nepomý šlím, vyprá vě la jsem.
>> A druhý den jí Eva řekla: Už zase se chtě l se mnou vyspat.
Ta teda byla v šoku. Axel
>> Ta žena je mi sympatická , tahle tady je nebezpeč ím pro
společ nost, řekla Liana pohrdavě .
>> Ano, to ona taky tak myslela, a Eva jí vě řila všechno,
dokud nepřišla na to, že ta ženská je svině . Axel
>> Ano, trvalo mi to rok, než jsem na to přišla. Já
>> Mně je sympatická , opakovala Liana.
>> Proboha, Liano, drž pusu, kdybys vě dě la, co Evě udě lala,
zmiz z mé ho života, my tě nepotřebujeme. Axel
>> Už má me společ nou jinou liá nu, řekla jsem se smíchem.
>> Tak, má te spolu dítě ? zeptala se Liana.
>> Ach, ty jsi ale pitomá , nevíš, jak se ti ještě říká ? Axel
>> Ale ano, přísavka. Liana
>> No, vlastně je to Evina přísavka, my si ji sestersky a bratrsky dě líme, už roky. Axel
>> Jak se jmenuje? Liana
>> To ti neřeknu, Eva ani neví její jmé no, té své přísavky. Axel
>> Mů žeš klidně mluvit o své přísavce, vmísila jsem se.
>> Eva mi ji přenechala, ale Evo, s liá nami je konec. Axel
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>> Ach, ně co docela nové ho, pomalu bys mě l dá t pozor, aby
ses do tě ch liá n nezapletl. Já
>> Sprá vně , Evo. Axel
>> Proč jí říká te liá na? zeptala se Liana.
>> Eva jí tak říká , já vím, jak se jmenuje, Eva s ní nechce
mluvit, protože by se jí musela zeptat, zda si ji taky vezmu. On
>> To nechá pu. Liana
>> Nemusíš, Eva mne chá pe. Axel
>> Evo, ale proč jí říká š přísavka? Liana
>> Ach, nech odpově dě t mne, řekl Axel. >> To je tak krá sné ,
nikdo tomu neuvě ří, ani já jsem tomu roky nevě řil.
>> Tak prosím, řekla jsem.
>> Tak teda, ta přísavka, když vě dě la, že se s Evou přá telím,
jí chvá lila její garderobu, a to Eva nesná ší, když s ní ně kdo
mluví o jejím šatníku. Axel
>> Proč to nesná ší? Liana
>> Protože je to přebyteč né , jako struma, kdyby ses chtě la
uká zat, jaká opravdu jsi, tak s Evou mluv o šatech a ona se
s tebou přestane bavit. Axel
>> Proč ? Liana
>> Liano, nech toho, stejně to zase nepochopíš. Axel
>> No copak se nerada hezky oblé ká ? Liana
>> Ale ano, Eva má hezč í vě ci, než ty, jen nedě lá z obleč ení
rituá l. Eva se například oblé kne jako španě lský toreador a
sedne jí to. Axel
>> Ach, to ti vyprá vě la tvoje... moje přísavka? Já
>> Ano, to mi vyprá vě la ona. Axel
>> Nechá pu, vydechla Liana. >> Proč se tě ptá , zda ti to
vyprá vě la ona?
>> Protože jsem Evě to obleč ení popisoval a řekl jsem, že ho
mě l na sobě její bý valý šé f, a ona mlč ela, představ si, neřekla,
že to byla ona. Tak Evě říká m, že ji miluju. Došlo ti to? Axel

>> Ano. Liana
>> Já tomu nevě řím, ale je to tak, a vidíš, ta svině se Evy
zeptala, zda na moji přísavku žá rlí, promiň , Evo, na tvoji
přísavku, Eva řekla ne, prý je jí to jedno, s ký m jsem
o přestá vce, a pak se ta ženská vyptá vá dá l: A noci? A Eva
řekla: To je mi taky jedno. Axel
>> Ta žena je mi sympatická , opakovala znovu Liana
>> Když budeš takhle pokrač ovat, bude z tebe zrovna taková
svině . Ta Evu nená vidě la. Axel
>> Já Evu taky nená vidím. Liana
>> Ta nemá proč mne nená vidě t, nezná mne, proč vlastně nemů že nená vidě t tebe? Já
>> Jeho miluji. Liana
>> To si myslíš, řekla jsem.
>> Ano, vlastně bys mě la nená vidě t mne, Eva ti umožnila
zů stat se mnou celý rok. Axel
>> Tak daleko jsi došel? zeptala jsem se Axela pobaveně .
>> Ano, vá š zná mý ze Stuttgartu to vyprá vě l o své ženě , mně
se to líbilo a teď jsem to uplatnil. Axel
>> Teď se to taky ná dherně hodí. Já
>> Souhlasí, řekl Axel.
>> Díky, že jsem u ně j mohla bý t. Liana
>> Nemusíš Evě dě kovat, ona musí podě kovat mně , protože
jsem jí přivedl přítelkyni, kterou si přá la. Axel
>> Já vá s nechá pu! Liana
>> To vě řím, tomu nerozumí nikdo, řekla jsem. >> Ani Karin,
a ta chá pala všechno, prá vě jen tu přítelkyni ne.
>> Má š radost, že má Axel přítelkyni? zeptala se mne Liana.
>> Radovala bych se, kdyby to mezi vá mi ně co bylo,
řekla jsem.
>> Ale není, jak víme, miluju Evu, pro ni štípá m dříví. Axel
>> Ano, už jsem se divila, řekla Liane.
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>> Ano, musím mít mozoly, Eva se diví mý m ruká m bez mozolů . Axel
>> Ale proč spolu nespíte, když to oba chcete? Liana
>> To přenech ná m, Eva mi řekne, až se mnou bude chtít spá t,
kromě toho už to udě lala, nevě domky. Axel
>> Ano? Kdypak? zeptala jsem se.
>> Mě la jsi pravdu, Evo, s tou první knihou, kterou jsi mi darovala, CO DĚLÁ TVŮJ SEXUÁLNÍ ŽIVOT? Je to naše omen,
lidi se pořá d a pořá d starají o ná š sexuá lní život. Od koho
má š tuhle knihu? (Kdo chytá v žitě ) Axel
>> Od Heleny. Já
>> Od koho jiné ho? Evo, toho brouka jsi přece nenapsala
sama, nebo? Axel
>> Ano, jistě . Já
>> Víš, Liano, ten přišel v dopisech. Axel
>> Cože? Liana
>> Ano, slyšíš dobře. Axel
>> Taky jsem ti napsala dopis o č lově ku - koň aři, z hotelu
Evropa, co tam stá lo to akvá rium, víš, kde stá lo? Tam jsem
sedě la v rohu a psala ti dopis. Já
>> Ano, na toho jsem se taky musel podívat. Axel
>> Koho? zeptala se Liana.
>> Utze. Axel
>> Nezná m. Liana
>> Jak taky jinak. Axel
>> Ano, a ptá š se mne jen na ně j. Já
>> Na koho. Liana
>> No ano, Eva se sezná mí s mužem, a zná ho jenom pě t
minut, ale ví o ně m všechno. Axel
>> To snad ne. Liana
>> Poslechni, to si stejně nedoká žeš představit. Axel
>> O. K. Liana

>> Kolik má zamě stnanců , Evo? Axel
>> Osm tisíc, tak přibližně , odpově dě la jsem.
>> Promiň , že jsem se neptal na to další. Axel
>> Nevadí, stejně bych ti to neřekla. Já
>> Teď mů žeš? Axel
>> Ano, teď ano. Já
>> Vyprá vě j, prosím. Axel
>> No, například mi mů j informant řekl, že vidě l společ ně dvě
nebezpeč né osobnosti, a já si v tu chvíli pomyslela, proboha,
to snad ne, proč mi to říká ? Myslela jsem, že každou chvíli
ně kdo vstoupí a zastřelí mne...
>> A co je na tom? Liana
>> Pokrač uj, Evo, řekl Axel.
>> No, pomyslela jsem si, proboha, proč mi to vyprá ví, to by
pro ná s mohlo bý t nebezpeč né . Myslíte, zeptal se mne. Já
>> Co je na tom, že se potkají dva lidi? zeptala se ta husa.
>> Přestaň , Liano, protože ti dva se nikdy nesmě li
setkat. Axel
>> Proč ? Liana
>> Protože to byli dva zloč inci, řekl Axel. >> Evo, co k tomu
ještě mů žeš říct?
>> No, ten jeden sedí a ten druhý je mrtvý, a díky bohu to
bylo v restauraci, byli u toho ještě další lidé . Já
>> To stač í, ona to stejně nepojme. Axel
>> Proč je jeden mrtvý ? zeptala se Liana.
>> Přišel o život při nehodě , pokud to byla nehoda. Axel
>> Jak to, že to víš? zeptala se jej Liana.
>> Liano, prosím, to je vě c moje a Evy. Já vím jen ně co má lo,
Eva ví trochu víc. A kdybys č etla noviny, vě dě la bys to taky. On
>> Já č tu noviny. Liana
>> Vidíš, č teš noviny, v tě ch to stá lo a ty to přesto nevíš. Evo,
to bylo tak hezké , když jsi mu řekla, já č tu radě ji bulletiny.
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Baví se taky s jedním vysoce postavený m mužem a pak řekne,
že ji to nudilo. On se jí ptá : co nedě lá te? Ano, to je vá žně obdivuhodné , co všechno umíš, fotografuješ, píšeš, maluješ, pleteš, modeluješ a umíš s poč ítač em, to je přece šílené , tohle
všechno! Axel
>> Pan Birnbaum mi velice pomohl, když jsem byla
u Focusu. Já
>> Jak to? Liana
>> Protože jí řekl vě ci, které nikdo nevě dě l, a navíc jí řekl:
Co neumíte? A ona na ně j skoro křič ela: Taky ještě pletu a
neumím rá movat. To tě , Evo, taky nauč ím. Kromě toho, Evu
nechá vají v redakci zprá v samotnou, s přísně tajný mi vě cmi,
a ona se na ně ani nepodívá . Axel
>> Vyprá ví ti lži. Liana
>> Ne, to mi nevyprá vě la, to o Evě říkali jiní, obč as pracujeme v jednom domě . Axel
>> Díky, ̌rekla jsem.
>> Ano, a zná se taky se Straussem, povídá si s ním. Axel
>> No, ta ti vyprá ví nesmysly... Liana
>> Ne, existují fotky jich dvou, díky bohu, co ti, Evo, říkal, že
jsi se musela tak smá t? Axel
>> Řekl mi, jste taky z toho spolku? Já
>> Co jsi odpově dě la? Axel
>> Ano, taky k tomu spolku patřím. A pak jsme se zasmá li
oba. Já
>> Vidíš, Evo, všichni lidé si do tebe promítají svá oč eká vá ní.
Axel
>> Ano, Axel, já jen myslela, že míní jiný spolek. Já
>> Ne, Evo, patříš k tomu, kdo ještě se k ně mu dostane tak
blízko, mů žeš mi říct? V tom okamžiku jsi prochá zela
zkouškou. Proč se smě ješ? Axel
>> Protože R. má jenom fotky se Schmidtem. Ty jsem mu

dě lala já . Já
>> Tedy, jestli si tady ještě ně kdo udrží přehled? Axel
>> Evo, v Broukovi píšeš, že postel a hrob mají cosi definitivního, ostatně č ekají ti dva ně co jiné ho, než Zemřel v pokoji,
totiž že tam bude stá t I VIVO, žiji, a to tam stojí.
Napsala jsi to tak krá sně , že jsi to sama č á steč ně nepochopila,
místy jsem myslel, že jsi Brouka nepsala sama, proto jsem
s tebou nemohl do Rosenbergu, a teď poslouchej, co o Broukovi říká . Axel
>> Nic. Liana
>> No jasně , řekla jsem smutně . >> Nikdo ho nechá pe.
>> Ale ano, Evo, jeden č lově k byl nadšený. Axel
>> Četl ho? Liana
>> Ano, tak se mu to líbilo, že řekl, na prvotinu je to geniá lní.
A ty neposlouchá š rá dio, neč teš noviny, a pak víš, že v prvotiná ch je obsaženo všechno. Já bych Brouka rá d prodá val, prodá vala bys rá da moji hudbu? Axel
>> Ano, vě dě la jsem, že ho č etl, se svý m ČESTNĚ neprojde,
zná m ho příliš dobře. Já
>> Tak teda, proč spolu nespíte? zeptala se Liana.
>> To přece není možné , Axel, buď spolu spíte nebo jste lesby
nebo teplí. Já
>> Tak přece, řekla Liana.
>> Co, tak přece? zeptal se Axel. >> Eva ti přece řekla, že
lesbická není, nebo?
>> Teď to ale sama řekla. Liana
>> Ano, co o ná s lidi říkají, to řekla, Eva spala za celý život
se dvě ma ženami, to je docela normá lní, ostatně než se zeptá š,
řeknu ti, že jednu z nich zná m. Tu druhou jenom z vyprá vě ní.
Axel
>> A Evo, kdyby byl teplý ? Liana
>> No a? Paruku už jsem mu koupila. Já
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>> A co bys pak dě lala? ptala se dá l.
>> Jela bych s ním na Mykonos... Já
>> Tam jsou krá sní muži, řekl Axel Lianě .
>> Ano, museli bychom si zjistit, zda je Mykonos ještě in,
řekla jsem.
>> Smě la bych s vá ma? zeptala se ta koza.
>> Ne, to už bys musela když tak sama, u mně se teplý m nestal, to bych vě dě la ně co lepšího, Maledivy nebo Bali. Já
>> Pojedu s tebou, Evo, řekl Axel.
>> Proč se mnou, zeptala jsem se pokrytecky.
>> Jo, ty seš taky vedle, Liano, řekl Axel. Eva už s jedním homosexuá lem spala, ale ne, jak ty myslíš, že by se s tím vytahovala, ne, on to tak chtě l a ona to tak chtě la, prostě se to stalo.
Eva už s homosexualitou umí zachá zet. Kromě toho je jedinou
ženou, která by mohla říct, že jsem teplý, s ní jsem ještě nespal. Axel
>> Jak to, že to víš? Liana
>> Nevě dě l jsem to od zač á tku, teprve.., jak je to dlouho, Evo,
co to vím? Axel
>> Poč kej, to modré auto bylo nové , pak jsem ho mě la dva
roky, a hondu má m devě t let, takže asi tak deset až dvaná ct let,
kromě toho už se nepřá telíme, řekl mi, že zná ně jakou, která
všechny svoje peníze vydala pro jednoho muže, pak to
skonč ilo. Já
>> Ano, vidíš, proto ji miluju, neumí poč ítat, ale má hledá č ek,
který m vyhledá vždycky podobnou situaci, ostatně , ptal se jí,
jak u žen probíhá orgasmus, Eva byla jeho první a poslední
žena. Axel
>> Jak to, že to víš? zeptala se Liana znovu.
>> Eva mi to řekla, ale až deset let poté , co se to stalo, jinak
to dodnes nevě dě l nikdo, kromě ně j a ná s. Axel
>> Proč ti to vyprá vě la? Liana

>> Ona mi to nevyprá vě la, jen mentá lně , s Evou jsme se
vždycky bavili takhle. Když se dozvě dě la, že to vím, dupla na
brzdu, až jsme oba má lem proletě li předním sklem. S homosexuá lem už spala, vě dě la by, co se mnou dě lat, víš, co jí on řekl,
že je velice žá doucí ženou. Spí spolu, ona to nikomu nevyprá ví, jde a je s tím č lově kem kamará dka 25 let, až jí řekne,
mnohé ženy dají za jediné ho muže veškeré své peníze, pak je
konec. Axel
Jeli jsme tehdy mý m nový m vozem, když Axel řekl: >> Má
to auto ale perfektní vybavení, Detlefovi se bude urč itě taky
líbit. Nato jsem sešlá pla brzdu, tak to bylo. Nemě la jsem v
plá nu to ně komu vyprá vě t. Samotnou mne taky velice překvapilo, ž e o tom mluví v tuhle chvíli. Divné , i když Detlef jako
grafik udě lal daleko lepší karié ru než on, byl Axel přesvě dč en,
ž e lepším grafikem je sá m.
>> To byl on? Liana
>> Ano, teď už přá telé nejsou, Eva peníze nená vidí a ně co
takové ho se jí nesmí říkat. Axel
>> Je žá doucí ženou. Liana
>> Koneč ně si to myslíš? Axel
>> Ano, chtě la jsem se zabít, když mi to řekl. Já
>> Proč , když je to pravda? zeptala se Liana
>> Ne, není to pravda, ta žena taky o Evě říkala, že prý má
peníze. Axel
>> Odkud to vě dě la? Dá vá š mu peníze? Ta příšerně blbá
ženská
>> Ne, nedá vá mi peníze, žá dné nemá . To prase, ta ženská́ se
dozvě dě la o Evině odškodné m a teď chodí kolem a všem to
vyklá dá . Axel
>> Ano, z toho odstupné ho má m ještě 20 000 DM. A ona k
tomu přidá nulu a všude o tom mluví. Já
>> Já zná m ještě jednu verzi, tam z té dvojky udě lala trojku,
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100 tu ženskou je třeba udat. Axel
>> Proč , pokud to tak je? zeptala se Liana.
>> Není to pravda, Eva musí taky tady ně co zaplatit a
z ně č eho musí žít. Axel
>> Ano, platím tady 800 DM a brzo nebudu mít žá dné peníze,
když nedostanu tu prá ci v Praze. Nevím, co bych dě lala, vzal
by sis mne i bez peně z? Ale já jsem bohatá , Doris to říká ,
má m tolik peně z, juhú ! Ne, není pravda, že bych mu dá vala
peníze, žá dné nemá m. Já
>> Přitom je to naprosto obrá ceně , já bych dal Evě peníze,
kdyby je potřebovala, ale to nejsem jediný, přinejmenším dva
lidé by Evě peníze dali. Axel
>> Detlef mi nabídl svů j hostinský pokoj. Já
>> Aspoň ně co, využila jsi to? Axel
>> Ne, ještě ne. Já
>> Ano, on Evu zbožň oval, až asi vidě l, jak ji miluju já . Řekl
mi, že je ženou, hodnou lá sky. Axel
>> Ano, to si myslím taky, kdybys vě dě la, jak ti, Evo, říká .
Liana
>> Jak mi říká ? Já
>> Neříkej to! varoval Axel.
>> Dobrá , jak mi říká ? Manis, Knispel, modla, božská , to je
přece jedno, jednoho dne mi to řekne sá m, a víš, jak říká m já
jemu? Muž s mrkvemi, prostě . Já
>> Proč ? Liana
>> No, tak, jsem jej jednou potkala, prá vě když nakoupil
mrkve. Já
>> Ty jsi jí propadl, jsi na ní zá vislý, řekla Liana Axelovi.
>> A jakpak to jde, jednou je ona zá vislá na mně , jindy já na
ní, dá vá m jí peníze, ona dá vá peníze mně , je lesba a já teplý,
tady vidíš, Evo, co si o ná s lidé myslí. A dost, konč íme, než
řekneš, že se plíží kolem mé ho domu, já se plížím kolem jejího,
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ať už to plížení jednou skonč í. Axel
>> Tak ty se skuteč ně plížíš kolem jeho domu? Liana
>> Ne, ale tamta žena o ní vyprá vě la i tohle, Evinimu muži.
Axel
>> Vě dě la, proč to říká , ta je mi sympatická . Liana
>> Drž klapač ku, tu ženskou je třeba udat. Ano, tak tedy, Evo,
kolikrá t už ses plížila kolem mé ho domu? Třikrá t? Z toho jsem
dvakrá t nebyl doma a jednou jsem neotevřel. Je to snad příliš,
za 22 roků ? Eva vždycky zazvoní, ta se neplíží. Axel
>> A proč ty se plížíš kolem jejího domu? Liana
>> Já ji miluju, to sis ještě nevšimla? Axel
>> A já jej miluji také , ̌rekla jsem.
>> A proč ses k ně mu nenastě hovala? zeptala se Liana.
>> A proč bych mě la? To sedlo.
>> To je dobrá odpově ď , Evo, proč bys mě la? S tím si zase
neví rady. Axel
>> Je mi jedno, co si myslí, mnozí uvažují jako ona. Ať
odejde, ale s tebou! Já
>> Ano, kvů li mně Eva ztratila hodně lidí, všechny přá tele,
protože jsou tak blbí a nechá pou, že je možné se s ně ký m kamará dit, Eva to zná , zná podobné situace, uplatní je a basta
— dě lejte si s tím, co chcete — a postupuje podle sché matu,
jaké si pro takové situace vytvořila. Je chytrá , ví všechno,
nebo snad ty víš, kde zač íná Orient, přestá vají moskyti a
zač ínají komá ři? Axel
Vě dě ní je poklad, který své ho majitele všude doprová zí.
>> Má pů vab, jaký ty nikdy mít nebudeš. Pů vab přichá zí
zevnitř, ty jej skuteč ně má š, Evo. Když Eva vidí, že jsem se od
ní nauč il příliš mnoho, víš, co řekne, že jsem mnohem dospě lejší! Ta je tak milá , a vy jí chcete přá t jen to nejhorší? Jak
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>> Nech ji, ať si nabě hne. Já
>> Jak to? Axel
>> Ona už si sama nabě hne na nů ž. Já
>> Ta má asi pyj, prskla Liana.
>> Jak, má pyj? Axel
>> Sá m jsi přece řekl, že má hledá č ek. Liana
>> Vyhledá vač , v poč ítač ové řeč i, ty ani nevíš, co dě lá m,
nebo snad víš, co to je DTP? Axel
>> Ne, nevím. Ta hloupá koza
>> Vidíš, Eva to ví. Myslíš, že jsem jí říkal, aby dě lala školu?
Ta dě lá všechno sama, v životě už doká zala tolik, že ty to
nezvlá dneš nikdy. Axel
>> Ano, já vím, a má m pyj, lidi kolem ná s už si vymysleli
všechno možné , ale tohle ještě nikdy. Já
>> Evo, vidíš, co si o ná s myslí, Liana to aspoň řekne. Axel
>> No, když má pyj, možná ti lidi říkají pravdu? Liana
>> Ano, pak říká m já , to by bylo ná dherné , kdyby byl teplý,
nemusel by vychá zet z domu. Já
>> Ano, Evo, vymý šleli bychom si hry, vezmem dneska tvů j
nebo mů j? Kdybychom mě li dě ti, říkaly by ná m tami nebo
mati. Axel
>> Proč říká š, kdyby byl teplý ? zeptala se mne Liana.
>> No, vy jste to říkali. Já
>> To ano, ale jen kdyby. Liana
>> A já taky říkala jen, co kdyby. Já
>> Ano, proč by to nemohla říkat? Nebo si myslíš, že Eva má
pyj? Pokud ně co vím, tak to, že Eva žá dný nemá , to Adam,
pokud vím, ho mě l. Axel
>> No, mů že ho schová vat, řeklo to nemehlo
>> Jasně , jenže kdyby ho Eva mě la, neschová vala by ho, byla
by na ně j pyšná . Axel

>> Ale fuj! Liana
>> Proč to říká š, ty sis to přece vymyslela. Axel
>> Ale já řekla KDYBY. Liana
>> Ne ne, kdybys nevě dě la, že jsem Evu vidě l nahou, pokoušela by ses mi namluvit, že má pyj. Axel
>> Vidě l jsi ji nahou? Liana
>> No ano, neposlouchá š, musím opakovat každou vě tu?
A ona mne taky. Evo, vidě la jsi mů j pyj? Axel
>> No jasně , vidě la. Já
>> A proč jste se spolu nevyspali? Liana
>> Ach, musíme skuteč ně vysvě tlovat ná š sexuá lní život nebo
co, vždyť říká m, buď spolu spíte... nebo jste... Evo, ty má š takovou pravdu s tou první knihou, co jsi mi vě novala... Axel
(Jak jsem nedá vno slyšela, stala se ta kníž ka biblí sedmdesá tý ch let — ale v roce 1975 jsem samozřejmě nemě la tušení,
ž e se jí jednoho dne stane.)
>> Já , vím, nedá vno jsem ji zase jednou č etla. Já
>> Pravda, ach ano, proč jsme spolu nespali? Dostal jsem
bolesti hlavy, tak jsme přestali. Kde jsi koupila tu paruku,
Evo? Axel
>> Na veletrhu řemesel, Axel, nejen to, v té knize jsou i další
paralely. Já
>> Přece jsem ti, Liano, říkal, že Eva už ten šmejd z Asie a
Jižní Ameriky nemů že ani vidě t, ta paruka je urč itě z Afriky.
Axel
>> A proč to? Liana
>> Protože vě ci patří tam, kde byly vyrobeny, je ta paruka z
Afriky? Axel
>> Ano. Já
>> Koupila jsi ji, protože jsi nebyla v Africe. Liana
>> Ani mne to zvlá š̌t nezajímá . Já
>> Jak to, že tě to nezajímá , jsi pitomá . Liana
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>> Jo jo, je pitomá , protože se zajímá jen o severní Afriku,
žá dný strach, Eva mů že cestovat, kromě toho byla v Maroku s
kocourem a svý m mužem na svatební cestě . Axel
>> A proč jste spolu nespali? blbá Liana
>> Mlč ! Axel
>> Tak tedy vyprá vě j o svý ch cestá ch, řekla Liana.
>> Co ti má vyprá vě t, o jaký ch cestá ch? O který ch zemích?
Na svě tě je zhruba 160 zemí, Eva vidě la okolo 120 z nich,
pořá d ještě ti to nestač í? Axel
>> O svý ch cestá ch nemů že nic vyprá vě t, nemů že cestovat,
řekla Liana.
>> Když se okamžitě nezklidníš, ně co ti povím. Eva se posadí
do auta a jede od Kennedyho letiště do New Jersey, proč
vlastně ? Axel
>> Byla jsem ten den na řadě . Já
>> Jak na řadě ? Axel
>> No, my se vždycky střídali a ten den jsem na řadě byla já ,
sedla jsem si za volant a jela do Hobokenu č i jak se to tam
jmenuje, ale nič emu nerozumím. Já
>> Ano, jednou řekla, že se chce s ně ký m sezná mit, kdo
pochá zí z Evropy a přitom doká zal dojet z New Yorku do
New Jersey. Axel
>> Na tom přece nic není, ale jednu ú tě chu pro ni má m,
Boston mne znič il, to jsem nemohla nic dě lat, byla
jsem zoufalá . Já
>> Ano, Eva pila svou Bloody Mary v Rockefellerově centru,
to ty sis ještě dě lala do plen. Axel
>> Proč to nesepíšeš? To je jak romá n, řekla Liana.
>> Mů žu ti odpově dě t, řekl Axel. >> Její č tená ři by jí to
nevě řili, nebo by jí, jak říká , jen zá vidě li, a to nechce.
>> Ale to není možné , svoje č tená ře nezná . Liana
>> Myslíš? Taky jsem byl tak hloupý, že jsem to řekl. Axel

>> Ano, jednou jsi řekl, abych to napsala, že bych tím pomohla ostatním žená m, ale co jsem poznala Lianu, už na to
nemá m chuť. Já
>> A proč ? zeptala se Liana. >> Já knihy č tu.
>> Ano, ty č teš knihy, řekl Axel. >> Pitomé zamilované
romá ny. O broucích, říkalas, prý blbá strašidelná historka,
přitom je to tak brilantní, napsala jsi mi ně co podobné ho jako
dopis?
Romá n je povídka, ve které všechno trvá př íliš dlouho.
>> Ono to přišlo jako dopis? Liana
>> Samozřejmě to přišlo jako dopis, Eva se v Praze nastě hovala do jednoho domu a za tě ch pě t dnů , co tam byla, to napsala. Axel
>> A proč už dá le nepíše, třeba o svý ch cestá ch? řekla Liana
pohrdavý m tó nem.
>> Neboj, Eva ještě bude psá t dá l, a když ji rozzlobíš, řekne
ti, že to mů žeš udě lat taky. Axel
>> Jak to, já nejsem žá dná spisovatelka. Liana
>> Ano? A Eva je? Ř íkal jsem ti, že píše? Axel
>> Ne. Liana
>> Vidíš, a ona píše tak ná dherně , že to snad ani nemů že bý t
pravda, třeba to zdě dila, řekl Axel.
>> Jen bych se divila, od koho? řekla jsem.
>> No od tvé rodiny, od vyvolený ch, Eva má jednu sestru ve
Vídni a jednu v Praze. Axel
>> Ano, jenom, ta v Praze, já nevím. Já
>> A když mne uká žeš? Axel
>> Axel, to nevyjde. Já
>> No, má š ještě jednu ve Vídni, ta je tak slavná , druhá dá ma
ve stá tě , když se vezmeme, přijde dokonce president, možná . On
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106 >> Co s tím má společ né ho prezident? Liana
>> No, nestač í ti, když ti řeknu, že Eva má takové přá tele, ta
přece znala i Strausse... Axel
>> Ona ti vyprá ví nesmysly a ty tomu vě říš, řekla Liana,
nadá le pohrdavý m tó nem.
>> Ano, to jsem vě dě l, že to řekneš. Ne, ona mi to nevyprá vě la,
to její muž. A o té sestře ve Vídni existuje kniha. Evo, mluvila
jsi ně kdy o té knize s Helenou? Axel
>> Ano, v kuchyni v Bukové , řekla jsem jí, že je ta kniha
dobře napsaná , že se mi líbí, ona mne poprosila, abych o tom
nemluvila s rodič i. Samozřejmě , řekla jsem. Já
>> Evo, co vařila? Axel
>> Koprovou omá č ku pro Olega. Já
>> Vidíš, Liano, ta kniha je plná lží a ohavností o životě té ,
kterou si zvolila za sestru, a Eva si s ní o tom povídá . Evo,
mluvila jsi ně kdy s Ivanou? Axel
Ivana, o které je teď ̌reč , je Olegovou dcerou.
>> Ano, mě la se svou knihou autogramiá du, přišla jsem a
řekla, kdo jsem. Ona řekla: Vy mne musíte nená vidě t, já řekla
ne, nejprve si o lidech vždycky dě lá m vlastní ú sudek, než je
zač nu nená vidě t. Já
>> Co je na té knize tak strašné ho? Liana
>> Tak pro mne to nejhorší je, že Ivana o Heleně píše, že když
podá ruku, je to, jakoby ji mě la zlomenou. Já
>> Slyšíš, Eva považuje tohle za nejhorší, a přitom je tam
plno vě cí, jako že pije, spí bů h ví s ký m atd. A Eva má za
nejhorší tamto. Typické . Ty taky podá vá š lidem ruku
takhle. Evo, dě lá ona to vů bec? Axel
>> Axel, já nevím, my se vždycky jenom objímá me. Já
>> Vidíš teď , proč ji miluju? A Eva už ně jakou knihu napíše,
i kdyby to mě la udě lat jen pro mne, ty nejsi schopná mi napsat
dopis. Axel

>> Ať píše. Já nejsem žá dná spisovatelka.., řekla Liana.
>> A Eva? Axel
>> Ano, Doris řekla R., vmísila jsem se, >> pově zte, pane S.,
té Evě , že není žá dná textařka ani sochařka.
>> A ona dě lá sochy a píše. Evo, řekni jí, jak dlouho trvá
jedna taková tvoje socha? Axel
>> Má m jí říct pravdu? Já
>> Ano. Axel
>> Jednu až dvě hodiny. Já
Liana ̌rekla: >> Neobšlehá vá š je ně kde?
>> Ano, to už jsme v našem okolí taky mě li, Neobšlehá vá š je
ně kde? zasmá l se Axel.
>> On taky dě lá sochy, řekla Liana.
>> Ano, on taky, to je dobře. Já
>> Ano, ale tvoje jsou mu podobné . Liana
>> Neříkej jí to, jinak je hodí na podlahu. Axel
>> To bys udě lala? Liana
>> Jasně že bych to udě lala, ale Axel, ty jsi mi přece říkal, že
to nikdo nepozná . Já
>> Ale ano, Evo, musím tě zklamat, jsou mi podobné .
Vyzvedneme společ ně toho muže, Evo, ten je taky moc krá sný,
mohla bys ten pá rek vystavit v zahradě č eské ho konzulá tu.
Ně mecko líbá Česko. Axel
>> Taky už jsem na to myslela. Já
>> Jaké ho muže? Liana
>> No, muže od té ženy tá mhle. Axel
Socha ž eny, líbané muž em, stá la na vedlejším stole.
>> Má š ně jaké ho muže? Ta blbá husa
>> Evo, co bys řekla na takový svatební dar? Že bys mohla jít
na akademii? Axel
>> Ach, to by bylo skvě lé , nakonec ze mne bude profesorka,
zasmá la jsem se.
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>> Ano, to zní dobře, když se mne ně kdo zeptá , co jsi své ženě
daroval ke svatbě , řeknu, jen ná vště vu akademie. Axel
>> Ach, Axel, já tě miluju, nepotřebuju jiné ho muže, má m jednoho tak ná dherné ho. K Lianě jsem řekla: >> Ne, nemá m
muže. K Axelovi: >> Chceš se sezná mit s obě ma? Collette se
ti bude líbit, je to Francouzka.
>> Ano, a ta žena, když si Eva stě žovala, že všechno, co dě lá ,
mi je podobné , řekla: To je docela normá lní. Axel
>> Já nič emu nerozumím. Nerozumím vá m, vydechla Liana,
blízká zoufalství. >> Proč neustá le říká te, že se milujete?
>> To ani nemusíme, stač í, když mi Eva řekne, že si koupila
klobouk, a já jí řeknu: Ty sis koupila klobouk, pak Eva ví, že ji
miluju. Axel
>> Ano, to potom vím. Já
>> Ano, a teď dá vej pozor, Evo, kolik má š rukavic? Axel
>> Tři pá ry, ne, jeden pá r jsem zapomně la u sestřenice,
v Ná rodním muzeu. A jeden jsem ztratila. Já
>> Které ? Axel
>> Ty svě tlé . Já
>> Tak mne nech přemý šlet... Teď už má š jen ty šedé . Axel
>> Ano. Já
>> Já nechá pu. Liana
>> Ty ná s pochopit nemů žeš. Axel
>> Ona chá pat nechce, řekla jsem.
>> Ano, ale to je všechno tak neskuteč né , on pro tebe dě lá
hudbu. Liana
>> Tak ho nechej. Ano, ať to dě lá , když jej to baví, odpově dě la jsem.
>> Víš, co Eva řekla, když mou hudbu slyšela? Docela hezké .
Axel
>> To snad ne, ty jsi ale dě vka, vykřikla Liana. Zapracoval
tam tvů j hlas a když dě lá pro tebe muziku, já nesmím přijít.

>> No, já to neřekla, ta žena, se kterou jsem ji poslouchala, ta 109
to povídala. A teď ven! Já
>> Vadí ti to? S tím hlasem? mile se mne zeptala Liana.
>> Ne, to mi vů bec nevadí. Já
>> Ano, Eva dě lá všechno sama, divím se, že ještě nedě lá
hudbu, když jsem dneska volal a ona řekla, že trá pí to staré
piano Čajkovský m, myslel jsem, že hraje na piá no, a nedivil
bych se tomu. Víš, co dě lá ? Má saxofon radě ji než kytaru, jde
a vyspí se s nejlepším saxofonistou svě ta, č te Kafku, i když
psal ně mecky, nadá vá si, protože si koupila č eský překlad,
a jak se stydě la, když mi to říkala. Axel
>> To je přece jedno, řekla Liana.
>> Ano, tobě je to jedno, ale Eva už dá vno ví, že by mě l
č lově k č íst knihy v originá le, když to umí. Axel
>> Ale proč ji její muž opustil? Liana
>> To je č ím dá l lepší, ona opustila jeho. Axel
>> A proč , kvů li tobě ? Obrá tila se k Axelovi. >> A proč se
k tobě nenastě hovala? Řekla ti, že se nechá rozvé st? A kromě
toho si tě drží tím, co umí.
>> Vlastně ne, první, co jsem od ní slyšel, bylo: Nechá m se
rozvé st, ale do mé ho rozvodu si ani od tebe nenechá m mluvit.
Nedrží mne svý m umě ním, nikdy nic nevyprá vě la, to nedě lá
dodnes, píše dokumentaci o osmi filmech pro M. C. a ani ji
neč etla, má m ji já doma. Axel
>> Dá š mi ji? Já
>> Ano, dá m, a moc dě kuji, Evo, že se rozvá díš. Ano, vidíš,
ona nemá ani vý tisk svý ch vlastních reportá ží, ani je neč te,
tyhle vě ci, neč te noviny, dě lá je. Když o tom mluvila, musel
jsem si to namá havě vyhledat, a ona o tom jen mluvila, protože u toho byl Steffen, a mluvili jsme o filmech, všeobecně .
Nikdy mi neřekla, když ně co své ho zveřejnila, dozvě dě l jsem se
to pozdě ji od druhý ch, ona mi pak vždycky jen řekla, do
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toho ti nic není, ostatně mne před ní varoval její nejlepší
přítel, před její hloupostí. Axel
>> Ach ano, a proč se ke mně nenastě hovala, smím to říct, Evo?
>> Prosím. Já
>> Ano, tak řekla, že prý na její vkus příliš mnoho tanč ím,
řekl Axel pomalu.
>> Cože, ty tanč íš? řekla Liana. >> To jsem nevě dě la.
Rozumu jsou zná mé pravdy,
které lze vyslovit,
i takové , které je tř eba zamlč et.
>> Ano, tanč ím, především když jsem uklidil, pak trochu
tanč ím. Axel
Vykřikla jsem: >> Miluju tě !
>> Já tebe přece taky, řekl Axel. >> A Eva má strach, že se
nakazí.
>> To není nakažlivé . Liana
>> Ale ano, a jak, a Eva má strach, že bude taky tolik tanč it,
a to je jí moc nebezpeč né , pak by chtě la jen tanč it. Axel
>> Ano, trochu tanč it, a pak MAC, a znovu tanč it. Já
>> Jablko D nebo jablko C, řekl Axel.
>> Je nedisciplinovaná , ̌rekla Liana.
>> Co si to dovoluješ říkat o ženě , kterou si vezmu, ta má víc
disciplíny, než ty. Axel
>> Bude pít. Liana
>> Ne, to Eva nedě lá , jezdí autem. Axel
>> To není žá dná překá žka. Liana
>> Ale ano, Eva pak nemů že jet autem, když pila, jednou
přišla na mol opilá na policii a to má v zá znamech, než se
zeptá š, odkud to vím, pak položila ruce na pult, říká , zatkně te
mne, příliš jsem pila, doufá , že jí dají želízka, a oni jí povídají:

milá paní, jdě te domů a nejprve se z toho vyspě te. Eva ruce
zase sundala a jela domů . Axel
>> Tomu nevě řím. Liana
>> Nemusíš, já vím, na které stanici to bylo, vím, že je to
pravda. Četla jsi to heslo, které má Eva na stě ně ? Vstaň a podívej se. Nejlepší maskou je č istá pravda, té totiž nikdo nevě ří.
Došlo ti to? Axel
>> Ona to nepochopí, nechce to tak vidě t. Já
Jediné , č emu nikdo nechce vě ř it, je pravda.
>> Ano, jasně , ale pak by mě la přinejmenším pochopit, že tě
miluju, že si tě vezmu, to přece pochopit mů že, nebo? Axel
>> Ne, to jí nedojde, ostatně svatba, byl jsem vč era v nakladatelství Arabella. Byly tam Ela a Brigitte, sekretá řky. Říkala
jsem, že pro mne ně co dě lá š, že má m vyhlídku na prá ci v
Praze, a pak řekla Ela: Ten je ale teplý a ženatý. Já pak řekla
— Axel? To bych přece musela vě dě t, zná m ho 22 roků , teplý,
tomu nevě řím, a kdyby, tak je to jeho vě c. Jistě , jistě , řekla
Ela, ta, co je provdaná za toho fotografa, ta to říká pořá d, já
pak myslela, zda žena tvé ho přítele Ralfa ně kdy pracovala pro
Arabellu, protože říkala, ty prý se pořá d tahá š s jejím mužem.
Nakonec jsem řekla, když ona ještě řekla, tak on se ale nejmenuje, jmenuje se Gamst nebo Gast, dohodly jsme se, že mluvíme každá o ú plně jiné m chlapovi. Já
>> Ona ani nezná tvé jmé no... řekla blbá Liana tiše.
Axel vykřikl: >> Co si to dovoluješ, Evo, nerozsvítilo se ti?
>> Ne, copak? Já
>> Ř ekni mi prosím, jak se jmenuji, a pak ti ně co povím. Axel
>> Axel K., ale já nechá pu. Já
>> Evo, to je tak dobře, že nechá peš, vzpomíná š si ještě , jak
jsem vždycky říkal, je dobře, že nechá peš, že ještě žiješ je
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zá zrak? Axel
>> Ano, vzpomíná m, ale proč ? Já
>> Pozdě ji, Evo, teď ještě ně co řeknu jí: Liano, poslouchej, já
se s touhle ženou ožením, vezmu si dokonce její jmé no. Axel
>> Ale ona se jmenuje tak legrač ně . Ta koza
>> Myslíš? Bude se jmenovat LEXA a já taky, a proč se ti nerozsvě cí, Evo, vezmi svou hezkou lampič ku. Axel
>> Je mi líto. Já .
>> Přesně , ano, tak na lidi pů sobíš, myslí si, že jsi blbá , ona,
ta svině , Doris, obchá zí tady a vyprá ví v Arabelle, že o mně
tvrdíš, že jsem teplouš, vyklá dá to i svý m zná mý m, ti tě litují a
chtě jí ti uká zat, co jsou za skvě lé chlapy. Ona se vyleká , protože s takovou reakcí nepoč ítala, pak tě před nimi varuje, její
vý poč et nevyjde, řekne ti: zavolej Ině , ta ti ně co poví, ty trpíš,
protože co by o tobě Tina mohla vyprá vě t, to by mě la jen ode
mne, má přece psací stů l hned vedle mé ho, jdeš se mnou hrá t
kuleč ník, ona má strach, proto neříká , co na to Tina, tedy co o
tobě říká ona sama, ty se mnou jdeš hrá t kuleč ník, neptá š se
mne, a já ti řeknu, že se stě huju do domeč ku od Iny, ty si říká š,
teď je to dokonale v prdeli, má kamará dku, a vyprá víš Ině bů h
ví co, že za mnou bě há š a podobný žvá st. A navíc se do tebe
zamiluje její syn. Vě dě li, že když Ině zavolá š, řekne
ti, má m jiné starosti, umírá m, kromě toho je Iny bratr velice
smutný, šla bys tam ně kdy se mnou? Axel
>> Teď , myslím, radě ji ne, nemá m dost síly, Tina byla oblíbená , já ji taky mě la moc rá da, v té hle situaci bych to
nezvlá dla. Já nevím, tahle žena, to je hrozné . Já
>> Ano, tak to bylo. Axel
>> Ale proč , Axel? Já
>> Jednou jsem o ní řekl, že je svině , to je slabé , ona je
zasraná svině , a já jí taky naletě l. Axel
>> Proč to o ní říká š? zeptala se Liana.

>> Protože to tak je, a když budeš takhle pokrač ovat, pak
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budeš stejná , jako ona a nech si od Evy říct, co už má . Axel
>> Už má me kolem sebe jednu zasranou svini. Já
>> Mně je ta žena sympatická . Liana.
>> Liano, dej si pozor, co říká š, tu ženskou by bylo třeba
udat. Axel
>> To jí řeknu. Liana
>> Udě lej to, pak vá s udá me obě . Není divu, ona je opravdu
zasraná svině , víš, co udě lala s Evou? Povídá , zavolej Ině ,
protože vě dě la tohle: Když jí Eva zavolá , Tina řekne, umírá m,
má m jiné starosti, než si s tebou povídat o panu Ganzovi. Axel
(Tina byla na smrt nemocná )
>> Proč pan Ganz? Liana
>> Protože má m takovou pitomou husu, jako jsi ty, ty podě laná svině . Axel
>> Já jí to řeknu... Liana
>> Mů žeš, ona to sama ví, co udě lala, ta by Evu poslala dě lat
pokladní v supermarketu, vyprá ví o ní nepravdy, že má peníze
a podobně , posílá ji do hospod, aby si našla chlapa. Axel
>> Ale proč ? zeptala se Liana
>> Pro boha, jsi slabomyslná ? Má strach, že ji Eva připraví o
její mužské . Axel
>> Vždyť to taky dě lá . Liana.
>> Ano, ale té je 57 let a nikdy jsem ji nemiloval, a když, tak
jen tolik, jako Eva miluje tebe, to zase nepochopíš, v tom je
celé naše dilema, napříště nesmíme milovat naše nejbližší. Axel
>> Ano, Axel, je to s ná ma zlé , řekla jsem. >> Ach, ty bys
taky rá da vidě la, že má m muže, to by trochu povzbudilo tvou
perverzní fantazii, ano, je to tak, že mi nikdo na svě tě nepřeje
tu trošku rozvodu, ani ten vzduch ve Schwabingu, ani tady,
kam má m jít? Já
>> Eva se stě hovala tak č asto, jen proto, aby neohrožovala
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ně č í potenciá lní muže. Opatrně , dá my, Eva je tady, ještě více
žen si bude muset narychlo brá t své muže, ze strachu před
Evou. Axel
>> Já taky, řekla.
>> Nemusíš mít strach, tobě nic neudě lá m. Já
>> Evo, ty mně nená vidíš? zeptala se Liana.
>> Ne, nezná m tě . A ještě pů l hodiny a už tě nikdy neuvidím,
doufá m, bě žte, prosím, tá mhle jsou dveře, odejdě te prosím
oba!!! Já
>> Axel, vezmeš si mne? Liana
>> Copak jsi neslyšela, já si vezmu Evu, a musím si pospíšit,
protože ji chtě jí i jiní. Axel
>> Jak to, že si jsi Axelem tak jistá ? zeptala se mne.
>> Divila by ses, taky já jsem si jistý Evou, to
žasneš, co? Axel
>> Musíme si o tom ně kdy promluvit, řekla jsem.
>> Ano, Saša z ná s byl docela pě kně vedle a varoval mne. Axel
>> Cože, její nejlepší přítel tě varuje? Liana
>> Ale ne, jak ty si myslíš, řekl Axel. >> Jinak, řekl jen, že
Eva je nebezpeč ná , pokud jde o její hloupost.
>> Takže je hloupá ? Liana
>> Ano, tak tomu říká te, vy svině , ona č te Kafku, dívá se jen
na hodnotné filmy, ví všechno, je praktická , logická ,
talentovaná , umí fotografovat, modeluje, píše a
je hloupá ? Axel
Kdo chce bý t lepším č lově kem,
musí vydrž et, když jej považ ují za hloupé ho blá zna.
>> Přesně tak to bylo, Evo, vyprá vě la o tobě , jak jsi skvě lá ,
co všechno víš, a nakonec vždycky řekla, že jsi blbá . Axel
>> A proč ? Liana

>> Rá da by tomu vě řila, ale ono tak prostě nejde, protože je
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sama blbá , zasraná svině . Eva to neprokoukla, ale pak, když
Evě řekla, že chřest loupe moc tence, Eva vě dě la, že musí odejít, že je konec. Axel
>> Odešla jsi proto? To trdlo
>> Ne, ta zasraná svině ji vyhodila. Axel
>> Nejradě ji by to bý vala udě lala v noci, vrá tila jsem se
z Prahy a Bettina... Já
>> Další svině , řekl Axel. >> Eva se vrá tí z Prahy, je naprosto hotová , ně kdo se ji pokoušel zabít, a ony ji vyhodí. Chceme
ještě trochu slavit, Eva jde do Feldkirchenu, do pensió nu, ani
to jí nevě řily... Axel
>> Ne, ani to mi nevě řily. Já
>> No jasně , Evo, ony myslely, že jsi šla ke mně a já tě
koneč ně vyhodil. Axel
>> Cože??? vykřikla jsem zdě šeně . >> To není možné , já
přece k tobě nešla, má m ještě ú č et z hotelu.
>> Evo, neboj se, já vím, že jsi ke mně nešla, proč vlastně ? Axel
>> Protože jsi mě l Lianu... Já
>> Pravda. A není Feldkirchen blízko? řekla Liana.
>> Samozřejmě , je blízko, takže to pokrač uje, ty jí nepřeješ
ani vzduch ve Feldkirchenu, ani v Baldhamu, ty mají, Evo,
před tebou tak šílený strach, že by ti tu smrt v Praze přá ly, ale
rozvod ti nepřejí. Axel
>> Ta troška rozvodu. Já
>> Nejlepší přítel mne tedy nevaruje jen před její hloupostí,
jak tomu říká te, ne, ještě Evě pomá há s rozvodem. Axel
>> Jak? Liana
>> Docela jednoduše, slyší, že se Eva dá vá rozvé st, jde
s jejím mužem na pivo, když tu jde kolem Evin šé f, Evo,
vyprá vě j sama, jak to bylo. Axel
>> Nebyla jsem u toho. Já
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>> Ale představit si to doká žeš, nebo? Axel
>> Ano, plasticky, přijde Monk, R. breč í, tak se ptá , co se
dě je, Knispel zemřela? Saša se na ně j podívá a řekne ne, ale
R. povídá , že Eva miluje pana Ganze, Monk zaklepe na stů l a
řekne hloupé žvá sty, pokud tady ně kdo ně koho miluje, pak
Ganz tu Knispel. Já
>> Tak ty ji přece miluješ! Liana
>> To už jsme taky slyšeli, pomalu to s našimi bližními zač íná
bý t nuda, Evo. Ano, přece jen ji miluju, a on jí potom pomů že
dá l, vleze s ní do postele, protože ona to chce, a potom jí
řekne, ale co, to ti nepovím, jede s jejím mužem dva mě síce na
cesty, trá ví s ním 24 hodiny denně , vrá tí se, dvaná ct hodin
spolu pijí pivo a o jejím muži nepromluví ani slovo. Takhle jí
pomá há . Axel
>> Ano, takhle mi pomá há , ten pes. Ten se taky už dlouho neohlá sil, ten pro mne zemřel. Já
>> Evo, já ti ho sem přivedu, kdybych ho mě l přitá hnout za ty
vlasy, co je nemá . Axel
>> On nemá vlasy? zaradovala se Liana. >> Ještě nejsi rozvedená ?
>> Ano. Evo, jsi vů bec rozvedená ? Axel
>> Ale ano, už 14 dnů . Já
>> Vidíš, Liano, ani to nevím, ta žena je tak dokonalá , ani
neví, jak je perfektní. Axel
Čím ú plně jší dokonalost,
tím obtíž ně jší pro ná s je ji milovat.
>> A potom? Liana
>> Co potom, ach tak, potom jde do bytu ke své mu muži, do
bytu, který teď patří jí, a první, co slyší, tady se nebude modelovat. Ostatně , Evo, to bylo krá sné , co jsi řekla, fuck you, ty

budeš modelovat, kdy budeš chtít a co budeš chtít. Axel
>> Ne, myslím, proč nemá ně jaké ho chlapa, když už je tak
perfektní... Liana
>> Ale má , mne. Axel
>> Kde si má m tak narychlo sehnat mužské ho? řekla jsem.
>> Evo, a co já ? zeptal se Axel.
>> Ale ty patříš Lianě . Já
>> Ne, já patřím tobě . Axel
>> Ach, skuteč ně , já myslela, že si nikdy patřit nebudeme. Já
>> Vidíš, ona tě nechce, zašeptala Liana.
>> Ale ano, ona mne chce, chce jen říct, i když se vezmeme,
nebudeme si patřit. Tuhle chybu udě lal její muž, myslel si, že
Evu vlastní až za hrob, ale to se spletl, Eva patří sama sobě ,
má lem zemřela, když to zač ala lidem objasň ovat. Axel
>> Ano, ale on ji miluje. Liana
>> Ano, miluje ji. Axel
>> My ho taky milujeme, tedy, vá žíme si jej, už jej nemilujeme. Já
>> Ale to přece nejde, aby č lově k miloval prvního muže.
Liana
>> A proč ne? řekla jsem. >> Já jsem si jistá , Axel s ním mluvil a slíbil mu, že udě lá všechno, aby se Eva vrá tila, pokud
chce, a když nechce, tak si ji vezme.
>> Udě lal jsi to? zeptala se Liana zdě šeně .
>> Ano, v rozpolcené m rozhovoru (má slova). Teď chá peš,
proč chtě la, abych mě l přítelkyni? Všichni chtě jí, abych byl já
tím, pro které ho se nechá vá rozvé st, ale to se jim nepovedlo.
Také já to tak chtě l, ale Eva dě lá všechno sama, také svů j
rozvod, já se jí nabídl, ona mou nabídku odmítla, chce, abych
jí pomohl takto. Axel
>> Ona chtě la, abys ty mě l přítelkyni? Liana
>> Vždyť jsme o tom prá vě mluvili, nedá vala jsi pozor? Ano,
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vždycky k 15. má m mít přítelkyni a, Evo, řekni sama, když
jsem ti říkal, že ji má m? Axel
>> Super! Já
>> Proč jsi to udě lala? zeptala se mne Liana.
>> V tu chvíli mi to bylo milejší. Já
>> Ale mohlo mezi ná mi ně co bý t. Liana
>> Přirozeně , řekla jsem. >> To jsem musela riskovat.
>> Evě by to bylo srdeč ně jedno, kdybychom spolu mě li pě t
dě tí, chovala by je na kolenou. Axel
>> Je to tak? Liana
>> Samozřejmě je to tak, a chá peš, oč mi šlo, když jsem tě objednala? Axel mne uč í žá rlivosti, s tebou. Já žá rlivá nikdy nebyla. Chtě l mi pomoci, a pak vidě l, že se sá m zapletl. Já
>> Mne nemů žeš objednat a odobjednat. Ta pitomá
>> Ne, to nejde, musíš jít sama, leda bys jej doká zala udě lat
š̌tastný m. Já
>> To nedoká že, ̌rekl Axel. >> Já jsem š̌tastný jenom s tebou.
>> Jak to, že nejsi žá rlivá ? zeptala se mne Liana.
Žá rlivost je chudokrevností duše.
>> Ano, já jsem mrzá k, narodila jsem se bez žá rlivosti a zá visti, ale co tě zná m, ještě se snížila šance, že bych si je ně kdy
osvojila. Já
>> O
́ . Liana
Přestá vka.
>> Ano, jsi mrzá k, řekla ta koza. >> Proč to mezi vá ma nezajiskřilo už dřív?
>> No, mě li jsme své bližní a v přestá vká ch jsme se nevidě li,
ach, ostatně , Asiaté také nejsou zá vistiví. A přesto nejsou
mrzá ci, ̌rekla jsem.
>> On ale teď ně koho má objednané ho, nebo ne? Liana

>> Ach, skuteč ně , ani jsem si nevšiml, řekl Axel.
>> Ty mi ho nevezmeš, to jsi ještě nikdy neudě lala. Liana
>> Ne, to jsem neudě lala, kdyby to mezi ná mi mě lo jiskřit,
pak by naši blízcí stejně nemohli nic dě lat. Jak jsi přišla na to,
že ti chci ně co vzít? Já
>> Evo, ano, ty jsi to řekla, mezi ná mi nikdy nepřeskoč ila
jiskra, zů staneme při tom? Axel
>> Jasně , nechme to tak, nebo víš ně co lepšího? Já
>> Ne, to prá vě ne, jak to označ uješ ná š vztah, když o ná s
mluvíš? Je to přá telství, hranič ící s ně žností. A je to tak, co
ně žnosti k sobě cítíme, to už je opravdu velké . Axel
>> A proč jste spolu nikdy nespali? Liana
>> No, Eva má moc velký pyj, proč vlastně ne? Axel
>> Axel, vyspíme se spolu, až to oba budeme chtít, a když
k tomu nedojde nikdy, taky se nic nestane, nebo? Já
>> Ne, Evo, svě t se nezhroutí, ale my se přesto vezmeme. Axel
>> Ano, to udě lá me. Já
>> A pak natoč íme porno a prodá me ho v Arabelle, a ty,
Liano, bys byla první, kdo by si ho koupil, řekl Axel.
>> Udě lá me ho společ ně , vydě lá me na tom ty peníze, které
Eva tak nená vidí.
>> Ale proč nená vidíš peníze? Liana
>> Tak to je! zařval na ni Axel. >> A basta, žá dné otá zky.
>> Ale když se vezmete, to budeš taky tak tolerantní? Liana
>> Cože? Já
>> No, mů žu pak ještě přijít? zeptala se mne Liana.
>> Ty, a co tady chceš? Já
>> A když to mezi vá mi dvě ma nebude fungovat? Liana
>> Ale ano, ono bude, řekl Axel. >> To už taky víme, nejsme
pitomí, když, tak si vymyslíme ně co jiné ho.
>> Ne, pendlovat se tady nebude, jednou ty pě t minut, pak pě t
minut já ? Já
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>> Evo, myslíš, že akt se mnou trvá jen pě t minut? Kromě
toho, trošku vypendlovat by neškodilo, zasmá l se Axel.
>> To je mi jedno, jenom mi drž od tě la tuhle ženskou. Já
>> Ano, přitom by pro tebe udě lala všechno, vyspala by se s
tebou, kdybys chtě la, je to tak? Axel
>> Ano, to bych udě lala. Liana
>> Šílíš, ty si říká š žena? Já bych tě nevzala ani darem! Já
>> Tak proč teda jste ne..? Liana
>> Proboha, přestaň nebo tě Eva odvleč e k portré tu své
matky... Axel
>> To bych neudě lala. Já
>> A proč ne? Protože si na mne u tebe už jedná pitomá koza
stě žovala a ty jsi jí řekla: To přece nemů že bý t pravda, Axel
takový není, má stejně dobrá cké oč i, jako moje matka, a
trvalo to nejprve dva roky, než mi Eva vyprá vě la první č á st
té hle historie, a ta přítelkyně , kdyby ta se nezabila, Eva by mi
to nikdy neřekla. A trvalo to další dva roky, než jsem z Evy vyboxoval ten rozhovor celý. Axel
>> Proč se zabila? Liana
>> No proč , kvů li Evě , protože nechtě la žít s tím fantó mem,
jak ty jí říká š, proto, a proč bys ji, Evo, nepřivedla k portré tu
své matky? Axel
>> Ta by mi dala, že k ní vleč u takovou chá tru, a ostatně ,
ohledně té Manis, tak to na sebe nevezmu, mů žeš dě lat, co
chceš. Já
>> Ano, to Eva neslyší rá da, že se kvů li ní lidé zabíjejí. Axel
>> Už jich to udě lalo víc? Liana
>> Ano, jeden mužský ji proná sledoval, a kvů li ně mu se
ženské zabíjely jedna za druhou. Takže to dě laly kvů li Evě .
Pokud má tvů j život pro tebe ně jakou cenu, nech mne plavat,
jinak se ti špatně povede, kromě toho, než to uslyšíš od ně koho
jiné ho: řekl jsem Evě , se si jí vá žím víc, než vlastní matky. Axel

>> Ně co takové ho se neříká . Liana
>> Ne? Já to řekl a stojím si za tím, Evě to nevadí, ta už
matku nemá . Chá peš teď ? Axel
>> Ne. Na hlavu padlá Liana
>> To by taky byl zá zrak, kdybys chá pala, ty, s tím tvý m
mozkem chrobá ka, bě ž zpá tky, odkud jsi přišla a nech ná s,
abychom si se svý mi životy poradili sami, my to pořá d ještě
doká žeme nejlíp. Axel
>> Ale to je přece hrozné , když se kvů li ní lidi zabíjejí, hromadně . Liana
>> Ano, vyskoč , v tomhle vlaku zač íná bý t tě sno a zatraceně
horko. A teď si nech od Evy říct, proč to ti lidi udě lali. Axel
>> Protože chtě li, já to v žá dné m případě nechtě la, udě lal to
každý sá m za sebe. Já
>> To by bylo ještě horší, kdybys to chtě la. Liana
>> Ano, trošič ku si to přá la, takže pozor, Evě se splní
všechno, co chce. Při té příležitosti ti řeknu ještě ně co. Eva už
byla v domeč ku, to já ještě ani nevě dě l, že domeč ek existuje,
a o vlá sek tam Eva bydlela. Já ho má m díky Evě . Axel
>> Je to pravda? zeptala se mne.
>> Ano, taky už jsem si to myslela. Já
>> Ano, a já kvů li Evě ká cím dřevo, ona mrznout nemusí,
kdyby přišla, myslím si vždycky. Evo, kde ty jsi sedě la, když jsi
tady byla, a ty, Liano, přijdeš a vyklá dá š takové srač ky, jako
ostatní baby. Axel
>> Sedě la jsem před krbem. Nikdy nebudu moci napsat ani
řá dku, to by přece nikdo nevě řil, a teprve ještě , kdyby tím potenciá lním č tená řem mě la bý t ona. Já
>> No, to je jako romá n, co tady vyprá víte. Liana
Zpeně ž ím minulost.
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>> To není žá dný romá n, to je ná š život, její a mů j. Axel
>> Ale ona tě nezná . Liana
>> Ta ví o mně víc, než já sá m. Dě lá me tady na jiné vě ci.
Axel
>> Jak to, já myslela, že spolu nemluvíte. Liana
>> Tak, a přesto si povídá me, tak jsme to dě lali vždycky, a teď
vím, co Eva myslela na zač á tku, že k sobě přistupujeme tak
ně jak č istí, ne muž a žena, varovala mne. Axel
>> Jak č istí? Liana
>> No, Eva a já , my se taky sprchujeme, ale nemá š trošič ku
fantazie, nedoká žeš si představit, co tím myslela? Axel
>> Sprchujete se spolu? Liana
>> Ne, ještě ne, každý sá m, ale nekoneč ně dlouho. Zatím.
Ano, to jsem myslela, řekla jsem Axelovi.
>> Ano? Chceš se s ním sprchovat? zeptala se mne Liana.
>> Proboha, Axel, odkud má š tuhle ženskou? vykřikla jsem.
>> Z ulice, je špinavá , že kdyby ses roky nemyla, nedoká zala
bys bý t tak špinavá , jako ona, Evo. A pak by ještě chtě la s
tebou spá t. Ani sprchovat by ses nemusela. Axel
>> Axel! Bů h chraň ! Já
>> Tohle Eva ještě v životě neřekla. Teď je konec. Když Eva
volá boha, je už na všechno pozdě . Axel
>> A proč jste spolu ne... Liana
>> Přemý šlej, já jsem pro Evu ten malý kluk, které ho poznala,
vidí ve mně toho sedmná ctileté ho chlapce, který m jsem byl,
nevě ří, že jsem vě tší než ona, pořá d mne dě lá menším, když se
mnou mluví, má m vždycky pocit, že je vě tší než já . Axel
>> Vždyť to říká m, je slepá a špatně slyší. Ten slepič í mozek
>> Ne ne, ty blbá krá vo, Eva taky ví, že jsem muž, jednou se
podívala smě rem k mé mu pyji, nevě řila svý m oč ím, teď zjistila,
že jsem chlap. Axel
>> Kdy to bylo? Koza

>> Před asi dvaceti lety, myslím, řekl Axel.
>> To snad ne, šeptla ta připitomě lá .
>> Ale ano, je to tak, a teď nech Evu, aby ti řekla, mohl bych
ti to říct sá m, ale my s Evou myslíme stejný m způ sobem, Evo,
řekni jí, prosím, jakou udě lala chybu. Axel
>> Ani se nezeptala, jak jsi vypadal. Já
>> Proč chybu, já to přece vím, existují fotky, řekla.
>> A neslyšela jsi nic o jejím životě , má me ti dá t ještě jeden
příklad? Její život je souč asně mů j. Axel
>> Ne, už ne, já už to nesnesu, zašeptala.
>> Tak už koneč ně drž svojí zatracenou hubu nebo ti ji zacpu,
ale přesto ti musím říct, Eva vidí daleko líp, než ty, o našem
rozchodu už vě dě la, když ty jsi ještě myslela na svatbu. Axel
>> Ale odkud víš, že nemě la brý le? Liana
>> Protože ji zná m prá vě tak dlouho, jako ona mne, ty blbá
krá vo. Axel
>> Má falešné zuby a pá chne. Liana
>> Co dě lá m? Já
>> Na toaletě jsem přič ichla k tvé teplá kové soupravě a ta
pá chne moč í, řekla.
>> Co jsi udě lala? zařval na ni Axel. >> Ty se tady vmísíš a
jdeš do koupelny a oč ichá vá š její vě ci? Eva by mohla zavolat
policii, zradila jsi její dů vě ru.
>> A ven!!! pohlé dla jsem ke dveřím.
>> Já nejdu, řekl Axel.
>> Prosím tě , bě ž s ní pryč , ú č et za ná vrh tě ch novin jsi mi
přinesl, bě žte pryč . Urč itě má m v lednici ně co k jídlu. Já
>> Vidíš, co jsi udě lala, Eva je schopna mi vypově dě t
přá telství, kvů li tobě . Axel
>> To by bylo krá sné . Liana
>> Ano, to udě lá m! řekla jsem.
>> To by bylo krá sné , opakovala.
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Člově k je mezi zvíř aty
jedineč ný svou schopností vě dě t vě ci, které jsou jinak.
>> Drž klapač ku, ty říká š té hle ženě lesba, to nikdy nebyla,
říká š jí kurva, to možná je, ale tak, jak ty si to nedoká žeš
představit, a jdeš do její koupelny a kontroluješ jí spodní
prá dlo? Axel
>> Ano, má v koupelně kondomy a je zá vislá na
tabletá ch. Liana
>> To už jsme taky mě li, to ale ona není, zná m jejího lé kaře a
ten mi řekl, tahle žena na tabletá ch zá vislá není a nikdy nebude, a mů žeš mi říct, kam jinam než do koupelny kondomy
patří? Evo, proč se ti tady povalují kondomy? Axel
Ach ne, odkud má tuhle lež , co ji R. o mně všude vyprá ví?
>> Jeden jediný, a ten se nepovaluje, je v zá suvce s lé ky. Já
>> To není možné , taková svině , byla jeho odpově ď .
>> Ano, urč itě má mužské ho. Liana
>> Ano, dva za poslední dva roky, a vždycky jenom jednou,
jednoho z nich dokonce zná m, než se hloupě zeptá š. Evo, když
k tobě přijdu, přinesu si vlastní, ty jsi tam urč itě nadě lala díry.
>> Jak to, že zná š její chlapy? Liana
>> Ano, to tě udivuje, zná m celý její život a ty se ptá š? Axel
>> A já zná m jeho. Já
>> Proč to mezi vá mi nejiskřilo? Liana
>> Ano, proč vlastně ne? A Eva nepá chne, nikdy nepá chla,
ani vždycky jsme se divili, mysleli jsme si, Eva nemá žá dné
potní žlá zy. Axel
>> Ale ano, má m, ̌rekla jsem. >>A jiskra nepřeskoč ila, protože se zná me 22 let.
>> Ale nejiskřilo to, Evo, srozumě no? Axel
>> Ano, samozřejmě souhlasím, když mi nabídneš jinou alternativu! Já

>> Nenabízím ti žá dnou, a u toho zů stane! Axel
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>> Taky dobře. Já
>> Taky dobře. Jediné , co ti nabízím, je, když potká š Doris a
ona se tě zeptá , jak se ti daří, řekneš jí, on se pořá d motá
kolem mé ho domu, nemů žu pak spá t. Bettina říkala, že to je
nestydatost, zapracovat do hudby tvů j hlas, a co říkala o jejím
příteli? Axel
>> No, že je teplý, že se mu otevřela, že neplatí
vý živné , a... Já
>> A co si myslíš o Bettině ? Axel
>> Chudá k Lars, ten má má mu, která pije, doufá , že je lesba,
ale ona není, a hrozí sebevraždou? To bylo nejvíc, co mi
udě lala. Já
>> Ano, představ si, ona, ta lesbická přítelkyně Tanja, vyprá ví
Evě , že se Bettina chce zabít, že ji Bettina dluží spoustu peně z,
že Bettinu miluje, ta ji ale využívá , že je teď v Itá lii a nikdy se
nevrá tí, Eva dostane strach, že spá chá sebevraždu, zavolá do
Španě lska Doris, a ta Evě řekne, vyprá víš Bettině příliš
mnoho o Axelovi. Eva totiž se mnou chodí hrá t kuleč ník, musí
ji vyhodit, aby šla koneč ně do domeč ku, ale ona nejde, jde do
penzionu ve Feldkirchenu, přitom bych ji pustil dovnitř. Axel
>> Proč , byla jsem už tady? Liana
>> Ach, že u mne bydlíš, jsem si ještě nevšiml, a co bys
dě lala, kdybych ti řekl, že se moje dobrá zná má nechá vá
rozvé st a bydlí u mne? Axel
>> Nic. Liana
>> Vidíš, tak Eva mě la pravdu, když řekla, že tady pořá d
nejsi. Nikdo nemá prá vo ně co předpoklá dat a žvanit o tom.
Evo, v Broukovi jsi mě la pravdu, když jsi napsala, bude stíhá n, kdo to dá dá l, nikdo ti nevě ří ani vě tu, jen já , nebo jsi
vě dě la, že moje koč ka byla v Indii? Obrá til se k Lianě .
>> Proč byla v Indii? Liana
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>> Ano. Liana
>> Stojí tam, že byla sedm tý dnů v Indii, Eva ji tam poslala,
pak mě la koč ka problé my s vízem a vrá tila se. Axel
>> Proč jsi to udě lala? zeptala se mne Liana.
Axel odpově dě l: >> Mohla to udě lat, je to taky její koč ka,
před 16 lety mi ji darovala, vlastně jsem chtě l bílou, ne, Eva
řekla, bílá mi nesmí do domu, a tak má m č ernou, umře, je už
stará . Ten muž, se který m Eva vyjedná vá ohledně prá ce
v Praze, ten má koč ku sá drovou, tenkrá t Eva ještě porcelá n
nedě lala. A kromě toho neví jmé no mojí koč ky, nebo přece?
>> Ale ano. Fee nesmí umřít, řekla jsem. >> Mů j kocour taky
vydržel do osmná cti...
>> Stač í to teď ? Axel
>> Ano, stač í. Ne, já nevě řím, že Eva cestuje. Liana
>> Víš, teď už je to na tobě , č emu vě říš a č emu ne, když tomu
ale nevě říš, tak poslouchej. Eva letí do New Yorku, má v kapse
jeden dolar, který jsem jí daroval, a víš, proč tam letí? Chce si
koupit tenisky na vysoké m podpatku. Axel
>> Proto tam přece nikdo nepojede. Liana
>> Eva ano, koupí si tenisky s vysoký mi podpatky a má ještě
devě t dnů č as navštívit Madison Square Garden, a ví, kde je
Guggenheimovo muzeum, nebo? Axel
>> Samozřejmě vím, blízko U
́ středního parku. Já
>> A Evo, řekni, kdy sis ty boty koupila? Axel
>> Hned první den. Pomalu už budeš mít všechny mé cesty
pohromadě . Já
>> Vidíš, a ty pracuješ v cestovním ruchu, Eva ví daleko víc,
a tohle, to se stalo, když jí bylo 33, ty hloupá krá vo. Evo, kdy
jsi byla v New Yorku poprvé ? Axel
>> 1976. Já
>> Ano, a když se vrá tila, ptal jsem se jí, koupila jsi ty boty?
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ty má dodnes, jsou tak krá sné , z hadí ků že, a když Eva slyší, že
v Indii zemřelo ve vlaku dvacet lidí, víš, co řekne? Cože, tak
má lo? Axel
>> Proč to říká , to se přece nemá , č lově k musí bý t rá d, že jich
o život přišlo jen tolik. Liana
>> To ona taky ano, jenom tomu nevě ří, protože v Indii jsou
vlaky vždycky přeplně né . Axel
>> Ach tak, no a co je na tom, že to ví? Liana
>> Tak, a ty, kozo pitomá , jí řekneš, vyprá vě j ně co o svý ch cestá ch. Pořá d ti to nestač í? Tak dá l. Eva má auto. Jak je to
auto dlouhé , Evo? Axel
>> Osm metrů . Já
>> Ano, a s tímhle autem jede do Acapulca, víš, kde je Acapulco? Axel
>> Samozřejmě . Liana
>> Díky bohu, to víš, a hned uvízne v nejkrá sně jším hotelu
svě ta, proč je to nejkrá sně jší hotel na svě tě , Evo? Axel
>> Nevím, říká se to, jmenuje se Calleta. Já
>> Eva dostane svatební apartmá , honeymoon suite, ale nemů že se koupat, má své dny, přišly dřív, než jindy, ta ná maha,
jdou na več eři, auto nechají v gará ži, protože kdyby več er jeli
autem, urč itě je ně kdo přepadne, možná zabije. Takže, jdou se
najíst, mají humra a jinou mořskou havě̌t, Eva nemá rá da
ryby. Axel
>> Proč nemá rá da ryby? Liana
>> To je jiná historie, na Maledivá ch se potkala se žralokem,
ten ji chtě l sežrat, škoda, že tě trošič ku neohryzal, Evo, mohlas
jí to teď uká zat. Já bych to vidě l rá d, jak Eva plave v Indické m
oceá nu a vedle ní tři a pů l metru dlouhý žralok. Axel
>> Odkud víš, jak byl dlouhý ? Ta koza
>> Protože to řekli domorodci, Eva by při své m vlezdoprde-
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lismu řekla, že mě l jen dva a pů l. Axel
Souhlasí, o metr jsem toho ž raloka zkrá tila, když jsem to vyprá vě la. Ale proč vlezdoprdelismus? Říká tak mé mu nevytahová ní se?
>> Proč by to řekla? Liana
>> Protože by jí stejně nikdo nevě řil, nebo snad té historce
vě říš? Axel
Pravda, která př etrvá , to je jenom nejsná z uvě ř itelná lež .
>> Ne, nevě řím. Liana
>> Přitom Eva uvá dí jen pá r příkladů , protože cestová ní, to
je její život, a ty neposlouchá š, nebo chceš vě dě t, co má nejradě ji na č ínské m jídle? Axel
>> No, copak? zeptala se mne.
>> Černá vejce. Já
>> Stoletá vejce. Nebo tisíciletá vejce, Evo, má š tady
ně jaká ? Axel
>> Samozřejmě tady ně jaká má m, na tě ch jsem zá vislá . Já
>> Jsem to říkala, že je zá vislač ka. Liana, pohrdavě .
>> Ne, to je normá lní jídlo, jako všechno ostatní. Axel
>> Axel, ne, to není, musím je vždycky v krá mě hledat a naposledy se mne ptali, jestli vím, co to je? Já
>> Co jsi odpově dě la? Doufá m, že č ínsky. Axel
>> Ne, to ne, nevím, zda ta prodavač ka je z Číny.. Jsou tam
v tom krá mě vě ci z celé Asie. Já
>> Vidíš, Liano? řekl Axel. >> A ty vždycky tvrdíš, že pozná š
napřed, odkud kdo je, že se nestydíš.
>> Ty jsi byla v Číně ? zeptala se mne Liana.
>> Ano, v Číně byla dvakrá t, a na Maledivá ch, všude, tě ch
pá r zemí, kde nebyla, ty prostě přibere, mů že psá t i o nich,
kdyby to bylo nutné . Axel

>> Ale jen kdyby to bylo nutné , řekla jsem.
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>> Ale než by vyprá vě la nesmysly, radě ji tam pojede, ano, radě ji tam jede. Takže, jedí všechno, co pochá zí z moře, v tomhle
krá sné m podniku, který Evě připomíná Bali. Je tam taky v
zahradě polykač ohně a... Ty jsi ten skuteč ný vrah, vyprá víš
lidem v cestovce, jeď te tam, nic se vá m nestane, je to safe,
přitom to není pravda. Axel
>> Má falešné zuby. Liana
>> Ty já má m taky, zopakuj ně kdy, co tahle žena prožila, a už
ty falešné zuby nebudeš potřebovat, budeš dá vno mrtvá , pro
mne stejně jsi, Eva ti nemusí dá vat žá dnou šanci, protože já ti
žá dnou nedá m. Evo, kolikrá t jsi se musela dívat do ú stí
zbraně ? Axel
>> Třikrá t, a spá lily mne korá ly. Já
>> Korá ly nepá lí, ̌rekla Liana.
>> Pá lí, a jak, řekla jsem.
>> Má š jizvy? zeptal se mne Axel.
>> Ano. Já
>> Teď je prosím neukazuj, bude si myslet, že se chceš přede
mnou svlé kat. Tak dá l, sedí v tom loká le, vypadá to jako na
Bali, hotelový šofé r č eká venku... Axel
>> Proč nepřijeli vlastním vozem? Liana
>> Protože dá moc prá ce auto dvakrá t denně zajiš̌tovat
řetě zy. Jedí tedy a pak jedou domů , Eva se dívá z balkó nu ve
13. nebo 21. poschodí, to už totiž neví, ve které m poschodí
bydlela... Axel
>> Jak to, že to neví? Liana
>> Protože jezdí od hotelu k hotelu, ne od klubu ke klubu,
celý život, a tak si poschodí nepamatuje, je to pro ni zbyteč né ... Axel
>> Nebo ty špinavé ruč níky v hotelích.., řekla jsem.
>> Je to tak, Eva je gé nius, od ní bys to nikdy neslyšela. A než
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se zeptá š, radě ji pokrač uju. Sedí na terase, pijí... Evo, co jste
pili? Axel
Všechno vě dě ní, všechno rozmnož ová ní
našeho vě dě ní, nekonč í zá vě reč nou teč kou,
ný brž otazníkem.
>> Myslím, že Singapore Sling. Já
>> ... a Eva vidí na rohu vraždu, ně jaký muž zů stal ležet, Eva
řekne jen, pů jdeme radě ji dovnitř, než zač nou střílet. Druhý
den přijde uklizeč ka a Eva jí vyprá ví, co vidě la. Řekla jí... Co
jsi jí řekla? Axel
>> Je to esquerda peligrossa. Já
>> Ona umí španě lsky, to snad není pravda, přišlo zdě šeně
z Lianina kouta.
>> Ano, ten muž se dal zavraždit, řekl Axel tiše.
>> Nikdo se nedá zavraždit, usoudila ta krá va.
>> Ano, prá vě tak pitomý jsem byl taky, když mi to vyprá vě la,
řekl jsem toté ž, co ty, ale ona mi to objasnila, přemý šlej, Eva
už vě dě la, jak nebezpeč né je Acapulco, a byla tam jen na
ná vště vě , ten muž to mě l vě dě t dvakrá t líp. A byl jsem taky tak
pitomý, že jsem tu vě tu řekl. Ale ty doby jsou pryč , a tuhle ženu
miluju, musím si pospíšit, jinak mi ji ně kdo ukradne před
nosem. Zná š nejkrá sně jší hotel v Singapuru? Raffles se jmenuje, tam Eva hrá la kuleč ník, jako ti koloniá lní pá ni, a pak si
řekla, když už jsme jednou v Singapuru, tak si Singapur
prohlé dně me. A tak Eva cestuje od hotelu k hotelu, už nocovala i v bordelu, to ty jsi ještě ani nevě dě la, co to hotel je,
kdyby Eva mě la dě ti, nesly by jmé na míst, kde byly poč aty, a
Eva nemá jediný kufr, nebo? Axel
>> Ne, nemá m, nedá vno jsem jeden potřebovala a Karin mi
ho pů jč ila. Já

>> Koupíš si ně jaký ? zeptal se mne Axel
>> Nemyslím, nená vidím kufry. Já
>> Kdo? Liana
>> Co kdo? přišlo ode mne a Axela souč asně .
>> Kdo ještě si ji chce vzít? Liana
>> Ona to ví, jen to nechce říct. Teď jsem citoval z Brouka,
smím, Evo? Axel
>> Samozřejmě smíš, je napsaný pro tebe. Ach ano, Saša
říkal, že si mne taky chce vzít. Já
>> Vidíš, lidi č ekají ve frontě , řekl Axel.
>> To byl jenom žert. Já
>> To nebyl žert, Evo, on by si tě vzal. Víš, proč ? Axel
>> Proč ? zeptala se Liana
>> Axel, prosím, neříkej jí to, jinak řekne, že Hitler nedokonč il prá ci, jí by bylo líto, kdyby mne vidě la v koncentrá ku,
že jsem nepřišla o život. Já
>> To si myslím, tak už jsi ji taky prokoukla? Axel
>> Ano, ozvalo se ze dvou ž enský ch ú st.
>> To nejde, Evo, já se za ni omlouvá m. A chtě l bych si tě
vzít, abych mě l od takový ch, jako je ona, koneč ně klid. To prostě nejde. Evo, nechala by sis narovnat nos? Axel
>> Ne, Axel, kdybych to udě lala, byl by to konec všeho a
všech. Já
>> Ano, Evo, musím tě jen zachrá nit. Liano, ty ostatně nemá š
proti Evě žá dnou šanci, Eva nikdy nebojovala proti starším
žená m, to si odpustila, když byla žena starší, Eva boj vzdala.
Museli bychom nejprve podniknout cestu kolem svě ta, abych
na vá s zapomně l, a abyste Evě už neubližovali, musím tě
chrá nit. Axel
>> Odešel bys, prosím, Axel, řekla jsem tiše a potom:
>> Myslela jsem, že to je jen mů j osobní pohled na svě t.
>> Ne, Evo, i když je žena o pá r mě síců starší, než muž, pak
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132 mladší nemá žá dnou šanci. Axel
>> Och, ozvalo se s Lianina kouta.
>> Ano, já si jej taky chci vzít, nemusím jako vy s ním přijít
do loká lu a myslet si, podívejte se všechny, jaké ho chlapa jsem
ulovila. Ubohý chlapec, neví, jak je krá sný, tomu je třeba to
teprve uká zat... Ale on už to ví, doma má taky zrcadlo. Já
>> Ano, pravda, on to neví, řekla ta blbá krá va.
>> Jak to, že to nevím, má m doma zrcadlo, Eva to řekla. Evo,
bila bys mne, kdyby to bylo nutné ? Axel
>> Ano, pokud by to bylo nutné , ano. Já
>> Já taky nepotřebuju se s ním tady tahat, řekla Liana.
>> On se uchá zel o mne.
>> Tak, udě lal to? To už ale teď nedě lá , jak jsem pochopila,
řekla jsem.
>> Ne, to už nedě lá . Liana
>> Tak vypadni. Ne, já tam s ním nemusím, aby všichni lidi
koukali. Já
>> Eva se mnou radě ji sedí v kuchyni a dá vá me si dá rky.
Axel
>> Cože, tys jí ně co daroval? Liana
>> No jasně , Evo, já ti to taky nevě řil, až jsem to jednoho dne
najednou vě dě l, probudil jsem se, a bylo to tady. Ně co jsem jí
daroval, a kolik, tuny, auto bylo plné , a víš, co Eva řekla, když
jsem se ptal, co jen budeme dě lat o vá nocích? Řekla, to se radě ji nebudeme zná t, taky tady jsi mě la pravdu. Když ti vrá tím
tvoje krá my. Axel
>> No, tentokrá t bych chtě la, aby u toho byl ten šá lek. A co
teprve, až ti já zač nu dá vat tvoji veteš, stejně je při všem tom
stě hová ní jen na obtíž. Já
>> Cože, tys ji obdarová val? Liana
>> Vždyť to říká , vidíš, ta je rá da, že si svoje dá rky vrá tíme,
řekla jsem. >> Aspoň jedna.

>> Ne, Evo, Doris byla taky rá da, když jsem ti tvoje dary
vrá til. Ona nemá ... Jak bylo to slovo? zeptal se mne Axel.
>> Řekni etiku, řekla jsem.
>> Co je zase tohle? Liana
>> Aha, vidíš, ona není Ně mka a ví, co je etika, to je totiž, co
ty nemá š, a Eva jí má příliš. Axel
>> Proč u ní muž nezů stal? A proč její cesty nepodnikal s ní?
Liana
>> To dě lal, a rá d by dě lal. Říkat víc by bylo zbyteč né . Axel
>> Odkud to víš, mluvil jsi s ním? Já
>> Ano, proč ? Axel
>> To se nedě lá , mluvit s rozvedený m mužem. Liana
>> Proč , Eva přece taky mluví s tebou. Nebo má š dojem, že ti
píše? Axel
>> Ne. Liana
>> Teď má me v plá nu ně co jiné ho, než se hloupě bavit s hloupý mi lidmi, řekl Axel.
>> Cože, vždyť jste říkali, že se nebavíte. Liana
>> Ne, nikdy spolu nemluvíme, ale bavíme se přesto, tedy
pracujeme tady na příbě hu, o které m víme jen my dva... Axel
>> Ano, řekla jsem. >> Vím, o co jde.
>> Evo, řekni prosím nará žku. Axel
>> Ano, Alexandrie. Já
>> Ano, to je typická Eva, pracuje na příbě hu a dá mu taky
hned titul, ve které m je obsaženo její jmé no. Axel
>> No jasně , přece, řekla jsem se smíchem.
>> To je přece mě sto. Liana
>> A kde? Axel
>> V Ká hiře. Liana
>> Jo jo, mě sto ve mě stě , proboha, jsi ty ale blbá . Evo, řekni
ještě jedno heslo, abych si byl jistý. Axel
>> Baltazar. Já
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134 >> Ano, souhlasí. Axel
>> Myslím, že Harlizia pochá zí z Alexandrie. Já . To je majitelka domeč ku, ve které m bydlí Axel.
>> Ano, to je pravda, zná š ji? Axel
>> Ne, ale jak vyprá vě la Karin, znamenitě tam sedneš. Já
>> Má pravdu, oba přijdeme do Baldhamu, obsadíme ty
nejlepší lidi a zeptá me se, kde tady je ně jaký č lově k, teda, nezeptá me se, udě lá me to. Axel, a k Lianě : >> Říkala jsi, prý, co
je to za podivné lidi?
>> To říkala? Já
>> Ano, to řekla. Axel
>> Krá va blbá , já ji už teď mů žu, a to ji ještě vů bec nezná m. Já
>> A já mů žu Karin, ač koli ji ještě nezná m. Axel
>> Ta je s ní ale lesbická . Liana
>> Jak to? Říkala to? Mají tady vztahy jako v rodině , to
řekla, nic víc. Axel
>> Axel, já zná m toho pá na s č apkou. Já
>> Co, toho už taky zná š? Nejsi tady ještě tak dlouho a v sobotu nechodíš nakupovat. Axel
>> Ne, to nedě lá m. Já
>> A proč ne, zeptala se mne Liana.
>> Abys mohla říct, že za ním bě há m? Tu radost ti neudě lá m. Já
>> Ano, Eva ví, že nakupuji v sobotu, proto nechodí. Axel
>> Odkud ví, že chodíš nakupovat v sobotu? Liana
>> Prosím tě , já vím o té hle ženě všechno, kdy má mě síč ky...
Evo, je to tak, má š je příští tý den? A ona nemá vě dě t, že chodím v sobotu nakupovat? Axel
>> Ano, příští tý den má m mě síč ky. Já
>> A ona o mně nemá vě dě t ně co takové ho? Axel
>> Ano, nemá m na to prá vo, jak vidíš, řekla jsem posmě šně .
>> Tak to tě navštívím ve škole. Axel
Liana ̌rekla: >> To nemů žeš.

>> Jak prosím, Evo, smím tě navštívit ve škole? Axel
>> Jasně , tam přijde tolik lidí, kteří si chtě jí školu prohlé dnout. Já
>> Ano, navštívím tě , kdy má te přestá vku? Axel
>> Kolem dvaná cté . Já
>> Nevíš, kde to je. Liana
>> Ale vím, Eva mi přinesla prospekty, ostatně , díky, vypadá
to jako dobrá škola. Axel
>> To nejde, zašeptala Liana.
>> Teď poslouchej, ty tomu zabrá nit nemů žeš, Eva tu a tam
pracuje ve stejné m nakladatelství jako já , uvidíme se, tak č i
tak. Teď prá vě se pro Evu dá vá dohromady místo, ví jenom
tolik... Axel
>> Ach. Liana
>> Ano, Evo, ona by ti zaká zala všechno, vlastně chce říct, že
v sobotu nemá š chodit nakupovat, že nemá š dě lat školu a pracovat u Arabelly. A především nemá š bydlet v mé ulici, kdyby
mohla, vzala by ti všechno, kdyby mohla, ale nemů že. Evo, já
ti tady oficiá lně říká m, že nakupovat chodím vždy v sobotu. On
>> Díky, tak to mů žu chodit taky v sobotu. Já
>> Ne, to nesmí, řekla Liana.
>> Nesmím ani nakupovat. Já
>> Nevadí, Evo, já pro tebe nakoupím a budu ti vyvařovat. On
>> Cože, ty pro ni chceš vařit? Liana
>> Ano, a proč ne, je tak hubená , uvařím pro ni ně co dobré ho, ač koli, já nevím, zda by to Eva jedla, pravdě podobně
by to nejedla. Axel
>> A proč ne? zeptala se Liana
>> Jak by řekla: nepřežila by to. Axel
>> Ale ano, než abych umřela hlady, to budu jíst
tvoje žrá dlo. Já
>> Dá š jí do toho jed? Liana
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136 >> Ne, to jsou jiné dů vody, proč by to Eva nejedla, jenom v
nouzi. Axel
>> Řekneš mi ty dů vody? zeptala se Liana.
>> Ano, kdybych chtě l Evu zlobit, řekl bych... Axel
Vmísila jsem se: >> Ne, prosím ne, Karin tomu taky nerozumě la! V restauraci chce vž dycky platit a to já nechci. Jednou jsem mu ̌rekla: Myslíš, že mi to lé pe chutná , když
platíš ty?
>> A proč ona nevaří nic pro tebe? Liana
>> Musí se uč it tancovat. Axel
>> Já vá m nerozumím. Liana
>> Nemusíš, hlavní vě c, že my tomu rozumíme. Vytvořili jsme
si řeč , které rozumíme jen my dva. Řeč lá sky, té nerozumí
nikdo. Axel
>> Ale proč ? Liana
>> Chceš ná m snad předepisovat, jak si má me povídat? Axel
Odešla ještě jednou do koupelny, když se vrá tila, ̌rekla jsem:
>> Tak vy spolu spíte.
>> Co sis myslela? zeptala se Liana.
>> Jen má lokdy, ̌rekl Axel.
>> A já jsem vždycky u toho, když spolu spíte? Já
>> Ano, to jsi, ozvalo se dvojhlasně .
>> Ve škole mne pak přepadají touhy. Já
>> Má š chuť na ně koho urč ité ho? Axel
>> Ne, Axel, všeobecně , musím ně co udě lat. Já
>> To nechá pu, on přece spí se mnou. Liana
>> Jsi si tak jistá ? Já
>> Ano, v tom jsem si jistá . Liana
>> Dobrá , přesto nespí s tebou, ale se mnou. Já
>> Proč jste takoví? Liana
>> Ach, jsi ty blbá , mentá lně ji držím, není volná , myslím na

ni, když s tebou spím. Axel
>> No tohle, ale je to tak, vždycky mi to říká . Liana
>> Aha, vidíš, ̌rekla jsem.
>> Proč jen jste takoví? kapitulovala Liana.
>> Ano, a jak už Eva říkala, Anima a Animus, normá lní je, že
muži na žená ch nená vidí to jinak sexuá lní a obrá ceně . Axel
>> Ano, tak přibližně , ̌rekla jsem.
>> Ano, a ona pak řekne, že si koupí vibrá tor. Axel
>> Pošli ji pryč , navrhla jsem.
>> A když se mu to se mnou líbí? zeptala se Liana.
>> Pak ať zů stane, kde je, ale já tomu nevě řím, jinak bych si
hledala muže nebo koupila vibrá tor. Já
>> Koupím vá m je obě ma, hromadně jsou levně jší, řekl Axel.
>> Nechá pu, já už si muže najdu, když budu chtít. Já
>> Z masa a kostí.., řekl Axel.
>> A když to nevyjde? zeptala se Liana.
>> Pak si koupím ten... Já
>> Nebo si ně jaký vymodeluješ.., řekl Axel.
>> Ne, ten by byl moc tvrdý, ale... Já
>> Ano, Evo, z marcipá nu, Evo, to bylo ně co, s rů žovou
mašlí. Axel
>> Ano, to by bylo ně co. Já
>> Jeden má , a nemá hezké spodní prá dlo. Liana
>> Co jsi zase oč ichá vala!!! zvolal znechuceně Axel.
Já proti tomu: >> Ven! Ven! Axel, prosím tě , zbav mne té hle
ženské !!!
>> Ano Evo, ale já jít nechci. Axel
>> A musíš, musím tě vyhodit s ní, ty jsi ji sem přivedl. Ty jsi
mi to nadrobil! Já
>> Kdo komu co nadrobil, to je tady otá zka, kdo na mne
vždycky nalé hal, mě j prosím přítelkyni? Axel
>> No dobrá , ale já ještě nemě la tu zatracenou rozvodovou
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138 listinu, a řekla jsem, že přijdu jenom když budu rozvedená .
Kromě toho má m studené nohy, a co říká tady tahle? Že má m
vibrá tor? Žádný nemá m, nemusíš u mě v koupelně hledat,
nenajdeš nic, co by se vibrá toru jen podobalo. Já
>> Myslím, že nemusím dlouho hledat, má kouzelná hů lka už
ně co podobné ho najde. Mimo to ti koupím krá sné spodní
prá dlo ze zlata. Axel
>> Cože, to byl taky on? Já , vydě šeně .
>> Ano, Evo? Kdo? Axel
>> No, vždyť víš, tvů j zná mý z té pražské předná šky. Já
>> Jak jsi to zjistila? Axel
>> No, jen tak, myslím, kdybych si k tomu muži představila
hlas, byl by takový. Já
>> A kdy? Axel
>> Hned na zač á tku. Já
>> Ty jí koupíš zlato, a proč kouzelná hů lka? zeptala se Liana.
>> No jo, ve Photoshopu se s ní hledají podobné pixely. Ano,
koupím jí zlato, má tak má lo, dlouhé roky jsme si mysleli, že
Eva nosí jenom koč ič í zlato, teprve když nikdy neoxidovalo
jsme poznali, že je pravé , proč , Evo, nenosíš svoje srdce? Ach
tak, je pro tebe už moc velké . Axel
>> Takže přece ně jaký vibrá tor má . Liana
>> Eva ti teď řekla, že žá dný nemá , a pokud jsi ně jaký vidě la,
od teď ka platí, nemá žá dný. Axel
>> Ale studené nohy má . Liana
>> Ano, ty já má m taky. Eva má sebou vždycky ponožky, vozí
je dokonce v autě . Je to tak, Evo? Axel
>> Ano. Já
>> Ostatně , Liano, nedá vno přišla ke mně do kancelá ře, sedě li jsme na podlaze s nohama křížem. A Eva vů bec nebyla
nič ím cítit, i když přišla ze školy. Axel
>> Co jste dě lali na podlaze? Liana

>> Proboha, ona ani neví, že grafik musí pracovat na podlaze. Evo, ty to víš? Axel
>> Samozřejmě to vím. Já
>> A představ si, přišla do mé kancelá ře a ptá se: Budeme
chvíli sami. Myslel jsem, že jde do tuhé ho. Axel
>> Ano, já vím, pobavila mě ta představa, že na to myslíš. Ale
já tě nikdy neodtá hnu do postele. Řekla jsem a sundala si
tehdy boty a natá hla pá r ponož ek, protož e mi byla zima.
>> Tohle už nebudu poslouchat, řekla Liana.
>> Nemusíš, tá mhle jsou dveře, mů žeš jít. Axel
>> Já už neříká m vů bec nic. Liana
>> To bude lepší, řekl Axel.
>> Evo, ty jsi mě ale době hla, to snad není možné , to, že tady
bydlíš, to si neumíš představit, jsi lepší než já , od tebe se mů žu
pořá d uč it. Proč jsi mi neřekla, že má š tak krá sné houpací
křeslo, vždyť víš, naše sny s houpacím koně m. Axel
>> No jasně , ale já vě dě la, že to jednoho dne uvidíš sá m. Já
>> Opravdu jeden má , je elektrický a má nopy, pravila Liana.
>> A s tím má Eva onanovat? Teda, já bych si o ní myslel ledacos, zbavovat vě ci pů vodního vý znamu, to dotá hla opravdu
až k umě ní, ale tohle tady, to by ji přece bolelo. Axel
>> S kondomem třeba ne. Ta blbá koza
>> Ach tak, myslíš, že si přes to natá hne kondom, strč í si ho
tam, pokud teda má kam, říkala jsi, že má pyj. Axel
>> Ven, ven!!! vykřikla jsem. >> To už nesnesu, taková koza
pitomá jde do mé koupelny a hledá kondomy a vibrá tory.
>> Vždyť je Evo zná š, takové hle diskuse. Axel
>> Ale ano, jenže ta ženská mne ú pě nlivě prosila: Nech mi
prosím mé ho Michaela. Já
>> Cože, co jsi řekla? zeptala se Liana.
>> Ano, nechá m ti tvé ho Michaela. Takový ch ocasů leží na
ulici. Já
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>> Jasně , stač í je posbírat, řekl Axel.
>> A propustila jsi ho? zeptala se Liana. >> Nechá š mi mé ho
Axela?
>> Ano, představ si, dala jsem mu volno, potřebovala jsem
ho, už ho nepotřebuju. Blá zníš, má š ho, když chceš, jen bys jej
musela udě lat š̌tastný m, a to nedoká žeš, jak už jsi mockrá t doká zala. Já bych nesnesla, kdyby byl neš̌tastný. Já
>> Slibuju. Liana
>> Jak to chceš doká zat, zeptal se Axel. >> Zatím jsi to
nedoká zala, smě ju se jen s Evou, tak jako mluvím s Evou jsem
s tebou ještě nikdy nemluvil, s niký m, já ji totiž miluju, a ty to
víš, tak co tady ještě chceš, jsi nadbyteč ná , dochá zí ti to?
>> Dě lá m všechno špatně . Liana
>> Ano, to dě lá š, vypadni, jinak... Já
>> Co, zabíjíte lidi? Liana
>> Když to musí bý t, ale vě tšinou se vyřídí sami. Axel
>> Já tě nená vidím, ̌rekla mi.
Nená vidě t je snazší než milovat.
>> Proč , proč nemů žeš nená vidě t toho muže, mne nezná š, já
bych nechtě la, aby mne nená vidě li lidi, kteří mne neznají. Ani
tobě to nedovolím. Dovoluji to jen jedné ženě , protože ji taky
nená vidím. Ostatně , té bych tě nikdy nepřenechala, to bych radě ji s tebou žila až do smrti! Já
>> Dobře, že teď vím, jak se u tebe udržet, usmá l se na mne
Axel, k Lianě pak: >> Ano, proč bys nemě la radě ji nená vidě t
mne, Eva ti umožnila bý t tady se mnou. Nebý t Evy, nestrá vila
bys se mnou rok, to bych byl radě ji u ní. A vů bec, bez Evy by
ze mně stejně byl vá š pasá k nebo teplouš, ona mi vždycky
říkala, co má m dě lat, a já vždycky poslechl, taky tentokrá t.
>> Axel, to by u takové , jakou má š teď , nebyl žá dný zá zrak,

̌rekla jsem.
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>> Tohle nesmíš říkat, řekla Liana. >> A proč tu ženu nená vidíš? Axel odpově dě l místo mne: >> Protože Evě hodně
ublížila a kromě toho dě lá všechno po ní, ale neumí to, navíc
si buduje karié ru svý m pohlavím a ne hlavou, a nech Evu
říct, co chce.
>> Ano? Jak to? zeptala se Liana.
>> Do toho ti nic není, ona sbírala muže, které Eva odhodila.
Axel
>> Je to pravda? Liana
>> Samozřejmě je to pravda, jinak by to přece neříkal. A proč
prosím bych nemohla říct, že je teplouš? zeptala jsem se.
Axel řekl: >> No prá vě , proč ne?
>> Proč s Evou nespíš? Liana
>> Dívala by ses? Tuhle radost ti neudě lá me, to už jsme řekli,
ale až my spolu budem spá t, to bude soulož století, to si umíš
představit. Axel
>> Ano, to si umím představit. Liana
>> Tak drž hubu, když si povídají dva milenci. Ach, Evo, promiň , že jsem se tě vyptá val na tvoje sexuá lní choutky, navštívím tě ve škole. Je to krá sné , co o škole vyprá víš, jak
spolu vždycky blbnete... Axel
>> To nemů žeš. Liana
>> Ale samozřejmě mů žeš, a ohledně té otá zky, tu chybu už jsi
udě lal jednou. Já
>> Ano, promiň , už nemusíš nikoho hledat, zů stanu u tebe.
Axel
>> Ty představuješ obecné ohrožení, řekla mi Liana.
>> Drž klapač ku, co už ti Eva řekla nebo udě lala, že mů žeš
ně co takové ho říct. Axel
>> Ty ji milujes! Liana
>> Aha, a proto je, ach co... Axel ji popadl za krk a v tu chvíli
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ji taky udeřil, já ale nemohla přihlíž et a odvrá tila jsem hlavu.
Oč ividný pocit vlastní ceny a sebejistota bijícího (sociopata)
jsou ve skuteč nosti arogancí, nerozumnou vírou v nezranitelnost, vedoucí k připravenosti jednat mimo hranice společ nosti
s cílem zajistit vlastní přež ití. Cíle napadení (obě ti) jsou lidé ,
kteří tuto aroganci doká ž í prohlé dnout a vidí prá zdnotu, která
se z ní skrý vá . Agresoři vycítí, kdo je schopen je prohlé dnout,
což podporuje eliminaci cíle agrese. K tomu č asto dochá zí
v situacích, kdy psychopat nechá spadnout svou masku.
>> Hergot, sakra... K č ertu. Já
>> Vidíš, není Ně mka a pomá há mi, kde jen mů že, i verbá lně .
Axel
>> Ano, my si z č erta nic nedě lá me, řekla jsem.
>> Nejspíš proto, že ho dě lá š. Axel
>> Ano. Já
>> Cože, ona dě lá č erta? zeptala se Liana.
>> Ano, nemaluje č erta na zeď , dě lá č erty, s pyjem a vyplazený m jazykem. Víš, proč č ert vyplazuje jazyk? Nevíš, ale Eva to
ví. Axel
>> Ne, nevím, možná proto, že č ert vždycky zvítě zí? Já
>> To není pravda, řekla Liana. >> Ach, tak taková ty jsi! Ke
mně .
>> Ale ano, zvítě zí vždycky, bohužel, řekla jsem.
>> Ano, teď taky víš, proč na mne Eva vyplá zla jazyk, když tě
vidě la. Axel
>> Ano, protože č ert vždycky zvítě zí, řekla. >> Nech jej
koneč ně zvítě zit. Taková teda jsi, u ně jaké sekt...
>> Ano, má š pravdu, mnohdy jsme všichni ď á bli, mnohdy si
přejeme ně č í smrt, ale Eva není u žá dné sekty, to se teda pleteš. Axel
>> Já přeji smrt tobě , ̌rekla mi.
>> Cože? Ona mi přeje smrt? No to je č ím dá l tím lepší. Já

>> Přemý šlej Evo, vidí, že jsi ji připravila o muže. Axel
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>> Nikoho jsem o muže nepřipravila, mů že tě mít, ale musí tě
udě lat š̌tastný m, kromě toho jsi přišel sá m, ty jsi své ho druhu
parazit, který onanuje na mé m mozku, a to už velice dlouho, a
když ti mů j mozek nestač í, vezmeš si k tomu moje ruce... Já
>> Tak přece! řekla Liana.
>> Dá l, Evo. Axel
>> Ano, vezmeš mé ruce nebo to, co s nimi dě lá m, a když ti
nestač í, vezmeš si na pomoc mou řadicí pá ku, zasmá la jsem
se.
>> Evo, já tě miluju za ten vý raz, a miluju ho. Axel
>> Tak, a onanujete spolu? Proč miluješ její řadicí pá ku?
Liana
>> Protože je ně co zvlá štního, Eva si ji nechá vá od auta k
autu, jsem na ni žá rlivý. Odkud ji Evo má š, svoji řadicí pá ku?
Axel
>> Za Singapuru přece. Já
>> Ty jsi byla v Singapuru? Liana
>> Liano, Eva zná celý svě t, a nemá zná t Singapur? Mě li bychom je taky dě lat, Evo. Axel
>> Nemusíme je dě lat, ně jaké zbytky se ještě v Singapuru
najdou. Já
>> Proč říká š zbytky? Axel >> Skladové zá soby?
>> Když jsem byla naposled v Singapuru, už jsem je nikde nevidě la. ač koli dřív byly skoro v každé m autě . Já
>> Ty jsi byla v Singapuru č astě ji? zeptala se Liana překvapeně .
>> Ano. Já
>> Kolikrá t? Liana
>> To už nemů žu říct, už jsem to nepoč ítala, možná 18 krá t
nebo 20krá t. Já
>> Nech Evu na pokoji. Axel
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co? Liana
>> Ano, dvě hodiny ti vyprá víme, že spolu nespíme a pak ti
řekneme, že spolu onanujeme? Ne, já jsem parazit a onanuji
na jejím mozku, miluju tě , Evo, vě dě l jsem, že mi to jednoho
dne řekneš, jak dlouho už to víš? Axel
>> Od března minulé ho roku. Já
>> To je divné , Evo, ty jsi mě la pravdu už tenkrá t, když jsi darovala tu knihu. Axel
>> Ano, já vím. Já
>> Jakou knihu? Liana
>> Nech toho, Liano, ty jsi moje přísavka, a tak má každý
své ho parazita. Axel
>> Ale on pro tebe dě lá hudbu. Já potom nesmím přijít. Liana
>> Ano, dě lá pro mne hudbu, no a? Já
>> No, nemá š radost? Axel
>> Ano, ale momentá lně ji nemů žu poslouchat, mů j Pionier
v autě mi znič il dvě kazety. Já
>> Jaké kazety? Liana
>> No, má m tam jednu, jmenuje Gandalf... Já
>> Proč ne A.K.? zeptala se ta blbá .
>> Co je tobě do toho? zeptala jsem se jí.
>> No, protože když dě lá hudbu pro tebe,
já nesmím přijít. Liana
>> Ach, udě lal jsi ně co nové ho, nejdřív mi ale musíš dá t tu
starou, je rozbitá . Já
>> Ano, nezapomně l jsem, dá m ti ji, musíš si ji jen přá t,
dě lá m hudbu jenom pro tebe. Axel
>> Slyšíš to? Dě lá hudbu jenom pro tebe!!! zakřič ela na mne.
>> Tak ho nechej, proboha! Já
>> Ano, nech mne, Eva taky modeluje jenom pro mne. Je to
tak? Axel

>> Ano, to je pravda. Já
>> Vymodelovala mi panenku, dala mi ji k vá noců m, a já jí
na Silvestra předvedl stejnou ženu in natura. Stejně dě lá m, co
si Eva přeje. Ta stará přísavka ji nudila, to mi řekla, šel jsem
hledat a našel tebe, ty jsi naše nová přísavka. Axel
>> Och. To ji vydě silo.
Zakřič ela jsem: >> Prá vě tak to bylo!
>> Vy jste spolu strá vili Silvestr? Liana
>> Jasně , víckrá t. Axel
>> Proč Evu ta stará přísavka nudila? Liana
>> Tak teda, ale co, už jsme o tom mluvili, řeknu vá m ně co
nové ho: Když jsem byl na Bali, hledal jsem Evu zrovna tak,
jako teď na Mallorce. Axel
>> Axel, odnesl jsi tam tu knihu? Já
>> Ano, Evo, ale ten muž v tom obchodu, byl nerad když jsem
mluvil o tobě . Axel
>> Ano, to je pravda, objednal Dvořá ka namísto Smetany.
Pohá dali jsme se. Já
>> Vidíš, Liano, takhle se bavíme pořá d, nikdo ná m nerozumí, že si rozumíme my, to je zá zrak, že se milujeme, to je
vlastně moc krá sný zá zrak. Axel
>> Jak je to dlouho? Lina
>> Co? Axel
>> S tou přísavkou? A jak se jmenovala? Liana
>> Tobě to budu vyprá vě t, Eva dodnes neví, jak se jmenovala
a nezajímá ji to, proč ty to chceš vě dě t? Axel
>> Řekla bych jí to. Liana
>> To vě řím, ale ona to už ví, já jí to řekl. Eva s ní od té doby
nemluvila, to je, když už ses ptala, zhruba deset let, ona zkusila Evu oslovit, ale to se teda sekla, Eva, když nechce, nemluví ani se mnou. Axel
>> Proč ? Liana
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>> No proč , prostě to udě lá , když se jí chce. Axel
>> To bylo krá sné , Axel, jak jsi má lem tvá ří přistá l v polé vce,
a já neodpovídá m, nezná m, nevidě la jsem. Axel, promiň , prosím. Já
>> Proč se omlouvá š? Liana
>> Protože my oba tu situaci zná me, zná me ji dobře, a
sprá vně , a ostatní lidi to nedocení, ty taky ne, nebo to chá peš?
Evo, co jsme jedli? Axel
>> Hově zí rolá du. Já
>> Ano, a pak se moje... její přísavka otoč í a Eva ji taky
nezná . Axel
>> Proč jsi to udě lala? zeptala se mne ta koza.
>> Chtě lo se mi. Já
>> Jasně , a kromě toho, Eva mne bezprostředně nato oslovila
a já o tom nic neříkal a pak jsme si povídali o bezvý znamný ch
vě cech a přitom jsme se chtě li líbat. Teď to chá peš? Axel
>> Ne. Liana
>> To je taky jedno. Já teda nejdu jenom do knihovny, odkud
má Eva svoje knížky, hledá m Evu všude, v loká lech, kde jedla,
nechá m se masírovat od jejich ženský ch, navště vuju stejná
představení, gamelan nechci bez tance, stejně jako ona, koupu
se ve stejné m moři, slyším stejné zvuky, dokonce u gekonů se
ptá m, zda jsou to titíž, v noci se probouzím zbrocený potem v
posteli, ve které spala i ona, volá m ji, a jednoho dne potká m
č lově ka, který Evu zná z Bali, prosím jej, aby v Mnichově dal
Evě toho Gandalfa, on to udě lá a neřekne Evě , že mne zná ,
prvního Gandalfa jsi, Evo, mě la ode mne, vlastně by se mě l
taky jmenovat A. K. Axel
>> To snad ne, vylekala jsem se. >> To už je tak dá vno, je
Tom taky z toho spolku?
>> Ano, taky ta písnič ka je pro ně j, FOR TOM, musel jsem
mu ně jaký m způ sobem podě kovat. A Manis, ta to

nesná ší... Axel
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>> Ano, samozřejmě . Já
>> Byl to on, ostatně tě má taky tak rá d jako já , nemusíš
rozvažovat, jedno nevyluč uje druhé . A pak mi ještě vyprá vě l,
že ty a pá r lidí kolem tebe jste hrá li Alexandrii, ty jsi poznala,
co je zač , ale on se na tebe nezlobí, byl rá d, že u toho mohl
bý t. Axel
>> Ne, nezlobí se, ale jak to, že to vždycky pozná m? Já
>> Protože jsi, jaká jsi, ti lidé tě uzná vají jako sobě rovnou,
když ale zjistí, že taková nejsi, nezlobí se na tebe,
naopak. Axel
Liana se zeptala: >> Považuješ se za inteligentní?
>> Ano, považuji, řekla jsem.
>> Nemusí se za inteligentní považovat, inteligentní je. On mi
o tobě vyprá vě l všechno, že jsi mě la svů j herpes, přes to bavorský šá tek, že jsi mluvila balijsky, a on pak smí bý t pá r dnů
s vá mi a hrá t. A já se pak probudím ve tvé m hotelu ve tvé posteli, hledá m tě na každé m rohu, prosím bohy, aby mi přinesli
mou Evu, a Manis to nesná ší, a po ná vratu do Evropy se zabije. Axel
>> Tak taková ty jsi? zeptala se mne Liana.
>> Nerozumím, řekla jsem.
>> Ano, ona myslí, Evo, sexuá lní hrá tky. Axel
>> Ta je blbá , já žá dné nikdy nehrá la, a když to tak pů jde dá l,
se sexem skonč ím naplno. Já
>> Ano, to bys rá da, sexuá lní hrá tky? zeptal se mne Axel.
>> To, to tedy ne, a když, tak jen se dvě ma muži, vždyť víš. Já
>> Ano, já vím, pak pobě žím od stá nku, budu pít palmové
víno, ke Švý carovi a budu tě hledat, mluvit s bohy, slíbím jim...
ne, to neřeknu, dal jsem slib, pů jdu do chrá mu v Sayangu...
Axel
>> Cože, tam jsi taky byla? zeptala se Liana.
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>> Ano, Eva má rodiny rozptý lené po celé m svě tě , navštívila
Sayang, byla tam takříkajíc prvním hostem, a nejen R. žá rlí, já
taky, na bohy, protože Evu tolik milují. Axel
>> Jak to, že tě milují ještě i bohové ? zeptala se Liana.
>> Zatraceně , to přece musím... Já
>> Já vím, Evo, to musíš, usmá l se na mne Axel. >> Musíš to
zapsat. Ano, bohové Evu milují.
>> Protože taky já miluju je, všechny stejně , ty zlé i ty dobré
bohy. Já
>> Mnohdy jsem si myslel, že je Eva v Evropě zastupuje,
třeba tě skuteč ně vyvolili, Evo, Manis, ta se asi hnedle
zblá znila, nevidí vý chodisko, jde k Evě a Eva ji pošle zpá tky
ke mně . Axel
>> Nevě dě la jsem, že se zabije. Já
>> Ne, prá vě , odtá hneš ji k portré tu tvé matky a řekneš... Axel
>> Já ti to nevě řím, co tady vyprá víš, řekla jsem.
>> Evo, tak to bylo. Axel
>> Ano, tak to bylo, ona přece se zabila kvů li mně . Já to tak
vidě t nechci. Já
>> Ano, já už to napříště nebudu há zet na tebe, ale tak to
bylo, to je pravda. Já tě miluju už tak dlouho, Evo, kdy jsi byla
na Bali poprvé ? Axel
>> Před osmná cti lety. Zhruba. Já
>> Tehdy jsem slíbil, že se ti povede pořá d jen dobře, přitom
ti má osoba přiná ší jen neště stí. Axel
>> To je osvícení, řekla zbož ně Liana.
>> Žádné osvícení neexistuje, řekli jsme s Axelem souč asně .
>> Jak to? zeptala se Liana.
>> Takto, a basta. Axel
>> Ale cesta k ně mu taky není špatná , řekla jsem.
Všechno vě dě ní sestá vá z jisté ho a jasné ho pozná ní.

>> Jak to víš, Evo, ve které knize jsi to č etla? Axel
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>> V žá dné , tohle vzniklo v Evině hlavě , řekla jsem.
>> Ty jsi tak geniá lní, miluju tvou inteligenci. Je to skvě lé , asi
jsem onanoval moc dobře. Axel
>> Axel, ty odvedeš vždycky řá dnou pravdu, chci říct prá ci. Já
>> Ne, tak je to dobře, já taky nejsem blbý, jak jsi řekla, ale
mnozí lidé k tomu potřebují celý život, ty přijdeš, přeč teš si
pá r knížek, a pak víš. Vidíš, Liano, proto tuhle ženu miluju, jí
se daří prostě všechno, na co sá hne, a pak ještě má tu drzost
říct: To umí každý. Možná ji miluju jen proto, ale to by stač ilo
i na to, abych ji uzná val, kromě toho, musím tě chrá nit, bohové by mne našli na celé m svě tě , řekl Axel, a po chvíli: Evo,
pomů žeš mi při tom skoku?
>> Při jaké m skoku? Já
>> No, vždyť víš, do studené ho potoka, má m strach, že bude
moc studený a hluboký. Má m ze strachu studené nohy, má š
dost ponožek? Axel
>> Ano, Axel, pletla je moje mateřídouška. (Tak ̌ríká m vdově
po mé m otci.) Já
>> Představ si, Eva si sebou vždycky bere svoje ponožky. Axel
>> Proč ? Liana
>> Tak, prostě to dě lá , o nic neprosí, zkouší vším projít sama.
Axel
>> Axel, chtíč nahrazuje ponožky, zahřívá studené nohy. Já
>> Přesto, budeš stá t při mně , prosím? Axel
>> Nerozumím? Já
>> Chci, abys mi pomohla, abych doká zal ten potok
přeskoč it. Axel
>> To mů žeš sá m, mi taky nikdo nepomohl. Já
>> Evo, teď jsem udě lal chybu. Axel
>> Ano, řekla jsem.
>> Proč ? zeptala se Liana.
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darovala. Axel
>> Ano, tuhle chybu dě lal mů j bý valý č asto. Já
>> Ano, já taky, Evo, pořá d ti ně co kradu. Axel
>> Já vím. Já
>> Ty jí ně co kradeš? Liana
>> Ano, skoro pokaždé , když k Evě přijdu, jí ně co ukradnu.
Axel
>> A proč ? zeptala se Liana.
>> Proč se mne vlastně ptá š ty, proč ne Eva? Axel
>> Co proti tomu mů žu dě lat? zeptala jsem se. >> Ptá š se,
proč to strpím? Ne, to mne v tuhle chvíli tolik nezajímá , má m
tolik vě cí, že jsem radši, když si je odneseš. Já
>> Takhle to vidíš, a proč myslíš, že jsem to dě lal? Axel
>> Potřeboval jsi ty vě ci. Já
>> Ano, potřeboval jsem je, přesto by mi je vě novala, když si
u Evy ně co dé le prohlížím, vstane a dá mi to, stejně by mi je
darovala. Jako teď , kdyby mi ně co dala, vstala by a šla k
zrcadlu... Axel
>> Ano, už jsem si myslela, že ti všiju novou podšívku. Já
V mé kredenci lež el starý lé kařský kufřík, Axel ho miloval.
>> To nechá š bý t. Já ten kufr ještě nechci. Axel
>> O. K. Já
POZDĚ JI:
>> Byla jsem.. Já
>> Ne, pokud ses do toho dostala sama. Axel
>> Axel, mnohdy má m pocit, že používá me jen jeden mozek. Já
>> Ano, ten pocit má m č asto, nehá dá me se o tu polovinu, kterou prá vě používá ten druhý. Axel
>> Ani jsem se netřá sla. Já
>> Ani jsi nekouřila. Axel

>> To je nemož né !! Já
>> Ano, Evo, je to pravda. Byl ú žasný, ten tvů j proslov. Axel
>> Díky, ale tvů j taky nebyl špatný. Připomně l mi tu Olegovu
divadelní hru, pokud přijdeš do Prahy, tak se na ni prosím podívej. Já
>> Tak dlouho ji hrá t nebudou. Axel
>> Ale ano, budou ji hrá t znova, ta se bude vždycky ně kde na
svě tě hrá t, na Broadway ji dá vali pů ldruhé ho roku. Já
>> Pak ji zná m, Evo, prosím tě , neříkej ten titul. Axel
>> O. K., ale bylo to zrovna tak dobré , jako dneska več er,
hlavní představitel na konci hry taky... Zatraceně , teď mne napadá jenom č eské slovo pro to, co udě lal. Já
>> Ano, mne taky. Vý kon. Axel
>> To snad není možné , tak ty přece umíš č esky. Já
>> Ne, já jenom č esky č tu a rozumím. Axel
>> Pak taky mluvíš. Já
>> Evo, já nechci, abys umřela, říkala jsi, že tomu neuvě říš,
dokud budeš žít. Axel
>> Tak to je. Já
>> Kdyby to muselo bý t, Evo, pů jdu s tebou do Prahy. Axel
>> Ano, ale já přece byla v hypnó ze! Já
>> Tentokrá t tě nenechá m všechno zapomenout na tak
dlouho, jinak ně co provedeš. Evo, ty jsi moje uč itelka a dě lá š
to velice dobře. Jsi vším, co si o tobě vybá sním, víš to? Axel
>> Axel, ano, vím to. Já
>> Jak to, že to o sobě víš? Axel
>> Potřebovala jsem na to dlouho, ale teď si za tím stojím. Já
Ná bož enství je neustá lý m dialogem
lidstva s bohem. Umě ní je jeho samomluvou.
>> Ano, ty jsi vším, jsi umě lkyně , taky spisovatelka, ty bys i
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152 jako zdravotní sestra... Axel
>> Stop, Axel, což takhle kolegyně , to už jsem dlouho nebyla,
tou bych zase ně kdy rá da byla. Jenom nevím, který m smě rem
se dá t, ani v jedné oblasti ještě nejsem dokonalá . Axel,
ale pokud jsem ti zase jednou pomohla, pak... Já
>> Jasně , pomohla jsi mi, s tím kouřením, to bych stejně nedoká zal. Axel
>> Proč ty, myslela jsem, že já kouřím příliš. Já
>> Ano, Evo, já si tě přece vezmu, to je prostě skvě lé , jak ty
reaguješ, docela oficiá lně tě tady žá dá m o ruku. Chceš si mne
vzít? Axel
>> Ano, Axel, rá da. Já
>> Má š už zítra ně co v plá nu nebo se mů žeme vzít? Axel
>> Ne, nemá m nic lepšího. Já
>> Evo, co bylo o vá nocích? Axel
>> Vidě l jsi mne? Já
>> Ano. Axel
>> Zatraceně , myslela jsem, že sis mne nevšiml. Já
>> Ale ano, co bylo? Axel
>> Ach, Axel, ten č ínský jasmín. Já
>> Co je s ním? Axel
>> Kvetl. Já
>> No jasně , kvetl, a já pořá d přemý šlel, proč jsi přišla, jsem
to ale vů l, to není možné , a ten v Mü llerstrasse? Axel
>> Vů l, to jsi! Ten kvé st nemů že, R. ho tak sestříhal, otá zka je,
zda z ně j vů bec ještě ně co bude. Já
>> Promiň , Evo, já už nemů žu, od teď ka mů žeš přijít, kdy
chceš, já ti dveře vždycky otevřu. Co jsi dě lala o Silvestru?
Axel
>> Já byla tady, s Marianem a jeho kamará dem, v jedená ct
jsem pak jela do Haaru. Já
>> ... jsi byla tady? Axel
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>> No jasně . Já
>> Ale já chtě l ji, uká zal smě rem k Lianě .
>> To je dobře. Já
>> Ale byl jsem tady, když jsi klukama jezdila zá vody na autodrá ze. Axel
>> Proč jsi nešel dovnitř? Já
>> Evo, stá l jsem venku, myslím, že jsi mne vidě la, přišel
jsem, vidě l tvoje auto a pak hned tebe. Byla jsi tak š̌tastná , na
rozdíl ode mne. Axel
>> To jsem nebyla, a teď žere tvý srač ky, mně je špatně . Popadla jsem se za ž aludek.
>> Evo, tak to chodí. Co jsi dě lala potom? Axel
>> Jela jsem do Haaru a odpá lila raketu, kterou mi daroval
Marian. Já
>> Byla č ervená ? Axel
>> Ano, byla č ervená . To je ale strašné , ona žere tvé srač ky.
Já , nechá pavě .
>> Víš, že ve skuteč nosti to nedě lá , proč je ti špatně , č ichá š
je? Teď pá chne, co si k tobě dovolila, to už bylo dost zlé , takové jsou všechny. Ano, kde srač ky vychá zí, tam musí taky
srač ky dovnitř. Axel
>> Ne, necítím to, ale i tak je to pro mne zlé , protože si představuji, že to doopravdy udě lala. Já
>> Ano, Evo, musel jsem se před tě ma ženský ma ně jak
chrá nit, toto bych s tebou nikdy nedě lal. Axel
>> Já bych to taky nepřipustila. Já
>> To je pravda, ty bys mi řekla, polib mi zadek s takovou pitomostí. A já bych to udě lal. Axel
Blá zni a rozumní lidé jsou stejně neškodní.
Jen polovič ní blá zni a polovič ní mudrcové ,
to jsou ti nejnebezpeč ně jší.

154 >> Ano, Axel, je tak blbá , až se jí bojím. Já
>> Nemusíš, ta ti nic neudě lá , to zařídím, ještě dvakrá t třikrá t
ji vysouložím a pak ji dá m pryč . Axel
>> Díky bohu. Já
>> Vypově dě la bys mi přá telství kvů li té hle ženě ? Axel
>> Ano, to bych udě lala. Já
>> Má š pravdu. Axel
Lianě zaskoč ilo, mně se udě lalo špatně .
>> Ano, Liano, řekl Axel. >> To byl ně jaký nestrá vený kousek, musíš dá vat pozor. Kousej pomalu, já si s Evou povídá m o
svatbě .
>> Ano, ale mluvili jste taky o té Siebenbü rgerstrasse. Liana
>> Ano, tam už jsme taky ně koho zabili. Axel
>> To je přece nedaleko ode mne. Liana
>> No vidíš, ty taky říká š nedaleko od tebe, přitom je to taky
nedaleko Evy, chodí tam do školy. Jez dá l! Axel, ke mně :
>> Přihlá sili se její předkové . Evo, já tě nemů žu ve
škole navštívit, tvů j život mohu zachrá nit, jen když se budu
držet dá l.
>> Proč ? Já
>> Vymý šlejí si o tobě všemožné zlé vě ci, všichni, a ve škole
to pak pů jde dá l, říkala jsi, že ti to jedna pově dě la přímo,
přitom jsi jí urč itě nic nevyprá vě la. Axel
>> No, ne moc, ona vyrů stala v domovech, ta ví,
jak se vě ci mají. Já
>> Ano, mou matku taky zlomila moje krá sa, jako R. ten tvů j
kolotoč . Axel
>> Jak to? Já
>> No, už tam nejezdím tak č asto, jenom s ní telefonuji, pak
jedu pryč a říkají jí, vá š syn je takový milý a tak krá sný, a
hned nato jí ubližují. Axel
>> Ach mů j bože, tak to bude. Já

>> Tak to je, Evo, a tebe by taky všichni znič ili, i ta Karin. Axel
>> Ne. Já
>> Ale ano, Evo, i ona, nechá pe totiž, že mne miluješ i přes tu
kamará dku, a bylo by to jen o to horší, kdybys tady
zů stala. Axel
>> Ale tady to bylo krá sné . Já
>> Evo, musím tě chrá nit přede mnou, je to tak, já myslel,
když ji uvidíš, že vá s obě ztratím a bude koneč ně klid. Ale tak
rychle to nejde, miluju tě doopravdy, líbíš se mi víc a víc. Taky
jsem si myslel, že mne to přejde, jako tebe, ty ses mne
vzdala. Axel
>> Nejen to, snila jsem, že umírá š, na druhý den jsem bě žela
ke Karin a ta mi to řekla, přímo do oč í, teprve potom jsem se
podívala do sná ře a tam stá lo ně co nové ho a že jsem tě
vzdala. Byla jsem rá da. Já
>> Evo, já to vidím a jsem z toho smutný, miluju tě . Axel
>> Axel, proč mi to říká š tak č asto? Já
>> Protože je to pravda, chtě l jsem tě uchrá nit svatby se
mnou, vě dě l jsem, že odejdeš, když s tím přijdu, ale mezitím si
tím už nejsem tak jistý, opravdu bych si tě chtě l vzít, ale byla
by škoda té tisícovky, kterou dostá vá š od R. Axel
>> To by mi bylo jedno. Já
>> Ne, Evo, co chceš dě lat po škole? Axel
>> Nejlíp ně kde praktikum. Já
>> Tak to mů žeš pracovat u ná s, na bá zi 360 DM, teď se
vrá tíš do Mü llerstrasse, když to s Prahou nevyjde, a potom
uvidíme, a pak už ná s nech koneč ně se spřá telit, když
už jsme přá telé tak dlouho. Axel
>> Axel, to o Tomovi je pravda? Já
>> Evo, proč se ptá š, vždyť víš, že je. Axel
>> To je tak neuvě řitelné . Já
>> No to je č ím dá l tím krá sně jší, nakonec nebudeme vě řit
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vlastním slovů m, ale já ti rozumím, Evo, co jsi mi dneska
předvedla s tě mi sekretá řkami, to už byl mistrovský kousek
neuvě řitelné blbosti, nemá m pro to jiný vý raz, ale ty mi rozumíš. Axel
>> Ano, ale tak to bylo. Já
>> Já vím, já skuteč ně miluji tvou osobnost, je tak č istá ,
jak to dě lá š? Axel
>> Axel, já musím udržovat v č istotě svoje podvě domí,
potřebuji ho pro jiné vě ci, to by mi dalo, kdybych je obtě žovala lhaním. Já
>> Ano, tak si udržuješ č isté svě domí, pak se ti nemů že nic
stá t, to ti pomá há vždycky. Saša mne před tvojí „blbostí“ varoval. Axel
Svě domí: tichý vnitř ní hlas,
který ti našeptá vá , co by mě li dě lat druzí.
>> Ano, tak tomu říkají ostatní, on je zrovna tak blbý, jako já ,
proto se má me rá di. Já
>> Ano, Evo, ale on je muž a mužů m se spíš promine, že nehrají žá dné hry, ale tobě to nikdo nevě ří, jsi jim vydá na napospas. Pro okolí je jednodušší litovat a soucítit, než zá vistivě
přiznat, že tomu vě ří. Axel
>> Ano. A já jsem tak pitomá , že jim vždycky dodá m tu pravdivou verzi a oni nejsou schopni to pochopit, to jsem já . Já
>> To víš? Axel
>> Proč myslíš, že tak č asto plá č i, jen proto, že si nikdo nedoká že představit, že se milujeme, tím trpím. Já
>> Nemusíš, jednoho dne spolu budeme spá t, budeme spolu.
Co bys o tom, Evo, v budoucnu řekla, kdyby se tě ně kdo na
mne ptal? Axel
>> No, ně co bylo. Já

>> Než to ale budeš moci říct, že ně co bylo, budeme muset
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ještě ně co udě lat, skuteč ně se milovat. Axel
>> To ano, ale já jsem trochu unavená . Já
>> Já taky, z toho, jak tě vě č ně odmítá m. Axel
>> Tak? Ty mne pořá d zatahuješ do sexu. Já
>> Evo, já vím, že si to myslíš, ale přesto jsi ná dherná , jak o
tom mluvíš: Příště bych z toho taky chtě la ně co mít. Ale proč
mi ukazuješ svoji tlustou píč u? Axel
>> Nedě lá m to zá mě rně , chtě la jsem si oblé ct ně co jiné ho. Já
ti tak zatraceně dů vě řuju. Přišli jste mi do toho. Já
>> Evo, pojď sem, chtě l bych s tebou mluvit, vzpomíná š si,
když jsem u tebe byl naposledy, opravdu jsem vzal sebou ty
hodinky. Axel
>> Ano, vím, už je nemů žu najít. Já
>> Evo, kde jsem tě naposledy líbal? Axel
>> Nemů žu to vyslovit. Já
>> Tak ukaž na ty č á sti tě la. Axel
Uká zala jsem na prsty u nohou a na místa, kde má m svů j herpes.
>> Ano, sprá vně , taky jsem tě lízal, jako při sexu? Axel
>> Ne, jenom jsi se mne dotý kal, a pak si jdeš umý t ruce? Já
>> Evo, bylo ti to nepříjemné , když jsem ti líbal nohy? Axel
>> Ano, nejdřív to bylo divné , pak už ne. Já
>> Evo, to už je tak, že se ženy nikdy nezlobí na mne, hned se
pustí do tě ch druhý ch ženský ch. Axel
>> No prá vě , co já má m společ né ho s tím, že vá š vztah
konč í? Já
>> Ano, jako Doris, říkala jsi, že ti to aspoň řekla do oč í. Co
všechno povídala: lesbická , pyj, ten ti přá la, polyká š sperma.
Proto jsem se tě tam dole dotý kal, proto jsem si umyl ruce,
Evo, ani tě neprosím o prominutí, tak zlé to je. Axel
>> Já bych to, myslím, ani nemohla omluvit, žá dné sperma
nepolyká m, a lesba taky nejsem. Já
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>> To si umím představit. Axel
>> A taky pá chnu. Já
>> A jak teprve bude pá chnout ona, když bude žrá t moje
hovna. To bych s tebou nikdy nedě lal, miluju tě doopravdy,
Evo, pomalu už přede mnou nemá š strach, a já ti říká m, jsi
první žena, u které si připadá m ošklivý. Promiň tu píč u, ženské
mne zkazily, vě dě la jsi to? Taky už jsi to dě lala. Axel
>> Axel, já má m takovou zatracenou dů vě ru k tobě , že tě zkazily, to už jsem vě dě la, ale že je to tak zlé , a kromě toho jsi se
vů č i mě taky vždycky choval jinak. Já
>> Ano, Evo, ode dneška už se na tebe nebudu dívat jako na
svatý obrá zek, jak vždycky říká š. Axel
>> To je taky O. K. Já
>> A co myslíš, proč už to nebudu dě lat? Axel
>> Nevím, protože už mne nemá š tak rá d nebo tak ně co. Já
>> Evo, miluju tě , chci tě chrá nit, vypíchali by ti oč i, že to
ještě neudě lali, neřeknou ti to, ale vě dí, že tě miluju a vrhnou
se na tebe, samozřejmě ti to neřeknou, proč , ale tak to je, taky
moje má ma je hotová , bombardují ji, jak jen mů žou, do oč í ji
říkají: Vy ale má te pě kné ho, milé ho syna, a pak jí hned provedou ně co zlé ho, zrovna tak to bude s tebou, když budeš u mne,
dobře si to rozvaž, zda to chceš nebo ne, já to vím už dnes, že
pro tebe kvů li mně budou chtít jen to nejhorší, a ty to víš taky.
Já teď ani nemů žu přijít do školy, jinak tě budou tak zlobit, až
to nebude hezké . Axel
>> Axel, já se jí bojím. Ta je tak blbá , inteligentních lidí se
nebojím. Já
>> Pů jdeme tam, kde si ženy svoje muže kupují, tam se ztratíme, ty s tvý m zlatem, já se svou temnou krá sou. Evo, myslíš
si vů bec, že jsem krá sný ? Axel
>> Na cestu si žá dné zlato nevezmu. Ano, Axel. Já
>> Ty to smíš, vadí mi to u tě ch druhý ch, ty s mou krá sou za-

chá zejí, jako by jim patřila. Axel
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>> Ano, to vě řím, jsou to kozy pitomé . A Manis? Já
>> Ach, ta se s tím nedoká zala srovnat, vedlo se jí stejně , jako
té hle tady. S mojí má mou byste jen společ ně breč ely. Ona je
taky tak neš̌tastná . Axel
>> Já nejsem. Já
Ště stí nepolé há v tom,
ž e bys mohl dě lat, co chceš,
ný brž v tom, ž e vž dycky chceš, co dě lá š.
>> Ale ano, Evo, všechny zkoušejí tě udě lat neš̌tastnou, protože jsem krá sný, moje krá sa je zlá . Toč í se to a toč í. Vzpomíná š si, jak jsem tady říkal: To je dobře, že mne nechá peš, také
teď je to dobře, že nič emu nerozumíš, že ještě žiješ, to je
zá zrak. Chceš se jen se mnou vyspat, pak bude definitivně po
všem, a oba se bojíme, že nebude, proto spolu nespíme. Má š
ve všem pravdu, i s tě mi třemi mě síci, tak jistá si jsi, že spolu
zů staneme, proto jsi to řekla. Axel
>> Axel, jsem z toho všeho trochu smutná . Já
>> Evo, já už bych chtě l koneč ně s tebou spá t. Axel
>> Já taky, má m ale ty studené nohy, doopravdy. Já
>> Ano, Evo, já taky, ale jak jsi předtím řekla, my sami proti
tomu nemů žeme nic dě lat. Budeme společ ně pracovat, společ ně odjedeme, nezbude ná m nic jiné ho, budeme muset do té
studené vody skoč it. Axel
>> Ano, Axel, ale co mají znamenat ty vě č né nará žky na mů j
zadek a tak? Já
>> Evo, ty jsi to ode mne nevzala, přitom je to pravda, jenom
si sebou přines boty, to bylo hezké , ale já jsem normá lní, a ty
taky, jak jsi říkala, to si ale musíme pospíšit, moje hemeroidy,
to bylo vá žně cool. Přitom žá dné nemá š. Axel

160 >> Axel, proč s tím vším koneč ně nepřestaneš? Já
>> Chceš? Axel
>> Ne, já tě doopravdy miluju. Já
>> A já tebe taky, nech ná s teď bý t přá teli, kuleč ník skonč il.
Axel
>> A Singapore Sling je vypitý. Já
>> Jak to? Axel
>> Byl vynalezený v hotelu Rafles. Já
>> Ach tak, ty si vždycky schová š ně co napříště . Evo, ubližují
ti, teď mi o tobě nikdo nebude moct ně co takové ho vyprá vě t.
Přijdeš do mé firmy, stejně pak odjedeme, teď je udá m
všechny, ty jsi to s tím pyjem nepochopila, teď to víš, ona je
jako Doris, říkalas, ano, byla zrovna taková , říkala taky, že
bys mohla mít pyj, proto jsem si myl ruce, i když s tebou spal
Saša. Axel
>> Axel, to je hrozné . Já
>> Evo, ani tě neprosím o odpuště ní, tak hrozné to je. Axel
>> Já bych to taky, myslím, odpustit nemohla. Já
>> To vě řím. Evo, víš, kdy spolu budeme spá t? Axel
>> Ne. Já
>> Dokonce i to jsi vě dě la, jako všechno, až spolu poprvé
uvidíme přírodu. Axel
>> Je to tak, ten strom. Já
>> Mö schenfeld, teď , když už to víš, že se mi tam líbí, už tam
taky nechodíš na prochá zky. Axel
>> Ano, dá vá m si pozor, abych tam nepotkala vá s dva. Já
>> To už taky nepotká š. Evo, budeme pracovat spolu, ty jsi
vá žně všechno, grafič ka i ta malá kurva, moje. Axel
>> A ty mů j malý pasá k. Já
>> Ano, pojedeme spolu to krajů , kde si ženy své muže kupují
a ty si nechá š zaplatit předem, dá š mne dá l takříkajíc bez
zá ruky. Zbohatneme, zasmá l se Axel.

>> Fuj. Já
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>> Ano, přitom je tak už i na tom tvé m Bali. Axel
>> Co? Já
>> No Evo, ty jsi to nevě dě la? Axel
>> Ne. Já
>> Miluju tě , ti z Bali se prodá vají bílý m. Axel
>> Bě ž do há je!Já
>> Ano, znovu a znovu mi to dokazuješ, jsi tak č istá , to není
možné , mů žeš si bý t jistá , že tě nedostanou, tyhle ženské ,
ač koli nevím, že ještě žiješ, jiní by se už zabili. Axel
>> A chceš to nebo co? Já
>> Ne, Evo, já chci bý t s tebou, jenom vím, že jsem pro tebe
nebezpeč ný, proto ta obrana. Axel
>> Ale Axel, tak to dá l nejde. Já
>> A jak to dá l jde? Axel
>> No to kdybych vě dě la. Já
>> Ano, Evo, jak k tobě mluvila dneska, tak se k tobě staví
všichni, i muži. Axel
>> Axel, co má m dě lat, já tě budu vždycky milovat. Já
>> Ano Evo, já vím, to je to dilema, já tebe taky. Axel
>> A co s tím udě lá me? Já
>> No co, poprvé v životě budeme opravdu přá telé , protože ty
jsi taky takový mrzá k, ty s tvý m bytem tady, to je přece vě c.
Ano, Evo, dokonce mne překoná vá š. Axel
>> Pokrač uj... Já
>> Jo jo, nic na tom není, když bydlím v Baldhamu, že ty tam
bydlíš taky, nebo? Byl tady R.? Axel
>> Ne. Já
>> Evo, ty jsi jednou při kuleč níku řekla, teď jsem na řadě já ,
co ti říkal? Axel
>> Ž̌e ti taky zavolá , ať mu dá m č íslo. Já
>> A ty jsi je nemě la. Axel

162 >> To je pravda, řekla jsem, ať si ho najde v telefonním seznamu a zavolá ti, jsem zvě davá , co bys mu vyprá vě l. Já
>> A proč myslíš, že bych stá l při ně m? Axel
>> Sá m to říkal. Já
>> Evo, ty jsi prošla peklem. Axel
>> Ano, Axel. Já
>> A protože tady nikdy nebyl, taky nevě řil, že bydlíme společ ně . Axel
>> Mů že bý t, mně je to jedno, řekla jsem mu, ať se zastaví. Já
>> Ano, kdo tomu má ale vě řit, s tebou a tím bytem tady?
Axel
>> Ano, kdo, dostala jsem šok, ale jaký, šla jsem kvů li tomu k
psychologovi, ten byl docela milý, ale nedostali jsme se k tomuhle té matu, a když mi při třetím sezení řekl, že se nenechá m
rozvé st, myslela jsem, že šílím, a už jsem k ně mu nešla. Já
>> To snad není možné , že ti psychologové nikdy nedojdou
k aktuá lnímu té matu. A já ti ještě říká m, nemusíš to nikomu
vyprá vě t. Axel
>> Ano, mnohdy si přitom myslím svoje, co to tak říká š.
A k tomu psychologovi, líbil se mi, bylo to pro mne veliké zklamá ní. Já
>> A pak vyjdeš a potká š R. Axel
>> Ano, to bylo hrozné , tenkrá t jsem vě dě la, že tady jsem docela sama, proti celé mu svě tu. Já
>> Jako ten poslední dá nský biskup, toho jsem ti skuteč ně
ukradl. Evo, promiň , nemohl bych ti pomoct, kromě toho sis
vždycky myslela, že jsem blbý. Axel
>> To ano, ale teď už si to nemyslím. Já
>> Ano, já vím, já si o tobě taky myslím jen to, co si zasloužíš.
Víš, co jsem? Axel
>> Ano, PPP. Já
>> Ano, vidíš, ten pseudonym jsi mi dala ty, když jsi ještě ne-

vě dě la o tamtom, tak je to s tebou vždycky. Axel
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>> Axel, prosím. Já
>> Ano, je to tak s ná mi, Evo, zapsala sis ten telefoná t
s Tobiá šem? Axel
>> Ano, a ty jsi ho č etl? Já
>> Ne, Tobiá š S. to díky bohu nahrá l, slyšel jsem tvů j hlas,
byla jsi tak super, zamiloval bych se do tebe, aniž bych tě
znal... Neskuteč ně modrá barva, nebo liá ny rostou v lese... Nemusíš rozmý šlet, je to tak, jak říká m, skuteč ně se milujeme,
mů žeš to všude vyprá vě t, jenže lidi ti to nebudou vě řit, ještě
bys skonč ila v Haaru, kdybych to připustil. Doris všude
vyklá dala, že o mně říká š, že jsem teplý, a všichni muži si mysleli, ta neš̌tastnice, miluje teplouše. Axel
>> Taková nestydatost, nikdy jsem to o tobě neřekla, jen jsem
řekla, že říká š, že se mnou chceš spá t. Tá mhle ta patří do
Haaru, řekla jsem.
>> Ano, Evo, jenže ti by tam museli všichni, co ti mi o tobě
vyprá vě li... Ti by si vymysleli, že má š pyj, dokonce R. by chtě li
přesvě dč it, že ho má š. Ale když jsem ti to tenkrá t říkal, že
má me ještě tři kila č asu, teď už ne, mezitím vá žíš míň , než já .
Axel
Jednou jsem Axelovi ̌rekla, když mi povídal, ž e by se mnou
chtě l spá t: >> Vá žím o tři kila víc, než ty. Ještě nikdy jsem nespala s mužem, který by vá žil mé ně , než já . Na to on:
>> Má me č as ještě tři kila. Vynadala jsem mu, že mi ukradl
mou myšlenku.
>> Pro boha milé ho. Ano. Já
>> Takové jsou, ale ona ti to řekne. Evo, já přece mluvil o pixelech, a všechno ostatní. Axel
>> Axel, samozřejmě , to slovo kapitá lky jsem poprvé slyšela
od tebe, mnohdy sedím ve škole a myslím si, že sním, a ještě
jedno slovo jsi řekl. Já
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>> Evo, mluvili jsme o tom dneska več er? Axel
>> No, to už nevím, ale mluvili jsme o tom č asto. Já
>> Teď ti to neřeknu, ty jsi to slovo tehdy slyšela poprvé , jak
dlouho to potrvá , Evo, než budeš vě dě t všechno? Axel
>> Čtrná ct dnů až tři mě síce. Já
>> Tak to má bý t. Evo, proč jsi taková ? Axel
>> Jak to? Já
>> No, že neintrikuješ a nelžeš. A vždycky říká š pravdu. Axel
>> Axel, nemů žu si to dovolit, a co bych prosím mě la ztratit? Já
Svoboda znamená pouze, ž e už nemá š co ztratit...
>> Nic neztratíš, mů žeš jen získat, jenže to vě tšina lidí neví.
Evo, nemů žeme se přít, skuteč ně se milujeme, všichni č ekají,
že se pohá dá me, tak to už u tebe bylo, nebo? Axel
>> Ano, v lá zních. Já
>> Ano, já vím, byla jsi na ně j naštvaná , když s tebou nechtě l
hrá t kuleč ník, že s tebou nespal, to je pro tebe vedlejší, jako u
mě ? Víš vlastně , že mne tím provokuješ, tím odmítá ním, co mi
pořá d nabízíš? Lidi na tebe byli vždycky zlí kvů li mně , cítili,
že mne miluješ, ještě víc, že já miluju tebe, a proto byli takoví,
budou ještě horší, musíš šíleně dá vat pozor, neřeknou ti proč ,
ale budou tě trá pit, kde to jen pů jde. Nepomů žeš si, když
řekneš, že to nesmě jí, udě lají to přesto, zlobí se na tebe, protože všichni vě dí, že tě miluju. A ty to víš taky, že to je to tak
veliké , že by to stač ilo pro víc lidí. Proto milujeme naše blízké ,
proto se na ně nezlobíš, proto jsem mě l rá d R., až to vypadalo,
že stojím na jeho straně . To jsem ale nestá l nikdy, ani když
jsem vě dě l, že jej nechceš opustit pro mne. Axel
>> Kdy to bylo? Já
>> Docela brzy, jen jsem ti nevě řil, jako Doris a ti ostatní.
Proto jsi o mně nesmě la mluvit, ona taky říkala, že bys mohla
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já se před tebou tak stydím, ani netušíš, ale ty už to dě lá š
sprá vně , ani brý le sis dneska nevzala, nemusíš mne vidě t,
vidíš mne jako č lově ka a ne jako ně jaké ho hezouna. Axel
>> Proč ? Já
>> Evo, já nevím proč , ale je to tak, co se zná me. Možná si
mohly bý t jisté , dokud jsi zů stá vala u R., že bych tady mohl
případně bý t pro ně , ale teď ? Axel
>> Doris se mne jednou ptala, zda se chci vdá vat. Já
>> Co jsi odpově dě la? Axel
>> Kdybych to chtě la, tak vdaná zů stanu. Já
>> Evo, ta tě nená vidě la. Axel
>> Za to ale nemů žu. To je tak hrozné . Já
>> Ano, a to už 22 let. Čím milejší jsem k tobě byl, tím byly
horší. Ty se mů žeš zachrá nit, jenom když nebudeš se mnou.
Proto jsem na tebe tak zlý, vlastně ti nechci ubližovat, chci jen,
aby ses ode mne držela dá l. Ty jsi taky takový mrzá k s tou
tvojí židovskou vizá ží, jako já , když vypadá m jako ciká n.
Řeknu ti příklad, s tě mi sochami: Když nejsem ve hře, líbí se
jim, ale v okamžiku, kdy o mně vě dí, se jim líbit přestanou.
Když jsi řekla, že se ně kde uplatníš s tou školou, tak jsem
vě dě l, že se kvů li tě m lidem trá píš, mohli tě litovat, když to
bylo jednostranné , ne, nemů žou, cítí, že tě miluju a udě lají
všechno, abych tě poslal pryč , protože pak mají šanci, všichni,
i muži. Představ si, Evo, já je všechny chá pu, taky jsem byl takový. Axel
>> Axel, už mne to pomalu unavuje, chci s tebou spá t. Já
>> Ano Evo, já taky, skuteč ně má me oba studené nohy, má me
strach, že se ná m to bude líbit a pak budeme muset zů stat
spolu. Axel
>> Tak to ale dá l nejde, tolik se milujem, až tomu sami už nevě říme, ale proč mne vždycky rozč iluješ s tím sexem? Já
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>> Evo, ty jsi to ode mne nevzala. Axel
>> Ale ano, přesto vím, že bys chtě l se mnou spá t. Já
>> Evo, nedě lej si nadě je, my spolu nebudeme. Axel
>> To je O. K., Axel, to nevadí. Jenom, ty jsi říkal, že jsi na té
terapii teprve krá tce, proč ti teda nepomohli, nebo ty sá m
sobě , ty to umíš pořá d ještě nejlíp. Já
>> Nedě lal jsem žá dnou terapii, dě lal jsem jenom školu, ty
teď svoji dokonč íš, žes to vů bec vydržela, to je zá zrak, a pak
přijdeš k ná m, nauč ím tě dě lat na Macu a pak tě pů jč íme textařů m nebo grafiků m. Proč to nedoká zal R., to nechá pu. Axel
>> Axel, ten by byl rá d, kdybych nedostala žá dnou prá ci a
byla zá vislá na ně m. Říká , že nic neumím. Já
>> Je to blbec. Nebo Evo, vyrazíme do svě ta, tam budeme
pracovat, my dva ciká ni. Řeknu ti ještě ně co, byla jsi tady u
toho zubaře, musíš si nechat opravit mů stek. Axel
>> Já vím, nesedí. Já
>> A ten zubař, já mu řekl, že přijdeš. Axel
>> Jo jo, ten mi dal ú č et za nový, přes jedená ct set marek,
jinak nic. Já
>> Řekl jsem mu, že k ně mu pošlu svoji ženu. Axel
>> To jsi udě lal, jdeš na prochá zku Baldhamem s tou pitomou
kozou, držíte se za ruce, a pak jdeš k zubaři a vyprá víš mu, že
k ně mu pošleš mne? Já
>> Ano, Evo, ale jenom jednou, byli jsme prá vě
v Mö schenfeldu, myslel jsem, že mne chceš vidě t, a ta sponka
do vlasů , ta je od ní, našla jsi ji? Axel
>> Ano, vlastně , Karin mi ji poslala. Já
>> Evo, já se taky chci přes tebe zachrá nit před tě mi lidmi,
nedošlo ti to? Axel
>> Ale ano, ty dvě holky, to bylo špitá ní, dokonce ten zubař...
Já myslela, co se to zase dě je, pak přišel a povídá mi: Zná m
vašeho muže – já na to: To sotva. A bylo to perfektně po-
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>> Doká žeš si představit, jak by byl milý, kdybys tam šla se
mnou? Axel
>> Ano, jenže termín pro mne zařizovala Karin. Já
>> Ano, Evo, to je mi líto, už zase jsi musela trpě t pro moji
krá su. Axel
>> Ano, je to tak. Mě la jsem mu snad říct: Které ho myslíte?
Bý valé ho nebo budoucího nebo mé ho nejlepšího přítele? Má
mi opravit zuby a ne si se mnou povídat o mý ch mužích. Já
>> Ano, Evo, oni chtě jí vidě t, že po mně jedeš, všichni mne
chtě jí před tebou zachrá nit, nevidí, že mne to bolí. Evo,
nejdříve odejdeme, pojedeme kolem svě ta, možná na dva roky,
navštívíme všechny tvoje rodiny, a moje, pá r jich taky má m, ne
tolik, jako ty, a tam, kam tě odvedu, se na tebe nikdo nebude
křivě koukat, jako ta krá va. Co s ní má m udě lat? Axel
>> Nech si ji na ú klid. To jsem R. taky vždycky říkala. Já
>> O
́ ano. Axel
>> Nemů žu se ani jít projít do Mö schenfeldu. Já
>> Ano, Evo, je to tak, nepřiná ším ti nic, než bolest, ach jo, ty
uklízíš nerada. Axel
>> Ale ano, jenže moje plotý nky, ty nerady nic, co je pod
ú rovní pasu, a při ú klidu mů žu tě žko sedě t. Já
>> No jasně , ně co s tím udě lá me. Evo, kdybys jen vě dě la.
Axel
>> Co, Axel? Já
>> Proč jsi taková , Evo? Axel
>> Mne se ptá š na takovou pitomost? Já
>> Ano, promiň , víš, že slovo pitomost ve spojení se mnou
nesná ším. Axel
>> No ale když to pitomost je? Já
>> Ano, Evo, promiň , je to pitomé , se tě na to ptá t. Axel
>> Ale stejně , chceš odpově ď ? Já
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>> Ano, prosím. Axel
>> Já mů žu bohužel odpově dě t jen otá zkou. Já
>> Udě lej to. Axel
>> Axel, mů žeš mi říct, co ztratím? Já
>> Evo, ty jsi geniá lní, samozřejmě neztratíš nic, a já jsem
vá žně vů l, to jsem ti taky nevě řil. Saša tě opravdu zná , taky to
říkal. Axel
>> To si doká žu představit, ten je zrovna tak blbý nebo zrovna
tak chytrý jako já . Já
>> Proboha, Evo, já tě tak miluju. Stydím se, víš, že ani nepomá há , když tě pořá d chvá lím, vyklá dají mi o tobě vě ci, to bys
žasla, já pak mů žu jenom říct, takhle Evu nezná m, oni to vycítí
a pustí se do tebe, nevě dí, že zasahují mne, myslí si, že mne
před tebou zachraň ují. Ale pomalu už nechci bý t zachraň ová n,
miluji tě tak, že ani netušíš. Ty jsi skuteč ně taková , jakou bych
tě chtě l vidě t, taková jsi, když teď ně kdo přijde, tak ho udá m,
teď se to udě lá pořá dně , už tě nemů žu zkoušet, vím o tobě
všechno a líp než druzí. Budeme pracovat spolu, přijdeš do mé
firmy, chtě l bych mít tvoje jmé no. Axel
>> Axel, sezná mím se s tvou má mkou? Já
>> Ano, Evo, pokud chceš, ale já už tam nejezdím tak č asto,
tuhle zkušenost jsem vá žně udě lal. Axel
>> Axel, co má m dě lat? Já
>> Nic, Evo, když chceš, vezmeme se, když ne, tak ne, ale
tvoje jmé no bych chtě l mít, a pak pů jdeme do nakladatelství
Arabella a ně co jim předvedeme. 6. č ervna. Axel
>> Teprve? Ano, Axel, ale já bych dosud ještě mohla žít bez
tebe, pů jde to taky do budoucna. Já
>> Ano, Evo, ty jsi tak ná dherná . Axel
>> Víš, Axel, já asi vsadím všechno na tu jednu kartu. Já
>> Kdy myslíš, že sis tohle řekla? Axel
>> Myslím, že v první vteřině , když jsem tě poprvé potkala.

A Axel, nebojím se, že ně co ztratím, toho jsem se nikdy nebá la. 169
Má m jenom strach, že přijdu o naše přá telství. Já
>> O to už jsi tak jako tak přišla, jako přítel už ti nemů žu nic
víc nabídnout. Axel
>> Do prdele. Já
>> Ano, Evo, miluju tě proto, že nesá zíš nic až na poslední
kartu, taková jsi, a já tě miluju jako muž, ne jako přítel. Axel
>> Teď dej pozor: Když se tě ně co zeptá m, odpovíš mi slovy
brouka, ano? Přešel k Lianě a zeptal se jí, jak jí chutnala ta
hovna.
>> Dobré , odpově dě la a zeptala se, proč je musela jíst, ̌rekl jí:
>> Kde hovno vyleze, tam musí hovno dovnitř, co jsi řekla
Evě , za to by tě mě li zabít. Já Evu miluju, rá d to pro ni
udě lá m. Chtě la jsi na chvíli bý t ď á blem, protože Eva řekla, že
ten vždycky zvítě zí, víš, že Eva dě lá č erty, přibíjí je na kříž,
tam taky patří, jako ty. Evo, má m ji zabít, přibít na kříž, má m? On
>> Ne, ta je moc blbá , než aby skonč ila na kříži... Já
>> Vidíš, Eva ti zachrá nila život, podě kuj jí. Axel
>> Díky, řekla ta blbá krá va.
Mluvila jsem dá l jako mé dium: >> Tvů j život za nic nestojí.
>> Tak přece, roztřá sla se smrtelný m strachem.
>> Nejsi žá dný m přínosem pro společ nost, pokrač ovala jsem.
>> Já ji teď zabiju, řekl Axel.
>> Ne, prosím ne, ž ebrala.
>> Pak si příště rozmysli, co říká š, než řekneš ně jaké srač ky,
jako dnes več er. Eva ti zase zachrá nila život. Axel
>> Ano, dě kuji. Liana
>> Prosím. Axel
Shit, zase jsem byla v hypnó ze, až o č tvrt roku pozdě ji jsem si
na tenhle več er vzpomně la. Všude stojí, ž e kdo nechce, nenechá se zhypnotizovat. Kecy.
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AXELOVA NEVYŽÁDANÁ NÁVŠTĚVA
>> Evo, jak se ti líbil ten več er s Lianou? Axel
>> Axel, polekala jsem se. Já
>> Ano, já taky, ale ještě víc jsem byl překvapený. Axel
>> Já taky. Já
>> A proč ? Axel
>> Nevě dě la jsem, že mne tolik miluješ. Byl jsi ná dherný. Já
>> Ty taky, Evo, jak jsi zač ala, docela střízlivě , a pak jsi byla
jako bouře. Axel
>> Ale já přece ne, ty jsi mluvil za mne. Já
>> Evo, milujeme se, a teď ? Axel
>> No prá vě , přece jen se milujeme. Jak jsi říkal: Když mohu
skuteč nost spojit se svý mi sny, jsem hotová . Tak já si myslím,
už je to tady, už tě nemů žu poč ítat mezi své přá tele, mů žu ti
říkat mů j muž a mluvit s tebou č esky. Saša říkal, že by se to
taky chtě l nauč it, aby ná m rozumě l. Řekl mi, že se mnou se
vystavuješ tlaku. Já
>> Ano, jako jediné ženě jsem ti dovolil pohled za mou fasá du. Evo, já ti tolik ublížil. Axel
>> Axel, proč to říká š? Já
>> Protože to tak je. Musím si tě vzít. Axel
>> Ano, ale proč ? Já
>> No prá vě proto. Protože jsem ti tolik ublížil. Axel
>> Aha, zase jeden, co č eká na mů j dů chod. Já
>> Proč to říká š? Axel
>> Protože R. musím z mé ho dů chodu dá vat. Já
>> Evo, já má m svů j vlastní dů chod, a proto si tě nemů žu vzít,
byla by škoda tě ch 1000 marek, co dostá vá š od R. Axel
>> Axel, já si je doká žu vydě lat. Já
>> Ano, Evo, ale já si tě přesto nechci brá t. Axel
>> Tak neber, a nevyprá vě j to všude. Já

>> Ano, Evo, ani jinak bych s tebou nechtě l nic mít. Axel
>> To je dobře, mohla jsem doteď žít bez tebe, mů žu i dá l. Já
>> Ano, ale já bez tebe ne. Axel
>> Axel, já tě nechá pu. Já
>> Ano, je to tak, co jsi rozvedená , už tě tolik nechci. Axel
>> Tak zů staň u ní. Já
>> Evo, já u ní nezů stanu. To jenom kvů li ovulaci. Ta je
schopná mi vnutit dítě . Axel
>> A chceš s ní dítě mít?
>> Ne, Evo, prá vě že ne. Axel
>> Přece jsem řekla, že si mů žeš dovolit všechno, i dítě .
>> Ano, Evo, to ti teď vracím, teď si mů žeš taky ty dovolit
všechno, co chceš. Axel
>> Axel, neříkej to, mohla bych si nafackovat za to, co jsem
řekla.
>> No tak já dá m facku tobě a ty mně . O. K.? Axel
>> Ano, Axel.
>> Ne, Evo, nedá vej mi ji, jinak se ně co stane. Axel
>> Axel, co se dě je? Jsi takový divný.
>> Ano, Evo, nevede se mi dobře, přestaň , už ti to nemů žu
říct, jenom napsat. Když se to stane, je to O. K., když ne, tak
ne. Tolik jsem ti ublížil, to už nesmím. Axel
>> Díky, Axel. Mnohdy mi proto není dobře.
>> Já vím, nechá m toho. Axel
>> Znamená to, že už se neuvidíme?
>> Ano, Evo, bude to tak lepší. Axel
>> Axel, a když se milujeme?
>> Pak to stejně přijde, ale já tomu nevě řím. Axel
>> Pak toho nechej a vypadni!
>> Evo, když jsi před rokem na Silvestra řekla, že taky má š
majetnické sklony, to už jsem mě l Lianu. Axel
>> To je v pořá dku, když chceš mít přítelkyni, má š ji mít, pak
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ale musíš bý t s ní a ne se mnou.
>> Já nechci žá dnou přítelkyni, já chci tebe, ale mnohdy zase
ne. Axel
>> Bě ž, já takhle nemů žu žít.
>> No prá vě , já ně kdy chci i chlapy. Axel
>> Dobře, jaké chlapy, pokud vím, tak Sašu, a ten je u mne,
tak musíš taky zů stat nebo co?
>> Tak jednoduché to je. Pojď sem, Evo, ty jsi mnohdy tak
sladká , ̌ríká Axel č esky.
>> Ano, a ty jsi ně kdy tak a jindy tak.
>> Ano, ty s tvý m smyslem pro svobodu mne docela dostá vá š
pod tlak. Axel
>> Ano, ale Manis taky říkala, že ně kdy to dě lá š tak a jindy
onak.
>> Evo, když budeme spolu, mů žou se stá t vě ci, o který ch nebudeme mluvit. Proč vů bec říká š Manuele Manis, víš, že to tak
není, jak se řekne sladká balijsky? Axel
>> Gula gula. Samozřejmě to vím, znamená to mírná , to je
zrovna tak krá sné , jako sladká , Axel, to chá pu, ně kdy mi budeš
říkat všechno a jindy ne?
>> Evo, ty zná š celou tu pravdu, víc v tom není, jenom, že nemá m trpě livost, ně kdy bych zase přistá l u ní. Přitom jsi ty jediná žena, u které mů žu přistá t, ty jsi moje letiště a mů j
přístav. Axel
>> Ano, Axel.
>> U koho, myslíš, přistanu teď ? Axel
>> U tvé pitomé kozy? Ne, nevím.
>> Ona neč ekala, ty č eká š pořá d a tím na mne docela tlač íš.
Axel
>> Ach, to jsem nevě dě la.
>> Ano, taky na R. jsi svou tolerancí tlač ila. Axel
>> Axel, každý mů že dě lat, co chce.
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stal trochu pod tlak. Axel
>> Já tě potlač ovat nebudu.
>> Já vím, to jsi nedě lala nikdy, ale č ekala jsi, jak dlouho?
Axel
>> Myslím, že celou dobu. Ale ně kde tak hluboko, že už jsem
tomu sama nevě řila.
>> Jen já promluvil a lidi ti to nikdy neřekli. Jen se na tebe
zlobili. Axel
>> Ach, zatraceně , proč ?
>> Ano, ty jsi nevě dě la proč , přitom to bylo jenom kvů li mně .
A já má m špatné svě domí a proto bych si tě chtě l vzít. Axel
>> Axel, jenom proto? Nech toho, prosím!
>> Dobře, Evo, nechá m toho, lidi ti chtě jí tolik ubližovat, to si
ani nedoká žeš představit. Taky R. jim vě ří, a tahle svině – Evo,
kdo to o tobě vě dě l? Axel
>> Já myslím, že jenom Irena.
>> Saša taky, když ti koupil první kolu s rumem, to bylo taky
ve hře. Sblížili jsme se díky tobě . Řekl jsem mu, že tě miluju a
on mi to řekl taky. Axel
>> A teď ?
>> Teď milujeme jeden druhé ho a tebe. Axel
>> A já vá s.
>> Evo, prosím tě , neleť patná cté ho. Axel
>> Axel, proč s tím zase zač íná š?
>> Evo, ně co se stane. Axel
>> Prosím tě , Axel, přežiju?
>> Ano, ale jen tak tak. Axel
>> Ach, do prdele.
Když jsem potom přece jen letě la na Kré tu 15. dubna, mě li
jsme potíž e při přistá ní, vů bec jsme nepřistá li na letišti
v Heraklionu, ale v Ghanii. Bylo to strašné .

174 >> Evo, ty musíš přežít, já s tebou chci žít. Axel
>> O
́ ano, byla jsem nemocná , ale teď jsem zdravá , miluji tě ,
chci si tě vzít, chci s tebou žít.
>> Ná dhera, já s tebou taky, taky tě miluju, už tak dlouho a
všude vyprá vím, že si tě vezmu, jen co se rozvedeš. Axel
>> To je hezké .
>> Evo, myslím si o tobě jen to, co si zasloužíš. Axel
>> Je to hodně nebo má lo?
>> Ano, já vím, na zač á tku chceš vydě lá vat 1500 DM, to ti
bych 4000. Axel
>> Aha, ten sen.
>> Ty jsi tak sladká . Jednou jsi řekla, 32 v jednom století, a
pak ve druhé polovině je to 62. Taky se toho dožiješ, 108 je
dneska normá lka. Evo, budeme spolu žít tak dlouho, Evo,
myslíš si o mně vů bec, že jsem krá sný ? Axel
>> Ano, samozřejmě .
>> Ano, ty mů žeš, jenom ostatní ženské si myslí, že moje
krá sa patří jim. Axel
>> Jsou blbé .
>> Evo, ty jsi Lianě řekla: Dá m ti ještě jednu šanci – tím jsi
myslela mne? Axel
>> Ne, neřekla bych.
>> A proč ne, ta u mne nemá žá dnou nadě ji, to jsi
vě dě la? Axel
>> Ano, já to vím, zase přijdeš ke mně .
>> Ano, Evo, jsem tady. Axel
>> A koneč ně zů staneš?
>> Ne, ještě ne, jsi smutná ? Axel
>> Ano, Axel, chtě la bych tě koneč ně obejmout.
>> Tak je to krá sné . Udě lali jsme to.
>> Evo, co ještě Steffen říkal? Axel
>> Že vypadá m jako Audrey Hepburn.

>> To snad ne, ty jsi ještě horší, než já . Axel
>> Ano, není to dobré , pokud to souhlasí, ale ty mi v poslední
době č asto lžeš.
>> O. K., vě řím ti to, nemluvila jsi s ním? Axel
>> Ne.
>> Ani kvů li prá ci ne? Axel
>> Ne.
>> Ale to nevadí, je to i moje firma. Axel
>> O. K., tě ším se, že budu mít prá ci.
>> Ano, a já na tebe. To mne šokovalo, co o tobě Steffen řekl.
Odkud to víš? Axel
>> Ten den jsem tak vypadala.
>> Víš to už dý l, že tak mnohdy vypadá š? Axel
>> Ne, Axel, jenom Karin to o mně jednou řekla.
>> Evo, to je krá sné , ona byla nejkrá sně jší žena na svě tě . Nevadí ti to? Axel
>> Ne, Axel, to je přece hezké , když tak na zlomek vteřiny vypadá m, ty vypadá š pořá d jako nejkrá sně jší muž svě ta.
>> Evo, ty jsi mne šokovala už v Baldhamu, jednoduše se
přestě huješ do mé ulice, ale tohle... Já tě tak miluju. Axel
>> Já tebe přece taky.
>> To bylo krá sné , když jsem Lianě řekl, že má š doma osm
tang̊ , když myslela jenom na plavky, ještě jsem řekl, že jsou
všechny ruč ně pomalované . Axel (Thangy jsou také tibetské
obrá zky, které malují mniši, ná bož enské buddhistické malů vky, a ty jsem mě la doma.)
>> To bylo hezké .
>> Ano, taky jsem si to myslel, Evo, ty se mnohdy podobá š
Barbaře. Axel
>> Axel, prosím tě .
>> Ano, pro mne jsi už dlouho ta nejkrá sně jší na svě tě . Axel
>> Axel!
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176 >> Ano, Evo, přijdeš k ná m poprvé do prá ce, já tě nauč ím, co
ještě nevíš, a pak pojedeme na cestu kolem svě ta, na rok nebo
dva. Axel
>> Axel, to by bylo ná dherné .
>> Jsem si jistý, že už dá vno víš, jak to dopadne. Axel
>> Ano, jednomu č lově ku jsem to řekla.
>> Komu? Poč kej, nemusíš mi to říkat, když nechceš. Axel
>> Nechci.
>> Dobře, tak ne. Evo, má š krá sné ruce. Axel
>> Já vím, taky je má m rá da.
>> Mě la jsi je rá da vždycky? Axel
>> Já ano, ale jiní říkali, že jsou revmatické a tak.
>> Evo, kdybych bý val znal ně jaký portré t tvé maminky, chtě l
bych s tebou strá vit celý život. Teď už ale nechci, leda bys
přišla do domeč ku. Axel
>> O. K., přijdu.
>> A já ti neotevřu. Axel
>> Axel!
>> Evo, to všechno bylo jen proto, že jsme se už tenkrá t milovali a já chtě l vě dě t, zda je to pravda, že se pořá d ještě milujeme. Axel
>> A?
>> Co myslíš? Axel
>> Nevím.
>> A za sebe? Axel
>> Ano, milovala jsem tě tenkrá t a dneska taky.
>> Víš to jistě ? Axel
>> Ano.
>> Musím skoč it do potoka, pomů žeš mi? Axel
>> Nerozumím.
>> No, abych nepřistá l v potoce. Axel
>> Axel, já nechá pu.

>> Ano? Nechceš mi pomoct? Axel
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>> Axel, pomů žu ti kdykoli, skoč it ale musíš sá m, já to taky
udě lala.
>> Ano, Evo, teď tě prosím o ně co, co bys stejně udě lala.
Udě lal jsem chybu, prosím tě o ně co, co bys stejně udě lala.
Rozumě la jsi všemu ten več er? Axel
>> Ne, Axel, všemu ne.
>> Například? Axel
>> Teď nevím.
>> Například to s tou solí? Axel
>> Jakou solí?
>> No tou na preclíká ch. Axel
>> Ano, to bylo divné , chtě l jsi, abych ji s ně č ím srovnala, ale
já to nemohla udě lat.
>> Ano, co jsem řekl, Evo? Axel
>> No, že je na nich mořská sů l. A chtě l jsi ode mne ně co
vě dě t.
>> Ano, chtě l jsem, abys to řekla, jako v kině , vyprá vě l jsem ti
přece o tom filmu „Salz auf unserer Haut“,
nevidě la jsi ho? Axel
>> Ne.
>> Ani tu knihu jsi neč etla? Axel
>> Ne, ale vím, o č em je.
>> Nelži mi. Axel
>> Co si to vů č i mě dovoluješ?
>> Evo, promiň , jednou jsi řekla, že tvů j syn by se mě l jmenovat Kevin. Axel
>> No a, nechá pu, co to má bý t? To už je nejmíň dvacet let.
>> A opravdu jsi neznala ani film, ani knihu? Axel
>> Ne.
>> Evo, to není možné , a já myslel, že se podle toho celou
dobu řídíš. Axel

178 >> Axel, blá zníš? Já se neřídím nič ím, jen sebou, proto je to
taky mnohdy tak zpackané .
>> Ale Evo, ty jsi mi dala takovou rá nu s tou katalpou,
Steffenem a teď Kevinem. Axel
>> Axel, já nič emu nerozumím.
>> No, ten hlavní herec se tak jmenuje. Axel
>> No a, na tom přece nic není.
>> Ne, jen jsem si myslel, že prožívá š ten film. Axel
>> Nežiju v žá dné m filmu.
>> Evo, to není možné , byl jsem přesvě dč ený... Axel
>> Ano, tak jsi se spletl, myslela jsem, že jsi se zcvoknul, když
jsi mluvil o preclíká ch.
>> Ano, to je šílené , stydím se před tebou. Axel
>> To nemusíš, dej mi koneč ně pokoj s tě mi žvá sty.
>> Ty mi taky. Axel
>> Co ti dě lá m, že mů žeš říct ně co takové ho?
>> Miluješ mne. Axel
>> Ale ne, to říkala i ta tvoje povrchní buchta, proto mne nená vidíte?
>> Ano. Axel
>> Vypadni, zmiz, zmiz, zmiz! Ty vole!
Mnohdy ř íká me lidem pravdu, když na ně chceme bý t zlí.
>> Evo, poč kej, co myslíš že jsem cítil, když jsi mi poslala
stejný dopis, jako já tobě ? Axel
>> Pohrdá ní, jako já , uká zal jsi jí ho?
>> Ano, ale nejprve jsem musel dá t pryč adresu. Axel
>> Proč ?
>> Protože by byla schopná k tobě přijít. Axel
>> No a?
>> Co bys jí řekla? Axel

>> Ať si udě lá pořá dek ve své m životě a neobtě žuje s tím mne. 179
>> Ano, souhlasí, to je sprá vné , a co ještě ? Axel
>> Už nic, co bych jí mě la říkat?
>> Asi by se zabila, jako Manis. Axel
>> Axel, neříkej to, to nejsou moje případy.
>> Ale ano, Evo, a souhlasí to i s tě mi druhý mi, že jsem tě
přivedl a řekl: Eva je moje příští přítelkyně . Axel
>> Axel, ty ode mne chceš, abych žila v ně jaké m filmu, já se
do tebe v posledních letech zamilovala, abych se kvů li tobě
nechala rozvé st, a sá m mi vyprá víš ně co takové ho, jak to jde
dohromady?
>> Ano, Evo, provedl jsem tě rozvodem, chtě l jsem pro tebe
ně co udě lat, proto. Axel
>> Taková hloupost, já to přece nevě dě la.
>> Ano, myslel jsem si, že mne miluješ tak, že... Ach co, na to
už nestač ím. Axel
>> Jasně , nestač íš, chtě l jsi to všechno hodit jenom na mne.
>> A to se sebou dě lat nenechá š. Axel
>> Ne, a svoje nabídky k svatbě si mů žeš strč it ně kam.
>> Ano, je to tak. Axel
>> Takže?
>> Evo, já se stydím. Axel
>> To nemusíš, toužím po kusu noč ní oblohy, má š takový
v zahradě ?
>> Ano, Evo, ty jsi mi říkala, že chceš žít s ná mi. Axel
>> Ano, jsme s Adelaidou samy.
>> No prá vě , říkala jsi tři mě síce, s tím jsem taky žil, od
rozvodu už to nechci. Axel
>> No a, to přece nevadí.
>> Ach, proboha, Evo, co ty jsi to za č lově ka? Axel
>> Axel, nech toho, prosím, co jsi ty za č lově ka, dala jsem se
rozvé st, chtě la jsem to, ty se mi do toho pleteš a nakonec to

180 taky ještě chceš své st na mne? Že se nestydíš, abych tě využila
jako odrazový mů stek, na to jsi mi příliš cenný, dě lej co chceš.
>> Ach, to snad ne, ty jsi tak normá lní. Axel
>> Jak normá lní? Co sis myslel?
>> Evo, já myslel, že jim i mně jenom ně co hraješ. Axel
>> Takový nesmysl, řekl jsi už jednou.
>> Ano, a já jsem jako oni. Axel
>> A proč mne nenechá te na pokoji?
>> Já přece s tebou chci odjet. Axel
>> Ach ano, to jsi říkal, na rok nebo dva.
>> Co to pro tebe znamená ? Axel
>> Mnoho.
>> Udě lala bys to? Axel
>> Ano.
>> Ale nikdy jsi to neřekla. Axel
>> Ne.
>> Pak je dobře, ty jsi tak perfektní, ode mne to ví jen ta
buchta. Axel
>> A?
>> Co když to řekne dá l? Axel
>> To přece mů že. Mně to je jedno, tys to byl, kdo to řekl.
>> Evo, ty z tohoto več era nebudeš nic vě dě t. Axel
>> Ano, bylo by to pro mne lepší, všechno zapomenout.
>> Proč myslíš? Axel
>> Axel, já tě pořá d miluju, nemusím tě vlastnit. A kromě
toho bych tě nechtě la ně kdy příště vidě t jako svini.
>> Evo, to je naše dilema, já tě taky budu vždycky milovat,
jenom od toho rozvodu nevím, už tě nechci tolik,
jako dřív. Axel
>> Axel, to přece nevadí.
>> Co nevadí? Axel
>> No, že už mne nemiluješ.

>> Evo, to jen tak říká š? Axel
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>> Axel, co má m jinak říct, zů staň u ní, já byla předtím sama,
doká žu to i teď .
>> Evo, to je opravdu zlé , jaký ty jsi č lově k. Axel
>> Jak zlé , nejsou všichni lidé takoví?
>> To se ještě ptá š? Axel
>> Axel, nech to bý t, nikdy jsem od tebe nic nechtě la, dal jsi
mi tolik neoč eká vané ho, to je O. K.
>> Evo, mů žeš přijít, kdykoli budeš chtít. Axel
>> Nepřijdu, když mi neřekneš.
>> Evo, já nemů žu, musíš přijít sama. Axel
>> Axel!
>> Ano, Evo, byla jsi ná dherná ten več er, to mě položilo. Jak
ty jsi reagovala: Ano, má m sexuá lní touhy, to jsi byla ty
sama. Axel
>> Ano, já vím, a taky jsem se cítila bý t ná dherná , to ale
dě lá š v první řadě ty.
>> Ano, dá vá m ti jistotu, aby ses cítila ná dherná , obdivuju tě .
Axel
>> Já tebe taky.
>> Ale mnohdy to nemá š rá da. Kdy to je? Axel
>> Axel, když mi ně co řekneš, co pak prožiju, ale i potom tě
obdivuju, jenom ně jak jinak, jako bych si tě nezasloužila, tak
jsi skvě lý.
>> Ne krá sa? Axel
>> Ne, Axel, tvoje krá sa je docela fajn, ale já tě skuteč ně
vidím v první řadě jako č lově ka.
>> Já vím, já tebe teď taky. Co sis myslela v autě , když jsem tě
políbil, jak jsem vypadal? Axel
>> Jako sfinga, ano, myslela jsem si, to je O. K., byla to
jenom hra.
>> Nebyla to hra, já tě miluju. Axel

182 >> Axel!
>> Ano, Evo, bojím se. Axel
>> C
̌ eho?
>> Že mne nemiluješ, že miluješ jen moji fasá du, jako jiní.
Axel
>> Axel, ty jsi pitomec.
>> Evo, neříkej to. Axel
>> Promiň , prosím, ale tak to vidím. Já tě prostě nemá m
rá da, když jsi se mnou parapsychologický, chci tě milovat skuteč né ho.
>> Ano, já vím, Evo, já taky, víš poslední asociaci? Axel
>> Ano, 6. 6. o mý ch narozeniná ch v nakladatelství.
>> Přijdeš? Axel
>> Ano, Axel, už se tě ším.
>> Ale proč má š přijít? Axel
>> No, uká žeme lidem, že se milujeme. Zatraceně , já
nepřijdu.
>> Evo, proč ? Axel
>> Nechci to nikomu ukazovat.
>> O. K., Evo, ty jsi super, já tě tak miluju, ani netušíš. Když
nepřijdeš, budu tě obdivovat ještě víc, tobě se ale zase povede
špatně , když nepřijdeš. Axel
>> Axel, zas mi vyhrožuješ?
>> Ne, Evo, ale tobě se vá žně povede špatně , když č lově k
ně jakou asociaci nevyplní, je to tak vždycky, ale když
nepřijdeš, budeš hotová , já ti pak už nemá m co nabídnout. On
>> To je O. K., když nemů žeš, nebudu se na tebe zlobit, jenom
mi tě je tak ně jak líto s tou tvojí blbou kozou.
>> Ano, ještě ses neptala, jak mi chutná celer s trochou pohrdá ní. Axel
>> Proč bych se tě ptala?
>> No, Evo, na tom jsme se dohodli. Axel

>> Ne, Axel, pro mne jsi ten pá n s mrkvemi.
>> Evo, promiň prosím, je to všechno, co vů č i mně cítíš, když
se na mne zlobíš? Axel
>> Ano, Axel, ten pá n s mrkvemi, ostatně jsem nohou vždycky
uká zala tvý m smě rem, ale ne, jako bych tě chtě la kopnout, jen
naznač it.
>> V tom bylo všechno to pohrdá ní, když jsi to řekla poprvé ,
bylo v tom taky, ostatně ne tak velké . Axel
>> Ne, bohužel, nepohrdá m tebou, miluju tě , a ty jsi mi nic
neudě lal.
>> Evo, mů žeš žít beze mne? Axel
>> Ano, Axel, mů žu.
>> Ale já bez tebe už ne. Axel
>> Nerozumím, teď jsi říkal, že už mne nemá š rá d.
>> To ano, ale souč asně vím, že umřu s tebou. Nikdy tě nebudu moci opustit, jsme jako dvě spojité ná doby, řekli jsme
souč asně .
>> Ty mi ale nikdy nevolá š.
>> Evo, chceš to? Axel
>> Ano, ně kdy bych si přá la slyšet tvů j hlas.
>> Evo, pochopila jsi to s tím placebem? Axel
>> Ano, samozřejmě .
>> A co si myslíš about this? Axel
>> Hergot, my vá žně myslíme jedním mozkem.
>> Ano. Anglicky to jde mnohem líp. No a? Axel
>> Ach tak, bylo by to krá sné , mohl bys pak zů stat u své
buchty a já ...
>> Co by bylo s tebou? Axel
>> No, já bych byla sama.
>> Evo, dá val jsem pozor, co říká š. Axel
>> No a?
>> Nechtě la jsi říct: Já zů stanu s R. Axel
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>> Ano, skoro, ale také s ním jsem byla sama a teď budu
sama dá l.
>> Ano, ale já tě přece chtě l mít? Axel
>> Skuteč ně ? A ta buchta?
>> Ano, jsem zbabě lec, který to od zač á tku vě dě l, nevě řil
jsem ti, stejně jako ostatní. Axel
>> Axel, já ti přece říkala, že jsem to s muži zkusila dvakrá t,
teď jsem to chtě la zvlá dnout sama.
>> Má š pravdu, Evo, obdivuju tě . Axel
>> Ano, Axel, já jsem na sebe taky pyšná , že jsem to udě lala
sama, přesto tě miluju a mnohdy po tobě toužím.
>> Po č em, Evo, co se ti na mně líbí? Axel
>> Jak chodíš, jak jíš, jak hraješ kuleč ník a ještě spousta
jiný ch vě cí.
>> Ani jednou jsi neřekla, že jsem krá sný. Axel
>> Ne, Axel, to není tvoje zá sluha, sice je to jistý m způ sobem
hezké , příjemné , ale není to dů ležité , doufá m, že jsem ti za ty
roky dala najevo, že mne to nezajímá .
>> Evo, krá sa je překá žka, ty víš, jak to myslím. Axel
>> Ne, Axel, mi nevadí, já si taky připadá m krá sná ,
především, když jsem s tebou, ty mi to pokaždé říká š.
>> Já vím, pro mne taky jsi ná dherný m č lově kem. Axel
>> Já vím, a proto mi tvoje krá sa nevadí.
>> Ale budou ti zá vidě t. Axel
>> To už nemů žou.
>> Jak to? Axel
>> Axel, v jejich oč ích jsem tě odmítla, vždycky jsem říkala,
že tě obdivuju nebo tak přibližně .
>> Ano, Evo, taky jsem zjistil, že tě obdivuju, jen jsem myslel,
že obdivuju fantó ma, ale teď obdivuju tebe, protože tě zná m, a
to je mnohem krá sně jší. Teď to mohu lidem sdě lit, například
Steffen tě vidí tak, jak já chci. Axel

>> To je dobře, já u vá s chci pracovat.
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>> Budeš, musíš už udě lat jen pá r malič kostí, například přijít
6. 6. Axel
>> O. K.
>> Evo, je tam ještě pá r dnů , 2. srpen, 15. zá ří, 13. č ervenec
a tak dá l. Axel
>> Ale já ně kdy tolik toužím.
>> Evo, já taky. Axel
>> Axel, a jak jsi to myslel s tím placebem?
>> Evo, já už nevím, vím, že bez ná s už nic nejde, Manis mi to
sdě lila svou smrtí. Axel
>> Axel, to byla její vina, já bych, kdyby chtě la, s ní promluvila.
>> Co bys jí řekla? Axel
>> No, jako obvykle, že se nedá vá m rozvé st kvů li tobě a podobné žvá sty.
>> No prá vě , Evo, tenhle žvá st už ti nikdo nevě ří. Axel
>> Axel, tehdy bych to bý vala myslela vá žně .
>> Evo, ale ona by byla tím prvním č lově kem, který by ti to
nevě řil. Axel
>> To mi bylo líto.
>> Evo, tak to prá vě je, nikdo už ná m nevě ří, že se milujeme,
ani my dva proti tomu nemů žeme nic dě lat. Axel
>> Axel, je mi líto, ale já nepřijdu.
>> Ano, Evo, jsem z toho drobet smutný, ale na druhé straně ,
ty jsi tak skvě lá , že nepřijdeš, protože lidem prostě nechceš nic
hrá t. Axel
>> Axel, oba si to musíme přiznat. Je jenom šíleně tě žké tomu
uvě řit.
>> Ano, já vím, když jsi přišla se svou ná klonností, myslel
jsem, že blá zním. Axel
>> Taky jsem si myslela, že blá zním, když jsem řekla: Polib

186 mi prdel s tou tvojí svatbou, nebo jak jsi mi č asto říkal, že mne
miluješ, a přitom jsi říkal opak. Promiň ,
>> Evo, nemusíš se omlouvat, kdybys myslela tu omluvu
vá žně , nebylo by to tak hezké , jako teď . Axel
>> Axel, přesto se bojím, ty jsi tak zatraceně inteligentní,
budu ti stač it?
>> Víc než to. Axel
>> Díky.
>> Je to s ná mi šílené . Axel
>> Axel, já vím, už jsme venku z tě ch let, kdy se č lově k tak
vá šnivě zamiluje, a přesto to dě lá me a dě lali jsme to celé roky.
>> Odkud to víš? Axel
>> Axel, tak je to vždycky, když se dva lidé sejdou, rozejdou
se v okamžiku, kdy se setkali.
>> Proč to víš? Axel
>> Axel, já to nevím.
>> Ano, ale Evo, tak to je, jenom to vě tšina lidí neví. Axel
>> Je mi líto, že to vím, proto ty teč ky. Jednou jsem navrhla,
abychom po kaž dé m našem setká ní udě lali konec, prá vě
teč ku.
>> Ale pak se taky rozejdeme. Axel
>> Ano, samozřejmě .
>> A když zů stanu u Liany? Axel
>> Ne, nezů staneš u ní, a kdyby, nebylo by to zlé .
>> Proč by to nebylo zlé ? Axel
>> No jo, já bych mohla žít bez tebe, mů žu tak žít i napříště .
>> Evo, ale já už nemů žu bez tebe. Axel
>> To je tvoje vě c, pak pro to ně co udě lej. Proč jsi se mnou
nikdy nemluvil o Praze?
>> Nevím. Evo, ty mluvíš tak dobrou ně mč inou, že teď
ně mč inu díky tobě užívá m daleko vě domě ji, ty tuhle řeč miluješ. Axel

>> Ale ano, jenže keč uá nština je hezč í.
>> Evo, chtě l jsem ti jenom pomoct a zamiloval se
do tebe. Axel
Př išla hodina podvodníků .
Jako supi se vrhají na zoufalce a nabízený
slepič í trus vyvaž ují zlatem.
>> Axel, já myslím, že jsi mne miloval už vždycky, jako já
tebe.
>> Ano, to je pravda, Evo, taky tehdy v tom dopise, kde jsi
napsala, že prý je všechno moje vina, co je mezi ná mi
krá sné ho, proč jsi to formulovala takhle? Axel
>> Protože jsem vě dě la, až to budeš č íst, budeš vě dě t, že lžu,
bylo to jenom krá sné mezi ná mi dvě ma a kdyby ses zdrá hal,
vě dě la bych, že jsi mne nemiloval, a ty jsi se nebrá nil. Bylo to
vždycky krá sné .
>> Ano, vždycky to bylo krá sné , Evo, myslíš si vů bec, že jsem
krá sný ? Axel
>> Ano, Axel, nikdy mi prosím neubližuj.
>> Evo, já bych ti nikdy ublížit nedoká zal. Axel
>> Ano, ale s tou kozou, to bylo zlé .
>> Ano, Evo, já se za ni omlouvá m, pokud to jde. Axel
>> Víš, Axel, že jsi k ní byl tak tak zlý, jak ke mně R. nikdy?
>> Ano, Evo, stydím se za to. Axel
>> To nemusíš, ke mně ses ani zdaleka tak nechoval. To
nejhorší, co jsem od tebe kdy slyšela, bylo: Tam nepů jdu.
>> A to už teď víckrá t neudě lá m. Axel
>> O.K., myslíš, že to zvlá dnu, bý t k tobě vždycky taková ,
jak si ty přeješ? Neklesnu na ú roveň tvý ch ženský ch?
>> Evo, já vím, co myslíš, ne, ty už ne, doká zala jsi to, vícekrá t, a když ne, pak přijde, co jsi jednou řekla: Člově k mů že
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188 ně koho milovat jen natolik, nakolik mu to ten druhý dovolí. Axel
>> Myslíš, že je to dobré ?
>> Ano, Evo, je to tak. Axel
>> Ach, bože milý, i tady spolu souhlasíme.
>> Ano, také v tom se shodneme. Axel
>> Já se zblá zním, teď použiju tvá slova: Co jsem to jenom za
č lově ka?
>> Moc krá sný č lově k, Evo, jenže ty sis tu krá su zasloužila, já
ji dostal od rodič ů . Axel
>> Axel, kdo jsou tví rodič e?
>> Evo, je to tak, jak si myslíš. Axel
>> Axel, to je příliš, prosím.
>> Evo, je mi líto, tak to je. Axel
>> Prosím, prosím.
>> Evo, prosím ne, jsi to opravdu ty. Axel
>> Axel, ale proč já , proč ne ta pitomá koza?
>> Evo, já už tě nestíhá m. Axel
>> Axel, ty přece o mně nechceš nic vě dě t, kdyby tvoje koza
byla jako já , miloval bys ji.
>> Já ji i teď už miluju. Axel
>> To nemů žeš.
>> Co nemů žu? Axel
>> Milovat ji, ubližuješ sá m sobě , ty nejsi ty, když jsi s ní.
>> O
́ ano, má š pravdu, ale já jsem na to zvyklý, že jsou ke
mně ženské takové . Axel
>> Prosím, Axel, nudíš mne.
>> Ano, Evo, prá vem. Já se taky nudím, s tebou. Jak byla
naštvaná , když jsme o tom mluvili. Axel
>> Ano, žá rlila na tu dlouhou chvíli, myslela si, že je to ně co
špatné ho.
>> No prá vě , jen my dva víme, že to tak není. Axel
>> Přesto bych rá da vě dě la, proč jsi to všechno udě lal?

>> Evo, přinesu ti rá d jakoukoli obě̌t, a to bylo, co jsem myslel, že to chceš slyšet. Já ti přece před rokem slíbil, že ti
přinesu hlavu mé přítelkyně na stříbrné m podnose. Axel
>> Rozumím.
>> Čá steč ně jsi na to taky přistoupila. Axel
>> Ano, bylo mi to trapné , sedmé nebe a cesta.
>> Ano, Evo, ale ty jsi mi to vrá tila, to bylo taky to poslední,
co bych od tebe č ekal. Axel
>> Co vlastně chceme?
>> Nic, mysleli jsme, že doká žeme přeskoč it vlastní stín, ale
to tak rychle nejde. Chceš mne teď obejmout? Axel
>> Ano.
>> Evo, proč jsi přestala? Axel
>> Ty nic nedě lá š.
>> Souhlasí, Evo, nic nedě lá m. Axel
>> Pak toho nechejme.
>> Evo, co ještě jsi nepochopila onen več er? Axel
>> Nevím, myslím, že všechno.
>> To, co jsem říkal o dě tech? Axel
>> Ach tak, Axel, nech toho.
>> Byla jsi ná dherná , když jsi řekla, v tu chvíli ti k tomu
nemů žu nic říct. Axel
>> Bylo mi trapné , že jsem to řekla.
>> Evo, každý č lově k má prá vo nereagovat okamžitě . A ty jsi
byla skvě lá , když jsi to řekla. O. K., a dá l? Opravdu sis to
rozmyslela? Axel
>> Ano.
>> A? Axel
>> Axel, já ti taky říkala takové nestydatosti.
>> Kdy? Axel
>> Když jsi mne poprvé žá dal o ruku a já ti řekla,
ať mi políbíš zadek.
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>> To už jsme probrali, to přece bylo O. K. Axel
>> To ano, pamatuješ si, jak jsi říkal: To mi ještě nikdo
neřekl? Já ti odpově dě la: Pravdě podobně jsi se ještě nikoho
neptal.
>> Evo, já se skuteč ně nikoho neptal. Axel
>> A já skuteč ně nemá m žá dné dě ti. R. mi řekl, když se mnou
chceš mít dě ti, musíš mi podepsat, že nejsou moje.
>> Evo, ty jsi tak skvě lá , já se od tebe mů žu pořá d uč it. Ty jsi
ani tehdy neřekla: Nechci si tě vzít, ty jsi řekla: Blá zním. Axel
>> Ode mne se uč it nemá š.
>> A proč ne? Axel
>> Protože taky ně kdy říká m nesmysly.
>> Kdy? Axel
>> Že s Lianou zů staneš dva roky.
>> Odkud to má š s tě mi dvě ma roky? Axel
>> Od tebe.
>> Je to tak, a co sis myslela, když jsem v té restauraci řekl:
Moje kalhoty jsou mokré ? Axel
>> Škoda tě ch kalhot, bylo by mi milejší, kdyby jsi mne nabodl.
>> Krá sně řeč eno, já bych tě taky rá d napíchl. Evo, ty mne
zná š ze všech lidí nejlíp, přitom jsem s tebou dě lal terapii, ale
teď má m pocit, že jsi ty analyzovala mne. Axel
>> Co má š za pocit, připadá š si nahý nebo mne chceš zabít?
>> Obojí. Jenže tě nezabiju, jednou jsem to chtě l, víš, kdy to
bylo? Axel
>> Tuším to.
>> Řekni to, prosím. Axel
>> No, když jsi mi navlíkl to trič ko, nemohla jsem dý chat.
Přitlač il jsi mi ho na oblič ej.
>> Ano, Evo, já tehdy vě dě l, že tě miluju a že to víš a bylo mi
to nepříjemné . Axel

>> Ano, já vím, ale souč asně si myslím, že má me své pocity
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vždycky pod kontrolou.
>> Evo, mnohdy ne, tuhle podivnou dohodu s tebou jsem akceptoval jen s tě mito aspekty: Ty mne miluješ, ale jsi natolik
rozumná , aby ses na mne nezlobila, že tvé ho psychologa jen
hraji. Nebo mne nemiluješ a pak jsem skuteč ně jen tvý m psychologem. Axel
>> A?
>> Co a? Axel
>> To mi nestač í.
>> Souhlasí, nikdy jsem nebral v ú vahu, že tě miluju. Axel
>> Ano, to byla tvá chyba. Já vě dě la, že mne miluješ a
všechny tyhle zbyteč nosti jsem chtě la akceptovat jen společ ně
s tvou lá skou, jinak se mů žeš vytratit.
>> Evo, já se vytratit nemů žu. Axel
>> Vím, miluješ mne.
>> A ty? Axel
>> Žá dné strachy, já tě taky miluju.
>> Ty bestie, Evo, co by bylo, kdybychom se nemilovali? Axel
>> Nic, co by mě lo bý t?
>> Sex, Evo? Axel
>> Ano, sex bych chtě la mít, a obč as se ně co najde.
>> Nechceš žá dné ho partnera? Axel
>> Ne, Axel, proč ? Aby mne šikanoval a dě lal si vlastnické
ná roky? Ne, díky.
>> Evo, mě la bys mne rá da za partnera? Axel
>> Ano, tebe ano.
>> Jsem jiný ? Axel
>> Ne, doká žeš bý t docela pě kný vů l, jak jsi se choval k ní, to
bylo sprosté .
>> Evo, a když budu jednoho dne k tobě taky takový ? Axel
>> Nebudeš. Axel, já vím, sama se divím, odkud to vím, ale
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ně jak to zvlá dá m. Nikdy se ke mně nebudeš chovat tak,
jako k tě m.
>> To snad ne, to ty víš? Axel
>> Ano, Axel, vím, nebo ses snad vů č i mně ně kdy takhle
choval?
>> Ne, Evo, ale když budeme spolu, nezmě ní se to? Axel
>> Ne, my spolu žít nebudeme, a když, tak jenom tři mě síce,
to je ochrana taky pro mne, a já odejdu, nebo ty, až to skonč í.
>> Evo, ty jsi ná dherná . Axel
>> Ach, kecy, to už jsi o mně vě dě l.
>> A proč povoluješ jiný m žená m dva roky a sobě jen tři
mě síce? Evo, ty jsi tak veliká , já tuším leccos, ale tohle nikdy.
Přesto, Evo, řekni mi, proč nežá rlíš? Axel
>> Axel, nelíbí se mi ti to říkat.
Ptala jsem se sebe samé . Odpově ď zně la: Tohle nemá m zapotřebí. Tak to je.
Přestá vka.
>> Proč nic neříká š? Evo, já přemý šlel, zda by ti to mohlo v
našem vztahu uškodit, nemyslím, mezitím už tě zná m natolik,
že vím, co bys řekla. Axel
>> Ano, je to skuteč ně tak, co se mnou má š, to nebudeš mít,
doufá m, se žá dnou jinou ženou, a já se žá dný m mužem, teď je
to venku a mně se dě lá špatně .
>> Má m říct, že jsi namyšlená ? Axel
>> To je to nejhloupě jší, co tě mohlo napadnout.
>> Poč kej, Evo, má š to se Sašou. Axel
>> Ne, Axel, to není pravda.
>> Díky bohu, už jsem myslel, že ná s vidíš jako jednoho
č lově ka. Axel
>> Blá zníš?
>> Ne, ale ty mluvíš s ním a o ně m stejný m tó nem, jako se

mnou. Axel
>> Axel, to tě ale tvoje znalosti trochu nechaly ve štychu, to,
co u mne má te společ né ho je, že vá s momentá lně oba
potřebuju, nic víc.
>> Evo, odkud víš o mý ch citech vů č i tobě ? Axel
>> Axel, udě lal jsi chybu, vě dě l jsi, že tě má m radě ji za
krá sné ho blbce, a doká zal jsi mi, že to je víc a přiná šíš mi
obě tní dary, že žasnu, ty žasneš, a Liana to nepochopila.
Samozřejmě to jde lehce, když řekneš, že mne miluješ, ale je
v tom víc, jsi na mně zá vislý a to se mi nelíbí, chci tě mít jako
rovnocenné ho partnera.
>> Evo, to snad ne, takhle to obracíš? Axel
>> Ne, Axel, také já jsem zá vislá na tobě , je mi líto, ale ne
snad přece? Prostě visíme jeden na druhé m.
>> Doslovně . Axel
>> Ale poč kej, takhle se mů žeme pořá d brzdit.
>> Ano, Evo, když jsi říkala: Co už je na tom, já tě přece také
miluju, v tom to bylo, tady jsi chtě la získat převahu. Nebo
s tím ruč níkem. Axel
Jednou jsem Axela zavolala, prá vě se sprchoval a bě hem naší
normá lní komunikace mluvil o tom, ž e mu sklouzl ruč ník a
sedí tady nahý. Řekla jsem mu, ž e mne to nudí.
>> Ano, taky, vidíš, takhle se mů žeme pořá d kontrolovat a ty
mne nemusíš zabíjet.
>> Nezabiju, když, tak jenom malič ko. Evo, proč to všechno
víš? Axel
>> Axel, má m oč i otevřené , jen když se podívá m na tebe,
oslň uje.
>> Evo, to všechno souhlasí, taky mne modeluješ, aniž by ses
na mne dívala, proč bys mne nemě la vidě t, jaký jsem? Co je
vlastně tě žší? Axel
>> Příště , Axel, ale je možné , že modelovat duši a tě lo je stejné .
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194 >> Evo, já tě miluju, miluju tě . Axel
>> Na to zapomeň , prosím.
>> Proč ? Axel
>> Říká me to moc č asto, řekni radě ji tanč íš, Axel, rok jsem
na tuhle vě tu č ekala, pořá d budu č ekat na podobné tvoje vě ty.
>> Ano, Evo, jsi vě tší než já , proto ke mně vždycky sestupuješ,
proto má m pocit, že jsem u tebe vždycky menší. Axel
>> Axel, já jsem normá lní, jenom tě miluju.
>> Evo, my už ten vzá jemný obdiv nesneseme, musíme spolu
do postele. Axel
>> Nebo odcestovat.
>> Nebo obojí. Evo, proč to ode mne byla chyba, říct ti, že
č tu taky tak hodně , jako ty? Axel
>> Ve mně se rozevírá prá zdnota, jako bych to byla já , kdo ti
musí říct, co má š dě lat.
>> Ale ty taky nevíš všechno. Axel
>> Díky bohu, Axel, že ses zapojil. Víš teď , co myslím tou
zá vislostí?
>> Ano, Evo, to je naše podvě domí, ví to lé pe, než my dva.
Axel
>> Ano, Axel, vždycky ná m ukazovalo, kde dě lá me chyby, musíme spolu spá t, abychom se zase trochu srovnali, a pak se
uká že, kdo si vytá hne kratší sirku.
>> Kdo to bude, co myslíš? Axel
>> Poč kej, zeptá m se své ho podvě domí.
Přestá vka.
>> Říká mi, že kdybych to řekla, byla bych pě kně blbá .
>> Jako moje, Evo, chtě l jsem mít nad tebou moc, kterou
má m vždycky u jiný ch ženský ch, ale u tebe už jsem prohrá l. On
>> Axel, milá č ku, mlč . Druzí, a ně kdy také ty, musíte vě řit, že
jí vlá dneš i nade mnou, bude to pro mne lepší.
>> Ano, Evo, vlastně jsem ti tím chtě l říct, mů žeš vyprá vě t, že

spolu spíme. Axel
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>> Axel, to nedě lá m, co je mi do lidí.
>> Evo, já jsem bohužel taky takový. Axel
>> To nevadí, podívej, řekla jsem Doris, vlastně tobě tenkrá t
v hotelu Cosima, aby ti řekla: Nech mne na pokoji, už tehdy
jsme oba vě dě li, jak to s ná mi je.
>> Evo, jenže jsem si myslel, že jsi jí řekla, aby mi zatelefonovala. Axel
>> To je žvá st, křič ela jsem na celou kantý nu: Nedě lej to!!
>> Zatracená ženská . Axel
>> Ano, neřekla ti to, nemě la k tomu dost odvahy.
>> Evo, já jsem jako všichni. Axel
>> Ne, Axel, to bys nebyl tady.
>> To je pravda, Evo, proč ? Axel
>> Protože mne nepotřebuješ, pro vě du už ne, pro sebe už ne,
pro nikoho, a přesto jsi tady.
>> Ano, a svatba? Axel
>> Ty tu svatbu taky potřebuješ, s tě ma ženský ma už je to zlé .
>> Ano. Axel
>> Ona by pro tebe udě lala všechno.
>> Ano, polyká sperma, a kdybych jí moč il do pusy, taky by si
to dala líbit. Axel
>> Já vím, sně dla by tvoje hovno. Axel, prosím tě , odejdi od
ní, jinak se stane ně co hrozné ho, zabije tě nebo ty ji nebo mne,
opusť ji, prosím.
>> Já nevím, Evo, není to jen žá rlivost, co z tebe mluví?
Kromě toho pak budu sá m. Axel
>> Blá zníš, já jsem v tvé hlavě , jako ty v mé . Nevím, co to je –
žá rlivost?
>> Ano, Evo, co mi tady tak rovnou říká š,
to ještě nedoká zala žá dná . Axel
>> Axel, já vím, je to pro mne legrač ní, že si všichni lidé
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myslí, že je to obrá ceně , že já bě há m za tebou.
>> Ano, já vím, a ty s tím doká žeš žít. Axel
>> Musím, než se najde ně co jiné ho.
>> Evo, a Mallorka? Axel
>> Axel, to nebylo hrané , opravdu jsem se na tebe zlobila,
leda že bys ji 14 dnů souložil a líbilo se ti to.
>> Ne, tak to nebylo. Axel
>> Škoda.
>> Jsi opravdu taková ? Axel
>> Ano.
>> Evo, v hotelu Cosima jsem přece říkal, že tě miluju. Axel
>> Ano, bylo krá sné , naše první vyzná ní lá sky.
>> Ano, a ty jsi řekla: Já tebe přece taky, co je na tom, to bylo
vá žně cool. Axel
>> Ano, mně se to taky líbilo.
>> Evo, co jsem říkal před tím? Axel
>> Že nejsi rá d, když ně co vyprá vím v kantý ně .
>> Ano, co jsi vů bec vyprá vě la, a prý jsi taky křič ela? Axel
>> Ano, křič ela jsem, to je pravda.
>> Co jsi křič ela, mů žeš to opakovat? Axel
>> Ano: Nedě lej to! To jsem vykřikla. Co říkala ona?
>> Že jsi křič ela, já ho miluju nebo on miluje mne, ně co podobné ho. Axel
>> To nesouhlasí, to jsem neudě lala, omluvila se mi za to.
>> Co udě lala? Axel
>> Ano, řekla, kdyby vě dě la, jak se vě ci mají, nezavolala by ti.
>> Proč by mi nemě la zavolat? Axel
>> Axel, já o tom přece sama s tebou mluvila, před vteřinou.
>> No prá vě , a? Axel
>> Ano, ona se tě přece ptala, zda u tebe smím
dvě noci přespat.
>> Ano, a? Axel

>> Co a, pak přišla a říkala, že nemá š č as. A já jí řekla, vidíš, 197
já ti říkala, že nemá š telefonovat.
>> A dá l? Axel
>> Nic dá l, řekla, teď pů jdeš do hotelu Cosima a opiješ se.
Udě lala jsem to.
>> Evo, neřekla jsi, že mne miluješ? Axel
>> Ne, Axel, to jsem neudě lala. Je to špatně ?
>> Ne, ale nekřič ela jsi: On mne miluje? Axel
>> Ne, to jsem jenom zamumlala. Když jsem položila sluchá tko, s tebou.
>> Takže, tu situaci si ještě pamatuješ, popíšeš mi ji? Axel
>> Ano, položila jsem, protože vešla dovnitř.
>> Já vím, to jsi mi řekla do telefonu, a pak? Axel
>> No, pak jsem šla ke stolu a zamumlala, on mne miluje.
>> A já mumlal nahoře. Axel
>> Jak prosím?
>> Ano, já mumlal nahoře a ty dole, to je legrač ní. Ano, Evo,
ale nahoře byly ty druhé dvě ženské , Tina a ta druhá . Ty to
slyšely, ona, ta svině , jde k telefonu a zavolá mi. Ptají se, kdo
to byl a jdou dolů , dole pak ti řeknou, on nemá č as, a ty jsi
řekla: Já vím. Pak říká Doris: Já mu volala a ty řekneš: Přece
jsem ti říkala, abys to nedě lala. Tahle vě ta, vyprá vě la mi Tina,
ta nesedla k tomu, co jinak vyprá vě ly. Axel
>> Jak by mohla. Přece jsem na celou kantý nu křič ela: Nedě lej to! Ona to udě lala, myslím, říkala jsem: K tobě nepů jdu
nikdy. Axel, já byla celá vedle, já skuteč ně v ten den opustila R.
>> Ano, já vím, Evo, to je přece pochopitelné . Řekla jsi, že se
za ten telefoná t omluvila? Axel
>> Ano, řekla, kdyby vě dě la, jak se vě ci mají, neudě lala by to.
>> Jaké vě ci, co tím myslela? Axel
>> Přesně na to jsem se jí taky ptala. Neodpově dě la mi, opakovala jenom, kdyby vě dě la, jak se vě ci mají.

198 >> Evo, ono jí došlo, že se milujeme a chtě la to znič it. Axel
>> Proč ?
>> Evo, já nevím, ona se do mne opravdu zamilovala,
co jsi o mně vyprá vě la? Axel
>> Axel, nic, jenom že jsi byl vždycky po ruce, že jsme asi
rá di spolu.
>> A o té době teď ? Axel
>> Dá l nic, než co se stalo, Meyrink a katalpa, nic víc.
>> A o homosexualitě ? Axel
>> Nic.
>> Skuteč ně nic? Axel
>> Ne, jak taky, vyprá vě la jsem jí, že zná m všechny tvoje kamará dky, že bys se mnou chtě l spá t a pak jí má m říct, že si
myslím, že jsi teplý ?
>> To je pravda, a Tesa? Axel
>> Axel, co mně je do toho, když jsi za ní bě hal, že tě musel
její přítel odehnat, mně to je jedno.
>> To ti vyprá vě la? Axel
>> Ano, ten več er, kdy jsi říkal: Žá dná potřeba. To bolelo.
>> Já vím, Evo, tahle svině . Axel
>> Ten več er jsem taky řekla: Mne tvoje ženské nezajímají,
a já bych v tomhle domě už nechtě la slyšet tvoje jmé no.
>> Ano, tenkrá t triumfovala, tehdy več er. Axel
>> Ne, ne docela, já si lehla do postele a spala. To vidě la,
když se vrá tila.
>> Evo, ta tě tak nená vidě la. Axel
>> Proč , Axel?
>> Evo, to ti teď nemů žu vysvě tlit, nená vidě la tě a basta. Axel
>> O. K.
>> Evo, vzpomíná š si, co jsem vždycky říkal: To je zá zrak, že
ještě žiješ? Axel
>> Ano.

>> Chtě li, abych tě zabil. Axel
>> Axel!!
>> Ano, Evo, pro ně jsi mrtvá . Axel
>> Proč ?
>> Evo, já to nevím, ty ženské se na tebe zlobí, já nevím proč .
Axel
>> To je přece hrozné .
>> Nepomů žeš si, když to řekneš. Axel
>> A co má m říct?
>> Evo, já tě chtě l zabít. Axel
>> Axel, ty?
>> Ano, Evo. Axel
>> Ale proč ?
>> Já nevím, chtě ly tvou smrt, asi proto, že jsem krá sný. Axel
>> Axel, pokrač uj.
>> Ano, Evo, je mi to líto. Axel
>> Axel, do toho přece nikomu nic není, že jsi krá sný.
>> O. K., Evo, pozdě ji. Chtě ly tě tím vydírat, a moje hloupá
koza mne vydírá s tebou, proč , to nevím, ale je to tak, protože
cítí, že se milujeme, proto – to v jejich oč ích nesmíme, a pak
přijdeš a řekneš: Mě j si kamará dku. To ti samozřejmě nevě ří.
Proč vů bec jsi chtě la, abych mě l přítelkyni? Axel
>> Nechtě la jsem si s tebou zač ínat, chtě la jsem, abys mi nemusel slibovat nic, co bys nemohl dodržet.
>> Rozumím, a všichni se do toho ně kdy vžijí, komu se to
zrovna hodí do krá mu: Pyj, ty mne nechceš, homo, jsi posedlá
sexem, podle toho, a všichni se podílejí, jenom Saša ne, proto
na ně m tak visíš. Axel
>> Ano, všichni, č á steč ně i ty.
>> Evo, já tě miloval a miluju tě pořá d, jako předtím, jak bys
řekla. Axel
>> Ano.

199

200 >> Je to tak, Evo, chtě l jsem tě zabít, když jsem zjistil, že tě
miluju, ty mů j malý Buddho. Evo, oni používají slova, ale
nemluví, myslí si jenom hovadiny. Ta koza, ta ještě bude trpě t
za všechno, co ti udě laly, musím si tě vzít. Axel
>> Nemusíš.
>> To by bylo ještě hezč í, kdybych musel. Chceš si mne vů bec
vzít? Axel
>> Ano, chci.
>> Já se tak stydím. Evo, kdybych tě zabil, doká zaly by to.
Axel
>> Axel, ty by ses mne předtím zeptal.
>> Ano, a kdyby ne? Axel
>> Ano, to je pravda, R. se taky neptá , jaké to bylo, ten hned
zač ne nadá vat. Nebo mne bít.
>> No prá vě , lidi kolem tebe jsou pě kné svině . Axel
>> Axel!!
>> Evo, oni ti nevě ří nic. Axel
>> To je mi přece jedno.
>> Evo, já jsem taky takový. Axel
>> Axel!!
>> Evo, co pro tebe mů žu udě lat? Axel
>> Nevím, nic mne nenapadá .
>> Evo, představ si, tvoje přísavka vždycky bě žela k Doris
a pak drbaly. Axel
>> O č em?
>> Neptej se mne, udě lala jsi dobře, že jsi ji neoslovila. Axel
>> A ty hloupé řeč i o Sašovi?
>> Evo, to bylo jenom, protože jsi pořá d říkala, že jsem teplouš. Axel
>> Co jsem říkala, nikdy!
>> Já vím, jenže ta svině to vyklá dala. Axel
>> Takové svinstvo.

>> Ano, ty jsi dokonce na to přistoupila, chtě la jsi spá t s ná mi 201
obě ma. Axel
>> Axel, to je mi líto.
>> Evo, ty jsi normá lní, víc než to, já tě obdivuju, vzpomíná š
si na ty asociace? Co by sis přá la, abych dě lal v budoucnu?
Axel
>> Zavolá š mi a řekneš: Dal jsem jí toho Buddhu.
>> Ano, já nevím, zda to udě lá m, jsem zvyklý, že ženy nadbíhají mně . Axel
>>Ach ne, my spolu nikdy nebudeme.
>>Proč ne? Axel
>> Já jsem na to taky zvyklá .
>>Evo, tvoje hloupost zvítě zila, já ji miluju. Mů žeš prosím
opakovat tu scé nu z kantý ny?
Když jsem to udě lala, ̌rekl: >> Já jsem ale vů l.
>>Ne, Axel, chtě l jsi, já to chtě la tak vidě t, v té době to bylo
jedině sprá vné , že se přidala, tahle svině , za to jsme nemohli.
>> Evo, já vím, ale stejně je mi to líto. Axel
>> Nemusí ti to bý t líto, já taky nic neudě lala.
>>Jak sis to všechno dala dohromady? Axel
>> No, já myslela pořá d na Manis, jak říkala: Dneska říká š
ně co jiné ho, než vč era. A tak to fungovalo dobře.
>> Evo, co si teď o mně myslíš? Axel
>> Ve volné m č ase jsi mů j psycholog a dě lá š to dobře. A já
bych chtě la zapomenout ten več er, jinak bych tě musela vidě t
jako svini.
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U ANDĚLA, O TŘI DNY POZDĚJI
Tak jsem zpá tky v Mü llerstrasse, se Sašou jsme se nevidě li
č asto, ale přece jen obč as. Jednou mne doprová zel na več írek
do hospody. Potkala jsem partu č eský ch emigrantů . Jeden
z nich byl Sepp Slová k, fotograf, a byla tam i jeho ž ena,
textařka z rá dia Svobodná Evropa. Nikdy jsme nebyli zvlá štní
kamará di, už proto ne, ž e Slová k mě l agenturu, kde fotografoval mladá dě vč ata nahá a za to od nich ještě chtě l peníze, za
fotomapu, která jim mě la pomoct dá l – což nikdy nefungovalo. Byla u toho taky Jana, dobrá zná má tě ch dvou, kterou
jsem kdysi dá vno vzala ke Quicku, grafič ka jako já . Když
jsem se vrá tila ze zá chodu, Sepp mne oslovil.
>> Kdo to je? Sepp
>> To je mů j přítel. Já
>> Ně co nové ho? Sepp
>> Ne ne, jak dlouho zná m Sašu? Asi 18 let. Já
>> Tak ty jsi ho mě la vedle R.? Sepp
>> Ne, on je taky přítel R. Já
>> R. ho zná ? Sepp
>> Samozřejmě , přece byl dva mě síce u ně j na ostrově , naposledy u Jarka a tak. (Nevlastní syn Jany, která sedě la u
stejné ho stolu.)
>> A ten, co si tě chtě l vzít? Jana
>> Ach tak, pravda, ty zná š našeho krasavce. Já
>> Jasně , zná m ho, s tím jsme se sezná mily společ ně . Tehdy
u Quicku. Jana
>> Ano. Já
>> Ty má š ještě jednoho? Kolik chlapů má š? Sepp
>> Momentá lně tři, zasmá la jsem se.
>> Ale říkala jsi, že bys případně šla do Prahy. Co bys
udě lala s tím haré mem tady? Sepp

>> Myslím, že jeden, druhý nebo i ten třetí by přišli za mnou. Já 203
>> Ten prostřední už i mluví č esky. Jana
Je ú ž asné ,
jak č lově k doká ž e podlehnout omylu,
ž e krá sné je také dobré .
>> Ano, ale já mu to zaká zala, zkouší to, ale já mu odpovídá m ně mecky. Já
>> Evo, budeš se vdá vat? Jana
>> To se mě ptala i ta, co jsem u ní bydlela. Řekla jsem jí,
pokud bych chtě la bý t vdaná , tak vdaná zů stanu. Já
>> Ptal se tě zase? Jana
>> Ano, před č trná cti dny, ale teď už mne to nešokovalo tolik,
jako posledně . Já
>> Už sis na to zvykla. A co jsi mu řekla tentokrá t? Jana
>> Že to taky chci, ale když se mne zeptá ještě jednou, tak se
otoč ím a řeknu: Ano, vdá m se, ale za tá mhle toho, se smíchem
jsem uká zala smě rem k Sašovi. >> Ten je totiž nejchytřejší
muž v nakladatelství Arabella, vyprá ví se to o ně m. Já
>> Ano, a ten druhý je nejkrá sně jší muž na svě tě . Jana
>> Taky si to myslíš? Já procestovala celý svě t a skuteč ně
není nikde krá sně jší muž, než je on. Já
>> Tak on není žá dný fantó m? Myslel jsem, že mi to jen tak
povídají, ale když to říká Jana, tak to bude pravda. Sepp
>> Ano, je to tak, není to žá dný fantó m. Já
>> Co sis pomyslela, když jsem ti řekla, že má m č isté ho
chlapce? Jana
>> Že jsi ulovila ně co podobné ho, jako je Axel. Já
>> Takový je jen jeden, on je vá žně ten nejkrá sně jší, a vů bec.
Jana
>> No, má taky svoje chyby... Zatraceně , nemá . Já
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>> A co s nima dě lá š, když s tebou chtě jí spá t? Sepp
>> Plá cnu je přes ocas a je zase klid. Já
>> To je ale pitomá odpově ď . Sepp
>> Proč ? Nemyslím, že tě to opravdu zajímá , nejsi žena, proč
bys to mě l vě dě t? Já
>> Má š pravdu, Evo, řekla Vě ra, jeho ž ena. >> Na hloupou
otá zku hloupá odpově ď .
>> Ach, to je dobré , jiné dě lají všechno proto, aby dostaly
ně jaké ho chlapa, a ty přijdeš, má š dva nejlepší a ptá š se, kde
jsou tady ti muži? Mohla bys psá t recepty, jak získat jednoho
nebo i více chlapů . Sepp
>> Jo jo, recepty jsme v nakladatelství psaly, ale jak chceš
vytvořit recept na přá telství, které už trvá 22 let? Já
>> Ano, to vlastně nejde. Proto jsi k tě m mužů m taková , má š
takový background. Sepp
>> No ano, trochu mě formovali, ale u toho byli i jiní lidé ,
například Helena. Já
>> Má te tady ně kde jeho fotku? Nebo ho sem přiveď . Sepp
>> Ano, to bych mohla, a fotku? R. ho fotil na chatě . Ale
přivé st ho sem, to vlastně nejde, nerada s ním ně kam chodím,
radě ji s ním sedím v kuchyni. Já
>> Aha, ty jsi taková sbě ratelka umě ní jen pro sebe? Sepp
>> Ne ne, ale skuteč ně s ním nikam nemů žeš, ženské mu
vrhají pod nohy svá pohlaví. Já
>> Toho bych rá da vidě la. To snad ani nemů že bý t
pravda. Vě ra
>> Je to pravda, jedna kvů li Evě spá chala sebevraždu. Jana
>> Aha, to už taky víš? Je to svinstvo, já si to na sebe nevezmu, i kdyby mi to řekl tisíckrá t – ostatně , Vě ro, Helenin
bratr je taky krasavec. Já
>> Evo, jako Axel není žá dný, ten je neobyč ejně krá sný. Jana
>> Nee, já to tak nevidím, pro mě z porcelá nu není. Já

>> Ty si porcelá n dě lá š sama, nebo? Jana
>> Ano, jednu mu vlepím, když je třeba. Já
>> Tak pevně ho držíš? Sepp
>> Ne, nedržím ho. Seppe, mysli si, co chceš, mně je to jedno,
je to skoro jako Schindlerů v seznam, neuvě řitelné , ale je to
mů j život, a jak ho držím, na to stejně nepřijdeš, my na to
nepřišli za 22 let, jak to chceš doká zat za pě t minut? Já
>> Ale takhle zníš, Evo, když s ním mluvíš. Jana
>> To ano, ale jen před lidmi, když jsme sami, pak jsme
k sobě milí. Já
>> Já vím, Evo, gratuluji. Jana
>> Je taky hrozně inteligentní a mluvíme spolu, až to dá l
nejde. Kdybys ho vidě la, myslela bys, že neumí do pě ti napoč ítat, ale se mnou mluví jak vodopá d. Já
>> Evo, kolik jeho přítelkyň už se zabilo? Sepp
>> Pokud vím, tak jenom ta předposlední. Já
>> Znala jsi je všechny? Sepp
>> Ano. Já
>> Kolik jich mě l? Sepp
>> Šest. Já
>> No jo, tak to ještě jde. Sepp
>> Jede po Evě , je jako pejsek, a to dodnes, Eva musí jen zavolat a už bě ží. Jana
>> Aha, jeho přísavka, moje přísavka, vyprá vě la o tom? Já
ani nevím, jak se jmenuje. Já
>> Conny se jmenuje. Jana
>> Vyprá vě l mi, že už se pustila. Já
>> Ano, Evo, taky kvů li tobě . Jana
>> Potom mi taky vyprá vě l, že odteď bude udá vat lidi, že už
jich má plné zuby. Kdyby mohli, chtě li by ho přesvě dč it, že
má m tam dole pyj nebo že jsem lesba, on zase prý je teplý, no,
jsou dobytek. Já
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206 >> Evo, já to vím, jak to, že to víš ty? Jana
>> Říká mi všechno, a to, co si vyprá vě jí o ně m, to mi řeknou
sami. Když jsem byla vdaná , byl klid, ale teď se to vaří. Já
>> Evo, vezmeš si ho? Jana
>> Chci ještě žít, a to by mě ně která zabila. Já
>> Evo, ty jsi super, chá pu tě . Jana
>> Jano, nemusíš, kdybych to ně komu chtě la vyprá vě t,
shořím jak papír. Já
>> Já ti ale stejně rozumím, víš, jak jsem přišla na to, že je to
pravda? Jana
>> Ne. Já
>> Když jsi mi nic nevysvě tlovala, došlo mi, že je to všechno
pravda. Jana
>> Díky, ani R. to nechá pal. Já
>> Ano, já to chá pu, je to jako pohá dka. Jana
>> A teď pů jdeš k baru a budeš to vyprá vě t ostatním,
všechno? Sepp
>> Co? Komu? Já
>> No tomu tam, u baru. Sepp
>> Ti přece všichni tá hnou spolu. Jana
>> No prá vě , ten to přece všechno ví. Já
>> Jak to? Sepp
>> Ti dva se mají velice rá di. Já
>> A R. s tím musel žít? Sepp
>> No jo, tak hrozné to není, Sašu jsem mu pů jč ila, jako kamará da. Ale R. řekl, že mu moc nepomohl, to je mi líto. Já
>> Evo, spí ti dva spolu? Axel a tamten? Sepp uká zal smě rem
k Sašovi.
>> Ach, to já nevím, to mne nezajímá , proč se tak hloupě
ptá š? Tam přece jeden sedí, zeptej se jeho. Já
>> Nechte toho, prosím, řekla Vě ra. >> Tak lidi žijí vedle
sebe a přece se neznají.

>> Ano, vidíš, lidi si vždycky ně co přimyslí a spirá la se toč í
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dá l. Nevím, kam až to má dojít. Já
>> Evo, já ti rozumím, řekla Jana. >> Musela ses mi vysmá t,
když jsi vidě la Vlastu. Já ti ale rozumím, nemá š tušení. Ale takový, na toho nemá m, to doká žeš jenom ty. Nejkrá sně jší muž
na svě tě a patří tobě .
>> Ano, Jano, pá r lidí to chá pe, ale já to vzdala, ně komu
ně co vysvě tlovat. Nejlíp tomu rozumí ten, co sedí u baru, ale
taky nechá pe všechno. Já
>> Evo, prosím tě , promiň mi tu otá zku. Sepp
>> Mně se omlouvat nemusíš, mne to nijak zvlá š̌t nezajímá . Já
>> Evo, to je vá žně nepochopitelné , a jak to s ním má š teď ?
Jana
>> Napiš to, řekla Vě ra.
>> Jo jo, já to napsala, je to krá sná love story. Ach ano, teď
je ticho po pě šině , bě hem té katastrofy – myslím rozvodu –
jsem ho poprosila, ať si opatří přítelkyni, a ta teď nechce odejít. Já
>> Mohla by vá m zahřívat postel. Sepp
>> Nejen to, ještě horší vě ci, mi je pořá d ještě špatně , když na
to myslím. Ta je tak blbá , ty ženské vidí jenom tu krá su. On je
chudá k, nic jiné ho, řekli jsme, že natoč íme porno a budeme ho
prodá vat v nakladatelství Arabella. Na tom zbohatneme. Já
>> To bych vě dě la ještě pá r dalších nakladatelství, kde byste
ho mohli prodá vat. Jana
>> Nebo prodá m jej, za 1000 DM na den, bez zá ruky. Já
>> Má on ho vů bec? Sepp
>> No jasně , že ho má , já ho nemá m. Já
>> Odkud to víš? Sepp
>> Jednou jsme spolu byli v sauně . Já
>> Nech to, Seppe, prosím, po tě ch 22 letech to musí vě dě t,
ne? Vě ra

208 >> Je lesbická , zeptala se nepříliš chytrá cizí ž ena.
>> Ne, Eva není lesba, to vím na 100 procent, zná m ji už
dlouho. Jana
>> Evo, jak to teda s nimi dě lá š? Sepp
>> Všechno se to odehrá vá jenom v hlavě , mentá lně . Já
>> V hlavě dostá vá š orgasmus? Sepp
>> Ano. Já
>> Ty si to představit neumíš, ale já tomu vě řím. Vě ra
>> Je to tak. A teď jdu ke své mu Sašovi, my se tak milujeme.
Odešla jsem k baru.

PO ANDĚLU
Když jsme přišli nahoru, řekl Saša: >> Zavolá me mu?
>> Komu, zeptala jsem se.
>> No, jemu přece.
>> Ne, to snad není možné , já myslela, že je to jen tak, kdyby
přišel... Mluvil jsi s ním?
>> Ano, přišel by. Saša
>> Já nevím, má m s ním bý t poprvé sama nebo jak? Já si to
ještě nerozmyslela. Ne, příští tý den má narozeniny, ať ná s
pozve.
>> Ano, uvá žeme si rů žové mašle a pů jdeme za dá rky. Evo,
doká zala bys to vů bec?
>> Ano, ale řekni mi, prosím, jak dlouho ještě potrvá tenhle
syndrom Axel? Kdy to skonč í?
>> Nikdy, jako s ná mi.
>> Ty mi dě lá š nadě je, já ho minulý tý den vyhodila kvů li té
blbé krá vě , co ta mi povídala, a on řekne: Přá telím se s ní už
rok. Ať jde do há je, ať si s ní má pě t dě tí, doufá m, že budou po
mamince, taky tak blbé , jako ona. To bych mu přá la.
>> Evo, on s ní žá dné dě ti mít nebude, my se milujeme. Saša
>> No to je dobré , tak mne prosím nechá te na pokoji, ano?
>> Evo, my se sblížili až díky tobě .
>> Ach ano, souhlasí, ty taky tolik mluvíš o mé m zadku.
>> Ano, má me stejný syndrom, opravdu bys to udě lala? Saša
>> Ano, přece jsem to řekla, když jsme spolu poprvé spali.
>> On říká , že to byl jeho ná pad.
>> Není jenom krá sný, je taký blbý. Ty jsi mů j zadek líbal, to
bylo krá sné .
>> Evo, co cítíš, když ně kdo miluje tvů j zadek? Saša
>> Bě há mi mrá z po zá dech.
>> Pak je to sprá vně , muži to cítí taky tak.
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>> Ano, já jsem ve vě cech sexu trochu muž.
>> Ne, jsi žena, velice krá sná žena, my tomu o tobě taky
nevě řili, že jsi taková .
>> Ach ano, ty jsi taky myslel, že ho má m, proto se mnou
spíš?
>> No jasně , vždycky ho hledá m, když tě tak lížu. Saša
>> To je krá sné hledá ní, ale když se milujete, to mne nechá te
padnout?
>> Ano, myslel jsem si, že tomu budeš vě řit, ale tohle riziko
platí pro ná s všechny tři. Opravdu to chceš? Saša
>> Sašo, když ti to říká m, ale pak bude u mé ho zadku fronta.
>> Ne, my má me svoje metody.
>> Ach bože, vy spolu skuteč ně spíte.
>> Ano, to dě lá me.
>> Takovou jste si vyvinuli strategii a já vá m do toho vpadnu,
zasmá la jsem se.
>> Taky s ním mů žeš bý t, a on s tebou nebo já s tebou nebo já
s ním.
>> Pravda. Víš, Sašo, s mý m zadkem se dá mluvit, nechá se
přemluvit.
>> Takový komunista. Saša
>> Ano, bylo to krá sné , co jsi udě lal, ale mohl bys mu nabídnout víc.
>> Ach bože, to jsem si netroufal. Saša
>> O. K., příště , pokud ně jaké příště bude. Minulý rok jsme to
nezvlá dli, když budeme pokrač ovat tímhle tempem, tak za 720
dnů , nebo poč kej, udě lejme z toho rovnou č tyři roky.
>> Přestaň , vždyť uvidíš. Co jsi vů bec řekla v té hospodě ,
když se tě ptali, zda spolu spíme? Saša
>> No, že se to všechno odehrá vá v hlavě , ten se chlap tvá řil
podivně , žena řekla, že tomu vě ří a zů stali u té matu nestydatost. Musela jsem ještě říct, kdybychom spolu šli do postele,

pak jenom z nudy. Tě m jsem způ sobila druhý životní šok.
>> Proč ? Evo, ty smíš říkat, že spolu spíme, proč mne vlastně
tolik miluješ? Saša
>> Miluju tvou hlavu, v poslední době se to drobet posunulo.
Nemyslím, že bych to musela ně komu vyprá vě t, takhle je mi to
milejší, myslím.
>> O. K. Co má š radě ji? Saša
>> Sašo, přestaň , proč se mne tak hloupě vyptá vá š, ty mne
miluješ stejně .
>> To je pravda, a proč jsi jim už ně kdy způ sobila šok?
>> Když mne vidě li s Olegem a Helenou, to byli celí pryč .
A ta druhá žena, Jana, víš, co myslela, když se mne ptala,
jestli se mne Axel zase ptal ohledně svatby? Nejprve se musím
rozvé st s tebou, to jsem odpově dě la, s tebou se ale rozvé st nenechá m nikdy.
>> Evo, odkud to má š s tou nudou? Saša
>> Přece od ně j, on mi říká takové moudrosti, ten je šíleně inteligentní, to jsem nevě dě la.
>> Ano, já vím, když jsem ti to říkal, řekla jsi: Mluvíš o mé m
chlapeč kovi? Saša
>> Ano, to jsem řekla. Divila jsem se, že ty to víš a já ne.
>> Ano, já vě dě l, že ti to jednoho dne budu muset říct: Tvů j
chlapeč ek je chytrý. Saša
>> Ale ty jsi taky nevě dě l, co se tady celé ty roky dě lo.
>> Ne, od tebe ne. Saša
>> Aha, on taky mluví.
>> Samozřejmě mluví, s tebou ne? Saša
>> Ale ano, jako vodopá d, to říkala i jeho buchta: Tak jsi se
mnou nikdy nemluvil, jak mluvíš s Evou. Kromě toho musí
mluvit taky s jiný mi lidmi, Jana říkala, že umí č esky, já
na to, že mu to zakazuji. Pak pravila ta cizí žena, to že se
nesmí.
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212 >> Proč nechceš, aby s tebou mluvil č esky, Evo?
>> Vždycky odmítal se mnou mluvit dialektem, teď to má . A
pak ještě řekla, že se jedna jeho přítelkyně kvů li mně zabila.
Taková pitomost, on to chce vždycky há zet na mne, já to ale
neberu.
>> A co když to je pravda? Saša
>> Pak je mi to nesmírně líto, mě la jsem tehdy ně co udě lat,
když ke mně přišla. Ty jsi to taky nevě dě l, že za mnou bě há ?
Pak ještě řekla Jana: Evo, protože jsi mi to nechtě la vysvě tlit,
tak jsem tě pochopila.
>> Tady se mů žu přidat. Saša
>> A teď spolu spíte?
>> Proč se tak drze ptá š? Saša
>> No, to se v hospodě Sepp taky ptal. Ještě se mne ptal, zda
ho Axel vů bec má .
>> Co jsi odpově dě la? Saša
>> Ano, má . Sepp se přirozeně ptal, odkud to vím, tak jsem
řekla, že jsme spolu onehdy byli v sauně .
>> Evo, to je nejlepší odpově ď , jaká tě mohla napadnout, jsi
zatraceně chytrá . Lidi si, když řekneš sauna, už nepředstavují
nic dalšího, jako kdyby sauna byla cosi bezpohlavního. Ale
tvů j tó n, když ses mne ptala, nebyl tvů j, to byl tó n toho chlapa
v hospodě . Toho bys mě la klepnout přes ocas, s tou jeho špinavou fantazií. Musím se taky ně kdy nauč it č esky. Představ si,
ty si povídá š s Axelem a já vá m nerozumím. Saša
>> Myslím, že s ním nikdy č esky mluvit nebudu. Moje smů la,
že je tak krá sný.
>> Řekla jsi mu to? Saša
>> O
́ ano, Sašo.
>> To se ale vydě sil, pravda? Saša
>> Ano, ale musí si na to pomalu zvyknout. Víš, co jsem mu
řekla, když se mne ptal, zda si jej vezmu?
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>> Ano? Saša
>> Říkal, že ně co takové ho mu ještě nikdo neřekl. Řekla jsem
mu, asi ses ještě nikoho neptal. Kdy jenom tahle odysea skonč í?
>> Evo, opravdu to chceš? Saša
>> Ne, miluju vá s oba, jednou jsem mu napsala povídku, č etl
jsi ji?
>> Ne.
>> Nevím, proč mi pořá d lže.
>> Evo, on ti nelže. Milujeme tě oba, on má vá žně problé my
se svou krá sou. Saša
>> Já vím, u ná s by mu bylo dobře.
>> Ano, oba víme, že ná s miluješ, proto pro ná s nepřichá zelo
v ú vahu, že by jeden odešel, a ty jsi to stejně nikdy nenavrhla,
ale když chceš, aby to skonč ilo, zná m pá r...
>> Ne, už zase zač íná š a pak řekneš, že jsem se zmý lila.
>> Evo, kdybych tenkrá t vě dě l, co tím způ sobím, neřekl bych
to. Saša
>> Ano, ty mů žeš říct všechno a nakonec řekneš, bohužel to
byl omyl.
>> Evo, já se nemý lil, vě dě l jsem, že tě miluje, a teď to taky
vím, myslel jsem, že to chceš slyšet. O. K., R. ti nedovolil, abys
s ná mi šla na pivo, teď musí přihlížet, jak s ná mi žiješ.
>> A kde?
>> To ještě uvidíme. Saša
>> Já Axela zatím vyhodila.
>> Evo, dobře jsi udě lala, žes ho vyhodila. Saša
>> Blbec, vyklá dá tady ně co o ovulaci.
>> Evo, má š špatné svě domí?
Svě domí, vě domí vnitř ního soudního dvora v č lově ku.
>> Ne, vů č i komu? Já
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>> Vů č i nikomu, Evo, to jen R. ti to chtě l vždycky namluvit.
>> Ano, já vím, ale nepodařilo se mu to. Jak taky? R. mě l
vždycky přítelkyně . Od zač á tku. On je bez svě domí, všechno
vždycky popře.
>> Evo, tebe už nikdo nebude bít. Axel je jen kvů li tobě pod
tlakem. Ty s tvou tolerancí. A první kola s rumem byla taky od
ně j. Evo, ty mluvíš jen zlato, a já ti v tě ch letech taky nenaslouchal, jako ostatní. Celou tu dobu jsem miloval Uhla,
proč jsi ho nemě la rá da?
>> Protože nikdy nic neříkal, mluvil nanejvý š o pivu.
>> A co myslíš, proč on nemě l rá d tebe?
>> Protože si myslel, že jsem žá rlivá nebo zá vistivá , ale to
nejsem.
>> Přesně , Evo, musel bych se jen orientovat podle tebe
a všechno by šlo jak po má sle..
>> A já se orientovala podle Orientu.
>> Ty jsi vá žně geniá lní, taková vě ta nenapadne nikoho, už jsi
ji ně komu říkala?
>> Ano, panu Ganzovi.
>> Evo, ty jsi tak skvě lá , R. mi šel na nervy s tím svý m
vě č ný m ujela mi ruka, hledal ve mně mužské ho kumpá na, ale
já jím nebyl.
>> Já vím.
>> Vyprá vě l ti ně co? Saša
>> Nikdy nic.
>> Je dobře, nemusíš o ně m nic víc vě dě t. Evo, co má š u mne
rá da?
>> To přece víš, tvů j mozek.
>> Evo, a co má š rá da u ně j? Saša
>> Miluju ho jako č lově ka, jeho krá su nevidím.
>> Já vím, a tím ho drá ždíš, až neví, kudy kam.
>> To je jeho problé m.

>> Ale on je pořá d pod tlakem, protože si ně co předsevzal a
teď neví, jak dá l. Saša
>> Ať mi políbí zadek.
>> Ano, to jednoho dne urč itě udě lá .
>> A ty to teď udě lá š taky.
>> Ano, udě lá m, a ty budeš onanovat na mé pleši. Evo, řekla
jsi mu, že bys chtě la spá t se dvě ma muži?
>> Ano, že bych chtě la spá t s vá mi dvě ma.
>> Ale on si myslí, že to dě lá š kvů li ně mu. Saša
>> On není jenom krá sný, ale taky krá sně pitomý, to už jsem
přece říkala, byla jsem první, kdo ti to řekl.
>> A on si myslí, že to byl jeho ná pad.
>> Vždyť říká m, krá sný a pitomý. Přitom tu buchtu mě l taky
kvů li mně , říká .
>> Ano, všechno dě lá podle tebe. A já taky. Jednou jsi řekla,
že z ně j bude pasá k a teplouš, tak docela se to nesplnilo.
>> Co?
>> No, teplouš, má stejné problé my jako já . Saša
>> Jaké ?
>> Copak nevíš, co jsme zač ?
>> Ale ano, PPP.
>> Ano, to taky, ale ještě ně co.
>> Jste přihřá tí?
>> Jak se tomu říká sprá vně ? Saša
>> To přece já nevím. Homo?
>> Ne, Evo, ty to víš, jenom to teď nemů žeš říct, protože jsi
skuteč ně gé nius a ti zkrá tka mají problé my s tě mi nejjednoduššími vě cmi. Jak jsi docela vá žně říkala: 32+32=62. Saša
>> A ty si myslíš, že jsem blbá ?
>> No, to ano, ale víš přece, jak. Saša
>> Jasně , sá m jsi blbý.
>> Evo, já miluju tvou blbost a tvů j humor.
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216 >> A já tvů j, má mne nechat na pokoji a ne si ze mne pořá d
dě lat legraci.
>> Evo, to v žá dné m případě nedě lá , i když to tak ně kdy vypadá . Saša
>> Já to vím, Sašo, ale co to všechno má znamenat?
>> Evo, on tě miluje.
>> Už zase zač íná š? Zase pak řekneš, že jsi se spletl?
>> Evo, promiň , prosím, nikdy tě nepřestal milovat, č ekal na
tebe, přitom se stal trochu teplý, a já taky. Teď víme oba, že se
nevzdá š žá dné ho z ná s, proto jsme vyvinuli takovou strategii.

TŘI V SRPNU
Kaž dý je pě t minut denně blá znem.
Jde jen o to, tuhle hranici nepř ekroč it.
Když jsem zvedla sluchá tko, Saša řekl: >> 017...
Nechá pavě jsem se na ně j podívala a zavolala Janu.
>> Dneska nepřijdu domů . Ně jaký č as jsem u ní bydlela, protož e v Mü llestrasse to bylo nesnesitelné . Při sprchová ní mi
ruč ník sklouzl do vany.
>> Ach, promiň , prosím.
>> Nic se nestalo, prosím tě , Evo.
Když jsme lež eli v posteli, zeptal se na Axela.
>> Víš, Sašo, já myslím, že to skonč ilo, ještě poč ká m na svů j
hrníč ek, v ně m je pod poklič kou moje duše, a pak bude konec.
>> Mů žeš s tím žít? Saša
>> Musím, ono to není tak zlé , jde to.
>> On ti ten šá lek nikdy nedá .
>> No jo, já má m ještě jeden, ať si ho nechá .
>> Tak to opravdu skonč ilo?
>> Ano, Sašo, a co má bý t? Jeho ženská mi nadá vá , že
pá chnu, že má m vibrá tor, přeje mi smrt. A on mi řekne, to že
byla docela normá lní ná vště va, vyhodila jsem ho.
>> Ano, já vím, netušíš, jak dobře jsi udě lala, že jsi ho vyhodila.
>> Blbec, vyprá ví mi ně co o ovulaci, blboun. Zatraceně ,
chybí mi.
>> Ty jemu taky, plá č e tady zrovna jako ty. Saša
>> Tomu nemů žu vě řit, co to povídá š, no jo, pak řekneš,
zmý lil jsem se, jako posledně .
>> Ale Evo, já se nezmý lil, skuteč ně se třá sl.
>> Nechá pu.
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218 >> Ano, třá sl se, kvů li mně se třá sl. Saša
>> To není možné , vy spolu vá žně spíte?
>> Ne, ještě jsme spolu nespali.
>> Ach, on mne připraví o všechny moje přá tele.
>> Ano, takový je. Saša
>> Ale Sašo, já nechci ztratit taky ještě tebe.
>> Už jsi mne ztratila, nikdy jsi mne nemě la.
>> Nikdy jsem si nemyslela, že tě má m.
Když mne ně kdo dlouze políbil, ̌rekla jsem: >> Cože? To umíš
taky? A kdo mne teď políbil?
>> Evo, sedím tady u tvý ch nohou, já to nebyl, řekl Saša.
>> Já to byl. Axel
>> Co ty tady dě lá š? Já
>> Zavolali jste mne. Axel
>> Já tě nevolala. Já
>> To jsem byl já , ̌rekl Saša
>> Co tady dě lá š, zeptala jsem se znovu.
>> Přišel jsem kvů li vá m dvě ma. Axel
Polož il se na mé nahé tě lo a řekl: >> Miluju tě .
Já se zeptala: >> Obleč ený ?
Rychle se svlé kl a když byl nahý, otoč il se k Sašovi a políbil
jej. Axel řekl: >> Dívej se jinam.
>> Proč se má dívat jinam? Evo, chceš se dívat? Saša
>> Ano, vždyť je to hezké , když se líbá te. Já
>> Jednou řekla, že bude žá rlit, když mne uvidí líbat ně koho
jiné ho – ach tak, to platí jen pro ženy. Axel
>> Líbá š tady mé ho muže, jinak tady nikdo není, on je mů j
muž. Já
Oba ulehli a milovali se, já se chtě la ně kdy přidat, ale odstrč ili
mne, protož e byla tma, vykřikla jsem: >> Vy jste takoví nechutní chlapi, to není možné .
>> Evo, co to povídá š, kdo je tady nechutný ? zeptal se Saša.

>> On už R. mě l pravdu, že jsi nechutný ! Já
>> Co to vyklá dá š? Saša
>> Ano, je to tak. Já
>> Proč , co se stalo? Saša
>> Ně kdo mne odstrč il, vy blbci! Já
>> Evo, já tě neodstrč il. Saša
>> Já to byl. Axel
>> A proč ? Saša
>> Nechci, aby mne osahá vala, když spím s tebou. Axel
>> Je to tak? Saša
>> Ano! vykřikla jsem.
>> Proč jsi to udě lal, ty jsi mi ale pě kný chlapeč ek, přijdeš
sem a odstrká vá š Evu. Co tady dě lá me, tomu se říká skupinový sex a má to co dě lat se skupinou, tedy více než dvě ma,
okamžitě se tady Evě omluvíš nebo budeš mít co dě lat se
mnou. Evo, co jsi vlastně chtě la? A kromě toho je to pozitivní,
co o mně R. říkal, že se pokouším vyjít dobře se všemi lidmi.
Saša
>> To ano, ale já nevě dě la, kdo to byl. Já
>> A tak jsi ná m preventivně vynadala obě ma? Saša
>> Ano. Já
>> Prosím, promiň , Evo, řekl Axel.
>> Dobře, ale už to nikdy nedě lej. Já
>> O. K., ale budeš ně kdy žá rlit? Axel
>> Pojď , Evo, k mý m koulím mů žeš, řekl Saša.
>> Takový blboun, řekla jsem.
Když ti dva skonč ili, všichni tři jsme se políbili. Nešlo to
ovšem najednou, nové pozná ní.
>> Líbilo se ti to? zeptal se Saša Axela.
>> Ano, bylo to moc krá sné , nevě dě l jsem, že má š tak krá sný
pyj. Axel
>> A tobě , Evo, tobě se to líbilo? zeptal se mne Saša.
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>> Ano, té se to urč itě líbilo, jí s tou její špinavou fantazií,
řekl Axel.
>> Co tím myslí? zeptala jsem se.
>> Opravdu, co tím myslíš? zeptal se Saša.
>> No urč itě si pořá d představovala, jak to dě lá Detlef se
svý mi přá teli, tak jako Lea, jeho sestra, ta taky vždycky přihlíží, chtě la jsi to taky? Axel
>> Ten se zblá znil, řekla jsem znechuceně . >> Mluví jak ta
jeho buchta.
>> Ale skuteč ně , co to tady vyklá dá š, to je neslý chané ,
řekl Saša.
>> Ano, urč itě to chce už 25 let, opakoval Axel.
>> To urč itě nechce, jinak bych to vě dě l, já vím o Evě
všechno. Saša
>> Tak? Nevyprá vě la ti, že se s ním vyspala? Axel
>> Ne, asi to pro Evu nebylo dů ležité , proto mi to nevy
prá vě la. Saša
>> Byla jeho poslední, pak už spal jen s chlapama. Axel
>> No a? Ty a on, vy jste byli teplí už předtím, je to tak,
Evo? Saša
>> Samozřejmě , byl teplý, prostě se to stalo, já jej do postele
netahala, kromě toho to bylo jenom jednou, co má bý t? Já a
on, my víme, jak to bylo. Já
>> Já jen, že jsem nevě řil, že to bylo jen jednou. Ty jsi to
přece ně komu vyprá vě la. Axel
>> Nikomu. Michael, on a Lea s Detlefem bydleli, jemu to
Detlef řekl, já ne, co je lidem do toho? Je to ná hoda, že jsme
spolu byli tak dlouho kamará di. Já
>> Mně jsi to vyprá vě la. Axel
>> Ano, v hypnó ze, a potom, když to Michael vyprá vě l R.,
jinak to ode mne nikdo nevě dě l. Já
>> To je pravda, celá lé ta pracoval pro nakladatelství

Arabella a Eva to neřekla nikomu. Saša
>> To snad není možné , co jsem to způ sobil? Axel
>> Co jsi způ sobil? zeptala jsem se.
>> Nic, já to dá m zase do pořá dku. Axel
>> To doufá m, řekla jsem.
>> Ano, udě lej to, protože jednou je nikdy, a ono to už tak
bude, že to Eva nikomu nevyprá vě la. Saša
>> Mne to překvapilo, když jsi to vyprá vě l Lianě , je to moje
vě c a nikdo o tom nesmí mluvit, pokud to neudě lá m já .
>> Eva má pravdu, co jsi způ sobil v jejím životě , to už je
vá žně dost, řekl Saša. >> Já Evu zná m, chtě la skupiná č a já jí
to umožnil, protože bych pro ni udě lal všechno, ale takový
žvá st, co tady říká š, ne...
>> Ano, je to tak, Sašo, postavila se přede mne a řekla: Chci
tvou smrt, svině .
>> Ještě se neomluvila? Saša
>> Ne, kdeže, tenhle pá n říká , že to byla docela bě žná
ná vště va, prý by to dosvě dč ila, řekla jsem.
>> Ně co tam přece bylo s koncentrá kem? A proč vě říš, že by
to dosvě dč ila? Saša
>> Jak to, že to víš, vyprá vě l ti to? zeptala jsem se.
>> Ne, existují zá znamy, ale jak to, že ty víš, že by to dosvě dč ila? zeptal se Saša.
>> Když žere jeho srač ky!! vykřikla jsem.
>> Nikdy je nežrala, nejedla! Axel
>> No ano, ne ve skuteč nosti, vlezl sis na pohovku, v botá ch,
prá vě jako tady, omluvil ses a pak jsi řekl: Teď se ti vydě lá m
špatně , popadla jsem se za ž aludek.
>> Je ti prá vě tak zle, jako tehdy? zeptal se Axel.
>> Ano, je mi zle. Já
Saša se zeptal: >> Evo, má m ti ně co přiné st?
>> Ne, už je to dobré . Já
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222 >> Ale na tě ch pá ská ch nic takové ho nebylo. Saša
>> Myslel jsem, že to není dů ležité , řekl Axel.
>> Jak to, že to není dů ležité , ty manipuluješ pá sky? To se
nesmí. Saša
>> Co? On manipuluje pá sky, víš přece, jak jsem nemě la
rá da tu Blawatzkou, a pak manipuluješ pá sky? Já
>> Co, o tom už jste taky mluvili? zeptal se Saša.
>> Ano, už dřív. Axel
>> No dobrá , a co tam bylo s tím koncentrač ním tá borem,
Evo? Saša
>> No, řekla jsem, prosím, neříkej, proč si mne Saša chce
vzít, jinak by jí to bylo líto, že jsem neumřela v koncentrá ku,
že mne Hitler nezabil. Já
>> Žá dné koncentrá ky nejsou, kromě toho přišla Eva na svě t
po vá lce. Axel
>> Eva ví sama, kdy se narodila, jak to, že žá dné koncentrá ky
nejsou? V bý valé Jugoslá vii jich je spousta. Saša
>> Ano, v Jugoslá vii, ale ne tady. Axel
>> Co to má bý t, nevě říš, že Hitler zavraždil šest milió nů
židů ? Saša
>> Ne. Axel
Vlož ila jsem se do toho: >> Vyhoď ho, já ho sice nepozvala,
není to mů j byt, přesto tě prosím, vyhoď ho, prosila jsem.
>> Ježíši Kriste, popírá holocaust!, dodala jsem.
>> Evo, poč kej, mne by zajímalo, proč to říká . Saša
>> O.K. Já
>> Já si to takhle upravil, jinak bych s tím nemohl žít. Axel
>> On už přece není mladý ! řekla jsem.
>> Ano, je mu č tyřicet, ale to není žá dná omluva. Saša
Zvlá štní situace, myslím, ž e dokonce první a poslední, kdy
jsme si se Sašou nerozumě li.
>> No prá vě . Já

>> Ona ale taky nená vidí Jižní Ameriku a země by č lově k ne- 223
mě l nená vidě t. Axel
>> Evo, prosím, nechte mne, prá vě tak jsem se ptal sá m sebe,
proč to dě lá š, nepřišel jsem na to hned, musel jsem se nejprve
do ní vžít a teď vím, proč to tak je, nená vidí ná sledky toho, co
tam způ sobili Španě lé , ti tam pořá d ještě žijí a to ona vidí. Saša
>> Tak ať nená vidí Španě ly. Axel
>> To nejde, uč ila se španě lsky, a co by jí to pomohlo? Nic,
ale nemů že to nikomu vysvě tlit, tak řekne: Nená vidím Jižní
Ameriku. A basta. A já jí to vě řím, pravdě podobně bych reagoval stejně , proto tam nejedu, a kromě toho, Eva se narodila
v březnu, zamyslel ses ně kdy, kdy ji dě lali? Její rodič e ji chtě li,
udě lali ji bezprostředně po vá lce, na oslavu míru. Eva je
opravdové pová leč né dítě . A s tě mi cestami... Já už v mnohé m
Evu napodoboval, nevyšlo to vždycky, ale velice č asto. Zná m
ale mnohé , kteří zkusili udě lat ně co po Evě , ale nemě li její pozorovatelské nadá ní, shořeli jak papír, jak by Eva řekla. Ale já
jí vě řím všechno a má vždycky pravdu, i když to tak
zpoč á tku. Saša
>> Proč potom říká te, že je blbá ? Axel
>> Přesně , to je dobrá otá zka, řekl Saša. >> Myslel jsem si,
že se na to zeptá š, povím ti, že jsem Evě jednou řekl: Jsi inteligentně jší než já , a ona se proto tak naštvala, že mne má lem
zmlá tila. Ty nepřemý šlíš a vyprá víš to, aniž by ses zamyslel. Já
tě varoval před její blbostí, ona je ale všechno jiné , jen ne
blbá . Saša
>> No prá vě , jinak by toho nemohla tolik dě lat, pracovat pro
Focus. Ale proč říká te, že je blbá ? znovu se zeptal Axel.
>> Protože tomu jenom blbci vě ří, ona ví, že blbá není a to jí
stač í. Nedá vno jsem se jí ně co ptal a ona mi odpově dě la: Proč
se tak blbě ptá š, jsi přece sá m zrovna tak blbý,
jako já . Saša
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>> To snad není možné , ona je inteligentní. Axel
>> Samozřejmě , cos myslel? Saša
>> No, že je blbá . Axel
>> Ano, každý vě ří tomu, co mu přijde nejsnazší. Já
Pravda ně co vydrž í.
Nepraskne př i nejmenším dotyku jako mý dlová bublina.
I když do ní budete šťouchat celý den,
bude več er poř á d ještě celá .
>> Ale proč to neřekne? Axel
>> Proč by mě la bojovat proti vá m hlupá ků m? Saša
>> Evo, myslíš si, že jsem blbý ? Axel
>> Spíš ano, odpově dě la jsem.
>> To snad ne, vždyť jsi říkala, že mne má š za inteligentního
a že to se ti líbí. Axel
>> To ano, ale co z toho má m, když k tobě o vá nocích přijdu
a ty mi neotevřeš dveře. Já
>> Cože? Ty jsi ji o vá nocích nepustil dovnitř? Saša
>> No, ona mě la hned přijít Liana. Axel
>> Ty jsi takový vů l, nevíš, že o vá nocích musíš lidi pustiti
dá l, já ti garantuji, že nebudeš mít nikdy hezké vá noce, rozzlobil se Saša.
>> Já ho pak sama zavolala, vyklá dal mi ně co o ná vště vě
z Hamburku. Já
>> Ano, to je pravda, myslel jsem, že mne nemiluješ, kvů li
Lianě a tak. Axel
>> Co s tím má společ né ho Liana? zeptala jsem se souč asně
se Sašou.
>> No prá vě , že reaguješ naštvaně . Axel
>> Jak jsi na to přišel, všechny ostatní tvoje přítelkyně jsem
mě la rá da, až prá vě na tu pitomou kozu. Já

>> Ne, Evo, ony tě nená vidě ly, protože jsem tě miloval. Axel
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>> Takové svinstvo, prosím tě , nech toho, a nevyprá vě j mi, že
se Manis zabila kvů li mně ! Já
>> To jsi vyprá vě la ty! Axel
>> Ne, to jsi byl ty! Saša
>> Ne, já jsem to vyprá vě la jenom R. Já
>> A ten by si dal pozor, aby to nevyprá vě l dá l. Saša
>> To jsem nevě dě l, vydechl Axel.
>> Není divu, já taky nevě dě l, že Eva nic nepoví dá l. Evo, to
je přesně jako s Elou a Brigitte. Ten muž, to jsem já , ten, co se
pořá d potlouká kolem a je prý s tebou ženatý. Já řekl, že ná s
titulují starý manželský pá r a on to vyprá vě l jinde, tak jsem
přišel na to, kdo v Arabelle vždycky ně co předá dá l. A tak jsem
spadl mezi homos, i když teplý nejsem, a tenhle pá n prá vě tak
má lo. Saša
>> Ty nejsi teplý ? Axel
>> Ne, a ty prá vě tak. Ano, Evo, to jsem já , fotograf té ženy,
mysleli mne, a tak jsem na to přišel, kdo vždycky ně co rozná ší,
to byl on. Saša
>> To snad ne, ty jsi takový pes, řekla jsem Axelovi.
>> Evo, klid, prosím, řekl Saša.
>> O. K. Já
Saša znovu získal převahu: >> Sešli jsme se kvů li ně č emu
jiné mu, ostatně , Evo, když si tě ten pá n nevezme, udě lá m to já .
Už jsem si to rozvá žil, kromě toho, než jsi přišel, říkala Eva,
se mnou že se rozvé st nenechá , takže když si Evu vezmeš,
musíš k tomu přibrat mne, já jsem Evino vě no.
>> To hladce zvlá dnu, chcete si mne vzít? Axel
>> No, takovou nabídku jsem ještě od nikoho nedostal, co
myslíš, Evo, vezmeme si ho? Saša
>> Řekla bych, že ano, když to pořá d říká . Já
>> Ano, to bylo legrač ní, než jsi přišel, povídá mi Eva: Když
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řekne potřetí, že si mne chce vzít, řeknu mu ano, ale vezmu si
toho tady, a otoč í se ke mně . Saša
>> Ale já si ji chci vzít! Axel
>> Tak, teď jsi to řekl poč tvrté a Černý Petr zů stá vá tobě .
Evo, já se taky chci s tebou oženit. Saša
>> To já přece vím. Já
>> Chceš si Evu vzít kvů li jmé nu? zeptal se Saša.
>> Ano, kvů li jmé nu, chci se taky jmenovat Lexa. Proč si ji
chceš vzít ty? Axel
>> Kvů li jmé nu. Saša
>> Ale ona říkala, že už se dá vno Lexa jmenuješ, i když ti
vždycky říká Sašo. Axel
>> Eva mů že, pro tebe jsem Petr. Saša
>> Ale já se taky ještě jmenuju K. Axel
>> Je dobře, má m taky ještě příjmení, pak se s tebou rozvede,
já dostanu obě vaše jmé na, už jsme o tom mluvili, než jsi
přišel. Pak se bude v nakladatelství říkat: Koho si nakonec
vzala? Oba. Nebo: Za koho je momentá lně vdaná ? Saša
>> Ano, ale ona zač ala, povzdechl si Axel.
>> Jak prosím, ona jen řekla, že bys přijal její jmé no. To
beru, Axel Lexa, to je přece krá sné , nebo? Saša
>> Ano, tak se chci jmenovat, ale taky ještě K.! Axel
>> No a řekla ně kdy, že se má š své ho jmé na vzdá t? Saša
>> Ne, ale já to řekl, s vý hradama. Axel
>> Ano, a teď si ji chceš vzít, zahoď vý hrady a ožeň se s ní.
Evo, chceš ty si jej vů bec brá t? Saša
>> Ano, chci. Já
>> Odkud to vů bec víš, já jí řekl, že se ten telefoná t vů bec nekonal. Axel
>> Ano, to jsi řekl, Eva mi ho dala přeč íst, č etl jsem ho
dů kladně , vím, co ti řekla. Saša
>> Ano, ale nikdy se mnou nechtě la spá t. Axel

>> To není pravda, řekla jsem, pojedeme k Ralfovi do
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Salzburgu nebo tak ně co. Já
>> A jak si to u Ralfa představuješ? Axel
>> No, vzali bychom si hotel. Já
>> Ano, řekla jsi krá tká cesta, to souhlasí. Axel
>> Takže? Ona má vždycky pravdu, teď jste přistá li u mne,
tak č i onak... Podívej, ta má tak krá sné spodní prá dlo, to jsi
ještě nevidě l, pojď Evo, já tě oblé knu. Saša
Předvedla jsem ne ú plně povedený striptý z.
>> Evo, sá hni si tam dolů , má š ji vlhkou a teplou? Axel
>> Ano. Já
>> Jako Michael Jackson, ona ho má rá da, řekl Axel.
>> Není divu, já ho taky mů žu, pojď , Evo, my tě zase
svlé knem, vždyť víš, my jsme nazí, mě la bys bý t taky. Saša
>> Já ho má m taky rá d. Axel
Saša: >> Teď tam Evě strč íme prsty, ty vpředu, já vzadu, O.
K.? Ale nejdřív si ho namoč , pak to jde líp.
Složila jsem se, jako mrtvá . Plá cali mne po tvá řích, trvalo to,
než jsem se zas probrala. Slyšela jsem, co si povídají:
>> Co jsi s ní zase udě lal, ty s tou tvojí pitomou
hypnó zou? Saša
>> Já ? Nic, třeba dostala orgasmus. Axel
>> Ne, Eva při orgasmu do bezvě domí neupadá , ještě nikdy
neomdlela. Saša
>> Odkud to víš? Axel
>> Vyprá vě la mi to a já jí vě řím všechno, cos to s ní provedl,
ty pse? Mů že bý t v bezvě domí při každé příležitosti, řekni mi ty
asociace, zase jsi ji do toho dostal, když jsi klepal, upadla taky
do hypnó zy, řekni mi ty asociace!! Mů že se zabít, pojede
autem a omdlí. Ty pse, řekni mi je teď ! Saša
>> Já to teď skuteč ně nevím. Axel
>> Ty jsi takový vů l, o hypnó ze nikdy nebyla řeč . Saša

228 >> No, stalo se, ona bohužel upadne do hypnó zy sná z, než
jiní. Já to tak nechtě l. Axel
>> Ty jsi tak blbý, že já to vů bec dovolil! Saša
>> Ano, ale já to všechno dě lal v rá mci terapie, řekl jsem jí
pak, že to dě lá m jako přítel. Axel
>> Mlč , jsi tady i teď v rá mci terapie? Já nemusím bý t terapeut, abych vidě l, co jsi udě lal špatně , já nejsem teplouš, chtě l
jsem jenom vě dě t, kam až s ná mi zajdeš, ty jsi zrovna tak má lo
teplý, mně se mezi teplý mi líbilo, možná ještě trochu pobudu,
dostal jsem nabídky, docela veselé , ale ty zachá zíš opravdu
příliš daleko, to už není hezké , musel jsem se do toho vložit,
Doris, ta svině , všichni naletě li na tu tvojí vizá ž, jenom
Eva ne, díky bohu. Saša
>> Co se dě je? Na chvíli jsem ož ila.
>> Evo, ty jsi vzhů ru? Díky bohu, byla jsi v bezvě domí. Saša
>> Jak to? Já ještě v životě v bezvě domí nebyla. Já
>> Třeba to byl orgasmus, opakoval Axel svou nesmyslnou
teorii.
>> Z toho se neomdlívá , ty blbeč ku. Co bylo, Evo? Saša
>> Ach, já nevím, jak jste do mě strč ili prsty, vzpomně la jsem
si na... Já
>> Nač sis vzpomně la? Saša
>> No, nevím přesně , ale na Toská nu. Já
>> Proč na Toská nu? Saša
>> Protože jsem vá s chtě la milovat oba najednou. Já
>> Ty pse, já s tebou ještě nikdy v Toská ně nebyl. Saša
>> Ano, nechal jsem jí poslat pohlednici. Axel
>> A pak jí vyprá víš, že s ní oba chceme šukat? Saša
>> Ano, myslel jsem, že spolu nespíte, jako my. Axel
>> Nespíme spolu, ne č asto, ale pokaždé , když to oba chceme,
pak ano. Evo, prosím tě , všechno to zapiš. Saša
>> Nebudu už nic psá t, nudí mne to. Já

>> O. K., Evo, tak prosím nech tuhle kapitolu tvé knihy napsat mne, ano? Saša
>> Rá da, ale já nepíšu žá dnou knihu. Já
>> Mohla bys to napsat jako č lá nek? Saša
>> To ano. Já
>> Ano, my spolu s Evou spíme, ale nemá me na sebe žá dné
požadavky. Já Evu miluju jako nejlepšího přítele, takovou,
jaká je, nechci ji změ nit, ano, Eva je mů j nejlepší přítel. Saša
>> Bez pyje, řekla jsem.
>> Proč neřekneš nejlepší přítelkyně ? Axel
>> Protože to je víc, říct o ženě , že je nejlepší přítel. Saša
>> To je pravda, proč jste takoví? Axel
>> Nač se prosím ptá š? Saša
>> No, na vá š vztah. Axel
>> Eva mne má . Saša
>> Ano, jak? Axel
>> Eva mne má , teč ka. Saša
>> Nechá pu. Axel
>> To chá pat nemů žeš, řekla to Doris a ta, blbá , si s tím taky
nevě dě la rady, ano, Eva neřekne, má m tě rá da, jsi mů j milý,
má mne a vy blbci to nechá pete, basta. Saša
>> Ano. Já
>> Vidíš, a když jí řeknu miluju tě , neodpoví jako tobě :
Obleč ený ? Řekne já tebe taky. Evo, miluju tě . Saša
>> Já tebe taky. Já
>> A když to řekne on? Saša
>> Pak je mi špatně , protože lže. Já
>> Já ti to řekl tolikrá t, ještě nikdy jsem to tolikrá t neřekl,
myslím, nikomu. Axel
>> V rá mci analý zy? Saša
>> Pravdě podobně . Axel
>> A teď konec, já už se na tebe nemů žu dívat, ty hajzle, pro-
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230 miň , Evo. Saša
>> To je dobré , on je hajzl. Já
>> Ty jsi kurva. Axel
Jen dvě vě ci jsou bez hranic.
Blbost a kosmos.
Ale u toho prvního si nejsem jistá .
>> Jak si dovoluješ ně co takové ho říkat? Mlč , nevíš ani, co to
je, možná je, protože s tebou dě lá skupinový sex, vyprá vě l
jsem Evě o tvé Lianě , že jsi schopný ji i pů jč it, víš, co řekla?
To ti radě ji neprozradím, ale Eva žá dná kurva není, dě lá to
dobrovolně , ale když vstaneš a jdeš s ní do kuchyně , bude si
s tebou povídat o vaření, ty vole, ty sviň á ku!! Evo, má se ti
omluvit? Saša
>> Ne, mne se to nedotklo, já kurva nejsem. Já
Bez ž en by muž i byli suroví,
hrubí, osamě lí a neznali by pů vab.
>> Přesně tak, řekl Saša.
>> Chtě la jsi mi vyprá vě t ně co o Kré tě , ale předtím ti ještě
řeknu: Eva je nejen mů j nejlepší přítel, ona taky ví mnohem
víc než já , je malý Einstein a já jsem hrdý, že má m takovou kamará dku. Saša
Vě dě ní je dlouhé ,
ž ivot je krá tký, a kdo nic neví, než ije.
>> Jak to, že to nevím? Axel
>> Aha, tys to pořá d ještě nepochopil. Saša
>> No, mně se líbilo, když řekla, abych si svou krá su strč il

ně kam. Ale ještě lepší bylo, když řekla: Není jen krá sný, ale
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taky blbý. Axel
>> Ano, to je ještě hezč í. Saša
>> Při jaké příležitosti to řekla? Axel
>> Když ti to ještě neřekla, jsi vá žně pitomý, skuteč ně jsi
vě řil, že když tvrdí všichni, že je Eva blbá , musí to bý t pravda?
Saša
>> Když to všichni tvrdí, povzdechl Axel.
>> Jaký ty jsi blbec, nikdy by toho nemohla tolik napsat, pro
M. C., píše pro nakladatelství Arabella, modeluje tak krá sné
vě ci, plete, ví všechno a je blbá ? Saša
>> Ano, už jsem se divil, proč to neřekne? Axel
>> Co má říct, pravdu? Jste blbě jší než já nebo co tím myslíš? Saša
>> No, s niký m nemluví o tom, co umí. Axel
>> Ale ano, je spousta lidí, kteří o Evě vě dí, že je všechno,
jenom ne blbá , jenom jí všichni zá vidí. Evo, má š se za blbou?
Saša
>> V žá dné m případě , jak bys ty řekl. Já
>> Vidíš, a ještě jeden „nená padný “ tip, jsi blbý, až to buč í,
že jsi na to nepřišel. Evo, proč myslíš, že to tak je? Saša
Vě dě ní má hoř ké koř eny, ale jeho plody jsou sladké .
>> Protože mu to umožň uje nepřemý šlet, je líný a jenom
přebírá , co o mně ti pitomci říkají. Já
>> Přesně . Eva ví všechno a ty přijdeš a řekneš: Má š v Praze
vystavě t dů m, víš vů bec, proč se več er bojí? Saša
>> Ne. Axel
>> Vidíš, kdybys zažil vá lku v Kašmíru, taky by ses zatraceně
bá l, jako ona, ne, to přijde ně kdo jako ty a řekne, to bych taky
rá d zažil, vy jste všichni podě laní, všechno Evě zá vidíte, i když
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z toho má traumata, ani ty jsi jí nepomohl. Saša
>> Ne, ani on mi nepomohl. Já
Není ště stí bez př á tel,
ale bez neště stí př ítele nepozná š.
>> A dá l, ty říká š, škoda, že tě trošku neokousal, ten tři a pů l
metru dlouhý žralok na Maledivá ch, víš, co to pro Evu znamená ? Vyprá víš ji takové svinstvo, že se kvů li ní zabila tvoje
poslední přítelkyně , polib mi prdel, ach, ty jsi toho tolik udě lal
špatně a teď jí vě řím, že jsi u ní byl 25. 3. Saša
>> Ano, myslel jsem, že o mně vě ří, že jsem inteligentní. Axel
>> Nahnal jsi jí strach, nic víc. Saša
>> Škola? Axel
>> Ale kde, sama má poč ítač , dříve nebo pozdě ji by se do
školy dostala. Saša
>> Dě lal jsem pro ni hudbu. Axel
>> Ach, skuteč ně ? Přece ti tu kazetu vrá tila. Saša
>> Urč itě si udě lala kopii. Axel
>> Neudě lala. Já
>> Ty, ten žralok mě l vá žně 3,5 metru, mluvil jsem se
svě dky. Saša
>> Jsou svě dkové ? Myslel jsem, že to jen tak říká ... Axel
>> Ano, jsou na to svě dkové , a od korá lů mů žeš mít jizvy,
blboune, vypá lí ti jizvy, díry do ků že. Saša
>> To snad není možné . Axel
>> Ach ano, to není možné ? Evě mů žeš vě řit všechno, nikdy
nevyprá ví nesmysly jako ty, ty bys nikdy nikam nejel sá m, ty
ne, jen Eva, nikdy bys to po ní nedoká zal. Evo, proč se ti nelíbila ta analý za? Saša
>> Nikdy se mnou o tom nemluvil. Já
>> Ale ona polovinu zapomně la. Axel

>> Copak? Saša
>> No například o Mexiku, ně co mi vyprá vě la a pak to zapomně la. Axel
>> Proč by si to mě la pamatovat, o tom, co zažila, mů že vyprá vě t, kdykoli bude chtít. Byl jsem u toho, když Eva řekla: Varovala jsem ho, nikdy nic nezapomenu. Saša
Pravda má jednu vý hodu:
č lově k si nemusí pamatovat, co ř ekl.
>> Já u ní nikdy nebyl. Axel
>> Ale ano, mluvil jsi o ovulaci a že miluješ Lianu a podobné
žvá sty. Já
>> Vě řím ti, Evo, jak tě opustil? Saša
>> No, já mu slíbila, že všechno zapomenu, protože bych jej
nechtě la vidě t jako vola. Já
>> On to je. Ona se več er bojí a on toho zneužije. Saša
>> Vždyť mi mů že zavolat, mobil má m jenom kvů li ní, ale ona
nezavolá nikdy. Axel
>> Proč by mě la, Evo, kdy jsi poprvé vidě la jeho mobil? Řekl
ti, proč ho má ? Saša
>> Samozřejmě ne, řekl, zavolá m teď Lianě , třeba by chtě la
do Baldhamu. Já
>> Co jsi mu říkala předtím? Saša
>> No, že musím pryč od R., ven, jinak bych nemohla dokonč it školu. A on pak volá Lianě . O pě t dnů pozdě ji jsem byla
sama v Baldhamu. Já
>> Má u mne v Baldhamu pokoj. Axel
>> A kde jsou klíč e? Já
>> Ano, já vě řím, že mne nemiluješ. Axel
>> Ano, dě lá s tebou skupiná č a nemiluje tě ? Je ti jasné , že
tahle konstelace je možná jenom proto, že Eva je taková , jaká
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234 je? Tebe zná 22 let, mne 18, pak s ná mi jde do postele, to by
nebylo možné s žá dnou ženou, dochá zí ti to? Saša
>> Ano. Axel
>> Evo, mů žeš na sebe sá hnout tam dole, jako by ti chybě l
chlap? Saša
>> Chcete to? Já
>> Ano, já to chci vidě t a Axel urč itě taky. Saša
Hrá la jsem si sama se sebou. Když už jsem byla docela hluboko, řekla jsem: >> Líbí se vá m to?
>> Ano, Evo, pokrač uj, my taky má me ocasy v ruce. Saša
Už jsem byla pořá dně vlhká a krá tce před orgasmem jsem
řekla: >> Teď bych chtě la ocas.
>> Který ? zeptal se Axel.
>> Oba. Sá hla jsem k Sašovi a hrá la si s jeho penisem, Axel
mne hladil a ̌rekl: >> Je moc krá sná .
>> Samozřejmě , že je, chceš s ní spá t? Saša
>> Ano, ale musím pro to ně co udě lat. Axel
>> Co pro to chceš dě lat, přece ji miluješ, nebo? Saša
>> To ano, ale nelíbilo se mi, co teď dě lala, vypadala jako paviá n, a Liana je tam dole mnohem rů žově jší,
tahle je šedivá . Axel
>> No samozřejmě je, taky už není tak mladá , jako Liana, vidě l jsi její bradavky? Saša
>> Ano, jsou moc krá sné , ale vypadalo to jako hra na doktora. Axel
>> Ano, urč itě existují potraviná řská barviva, příště mů žeš
sebou přivé st Lianu a Evu pak namalujeme – na rů žovo, ty
vole. Evo, ještě s ním chceš spá t? Saša
>> Ale ano, chci. Já
>> No tak s ní spi, nebo už ti nestojí? Saša
>> Ale ano, pořá d, jenom v hlavě . Axel
>> Sašo, ocas a hlava, není to toté ž? Já

>> Ne, Evo, mnohdy je hlava v ocase a mnohdy má č lově k
ocas v hlavě , pojď sem, já ti to vysvě tlím. Saša
>> O
́ ano. Já
>> Předtím jsi vyprá vě la, že ten Řek už byl má lem v tobě a ty
jsi pořá d ještě říkala, že žá dný sex nechceš... Saša
>> Jak vy jste spolu, to je legrač ní. Axel
>> Ach ano, předtím jsi říkal, že to vypadalo jako hra na doktora, to by mne zajímalo, co jsi ty při hraní na doktora zažil.
Saša
>> No, vždycky mne odstrká vali, jako já Evu. Axel
>> A Evo, jak to bylo u tebe? Saša
>> Koukala jsem se na dva kluky. Já
>> Vě ří, že jeden č ural druhé mu do pusy. Přitom to bylo
sperma. Axel
>> Evo? Saša
>> Já nevím, co to bylo, byla jsem ještě malá . Ale otec mi vynadal, sousedka žalovala. Já
>> No jasně , tenkrá t to ještě vidě li jinak, než dneska. Jaká je
tvoje další vzpomínka na tvé ho otce? Saša
>> Vytrhl mi zub. Ký val a a tahal za ně j a pak ho mě l v ruce. Já
>> Má š ho ještě ? Saša
>> Ne, byl dlouhou dobu v kredenci, ale teď je pryč . Já
>> No vidíš, Axel, ani tady jsi jí nepomohl. Evo, jak bys hodnotila jeho terapii? Od jedné do tří, přič emž trojka je
nejhorší? Saša
>> Za tři. Já
>> Nená vidím tě . Axel
>> Nech Evu na pokoji, víš přece, že to bylo její svobodné
rozhodnutí, a proč Evo? Saša
>> Nikdy se mnou nemluvil o vý sledcích a kromě toho se mne
nikdy neptal, zda vů bec chci, stejně jsem vě tšinou řekla ne. Já
>> To snad není pravda, on přece ví, že musí mít naprostý
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236 souhlas, proč si ho neobstaral? Saša
>> Neudě lal to, já si vždycky myslela, že blá zním, v knihá ch
jsem taky nic nenašla, tam jenom stojí, jak se to dě lá , ale jak
u toho č lově ku je, to tam nepíšou. Já
>> Co ses jen uč il ve škole? Saša
>> No tohle tady, a jsem skuteč ně dobrý, to dokazuje ona. Axel
>> Zatracená škola je to. Saša
>> Ano. Já
>> Proč to říká te, přece nevíte, co jsem se tam nauč il. Axel
>> Ale víme, co jsi udě lal, a mě lo by se ti to zaká zat, tak
špatně jsi to dě lal. Evo, víš, co dě lal? Saša
>> Ano, školu pro lé č itele. Já
>> Řekl jsi jí to? Saša
>> Ne, ne přímo. Axel
>> Co si, Evo, o té škole myslíš? Saša
>> Je sporná . Já
>> Vždyť ona ji vů bec nezná . Axel
>> Eva ji taky vů bec poznat nechce. Saša a dodal: >> No
jasně , Eva by takovou podě lanou školu nedě lala, ta by chtě la
hned studovat psychologii, takové polovič atosti by pro ni
nebyly.
>> Ano, studovala bych psychologii v Heidelberku. Já
>> Proč v Heidelberku? Saša
>> Protož e je to tam lepší, než tady. Já
>> Vidíš, Eva je blbá , Ale jak blbý musíš teprve bý t ty, když
ně co takové ho nevíš? Evo, ten je tak blbý, pomysli, všichni, co
s ním pracovali, to ně kam dotá hli, cheflayouter nebo tak ně co,
jenom on je ve svý ch č tyřiceti pořá d, jak byl. A pak ještě jde
na takovou pitomou školu. Saša
>> No ale opravdu! Já
>> Není pitomá ... Axel
>> Když ses tam nauč il ně co takové ho, je pitomá , ano, Evo,

dost toho v tvé m životě zkazil, já to ale tak nechtě l. Saša
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>> Tak proč jsi to dovolil? Já
>> On vždycky říkal: Já jí pomů žu, vím, jak se to dě lá , až
pozdě ji jsem vidě l, že při rozvodu žá dnou pomoc nepotřebuješ,
i ta knížka od Leo Perutze byla k hovnu, co jsem ji přinesl, ty
víš nejlíp, jak udržet vztah, aniž by se o tom dozvě dě l celý
svě t. Saša
>> Ale mluvila. Axel
>> Ne tolik, jako ty, ty jenom mluvíš a k tomu nesmysly, to sis
mohl dobře rozumě t s Doris, jsi zrovna taková svině ,
jako ona. Saša
>> To o mně říkat nesmíš, spal jsi se mnou, budu to všude
vyprá vě t. Axel
>> Udě lej to, Eva pak řekne, že se to nikdy nestalo, kromě
toho, co je na tom, že jsem spal s ně jaký m mužem, a k tomu s
takový m krasavcem, jako jsi ty. A víš co? Eva řekla jen to, co
mohla vě dě t jenom od tebe, nikdy si k tomu nic nepřibá snila,
jsou to jen tvá slova. Jen tvů j hnů j. Evo, chceš s ním pořá d
ještě spá t? Saša
>> Ano, chci spá t taky s ním. Já
>> A ty? Saša
>> Ano, jen pro to musím ně co udě lat. Axel
>> Co pro to chceš, ksakru, udě lat? Saša
>> Evo, přece jsem ti vyprá vě l, že jsem své ho druhu fetišista.
Axel
>> Ano, a? Já
>> Řekla jsi, že mi při tom pomů žeš. Axel
>> Nerozumím. Já
>> Evo, chce bý t bit, patrně chce, abys mu moč ila do ú st,
chceš to? Saša
>> Ne, to by mi nic nepřineslo. Já
>> Ale mně . Axel

238 >> Zatraceně , tak se s ní už koneč ně vyspi. Saša
>> No, a myslíš, že to pů jde? Axel
>> Zeptej se Evy. Saša
>> Samozřejmě to jde, proč by to nemě lo jít? Já
>> Evo, on tvrdí, že ještě nikdy s žá dnou ženou pořá dně nespal. Saša
>> Takový nesmysl, co dě lal s tě ma kamará dkama a
s Liane? Já
>> No, jeho penis je ú dajně moc veliký. Saša
>> Tomu nevě řím. Já
>> Vidíš ho? Saša
>> Ne. Já
>> Chceš ho vzít do ruky? Saša
>> Ne, chci s ním spá t. Já
>> Byl jsi ně kdy u ně jaké prostitutky? Saša
>> Ne. Axel
>> A proč ne, ta by ti dovolila všechno, co chceš. Saša
>> Ta by řekla, takový krasavec a nedostane žá dnou ženskou?
Axel
>> Nemyslím, a co už je na tom, že ho má moc velký ? Já
>> Má š u sebe kondom? zeptal se ho Saša.
>> Ne. Axel
>> A proč ne, jdeš dě lat skupinový sex a nemá š sebou ani
gumu? Saša
>> Taky tady má m problé my... S velikostí. Axel
>> No tak sakra, budeš s ní spá t nebo co? Saša
>> No dobrá . Axel
Roztá hla jsem nohy, Saša mi pomohl se zvednout a Axel do
mne opatrně vstoupil. Při tom mostu, co jsem udě lala, jsem
nedosá hla na svů j klitoris. Axel ̌rekl: >> Milá č ku, teď to
nejde.
>> Co teď nejde? Saša

>> Urč itě mi teď chce na koule. Axel
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>> Takový kec, má suchý poště vá č ek, ten je vždycky suchý,
když je moc dlouho na vzduchu, navlhč i ho. Kromě toho mů že
na moje. Saša
Cítila jsem Axelů v penis skoro v ž aludku, teď mne miloval
docela krá sně a neříkal nic. Najednou se zeptal na AIDS.
>> Žá dný strach, řekl Saša. >> Pokud ně kdo z ná s mě l AIDS,
má me ho teď všichni tři.
>> Nemů žu stříkat do ní, pořá d ještě mů že mít dě ti. Axel
>> Ano, udě lej do do peřin. Saša
Odpadl ode mne a já podřimovala, když se Saša zeptal:
>> Evo, jaké to bylo?
>> Krá sné . Já
>> Evo, to nestač í, víš přece, pod tím si nedoká žu nic představit. Saša
>> No, bylo to velice krá sné , ale neexplodoval ve mně . Já
>> Jak explodoval? Saša
>> Evo, nemě la jsi bolesti? Axel
>> Ne, nemě la, to se mne ptal i ten Ř ek. Já
>> A mě las? Saša
>> Ne, jenom v zá dech kvů li hotelové posteli. Já
>> To jsi ještě nikdy nemě la při souloži bolesti? Axel
>> Ne, ještě nikdy. Já
>> Co ti řekl nejkrá sně jšího, Evot, ten Řek? Saša
>> Že vypadá m jako mladé dě vč e. Já
>> To snad není možné , já s tebou nikdy nechtě l spá t, protože
jsem si myslel, že budeš mít bolesti, jako ty druhé . Axel
>> Takový žvá st, dě lá š do mě , ty potřebuješ terapii víc, než já .
>> Byla to taky moje terapie. Axel
>> Evo, mů žu tě na ně co upozornit? Tu terapii s tebou dě lal
jenom proto, že si myslel, že to doká že, ale pak zjistil, že tě miluje a nechtě l přestat, ty jsi mu naordinovala Lianu, pak ještě
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>> Mohl přece přestat dřív, pak ale povídá ně co o svatbě . Já
>> To víme, ale proč jsi poslal k č ertu Eviny přá tele a pak jí
ještě sliboval prá ci? Saša
>> No, já nevím. Axel
>> Proč chceš bý t žena? Saša
>> Nená vidím ho. Axel
>> Jak si to představuješ? Já
>> No, myslel jsem, že když se mnou jako jediná nechceš
spá t, že mi pomů žeš. Axel
>> Ty jsi přece říkal, že jsi složil slib, že se mnou spá t nemů žeš. Já
>> Komu jsi to slíbil? Saša
>> No, skupině . Axel
>> Aha, té sektě nebo co to je, a proč jsi teď s Evou spal? Saša
>> Prostě se to stalo. Axel
>> Ach ne, ty jsi přesně vě dě l, že dojde ke skupinové mu sexu,
nelži, už s tebou, Evo, ně kdy ně co podobné ho dě lal? Saša
>> Ano, jednou se mne dotkl tam dole. Pozdě ji řekl, že se
chtě l ujistit, že ho nemá m. Já
>> To jsi dě lal bě hem terapie, ty pse, nebo má m říct feno? To
bylo naprosto špatně !!! Saša
>> Ano, já vím, ale já vá m nevě řil, že spolu spíte. Axel
>> No ano, přece to vidíš. Saša
>> Ano, ale tenkrá t. Axel
>> Co ti je do Evina sexuá lního života, nejdřív si udě lej
pořá dek ve své m. Saša
>> Ano, já chci bý t ženou. Axel
>> Ale Eva chce spá t s muži, nakolik jsem to pochopil. Saša
>> To ano, ale ona mne miluje jako č lově ka, jednou řekla, že
kdybych byl žena, mě la by mne prá vě tak rá da. Axel
>> To jsem jen napsala a pak řekla v hypnó ze.

Podě laná hypnó za. Já
>> To nesmíš říkat. Axel
>> Ty, Evo, mů žeš říkat co chceš. Saša
>> No prá vě , ty se schová vá š za ně jakou terapií a pak dě lá š
takové voloviny, vyprá víš lidem, že za tebou bě há m a podobné
kecy. Já
>> Bě hala jsi za mnou. Axel
>> Svoje pitomé asociace si mů žeš strč it ně kam. Já
>> Ale já kvů li tobě přišel taky o přá tele. Steffan už se mnou
nechce nic mít. Axel
>> Má pravdu, Eva kolem sebe potřebuje lidi a ne bestie,
které by jí říkaly, že má bý t mrtvá , proč se ještě neomluvila, ta
svině ? Saša
>> Však já to udě lá m. Axel
>> Nic neudě lá š, ty jsi takový slaboch, jako s tím R. Saša
>> Ano, já vím, Evo, s Hansem to ale bylo jinak, já byl rá d,
proto jsem řekl, že jsme spolu. Axel
Jeden bý valý kolega, mů j a Axela, mi ̌rekl, když jsme se potkali: >> Buď rá da, že má š své ho chlapeč ka.
>> Ale Eva má rá da pyje, pokud vím, tak lesba není. Saša
>> No jo, já s ním nespala, tak s ním nebudu spá t dá l. Já
>> Ne, on by s tebou spá t chtě l, jako žena, myslím. Saša
>> Sakra, já to nechá pu. Já
>> Nemů žeš to chá pat, Evo, ale když ty, Axel, budeš ženou,
pak č tyřicetiletou. Saša
>> Budu se mnohem decentně ji oblé kat. Axel
>> Proč , ona se oblé ká dobře, co má te, když už ně komu není
dvacet, nesmí se moderně oblé kat? Má krá snou postavu, mů že
si ještě leccos dovolit. Saša
>> Ano, to je pravda... Axel
>> Řekni mi, kupuješ jí spodní prá dlo a oblé ká š si je več er?
Saša
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242 >> Ne, to patří jí. Axel
>> Ví to Liana? Saša
>> Ne. Axel
>> Tak koza pitomá je mi lhostejná jak nevím co, vmísila
jsem se.
>> Tak o ní mluvit nemů žeš. Axel
>> A proč ne, Eva o ní smí říct, co chce. Evo, chceš, aby byla
mrtvá ? Saša
>> Ano, ať chcípne, ona mi přeje toté ž. Já
>> Ach, to snad ne. Axel, zdě šeně .
>> Ale ano, zač ala si, Eva řekla, ať je s tebou š̌tastná a ona
Evě přeje smrt. Je to svině . Saša
>> Ne, já ji miluju! vykřikl Axel.
>> A co dě lá š tady? Já
>> Evo, ten je na hlavu, buď rá da, že ses ho zbavila. Saša
>> Ano, to jsem, je to ohava, ještě nikdo mi nepřá l smrt, pak
přijde tahle krá va, polib mi s ní prdel! Já
>> To taky hladce udě lá , a ona s ním. Saša
>> Já vím, dvakrá t se mne ptal, zda s ní chci spá t, vů l. Já
>> Evo, přesně jako u mne, mně ji taky vždycky nabízí, řekl
Saša.
>> Sašo!! Já
>> Evo, ptala ses, jestli mne kouří a jestli to dě lá líp, než ty.
Saša
>> No jasně , to jsem řekla, protože jsi mi to vyprá vě l. Já
>> Protože mi ji ten pá n tady nabízí a říká , abych ti to řekl,
abys žá rlila. Saša
>> Na tu svini nikdy žá rlit nebudu. Já
>> Ano, Evo, já vím, ty jsi upřímná a myslíš to tak, ale při
tě chhle sviních se mi dě lá špatně . Saša
>> Prá vem. Já
>> Evo, jak to bylo s tou explozí? Ach ano, na Kré tě je vul-

ká n, který neexploduje, nebo? Saša
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>> Ne, ten ne. Já
>> Tak vyprá vě j od zač á tku, prosím. Saša
>> Tak tedy, jela jsem tam se č tyřmi ženami, krá sný dů m
uprostřed olivový ch há jů a pomeranč ovníků . A Karin mi več er
vždycky říkala, že moc piju. Když to neustá le opakovala, řekla
jsem jí, ať mi políbí zadek a odveze mne druhý den do mě sta,
ještě jsem řekla, aby se omluvila. Rá no každopá dně ještě
spala a tak jsem šla s kufrem na silnici, řekla jsem si, první cigareta až po deseti minutá ch, a vyrazila jsem a najednou zastavila č ervená honda, taková , jakou má m i já , vystoupil chlap
a dal do kufru auta mů j kufr. Já
>> Ty ženské tě vidě ly? Saša
>> Ano, bylo to ú dolí a pak, jako ve snu, domy v horá ch. Já
>> To si nedoká žu představit. Axel
>> Já myslela, že jsi vyrů stal v horá ch, proč si to nedoká žeš
představit? Já
>> Evo, on takový je, neví ani, jak vypadá ně jaká severní
stě na, ten sen byl ode mne. Dá l, prosím. Saša
>> No, trochu jsem plakala. Já
>> Vymkla jsi se konvencím, Eva plá č e, jen když se vymaní
konvencím. Saša.
>> Mů že bý t, já si toho ještě nevšiml. Axel
>> Dá l prosím, Evo. Saša
>> Pije Eva? Axel
>> Ne. Saša
>> Proč to pak Karin řekla? Axel
>> Sakra, teď mlč a vě ř Evě , ta nikdy nelže, já si doká žu představit, jak to bylo. Eva urč itě hned první več er vyprá vě la ně co
o tobě a ostatní ženské si řekly, ta je naprosto trhlá a musí
pryč . Pak si prostě vymyslely, že pije. Saša
>> Nechá pu. Axel

244

>> Umím si představit. Saša
>> Ano, tak to bylo, vyprá vě la jsem, že si mne chceš vzít, žes
to řekl před svou přítelkyní, tak to bylo. Já
>> Proč to pořá d vyklá dá š, ožeň se s ní! Saša
>> Já si ji chci vzít. Axel
>> No a pak? Saša
>> Byl z tamní vesnice, znal Karin i jejího muže, odvezl mne
do hotelu, ještě jsme spolu vypili ká vu, dole, a zaplatili, pak
mne odvedl nahoru. Já
>> Mě la jsi peníze? Saša
>> Ano, ale platila jsem kartou Amex. Já
>> Cože, ona má Amex? Axel
>> Myslím, že platinovou. Saša, sarkasticky.
>> Skuteč ně , to musí bý t lidi, co vydě lá vají hodně peně z. Axel
>> Ano, své ho č asu vydě lá vala hodně , teď jí dá vá m peníze já .
Evo, on jde po tvý ch peně zích, všimla sis? Saša
>> Ne, to ne. Axel
>> Proč se teda ptá š na její Amex? Saša
>> Jak to vyslovuje. Axel
>> A co má říkat? Saša
>> To je pravda, O. K. Axel
>> Odvedl mne nahoru, byl to drahý hotel, řekl ještě , že se
má m krá sné šaty a pak odešel. Já
>> Vidě l tvoji žlutou bundu? Saša
>> Ano, myslím že ano. Já
>> A já ji ještě nevidě l. Axel
>> Jako já tu č ernožlutou sukni. Co jsi dě lala potom? Saša
Saša mě l rá d moji žlutoč ernou bundu, Axel mou č ernožlutou
sukni.
>> Dívala jsem se na TV a dě lala si pozná mky. Já
>> Proč TV? Axel
>> Proboha, on ani neví, že se v cizině říká TV. Saša

>> V Rakousku ne. Axel
245
>> O. K., od Itá lie se to říká . Jaké pozná mky? Saša
>> Ty z 25. 3. Já
>> Ano, O. K., Evo, onanovala jsi? Saša
>> Ne. Já
>> Promiň prosím tu otá zku. Saša
>> Nic se nestalo, druhý den jsme pak šli společ ně na jídlo,
platil on, já byla naštvaná , autem mne odvezl do hotelu, ale
nemohli jsme ten hotel najít, pak jsme hledali auto a nenašli
ho, sedě li jsme v příkopu u silnice a smá li se, protože jsme nemohli nic najít... Já
>> Ona lže!! řekl Axel.
>> COŽE?? Já & Saša souč asně .
>> Přece ji do toho hotelu vezl den předtím. Axel
>> Tam jsem nezů stala, byl to takový bídný hotý lek, a když
jsme se tak hlasitě smá li, vzala jsem ho nahoru a pak šel rovnou na vě c, ještě jsem řekla, že s ním spá t nechci,
ale pak se to stalo. Já
>> Ono to funguje i v cizině . Axel
>> Proč by to v cizině fungovat nemě lo? Já
>> On to tak nemyslel, Evo, usmá l se na mne Saša.
>> TO funguje i v cizině , já byl s Evou v Česku, to je pro ni
taky cizina, a tam mi uká zala krajinu, oba jsme se vzná šeli, a
pak v samotné Praze, Eva zná Prahu líp, než kdokoli jiný, a
zažili jsme spolu krá sné vě ci, i když jsme spolu nespali. Saša
>> Na vě rnost moc nedá š, pravda? Axel
>> Cože, nechá pu. Já
>> Nech ji na pokoji, komu má bý t vě rná ? Mně , tobě ? Saša
>> Ach tak, ano. Axel
>> Dá l, Evo. Saša
>> Ano, od zač á tku používal kondom, to se mi líbilo, pak jsem
se přestě hovala do hezč ího hotelu, ach, tam jsem na tebe č asto
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myslela, Sašo, več er, když jsem na ně j č ekala, dívala jsem se
na to malé ná mě stí, vypadalo to přesně jako Na plechá rně . Já
>> Ach, v tom žiješ, Evo? V tomhle filmu? Saša
>> Ne, nežiju v žá dné m filmu. Já
>> Ale ano, Evo, už to tak bude, bylo tam taky dě vč e, které
uklidň uje ně jaké ho rvá č e, žilo v kontejneru, hraje tam taky
Marlon Brando. Saša
>> Dobrá , má ho na videu, ale ten byl od H.., řekl Axel.
>> Ach, já vím, od koho je, nech to říct Evu, ta je vždycky
rá da, když ně co ví. Saša
>> Ano, byl to Hemingway, ale já ho rá da nemá m. Já
>> Já ho taky nemá m rá d. Saša
>> Já ho taky nemá m rá d... Axel
To je ale docela nový aspekt. Je třeba poč kat, nejen na jednu
odpově ď , ale na dvě . Kromě toho je kníž ka Na plechá rně od
Steinbecka.
>> Evo, jsem si přesto jistý, že zná š nejdů ležitě jší vě tu celé ho
filmu. Saša
>> No, nevím, nebo přece, poč kej: Jak připevnit zá clony na
železo? Já
>> Sprá vně , Evo, miluju tě . Saša
>> Já tebe taky. Ano, a pak přichá zel každý den a jednoho
dne ve mně explodoval. Já
>> Jaké to bylo, popiš to, prosím. Saša
>> No, jeho ocas ve mně zatanč il radostí, pohyboval se tak
samostatně , jsem si jistá , kdyby nepoužíval kondom, cítila
bych jeho sperma, jak stříká . Já
>> Evo, už jsi ně kdy ně co takové ho zažila? Saša
>> Ne, ještě nikdy, a kdyby mi to ně kdo vyprá vě l, nevě řila
bych tomu. Já
>> Ano, to je dobře, to se totiž stá vá jen s docela mladý ma
klukama a žena musí bý t v urč ité pozici, pak to jde. Jak dlouho

nemě l ženskou? Jak byl starý ? Saša
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>> Dva roky, 28 let. Já
>> Zaplatila si kluka, řekl Axel nevraž ivě .
>> Já za lá sku ještě nikdy neplatila. Ani nevzala peníze. Já
>> Mlč , Axel, prosím tě , řekl mu Saša.
>> Rá d bych byl u toho, řekl Axel zamyšleně .
Nechá pavě jsem na ně j pohlé dla: >> A s ký m bys rá d šukal?
Saša se rozesmá l, až spadl z postele.
>> S tebou, samozřejmě . Axel
Okamž itě byl klid, Saša se přestal smá t.
>> To byla oprá vně ná otá zka. A k Axelovi: >> Ty bys mohl.
>> Jak mohl bych, ach tak, říkala, že mů žu jet taky, pokud mi
nevadí č tyři ženské , ještě jsem se divil, že neřekla pě t. Axel
>> Ona se k tě m babá m nepoč ítá , co to bylo za ženské , Evo?
Saša
>> Dvě feministky, nebo se za ně mě ly, jedna Peruá nka s dítě tem–míšencem a Karin. Já
>> U toho jsi přece mohl bý t, opakoval Saša.
>> Jak, nevě dě l jsem adresu. Axel
>> Kdyby ses mne zeptal, mě l jsem ji, i telefon. Saša
>> Jsem já ale vů l, řekl Axel.
>> Ano, to jsi. První dva dny jsem č ekala, když zazvonil telefon, myslela jsem si pokaždé , že jsi to ty. Já
>> A jak bych ji našel? Axel
>> Eva by tě vyzvedla na letišti, jednoduché . Saša
>> Ano, auto jsme mě ly. Já
>> Ale potom, po dvou dnech jsi se odstě hovala, nechala jsi
adresu? Axel
>> Samozřejmě ne. Já
>> Tak bych tě přece nenašel. Axel
>> Ale ano, Kré ta je malá , našel bys ji, přece se přihlá sila v
hotelu, a kdybys policii řekl, že si ji chceš vzít, to bys vidě l, jak
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když ně č ím jsi. Saša
>> Jak to? Já
>> Kdybys mě la platinovou Amex kartu, hladce by se s tebou
oženil. Saša
>> To chce tak jako tak. Já
>> No ano, v rá mci analý zy. Axel
>> Ano, jsi taky tady v rá mci analý zy? Saša
>> Ne, jsem tady kvů li tobě . Axel
>> Ale tys vě dě l, že je tady taky Eva, chtě l jsi spá t
taky s ní? Saša
>> Stalo se. Axel
>> Ach ne, ty jsi s ní nikdy spá t nechtě l, to jsi jen tak říkal?
A svatba? Saša
>> Se svatbou zač ala ona. Axel
>> Co říkala? Saša
>> Zda bych si vzal její jmé no. Chtě l jsem, taky se mi to líbí:
AXEL LEXA. Axel
>> A potom? zeptal se Saša dost příkře.
>> Co potom? Axel
>> Přece jsi jí jen potřeboval říct, nevezmu si tě , ale do firmy
přijít mů žeš. Saša
>> Proč , já nechci, aby u ná s pracovala. Axel
>> Ne? Proč jsi to potom říkal? Saša
>> Takhle jsem to neřekl. Axel
>> Ano, mě la zavolat Steffenovi, říkal jsi mi, abych jí to řekl,
ona ví, že firma patří taky tobě , rá da by pracovala s tebou,
pomohla by ti, ne tak, jak ty jsi jí nepomohl s Prahou. Saša
>> Co s Prahou? Axel
>> No, na ú č et jsi napsal falešné jmé no, možná proto Evu
nevzali. Saša
>> Ale nejdřív přišlo odmítnutí a potom až ten ú č et. Axel

>> Evo, co řekli? Saša
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>> Není to zrušené , jen odložené . Já
>> Vidíš, možná by Evě pomohlo, kdybys s ní bý val obč as šel
na brífink. Saša
>> Ano, taky už jsem o tom přemý šlel. Axel
>> Evo, on chce, abys mě la prá ci v Praze, ale dě lá všechno
proto, abys ji nedostala. Ano, ty jsi opravdu hloupý, Eva by ti
pomohla, R. pomá hala celý život, bez ní by nikdy nebyl tím,
č ím je, pomohla by ti i s otevřením praxe. Saša
>> To chce i Liana. Axel
>> Liana to nikdy nedoká že, Eva by to doká zala, ta doká že
všechno, modeluje, a pak nechodí do tak blbý ch škol, jako ty,
ta by šla hned na akademii, na tvé m místě by rovnou studovala psychologii. Víš ty, co řekla, ach, to neřeknu. Saša
>> Chtě la bych studovat v Princetonu nebo v Praze. Já
>> Proč , ozvalo se dvojhlasně .
>> Kvů li prostředí a protože Heidelberg, Princeton a Praha
mají lepší psychology. Já
>> Vidíš, a ty jdeš na ně co takové ho, jak to, že to vů bec ví?
Saša
>> Mě li jsme inzerá t ve Focusu. Axel
>> Řekl jsi mě li jsme? Evo, on je u ně jaké sekty! Saša
>> Zatraceně . Já , vydě šeně .
>> No vidíš, ty by ses patrně mohl ně koho zeptat, co by mohla
Eva? Saša
>> Četla knížky. Axel
>> Ano, to č etla, Evo, vyprá vě j, prosím, sama. Saša
>> Ano, vyhnal všechny moje přá tele a já přeč etla 500 knih,
ale nikde nestojí, jak se vede probandů m, vždycky jenom, jak
se to dě lá , ale nic o ná sledcích. Já
>> Evo, ty mů žeš napsat knihu, jak hnusné to bylo, mů žeš lidi
varovat. Saša
>> Ne, to nesmí. Axel
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>> Proč ne, byla tvů j precedenč ní případ a ty jsi neobstá l.
Teď vím, proč jsi zahá ně l její přá tele, aby se nemohla na nikoho obrá tit, ani ke mně nepřišla. Saša
>> Ano, poslala k tobě mne. Axel
>> Ano, jistě ti pomů žu s daně mi, ale ty mne obtě žuješ s jiný mi vě cmi. Saša
>> Ano, co dě lá moje prá ce u toho mó dního č asopisu? Axel
>> No prá vě , proč jsi Evě neumožnil, aby pracovala u vá s,
mohla se to nauč it a ty bys byl u mó dního č asopisu, ne, ty Evu
utopíš, kde jen mů žeš. Saša
>> Ne, to není pravda, já ji miluju. Axel
>> Takový kec, ty miluješ svoji Lianu, jinak bys Evě neříkal,
že je stará . Saša
>> Ale ona je stará a má falešné zuby. Axel
>> No a? Poč kej, až budeš tak starý, jako ona, možná budeš
už mrtvý, to už falešné zuby nebudeš potřebovat. Moje má ma
nemě la žá dné zuby, přesto bych, bů h je mů j svě dek, dal
všechno, jen aby ještě žila. A ty jsi takový pes, jaké ho svě t
ještě nevidě l, bě ž zpá tky ke své Lianě , vyser se jí do huby. Saša
>> Když to se sebou nechá dě lat? Axel
>> Co to povídá š? Saša
>> To říkala Eva. Axel
>> A kdy? Ty jsi přece říkal, že by Liana dosvě dč ila, že se to
nikdy nestalo. Saša
>> 25. 3., ale to bylo naposledy, co jsem byl u Evy. Axel
>> To ti má m vě řit? Pojď , chtě l bych tě ošukat do zadku, nic
jiné ho si nezasloužíš. Saša
>> O
́ ano. Axel
Já mezitím lež ela pod Axelem, když byl hotov, vystříkl se mi
do ú st, ale souč asně se na mne polož il, ž e jsem nemohla dý chat.
Saša vykřikl: >> Cos to udě lal, ty prase, mohl jsi ji zabít, kromě
toho se č lově k předem zeptá , ty vole! Eva by to nedovolila.

>> Ne, och, co je tohle? Já
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>> Evo, ten pes se ti vystříkal do ú st. Saša
>> Zatracený vů l! Já
>> Poč kej, přinesu ti ruč ník. Saša
>> Ten mokrý, prosím, ̌rekla jsem.
>> Proč ten mokrý ? Axel
>> On ani neví, že v letadle č lově k vždycky dostane mokrý
ruč ník. Mů žeš ji líbat, než přijdu, je to tvoje sperma. Saša
Když se Saša vrá til, zeptal se mne: >> Říkal ti ně co?
>> Ano, že mne miluje. Česky. Já
>> Vě říš tomu? Saša
>> Ne, už jednou mne chtě l zabít. Já
>> Ach, zatraceně , vě řila jsi, že jsi mrtvá ? Saša
>> Ano, myslela jsem, že se utopím, že jsem ve vodě . Nemohla jsem dý chat. Já
>> Ale ne, Evo, mů žeš zadržet dech, díky bohu se umíš potá pě t. Proč se ten blbec nezeptal? Eva by to nikdy
nedovolila. Saša
>> Ona se umí potá pě t? Axel
>> Ano, nauč ila se to na Maledivá ch, ani to o ní nevíš.
Kromě toho, já v tvé řiti vů bec nebyl. Evo, podívej, pá chne
jako normá lní lidi, teď si pů jdu umý t ruce, když dovolíš, Evo,
cos to sem dotá hla? Saša
>> Vy jste ale říkali, že je blbá . Axel
>> Nech toho, já bych s ní nebyl 18 let kamará d, kdyby byla
blbá , blbá je tvoje Liana, řekl Saša. >> Evo, tys mi to nikdy
nevyprá vě la, ale ten pá n tady. Když jsi byla v Quicku poslední
den, č ekal na tebe dole, nevě dě l, že pro tebe R. přijede autem,
i když sis ho tehdy o den pozdě ji vzala, byl do tebe ve svý ch
sedmná cti zamilovaný a to je dodnes. Tenkrá t jste se na sebe
podívali, beze slov, přesto jste oba vě dě li, že vaše životy budou
probíhat soubě žně . Proto on miluje tvou svatební fotografii a
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vlastně je to všechno kvů li tomu okamžiku, víš o tom?
Je snazší vě ř it lž i, kterou jsme už stokrá t slyšeli,
než pravdě , kterou jsme ještě neslyšeli nikdy.
>> Ne. Já
>> Liana mi ale ně koho připomíná . Axel
>> Já toho ně koho zná m, ten byl taky pě kně blbý. Evu jste
tehdy nechtě li, byla vá m moc chytrá , přitom by Eva pomá hala
v každé životní situaci a ty jí jenom komplikuješ život. Saša
>> Potřebovala pomoc. Axel
>> Jak prosím, Eva byla hotová se svý m rozvodem. V tom
okamžiku, kdy řekla, že se rozvede, nepotřebovala žá dnou
pomoc. Saša
>> Pomá hali jste mi špatně . Já
>> Jak jsme ti mě li pomá hat? Saša
>> Hospody, kuleč ník, knížky – ale tak jsem zů stala sama, zatraceně . Já
>> Ne, Evo, já vě dě l, co s tebou je. Saša
>> Přesto jsi mi nepomohl. Já
>> Promiň , prosím, myslel jsem, že to udě lá on. Saša
>> Ano, vždycky jsem tě vidě la od Doris a ty jsi jezdil kolem,
vždycky jsem plakala. Doris pak říkala: Kde jsou tví kamará di? To bolelo, Detlef řekl, že s Axelem přijdu o všechny peníze, já plakala, Irena říkala, že se s Axelem vyspala a pak ty
raporty – to byl hnus, dostala jsem strach z blá zince. Já
>> Tam pořá d ještě mů žeš. Axel
>> Proč ? Já
>> Když takhle budeš pokrač ovat, se svatbou, nikdo ti to
nevě ří. Axel
>> Moment, ty jsi přede mnou řekl, že si ji chceš vzít. Saša
>> Ale to bylo jen tak. Axel

>> Proboha, co ty jsi za č lově ka? Saša
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>> Já tě nená vidím, řekl Axel.
Já se roztřá sla a pově sila se na Sašu: >> Co jsem udě lala, že
si to ten č lově k mů že vů č i mě dovolit? R. mi taky pořád říkal:
ty kurvo. To už bych musela mít milió ny, kdybych byla kurva.
Kromě toho, o té svatbě jsem vyprá vě la jenom Janě ...
>> Ne, Evo, ty jsi nic špatné ho neudě lala, jen tenhle pá n
udě lal leccos špatně , spolehl se na ně co, co neexistuje. A teď
ho vyhodím. Ještě ně co, Evo: Prá vě tak, jak tě nená vidí, tě
taky miluje. A k tobě , Axel, Eva nedá vno řekla:
U ná s by mu blaho. Saša
>> To jsi řekla? Já tě miluju. Axel
>> Vidíš, co jsem ti říkal? Prá vě tak, jak tě nená vidí, tě taky
miluje. Saša
Axel se oblé kl, slyšeli jsme bouchnout dveře. Řekla jsem:
>> Sašo, proč jsou ke mně takoví? On je prá vě takový cholerik, jako R.
>> Evo, to je tím pyjem. Saša
>> Proč pyjem? Já
>> Ně kdo ho má moc velký, ně kdo moc malý. Saša
>> Ano, to je možné . Já
>> Co myslíš, že teď dě lá ? Saša
>> Ach, do prdele, jak vypadal, to asi ně koho zabije. Já
>> Pak má ale ten ně kdo smů lu, a Axel taky. A co myslíš, když
to neudě lá ? Saša
>> Pak pů jde domů a co najde, nacpe Lianě pod zadek. Já .
Saša se zasmá l. Ná hle stá l Axel zase ve dveřích. >> Slyšel
jsem vá s!
>> Ano? A co jsme říkali? Saša
Já byla neschopná ně co říct.
>> Musím zaplatit. Axel
>> Co chce? Já
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>> Chce zaplatit, Evo. Zmiz ty hajzle, tady nejsi v bordelu!
Saša, rozhně vaně .
>> A ta hypnó za? Axel
>> Ano, o vá nocích se dozvíš celou pravdu, jako Eva: Ty
bě hem první koledy, ona při slově amné zie. Já se ještě stanu
bá sníkem, sá m jsi říkal, že u Evy s její amné zií ně co nesedí,
ně co nesouhlasí s tvojí blbou hypnó zou. Ona ví všechno, ne
hned, ale nakonec celou pravdu. Saša
>> Proboha, já se jej bojím, nejradě ji by mne zabil, jako R. Já
>> Ne, Evo, žá dný z tě ch dvou tě nezabije, potřebují tě živou.
Říká š si, mrtvá je mrtvá , ať to udě lá který koli z tě ch dvou. Ale
ně co jiné ho, před dvaceti lety jsi mu jednou řekla ně co tak
krá sné ho jako: Ty budeš buď teplouš nebo pasá k. Saša
>> Ano. Já
>> Teplouš už z ně j má lem je, ale na pasá ka to nedotá hl. Saša
>> Nejsem žá dný teplouš. Axel
>> Pak to dokaž, má š Evu olízat, ale pořá dně . Saša
>> To přece udě lá m rá d. Axel
>> Já si přitom budu s Evou povídat. Takže Evo, až na pasá ka to nedotá hl, ti mají svou č est, ti by mezi sebou ně co takové ho nestrpě li, ale lidská dě vka, tou se stal. Evo, č etl ně kdo
tvoje pozná mky? Saša
>> Ano, Helena, ale jenom letošní, ostatní bych jí nechtě la
dá vat, tam toho je moc o policii. Já
>> Proč o policii? Saša
>> Řekl mi, že pro ně pracuje, to prý mů žu taky. Já
>> Ten nepracuje pro policii, takové kecy ti vyprá ví. Pokud
chceš, mů žeš pro policii sama pracovat. Pravdě podobně už to
dá vno dě lá š. Když jsi pro Focus ulovila dva só lokapry, to je to
samé . Saša
>> No, já mu řekla, že nechci nikoho udá vat. Já
>> Evo, líže tě dobře? Líp než já ? Saša

>> Sašo! Já
>> Evo, to se mi líbilo, když jsem ti vyprá vě l, že mi pů jč í na
víkend Lianu. Řekla jsi, doufejme, že to dě lá líp než já , to mi
řekl taky on, mě l jsem ti to vyřídit. Saša
>> Padouch. Já
>> Ano, to bylo jen tak. Axel
>> Mlč ! A polykej, co jsi Evě udě lal, za to musíš pykat. Saša
>> Ano, mohla by se ještě dostat do cvoká rny. Axel
>> Ne, to už ne!! R. říká , že má m velkou fantazii a to teď
vždycky řeknu, když mi ně kdo nebude vě řit. Já
>> Ano, Evo, takhle se brá níš, mů žeš zveřejnit, co jsi zažila,
nikdo ti v tom nemů že zabrá nit. Saša
>> To nemů že. Axel
>> O
́ ano, proč se ti, Evo, ta terapie nezdá la dobrá ? Saša
>> No, dlouhou dobu jsem nevě dě la, že je to terapie. Já
>> Jak to, že ne, říkala jsi přece, že to stojí peníze. Axel
>> Ano, ale ty jsi mi řekl, že mne to nebude stá t ani fenik, pak
jsem myslela, že to dě lá š jako přítel, pozdě ji pak jsem č asto
opakovala ne, nechci. Já
>> To snad není možné . Saša
>> Ale ano, Sašo, já to nechtě la. Já
>> Ano, Evo, já vím, ale nevíš, že před terapií je třeba si obstarat totá lní souhlas? Saša
>> Souhlasila a ty taky. Axel
>> Sašo, proč ty? Já
>> Evo, já mu taky sedl na lep, jako Doris, pak jsem tě s ním
nechal samotnou, ale jen naoko, všechno jsem sledoval. Saša
>> Ona zač ala, chtě la mi přece dá t své jmé no, chtě la si mne
vzít. Axel
>> Proč ? Saša
>> No, řekla přece R., že se chce vdá vat. Axel
>> No jasně , aby ji nechal jít, kromě toho jsem tě varoval,
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256 krá tce po tom telefoná tu v kantý ně řekla mně a Doris: Nikdy
nic nezapomenu, to jsem mu řekla. Kromě toho: R. jí
taky po dvacet let vyklá dal, že jde do Asie. Saša
>> Ano, to souhlasí, ale zapomně la na telefoná t. Axel
>> Jak to, nezapomně la, jak prosím, zapsala ho a dala mi
přeč íst. Eva ješt nikdy nic nezapomně la. Saša
>> Ano, to jsem si všiml. Axel
>> No, víš, musíš si přiznat neú spě ch. Saša
>> Ne, to neudě lá m. Axel
>> Tak mi vyliž prdel. Ach tak, teď lížeš Evu. Evo, líbí se ti to?
Saša
>> Ano. Já
>> O. K., tak pokrač ujte, já přijdu na řadu pozdě ji. Víš
vů bec, že Eva o tě ch tvý ch podivnostech už dá vno ví? Když
jsme spolu byli v Praze, už mluvila o tom, že bys nejspíš
potřeboval bič em, je to tak, Evo? Saša
>> No jasně , devítiocasou koč kou. Já
>> No, šestiocasá by stač ila, smím ji příště přiné st? Axel
>> Sakra, ty tu terapii potřebuješ mnohem víc, než ona. Saša
>> Já vím, to už jsem jí taky říkal. Axel
>> Ano, já bych mu pomohla, ale ta Liana? Já
>> No, ta by mi taky pomá hala. Axel
>> Ta ti nepomů že, tobě nepomů že nikdo, jen Eva. Nevíš, že
o tobě ví všechno? Saša
>> Ne, já vím všechno o ní. Axel
>> Ne, to se pleteš, řeknu ti jen pá r příkladů .
Už ses jí ně kdy ptal, jak vypadal sexuá lní život s R.? Saša
>> Ne, chovala se v manželství jako kurva. Axel
>> Ano, jako kurva, to jí vždycky říkal on, nakonec tomu sá m
uvě řil, zeptal ses jí ně kdy, zda s ním zažila orgasmus? Saša
>> Ne. Axel
Jediné , č emu nikdo nevě ř í, je pravda.

>> Tak Evo, mě la jsi ně kdy orgasmus? Saša
257
>> Nikdy! Já
>> Jak prosím? řekl Axel. >> Já myslel, bů hví co on nemá .
Nic nemě l, sex se mnou se mu hnusil, sex vů bec.
>> Nic nemě l, jeho pyj mě řil rovné tři centimetry, byla by z
ně j dobrá žena! Já s ním byl na ostrově , dva mě síce jsem spal
v Evině posteli. Saša
>> Já myslel, že jsi jej jen navštívil, ne?! zdě sil se Axel.
>> Ne, ó ne, ani Eva neví, že jsem spal v její posteli. Saša
>> Ano, já myslela, že jsi spal v Jimmyho chatě . Já
>> Ne, Evo, ve vašem krá sné m bungalovu. Trá vil jsem s R. 24
hodiny denně . Saša
>> Mluvili jste o tom ně kdy? zeptal se Axel.
>> Ne, to my nemusíme. Saša >> Vidíš, co ty už o Evě víš?
Zažila vá lku v Kašmíru a ty to přehlídneš, přitom utrpě la
trauma.
Vá lka není nic jiné ho, než vyhý bá ní se mírový m ú kolů m.
>> To já přece nevím. Axel, plač tivě .
>> No jasně , Eva ti vyprá ví, že mívá več er strach, a ty se ani
neptá š po příč iná ch. Saša
>> Proč vá lku? Axel
>> No, proč vá lku, před pě ti lety se Eva naprosto znič ená
vrá tila z Indie a řekla mi jen tuhle vě tu: Zú č astnila jsem se
vá lky, ale nemů žu o tom mluvit. Saša
>> Proč o tom nemohla mluvit? Axel
>> Protože ve hře byly veskrze jiné , totiž evropské zá jmy:
Převrat. Saša
>> Ach, jen proto? Kromě toho jsem o tom nevě dě l. Axel
>> Odkud taky, a taky, kdybys to vě dě l, řekl bys to jen jí? To
bych chtě l taky jednou zažít. Saša
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>> Vidíš, takoví jste, dobytek, zá vidíte Evě všechno! Saša
>> VYHOD
̌ JI!! vykřikla jsem.
>> Proč ji? Saša
>> Ach tak, promiň . Já
>> Evo, proč jsi řekla ji? Saša
>> Já nevím. Já
>> Ale ano, Evo, jak dlouho už si myslíš, že on je ona? Saša
>> Ne, já si to nemyslím. Já
>> Jak dlouho sis to teď myslela? Saša
>> Jen zlomky vteřiny. Já
>> A proč ? Saša
>> Protože jsi s ním spal, možná proto, nejsem zvyklá na to,
že spíš s muži. Já
>> Ach tak. Ale nehledě k tomu, už jste ně kdy mysleli na
změ nu pohlaví? Evo, zač ni ty. Saša
>> Ano, chtě la jsem bý t kluk, hodně jsem toho dě lala jako
kluci, mě la jsem nů ž, ale pozdě ji jsem byla rá da, že jsem žena
a jsem rá da dodnes. Já
>> Ano, u mne to bylo podobné . A u tebe, Axel? Saša
>> Už jsem na to myslel, jít do Ameriky k tomu slavné mu
chirurgovi. Axel
>> A proč ? Saša
>> Protože mít takový apará t, to není hezké . Eva je první
žena, se kterou jsem spal, pořá dně . Všechny ostatní mě ly bolesti. Axel
>> Zatraceně , tomu nemů žu vě řit. Já
>> Proč ne, Evo? Saša
>> No, ty jsi přece spal se svý mi přítelkyně mi, nebo? Já
>> Ne, Evo, to nikdy nešlo. Axel
>> Ach, proboha, proč nespíš se mnou nebo si nehledá š jinou,
se kterou by to šlo? Já

>> No, já nevím. Axel
>> Vidíš, taky tohle o tobě Eva ví, o bič i vě dě la, o tvý ch
snech, o praxi a teď taky tohle tady. Saša
>> Ne, doopravdy ne, nikdy o tom se mnou nemluvil. Já
>> O
́ ano, jednou jsem řekl, že by z tebe byl krá sný muž. Axel
>> Ano, samozřejmě , kdyby Eva chtě la bý t mužem, doká zala
by to, ale ty, ty si stanovuješ jen malé cíle. Eva má knížku,
svoje pozná mky z dě tství, tam stojí: Malý je č lově k, jehož cíle
jsou malé . Ale Eva nikdy mužem bý t nechtě la, k tomu tu byl
Adam. Eva je ve své ků ži spokojená , přá la si jen lá sku bez
vý č itek svě domí a tenhle sen si uskuteč nila. Ty jsi taky jednou
chtě l spá t se ženou, tenhle sen se ti taky splnil, co z toho
udě lá te dá l, to je vaše vě c, já už víc dě lat nemů žu. Saša
Svě domí,
ten tichý hlas v nitru – tam, kde je akustika tak špatná .
Po chvíli jsem ̌rekla: >> Axel, ty bys mě l žít na Bali, domorodci tam nemluvň ata a malé dě ti přesvě dč ují, že jejich pohlavní orgá ny jsou ně č ím krá sný m.
>> Ano, já vím. Axel
>> Ach, to jsem nevě dě l. Saša
>> Ano, nejspíš z té knihy o Bali, co mi Eva dala a já ji odvezl na Bali zpá tky. Jak se jmenovala ta žena, Evo? Axel
>> Margarethe Meed. Já
>> Ano. Axel
>> Ty Evě tolik dlužíš, změ nila tvů j život a ty jí za to ani nepodě kuješ, já to vždycky ně jak udě lal. Saša
>> Evo, dě kuji. Rozplakal se.
>> Dobře, nikdy jsem za to nic nechtě la, jen buď š̌tastný. Já
>> Evo, on si hledá jenom lidi, se který ma š̌tastný není. Saša
>> Proč ? Já
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>> Například ten třetí muž ve vaší bandě , informoval jsem se,
je to bezcharakterní svině . Saša
>> Ne, to není pravda, odporoval Axel.
>> Je to tak, nikdy jsem ti to nechtě la říct, ale je to pravda. Já
>> Mlč íš, on ti jen o mně vyprá vě l ně co zlé ho. Axel
>> To přece stač í, Evo, nebo? Saša
>> Ano, samozřejmě to stač í, co je jemu do toho, že jsme
spolu, byl ke mně nestydatý. Já
>> Ano, já vím, jenom proto, že jsem mu to řekl. Axel
>> Co jsi mu řekl? Já
>> Že po mně jedeš nebo že se kvů li mně nechá vá š rozvé st.
Axel
>> Proč jsi to říkal, víš, že to není pravda, ty svině . Já
Prá sk, dostala jsem facku.
>> Hej, hej, tady nikoho nebudeme mlá tit, ty si ji zasloužíš!
Axel dostal mlaskavou facku od Saši. Ke mně : >> Evo, já tě
nechal padnout, promiň , prosím. Saša
>> Nic se nestalo. Já
>> Ano, šoková terapie, nikdo nepoč ítá s mojí levač kou,
každý je zvyklý, že rá na přijde zprava. Zasloužil si ji, on to ví,
tenkrá t ti taky nechtě l pomoct, když tě Hans bil. Zá vidí ti
všechno, celý tvů j život, i ty facky, které dostaneš, myslel jsem
na tvé okolí, muže i ženy, ne, on zá vidí tobě jako osobnosti,
protože jsi žena, tou by chtě l bý t taky. Saša
>> Není možná . Já , zdě šeně .
>> Ano, Evo, je to tak a ty jsi to taky vě dě la, proto jsi s ním
nikdy nechtě la spá t. Saša
>> Ano, já vím. Já
>> Vidíš. Saša
>> No ano, ale proč mu nepomohli v té jeho škole? Já
>> Protože chtě jí vydě lá vat. A je to sekta. Saša
>> To je ale hrozné . Já

>> Ne, tak ne, jsou ještě nehorá zně jší, dokonce to cítili, jako
ty, ale nikdy se o tom nezač alo. Saša
>> Ano, ne. Axel
>> Takže? Saša
>> Je to podě laná škola. Já
>> Ne, to není, nená vidím tě . Axel
Kdo ohavné myšlenky odívá
do dobř e formulovaný ch vě t, hř eší dvakrá t.
>> Já chci, abys mne nená vidě l, bě ž si ke své buchtě a mne
nech na pokoji. Já
>> Evo, poč kej, tak jako tě nená vidí, tě taky miluje. Pomohla
bys mu? Saša
>> Jak to, že mne miluje, chtě l se mnou dě lat terapii, ta se mu
nepovedla, protože nezvlá dá vlastní život, vyhoď ho. Samozřejmě bych mu pomohla, miluji jej jako č lově ka. Já
>> Teď už ano, vypadni, teď už Evu poslechnu. Saša
>> Ale mysleli jsme, že je hloupá , já tě miluju. Axel
>> No, a je? Saša
>> Ne. Axel
>> Tak vypadni. Evo, ty má š takové ště stí se svý m podvě domím, když jsi mu řekla, že má R. říct pravdu. Saša
>> Co jsem mu mě l říct? vykřikl Axel.
>> No, pravdu. Saša
Pravda vystač í s nemnoha slovy.
>> Co je pravda? zeptal se Axel.
>> Jak to, že ji nezná š? Evo, on ji nezná , jak by taky mě la
jeho pravda vypadat? Vezmu si Evu, má m přítelkyni, kterou
miluju, s Evou bych chtě l spá t, ale jinak je hloupá , stará ,
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ošklivá , miluju ji, nená vidím ji, chci bý t jako ona, co bys mu
řekl? Saša
>> Nic, já mu nevolal. Axel
>> No jasně , zbabě lec, jako jsi ty, Evě vyprá víš ně co jiné ho a
lidem kolem ní taky. Trošič ku se ti to všechno popletlo. Saša
>> Proč , ona ví všechno. Axel
>> Ale nevyprá ví to dá l, takové žvá sty. Saša
>> Jak to žvá sty? Axel
>> No, chceš si ji vzít, zabila se Manis kvů li ní? Saša
>> Ne, Manis žije. Axel
>> Takový prů ser, řekl mi. Já
>> Ano, a č eká , že to budeš vyprá vě t dá l. Saša
>> Ne, to jsem neudě lala. Já
>> Ach, bože milý. Axel
>> Ona nic dá l nevyprá ví, jen ty, mů j milý, tak je to, pak
vyjdou najevo takové nesrovnalosti, jako s tím fotografem a
jeho ženou, která prý o Axelovi vyprá ví, že je teplý. Mně to ani
neřekla, i když pracuju ve stejné redakci, doká žeš si to představit? Takže tys to byl, taky má m uši, Eva nikde nic dá l nepovídá , dokud si to nepromyslí, a ty jsi blbej, až to buč í. Saša
>> Evo, kdy jsi to vě dě la o Ině , že o tobě ně co povídá ? Před
kuleč níkem nebo po ně m? zeptal se mne Axel.
>> Předtím, myslím. Já
>> Jde se mnou na kuleč ník a neřekne mi to, já jí ještě říkal,
že se stě huju do Inina domku. Axel
>> Proč by mě la? Takový kec, Eva vě dě la, že sedíš s Tinou a
všechno, co by o ní Tina vyprá vě la, mů že vě dě t jen
od tebe. Saša
>> Ale ona to řekla!! vykřikl Axel.
>> Tobě v hypnó ze, byl jsem u toho, když to řekla. Saša
>> Ano, to souhlasí. Axel
>> Ano, vidíš, Eva ví všechno líp, protože nikdy nelže, tak se

jí nikdy nic nepoplete. Saša
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>> Ano, souhlasí, chtě l jsem jí pomoct. Axel
>> Chtě l jsi pomoct jenom sobě , na Evin ú č et. Saša
>> Ano, nejspíš. Axel
>> V rá mci terapie, podě laná škola to je a ty jsi zasraný
chlap, pokud vů bec chlap jsi. Saša
>> Ona zruinuje mů j život. Axel
>> Tak, jako jsi ty zruinoval její? Řekla by jen pravdu, jinak
nic. Vy se všichni pravdy tak bojíte, to není možné . Udě lej si
nejprve pořá dek ve své m životě , než ho zkusíš dě lat v životě
ně koho jiné ho, jinak to nedoká žeš nikdy. Eva by to doká zala,
ta mů že se svý m smyslem pro spravedlnost zajít docela daleko,
se svý mi zkušenostmi, a především: Eva není zá vistivá a ty jsi
se jí vždycky přestal ptá t, když zá vist přerostla přá telství. Proč
jí vů bec tolik zá vidíš? Ach, možná to má m: zá vidíš jí její
ženskost, proto víš zpamě ti její periodu. Saša
Zá vist netř eba zá vidě t.
Radě ji ať vá m zá vidí, než aby vá s litovali!
>> Ne, to ne! Axel
>> Ale ano, Eva si to neumí představit, ale její podvě domí jí
už dá vno říkalo, že s tebou ně co není v pořá dku, jsi v nevhodné m tě le a trá píš ji, protože to jako jediný č lově k vě dě la, jinak
by s tebou spala. Evo, jak dlouho to víš? Saša
>> Ona to neví. Axel
>> O. K., kdyby to vě dě la, tak odkdy? Saša
>> Od té doby, co mne poprvé objal. Já
>> Proboha, ta je ale chytrá . Axel
>> Je zatraceně inteligentní, jak bys řekl, a přitom tě nijak
zvlá š̌t nemiluje. Saša
>> Ano, nemiluji ho. Já
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>> Já tě nená vidím, řekl Axel.
>> Sašo, ať to neříká , já tomuhle č lově ku nic neudě lala. Já
>> Je to tak, ty jsi takový pes – nebo má m říct fena? Saša
>> Já tě nená vidím, řekl Axel Sašovi.
>> Axel, Eva ti mů že pomoct, já bych jí přitom pomohl, přece
ti říkala, že jsi u ná s v bezpeč í. Saša
>> Evo, promiň , opravdu bys mi pomohla? Axel
>> To už teď nemů žu říct, byl jsi ke mně zlý. Já
>> Vzala by sis mne? Axel
>> To možná ano. Já
>> Pak to zvlá dneme. Axel
>> Co? Já
>> Mou promě nu. Axel
>> Axel, tys mi nepomohl s rozvodem, já nevím, zda bych to
doká zala s tvou promě nou. Já
>> Zkusila bys to? Axel
>> Ano, zkusila, miluju tě jako č lově ka, to jinak kolem mne
nedě lá nikdo. Já
>> Eva je ú žasný č lově k. Saša
>> Víš, Evo, když jsi u ně j byla v kancelá ři, nemohl vstá t,
když přišel Steffen, mě l erekci. Saša
>> Ten je blbý. Mohl jen říct, poč kej tady, pojedu s tebou
domů , bydleli jsme v jedné ulici, pak by se to koneč ně stalo. Já
>> On nechce, myslím si, s tebou spá t jako muž, myslím, že
s tebou vů bec nechce spá t, chtě l by jen mít tvů j život. Saša
>> Ale proč ? Já
>> Evo, kdyby byl ženou, mě la bys ho rá da? Saša
>> Vě řím, že ano, pak bych ji koneč ně mohla modelovat.
Ve skuteč nosti. Já
>> Ach, do prdele, Eva je skuteč ná umě lkyně , všechno to
dě lala jen proto, aby tě mohla modelovat. Saša
>> Nejenom proto, skuteč ně mu přeji všechno nejlepší. Já

Obchodník je př ímka, umě lec kř ivka.
>> Ach, Evo, promiň , prosím, ty o mně víš všechno. Axel mi
polož il hlavu do klína a plakal a vyprá vě l. Ale už si nevzpomíná m ani na jedno slovo.
>> Ona ví všechno líp, umí skuteč ně všechno, jediné , co bych
ji mohl nauč it, by byl MAC. A ani tady jsem ti nepřispě l. Axel
>> Ne, Axel, tys nikdy nestá l při mně , ale že jsi mi uč inil tolik
zlé ho, to nechá pu. Já
>> Ale já , vmísil se Saša. >> Předtím jsi řekla: Tenhle
č lově k, odepřela jsi mu jeho osobnost, to ti napově dě lo tvoje
podvě domí. A teď to řekni, jinak mi nejsi nič ím,
potom jsi řekla ONA.
>> Ano, já Evu jen zkoušel, a to už její podvě domí dá l
nechce. Axel
>> Ano, nerada mu taky říká m Axel, on to ví, ale nechtě la
jsem mu říkat ONA. Ukryla jsem tvá ř do dlaní. >> Já si přece
nemyslím, že je žena.
>> O. K., Evo, každý se ně kdy mů že zmý lit, ale myslela sis to
už ně kdy dřív? Saša
>> Ne, nikdy. Já
>> Evo, rozmysli si to, kdy byl jiný, než druzí muži? Saša
>> No, já nevím, nehodí se k žá dné ženě , myslím, nebo se
žá dná nehodila k ně mu, a vždycky, když mne obejme, si říká m,
s tím ně co nesouhlasí. Já
>> Jak tě objímá ? Saša
>> Já nevím, jednou vystoupil z auta od Inge (jeho třetí přítelkyně , se kterou prá vě skonč il) a objal mne. Já
>> No to je přece normá lní. Saša
>> Ano, ne, v tom okamžiku ve mně mě l hledat kamará da,
mě l mne vzít kolem ramen, myslím si, ach, promiň , Axel, že o
tom mluvím. Já
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266 >> Ne, Evo, to je O. K., a potom? Axel
>> No, potom vždycky, chceš opravdu bý t ženou? Já
>> Ne, Evo, ve skuteč nosti ne, pohrá vá m sis tou myšlenkou,
protože s tím svý m apará tem nemů žu s ženami spá t. Axel
>> Proč ne, teď jsi spal se mnou a Saša řekl, že má š č asto
erekci. Já
>> Ano, ale jen u tebe. Axel
>> Sakra, proč mne tedy nevezmeš? Já
>> No, ano, já myslel, že budeš mít bolesti, jako ty ostatní.
Axel
>> Já při sexu žá dné bolesti nemá m. Já
>> Nikdys nemě la? Axel
>> Ne, nikdy. Já
>> A Evo, co bude, když budu žena? Axel
>> Nic nebude, miluju tě jako č lově ka. Já
>> Letě li byste se mnou do Ameriky? Axel
To je touha:
Bydlet ve vlnach a bez vlasti v case.
>> Ano, přirozeně . Jen bych navrhovala, abys se mnou
nejprve odešel na tři mě síce na Bali. Já
>> Ano, ale pak s tebou budu souložit. Axel
>> Ano, to přece není nic špatné ho, nebo? Já
Saša se zasmá l mé otá zce, až spadl z postele podruhé .
>> Ano, a pak přece jen nepoletím do Ameriky. Axel
>> No, když nechceš, tak ne, ale nejprve tady udě lá me odlitek
tvé ho pyje. Saša
>> Proč ho nechceš a proč ti ve škole nepomohli? Já
>> Tam se to jenom nakouslo, jinak nic. Axel
Saša řekl: >> Vidíš, ti ve škole dě lají jen voloviny. Chtě jí peníze, ale nepomů žou ti. Evo, ty mů žeš bý t rá da, že je s tou te-

rapií hotov, skonč il, stejně to dě lal špatně . Teď jste si kvit, tvů j
Kašmír jen nač al, přitom jsi mě la traumata, která by bylo
třeba zpracovat, a jde to dá l, dneska jsme to taky jen nač ali.
Kouřil R. v Kašmíru trá vu? Saša
>> Ano. Já
>> A ty? Saša
>> Já se třá sla a nespala jsem. Mě la jsem smrtelný strach. Já
>> Řekl ti ně co? Saša
>> Ano, že má m koneč ně spá t a dá t pokoj. Plakala jsem.
>> Ale nemohla jsem spá t kvů li té střelbě .
>> Vidíš, řekl to č esky a ty se ptá š, proč nesná ší, když na ni
mluvíš č esky. Řekni jí ně co č esky, pak uvidíš, co udě lá . Saša
Axel řekl č esky, ž e mne miluje, zakřič ela jsem: >> Nic nerozumím. Zakryl mi uši.
>> Dobrá , já nechci abys umřela. Axel
>> Vidíš, do toho traumatu se vejde všechno, bolesti zad má
taky z Kašmíru. Saša
>> Já bych to ale taky rá d zažil, řekl Axel.
>> Takovou pitomost bys nemě l už nikdy říct, Eva by to
nepřá la své mu nejvě tšímu nepříteli a ty přijdeš a řekneš ně co
takové ho. Saša
>> Ano!! Křič ela jsem a třá sla se. >> Proč zneužívá te mé
podvě domí, proč ? Objali mne.
>> Evo, milá č ku, uklidni se, řekl Axel. >> Co pro ni mů žu
udě lat?
>> Nejlíp, když ji popadneš a pojedeš ještě jednou do
Kašmíru, to ale nejde, takže si jen nech od ní všechno vyprá vě t. Saša
>> Ano, to udě lá m. Axel
>> Oni umírají. Já
>> Kdo??? Saša
>> Ti chlapci v Kašmíru. Já
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>> Ale to je přece hloupé , když ně kdo v takové situaci
o ně kom řekne, že umírá . Axel
>> Proč , ty jsi to taky říkal, jenže ty nemá š pravdu, ona
bohužel pravdu má , jeden už zemřel, myslím, řekl Saša.
>> To je strašné ! Já
>> Ano, Eva ví prostě všechno. Saša
>> Ale zně lo to jako proroctví... Axel
>> No prá vě , ona to umí nejlíp, protože přesně zná ty země ,
o který ch ně co říká . Vy jste se tak zmý lili, ty si o ní myslíš, že
je sadomaso a vyprá víš o ní lži, jako s tím, že o tobě říká , že
jsi teplý, přitom je Eva jediná jasnozřivá , o budoucnosti
ví dost Saša
>> Ano, ale já jsem teplý, spal jsem s tebou. Axel
>> No a? Proto ještě pořá d nejsme teplí, Eva to ví líp,
a i kdyby, proč by to Evu zajímalo? Co říkala? To je přece
krá sné , když se milují dva lidé , které ! já miluju, to řekla. Saša
>> Nikdy jsem neřekla, že je teplý. Já
>> Ano, já vím, Evo, miluju tě . Axel
>> Ona tě taky miluje a já taky miluju ji, udě lala dobře, že se
pro nikoho nerozhodla, ví, že u mne nemá šanci a u tebe taky
ne. Saša
>> Proč ? zeptal se Axel.
>> No, chtě la tě ně kdy o ně č em přesvě dč it, změ nit tě nebo dokonce své st? Saša
>> Ne. Axel
>> Tak vidíš, chce ná s, jací jsme, mě li bychom bý t jenom
přá telé , nic víc a nic míň . Saša
>> Ano, já ji miluju. Axel
>> Ano? A Liana? zeptal se Saša.
>> Ona mi taky chce pomoct. Axel
>> Ta ti nepomů že, nemá na to. Saša
>> Ano, ale Eva řekla, že má m mít přítelkyni. Axel

>> Ano, jasně , že to řekla, a jak dlouho ji má š mít? Saša
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>> Dva roky. Axel
>> Kdy to skonč í? Saša
>> Evo, vzpomíná š si, jak jsem ti říkal, že má m přítelkyni,
a ty jsi řekla: SUPER! Kdy to bylo? Axel
>> 16. března, řekla jsem.
>> Tohohle roku? zeptal se Saša.
>> Ne, loni. Řekla jsem ti, že už dá l žá dnou přítelkyni mít nemá š, ty jsi odpově dě l: Platí pro tenhle rok jiné zá kony? Já
>> Ona ví všechno a ty budeš nejpozdě ji 16. 3. 96 u ní, řekl
Saša.
>> Moje prá ce v mó dním č asopise? Axel
>> Ta je prozatím over, kvů li Evě , i když za to ona nemů že. Saša
>> Jak to v mó dním č asopise? Jdeš tam přece jen pracovat? Já
>> Prá vě ne, jak vidíš. Axel
>> Evo, to je naše dohoda. Saša
>> O. K. Já
>> Ona to neví? zeptal se Axel
>> Ne, proč ? Já
>> O č em si teda spolu povídá te? Eva mi vyprá vě la, že jste
spolu strá vili dvaná ct hodin v hospodě . Axel
>> Ano, to jsem prá vě přijel od R. Saša
>> Mluvili jste o ně m? Axel
Saša pobaveně řekl: >> Ne, proč ? Řekl jsem o ně m Evě jednu
vě tu, ale souč asně jedním dechem... Ach ano, to jsi stejně
vě dě la. Že R. fetuje 24 hodiny denně .
>> A o mně ? zeptal se Axel nedů vě řivě .
>> Nic, i když tehdy padla ta slavná vě ta: Strč si svoji krá su
ně kam. Saša.
>> Ano, ta se mi líbí, ale ještě hezč í je: Nejen krá sný, ale ještě
i blbý. Axel
>> Eva říká jenom takové vě ty, pravil Saša. >> Je jako Kisch.
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Cigaretu a píše.
>> Doma od ně j nic nemá , řekl Axel.
>> Ale ano, pod televizí celý regá l. Já
>> Tam jsem se nedíval. Axel
>> Tak vidíš, řekl Saša. >> Tak ty miluješ Lianu?
>> Ano. Axel
>> Já vím, koho ti připomíná , ta přece pracovala s Evou. Jsi
blb, ta byla tak pitomá , já ji znal, tehdy už jsem pracoval s
Evou v redakci. Pak ti dá m radu, nech Evu na pokoji, tvoje
blbé cíle ona podporovat nebude, ani tuhle společ nost, je jako
já , proto si tak dobře rozumíme. Co tady vů bec dě lá š, když miluješ Lianu? Saša
>> Jsem tady kvů li tobě . Axel
>> Ale já nejsem teplouš. Saša.
>> Tak co teda, zeptala jsem se drze.
>> Ano, Evo, když se dě lá skupiná č , nemusí jeden bý t teplý, to
přece víš. Saša
>> To je pravda, co tady teda dě lá on? Já
>> Chtě l jsem spá t s vá ma obě ma, řekl Axel.
>> A Liana? Saša
>> Ta to samozřejmě neví. Axel
>> A proč ne, proč tady vů bec jsi? Já
>> Nevím. Axel
>> Řeknu ti to: Ty chceš mít všechno, ale tak, aby si ostatní
mysleli, že to chtě jí oni, ale to se ti nepodaří. Eva mů že žít bez
tebe a já taky, ty potřebuješ ná s a pak se zachová š tak sprostě .
Jsi svině ! Eva mi o tobě nikdy nic nevyprá vě la, jenom ty, ona
mne miluje a takové kecy, samozřejmě tě miluje, jako přítele,
to ty ale nechceš vidě t. Ty jí vnucuješ roli milující ženy a když
tady je, pak říká š, ach, tak já to nemyslel, ona miluje mne a
tebe jako přá tele, a teď se mů žeš odplazit, teď tě vyhodím.
Ještě ně co, tu prá ci, Evo, nedostane, když si tě nevezme, to je

jednoduché . Saša
>> Ale já ... Já
>> Neříkej nic, tak je to sprá vně . Saša
>> Proč tu prá ci nedostanu, já si ji chci vzít, jenom, jak to
udě lá m se svatební cestou, ona chce s ná mi, se mnou, na tři
mě síce na Bali? Axel
>> To je jednoduché , v lednu podepíšeš smlouvu s podmínkou, že se 6. 6. oženíš a podnikneš delší svatební cestu, to je u
smlouvy možné . Ach, Evo, musíme ještě zjistit, proč je Komenský nejvě tším uč itelem všech dob. Saša
>> O
́ ano. Já
>> O č em ještě jste mluvili 25. 3.? Saša
>> Ach ano, třikrá t si nechal vyprá vě t tu situaci tenkrá t v
kantý ně . Já
>> Proč ? Saša
>> Ale co, zeptej se ho sá m, stojí před tebou. Se Sašou jsme
se zasmá li. Připomínalo ná m to jednu situaci před pě ti mě síci.
(Andě l) Saša ̌rekl (a za tuhle vě tu jej budu vě č ně milovat):
>> Evo, já vím, jak to bylo, proč to neví on?
>> Už jsem říkala, zeptej se ho, stojí před tebou. Já
Pak to přišlo, nesmě le: >> Já vě řil Doris, koktal Axel.
>> Ty jsi vá žně blbec, mně je už teď líto, že jsem s tebou spal,
a dá l, Evo? Saša
>> Ach, žvanil ně co o preclíká ch a soli. Já
>> Ach ano, Evo, sů l na naší ků ži. Saša se zasmá l. >> To
jsem byl já .
>> Sá m jsi hlupá k, jak jsi přišel na tohle? Já
>> No, já tě taky chtě l mít zařazenou v šuplíku, ale nejpozdě ji
od dnešního več era vím, že to nejde, napříště už to nebudu
dě lat. Saša
>> Díky, řekla jsem. >> Sašo, proč má jít k mó dnímu
č asopisu?
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>> Vě dě la jsi to? Saša
>> Ne, jenom mi řekl, že tam nepů jde, má tam ně jaké ho
zná mé ho. Já
>> Odkud to víš? Saša
>> Jeho buchta to vyprá vě la, to byl vá žně naštvaný, že to
řekla. Já
Saša se mne zeptal: >> Zná š ho?
>> Ne, jmenuje se Bastian a má pleš, jako ty. Já
>> Vidě la jsi ho ně kdy? Saša
>> Ano, myslím, že ano, u Japonců , díval se na mne tak
zvlá štně , byla jsem naštvaná a vyprá vě la mu o svý ch
cestá ch. Já
>> Ten je patrně stejně blbý, jako ten pá n tady. Saša
>> Mů že bý t. Já
>> Ach, podívejme, on ví, že ten džob v č asopise dostane
jenom, když si to vyjasní s tebou, a mně vyprá vě l, že tam nikoho nezná , je to bezcharakterní svině , teď tam chce jenom,
aby ti mohl říct, že pracuje v tvé ulici. Saša
>> Ale mne to bude kvů li ně mu tě šit. Já
>> Evo, on tam nikdy pracovat nebude, protože ti s nič ím nepomohl, jenom ty má š svou lobby, spíš než on tam budeš
pracovat ty. Saša
>> Sašo, neříkej to. Já
>> Evo, je to pravda, ty má š tak č istý charakter, to jsi doká zala svý m rozvodem. Bez toho, že bys na R. nadá vala, prostě odejdeš. Saša
>> Díky. Já
>> Nemusíš dě kovat, taková jsi. Saša
>> Ano, ale to nikdo neví. Já
>> Já přece nejsem nikdo, nebo? Saša
>> No jasně , ty jsi mů j Saša. Já
>> Takže, já vá m ně co řeknu, v prvním roce jsme spolu jen te-

lefonovali, ve druhé m jsme se spolu vyspali a ve třetím roce
bude svatba – teď jsme takříkajíc zasnoubeni. Saša
>> Evo, ale v tvé koupelně bylo ně co, co vypadalo jako vibrá tor, nemů žu jí to vymluvit. Axel
>> Ano? Tak to nech bý t, ta je mi stejně lhostejná ,
ať si umře. Já
>> Proč to říká š? Axel
>> Ona to o mně taky už říkala, nebo? Já
>> No prá vě , řekl Saša. >> A s tím vibrá torem, ty jsi přece
říkal, že Eva má v domeč ku pokoj, tak kup vibrá tor a postav jí
ho tam. Když se bude ptá t, tak řekneš, ten je připravený pro
Evu, až přijde. Postav ho do regá lu.
>> To nejde, ona do toho pokoje nesmí. Axel
>> To si doká žu představit, vidě la by to prá dlo, které tam
schová vá š a več er si ho oblíká š. Saša
>> Ne, to je prá dlo Evy, má me zhruba stejnou postavu. Axel
>> Evo, to snad není možné , on chce prožívat tvou osobnost,
se vším všudy, s tvý mi muži a tak, skoro jako v Mlč ení
jehň á tek. Saša
>> To bys nemě l říkat. Já
>> Proč bych nemě l? Taky už jste o tom mluvili? Saša
>> Ano, ale o jiné osobě . Já
>> Řekneš mi ji? Saša
>> Ne. Já
>> Proč ne? Saša
>> Protože na ten nesmyslný ná pad přišel on, ne já . Já
>> Zná m tu osobu? Saša
>> Ano. Já
>> O. K., je to s ním horší, než jsem si myslel. A ty jsi jediný
č lově k, který mu mů že pomoct. Saša
>> Já vím. On to neví. Já
>> Udě lala bys to, Evo? Saša
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274 >> Ano, miluju ho jako č lově ka, ne jako ženu, ani jako muže.
Ale proč mu nepomohli v té škole? Já
>> No, to já nevím. Saša
Chtě li jsme se políbit, ale nešlo to, líbat se ve třech skuteč ně
nejde.
>> Celou dobu jsem se bá l, Evo, že řekneš, já s ním spá t
nechci, nebo že si ho nechceš vzít. Saša
>> Já vá s držet nemů žu. Já
>> Prozatím ná s držíš na tom nejcitlivě jším místě ze všech. Saša

JANA
>> Má m ti dodat jinou verzi pana Ganze? Já
>> Ne, stač í ta jedna, jsem v šoku. Evo, proč dě lá š krucifixy?
Jana
>> Protože jsem si myslela, že mů žu dě lat jen ženy, a s nimi
jsem vidě la, že to není pravda. Řekni, Jano, já má m pocit, že
jsem vá m přerostla přes hlavu.
>> A R.?
>> Toho je mi líto. Víš, že taky pan Ganz nese svů j kříž – se
svou krá sou? Nemů že se na nikoho usmá t, aby si ten hned
ně co nepředstavoval.
>> No, tak jsem to nevidě la, ale souhlasí to, povzdechla si
Jana.
>> Víš, my se milujeme tak ně jak asexuá lně , tak, jak jsem ti to
vyprá vě la s tou agapé .
>> Ano, a odkud má š tu kazetu?
>> Od pana Ganze.
>> Takže jsi volala po ně m, tehdy v Outbacku?
>> Nee, ale skuteč ně ne, tehdy jsem ještě nevě dě la, že je od ně j.
>> Jak to? Jana
>> Sezná mil se na Bali s jedním mladíkem a ten mi dal pak
v Mnichově toho Gandalfa. Znala jsem ho taky z Bali. Tom se
jmenoval. Já
>> Ach, bože milý, on tě doopravdy miluje! Jana
>> Ano, jasně , miluje mne, vě dě la jsi, že pro mne sklá dá
hudbu?
>> Ne, to jsem nevě dě la, jakou? Jana
>> No prá vě , ně co mezi Gandalfem a Kitaró .
>> Pak má me dokonce už i titulní muziku k filmu. Jana
>> Jasně , je to krá sné , jako od Hammera.
>> Já vím, Jarek šel hned, když přišel, do WOM a obstaral si
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276 ji. Jsou tady, řekl, č lově ka, který miluje takovou hudbu, musíme taky milovat. Jana
>> Proboha, teď se ale bojím. Já
>> Ano, a ně co tam ještě bylo s koupá ním? Jana
>> Ano, šli jsme na jiné místo, než obvykle, R. zase zuřil.
>> Ten R. mi připadá tak ně jak asexuá lní. A? Jana
>> Nejen připadá , on takový je. A nic. Já
>> No, a Jarek? Evo, on mi to vyprá vě l.
>> Co ti vyprá vě l?
>> No, že jsi se svlé kla, to se mu líbilo.
>> Ano, Jani, Susanne mů žu konkurovat kdykoli.
Susanne byla Jarkova přítelkyně z mlá dí, která na ostrově
trá vila dovolenou ve stejnou dobu, jako my. Jarek je syn
Janina zemřelé ho muž e. Provozuje tam bar.
>> Ano, a potom?
>> Jani, co potom? Ach ano, souhlasí, taky jsem šla do moře,
když se koupal, myslím, že bychom se spolu vyspali, kdybychom plavali za tě mi mangrovníky, ale nešlo to, nebyli jsme
sami.
>> Ano, byla s ním Lena, jeho přítelkyně , a s tebou R. a
uprostřed patrolovala Susanne. Jana
>> Ach, ta představa patrolující Susanne je legrač ní, ale ty
říká š, že ti nic nepově dě l, ale takové vě ci ti přece vyprá ví? Já
>> Ano, a ještě víc, miluje tě od pohřbu své ho otce. Jana
>> Ale já ho nikdy nespojovala s tím mužem na pohřbu tvé ho
manžela.
>> Ano, tvé ego ti zase jednou pomohlo. Evo, při koupá ní se
s tebou chtě l vyspat, jeho ú d se ztopořil.
>> Divila jsem se, že musel tak rychle odejít, poslední, co
jsem z ně j vidě la, bylo, jak před sebou držel plavky, a pak byl
pryč , ale možná se mu to stalo kvů li Susanne.
>> Ne, ne, kvů li tobě , Susanne to vidě la, ty jsi nemě la svoje

brý le, vyprá vě l, že tě museli vé st. Jana
>> Ano, to je pravda, ale proč ti vyprá ví takové podrobnosti?
>> Já ho má m moc rá da a chtě la bych, aby byl š̌tastný, a on
tě miluje už dvaná ct let. Jana
>> Proč o tom nevím, Saša vždycky jen říká , že by ho rá d
vidě l, pak mu vždycky řeknu, pů jdeme ně kdy v nedě li do
Hofgartenu.
Když je Jarek v Mnichově , hraje tam skoro kaž dou nedě li
boccia.
>> Evo, šla bys do Hofgartenu i sama? Jana
>> Ne, nemyslím, posledně se mnou sotva promluvil.
>> Ano, já vím, bušil tady hlavou do stolu a nadá val si. Jana
>> Ale to byla ná hoda, že jsem byla s R.
>> Ano, to jsem mu taky řekla. A on pak tady slavil
rozlouč ení. Jana
>> Ano, taky jsem ho tam potkala na trhu, zase nic neříkal.
>> Evo, on by chtě l, abys ty zač ala.
>> Já nezač nu.
>> On tě miluje. Jana
>> To je hezké , já jeho taky, ale možná je to už staré a on se
zamiloval v Rakousku nebo tak.
Jarek pracuje ve filmové produkci, když je v Evropě .
>> Ne, tak rychle to nejde, zavolá m mu, vyjde to. Jana
>> Ano, to udě lá š? Ach bože, ty jsi ale kuplířka.
>> Ne, to nejsem, jenom ho už dlouho zná m. Jana
>> Možná se mý líš?
>> Ne, nemý lím, uvidíš. Ještě ně co ti řeknu, ty jsi přece tehdy
v baru byla tak opilá . Jana
>> Ano, a?
>> Pak s tebou přece hrá l šipky. Jana
>> Ano, to hrá l, ale to mezi ná mi lítaly nože.
>> Víš proč ?

277

278

>> Ne.
>> Pohá dali jste se. Každý tomu druhé mu řekl: Zač ni ty. A
ten druhý odpově dě l: Ne, ty musíš zač ít, já ne. Jana
>> Tak to mohlo bý t.
>> Ano, tak to bylo, a při louč ení?
>> Ano, já kvů li ně mu vů bec nechtě la odjet.
>> Ano, to taky vyprá vě l, že to bylo šíleně trapné , udě lal by
pro tebe več írek na rozlouč enou.
>> Ano, to říkal.
>> Ano, a to bylo před R. Ví R. o tobě a Jarkovi? Jana
>> Ne, nemyslím.
>> Ale ano, co bylo to poslední, nač se tě zeptal? Víš, co je
s Jarkem? Jana
>> Ano, vyprá vě la jsem mu, že vím, že má Pat už osm nebo
devě t roků , když jsem tehdy odjíždě la z ostrova domů , byl velice š̌tastný, protože Pat mě la přijet, ale řekl mi ne, to bylo
ně co jiné ho.
>> No prá vě , vidě l, že tě Jarek miluje a byl rá d, že jsi tam
kvů li Jarkovi nezů stala. Jana
>> Ach, do prdele, tak to asi bylo.
>> Ano, tak to bylo, a pak řekl co? Jana
>> No, pak řekl: A víš, co je s Jarkem? Já řekla ne, co je s
ním? Přijede do Evropy, to vím, ne, řekl, to nemyslím, pak ti to
neřeknu. Já se pak zeptala, má AIDS nebo co s ním je? Pak
řekl, neřeknu ti to, zapomeň .
>> A ty jsi to skuteč ně zapomně la? Jana
>> Ano.
>> Vidíš, on to ví buď od Saši nebo od Susanne nebo od Jarka
samotné ho. Jana
>> Ach, ano?
>> Co teď řekne?
>> Nic, jen: Proč jsi mi to neřekla?

>> Ano, a ty mu řekneš, že jsi to nevě dě la. Jana
>> To souhlasí, nevě dě la jsem to.
>> Evo, co udě lá š s panem Ganzem? Jana
>> Co bych s ním mě la dě lat?
>> No, že se doká žeš tak rychle přeorientovat?
>> Ano, Jani, mů že si svoje nabídky ke sň atku strč it ně kam,
má m toho dost, kde je s tou svou blbou buchtou? Pak je teda
po 22 letech koneč ně konec. Ale že ty jsi se snížila k takové mu
handlu, to mne udivuje.
>> Ano, matky ti dá vají své syny, a když ti nemohou, pak
přinejmenším jejich dcery. Na syna to nestač ilo, ale daruji ti
nevlastního syna. Jana
>> Ano, to je legrač ní. Proč vlastně ?
>> No, Rasins, když syn odešel, dali ti dceru, dokonce od
Miki matku jsi znala, ta ti dala svou dceru. Jana
>> Jani, nepřehá ně j.
>> Ale ano, Evo, tak to taky je, já bych ti dala syna, dokonce
to dě lá m, prosím, vezmi si ho. Ganz taky má matku, zná š ji?
>> Jen z vyprá vě ní, vím, že modeluje, že žije v Garmischi a
rozešla se s jeho otcem.
>> Evo, mohl by bý t ženatý ? Jana
>> Kdo?
>> No, ten Axel.
>> To já přece nevím.
>> No, Conny (ta přísavka) a já jsme zavolaly do Garmische
a soudě podle hlasu tam byla starší žena, byla ně která z jeho
přítelkyň starší, než on? Jana
>> Jenom ta první, Jennifer, ale minimá lně . Proč jste tam volaly?
>> No, chtě ly jsme zjistit, kdo se skrý vá za tím jmé nem. Ty jsi
přece taky byla v Garmischi.
>> To ano, ale já se jen koukla po tom telefonním č ísle, nic víc.
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280 >> To se nedě lá . Jana
>> Aha, vy zavolá te jeho má mě nebo ženě a já se nesmím podívat do seznamu. Přestože on ví, kdy má m svou periodu. Jani,
co jsi udě lala s tou přísavkou, když k tobě přišla a plakala po
panu Ganzovi?
>> Vždycky jsem č ekala, že přijdeš a zeptá š se mne na to.
Jana
>> Mě la bys ji poslat ke mně .
>> Evo, ty jsi tak perfektní. Co k ní cítíš? Jana
Perfektní ž enu mů ž eme obdivovat, ale ne milovat.
>> Jani, neříkej to! Ona mně je lhostejná .
>> Ano, ty jsi perfektní, protože o to neusiluješ, ale prostě taková jsi.
>> Díky za lichotku, myslíš, že teď už mů žu vkroč it do vě ku
stá ří?
>> Ano, vítej na palubě , ale nejprve musíš ještě zvlá dnout
Jarka, vezmi ho sebou a vyspi se s ním, prosím. Jana
>> Ano, to udě lá m. S kondomem.
>> Ach ano, ty ještě mů žeš mít dě ti.
>> Ano, to by bylo dobré , ještě bych z tebe udě lala babič ku.
>> Ach ano, myslím, že jsi jednou říkala, že jednoho dne
budeš spá t s mý m synem.
>> No a, i kdyby, pak jsem to říkala jen z legrace.
>> Evo, a co řekneš, kdyby se nedíval po tobě , ale po mně , co
jste si vlastně tenkrá t před 22 lety řekli? Jana
>> Nic, jen jsme na sebe nevrle koukli, přece jsi u toho byla.
>> Co bys řekla, kdyby ten pohled tenkrá t platil mně ? Jana
>> Co bych říkala, nic, budeme tady nakonec bydlet ve
č tyřech?
>> Vadilo by ti to? Jana

>> Ne, vždyť to říká m, ty jsi svobodný č lově k, on je svobodný
č lově k, co bych k tomu mě la říkat?
Nemů ž eme př edehnat toho, v jehož stopá ch jdeme.
>> Já chci jen říct, tak to je, my se milujeme. Jana
>> Dobře, to je fakt krá sné .
>> Evo, jsi skuteč ně taková ?
>> Nech mne na pokoji, Jani, navíc tomu nevě řím.
>> Proč ne?
>> Protože pak musel bý t 22 let kamará d tvů j a ne mů j.
>> Má š pravdu. On ale je osobnost. Jana
>> Ano, odvedla jsem u ně j dobrou prá ci.
>> Evo, to trič ko – odkud ho má š? Jana
>> To jsem koupila v Peru nebo tak ně kde.
>> Proč mi lžeš? Jana
>> Nevím, já to vá žně nemá m rá da, když si lidi povídají o mé
garderobě .
>> Ano, přitom jsi ho koupila na blešá ku, s tou, co se tam
dě laly ty fotokopie. Jana
(Sousedka Doris, která mů j deník pro partu kopírovala, když
jsem nebyla doma.)
>> Tak on do toho byl taky zasvě cený ?
>> No, to ti neřeknu, to musí udě lat on sá m. Jana
>> To snad není možné .
>> Ano, byla jsi docela pě kně pod kontrolou, má milá , vě dě la
jsi to? Jana
>> Vždycky, jen jsem to nechá pala.
>> A přísavka?
>> No, ta vždycky bě žela za Doris a tam sedě la a vyptá vala
se, co tak dě lá m, a pak si vyklá daly bů hvíjaké voloviny. Já
>> Odkud to víš?
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>> Vyprá vě l mi to, tahle špinavá svině , on jí říká vrchní špinavá svině .
>> To si neumím představit, že by používal taková slova. Jana
>> To dě lá , on jí taky sedl na lep.
>> To všechno víš? Kdy jsi ho naposledy vidě la? Jana
>> No, letos 25. 3.
>> Jaké to bylo?
>> No, přišel bez ohlá šení, sá hl mi tam dolů a řekl, teď mů žeš
všude vyklá dat, že jsem s tebou spal, ale to nedě lá m, a řekl:
Musím si tě vzít. Já mu řekla, to nemusíš. Zlobí mne, že to
říkal s tím spaním, nevíš, proč to říkal?
>> Mů žu si to myslet. Jana
>> Řekni mi to, prosím.
>> Ne, příště , a jak to, že doká žeš tak rychle přepnout? Jaký
byl vů bec vá š vztah?
>> No, docela jednoduše tomu říká m přá telství, hranič ící s
ně žností.
>> Vidě la jsem vá s tenkrá t v Quicku, ale on pohlé dl také na
mne, jak víš, že se díval na tebe? Jana
>> To taky ještě nebylo všechno, když přišel do nakladatelství
Arabella, pořá d se na mne tak díval, až jsem si řekla, ale ne se
mnou, chlapč e, ne, se mnou ne.
>> Ale třeba ses mý lila, možná ten pohled patřil mně ? Jana
>> Tomu nevě řím.
>> Proč ne? Jana
>> Protože jinak, jak už jsem řekla, by byl celé ty roky tvý m
kamará dem, ne mý m.
>> To je pravda, ale má charisma, takové nemá nikdo. Jana
>> Ano, odvedla jsem bezvadnou prá ci.
>> No, a jaké to bylo? Skuteč ně jsi vidě la jeho pyj?
>> Ano, samozřejmě , má lem už jsme byli tak daleko, ale pak
jsme toho nechali. Vidě li jsme se s přestá vkami a když jsme

pracovali spolu, tak každý den.
>> A ty přítelkyně ?
>> Co je s nimi?
>> No, nevadily ti? Jana
>> Sprá vně , ty mi nevadily.
>> Kolik jich bylo? Jana
>> Sedm nebo tak.
>> A proč vyklá dá š, že je teplouš?
>> Nikdy jsem to nevyklá dala, nepřivedeš mi nikoho, kdo by
to ode mne slyšel.
>> Jak se to mohlo stá t? Jana
>> Ta svině Doris! Budu já vyklá dat, že je teplý, když mi bez
přestá ní říká , že by se mnou chtě l spá t, když zná m všechny
jeho přítelkyně ? Jani, taky má š o ně j zá jem?
>> Ano, vlastně jsem se tě chtě la zeptat, vždyť víš, jak ses mě
džob, jestli tam smíš. Jana
>> Ano, rozumím, ale nemusíš se mne ptá t, jsi svobodný
č lově k, on je svobodný č lově k, mů žete dě lat, co chcete.
>> A ta přítelkyně , co ji má ? Jana
>> On u ní nezů stane, i když jsem mu říkala, že je starý dě ti,
v jeho č tyřiceti letech.
>> Zeptá m se ho, zda jsi to doopravdy řekla. Jana
>> To mů žeš, až na toho dě dka je to všechno pravda, dá m ti
jeho č íslo.
>> Já ho má m, Evo. A žá rlivost, nebudeš žá rlit? Nežá rlila jsi
na jeho přítelkyně ? Jana
>> Ne, Jani, doufá m, že nebude mít se žá dnou ženou to, co
má se mnou, ta taky vypě nila, ta slepice, když slyšela, že jsem
si ji objednala.
>> Ty sis ji objednala??? Jana
>> Vždyť to říká m, když ji koneč ně mě l, řekla jsem SUPER, to
mu teď vrá tím, nechá m ho, aby taky řekl: SUPER! Ale to není
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možné , vě dě la jsem, že jsi v tom programu zapojená , ale
takhle?
>> Evo, odkdy víš, co dě lá m, s kartami a tak? Jana
>> Od ně j, pů ldruhé ho roku, a pak mi to řekl Jarek.
>> Co ti řekl Axel? Jana
>> No, až se prý dozvím, co dě lá š, budu se divit.
>> Ano, mysleli jsme, že se mi vysmě ješ.
>> Taková hovadina, mů žeš dě lat, co chceš.
>> Jo jo, ty má š taky svoje duchy na Bali, ale já tě musím
zklamat, tvé Bali jsem nevidě la. Jana
>> Mne jsi nezklamala, to nejde za č trná ct dnů .
>> Ano, byla jsem tam v Sayangu, s tím Vlastou. Jana
>> Proč mi to neřekneš, mají tam teď bazé n, slyšela jsem.
>> Ano, proč , byla jsi taky v Sayangu? Jana
>> Co má te všichni se Sayangem? Když jsem tam před 18 lety
byla poprvé , byl to poslední pension, který mě l proud.
>> Ach, ty jsi mi dala to telefonní č íslo. Jana
>> A ty mi ani neřekneš, že jsi tam byla.
>> A Axel taky vidě l tvé Bali?
>> Ten ano, byl tam se svojí předposlední, s Manis, taky spal
v Sayangu, pak se po třech mě sících vrá tili do Evropy, on totá lně zamilovaný do mě , poslal ji ke mně a já jí říká m, takhle
Axela nezná m, a ona se zabila.
>> Ach, proboha, já ji znala, chodila jsem s nimi do školy,
víš, co to je za školu? Jana
>> Ano.
>> Teď musíš jen poč kat, až se zabije ta nová . Jana
>> Ano, jednou řekl, že mi ji přinese na stříbrné m podnose,
ale Jani, kdyby ná s ně kdo slyšel, přestaň .
>> No a jak dlouho to ještě potrvá ?
>> Dlouho už ne, má me teď pá r vý roč í, nejpozdě ji 15. března
spolu budeme spá t. Ale když se to nestane, nestane se nic.

>> Evo, kdy jsi ho vidě la naposledy?
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>> Prá vě toho 25. března. Ale mě li jsme se potkat o mý ch vizuá lních narozeniná ch, jenže jsem tam nešla.
>> On tam byl. Jana
>> Cože? Jak to, že to víš? Ano, vidíš, a on mi nezavolá , proč
jsem tam nešla.
>> Ně koho jsem potkala, kdo ho vidě l a zeptal se, co tam
dě lá , a on řekl, že č eká na tebe. V nakladatelství Arabella, je
to tak? Jana
>> Takové svinstvo.
>> Evo, to je vá žně legrač ní, co si lidi o tobě vyprá vě jí.
Nejdřív tě všichni mají za blbou, ošklivou, a pak vždycky
ně kdo zač ne a řekne: Ale ta Eva, to tenkrá t bylo skvě lé , co
udě lala, a pak přijdou ostatní a říkají, ta je ale tak skvě lá ,
vzpomíná š si, když jsme byli společ ně v divadle, mě la jsi tu
č epici, prá vě jsi se vrá tila z Koh Phangan, vypadala jsi ná dherně , odkud tu č epici má š a kde je teď ? Jana
>> Ně kdo mi ji ukradl.
>> Proč říká š, že ti ji ně kdo ukradl, proč neřekneš, že jsi ji
ztratila? Jana
>> Protože jsem ji mě la tak rá da, nenechala bych ji ně kde
ležet.
>> Kde jsi ji koupila? Ně kde ji tady má m. Víš, co to znamená ,
mít ně č í předmě ty? Jana
>> Ano, jasně , že to vím, dá š mi ji? Já ji miluju.
>> Dá m ji Jarkovi, mysleli jsme, že ji nosíš, protože takové
nosí taky Lena. Jana
>> Takový nesmysl, tu jsem si koupila v Nepá lu, to jsem Lenu
ještě vů bec neznala.
>> Ach, zatraceně , a jak si udržíš pana Ganze? Jana
>> No, já vím, mysleli jste na kšandy a devítiocasou koč ku.
Ne, tak ne.
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>> Jak teda? Jana
>> Má m ti to říct? Neuvě řitelnou tolerancí, kterou má m vů č i
každé mu č lově ku.
>> To snad není možné , ty jsi tak sladká . Jana
>> Ano, to mi říká taky pan Ganz.
>> Jak to říkal?
Pomsta a znovu pomsta!
Žá dné ho rozumné ho č lově ka by nenapadlo,
č istit inkoustovou skvrnu inkoustem,
olej olejem – jen krev se má vž dycky smý vat krví.
>> No, jako ty, č esky. Ale až skonč íš tu školu, hergot, co vá s
na té škole uč í, že má te pomá hat lidem a ne dě lat takové slabomyslnosti.
>> Ano, musím to Jarkovi všechno vyprá vě t. Jana
>> Co jsi mu vů bec vyprá vě la, a proč ?
>> Ně co jsem mu řekla, ale špatně , já už to opravím. Jana
>> Udě lej to, prosím.
>> Evo, není pravda, co jsem o ně m vyprá vě la. Jana
>> Proč to teda dě lá š?
>> Je to pravda, vyprá vě li ti to i jiní, já tě teď ale už nemů žu
vidě t, musím to nejprve všechno zpracovat. Jana
>> Je dobře, pak teda ne, ale už mi nic nedě lej, já ti taky nic
nedě lá m. A pana Ganze mů žeš mít, když to doká žeš.
>> Já už takové blbosti nebudu poslouchat. Jana
>> Tak proč se mne teda ptá š?
>> Jdu spá t.
>> Ano, bě ž.
>> Já na tebe nestač ím. Jana, zoufale.
>> Nemusíš to ani zkoušet, to nedoká žeš, nedoká zali to ani jiní.
>> A když tě takříkajíc udržuje pro ně koho teplou? Jana

>> Co? Pro koho?
>> To ti nemů žu říct.
>> Pak to nech bý t a nevyprá vě j takové nesmysly...
Bylo by nudné psá t, ž e se mi přibliž ovala také lesbicky. Ženy
by daly všechno, jen aby se o nich povídalo: Ta se přá telila s
panem Ganzem – i svou duši. Jenž e u Jany je to problé m,
ž á dnou nemá . Šla jsem k Řekovi.
Nejjistě jší zná mka toho,
ž e jdeme špatnou cestou, je potlesk protivníka.
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U ŘEKA
Má m svů j pas na jmé no Lexa.
>> Vy má te ale krá sné nehty, řekla ž ena.
Odpově dě la jsem: >> Ano, je to zvlá štní, od sekretá řek se
všeobecně č eká , že budou mít krá sné nehty, i když mnohdy
musejí umý vat ná dobí.
>> Vy jste sekretá řka? Zeptala se ž ena.
>> Ne. Já
>> Smím se vá s zeptat, co dě lá te?
>> Ano. Dě lá m DTP. Já
Vmísil se velký muž : >> Ale to vá m přece musí vadit na tastatuře.
>> Ne, já víc cestuji s myší.
Všichni tři se zasmá li. Já pak řekla:
>> Je to stejně ná hoda, že má m tak dlouhé a krá sné nehty.
>> Jak to, zeptala se ž ena.
>> Protože nemodeluji. Já
>> Proč ? Žena
>> No, protože jsem tohle lé to nemodelovala vů bec nic. Já
>> Byla jsi zavřená ? Tykla mi ž ena.
>> Takříkajíc, řekla jsem souč asně s muž em po mé levici.
Vydě šeně jsem na ně j pohlé dla.
Žena se jej zeptala: >> Co ty už víš?
Odpově dě l: >> Ano, byla takříkajíc zavřená .
>> Ano, takříkajíc, řekla jsem. >> A když pracuje na šé fově
poschodí, pak mi vidí do postele.
Tohle lé to obnovovali fasá du domu v Mü llerstrasse a přes celé
prů č elí domu natá hli plachtu.
>> To snad ne. Žena, vylekaně .
>> Ano, samozřejmě , ̌rekl Leo. >> A ona má kytici,
ta klape v gará ži.

>> Proč kytici, přece č á p klape. Žena
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>> Ne, řekl Leo. >> Myslím F. J. Strausse. (Strauss = kytice,
Storch=č á p, Franz Josef Strauss=bavorsky politik, pozn.
překl.)
>> Ano, má pravdu, je to Franz Josef (má m ho v gará ž i viset
jako pohyblivé ho dřevě né ho paná ka, který klape, když fouká
a jsou otevřené dveře).
>> Stíhá š to ještě ? obrá tila se k velké mu muži.
>> Ne. Co dě lá š na MACu? zeptal se mne.
>> Pě t č asopisů , mezi nimi Auto&Co. Já
>> Jak to dě lá š? Žena
>> No, jak?
Zatímco jsem vyprá vě la, ̌rekla: >> Proč tomu pořá d říká
Auto&Co?
>> Tak se přece jmenuje č asopis, kde pracuje, řekl velký muž.
>> Ach tak, ale zní to komicky. Žena
>> Co jiné ho má říct? Leo
>> A co je MAC, proč pořá d říká jablko? Žena
>> To musí říkat, řekl velký muž .
>> Proboha, ty ani nevíš co je MAC, Sibylo. Leo
>> Tomu se taky divím, myslela jsem, že přece píše, říkala jsi,
že jsi textařka?, zeptala jsem se.
>> To ano, řekla.
>> Pak to musíš vě dě t. Já
>> Nevím, je to snad zloč in? Žena
>> Ne, mně do toho nic není. Já
>> Má m ně co podobné ho, řekla.
>> Co? Já
>> Ně co podobné ho? Tu se Leo zasmá l. >> Ně co podobné ho.
Eva má doma tři velice krá sné modré vě ci. A její kocour je tak
milý, to jste ještě nevidě li.
>> Všechny koč ky jsou roztomilé . Žena
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>> O. K., řekl, potřá saje hlavou.
>> Evo, chceš se s ná mi kamará dit?, zeptala se ž ena. >> Má š
přá tele?
>> Ano, dva, vlastně teď už jen jednoho. Já
Nemů ž u ř íct, co je to př ítel. Vím jen jedno:
Nahoř e jich má č lově k hodně ,
uprostř ed ně kolik a dole – ž á dné .
>> Podívej se přece na toho chlapa vedle tebe, chceš se s ním
přá telit, jezdí porschem, řekla ž ena.
Leo řekl: >> Ještě se na ně j nepodívala, jak by s ním mohla
bý t kamará dka, kromě toho má sama auto, které vypadá jako
porsche, mně se její auto líbí.
>> A má m ztuhlý krk, nemů žu se na ně j kouknout. Je velký a
krá sný. Já má m prozatím krá sný ch karié ristů až po krk. Já
>> Proč ? Žena
>> No, mů j muž udě lal karié ru, jsme deset mě síců rozvedení,
a ten krasavec má blbou kamará dku, tak žá rlivou, že má m
vlastně jen jednoho přítele, momentá lně . A že jezdíš
v porschi, to má š fajn, nechá š mne ně kdy řídit? Já
>> Ne. Velký muž s porschem.
>> Tak je to teda s tím přá telstvím vyřízená vě c,
to jsem rá da. Já
>> Evo, potřebuješ ně co? Leo
>> Ano, potřebuju nový tmavý kré m Lutsine a vyprat spodní
prá dlo. Já
>> Vyprat mů žeš u mne a Lutsine ti koupím. Leo
>> Co je to Lutsine a proč ji nechá vá š u sebe prá t? zeptala se
ž ena.
>> Proč ne, ty jsi jí nabídla přá telství a to se mezi přá teli
dě lá , a Lutsine je normá lní make-up. Leo

>> Jak to, že ho nezná m? Žena
>> No, to je tvů j problé m, moje bý valá ho používala a teď to
zkrá tka používá Eva, má š ještě další problé my? Leo
>> Ano, nemů žu spá t a beru uklidň ující prá šky na rostlinné m
zá kladě . Já
>> Ty nepomá hají. Leo
>> Myslíš, že mů žu rovnou brá t placebo? Já
>> Ano, usmá l se na mne Leo. >> Zná š ně koho v naší redakci?
>> Ano, Tassila. Já
>> Já vím. Leo
>> Ona zná Tassila? zeptala se ž ena.
>> Ano, slyšíš špatně nebo co, pracuje s ním. Leo
>> Proč ? Žena
>> Nech tě ch pitomý ch otá zek. Leo
>> Ano, O. K. Proč je přítelkyně tvé ho kamará da blbá ? Žena
>> No, říkala mi do oč í takové blbosti, jako že onanuju s kulmou a podobně . Já
>> A co jsi jí řekla ty?, vyptá vala se ž ena dá l.
>> Že jej má udě lat š̌tastný m. Já
>> A on? Ona
>> Řekl, že by si mne chtě l vzít. Já
>> A co tomu říkal ten druhý přítel? Ona
>> No, taky se chce jmenovat Lexa. Já
>> A ty? Ona
>> On už se Lexa jmenuje dá vno. Říká m mu Sašo. Já
>> Saša je přece jiné jmé no, řekla ž ena.
>> Není. Já
>> Ne. Ona
>> Ale ano, řekl Leo. >> Já se taky chci jmenovat Lexa.
>> Postav se prosím do řady. Já
>> Evo, co si myslíš o své m příteli, o tom Axelovi? Leo
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>> Cože, ty ho zná š? Já
>> Ano. Leo
>> Je to krá sný č lově k, bude se ti líbit. Já
>> Co to povídá š, on přece není teplouš. Žena
>> Řekla ně co, nic neříkala ani o mně ani o ně m, řekl Leo.
>> Takže, Evo?
>> Ano, je pro vaše nakladatelství přínosem. Já
>> Takové doporuč ení mi ještě nikdo nedal. Leo
>> Ale co? Proč říká , že je krá sný ? Žena
>> Proč by to nemě la říkat, když to tak je? Leo
>> No ano, ale takový m tó nem. Žena
>> Já tě taky zná m, řekl mi velký muž .
>> Nevzpomíná m si. Já
>> Ano, pracovala jsi pro Focus a ulovila jsi dva só lokapry,
vlastně tři, u toho třetího jsem byl, a pak jdeš do Prahy a
ně kdo vytá hne pistoli, ale nevystřelí. Velký muž
>> Ano, nevystřelil, jinak bych tady nebyla. Já
>> Ona se třese, řekla ž ena posmě šně .
>> Ty by ses asi taky třá sla. Velký muž
>> Ano, přirozeně . Žena
>> Tak toho nechej, a co se tak o ní ještě vyprá ví? Leo
>> No, pracuje na... Velký muž .
>> Proč to říká š? Já , vylekaně .
>> Co je na tom? Velký muž
>> Já si to nepřeji, když o tom sama nemluvím, nemě l by to
dě lat nikdo jiný. Já
>> Evo, co mě l říct? Leo
Je obtíž né získat dobré informace.
Ještě obtíž ně jší je rozhodnout, co si s nimi poč ít.
>> Ano, například, že když zemřel, mě l v žaludku barbiturá ty

z vý chodního bloku.
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>> Promiň , prosím. Omlouvá m se za ně j. Leo
>> No jo, to není tak zlé . Já
>> Evo, víš, kde pracuje tvů j muž?
>> Ano, smí se to vě dě t? Já
>> Ano, ty to vě dě t smíš, protože to neřekneš dá l, vyprá vě la
jsi to ně komu? Leo
>> Ne, ještě nikdy. Já
>> Ty jsi super. Zná š u ná s ještě ně koho? Leo
>> Toho Švý cara. Já
>> Jak to, že zná toho Švý cara? Žena
>> Evo, jak to, ž e ho zná š? Leo
>> Má na dveřích své kancelá ře švý carskou vlajku, to je jednoduché , ale zná m ho jen od vidě ní. Já
>> Zná š ale taky mne, co jsem posledně říkal, když jsme se vidě li? Leo
>> Já ? Ach tak, řekl jsi, a co já s tím? Já
>> Co jsem tím myslel? Leo
>> Housku s paštikou. Já
>> Chá peš to?, zeptala se ž ena velké ho muž e.
>> Ne, řekl.
>> A já řekl jisté jmé no. Leo
>> Ano, Bastian. Já
>> Zná š ho? Leo
>> Ne, jen od vidě ní. Já
>> On ale zná tvé ho přítele. Leo
>> Ano, já vím, jeho přítelkyně to říkala, má pleš? Já
>> Ano, má pleš. Leo
>> Já nechá pu vů bec nic, kapitulovala ž ena.
>> Nevadí, hlavní vě c, že my si rozumíme, co jsi dě lala
potom, Evo, po té housce? Leo
>> Evo, ty si ho taky chceš vzít? zeptala se ž ena drze.

294 >> Ano, možná . Já
>> To snad není pravda, ty přece má š toho přítele, prvního
nebo druhé ho? Ona
>> Axel, tak se jmenuje ten první, Evo, jak se jmenuje ten
druhý ? Leo
>> Saša. Postavit do fronty. Já k Leovi.
>> No tak, řekla ž ena. >> Ona s nimi přece spí.
>> Ne, to nedě lá m. Se Sašou ano, ale ne s Axelem. Já
>> Má říkat, že s ním spí, řekla ž ena.
>> Proč bych mě la? Když to není pravda? Já
>> Ano, ale pry on to přesto vyprá ví. Žena
Velký muž řekl: >> A s tím druhý m?
>> Ano, s tím ano. Já
>> A jaké to je? Velký muž
>> No, docela normá lní, proč ? Ač koli, trošku zvlá štní to
přece jenom je, jít s ním do postele po 18 letech platonické
lá sky. Já
>> Jak, zvlá štní? Muž
>> No, jako hra na doktora. Pak totiž vstaneme z postele a
povídá me si o vaření nebo o Hitlerovi. Já
>> Nechutné . Žena
>> Co říká š? Víš, co to znamená , co tady povídá š? Leo k ní.
>> No jasně , jako hra na doktora, říkala. Žena
>> Ano, jen se pokus to udě lat po ní, jít s ně ký m do postele po
osmná cti letech, č ekali, až bude rozvedená . Leo
>> Ano, to je pravda. Já
>> Tak nechte Evu na pokoji, hra na doktora, to je stejně sex
malý ch dě tí, nic jiné ho, a kromě toho, když řeknu, abys s ní
spala, udě lá š to. Leo
>> Ano, řekla.
>> To snad není možné , vydechla jsem.
>> Ano, Evo, jednou říkala, že to udě lá . Leo

>> Ano, to je O. K., ale docela nedá vno jsem přesně tenhle
slovosled slyšela, taky Axel to říkal své přítelkyni. Já
>> Prý vyprá ví, že s ním spí. Žena
>> Co že vyprá ví? Leo
>> Proč bych to dě lala? Já
>> Ano, prý říká , že se s ním vyspala, řekla.
>> To není možné , že říká , že s ním spí, i když to nedě lá ?
Vyprá víš to taky o mně ? Leo
>> Ano, ne, o tobě ne. Ona
>> NO jo, je dobře, pak dovolíš, abych už s tebou nechodil.
Ty jsi řekla ano, jako první. Vidím tady, Evo, ná dherné
přá telství. Evo, nezlobíš se na mne kvů li Bastianovi
a tak? Leo
>> Ne, jen prosím nedě lej žá dné chyby, za které bych musela
pykat já . Já
Udě lat chybu a nekorigovat ji —
to znamená , doopravdy pochybit.
>> Ona ti vyhrožuje, řekla.
>> Ne, já ji chá pu. Evo, co jsi mu řekla? Bastianovi?
O Axelovi? Leo
>> Že jsem jej formovala nebo, poč kej, že jsem mu pomohla
bý t tím, č ím je. Já
>> Souhlasí, ty ho zná š dobře. Leo
>> Ano, bude se ti líbit. A skuteč ně , garantuji ti, že není teplouš. A zatraceně , ten druhý taky ne. Já
>> Ano, ale jak ty to vždycky říká š, řekla ž ena.
>> Co jiné ho má říkat? Krá sní lidé přece mů žou bý t i krá sní
lidé . Evo, co jsi udě lala po té housce s paštikou? Leo
>> Bě žela jsem za Peerem. Já
>> Zná š ho už dý l? Leo
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>> Ano, 20 roků . Myslím. Já
>> A co jsi mu řekla? Leo
>> Aby mi vystavil ú č et, on řekl, že to udě lá Žofka. Já
>> On taky jezdí v porschi. Byla mezi vá ma ně co? Leo
>> Ne, proč , já mě la psa, které ho on miloval a prostě se č asto
vidíme, nic víc. Já
>> Ně kdo k ně mu šel a vyprá vě l mu o tobě nehezké vě ci. Leo
>> Je to možné , je to vá žně pravda? Já
>> Ano. Ona u ná s taky dě lá . A tvů j přítel k ná m přijde pracovat, když ten se to dozví, ona poletí. Leo
>> A její má ma? Já
>> Co má její má ma co dě lat s tím, že ona se chová jak
prase? Leo
>> Já jí nikdy nic neudě lala, proč je taková ? Urč itě by chtě la
dostat k vá m i své ho muže. Já
>> Spíš tu funkci dostaneš ty, než on. Vě dě la jsi to s tím svý m
přítelem? Leo
>> Ne, on mi vyprá vě l opač nou verzi. Já
>> Kdy? Leo
>> Letos v březnu. Já
>> Já ti garantuji, když on přijde, ona letí. Leo
>> Já nevím, my už spolu nemluvíme. Já
>> Ach ano, říkala jsi, že jeho momentá lní kamará dka na
tebe žá rlí. Leo
>> Ano, dě sně . Já
>> A jaké to bylo s tě mi ostatními? Leo
>> No, ty byly normá lní, ač koli... Já Myslela jsem na Manis.
>> Evo, říkala jsi: ač koli..? Leo
>> Ne. Já
>> Jak dlouho ho zná š? Leo
>> 22 let. Já
>> Evo, já to ač koli zná m, má m to říct? Leo

>> Ne. Já
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>> A proč ne, když je to pravda? Leo
>> I když je to pravda, já to neřekla nikomu a teď to má m
vyklá dat vá m? Já
>> Ale ty jsi to přece jen ně komu vyprá vě la. Leo
>> Ano, a ten ně kdo si dá dobrý pozor, aby to nevyprá vě l dá l.
>> O. K., já to zná m a teď mi ně co dochá zí. Leo
>> Co? Já
>> To si nechá m pro sebe, když dovolíš. Leo
>> No jasně . Takže on přijde k vá m? Já
>> O č em to tady mluvíte? Žena
>> Jen nech bý t. Evo, chceš pracovat v Mó dě ? Leo
>> Ano. Já
>> To bude přírů stek v Mü llerstrasse. Leo
>> Dvojitý. Možná trojitý. Já
>> Nebo č tyřná sobný. Leo
>> Tomu nevě řím, ale prosím. Já
>> Seženeš jí prá ci? Žena
>> Ano, to bych snad mohl udě lat. Leo
>> Zamiloval ses do ní? Žena
>> Možná . Leo
>> To snad není možné , jiné chodí do hospod se seznamovat
a tahle se jen trošku přiopije, objedná si předkrm, a ty se do ní
hned zamiluješ? Žena
>> No a, seženu jí džob, a při té příležitosti ostatně , Evo, nemě la jsi jít do Prahy? Leo
>> Mě la, ale nevyšlo to. Já
>> Kdybys byla v Praze, to byste se vů bec nesezná mili. Žena
>> Ale ano, řekla jsem.
>> Proč myslíš, Evo, že bychom se přesto sezná mili? Leo
>> Protože šé fredaktoři se vždycky seznamují ve vzduchu a já
bych lítala dvakrá t mě síč ně do Mnichova. Já

298 >> Cože, mě la jsi snad bý t šé fredaktorkou? Žena
>> Ano, ale uklidni se, jenom v obyč ejné m deníku. Já
>> Ach tak, jenom v deníku, a kromě toho bych si rvala vlasy,
kdybych o takovou prá ci přišla. Žena
>> Proč ?, zeptala jsem se.
>> No, takový džob! Žena
>> No, mně je to jedno, já pak chodila dá l do školy. Já
>> To snad ne, ty Evě vů bec nevě říš, přece vidíš, že nelže,
řekl Leo.
>> To ano, ale to je tak neuvě řitelné – všechno. S jejími
zkušenostmi by přece mohla dě lat ně co jiné ho, než Auto&Co.,
jak říká . Žena
>> No ale když cestou potká jenom lidi, jako jsi ty? Leo
>> Evo, kde jste se vždycky potká vali? Při tě ch rozhovorech o
tvé prá ci? Velký muž
>> V Sheratonu, v takový ch pokojích na brífinky. Já
>> Kromě toho, Sibylo, já chtě l už dá vno pracovat pro noviny, to musí bý t vzrušující. Evo, co tomu říkal Saša? Leo
>> On by to prý dě lat nemohl. To mu ale nevě řím, lže, dě lat
by to mohl, ten si nesmí dovolit ně co takové ho říct, je moje
chodící encyklopedie. Já
>> Taky bych chtě l mít takovou chodící encyklopedii, řekl
velký muž .
>> Stojí před tebou. Leo
>> Ty? Velký muž
>> Ne, ne já , ona! Leo
>> Ach tak, souhlasí, dneska več er říkala leccos, co jsem nevě dě l. Velký muž
>> No jasně , na zač á tku vá s ještě varovala, nehraje si,
převzala mužský způ sob života, a já bych byl špatný šé fredaktor magazínu pro pá ny, kdybych neznal mužskou
psychiku. Leo

>> Je ona snad, jak se tomu říká , hermafrodit? Žena
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>> Ne, je žena, ale myslí jako muž plus dítě . To je všechno,
jen je k tomu ještě strašně inteligentní. Leo
>> No ano, kdyby taková byla, nechlastala by tolik,
řekla ž ena.
>> Nechlastá . Leo
>> Ne, nechlastá m, ty bys mi přibá snila i pyj, kdyby to bylo
možné . Já
>> Už to ně kdo udě lal? Leo
>> Ano, jenže já ho nemá m. Já
>> To už u tebe došli tak daleko?, řekl Leo.
>> Ano, a ještě dá l. Ksakru. Ano, je to tak, co proti tomu má m
dě lat? Já
>> Oni ti všichni jenom zá vidí. Evo, nejsi nemocná ? Leo
>> Ne, neřekla bych, ale ty si taky myslíš, že jsem cvok, protože jsem opustila své ho muže? Já
>> Co, ty jsi ho opustila? Ty jsi blbá , takové ho muže bych
nikdy neopustila. Žena
>> Vě řím, že bys to neudě lala. Bě ž do Mü llerstrasse, on tomu
taky nevě řil, ani si nevzal advoká ta. Já
>> Evo, já vím o tvé cestě do Švý carska, do Schaffhausenu. Leo
>> Patříš taky k tomu spolku? Já
>> Ano, byla jsi ná dherná , to nejlepší v tomhle století, ano,
taky hraju golf. A teď taky vím, co s tebou provedou. Leo
>> Jsou to psi. Nebo si myslíš, že to není zlé ? Já
>> Ne, proč jsi na to nepřišla dřív? Ty jsi skuteč ně inteligentní. Leo
>> Ach, to já nevím, ale stejně , on je krá sný č lově k. Já
>> Proč to pořá d říká ? Žena
>> Nech ji bý t. Leo
>> Ale proč o ně m říká , že je teplý ? Žena
>> Ty jsi blbá , nikdy to neřekla, Evo, řekla jsi mu to ně kdy? Leo
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>> No, možná , před 20 lety. Já
>> A možná to on vyprá vě l dá l a lidi o tom mluví, jako bys to
dneska říkala ty.
>> Možná . Já
>> Je to tak. Všichni ti zá vidí. Leo
>> Zatraceně , to já nechci. Já
>> Spala jsi s ním? Leo
>> Ne, nespala, a teď konec, už nemů žu. Já
>> Ano, opona spadla, představení skonč ilo, řekla ž ena posmě šně . >> Jsou takoví, co obchá zejí po več írcích, kolik jsi jí
zaplatil?
Jedla jsem svů j studený předkrm a neodpovídala. Velký muž
ke mně přišel a omluvil se. Kromě toho se mne zeptal, zda
bych jej ještě ně kdy chtě la vidě t. Řekla jsem, ž e to nemusí bý t
a omluvu jsem přijala. Žena ̌rekla: >> Co se mne tý č e, je ta
otá zka zbyteč ná . Patrně jsem na ni shlíž ela pohrdavě .
>> Chce ti říct, abys jí políbila zadek. Leo
>> Co chtě la říct, co si to dovoluje? Žena, pohoršeně
>> Neříkala nic. Leo
>> Ano, ale myslela si to. Žena
>> Ano, myšlenky jsou svobodné . Já
>> No vidíš, ona si myslí, že jsi blbá a má š jí políbit prdel.
Evo, přiký vni, pokud to je pravda, a chceš mne vidě t? Leo
>> Ano, pokud se to dá zařídit, přiký vla jsem. A k velké mu
muž i: >> Dá m ti radu: Vychá zej z toho, že nikdy nelžu a nehraju žá dné hry. A k tobě , obrá tila jsem se k ž eně ,
ty jsi předtím říkala, že píšeš, pak jsi urč itě už ně kdy psala, že
je krá sné , když lidi hodně cestují, sbírají zkušenosti, a když
před tebou ně kdo takový doopravdy stojí, pak to, říká š, není nic?
>> V té pražské partě byl taky ně jaký Leo, zná š ho? Leo
>> Ano, Perutz, ale toho nezná nikdo. Já
>> To je pravda, č etla jsi od ně j ně co? Leo

>> Ano, „Pod kamenný m mostem“. Zemřel v padesá tý ch letech v Izraeli. Já
>> Evo, a Kisch, co víš o ně m? Leo
>> Kdo je zase tohle? Žena
Tu otá zku jsem přešla, Leo taky, a zeptal se mne: >> Tak co o
ně m víš?
>> Nic, jenom že v roce 1906 odešel do Bohemie, to byly
ně mecké noviny, pak cestoval po svě tě , byl v Asii, Panamě ,
Mexiku, C
̌ íně , Austrá lii a 1948 v Praze umřel.
Komické , ž e ho nezná . Já . A k ž eně : >> Tvů j IQ bych rá da
znala.
>> Jsi blbá , odpově dě la mi.
>> Proč by mě la bý t blbá , když se zajímá o tvů j IQ? Leo
>> Co je jí do toho? Žena
>> To je pravda, nic, jen jsem ještě nepoznala nikoho, kdo
pracuje v nakladatelství a nezná Kische. Já
>> Dobrá , Evo, já nikoho takové ho nezná m, ona je první, jak
dlouho už ho zná š ty? Leo
>> Od mý ch osmná cti nebo dokonce ještě dřív. Na rozdíl od
Kafky psal taky č esky. Já
>> Jo jo, Kafka že by psal č esky, řekla posmě šně .
>> Ty jsi vá žně hloupá , byla to ná hoda, že Kafka psal
ně mecky, žil v Praze, stejně jako Kisch a ten, jak jsi slyšela,
psal také č esky. Leo
>> Jak mů žeš v redakci vydržet s ně č ím takový m? Já
>> Nejenom v redakci, i privá tně . Leo
>> No nazdar. Já
>> Jak si mů žeš dovolit to říct? Žena
>> To nic, to je jenom mů j ná zor. Já
>> Nech ji na pokoji, dovoluješ si vů č i ní příliš. Jako
například s vidlemi její babič ky. Leo
>> Co si myslela? Zeptala jsem se. Vyprá vě la jsem, ž e moje
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302 babič ka umřela po bodnutí vidlemi, dostala otravu krve, ale
tenkrá t ještě nebyly protitetanové injekce.
>> Ano, ona je tak nestydatá , Evo, myslela si, že tvoje babič ka s tě mi vidlemi dě lala ještě i ně co jiné ho, než jenom vyhazovala hnů j ze stá je.
>> Proč je taková ? Dřív lidi na otravu krve umírali č asto. Já
>> Kdy zemřela? Leo
>> 1913. a ona je ohavná , když o mé babič ce takhle smý šlí, já
ji bohužel nepoznala, zemřela, když byly mé mamince č tyři
roky. Já
>> To má te v rodině , že matky umírají? Žena
>> Nebuď nechutná , řekl Leo. >> Evo, co si o tobě myslí?
>> Cože? Ach tak. No, že jsem ošklivá pě tatřicetiletá ženská ,
která lže, kdykoli otevře ú sta. Já
>> Ano, souhlasí, až na to, že ti není 35. Žena
>> Je dobře, tobě se líbit nemusím. Já
>> A ty o ní? Leo
>> Je padesá tnice, i když jí padesá t není, je ohavná a lpí na
tom, č emu říká svů j život, až to není pě kné , je neš̌tastná a
proto zlá . Já
I tak mů ž e vypadat zá vist. Šla jsem domů .

JEDEN DEN UPROSTŘED BŘEZNA
Krach v prá ci, domů , do knihovny, rum, Saša.
>> Evo, na Silvestra jsme byli v hospodě . Saša
>> Proč jste mi nezavolali? Já
>> Evo, jak se ti to v lé tě líbilo?
>> Ano, bylo to legrač ní.
>> Nikdy ses mne neptala, ale mně se to nelíbilo.
>> Ach, promiň , myslela jsem, že když jsi to všechno zač al...
I když jsi ke mně byl jednu chvíli ně jaký divný.
>> Když jsem vá s vidě l, jak spolu spíte, zá vidě l jsem.
>> Ne, proč ?
>> No, já tě přece vždycky vidě l jako ženu, to jsi vě dě la,
i když ženy nijak zvlá š̌t rá d nemá m.
>> Ach, to je mi líto.
>> Možná s tebou pojedu do Prahy. A napříště chci už pořá d
zů stat bi(sexuá l), když
budeš ně komu připadat sympatická .
>> Ano, a?
>> A doká žeš to?
>> Inu, ano, ale nemů že to pro ná s bý t nebezpeč né ?
>> Ne, to už jsem taky promyslel.
>> Sašo, je mi líto, krá tí se mi dech, chtě la bych z toho ven,
se svou tolerancí, jak tomu říká š, už jsem ho koneč ně znič ila?
>> Ano, ale jsem bi.
>> No a?
>> Je to všechno, co k tomu mů žeš říct?
>> Co bych k tomu mě la říkat? Kdo se podívá na tvů j život,
ten to přece ví.
>> Evo, my tě zařadili do šuplíku a ty tam opravdu jsi.
>> Sašo, nech toho, šokuje tě to teď nebo co?
>> Ano, tak ně jak ano. Víš, co dě lá ?
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>> Ano, Haar. (Vlasy, č asopis pro kadeřnické saló ny.)
>> Odkud to má š?
>> Řekl mi to Detlef. Je tam ně co o NLP.
>> Já vím, je to hrozné . Saša
>> Takový ch chyb, a hloupě napsaný je ten č lá nek taky, já
bych ho napsala líp, i když to té ma nemá m rá da. Já
>> Ta malá z laboratoře ti říká R&R, řekl Saša. R&R je
Sašova dlouholetá kamará dka, která je dnes šé fredaktorkou.
>> Ano? A ti svobodní zedná ři? Já
>> To jsi tam taky napsala? Saša
>> Ne. Já
>> Ty manipuluješ pá sky? zeptal se Saša z legrace, nará ž eje
na Axelovy zmanipulované nahrá vky. Oba jsme vě dě li, ž e
ž á dné rozhovory nenahrá vá m.
>> Ty jsi hloupý, já tě chrá ním – a ty? Dala jsem ten text
přeč íst Detlefovi. Já
>> Ne, tak jsem to nemyslel. Proč Detlefovi?
>> Myslím, že se ti dva — R&R — mají docela rá di.
>> Ano, pravdu mě la ona, ne ty. Saša
Když mů ž eš,
buď chytř ejší než ostatní,
ale neř íkej jim to.
>> Jak to myslíš?
>> No, s tím teplý m pasá kem, řekla mu to do oč í, on je sadomaso.
>> Ach tak, samozřejmě mě la pravdu, před 22 lety. Ona je
taky mnohem chytřejší, než já , je takový malý Einstein. Já
>> Ano, proto se s ní kamará dím. Ale o ně č em jiné m: Co když
si tu buchtu vezme? Co bys na to říkala?
>> Nic, jen ať to udě lá .

>> On se s ní neožení, pokud vím, už s ní vů bec není. Ale co
bys říkala – ach, musím se zeptat jinak. Co když jí sežene
prá ci? Saša
>> To by bylo zlé , já dě lá m všechno, aby mě l prá ci – a on? Já
>> Ano, on chce obstarat prá ci také mně , má m u ně j zač ít.
>> To snad ne, tenhle padouch. A já ?
>> Ale proč jsi chtě la, Evo, aby mě l přítelkyni?
>> Ach Sašo, potřeboval jen říct, nechci žá dnou přítelkyni,
chci tebe.
>> Je to tak, č asto jsme se ptali, co by ti mě l odpově dě t.
>> Ano, vidíš, přijde k tobě se svý m plač tivý m hlá skem a ty
udě lá š všechno, co po tobě chce.
>> Evo, to už ale teď nedě lá m, prá ci vezmu jen tam, kde
mů žeš pracovat i ty. Mohla bys dě lat už v grafice?
>> Ano, mohla bych pracovat podle skic.
>> Gratuluji, doká zala jsi to. Jaké to je, usilovat o ně co celý
život a pak toho dosá hnout?
>> Sašo, co blá zníš, já to nikdy tak vá žně nechtě la.
>> To je pravda, promiň , Evo.
>> Nemusíš se omlouvat, nemohl jsi to vě dě t.
>> Ano, Evo, takhle konč í všechny naše omluvy. Evo, udě lala
jsi dobře, když jsi mu řekla, že se ti v té prá ci nelíbí. Teď ví, že
všechno zá leží jen na tobě .
>> Vždyť je dobře, já od ně j nic nechci.
>> Pravda, jen jsi s ním chtě la spá t.
>> Co to tady vyklá dá š, sá m jsi s ním přece taky spal.
>> Souhlasí. Evo, opravdu jsi to chtě la?
>> Ano, Sašo, v den rozvodu jsem se šla s R. najíst. R. breč el
a já si přísahala, že se vyspím s panem Ganzem.
>> Jak sis to představovala?
>> Ten den ještě ležel sníh, já si to představila v zahradě v
Baldhamu.
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306 >> Kdy to bylo?
>> 17. 1. 95.
>> Tak to se ti bohužel nepovedlo tak ú plně , i když ten den, co
jsme s ním spali, bylo taky docela horko. Evo, gratuluji ti,
zase sis splnila jedno přá ní, teď taky vím, proč nemá š rá da
lidi, kteří to nedě lají. Ty si ně co umaneš a pak, za pá r mě síců ,
s ním spíš. Jsi nejskvě lejší č lově k, které ho zná m.
>> Já vím, ty jsi toté ž mezi tě mi, které zná m já .
>> Evo, já tě obdivuju, sice jsem říkal, že s R. ti pomá há m
naposled, ale pomů žu ti ještě . Jak ti to přijde, když je Axel
k tobě sexuá lní?
>> Trošič ku perverzní.
>> Ano, já vím, co myslíš. Budu muset vydržet do lé ta. Co bys
řekla, kdybych šel k ně mu pracovat? Saša
>> Zatraceně , prá ci potřebuju já , ty ne.
>> Evo, já nepů jdu, řeknu mu, jenom když smíš přijít taky ty.
Z Arabelly jsem stejně odešel kvů li tobě . Ty má š takovou
lobby, na to on nestač í. Taky už pomalu ví, že ně č eho dosá hne
jen s tebou. Co by ti vadilo víc, kdyby se s ní oženil nebo
kdyby jí dal prá ci?
>> To druhé , myslím.
Je snazší odpustit chyby,
než prostř edky, který mi se je č lově k pokouší
maskovat.
>> Evo, ty má š v ruce takové trumfy.
>> Sašo, o tom nic nevím. A i kdyby.
>> No, co si o ně m myslíš?
>> Že nemá chybu.
>> Ano, je..? Miluješ ho tolik, že jeho chyby nevidíš?
>> Ne, on je prá vě tak PERFEKTNí, jako ty a já , jen mi ne-
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>> Rozumím, on nechce, abys je vidě la. A navíc ti chce uškodit.
>> Ale Sašo, mů žeš mi říct, proč ?
>> No, asi proto, že tě miluje jako sebe samé ho a proto je k
tobě takový.
>> Ať zmizí i s tou svou dokonalostí! Já miluju Lianu. On od
ná s chce, abychom ji taky milovali. To je přece zvrhlé , doká zal
bys to?
>> Ne, Evo, on je vá žně sado-maso.
>> No a?
>> Víš, co o č em jsme spolu hovořili?
>> Mě l by jít k Horror Picture Show, tam by se hodil.
>> To už jsem si taky myslel.
>> Je to tak, a chodí už v ženský ch šatech? Ty přece musí rok
před operací nosit?
>> Ne, to nedě lá , já mu pomá há m, v lé tě bude hotový, pak
společ ně odjedeme.
Soucit č lově k dostane darem, zá vist si musí zaslouž it.
>> A svatba?
>> On si tě nevezme. Chceš ty ho vů bec?
>> Ne, Sašo, není třeba, i když bý t vdaná je přece jen lepší.
Tenhle falešný soucit mi jde na nervy.
>> Rozumím.
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POŘÁD JEŠTĚ BŘEZEN
>> Pá chneš a spíš v posteli po R. Axel
>> Ano, nemá m na své televizi všechny programy, usnula
jsem tady, a proč bych mě la pá chnout? Já
>> Pá chneš č esnekem. Axel
>> Ach ano, souhlasí, jedla jsem č esnek.
>> Sašovi jsi vyprá vě la, že nemá m žá dné chyby, ale já má m,
například falešné zuby, jako ty. Axel
>> No a, to není žá dná chyba.
>> O tom už jsme mluvili, co jsme řekli? Axel
>> Že ty chceš rů žový hrníč ek a já modrý.
>> Ano, proto žiju v domeč ku sá m, kvů li tě m zubů m. Axel
>> Ty, já musím rá no vstá vat, nech toho.
>> Promiň , Evo. Saša
>> Proč to dě lá š?
>> Chci, abys koneč ně znala pravdu. Saša
>> Co je pravda?
>> Nikdy spolu nebudeme. Axel
>> Ano, Axel, ale to nevadí. Nechá te mne do budoucna na
pokoji?
>> Ne, to nemů žeme. Ty jsi dneska zase dě lala autogenní
tré nink, chceš mít krá sné sny? Axel
>> Ano, chci.
>> O č em bys chtě la snít? O tom č lově ku z Playboye? Chceš,
budeš s ním spá t?
>> Ano, chci.
>> Ne se mnou.
>> S tebou už jsem spala.
>> Vě dě la jsi, že přijdu?
>> Ne, nebo přece, nevím, nech mne bý t, musím rá no
do prá ce.

>> Zaruč uju ti, že o tom, že jsem tady byl, nebudeš vě dě t.
>> Ale ano.
>> Ne.
>> Ano!
>> O. K., pak víš, že tě nemiluju.
>> A kde je ten hrníč ek?
>> Ten ti nedá m, protože tě přece jenom miluju.
>> Nech tě ch hloupostí.
>> Ale ano, Evo, ty jsi bez chyby, tebe miluju.
>> Axel, a ta tvoje husa?
>> S tou už nejsem od vá noc. Axel
>> To je dobře. Já
>> Co jsi jí říkal? Saša byl na chvíli pryč , teď se vrá til.
>> Že ji miluju.
>> Evo, vě říš tomu? Saša
>> Ne.
>> Takže? Saša
>> Proč tomu nevě říš, podle mne jsi ná dherná , miluju tě ,
říká š, že nemá m chybu a pak mi nevě říš? Axel
>> Smím ně co říct? Saša
>> No jasně , vždycky. Oba najednou.
>> Má tě za bezchybné ho, dokonalé ho, a proto tě nemiluje,
tvoje dokonalost ji dě sí. Saša
>> Ale já dě lá m chyby, to už jsem jí přece říkal.
>> Ano, ú dajně dě lá chyby kvů li mně . Já
>> Víš, jaké chyby, Evo? Saša
>> Ne. Já
>> Ale já se choval špatně k té buchtě . Axel
>> Omluvil ses Evě ? Saša
>> Ne, neomluvil, jenom řekl, že se mnou by to nedě lal. Já
>> To nestač í, nedá š jí možnost, aby milovala tvoje chyby,
tebe milovat nemů že. Saša
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310 >> Ano, souhlasí, promiň , Evo, proboha, jsem já to ale blb.
Axel
>> Ano, to jsi, ty, ne ona. Axel, Eva říkala, že pozná , když ji
ně jaký muž nemiluje, ale u tebe to prá vě neví, protože jí nedá š
ten hrníč ek. Saša
>> Dá m ti ho, O. K.? Axel
>> Cože? Ty jí vrá tíš hrníč ek, to ale bude konec. Saša
>> Ano, dostaneš ho, když přijdeš do domeč ku. Axel
>> Proč bych chodila do domeč ku? Já
>> No, jenom když budeš chtít. Axel
>> A proč ty nezů staneš tady? Já
>> Evo, to nejde, nejprve se stě huje do bytu k Lianě . Saša
>> Chá pu. Já
>> Nechá peš nic, ale to nevadí. Saša
>> O. K., tvoje hry mi jdou na nervy. Rá no musím vstá vat. Já
>> Nech toho dokonalé ho muže koneč ně plavat. Saša
>> A co mu dě lá m? Já
>> Volá š mu. Saša
>> Ach ne, já mu nevolala od srpna 95. Já
>> To je pravda, nevolala. Axel
>> Zavolá š mu teď ? Saša
>> Ano, ne, až se mi bude chtít. Já
>> Já ti zaruč uju, že z tohohle več era nebudeš vě dě t nic, jako
Liana. Axel
>> Ale ano, já má m přehled o všem. Já
>> Pak je konec. Axel
>> Pro mne za mne. Já
>> Teď to má me, Evo, on ti nedovolí, abys vidě la jeho chyby.
A proto ho nemů žeš milovat. Saša
>> Ale já před ní breč ím. Axel
>> Ano, v rá mci terapie. Saša
>> Ano, pravdě podobně . Axel

>> No prá vě , nech Evu napříště bý t. Evo, kde jsou tvoje
pozná mky? Saša
>> Tady už ne, má je Detlef. Já
>> Cože? Axel
>> No, neříkal ti to Saša? Já mů žu svů j deník dá t č íst, komu
chci. Já
>> Ne, Evo, to je vaše vě c, když chce vě dě t, co se s nimi stalo,
má se tě zeptat. Saša
>> Souhlasí. Proč jsi je dala Detlefovi?
>> Co jsi o ně m říkal, to je vá žně příliš, ať to ví, je to i jeho
vě c. Já
Nejvě tší ž ivotní zkušeností je zjistit,
ž e mnohdy mají pravdu i blbci.
>> Ale vy mě znič íte. Axel
>> Ale bě ž, a proč se nechová š jako normá lní č lově k? Já
>> Protože vá m nevě řím. Axel
>> To je přece tvů j problé m, kvů li tomu nemusíš lhá t, když už
my říká me pravdu. Já
>> Evo, je to v tomhle sešitu? Saša
>> Ano, Sašo, to je ještě naneč isto. Já
>> To snad není pravda, a já ti říká m, že jsem lepší,
než Detlef. Axel
>> Myslela jsem, že si dě lá š legraci. Já
>> Ne, myslel jsem to vá žně . Axel
>> Jsi blbý. Já
>> Axel, Eva zná všechno doslovně . Saša
>> Tomu nevě řím. Axel
>> Tak poslouchej. A Saša přeč etl ně kolik vě t o našem več eru
ve třech.
>> Já tomu nevě řím. Axel
>> Sprá vně , a teď ven, já musím rá no vstá vat! Já
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312 >> Evo, umíš už zachá zet s Quarkem? Axel
>> Ano, ona to možná umí líp, než ty. Saša
>> Konec, ven. Sašo, proč se takhle předvá dí? Já
>> Protože jsem mu řekl, co jsi řekla ty mně , že prý nemá
žá dné chyby. Saša
>> Samozřejmě má , co udě lal se mnou, to bylo naprosto
špatně . Já
>> Proč ?, posadil se Axel do houpacího křesla.
>> Protože to bylo špatně , to už jsem ti říkala. Já
>> Ale já teď otevírá m praxi, poškodila bys mne, kdybys to
řekla. Axel
>> Říká m jenom pravdu, ty se chová š nemožně . Já
>> To nesmíš, a proč jsi říkala, že jsem bez chyby? Axel
>> Pro druhé , co se mne tý č e, má š jich spoustu. Já
>> Nesmíš mi škodit. Axel
Neobá vej se cesty pravdy,
mě j obavy z toho,
jak má lo lidí po ní jde.
Robert Francis Kennedy
Saša se vrá til. >> A proč ne? Ty jsi jí taky uškodil, myslíš si
snad, že když jí řekneš, že si ji vezmeš a pak to neudě lá š, že je
to hezké ?
>> Ne, ale to bylo jen v rá mci terapie. Axel
>> A ta prá vě byla blbá . Já
>> A jak mi chceš škodit? Axel
>> Nechci, jenom řeknu pravdu. Já
>> Ano, Eva by mohla napsat č lá nek o tom, co jsi s ní udě lal.
Saša
>> Ten se k mý m klientů m nedostane. Axel
>> A proč ne? Saša

>> Ti neč tou takové plá tky jako jsou Hella nebo Meine
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Freundin. Axel
>> No a, i když je neč tou, Eva mů že poslat jiné , kteří budou
dá l rozná šet, jak blbě to dě lá š, a za chvíli má š po praxi. Saša
>> To snad není pravda, já jsem už teď zruinovaný. Axel
>> Ano, to mů žeš říct nahlas, kdybys byl upřímný k sobě a k
Evě , nestalo by se ti to, a Eva nikdy nic nezapomene, to ti
řekla hned na zač á tku terapie. Proboha, on by vá žně chtě l mít
pacienty jen z nižších tříd, aby je mohl okrá dat. Saša
>> Ale když ono to všechno bylo tak drahé . Axel
>> Co ty jsi to za č lově ka? Já
>> Evo, na mne jsou lidi taky zlí. Axel
>> Axel, to snad ne, proč ? Saša a já , my ti nic nedě lá me. Prosím tě , odejdi teď . Já
>> Ale jo, stejně tak pá chneš č esnekem, že se to nedá vydržet.
Axel
>> Ano. Zmizte. Já
>> Ano, my už jdem, jenom ještě , Evo, proč říká š, že nemá m
žá dné chyby? Axel
>> Jak to? Já
>> No, Saša to říkal. Axel
>> Saša mi nerozumě l, samozřejmě má š chyby, jen mne nenechá š je milovat. Já
>> Nemá m chyby, proto otevírá m tu praxi. Axel
>> Nedě lej to, neumíš to. Já
>> Proč , Evo, tobě jsem ú plně zá zrač ně pomohl. Axel
>> Nic jsi mi nepomohl. Já
>> Já vím, už jsi říkala, že se ti to nelíbilo. Axel
>> Evo, používá š ten velký pokoj? Saša
>> Ne. Já
>> Jako já tvů j pokoj v Baldhamu. Axel
>> Já má m pokoj v Baldhamu? Já

314 >> Ano, mů žeš se kdykoli nastě hovat. Axel
>> A on sem, nebo? Ten se nejprve nastě huje tam, kde bydlela Liana. Saša
>> Aha, pak budeme všichni ve Schwabingu. Já
>> Ale do toho mó dního listu nepů jde, tam pů jdeš spíš ty, řekl
Saša. >> Na MACu jsi lepší než on.
>> Jak to? Axel
>> Zeptej se jí, řekl Saša. Axel se mne vyptá val na detaily ohledně prá ce na MACu.
>> Jsi lepší než já , řekl poté .
>> Mů že taky dě lat korektury. Saša
>> Já ani neumím přeč íst korektorské znač ky. Axel
>> Ano, Jana taky říkala, že už umím víc než Reinhard. Já
>> Jak to, odkud to Jana ví? Axel
>> Pracuje s ním. Já
>> Axel, vzpomíná š si ještě , jak Evě řekl, ty přece nemů žeš
dě lat vý robu, a ona povídá , když to umíš ty, tak já taky. Jsem
si jistý, kdyby pá rkrá t byla u toho, umě la by to beze všeho
taky, řekl Saša.
>> Ale já doufal, že se to nikdy nenauč í. Axel
>> Ach ne, doufal jsi? Saša
>> Ano, ne. Axel
>> Ty se nikdy nic nenauč íš, a ta praxe? Tolik jsi u Evy udě lal
špatně , to nikdy nepů jde. Eva si nejlíp pomohla sama, lé ta žila
v s misogynem a pak bez cizí pomoci udě lala to sprá vné . Saša
>> Co je misogyn? Axel
>> Ach, ty to nevíš? Skoro všechny problé my v manželství
jsou problé my s misogyny a ty ani nevíš, co to je. Eva to ví,
že? Saša
>> Samozřejmě , ten, kdo nená vidí ženy. Já
>> Ach ano, jednou to zmínila. Axel
>> Ach ano, to ale byl klíč k jejímu manželství a ty jsi ho ne-

použil, jak potom mů žeš tvrdit, že jsi jí pomohl? Saša
315
>> No, ty jsi jí taky chtě l pomoct. Axel
>> Ale jen ty jsi říkal, že se s ní oženíš. Saša
>> Já si ji doopravdy vzít nechci, je ošklivá a stará . Axel
>> Moment, spal jsi s ní a přede mnou jsi řekl,
že si ji vezmeš. Saša
>> Já myslel, že mne podpoříš... Axel
>> Proč sis to myslel? Eva tě mů že udat, já má m ty pá sky.
Saša
>> Ach, proboha, vy mne zruinujete. Axel
>> Ne, zruinoval ses sá m. Nebo chceš každé pacientce slibovat manželství? Saša
>> No prá vě , Eva nebyla moje pacientka. Axel
>> Ach, ne? A co teda byla? Saša
>> Přítelkyně . Axel
>> Pak jsi slíbil manželství přítelkyni? Saša
>> Ano, ale ona se kurví. Axel
>> Cože? Evo, s ký m jsi spala naposledy?
>> S ním. Já
>> Ach bože. Axel
>> Jasně , Eva tě udá a já řeknu, že jsem byl u toho. Saša
>> Ale... Axel
>> No, to kouká š, my už se vypořá dali s jiný mi ptá č ky, myslíš,
že jsem blbý jako Eva, jak ty říká š? Ne, my nejsme blbí, to
ještě uvidíš! Saša
>> Souhlasí, Reinhardovi jsi taky říkal, ona se to nauč í. Ano,
a Jana, já přece říkal, že ji miluju, a Eva ji nená vidí. Axel
>> Teď už ne, mů žeš jít k Janě , jste svobodní lidé . Eva by
proti tomu nic nemě la, už s tebou spala, teď tě mů že
mít Jana. Saša
>> A ty bys proti tomu nic nemě la? Evo? Axel
>> Ne, Eva by za tebe mohla dostat Janina nevlastního syna,
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tak je volná , tvé plá ny nevychá zejí. Co jsi vlastně chtě l? Saša
>> Chtě l jsem jí pomoct. Axel
>> Prosím tě , mlč , velice brzy jsi vidě l, že žá dnou pomoc nepotřebuje. Saša
>> Ta škola, v té nebyla dobrá , vyprá vě la ti, že se skoro
neú č astnila zkoušek? Axel
>> Proč , Evo? Saša
>> On s tou svojí husou! Přestě huju se do Baldhamu, dostanu
šok a on mi řekne, abych to neříkala dá l. Já
>> Je to blbec. Má š přece svoje prostředí a nemá š nic vyklá dat dá l? Saša
>> Ano, to řekl. Já
>> Evo, promiň , že jsem tě 15. 9. 90 přesvě dč oval, že je
tenhle pá n inteligentní. Je blby a zlý. Saša
>> Já vím. Já
>> Řekla jsi, že nemá m žá dné chyby, proto jsem tady. Axel
>> Ano, a ty mi je neuká žeš, takže je nemá š, č i co? Já jsem
poslední, kdo by mě l chuť je hledat. Vždycky jsem ti říkala,
když mi nemů žeš pomoct, nech mne na pokoji. Já
>> Já jsem ale vů l, mě l jsem tě zamě stnat, nevě dě l jsem, že se
tak rychle uč íš. Axel
>> Axel, teď si nesyp popel na hlavu, to se nehodí. Nikdy jsi ji
zamě stnat nechtě l. Saša
>> Ona si myslí, že vypadá jako Audrey Hepburn... Axel
>> Ach, polib mi prdel, to řekla jenom proto, že to říkala
Karin. Saša
>> No vidíš, taky opakuje, co říkají jiní. Axel
>> Jasně , dě lá to, taky teď ještě bude vyprá vě t, co ti řekla k
tvé nabídce svatby – ale co, jsem unavený, mů žeme jít? Saša
>> Bě žte, já musím rá no vstá vat! Já
>> Evo, tvoje pozná mky jsou teda u Detlefa? Saša
>> Ach, proboha, ano. Axel

>> Ano, to mů žeš říct nahlas. Saša
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>> Ale já myslel, že už se s ním nekamará dí. Axel
>> No, to sis myslel, protože o ní řekl ně co tak ohavné ho? Ne,
ne, mů j milý, to jsi byl ty, on jen v redakci zachytil, co tys
vyprá vě l, že za tebou bě há , proto jí to řekl. Saša
>> To je pravda. Axel
>> No, cítíš ten nů ž? Sá m sis na ně j nabě hl. Saša
>> Ano, mů žeme jít? Axel
>> Eva má taky mobil, to víš? Saša
>> Ne, odkud? Axel
>> Ano, už dokonce docela dlouho. Nevolala ti? Saša
>> Ne, ona mi nevolá nikdy. Axel
>> Ano? Ty jí taky nikdy nevolá š, proč by mě la? Saša
>> Já nechci a basta. Já
>> Ale já chci, abys mi zavolala. Axel
>> Kdy? Já
>> Příští tý den má m narozeniny. Axel
>> A já má m narozeniny zítra, zavolá š mi? Já
>> Ne, já chci, abys zavolala ty mně . Axel
>> Axel, nech toho, já má m narozeniny za dva tý dny, zavolá te
mi? Saša
>> Já chci, aby mi zavolala. Dovolíš mi tu asociaci? Axel
>> Ne, už ti nedovolím nic. Evo, promiň , ty jsi už tehdy
vě dě la, že tvů j chlapeč ek je pitomec a já mu sedl na lep
zrovna tak, jako ostatní. Jen ty ne. A k tobě , Axel, ty Evu
nechá š na pokoji. Když ji ještě jednou uvedeš do hypnó zy,
budeš mít co dě lat se mnou! Saša
>> Myslel jsem, že stojíš při mně . Přece jsi nikdy nevě řil, že si
ji vezmu, nebo? Navíc si ji sá m chceš vzít. Axel
>> Ach ne, co Eva a já má me společ né ho, to prosím přenech
ná m. Co jsi od Evy vlastně chtě l? Saša
>> Je moc namyšlená . Axel
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>> Ach, skuteč ně , nikdy ti o sobě nic nevyprá vě la, o svý ch
ú spě ších, a prý je namyšlená ! Saša
>> Dobrá , ale chová se jako dě vka. Axel
>> Nejradši bych ti zase jednu vrazil, myslím, že jsem ještě
nikoho nechtě l mlá tit tak č asto, jako tebe. A ona není namyšlená , na to zapomeň . Dě lá knihu o Jižní Americe, to
jsi vě dě l? Saša
>> Ne, to mu taky ukradla. Axel
>> Evo, promiň , prosím, proto mu nikdy nic neříká š, že by
odpově dě l zase ně co tak blbé ho. Eva sama fotografuje, umí to.
Celé roky visely v její kancelá ři fotky, všichni, já taky, si mysleli, že jsou od R., teprve když jsem jí pomá hal se stě hová ním,
jsem vidě l, že je dě lala Eva. Fotografuje moc dobře. A knížku
vydá u Bruckera pod svý m jmé nem. Lexa. A kromě toho, Eva
mu ještě nikdy nic neukradla, vždycky on okrá dal ji! Saša
>> Cože, ona se vá žně tak jmenuje?! Axel
>> Tak ani tohle nevíš, já Evu miluju, ani to ti neřekla.
Od 27. 9. 95 se tak jmenuje. Saša
>> To mi neřekla. Axel
>> Evo, co říkal Detlef? Už to č etl? Saša
>> Ten muž tady je duševně chorý, to řekl. Já
>> Proč vů bec Detlef, já myslel, že nejste kamará di. Axel
>> No, to nestíhá š, tohle přá telství je silně jší, než tvoje. Saša
>> Ale on č te ty ptá koviny. Axel
>> Proč by nemě l, ty jsi o ně m taky řekl ně jakou blbost. Saša
>> Ano, ale v rá mci terapie. Axel
>> Víš, co Eva říká o tvé terapii? Že je to Program devíti lží. Saša
>> To je legrač ní. Axel
>> A co říkala o tom č lá nku, zeptej se jí! Saša
>> Evo, co sis myslela o tom č lá nku? Axel
>> Ze všeho nejdřív jsem chtě la popadnout myš a korigovat
ty chyby... Já

>> Ach ano, to jsem ti ještě neříkal? Dě lá korektury. Saša
>> To neumím ani já . Axel
>> Vidíš, ona to umí, a dá l? Saša
>> Bylo to k podě lá ní, nebylo zřejmé , jestli to je reklama
nebo redakč ní č lá nek. Já
>> Redakč ní č lá nek to byl. Axel
>> Pak to mě lo bý t osobně jší, s konkré tním případem nebo
tak. Já
>> Evo, ti nemají nikoho, když tebe vzít nemů žou. Saša
>> Má pravdu, to snad není možné ! Axel
>> Promiň , ale to nechá m bez komentá ře. Chtě l bych jen
vě dě t, proč jsi chtě l sem. Saša
>> No, protože řekla, že jsem bez chyby. Axel
>> Ale to ti přece mů že bý t jedno. Saša
>> Ale ona mi to sama neřekne. Axel
>> Proč by mě la, na tom přece nesejde, co si o tobě myslí,
vzít si ji tak jako tak nechceš. Saša
>> To bylo jen tak. Axel
>> Proč ? Obraťme to, Evo, co bys řekla, kdybys ode mne
slyšela: Axel o tobě povídal, že nemá š žá dné chyby? Saša
>> Nic, jenom, že mi už nemů žeš říkat, že jsem blbá . Já
>> Já to o tobě neříká m. Saša
>> Já vím. Já
>> Zavolala bys mu? Saša
>> Sašo, ne, nevě dě la bych, proč . Já
>> Vidíš, ani by ti nezavolala. Saša
>> No, perfektní je ona, ne já . Axel
>> Ano, souhlasí, Eva je dokonalá , proto ji miluju. Jenom
jsem nevě dě l, proč opustila R., ale teď to vím. Proč by nemě la? Vždycky dě lala jen to, co chtě la, a co už bys tady
zmohl ty? Saša
>> To snad není pravda, já jí jen chtě l pomoct. Axel
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320 >> Jak pomoct, mohla by tě udat. Saša
>> Jak, řekl bych, že to není pravda. Axel
>> Byl jsem u toho, když jsi jí nabídl svatbu, kromě toho jsi ji
chtě l zabít. Saša
>> Ne, to jsem nechtě l. Axel
>> No dobrá , přesto jen tě sně unikla smrti. Saša
>> Jak to? Axel
>> Dvakrá t jela opilá autem a pokaždé kvů li tobě . Saša
>> To je její chyba. Axel
>> Nejen to. Já
>> Co ještě ? Axel
>> U Doris jsi taky říkal, že má m skoč it z okna. Já
>> Evo, já tomu přece zabrá nil. Axel
>> Nikdy jsi mne toho strachu nezbavil. Já
>> To bylo jenom kvů li terapii. Axel
>> Mě l bys Evě říct, kdy je konec terapie a mluvit s ní o tom.
Teď potřebuje terapii po terapii. Saša
>> Ano, Sašo, ale já se bojím k ně komu jít, ti přece drží
všichni spolu, ještě nakonec přece skonč ím v Haaru. Já
>> Ne, Evo, já jsem tvý m svě dkem. Saša
>> To nemů žeš, ona je vá žně šílená , co si o ní pomyslí Detlef,
ten jí to vě řit nebude. Axel
>> Mohl jsi ty pozná mky mít, ale tys je nechtě l. Já
>> Ano, a nač , já vím, jak to bylo. Axel
>> Proboha, Evo, promiň , že jsem tě vydal na pospas tomuhle
č lově ku, stydím se. Ostatně , Eva chtě la všechno
vyprá vě t R. Saša
>> To přece nejde. Axel
>> Proč ne, Liana ví o Evě víc, než je Evě milé , když jsi dě lal
terapii, nesmě l bys Lianě tolik říct. Saša
>> Ano, souhlasím, to byla chyba. Axel
>> Ne, mů j milý, ty jsi dě lal jenom chyby, a já taky, vě řil jsem

ti, jak jsem k tomu přišel, to se mne neptej, ale pravdě podobně , jak by řekla, pro mne bylo lehč í vě řit, přestože to byly
lži. Ale jak si stojíš s Janou, tam jsi taky ně co dě lal? Saša
Pravda, která př ež ije,
je pouze ta lež , které bylo nejpř íjemně jší vě ř it.
>> Ano, vyprá vě l Evě , že se mi líbí, Eva ji nená vidí a pak se
k ní nastě huje? Axel
>> A kam mě la jít? Saša
>> Například do Baldhamu, ke mně , kromě toho je horší, než
Eva. Axel
>> Ach, skuteč ně , nechtě l jsi od ní nikdy nic? Saša
>> No jo, to byla jenom taková malič kost, ona taky dě lá
v esoterice, jako já . Axel
Esoterika a fašismus mají
společ ný elitá ř ský kult vů dce,
své pravdu si ná rokující nauky
o zlepšení svě ta, víru v osud, karmu a př edurč ení, jsou
také stejně asociá lní a tmá ř ské .
A v neposlední ř adě je spojuje slepý
fanatismus jejich př íznivců .
>> Rá da by tě mě la. Saša
>> Ano, ale já ji ne. Axel
>> Ano, ale Jana Evě řekla, že jí patříš. Saša
>> Ach, skuteč ně , ta je ještě drzejší, než Eva. Axel
>> Co to tady povídá š, Eva jí řekla, oba jste svobodní lidé ,
když chcete, dejte se dohromady. Saša
>> To jsi řekla? Axel
>> Ale samozřejmě , s jejím synem Jarkem to není v pořá dku,
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>> Evo, je to tak, vím to od ně j, na ostrově jsme si o tobě povídali, on tě miluje. Ach, ještě ně co, Eva jí neřekla, že s tebou
spala. Saša
>> Nespala se mnou. Axel
>> Ale spala a já taky. Teď už ale s tebou spá t nechceme,
má me chlapa, vysoké ho 1,93. Saša
>> Ano, to jsi říkal. Axel >> Už s ním spala?
>> Eva? Saša
>> Ne, je moc mladý, jenom jsme spolu snídali. Já
>> A? Axel
>> A nic, třeba z toho nic nebude, nevadí. Já
>> Proboha, ta je tak normá lní. Axel
>> Ano, Axel, je normá lní, blá zen jsi bohužel ty. Saša
>> Liana mi pomů že. Axel
>> Dobrá , Evo, on se teď nejprve nastě huje do Lianina bytu,
přitom by přece mohl bydlet tady, nebo? Saša
>> No jasně , já ten pokoj nepoužívá m. Já
>> Jak si to představuješ, chceš R. ukrá st ú plně všechno?
Axel
>> Jak ukrá st, on se mů že odstě hovat, kdy bude chtít, ale co,
patří Evě . Saša
>> Ach, to jsem nevě dě l, myslel jsem, že se ona nastě hovala
k ně mu, jako kdyby se nic nedě lo. Axel
>> Tak, to sis myslel? Dá vá se rozvé st, neřekne ti to, nastě huje se do své ho bytu, neřekne ti to, změ ní si jmé no,
neřekne ti to, nepřijde na žá dné obvyklé místo, jinak se jmenuje, má mobil, neřekne ti to, co tady pak vů bec chceš? Saša
>> Sašo, proč tak vyvá dí? Já
>> Jak, Evo? Saša
>> Škube sebou, je ně jak nervó zní. Já
>> No prá vě , Evo, slíbil jsem ti, že to zvlá dnu do lé ta, ne-

stihnu to, tenhle č lově k potřebuje speciá lní pomoc, oba spolu
to nezvlá dneme, a když si myslí, že to zvlá dne Liana, ať u ní
zů stane. Saša
>> Ano, ať tam zů stane. Já
>> Stejně jsem si tě nikdy nechtě l vzít. Axel
>> Je dobře, já tebe taky ne. Já
>> Dě lá š si to tak lehké , proto jsi tolik chtě l sem přijít, představ si, Evo, když zapomeneš na tuhle ná vště vu, mů žeš ho
udat. Saša
>> Nezapomenu. Já
>> O to se postará m, abys zapomně la. Axel
>> Pak tě mů že udat. Eva nikdy nic nezapomene, kdy budeš
mít jasno ohledně naší ná vště vy? Saša
>> Do tý dne. Já
>> Ale proč nic neví Liana? Axel
>> Nechce nic vě dě t, dej ná s dohromady a bude vě dě t
všechno, uvidíš. Já
>> Podívej se sem, co tady stojí? Srpen 95, to jsem ale sá m
překvapený, je to pravda slovo za slovem. Saša
>> Proč , nedala ti nikdy nic č íst? Axel
>> Ne, nikdy nic. Kromě toho jednoho telefoná tu, který jste
spolu vedli z kantý ny. Saša
>> To snad není možné , já myslel, že ti říká všechno. Axel
>> Ne, nikdy mi nic nedala přeč íst, Doris taky ne, ta se jen
hrabala v Eviný ch vě cech. Janě taky nic č íst nedala a ty jsi to
nechtě l. Saša
>> Já přece vě dě l, co se dě je, proč bych to mě l č íst? Axel
>> Ach tak, potom víš, že si Eva nic nevymyslela, takže poslouchej, nechá š Evu na pokoji nebo uvidíš, co se stane, Eva
dě lá všechno sprá vně a dokonale, mohla by tebe a tvou praxi
znič it, ještě než ji otevřeš. Saša
>> To nesmí. Axel
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>> Tak, to nesmí?, zeptal se Saša. >> A co ty dě lá š s ní, to je
v pořá dku? Já to neprokoukl, ale ona mne upozornila s tou
knihou, co jsem jí vě noval, dala ji tobě , no jasně , muselo to
skuteč ně vypadat, jako bych stá l na tvé straně . Ale tak to nikdy
nebylo, nejpozdě ji teď stojím při Evě . Jdeš tak daleko, že mi
nabízíš prá ci, i když je Eva lepší než já a ten džob mnohem víc
než já potřebuje? Saša
>> Ach, proboha, ano. Axel
>> Díky bohu to uzná vá š. A když už jsme tak daleko, Axel,
ještě ně co: co tady dě lá me, to je nezá konné , vnikli jsme do
Evina bytu bez jejího souhlasu. Mohla by ná s udat. Saša
>> Pak ji udá m taky. Axel
>> Ano, to mů žeš, ale musíš jí to nejprve doká zat a to nedoká žeš. Saša
>> V hypnó ze řekne všechno. Axel
>> No a, ví, že v životě neudě lala nic nezá konné ho, mů že
o své m životě mluvit, ne jako ty, s tvý mi žvá sty, například že se
Manis zabila kvů li ní. Saša
>> Všechno by vykecala. Axel
>> Mý líš se. Dě lá š tady ně co, zač by tě mohli zavřít, mně je
celkem jedno, co si o mě myslíš. Když to budeš dá l vyprá vě t,
nestane se nic, tobě napříště stejně nikdo nebude nic vě řit. Po
té hle ostudě s Evou už vů bec ne. Eva říkala jen to, co vě dě la
od tebe. Saša
>> Evo, odkud víš o NLP? Axel
>> Na co se ptá š? Saša
>> Na ten č lá nek. Axel
>> Prostě to vím. Já
>> Mluvila jsi o tom s ně ký m? Axel
>> Ne. Já
>> Jenom se mnou, a to říkala, že by to doká zala napsat líp,
i když to té ma nerada. Saša

>> Jak bys to udě lala? Axel
>> Buď opravdový inzerá t, ale pak by to chtě lo lepší otevření,
aby lidi vě dě li, že tím v té to oblasti vydě lá vá peníze. Nebo
jako redakč ní materiá l, ale pak osobně s ně ký m, kdo už to absolvoval a líbilo se mu to. Já
>> Evo, oni nikoho nemají. Saša
>> Ale ano, Lianu. Axel
>> Ach tak, Lianu. A kdo to psal? Saša
>> Ona. Axel
>> Aha, a přihlá sil se ně kdo? Já
>> Nechej odpově dě t Evu. Saša
>> Nikdo. Já
>> Je to tak, nikdo, ale odkud to ona má ?
Jak to, že to ví? Axel
>> No ona je prostě dobrá , zná lidi mnohem líp, než ty,
mnohdy si říká m, že je dcerou Kische, ten možná mě l ně co
s její má mou. Saša
>> Jenže je podobná své mu otci. Axel
>> No a, on a Kisch by si taky byli podobní, kdybys ho vidě l
dneska. Teď mne napadá , prostě to obraťme, kdybys mi řekl,
pově z Evě , že nemá žá dné chyby... Saša
>> Ona opravdu žá dné nemá . Axel
>> Ne, tak to nemyslím, co bys mi řekla, Evo? Saša
>> Aha, to jsou kopač ky. Já
>> Zavolala bys mu? Saša
>> Ne, nevím, proč bych mě la. Byla bych rá da, tobě bych
řekla, tak, teď už mi nemů žeš říkat, že jsem blbá . Já
>> Já si o tobě nemyslím, že bys byla blbá . Saša
>> To já přece vím. Já
>> Evo, promiň , prosím, že jsem kdy říkal, že je tvů j chlapeč ek chytrý nebo inteligentní, to jsi ty mnohem víc. Saša
>> Ale odkud to má s tím č lá nkem? Axel
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>> Jak říká m, mnohdy si myslím, že je dcerou
E. E. Kische. Saša
>> Ale já udě lal takové chyby. Axel
>> No jasně , a jaké . Ona by ti ani nezavolala a ty mne přemluvíš, abychom přišli sem, smím se tě ně co zeptat? Saša
>> Ano, prosím. Axel
>> Když jsi u ní byl s Lianou, byl jsi k Evě mnohem milejší,
vypadalo to, jako bys ji miloval. Saša
>> Ach, tak ti přece ně co vyprá vě la? Axel
>> Představ si, ani slovo, jen jsem slyšel tvů j pá sek, který jsi
řekla, že jsi tam byl, a já k ní na to ani nezajel, já blbec. Saša
>> Ano, ale proč ví všechno, Liana neví nic. Axel
>> Proboha, ty jsi vá žně šílenec, to snad není možné . Doufal
jsi, že Eva nebude nic vě dě t a proto vě říš, že nemá prá vo vě dě t
vše? Saša
>> No, já nevím. Axel
>> Evo, nabě hl si na nů ž. U
́ plně sá m, bez cizí pomoci. Saša
>> Jak to, že všechno ví? Axel
>> Možná to zdě dila. Saša
>> Od koho, ti ve Vídni nejsou její příbuzní. Axel
>> Jak píše, tak bych řekl, že je skuteč ně Kischovou dcerou.
Dneska mi zavolala kvů li vyhná ní Ně mců z Československa,
dnes več er o tom vysílali v TV a já ten pořad vidě l, on a ona si
jsou podobní, Kisch byl u popravy toho vů dce protektorá tu –
ach, takhle se to nejmenuje. Saša
>> Sprá vce protektorá tu, protektor. Já
>> Přesně , to bylo v dubnu 1946, on se jmenoval Frank. A
možná byl Kisch krá tce předtím u Eviny maminky a pak se podíval na popravu, ten byl bez cigarety tak nervó zní, ale
pravdě podobně malý, muži kolem ně j byli vě tší, ale tak nervó zní, jak on byl, mohl zrovna přichá zet z porodnice. Saša
>> Jeho sestra nebo má ma, ty byly velké ... Já

>> Odkud to víš? Axel
>> Jeho rodič e... Já
>> Ona ani neví, jestli sestra nebo matka... Axel
>> Axel, mlč , prosím, Evo, prosím tě , pokrač uj. Saša
>> Ano, moje maminka tam nakupovala a já ještě vím, paní u
pokladny, já musela vstá t a ony mě mě řily. Já
>> Evo, kolik ti bylo? Saša
>> Dva, možná tři roky. Já
>> Je doká zá no, že č lově k má vzpomínky teprve od č tyř. Axel
>> Nesmysl, poslouchej, sá m mluvíš o regresi, o životě před
narozením, a u druhý ch to neexistuje? Možná ji tam má ma
vzala, aby jí to uká zala. Saša
>> Jak to, že si nevzpomíná na ně j? Axel
>> Byl mrtvý. Saša
>> Jak to? Axel
>> Zemřel 1948. Saša
>> Byla to velká rudovlá ska, myslím, já tam byla s koč á rkem
a musela jsem vstá t... Já
>> Eva je možná jeho dcerou, už to křestní jmé no na E... Evo,
chtě la bys bý t jeho dcerou? Saša
>> Ano, pak bych aspoň vě dě la, odkud má m svoje spisovatelské buň ky. Já
>> Vyprá vě la bys to ně komu? Saša
>> Ne, proč ? Já
>> Oženil by ses s ní, kdyby byla jeho dcera? Saša
>> Ano, to bych hladce udě lal, ač koli ne, a kromě toho je to
nestydatost, o sobě říkat ně co takové ho, byla přece podobná
své mu otci. Axel
>> Ale kdybys ho vidě l dnes, jako já ... A mimochodem,
neříkala to ona, ale já . Saša
>> Mluví už jako ta jeho buchta, škoda, já bych to taky rá da
vidě la. Já
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>> Nevidě la jsi to? Saša
>> Ne, ale budu to potřebovat pozdě ji, nahrá la jsem si to. Já
>> Ach tak. Axel, já ti to nevyprá vě l, Eva píše pro pražský
Playboy příbě h o sudetský ch Ně mcích. Kromě toho, ona
neřekla nic, já to byl, možná to tak bylo a proto Evina sestra
převzala roli nená vistné ho rodič e, třeba to dokonce ví. A proto
Eva pořá d chce do Prahy, jdeš pokaždé kolem toho krá mku?
Saša
>> Ano. Já
>> Možná nená vidí Jižní Ameriku prá vě proto, byl Kisch
i tam? Saša
>> Ano, žil v Mexiku. Já
>> Četla jsi tu knihu o tom? Saša
>> Ano, ale není dobrá , na Kische neupomíná nic. Já
>> A jeho asijské vě ci? Saša
>> Ano, všechny, ty jsou o ně co lepší, ale nejlíp píše
o Praze. Já
>> Proboha, Evo, pokud to je pravda, pak... Saša
>> Co pak? Axel
>> Pak bychom mě li klíč k tvé mu životu, vyrostla jsi v jiné rodině , než jsi mě la. Saša
>> No a?, zeptal se Axel
>> To se ještě ptá š? Ty jsi chtě l přece vždycky vě dě t, odkud to
všechno má . Saša
>> To je pravda. Axel
>> No prosím, jednou jsi se mne ptal, proč jsou noviná ři k
Evě takoví, možná i jiní lidé vě dí to, co víme my. To je v Dr.
Živago taky, lidi se vždycky vracejí na místo, které jim přiká ží
geny, a víš, kde jsem o tom zač al přemý šlet? Když mi Eva
řekla: Našla jsem džob v Praze, ale v celé m nakladatelství
vlá dne naprostý zá kaz kouření. Já jsem přirozeně proti jejímu
kouření, ale na druhé straně obdivuji její svobodu ně co ta-

kové ho udě lat, odmítla. Saša
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>> Proboha, ta balancuje vysoko, mě l by ji ně kdo sundat
dolů . A ona vá žně chtě la pracovat v Praze? Axel
>> Jen nech bý t, ty jsi udě lal tolik chyb, nech Evu, kde je,
koukej si udě lat pořá dek ve vlastních vě cech. V každé terapii,
taky v NLP (neurolingvistické programová ní), musíš dá t
č lově ka zas dohromady a aktivovat jeho pozitivní energii, ale
ty... Stač ilo by, kdybych o Evě všude vyprá vě l, že je dcerou
Kische a zaká zky se jen pohrnou, ne takové srač ky, jako jsi ty
tu ženu poslal k Peerovi. Saša
>> Skuteč ně ? Já
>> Ano, Evo, tvů j chlapeč ek ti chce jenom škodit, já nevím,
proč ? Saša
>> Nejspíš kvů li R. Já
>> Myslíš? Saša
>> Ano. Ten si taky myslí, že jsem blbá , když jsem ho opustila.
Já
>> Ano, to jsi. Axel
>> Sašo, prosím tě . Já
>> Ano, Axel, nech toho, doká zal jsi, že nic neumíš, nech Evu
na pokoji, je rá da, že ji rozvedli, kdyby chtě la, tak by si tě
přece vzala. Saša
>> Ale já bych si nevzal ji. Axel
>> Proč jsi to říkal? Saša
>> No, v rá mci terapie. Axel
>> To ale nebylo nutné . Saša
>> Ale ano, potřebovala pomoc. Axel
>> Ale jakou pomoc, přece ti říkala, jak má ta pomoc vypadat. Saša
>> Ano, ale pak řekla, kdybych ji tak miloval, milovali by ji i
jiní. Axel
>> To ti vě řím, to Eva vždycky říkala taky v redakci, když
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ně jaký vztah konč il. Saša
>> To ale není ú tě cha. Axel
>> Ne, a proč bych tě mě l utě šovat? To je jen pravda. A Eva
vždycky říká pravdu, proto jí nikdo nevě ří – neřekl Kisch
ně kdy ně co podobné ho, Evo? Saša
>> Ale ano: Nic není tak vzrušující, jako pravda, té stejně
nikdo nevě ří. Já
>> Axel, Eva má momentá lně jen jeden problé m, a to, že jí
pravdu nikdo nevě ří, především pravdu o tobě . Proto odmítá
komukoli ně co vyprá vě t. Saša
>> Ale svoje pozná mky dala Detlefovi. Axel
>> Prá vem, mohl jsi je mít ty, kdybys chtě l, ale ty jsi je přece
nechtě l. Saša
>> Ale ano, jenže ona ti všechno řekla. Axel
>> To je komické , že to říká š. Eva mi vyprá vě la jenom to
dů ležité nebo to, č emu nerozumě la. Saša
>> Nikdy ti neříkala, že ji miluju? Axel
>> Ne, jen ty, tys mi říkal, že ji miluješ, ona řekla nanejvý š, že
miluje ná s oba. Saša
>> To snad není možné !! Axel
>> Ale ano, je, Eva je perfektní, ne jako ty, ty se musíš uchylovat ke lžím, ona ne. Saša
>> Skuteč ně nikdy neřekla, že ji miluju? Axel
>> Ne, neřekla, nanejvý š, že to nechá pe. Saša
>> To snad není možné . Axel
>> Ale ano, já si taky vždycky myslel, že to není možné , když
jsi mi vyprá vě l, jak ji miluješ, já ... Ale, polib mi zadek, pokud
při ně kom stojím, tak při ní. Saša
>> Ach, mů j bože. Axel
>> Evo, co ty tomu říká š? Saša
>> Nemů že stá t při mě , skuteč ně ně co slíbil R. Já
>> Ano, teď tomu taky vě řím, i když jsem dřív nevě řil. Saša

>> Taky ti tenhle nesmysl vyprá vě la? Axel
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>> Ne, to neudě lala, ale je to tak. Saša
>> Ano, je to tak, R. mi řekl, že má m přestat s tou svatbou,
jinak mne Axel udá . Já
>> To jsem mu řekl sá m. Saša
>> Ano, to jsem si myslela, ale já přece nic nedě lá m. Ř ekl to
on. Já
>> Ano, Evo, ale on s R. nechtě l mluvit. Saša
>> Je dobře, já tohohle pá na nikdy udat nechtě la, ale on mi
udá ním hrozí bez přestá vky, nakonec ho udá m. Je slaboch a
má cosi s ně jakou sektou. Já
>> Ano, to udě lá š a já budu stá t při tobě . Vyklá dá , že s tebou
nespal, přitom jsem i já u toho byl a spal jsem s ním taky.
Řekni, Axel, tehdy v Baldhamu jsi ale byl k Evě docela
hodný, co se s tebou stalo? Saša
>> Myslel jsem, že mne nemiluje. Axel
>> Eva tě vždycky milovala, nepřetržitě . Saša
>> Já ale myslel, že mne nemiluje kvů li Lianě . Axel
>> Ano, to je přece v pořá dku, když myslíš, že tě nemiluje.
Evo, chceš, aby tě nechal na pokoji? Saša
>> Ano, to chci! Já
>> Takže? Saša
>> Ano, je stará a ošklivá . Axel
>> Nech toho, Eva taky má doma zrcadlo. Ty jsi takový hajzl,
že to říká š. Já jsem mnohem ošklivě jší, než Eva, a se mnou jsi
taky spal. Víš co, ty jsi cvok, esoterika ti stoupla to hlavy, mů j
milý. Eva nechce ani to druhé . Saša
>> To nejde. Axel
>> Ale ano, myslíš si, že mů žeš Evu držet vě č ně ,
ale to nejde. Saša
>> Ale co udě lá me? Axel
>> Nic, Eva už nechce, říká š, a buď rá d, že tě nevyhodí, nako-
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nec jsi udě lal příliš mnoho chyb. Saša
>> Ano, doporuč ovali to. Axel
>> O. K., dokud se u toho Evě vedlo dobře, ale tak už to teď
není, jsi příliš bezcharakterní. Saša
>> Ne, to nejsem. Axel
>> Evo, je? Saša
>> Ano. Já
>> Axel, víš, oba jsme ti sedli na lep, já ještě víc, než Eva, já
ti to doká žu, ale než to udě lá m, chtě l bych se omluvit Evě , já ji
přemluvil, aby tě vidě la jako inteligenta, přitom jsi hloupý a
zlý. Evo, on Kalinku skuteč ně poslal k Peerovi. Saša
>> Ta svině . Já
>> Ano, Evo, hodně toho udě lal špatně , rozšiřoval o tobě nepravdy, jako s tou svatbou. Jak to vů bec bylo s tou první nabídkou sň atku? Saša
Nestač í vě dě t, je tř eba vě dě ní také uplatnit;
nestač í chtít, je tř eba také konat.
>> Šel mi na nervy, vyprá vě l, co si oblé knu, kde se to bude
konat a samé takové nesmysly. Já
>> A potom? Saša
>> No, potom jsem mu řekla, ať mi s tou blbou svatbou políbí
prdel, ale ne dneska, má m své dny. Já
>> Ano, a pak chodí kolem a vyklá dá , že ti to řekl. Saša
>> To snad není možné . Já
>> Ale ano, Evo, je to tak, a všichni vě řili jemu, ne tobě . Saša
>> Ten pes. Já
>> Ano, Evo, jenže nepoč ítal se mnou, já řeknu pravdu. Saša
>> Ně co takové ho si ona ke mně dovolit nesmí. Axel
>> A proč ne? Mů že ti říct, co chce. Saša
>> Ano, ale já to myslel vá žně . Axel

>> No, to je dobré , tak jsi to neříkal v rá mci terapie? Saša
>> Ale ano, ale jen v tu chvíli. Axel
>> Ano, jenže v tu chvíli ještě nebyla rozvedená a ty jsi jí to
řekl ještě jednou a pak před mnou znova. Já tě mů žu udat, řekl
jsi, že mne si vezmeš hned sebou a to už rozvedená byla. Saša
>> Pak vá s udá m oba. Axel
>> Ale ano, udě lej to, jsme dva proti jednomu a pak jsou tady
ještě ty pá sky. Saša
>> Ach jo. Axel
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O 14 DNŮ POZDĚJI
>> Evo, už jsem zase tady. Axel
>> Ale já nechci, abys ke mně chodil. Já
>> Co bys se mnou rá da dě lala? Axel
>> To už jsem řekla, do Prahy nebo na chatu. Já
>> Evo, když ti řeknu, abys skoč ila z balkó nu. Axel
>> Přestaň , já tě nená vidím, nech mne na pokoji, nikomu
jsem nic neudě lala, ty prase, nech mne koneč ně bý t s tou tvojí
podě lanou hypnó zou. Tloukla jsem kolem sebe.
>> Ano, teď se to uká že, já z tebe toho ď á bla vyženu. Axel
Saša se vmísil: >> Nech Evu na pokoji! Já už s tím nemů žu
souhlasit, co s ní dě lá š. Konec, dě lá š to špatně . Zachá zíš moc
daleko, oslovuješ její podvě domí, možná kdysi chtě la skoč it
z okna a ty... Ně kde jsem č etl, že tohle se dě lat nesmí. Saša
>> Ano, zneužívá toho. Já
>> Evo, to prá vě nesmí! Saša
>> O tom už jsme mluvili. Axel
>> Ano, to ještě na tom byla dobře, teď ale má tvé terapie
dost. Saša
>> Ano, ať odtá hne. Já
>> Evo, je to zbabě lec, ke Karin nebo Janě si netroufal, u R.
se bá l říct pravdu, protože ta je strašná , jeho pravda, sem si
troufne, jen když tady není R., a z tebe chce vyhá ně t ď á bla!
Eva ani nevě ří v boha, je buddhistka, jak má vě řit na ď á bla?
Vím, že podvě domí se má nechat v klidu a ty dě lá š
tolik chyb. Saša
>> Ale proč dě lá č erta? Axel
>> Proč by nemě la? V Čechá ch se dě ti mnohem víc vychová vají č ertem, víc než tady. Saša
>> Ano, Sašo, ať zmizí, už ho nechci vidě t. Já
>> Ona je šílená , co si to ke mně dovoluje? Axel

>> A proč ne? Pravdě podobně by si nechala vyhá ně t ď á bla,
kdybys přišel sá m, ač koli v sobě žá dné ho nemá , tak asi funguje primal scream. A ty jsi, aniž bychom si všimli, sklouzl od
bílé k č erné magii. Saša
>> Ano, ta sekta. Je mi z tebe zle. Já
>> Vě říš tomu, Evo? Saša
>> Ano, bohužel, ale nechci s tím mít nic společ né ho, vždycky
chci hovořit o tom, co prožívá m, a tohle mi přijde příliš
hloupé . Já
>> Má š pravdu. Saša
>> Ale já jí jen chtě l připomenout strach, který mě la tenkrá t,
abych jí ten strach mohl vzít. Axel
>> Ne, to ti prá vě nevě řím, Axel! Kdybys přišel sá m, Eva by
pravdě podobně skoč ila z okna, jako Manis. Evo, řekl ti ně kdy,
jak se Manis zabila? Saša
>> Ne. Já
>> Manis žije. Axel
>> To snad není pravda, proč to potom vyklá dá ? Já
>> Evo, chce ti nahnat strach a ty bys pravdě podobně spolupracovala, mů že ti slibovat svatbu jak č asto chce, protože na
konec, když skoč íš z okna, bude se říkat, ach tak, nevzal si ji,
proto skoč ila, jemu i R. by se moc líbilo, kdybys byla mrtvá ,
ale díky bohu jsem zakroč il já . Saša
>> Sašo, proč to se mnou dě lá š? Já
>> Evo, to já ne, jen tomuhle pá novi jsme všichni sedli na
lep, jen ty ne, a to je dobře, ač koli si musím zjistit, zda je
možné jej za to stíhat. Má š od ně j ještě ně jaké vě ci? Saša
>> Ano, jednou pro mne u Karin nechal plyšové ho
medvě da. Já
>> Odkud to víš? Saša
>> Karin říkala, že nepatří do tohohle bytu. Já
>> Ty ho má š, kde je teď ? Saša
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>> Je v prá ci, visí tam nad mý m místem. Troubí na trumpetu.
Je moc krá sný. Já
>> Eva jednou o plyšá kovi napsala bá seň , ta byla taky
krá sná . Saša
>> Ano, Sašo, ale všichni říkali, že nestojí za nic. Já
>> Ne, ne všichni, já si ji okopíroval, má m ji ně kde doma, víš
přece, že schová vá m všechno od tebe, taky tohle. Ach ano,
Axel, ty jsi stejný křivá k, jako Blavatská . Evo, neřekl ti nikdy,
abys mu s tou svou svatbou políbila zadek? Saša
>> Nikdy, samozřejmě . Sašo, proč to se mnou dě lá š? Já
>> Evo, já už s nimi skonč ím, tomuhle pá novi jsme všichni
naletě li, jen ty ne, tolik toho udě lal špatně , zjistím si, zda je
možné jej stíhat. Saša
Samozřejmě jsme, Saša a já , neudě lali nic. Já byla rá da, ž e
Axel zmizel z mé ho ž ivota. Jak se v tomto smě ru vedlo
Sašovi, to jsem nevě dě la, zů stali jsme u našich zá sad: kdo
chce vyprá vě t, řekne, co chce, jinak se jej druhý nevyptá vá .
Naše rozhovory se jako vž dycky toč ily kolem knih, nový ch
filmů , jen má lokdy kolem našeho bý valé ho pracoviště a lidí
tam. Já zač ala pracovat v nakladatelství Norden, kde jsem velice dobře vydě lá vala. Prá ce šé fredaktorky v Praze mi nikdy
nepřipravila bezesnou noc a tak to bylo v pořá dku. Vlastně
jsem zpá tky do Prahy nechtě la.
Jednoho dne jsem jela autem od lé kaře, který mi prá vě lé č il
chřipku. Chtě la jsem odboč it doleva, takž e jsem s vozem stá la
uprostřed křiž ovatky a č ekala na protijedoucí auta. Slunce
oslň ovalo, musela jsem mž ikat, když jsem chtě la přejet přes
křiž ovatku u Mü nchener Freiheit. V tom okamž iku se mne
zmocnil podivný pocit, jako bych nebyla sama, jako kdyby
ně kdo sedě l vedle mne. Samozřejmě tady nikdo nebyl, pohladila jsem svou ná dhernou řadicí pá ku, v zimním slunci ještě
krá sně jší. Teď jsem se chtě la otoč it vlevo a podívat se, ale
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ně co mi radilo: >> Ne, nedívej se tam.
O. K., poslechla jsem svů j vnitřní hlas. V tom okamž iku jsem
vě dě la, ž e muž , který se opíral o zá bradlí, spínal ruce a usmíval se do mé ho auta, je Axel. Ale mů j pohled zů stal sklopený,
vidě la jsem prostor mezi mnou a jeho botami, poznala jsem je,
byly matné , sché maticky jsem rozezná vala i jeho postavu, ale
zů stala jsem tvrdá . Jen se mu nepodívat do oč í. Prostor, který
jsem nechá vala volný pro případná protijedoucí auta, nebyl
moc široký, v pořá dku, stejně proti nic nejelo. Tak tedy tento
prostor jsem teď vidě la jako ná š studený potok, ještě jsem si
pomyslela, kdyby ně co řekl, podívala by ses na ně j. Ne,
neříkal nic, ač koli jsme oba v tomto okamž iku pravdě podobně
mysleli na toté ž :
>> Když zač neš mluvit, vyskoč ím. Nikdo neříkal nic. Semafor
pro chodce Axelovi koneč ně uká zal zelenou a Axel vstoupil
na zebru. Dostala jsem chuť jej srazit autem, ještě nikdy v
ž ivotě jsem takové vraž edné myšlenky nemě la, až teď . Vyrazila jsem... a zastavila přímo za ním. Axel se otoč il a usmá l se
na mne. Patrně tušil, co si myslím. Dě lala jsem to, co už tolikrá t, nasadila jsem rutinní nicnetušící vý raz. Myslím, ž e mi
docela sedne. >> Nikdy jsem ho nevidě la, neznala, co si to ten
cizinec dovoluje? Musel taky kouknout na cestu, v tu chvíli
jsem přidala plyn a jela domů . Auto do gará ž e a uvařit č aj,
bylo mi zle, velice zle, ale to byla pravdě podobně moje
chřipka. Za chvíli divoce vyzvá ně l domovní zvonek, ale já
neotevřela. Co by se stalo, kdybych na křiž ovatce opravdu
šlá pla na plyn? Pak by byl konec s Axelem a jeho přiblblou
hypnó zou. I tak jsem si myslela, ž e afé ra Axel skonč ila, ale
mý lila jsem se.
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RODINNÁ OSLAVA V MÁNESU,
HELENINY NAROZENINY
>> Z tebe se ale stal opravdový chlap, Jiří. Já
>> Myslíš, Evo? Ale z tebe je taky pořá dná ženská . V lé tě jsi
mi chybě la. Jiří
>> Mů j život ještě není ú plně v pořá dku, ale jsem š̌tastně
rozvedená , to je všechno. Já
>> A jinak, Evo, jak se ti vede?
>> Ach, hledá m prá ci.
>> Taky tady?
>> Kdyby se ně co našlo, tak i tady. A ty?
>> No jo, Fina je pořá d ve vzduchu, dě lá letušku, já má m
firmu s tá tou. Jiří
>> Ale v Má slovce už ji nemá te, šla jsem dnes kolem. Já
>> Ne, koupili jsme budovu na Žižkově a má me teď sto zamě stnanců ...
>> O
́ , a to se mnou ještě mluvíš? Zasmá la jsem se. Jiří byl
muž Heleniny neteře, Milanovy dcery. Milan ž ije od osmašedesá té ho v Dallasu, byl to mů j první přítel.
>> Prosím tě , já se s tebou budu vždycky bavit rá d.
>> Ach ano, zná m jednoho, ten jich má 8000 a taky se mnou
mluví.
>> To je ten koň ař? zeptal se Jiří.
>> Ano, jak to, že to víš, nikomu jsem to neříkala. Já
>> To snad není možné , ty ho zná š? Jiří
>> Ano, velice dobře, tyká me si, poznali jsme se
v Kladrubech, tam byl ředitelem hřebč ince. Já
>> Já vím, taky už jsem tam byl. Jiří
>> Je tam ná dherně .
>> Ano, moc krá sně . A jak ty ho zná š? Jiří
>> Od prvního okamžiku jsme si byli navzá jem sympatič tí, ale

ne intimně , chá peš.
>> Samozřejmě chá pu, my s ním možná uzavřeme vě tší obchod. Bylo by prima, kdyby se to povedlo. Jiří
>> Řekni mu, že mne zná š, třeba to klapne.
>> To by bylo ně co, a víš, kde teď bydlíme? Jiří
>> Ne.
>> V Nové m zá mku. Jiří
>> Nepovídej.
>> Ano, je to pravda. Vždycky se tam prochá zím a myslím na
to, kde jsi ty mě la koupit dů m. Jiří
>> V ulič ce, která vede ke Staré mu zá mku. Já
>> Tam jsme to taky koupili. Jiří
>> Fakt, Jiří, to je ale ná hoda.
>> To není žá dná ná hoda, já to tam chtě l kvů li tobě . Jiří
>> Já to ale nekoupila, i když jsem to do poslední chvíle
tvrdila. Myslím, že to byla situace, kdy mne R. poprvé neposlechl. Řekla jsem, že to koupím a oni řekli, když to vá š muž
nechce, neprodá me. Prostě poslouchali jej, jako muže.
>> To je hloupé . Já bych tě poslechl vždycky, i kdyby jste to
mě li koupit jen proto. Tenkrá t jsi říkala, že to stojí jeden
mě síč ní plat. Jiří
>> Ano, to jsem řekla, jak to, že to víš?
>> Já si pamatuji všechno, co jsi kdy řekla.
>> Ach.
>> Ano, Evo, mně se líbíš od té chvíle, co jsem tě poprvé
spatřil.
>> Ale, Jiří, a Fina?
>> Ta je pořá d pryč , pořá d jsem sá m s malou Inou, už mne to
nebaví. Jiří
>> A tvoje má ma?
>> Pomá há mi, ale Inu jenom rozmazluje. Jiří
>> Rozumím. Já
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>> A kde ty bydlíš, Evo?
>> Má m pokoj v privá tu, platím 25 DM, na Slapech ještě není
hotovo.
>> Mů žeš bydlet u ná s. Jiří
>> To bych rá da.
>> A až bude dů m hotový, dostaneš tam pro sebe pokoj. To
bude mnohapokojový dů m, strašně velký. Jiří
>> To je prima, na Slapech se stejně bojím.
>> A co dě lá š?
>> DTP-grafiku na MACu.
>> Já vím, co to je. Taky to má me. Klidně bys mohla pracovat
u ná s. Jiří
>> Jiří, já bych mohla taky psá t reklamní texty, hodně toho
vím, jen o tom nemluvím.
>> Já vím, jen zavřu oč i a mohl bych tě poslouchat vě č ně .
Ach, proboha, kdo tady taky ještě je? Sepp Slová k, ten se
svou ž enou rovně ž bydlel v Mnichově . Naposledy jsem ho vidě la ještě u Andě la. Teď se Sepp bavil s Rudim, houslistou,
který hrá l v kapele. Kapela mě la prá vě přestá vku, Sepp s nataž enou paž í uká zal mý m smě rem, velice neslušně . Rudi si na
mne pravdě podobně nevzpomínal, když mu Sepp o mně ně co
vyprá vě l. Není divu, dlouho jsem ho nevidě la. Stejně jsme se
znali jen od vidě ní. Seppa zato zná m hodně dlouho a dobře,
vž dycky o mně ně co vyklá dá , vě tšinou lž i. Co všechno si vů č i
mě dovolil už u Andě la, ten stupidní Sepp. Bě hem rozvodu, to
ještě ž ili v Mnichově , se kamará dil s R. Jeho ž ena byla dlouhá
lé ta redaktorkou RFE, za komunistů proto Prahu nikdy nemohli navštívit. Znala jsem je oba, velcí přá telé jsme nebyli
nikdy, byli jsme jenom, jak se ̌ríká , dobří zná mí, protož e R.
byl taky fotograf, R. a Sepp spolu chodili do hospody, tam ale
ž eny nesmě ly.
>> Ten ale rychle odešel, jak tě pozdravil – nebo spíš ne-

pozdravil..? Jiří scé nu pozoroval.
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>> Pů jdu k Heleně a řeknu jí to.
>> To nemusíš, ona ho přece zná . Já
>> Ale proč v lé tě pozvali jeho a ne tebe? Jiří
>> Možná to taky bylo kvů li ně mu, nemá mně rá d.
>> Rozumím, ale urč itě jí řeknu, co je to za č lově ka. A ty si
nemusíš dě lat starosti, zů staneš, pů jde on. Přišla bys k ná m
pracovat? Jiří
>> Hrozně rá da. A tvů j otec? Já
>> No, nevadila by ti jeho minulost? Jiří
>> Jiří, mně přece nemusíš nic vyprá vě t, jestli ve vaší firmě
ještě vlá dnou komunistické pomě ry.
>> Žá dný komunismus, to je č istě kapitalistická firma, zasmá l
se Jiří.
>> No tak, malá Ina stejně neví, kdo byl Ha... tedy, kdo to byl
Husá k. Já
>> Jistě , zasmá l se Jiří znovu. Fina, jeho ž ena, přišla k ná m a
byla ke mně dost hrubá . Když odešla, všichni u stolu se divili.
Jiří řekl: >> Proč je ta koza k tobě taková ?
>> Jiří, já nevím, to se ale vyjasní, já jí nic neudě lala.
>> Ale proč jenom? Jiří
>> Možná si myslí, že jí chci oplatit, že se před pě ti lety na
oslavě Heleniný ch padesá tin tak dlouho bavila s R. Vzpomíná š si? Já
>> No jasně , ale mně to nevadilo. Jiří
>> Mně taky ne.
>> Víš, Evo, my nemá me zrovna dobré manželství. Jiří
>> Já vím, Martina se o tom zmínila.
>> V Nové m zá mku jsem pořá d sá m, a ty, má š ně koho? Jiří
>> Ne, mě la jsem, 22 let jsme byli přá telé , minulé lé to jsme se
spolu vyspali a teď je konec.
>> To je ale škoda. Jiří
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>> Ne, tak to prostě je, v Mnichově jsem zažila vě ci, o který ch
nechci mluvit. Helena teď má mů j deník, jako jediný č lově k na
svě tě ví, jak to bylo. Já
>> A Evo, tak ty tedy u ná s zač neš? Jiří
>> Už se tě ším, Jiří, budu se o vá s starat. Já jsem asi vaše
Janinka, víš přece, z rodiny Brouč ků v té pohá dce – nebyla
č len rodiny, přesto velice integrovaná .
>> Já vím, Helena o tobě mluví samou chvá lu, miluje tě . Jiří
>> Ano, já ji taky a proto se na ni nemů žu zlobit
kvů li Seppovi.
>> Dostaneš u ná s bydlení, Helenu já má m taky rá d. Jiří
>> Budu pro vá s vařit. Já
>> Musíš vů bec ještě pracovat? Jiří
>> Nemusím, ale chci.
>> Už se na tebe tě ším. Jiří
>> Jiří, ale to nejde. Já
>> Proč by to nešlo? Jiří
>> Protože kdybychom tam byli sami, skonč ili bychom ně kdy
spolu v posteli. Já
>> A co je na tom, nechá m se okamžitě rozvé st a ožením se s
tebou. Ina má stejně až příliš mnoho babič ek, tak z jedné
udě lá me macechu. Jiří
>> Prosím tě , pojď , pů jdeme k ostatním ženský m, řekla jsem a
vstala. Až teď jsem si všimla, ž e jsme sami.
>> Ještě si sedni a zopakuj, co jsi teď říkala. Jiří
>> Pojď prosím k ostatním, myslím, do společ nosti.
>> Já vím, co myslíš, jen jsem ještě nikoho neslyšel, kdo by
pozitivním tó nem. Jiří
>> Už jsem si u sebe víckrá t všimla, že mnohdy říká m vě ci
nesprá vný m tó nem, což ale není vždycky špatné . Slov má m
dost, ale tó n ně kdy neladí.
>> Já se kvů li tobě nauč ím ně mecky. Jiří

>> To nemusíš. Já
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>> Řekni mi prosím ně mecky: miluji tě . Řekla jsem to.
>> Já tebe taky. Jiří
Vylekaně jsem ná sledovala ostatní, s Jiřím v zá vě su. Před pě ti
lety dostala Helena od Olega, své ho muž e, olejomalbu, portré t
Fininy prababič ky z matč iny strany. Já ji znala. Když jsem
ještě ž ila, byla hlavou rodiny, ž á dný div při devíti dě tech.
Helena a Martina jsou její vnuč ky. Tentokrá t manž el Heleně
obstaral dva portré ty, dě deč ka a babič ky z otcovy strany. Před
pě ti lety byla veliká oslava, přišli slavní lidé , přá telé Heleny a
jejího muž e. Za komunistů byli ti dva zbaveni obč anství,
trvalo to jedená ct let, kvů li tehdejšímu rež imu ž ili ve Vídni.
Na oslavě se souč asně vzdá vala pocta ná stupu nové é ry. Přišel
i prezident, oba se s ním přá telí už dlouho. R. a já jsme tehdy
ještě byli manž elé . Před vchodem jsme se tenkrá t potkali se
Slová kem a jeho ž enou, ti ale nebyli vpuště ni, protož e nemě li
pozvá nky. Mož ná proto je Sepp ke mně tak chladný, ale byla
to opravdu rodinná oslava – a navíc ne moje. Já přece nemohla za to, ž e nesmě li dovnitř, ještě jsem tehdy ̌rekla:
>> Pojď te, když to pů jde, sedneme si k jednomu stolu. Přitom
je Helena tak dobře neznala a o hodně pozdě ji mi ně kdo
vyprá vě l, ž e se ti dva jen dívali zpoza zá vě sů . Takový nesmysl. Přece nechodím na oslavy, na které nejsem pozvaná .
Před asi dvě ma lety jsem se pak Heleny ptala:
>> Dostala jsi vů bec od Slová ka fotky? Z té oslavy?
>> Jak to, on přece nebyl uvnitř, řekla Helena.
>> Co to povídá š, přece jsem ty dva vidě la, jak šli s ná mi
dovnitř.
>> Ne, Evo, nebyli pozvaní, museli zase jít. Helena
>> Ach ne. Já
A Martina teď řekla: >> Ta Fina byla krá sná .
Prohlé dla jsem si ová lné portré ty na klavíru.
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>> Kdo, zeptala jsem se.
>> No přece Fina, podívej.
>> Jak to Fina, to si z ná s už předkové dě lali legraci a možná
se Fina jmenovaly obě babič ky a nakonec to byly sestry?
Martina i já jsme se zasmá ly, já ještě dodala:
>> Do prdele, to snad není mož né .
Babič ka z matč iny strany se totiž taky jmenovala Fina. Jenže
Martina, když jsem jí to před pě ti lety vyprá vě la, to nevě dě la.
Pomyslela jsem si tehdy, no jo, mý lit se je lidské , Martina to
musí vě dě t líp, je přece Helenina sestřenice.
>> Tak přece, řekla Martina.
Nora, ž ena Olegova syna Andyho, nadá vala:
>> Má m sebou patná ctileté ho syna, nemluv před ním tak
sprostě .
>> O
́ , promiň , Nicki, řekla jsem.
>> Noro, nech prosím Evu na pokoji, řekla Martina.
Zita, další sestřenice, ̌rekla: >> A co to má prosím znamenat?
>> To ti vysvě tlím pozdě ji, a Noro, on už si kvů li jednomu vulgá rně jšímu slovu nenadě lá do kalhot. Je to moje vina, já ji k
tomu dovedla, podporovala mne Martina dá l.
>> Martino, ty jsi bá ječ ná , díky, řekla jsem.
>> Já to nechá pu, kapitulovala Nora.
>> Ty to chá pat nemusíš, to je interní zá ležitost. Martina
>> Ale já přece Evu vidím poprvé . Nora
>> To přece nevadí, nebo? Přá telí se s rodinou už roky, jak
k tomu vlastně došlo, Evo? Martina
>> Myslím, že když byl konec s mou první lá skou, bratrem
Heleny, nechtě la jsem odejít a vy jste mne nechtě li nechat jít. Já
>> Kolik ti bylo, Evo? Nora
>> Šestná ct, když jsem přišla.
>> Je přítel rodiny a často navštěvuje Heleniny rodiče. Martina
>> Ano, a otec nedá vno řekl i přede mnou sprosté slovo. Já
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co ho zná m, a já ho zná m dlouho, je mý m strý č kem. Vyprá vě j,
Evo! Martina
>> Nechci.
>> Klidně to řekni. Martina
>> Tak ano, řekl mi, Evo, když mi dnes ně kdo přijde s tím, to
je ale pě kné stá ří, to vaše, nejradě ji bych ho vyhodil s kopancem do prdele. Já
>> To snad není možné . Vě řím ti, Evo,
obdivovala mne Martina.
>> Ano, je to pravda. Já
>> A jak je oslovuješ?
>> Křestním jmé nem, ale samozřejmě jim vyká m. Já
>> No vidíš, Noro, zná š ve své m okolí kromě Heleny ně koho,
kdo tohle smí?, triumfovala Martina.
>> Ne, kapitulovala Nora.
Vzpomíná m si, proč tenhle hovor vů bec zač al: kvů li tě m
dvě ma krá sný m obrazů m na piá nu. Rá da bych Helenu
s obě ma portré ty vyfotografovala. Vstala jsem a šla ke Slová kovi. >> Seppe, má š sebou foťá k?
>> Ne, nemá m, tady se nemusím nikomu podbízet! Sepp
Cítila jsem se, jako bych dostala facku, patrně to taky facka
byla – verbá lní.
>> Chtě la jsem to jen vě dě t, kdybys mě l, pů jč il bys mi ho?
Překvapená , zkoušela jsem zachrá nit, co se ještě zachrá nit
dalo.
>> Tobě ano, vím, že fotit umíš. Sepp
Líp než ty, mě la jsem ̌ríct. >> No jo, tak to se nedá nic dě lat.
Znovu jsem si sedla, ztuhlá jako solný sloup.
Martina znechuceně řekla: >> To je ale vů l.
>> A jaký ! Já
>> Je to blbec, řekl Jiří.
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Nejhorší na svě tě je, ž e hlupá ci jsou si naprosto jistí,
zatímco inteligentní lidé jsou plni pochybností.
A najednou byl naprostý klid.
Po chvíli ̌rekla Martina: >> Oleg už je na cestě k ně mu...
Mluví s ním... Slová k odchá zí!!!
To je dobře, pomyslela jsem si. Jiří mezitím promluvil s
Finou, co jí ̌ríkal, jsem se nedozvě dě la, zato se zeptal mne,
zda bych k nim přišla tento pá tek.
>> Přijdu, jde o mou budoucnost...
>> Nejenom tvoji, taky Finy. Jiří
>> Skuteč ně po tom všem přijdeš? Fina
>> Nerozumím, řekla jsem.
Že je jejich manž elství v troská ch, zato já přece nemů ž u. Bylo
už pozdě a my sedě li v ú zké m rodinné m kruhu. řekla jsem k
Heleně a Noře: >> Holky, musíte mi dá t recept
na tu skvě lou škvarkovou pomazá nku a ty, Noro, na tu bezinkovou š̌tá vu, má m na Slapech spoustu bezový ch keřů .
>> Neříkej ná m holky, odpově dě la Helena svý m tó nem starší
sestry, který miluju a který má , co se zná me. Nora, vž dycky
ochotná do Heleny š̌touchnout, ̌rekla: >> Mně holka říkat
mů žeš.
>> Ty víš, Heleno, kdyby tady byli rodič e, nedovolila bych si
to. Já
>> Vím, řekla Helena. >> Mů žeš i mně říkat holka, to já
jenom, abys musela říct, co jsi teď řekla. Ale o ně č em jiné m:
proč jsi mi, Evo, neřekla, že je ten Slová k takové prase?
>> Čekala jsem, až na to přijdeš sama. Já
>> Kdybych to vě dě la, už ani v lé tě bych je nepozvala.
Dobytek! Helena
>> To už jsi tak daleko? Já . Na jednom místě v deníku tak
označ uji lidi kolem sebe.

>> Ano, Evo, doma se přeme, zda to má bý t divadelní hra
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nebo romá n. Komické , já jsem pro hru a Oleg pro romá n.
>> To je ono, Evo, řekl Jiří.
>> Co, Jiří? zeptala se Helena.
>> Ale, Eva mi vyprá vě la, že Oleg k ní nebyl v telefonu zvlá š̌t
příjemný a nevě dě la, proč . Jiří
>> Ne, urč itě ne proto, to má jiné dů vody. Na zač á tku jejího
rozvodu ji pozval do Vídně a ona nikdy nepřijela,
řekla Helena. >> A kromě toho, já to č etla až letos v lé tě .
>> Vidíš, já ti to, Evo, říkala, řekla Nora.
>> Co jsi jí říkala? Helena
>> Ale, vyprá vě la mi, že ti poslala svů j deník a já jí řekla, že
bych jej rá da č etla. Nora
>> Ach tak, deník, má pravdu, je to deník, jen s tím rozdílem,
že píše, jen když se ně co stane, a stalo se toho hodně . Je to
tragikomické porno. Doufá m, že vyhraji a bude to divadelní
hra. Evo, je to bá ječ né , ohromující, grandió zní. Helena
>> Ale jak by to mohla bý t hra, když je to deník? Nora
>> Jsou v tom jenom dialogy nebo trialogy. Helena
>> Není v tom vů bec žá dná pró za? Nora
>> Ne, je v tom jen povídka, kterou napsala jednomu z tě ch
mužů , ale ta je tak specifická , až je nepoužitelná . Helena
>> Jak prosím, ona má dva muže? Nora
>> Ano, dva. Helena
>> A spí s obě ma? Martina
>> Evo, smím? zeptala se mne Helena.
>> Jasně , já se za to nestydím. Já
>> Nemusíš se stydě t, mnohá ženská spí s jedním dopoledne a
s druhý m več er, řekla Helena, druhá pů lka vě ty byla pro Noru:
>> Ano, je to tak, spí s obě ma a přitom ná dherný m způ sobem
vyprá ví o třetím. Jeden z nich o ní řekne, že je jeho nejlepším
přítelem.
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Pro manž elský ž ivot si vyber jen ž enu,
kterou bys rá d mě l za nejlepšího př ítele,
pokud by byla muž em.
>> Proč ne přítelkyní? Nora
>> Protože to vá ží víc. Já
>> Takže klasický trojú helník. Martina
>> Martino, v tom není vů bec nic klasické ho, prosím tě ,
přemý šlej, než promluvíš, řekla Helena své sestřenici.
>> Chtě jí se například líbat ve třech, ale to nejde. V tom jsou
napsané tak neobvyklé vě ci, je to tak nabité emocemi, na ně jakou omá č ku jí nezbyl č as.
Nora řekla drze: >> A proč o ní nic nepíše Oleg ve svý ch knihá ch? A č í dcera ona vů bec je?
>> Nič í dcerou není... Samozřejmě je ně č í dcerou! Ale to není
dů ležité . Evo, já jsem tak rá da, že jsi mi to poslala, dě kuji ti.
Helena
>> Heleno, já ti to poslat nechtě la. Já
>> Jak jsi mi vynadala, když jsem ti řekla, abys mi to dala!
Zasluhuje si, aby ně kdo napsal knihu jen o ní. Helena
>> Já se divila, že jsem ji ještě nikdy nevidě la. Nora
>> Víš, ona jezdí k mý m rodič ů m, jak dlouho už, Evo? Helena
>> 35 let, s dvaná ctiletou přestá vkou. Já
>> No vidíš. Kromě toho procestovala celý svě t, v Mnichově
bojovala proti lidské blbosti. Slová k je ná dherný příklad toho,
co kolem sebe musela celou tu dobu strpě t, a nechá ji bezdů vodně padnout. My tady bojovali proti komunismu chartou
a ona tam. Ale ti existují i tady, Evo, takoví lidé . Martino, Eva
ti přinesla tak krá sný hrníč ek s obrazem tvé ho pracoviště
(pracuje v Ná rodním muzeu) a co ty udě lá š? Nechá š si za pitomý kousek jantaru dá t padesá t korun, a ona ho ještě k tomu
nepotřebuje. Je moc poré zní. Využiješ ho, Evo? Helena

>> Ne, nemů žu. Já
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>> Proč ? řekla Martina. >> To bylo jen symbolicky.
>> Víš, co je symbolické ? Když Eva rodič ů m přiveze uherá k a
řekne, že by přivezla kaviá r, kdyby ho mě li rá di. Helena
>> Když má peníze na uherá k, mů že mi přece dá t 50 korun,
nebo? Martina
>> Martino, kdybys mi řekla, dala bych ti ty peníze já . A za
co? Na hlazení porcelá nu je třeba hladký kus. Eva ti v duchu
říká sestřenice. Helena
>> Já nejsem její sestřenice. Martina
>> A když se k ní budeš dá l takhle chovat, nebudeš ani moje.
Nevidíte, že mne bolí, když se k sobě chová te, jak se chová te.
Vztahy se vytvá řejí v srdci, ne na papíře, proč jsi jí pořá d ještě
neposlala ty krá sné rukavice, které u tebe zapomně la? Helena
Srdce jde vž dy po cestě , od které rozum nejvíce odrazuje.
>> Nemá m její adresu. Zlodě jka Martina, zaraž eně .
>> Já ji má m, a když je v telefonním seznamu, bude tam i s
adresou, nemyslíš? A kdyby ji mí rodič e adoptovali, pak najednou tvou sestřenicí bude? Helena, rozhně vaně .
>> Heleno, řekla jsem, aby už byl koneč ně klid,
>> Tebe ale Slová k taky nechal padnout.
Slová k Heleně , když upadla při tanci, nepomohl hned vstá t,
ale jak na ní ležel, rozhlé dl se nejprve, zda si toho ně kdo
všiml. Vypadalo to velice smě šně a trvalo dlouho.
>> Já vím, ně co takové ho jsem ještě nezažila. Jak to vypadalo, když jsem tam ležela? Zů stala jsem ležet trochu dé le,
chtě la jsem vidě t, co udě lá . Helena
>> Kdyby se ti ně co stalo, nejradě ji by uhladil tu zem, co tam
nebyla, aby si toho nikdo nevšiml. Já
>> No, vypadalo to, jako by tě chtě l zná silnit, jak tam zů stal
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nad tebou na zemi trč et, ̌rekla Nora.
>> To si myslím, ale Evina verze je lepší. A teď všichni poslouchejte, teď přijde vyvrcholení več era, řekla Helena a pokrač ovala: >> Oleg šel ke Slová kovi, poté , co dal
Evě ten verbá lní políč ek, a řekl: Seppe, jak jsi to myslel?
Sepp: No, že se tady nikomu nemusím vnucovat. To je přece
jasné , nemusíš, byl jsi pozvá n, nebo? Myslím, že jsi to spíš
myslel na Evu. Ale jistě , řekl Sepp. Pak se jí omluv, ona totiž
byla taky pozvaná . To neudě lá m, hulá kala na mne jako na vesnické ho trotla a tahá vá m sem mladé kluky. Eva sem nikoho
nepřivedla. A kdo je pak ten, se který m se celý več er bavila?
To je její syn, řekl Oleg. Co, ona má syna, v Praze? Ne, ne tak
docela, on je to taky její zeť. Ona tady má dceru? Ano, a když
budeš takhle pokrač ovat, bude to nakonec její druhý muž. Tak,
a teď se jí pů jdeš omluvit. To neudě lá m. Seppe, řekla mi. Myslel jsem, že se jmenuješ Sepp, tak tedy pane Slová ku, musíte si
zvyknout na to, že naše ženy v prů bě hu več era s ohledem na
mírnou špič ku jsou, jaké jsou. Na to si nedoká ži zvyknout. Pak
opusťte tuto společ nost! A on odešel, kdo to vidě l? zeptala se
Helena a pohlé dla na naši skupinku.
Martina: >> Já , všechno jsem to Evě říkala, ona sedě la zá dy
k tě m dvě ma.
>> Když o mně říká te, že jsem pě tiletá ulič nice, pak je Eva
tříleté dítě se stoletím zkušeností. Helena
>> Já tě miluji, řekl Jiří Heleně .
>> Já myslela, že miluješ Evu, odvě tila Helena.
>> Ano, miluji ji, ale teď miluji i tebe, za to, co jsi řekla. Jiří
>> Ano, Eva je takový chameleó n. Jak to vlastně , Evo, že se
hodíš ke každé mu muži? Helena
>> Ano, to je pravda, řekla Martina. >> Hodí se k sobě s Jiřím.
>> Ř ekla o Slová kovi, že není dobrý č lově k. Jiří
>> Má pravdu, to snad není možné , mí rodič e tě vychovali
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č lově k. Ten vů l by potřeboval pá r kopanců mezi nohy, hodně
špič atý ma botama... Helena
>> ... Já bych ho přidržela, řekla jsem.
>> No to snad ne, vydechla Martina a vyumě lkovaně zalapala
po vzduchu.
>> ... A pak ten odpad hodit do Vltavy a umý t si ruce, pokrač ovala Helena. >> Ten dnes več er spá chal společ enské
harakiri, uzavřela.
>> Vidíš, Noro, ty bys jí myla hlavu kvů li takové hovadině ,
řekla Martina.
>> Co udě lala? zeptala se Helena.
>> Ale, vynadala jsem jí, že před Nickem řekla do prdele,
informovala Nora.
>> Ty, zrovna ty? Helena
>> Ale bylo to hezké , jak mne Martina vzala pod ochranná
křídla. Já
>> Ano, to bylo bá ječ né . Nora
>> To je mi jasné , ale nejprve musela Martina Evu zavé st na
tenký led, nebo? A Noro, nemá š pocit, že se Eva vnucuje do
naší rodiny, jak tomu říká Slová k? Helena
>> Ne, má m pocit, že ji má te velice rá di. Nora
>> A to, prosím pě kně , už 35 let. Helena
>> Ještě řekla, on je pan manžel... Jiří
>> Ne, Evo, ani to není, teď vím, co ti daruji k narozeniná m.
Před takový mi lidmi, jako je on, je třeba ji chrá nit. Helena
>> Eva řekla, že je jako Janinka v Brouč cích. Jiří
>> Ne, Jiří, ona je brouč ek, jako my. Evo, tímto tě jmenuji
brouč kem, jsi v našem kruhu! Helena
>> Řekni ně co, řekl Jiří.
>> Co má m říct, ty už to má š za sebou?, zeptala jsem se
Jiřího.
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>> Jmenová ní přijímá m, řekla jsem.
>> Teď jsi brouč ek, usmá la se na mne Helena.
>> A co je vlastně s rodič i? Martina
>> Poč kej, Martino, už zase ně co plá cá š, varovala Helena.
>> O
́ , řekl Jiří.
>> Jiří, Eva ti ně co říkala? Helena
>> Ne, neříkala. Jiří
>> Evo? Helena
Zavrtě la jsem hlavou.
>> Ano, mí rodič e uvažují o adopci. Helena
>> A jak to dopadne? Martina
>> Martino!, řekla Helena nazlobeně . >> Evo, jak se chceš
jmenovat, Rašínová nebo Kadeřá bková ?
>> Řekl jsem jí, že bych přijal její jmé no. Jiří
Pauza.
>> Rašínová . Já
>> To je dobře, řekla Helena.
>> Proč je to dobře?, zeptala se Martina.
>> Protože se jí víc líbí jmé no mé má my za svobodna.
Martino, to je přece tvoje jmé no, jmenuješ se jako tvů j otec,
mů j strý č ek. Díky bohu řekla Rašínová , jinak bys ji musela
adoptovat ty. Helena
>> To je kvů li Milanovi. Martina
>> Proboha, Martino, mlč ! Přišla k ná m v šestná cti a pak, po
třech letech, když to mezi ní a mý m bratrem skonč ilo,
neodešla, a my nechtě li, aby šla. Ano, zů stala u ná s, na tom
přece není nic špatné ho, všichni ji má me moc rá di, a když
řekne Olegovi: je v rodině oficiá lním způ sobem, tak to taky
není špatně , za ty roky jsem si ujasnila, že do rodiny patří víc,
než mů j bratr. Bratra jsem ztratila, zato jsem získala
sestru. Helena

>> O
́ , ó , ozvali se všichni.
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>> A k Milanovi: ona je jediná , která ho chá pe. Helena
>> Jak to, říkala jsi, že je pitomá , co rodič ů m řekla. Martina
>> Muselo přejít pá r let, než jsem pochopila. Eva ví všechno
předem, rozumí Američ anů m, chá pe mé ho bratra, protože zná
americkou mentalitu, když ně kam jede, žije tam mezi lidmi, a
prá vě v Americe udě lala tuhle zkušenost a ví přesně , proč mů j
bratr nechce do Evropy, ani na ná vště vu. Já to taky nechá pala, ale jednoho dne jsem se probudila a teď je mi to
jasné . Buď te k ní prosím milí, je to moje sestra. Helena
>> Ale Fina přece č asto lítá do N. Y. Martina
>> Ano, nakupuje tam, ale Američ any nezná . Helena
>> Je v té její knížce vů bec ně co o politice? zeptala se Martina.
>> Vů bec ne, politika přece nikoho nezajímá , je to kniha o
životě , o jejím životě , malá Ina stejně za chvíli nebude vě dě t,
kdo byl Ha... tedy, kdo to byl Husá k. Helena
>> Řekla to ú plně stejně , jako ty, i s tím přeřeknutím. Jiří
>> To mne nepřekvapuje, už č asto jsem si u té knížky pomyslela, že má me stejné myšlenkové pochody. Evo, teď ti to řeknu,
já bych to udě lala přesně jako ty, jen s tím rozdílem, že Olega
neopustím, jako ty R. Ještě jednou ti gratuluji. Helena
>> Aha, tak je to, já jí nerozumě la. Martina
>> Čemu jsi nerozumě la, Martino? zeptala se Helena.
>> Ale, říkala mi, že je ú plně jedno, zda ně kdo ně koho opustí
nebo bude sá m opuště n. Martina
>> A č emu jsi nerozumě la? Ona má vždycky pravdu, i když to
tak zpoč á tku nevypadá . Helena
>> Myslela jsem, že se nechali rozvé st, stejně jako jiní. Martina
>> Martino, proč se jí nezeptá š? Ne, nenechali se rozvé st
jako jiní. Musela ho opustit, on by se jí nikdy nechtě l vzdá t,
dě lá s ním knihy – kolik, Evo? Helena
>> 16. Já
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>> Myslím ty velké . Helena
>> Pě t nebo šest. Já
>> A nikde nestojí podě ková ní nebo vě nová ní. R. asi bude
prá vě takový blb, jako ten Slová k, když spolu chodí na pivo.
Říká mu Slová k: Buď rá d, že ses jí zbavil. A R. nebude
schopný říct: Opustila mne, řekla Helena. >> A kromě toho,
co jsou ti dva rozvedení, nevydal žá dnou knihu.
>> Ona je ženou toho fotografa? A všichni se znají? Nora nedoká zala skrý t své překvapení.
Buď dě lá š knihy nebo má š př á tele.
>> No jasně . Helena
>> Ale proč ji Slová k tak má lo respektuje? Nora
>> Zá vidí jí, zá vidí jí všechno, její dva muže, že byla vdaná za
nejlepšího č eské ho fotografa, žijícího v cizině a dě lala s ním
knihy jednu za druhou, zatímco on ještě nedoká zal vydat nic,
neumí totiž fotit tak dobře, ani jako ona ne, musela přece
vylepšovat, co on dodal, a to mi řekl on sá m. Zraň uje jeho
hrdost a to podle ně j nesmí. A k tomu ještě přijme své dívč í
jmé no, pravda, Evo? Jak se teď jmenuješ? Helena
>> Lexová . Já
>> Tak jsi se jmenovala, když jsi přišla k ná m, všechno je, jak
má bý t. A Martino, její manželství bylo před 20 lety příkladné ,
milovali se. Když to skonč ilo, odešla. Panu Slová kovi tady leccos ušlo, pořá d po ní há zí blá tem, pořá d by jí nadá val, ale z
jeho huby vychá zejí tak krá sné vě ci, že mu mnohdy za jeho nehorá zné chová ní musím dě kovat. Například, že zkoušíš zpívat
ruské písně a neumíš to. Není divu, já ti je předzpě vovala a já
je taky neumím. Evu a R. jsem v Mnichově č asto navště vovala,
byla jsem u nich dokonce první rok ve Vídni. Vím, jak to všechno bylo. Slová k si tak nalítnul na nů ž, až to není hezké . Helena
>> Říkala to. Jiří

>> Co říkala? Helena
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>> Že sama přijdeš na to, co je to za č lově ka. Jiří
>> Ano, tak to je, ona vů bec nepomlouvá , proto to nevím od
ní. A je to škoda, kdybych jí jen trochu naslouchala nebo se jí
zeptala, ušetřila bych si lecjakou nepříjemnost. Já mu to nedaruji, ten ještě bude koukat. Nejradě ji bych ho poslala k č ertu a
jeho ženu s ním. Pomozte prosím Evě , aby už nebyla odká zaná
na takové lidi...
Nikdo se nehlá sí, kdo chce zač ít? Helena
>> Už se stalo, bude u ná s ve firmě , řekl Jiří.
>> To je dobře, Jiří, ona je opravdová mú za, co Eva ví, to nevíme my všichni dohromady. Helena
>> Já vím, proto ji taky miluji. Jiří
>> Aha, a ona tebe? Helena
>> Říkala, že si musí nejprve zvyknout, že je zase spá rovaná . Jiří
>> To si umím představit, do dneška mě la muže vždycky po
dvou, divím se, že tady teď má š só lo vý stup. Helena
>> Mé mu příteli se taky líbila, uklouzlo Martině . >> Ale proč
dva?
>> No, jeden ji miluje 22 let, ten druhý 18, oba č ekají, až se
rozvede – a ona se rozvede a nejde k žá dné mu z nich. Kluci se
ze samé ho žalu zamilují jeden do druhé ho, mezitím jde jednou
ona do postele s obě ma souč asně . Jeden se uč í č esky, ona mu
to zakazuje, a Jiří, nikdy se nehá dají, víš, co tě č eká ? Čtyřicet
let, nehá daní se, se mnou se taky nikdy nepře, my... a Martino,
proč jí to neřekneš? Helena
>> Už se na ni tě ším. Evo, teď mne ně co napadlo, co je
vevnitř na Slapech? Jiří se dotkl mý ch ramenou.
>> Jak to myslíš?, zeptala jsem se.
>> Řekni, co všechno je uvnitř? Jiří mnou zatřá sl, přemož en
emocemi.
>> No, telefon. Já
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>> Já vím, pražské č íslo. Topení? Jiří
>> Ano, kamna na uhlí a postele, ale hrozné . Já
>> Urč itě jsou tam i skříně , taky hrozné . Nech ji na pokoji,
Jiří, jinak z ní ještě vytřeseš, kolik má na Slapech ká vový ch
lžič ek. Helena
>> A dvě jablka tam má . Martina
>> Proč dvě jablka? zeptala se Helena.
>> Nemohla si vzpomenout, jak se č esky řekne jabloň , tak
řekla, že tam má dvě jablka. Martina
>> Ale to je ná dherné , myslela jsem, že se knížka bude jmenovat třeba Evin outfit, ale tohle je mnohem hezč í. Všechny Evy
mají jen jedno jablko, ale naše Eva musí mít dvě . To je ně co
bá ječ né ho. Jiří, nabídla jsem jí svů j dů m v Bukové , než budou
Slapy hotové , mů žete tam bydlet. Helena
>> A jezdit každý den do Prahy?, namítl Jiří.
>> Jde to, taky jsme to dě lali, když ná s komunisti vystě hovali
z Hradč an. Helena
>> Heleno, je Eva šílená ? Jiří
Nalé havě potř ebujeme pá r šílenců .
Podívejte se, kam ná s dovedli normá lní lidé .
>> Ne, Jiří, je jenom strašně inteligentní, ale nikdo jí to nevě ří. Helena
>> Proč ?, zeptala se Martina.
>> Řekla: Blá zny živí bů h... Jiří
>> To je skvě lá kniha, od Kožíka. To je neuvě řitelné , ona zná
skuteč ně všechny knihy na svě tě . Helena
>> Taky říkala, že je to skvě lá kniha. Jiří
>> Já si skuteč ně ně kdy myslím, že jsme dvě ná doby, podivuhodný m způ sobem propojené , a teď mne ně co napadlo, Evo,
možná kvů li té knize, kterou jsme č etly. Když ji ně kdo dostane

darem ve sprá vnou chvíli, pak je ten ně kdo tak nadšen tím
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č lově kem, který mu ji dal, že dostane kachní syndrom a to jej
prová zí celý život... Helena
>> Jak se ta kniha jmenuje?, zeptali se všichni.
>> Kdo chytá v žitě . Helena
>> Darovala ji onomu jednomu muži, když mu bylo sedmná ct,
a on otevřel oč i a od té doby ji prová zí celý m životem, jako
ona mne. Helena
>> Vy se zná te tak dlouho? Nora
>> Proboha, poslouchá te? A Jiří, co je s Finou?, zeptala se
Helena.
>> Nechá me se rozvé st a já si vezmu Evu. Jiří
>> To ona slyší č asto, ten jeden si ji pořá d chce brá t, ale pak
řekne apríl apríl, je na to zvyklá . Helena
>> Já si ji ale opravdu chci vzít. Jiří, velice pohnutý m hlasem.
>> Evič ka ale odešla do vě č ný ch loviš̌t. Helena
>> Jak to? Jiří
>> Podívej se na ni, brada jí spadla na prsa... Má dost všech
tě ch řeč í tady. Helena
>> A opravdu není šílená ? Jiří
>> Ne, samozřejmě ne, jen sama pro sebe vypnula, mozek jí
řekl: A teď toho má m dost, slyší ná s, ale nemů že odpově dě t.
Helena
>> Musím se ně kdy na kompetentních místech zeptat, zda je
ně co takové ho možné , ̌rekla Martina.
>> Martino, nebudeš se nikde ptá t, Eva při tě ch svý ch mnoha
cestá ch zažila situace, že se to musela nauč it. Je to její sebeobrana, jinak by nemohla přežít. Helena
>> Mívá to č asto?, zeptal se Jiří.
>> Ne, nemívá , ale kdybys musel č asto hledě t do ú stí zbraně ,
taky by ses to nauč il. Evo, jak č asto už na tebe ně kdo namířil
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zbraň ? Helena
>> Třikrá t. Já
>> Možná jsem to zavinila já , už vím, jak. Helena
>> ... ano, s tě mi ná dobami, řekla jsem a už zase jsem tam
nebyla, skuteč ně jsem se dostala do své ho druhu tranzu.
>> Co s ní má m dě lat?, zeptal se Jiří.
>> Dej jí pusu. Helena
>> Ano, polibte se, ž á dala Martina.
>> Jiří, ně kam ji posaď , nejlíp tam, kde ji nikdo nebude rušit,
to zase přejde. Ale nemocná není. Helena
Za ná mi Martina pískala svatební pochod. Helena poprosila
Noru, aby na mne dá vala pozor. Slyšela jsem, co si povídají za
mý mi zá dy.
>> Jiří, jak si to představuješ?, zeptala se Helena.
>> Já ji miluji. Jiří
>> Jsi si jistý ? Vždyť o ní nic nevíš. Helena
>> Ne, ale to nevadí, miluji ji od té doby, co jsem ji poprvé vidě l. Jiří
>> Buď rá d, že o ní nic nevíš, jinak bys ji miloval ještě víc.
Helena
>> Ale já ji miluji dost. Jiří
>> To snad není možné , ta tě tak okouzlila, že už mluvíš jako
ona. Helena
>> Ne, já to myslím vá žně . Jiří
>> Má š přece ženu a dceru. Vyprá vě la ti, že modeluje? Helena
>> Ano, ale až dnes več er. Jiří
>> A teď o ně č em jiné m: Řekla, že rodič e zvažují její adopci?
Helena
>> Ne, neřekla, ale já to vě dě l. Jiří
>> Od koho? Helena
>> Ně kde jsem to zaslechl. Jiří
>> To mů žeš vě dě t jen od Finy. Helena
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>> Nevím, jestli to byla ona. Jiří
>> Brá níš ji, to ji ještě miluješ. Helena
>> Ano... jen už tak nemů žu žít dá l. Ina jednoho dne nepozná
vlastní má mu, já chci zase žít rodinný m životem. Jiří
>> A teď je to zrovna Eva, kdo musí poslouchat tvoje stížnosti? Helena
>> No, já už na ni myslím dlouho a byl jsem rá d, když se nechala rozvé st. Představ si, co mi řekla: Že jsem moc starý na
to, abych hrá l lední hokej! Jiří
>> A jsi? Helena
>> To ano, jen mi to zatím nikdo neřekl tak otevřeně . Jiří
>> Ona je tak bezprostřední, ně co si myslí a hned to taky
řekne. Baculíkovi například řekla: Vá žím si vá s. On odpově dě l: Jak to, ženská , mů žete říct? Nezná te mne. Tak mu povídá : Když si nemohu vá žit vá s, budu si vá žit vašich knih.
Helena
>> To snad není možné , ozval se ně kdo.
>> Ale ano, a dneska ke mně přišla Vlasta: Kdo je ta žena, co
si to vů č i mně dovoluje? Řekla: Já o vá s vím všechno. Jasně ,
řekla, ale až když jí Vlasta povídá : Já o vá s nevím nic. Nevím,
proč jsou ti lidi takoví, Eva o nich č te v knihá ch, oni jsou rá di,
že se o nich píše a pak jí nadá vají, že o nich ví příliš mnoho?
Musejí si na to přece zvyknout, že už nežijí v komunismu a že
jim lidi upřímně řeknou, co si myslí. Helena
>> Panu Klímovi taky ně co řekla. Nora
>> Copak? zeptala se Helena.
>> Řekla mu, že ji tě ší, že jej pozná vá . Nora
>> To je ná dherné , to nedoká že vyjá dřit každý. Helena
>> Zná etiketu, venku poznala spoustu prominentů a byla nucena s nimi mluvit a dě lala to vý teč ně . Helena. Jiří na mne zavolal, vstala jsem, jako ve spá nku. >> Na rozdíl od obecné ho
míně ní Brouč ků přijď v pá tek a vyzvedni mne. Dostaneš misku na
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>> Nemusíš mít strach, Jiří, bude to krá sné . Já
>> V sobotu mi uká žeš Slapy a já tě přenesu přes prá h.
Má lem jsem dostala zá chvat slabosti.
>> A teď bě ž, zase se posaď , řekl Jiří. Za mnou všechno
ztichlo. Nora se zeptala, jak se mi vede.
>> Jako v nebi, odpově dě la jsem.
>> A v pá tek vyzvedneš Jiřího? U toho bych rá da byla. Nora
>> Z toho nic nebude, řekla jsem.
>> Nech ji na pokoji, ona už všechno vě dě la, řekl Andy,
její muž .
>> Jak to? Nora
>> No, všechno. Andy
>> Taky o Jiřím? Nora
>> Ano, taky o Jiřím, řekl jí Andy, a pak ke mně :
>> Co chceš dě lat do pá tku?
>> Kouřit, nespat, nejíst. Já
>> No, to budeš vypadat, nechceš přijít k ná m? Andy
>> Já vypadá m už teď , ne, díky. Já
>> Teď vypadá š docela dobře. Andy
>> Andy, odkud to všechno víš? zeptala se Nora. >> Zažil jsi
ně kdy ně co podobné ho?
>> Ano, podobné stavy zná m. Andy
>> Bude to dřina, zpracovat to, řekla jsem.
Alles bleibt still und stumpf
Im alten Gleise.
Der Stein im Sumpf
Zieht keine Kreise. (Goethe)

PO MÁNESU, OKOLO VÁNOC
>> Slová k si už zase na tvé m svá tku dovolil ně co takové ho,
jako tehdy, když chtě l se ženou projít dovnitř se mnou a s R.
Venku jsem ještě řekla: Pojď te, sedneme si k jednomu stolu.
Ně kdo mi pozdě ji vyprá vě l, že za zá clonou pozorovali, zda ti
Havel gratuloval, řekla jsem Heleně .
>> Čekali na ně koho, kdo by je vzal sebou, ale Oleg jim řekl,
že je to rodinná slavnost a museli zas jít. Helena
>> Ano, tak to bylo, já to neprokoukla. Vzpomíná š si na ty rukavice, které jsem jednou zapomně la u Martiny, víš přece,
Heleno, jak Martina řekla, že je má v zá suvce – tak ty rukavice už tam pro mne nejsou! Já
>> Nic si z toho nedě lej, pro mne už tady taky nejsou. Helena
>> Díky bohu, řekla jsem ulehč eně .
>> Proč ? zeptala se mne Helena.
>> Protože už jsem pochybovala o své m rozumu. Já
>> Nechá pu to, ale je to tak. Helena
>> Když mi je nechce dá t, ať si je nechá , ale jednou tady jsou,
pak zase ne, divné . Taky mi jednou řekla, že u ní smím přenocovat, ostatně bych v sobotu musela pryč , protože to vždycky
přijíždí její dcera. Já
>> To by nebylo tak zlé , řešení by se našlo, nebo? Helena
>> Ano, to jsem jí taky řekla. Já
>> Teď rozumím, budu s ní muset promluvit. Helena
>> Dosá hla aspoň ně č eho v Americe, Fině řekla, to zvlá dnu,
pojedu do Ameriky, tenkrá t když se Fina ptala po jejím otci. Já
>> Nebylo to k nič emu, myslím, že mu ani nedala tvou
adresu. Helena
>> To mne ale nepřekvapuje. Já
>> Proč ?
>> Protože mi nechce dá t jeho. Já
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>> Tak je to, no dobrá , to už zařídím, takhle se k tobě chovat
nesmí. Helena
>> Takhle se chová . Ale ně co jiné ho: Ině jsi dala mů j prsten?
Posílala jsem vá noč ní dá rky a z Nové ho zá mku nepřišla ani
novoroč enka. Já
>> To je mi líto, chceš ho zpá tky? Helena
>> Blá zníš, na to jsem nepomyslela ani ve snu, jenom nechá pu, před tebou slibují kdovíco a za tvý mi zá dy už o nič em
nevě dí?
>> Evo, zlobíš se na mne? Nora dokonce říkala, že sis jednou
spletla Kanadu s Austrá lií, povídá m jí: Tobě se nikdy nic podobné ho nestalo? Nechá pu ji, řekla Helena.
>> Vidí, že mne miluješ, vidí, že já miluji tebe a proto mi
připravují všechny možné zlomyslnosti, to zná m. Já
>> Evo, proč to tak je?
>> Já budu tebe i tvé rodič e vždycky milovat, tvé ho bratra
jsem milovala moc a on mi doká zal šíleně dobře dá t najevo, že
to není žá dná lá ska mezi přá teli, ale lá ska mezi příbuzný mi. Já
>> Jako v Kmotrovi, nedá vno jsem ho č etla, tak jsem na to
myslela. Helena
>> Ano, tak to je, doufají, že zase zmizím, všichni, ale já zmizet nemohu. Ty a tví rodič e, vy jste moje rodina, Heleno,
rodič e jsou momentá lně jediní, kdo mi říká Evič ko, nevě dě la
jsem, že mi to chybí, až jsem vidě la, jak mne to hřeje. Já
>> Já a naši tě taky nikdy nepošleme pryč . Vzpomíná š si, jak
byla na ná vště vě paní Blanická ? Ta pak nakonec řekla: To je
vaše druhá dcera? Helena
>> To je legrač ní, já je skuteč ně miluji jako vlastní. Já
>> Ale proč to ti druzí nevidí?
>> Jak už jsem ti řekla, chtě jí na žebříč ku, který k tobě vede,
bý t vždycky č íslem 1, všichni, a já jim vadím, doká ži si představit, že o mě Martina ještě říká : Jde jí jen o dě dictví.

>> Ano, představ si, že tě naši opravdu adoptují a ty zdě díš
jejich podíl na Há jku, zasmá la se Helena.
>> Ach bože, to by nepřežila. Já
>> Evo, proč jsou k tobě takoví? Helena
>> Heleno, protože zá vidí a nemů žou to přiznat, tak jsou
všichni zlí, kde jen mů žou.
>> A ty, jsi zá vistivá ? Helena
Ať mi radě ji zá vidí, než aby mne litovali.
>> Co bych mě la zá vidě t, vím, že mne má š rá da, tím jsem si
jistá . Kromě toho jsem ještě nikdy zá vistivá nebyla, všeho, co
jsem kdy chtě la, jsem v životě dosá hla. Jsem jen hrdá , ne namyšlená , cesty mne vzdě laly, rozšířily mů j horizont, jak se tak
krá sně říká . Ve svě tě se toho dě je hodně , ale nemě li bychom
usilovat, abychom ně komu chtě li jen škodit, jen ze zá visti.
Kromě toho, oni vždycky svou zá vist jen tak nouzově zaobalí,
že je kdykoli prokouknu. Jak jsem mohla žít s tě mi lidmi tam
venku? Protože jsem především nebyla zá vistivá . Myslím, že
jsem to nikdy nepotřebovala. Chtě la jsem je chá pat a lidi tam
venku jsem chá pat doká zala, vím, že pochopím i lidi v Praze,
jen nesmě jí tak viditelně nosit svů j cejch zá vistivců , zatím ale
to dě lají skoro všichni. Já
>> A oni ti nevě ří, protože jsi toho dosá hla tak lehce. Jak
jsem slyšela, myslí si, že jsi toho dosá hla jen pod obrovský m
tlakem. Helena
>> Ani ná pad! V okamžiku, kdy jsem s ně č ím zač ala, skoro
hned se mi to podařilo. Nebo když jsem si ně co přá la, velice
brzy se mi to splnilo a sice na zá kladě mé ho osudu nebo vlastním přič ině ním, díky mé osobnosti, ale ne zá sluhou R., přece
víš, co o mně říká Saša, že si plním své sny, mnohdy se mi skuteč ně splní i to, o č em se mi zdá lo.
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Je to bož ský pocit, když víme,
ž e mů ž eme ně co doká zat – jen chtít.
Proto nejsem zá vistivá . Pomalu si musím zvyknout, že lidé ,
kteří mne neznají, vyprá vě jí takové slabomyslnosti. Vidě la
jsem, co si o mně myslí například Martina, samé hlouposti, a
Sepp, ten jde ve své m šílenství tak daleko, až mnohdy opravdu
vě řím, že budu muset zapojit prá vníka, kvů li jeho pomluvá m.
V Má nesu zase mluvil s Rudim, tím houslistou. Ten chudá k
mne vů bec nezná , Sepp tady chodí a vyklá dá lži. Já
Pomluva se rodí ze zá visti a ž á rlivosti.
Podle okolností je mož né pomluvu dokonce trestně stíhat.
>> Evo, mnohdy má š u č eský ch slov špatný přízvuk. Helena
>> Ano, u tebe a taky u Jiřího se mi to už stalo, ale to nevadí,
zlepším to, mnohdy je to dokonce legrač ní, i pro mne, proč ? Já
Pomocí traumat lze odlišit vzpomínky od emocí.
>> Ale ně co mne napadlo, když jsem ti vyprá vě la, jak jsem
byla rá da kvů li tě m ruský m písnič ká m, které dobře nezná š.
Sepp mi to říkal s takovou nená vistí v hlase, ale já to samo
zřejmě přeslechla, protože jsem vě dě la, že je mů žeš zpívat jen
tak, jak jsem tě je nauč ila. Pro mne to byla ná dherná vzpomínka. Helena
>> Ano, doufala jsem, že ti to jednoho dne řekne. Já
>> Už to udě lal. Ale ně co jiné ho. Představ si, říká o tobě , že
má š rá da malé dě ti a říká to tak nená vistně , kdo to slyší, musí
si myslet, že je zhltneš nebo zná silníš. Helena
>> Ano, rozumím, to je hrozné .
>> Evo, tak hrozné zase ne, nech ho, na tvé m místě bych se
moc nerozč ilovala, kdyby mi to ně kdo řekl. Musel by mi to do-

ká zat, a že malé dě ti miluješ, to nejsi na svě tě jediná .
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Chá peš? Helena
>> Ano.
>> A já tebe taky. Nemá š tušení, jak. Mů žeš mi říct, proč to
tak je? Helena
>> Jen asi tak, Heleno: Když se moje sestra vdala, ně kdo jí
poslal telegram, tam stá lo, žijte tak, aby vá m všichni zá vidě li. Já
>> To není hezké . Helena
>> No prá vě , tak bych žít nechtě la, ale pravdě podobně to lidé
kolem mne dě lali vždycky, že mi všechno zá vidě li. Víš přece,
ten hezoun, ten to říkal tak č asto, že by mne kvů li ně mu mnozí
zabili. A R. zá vidě l všechno, především fotky, které jsem dě lala.
>> To je pravda, Saša říkal, že ti hezoun zá vidě l dokonce tvoje
facky, a teď jsem to já , co ti zá vidě jí, a tvoje sestra? Helena
>> Ach, ani mi to nepřipomínej, je to horší, než s tvý m bratrem. Já
>> Vyprá vě j přece, prosím. Helena
>> No jo, tak tedy, drž se pevně , zač íná m: Vzpomíná š si, jak
jsme, celá rodina, v Há jku (rodinné sídlo Rašínový ch) hrá li
volejbal?
>> No jasně , hrá la jsi moc dobře. Helena
>> Taky jsem hrá la ve druhé lize, a moje sestra taky, a přesto
se svý m mužem v Há jku nikdy nebyla.
>> Pravdě podobně jsme se nemě ly rá dy. Helena
>> Ano, mů že bý t, ale teď chce rodič ů m líbat ruce, jen proto,
že ná s společ ně vidě la v televizi? Já
>> Pravda, v televizi jsme byli. Proč by nemě la? Helena
>> Protože by o mě vyprá vě la jenom lži. Rodič e a ty, vy mne
zná te, jaká jsem, já jí jen dovolila jít na Slavín (zná mý
praž ský hřbitov), až tam budou ležet. Já
>> Proč ?
>> Protože to vím. Když už jsem žila v Mnichově , šel k ní R.
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s klíč em od mé ho bytu a ona a její muž na mne tak nadá vali,
že to R. nikdy nezapomně l a mluvil o ní při každé naší há dce.
Ano, ano, tvoje sestra mne před tebou varovala. Já mě la, když
jsem prá vě nebyla u vá s, ten malý byteč ek ve Lhotce, tam byla
za pě t let jen jednou, ale ne, aby mne navštívila, jenom si
chtě la pů jč it šaty. Já
>> Jaké šaty? Helena
>> No, možná si vzpomíná š, ty svě tle hně dé , broká tové . Já
>> Samozřejmě si vzpomíná m, kvů li tě m jsi jednou musela
zů stat doma, protože jsem si je chtě la oblé ct na premié ru
Olegovy hry. Helena
>> Ach, skuteč ně ? To už nevím, ale je to hezké . Já
>> A teď , po převratu?
>> Ach, je to zlé , byla jsem totiž u druhé ženy mé ho otce, dívali jsme se na televizi, bě žel pořad o ně jaké m muži, který v
68. odešel na Zá pad a teď samozřejmě chce zpá tky svů j dů m, a
macecha řekla: Všichni ať jdou tam, odkud přišli nebo kam
odešli. Myslela jsem, že špatně slyším, to platilo i mně , já ale
jim byla dost dobrá , abych jim celé roky ve své hondě vozila
při každé ná vště vě dá rky. Dokonce ode mne dostali auto, mě lo
najetý ch jen 120 000 km, ale to mě li mě síc, pak ho prodali,
protože moje neteř chtě la do koupelny namísto rů žový ch kachlič ek žluté . To je ta s tím hokejistou, její muž hraje ve stejné m
mužstvu, jako Jiří. Přitom jsem jí to auto darovala, protože si
udě lala řidič á k a chtě la jsem, aby se nauč ila pořá dně jezdit.
A pak mi moje macecha ještě vyklá dá , ach tak, já u ní byla
jenom proto, že moje sestra ú dajně byla na dovolené
v Jugoslá vii. Já
>> Proč ú dajně ? Helena
>> No, sestra mi řekla, že jede do Jugoslá vie, protože vě dě la,
že tam s ní nebudu chtít jet, ale, a teď to přijde, byla v Itá lii a
to mi řekla až nedá vno. A my sedíme u macechy,
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to dítě taky mohli vychovat. Ano, jednou jsem byla tě hotná ,
ale moje „milá sestřič ka“ řekla, to musí pryč , dokonce u komise byl švagr, její muž, a řekl, že je to jeho, jen abych se dítě te zbavila. A je to asi deset let, její starší dcera šla na potrat,
tak jsem řekla, dej mi to dítě , já ho vychová m, ne, to neudě lali,
ale po deseti letech mi to spoč ítají, legrace, co? Sestra mi to
vysvě tlila: Je to proto, že jsi to řekla taky Tá ni. A jak byla vysazená , aby se dozvě dě la, zda to dítě , o které jsem přišla, bylo
od tvé ho bratra. Nestydatost. Řekla jsem, ty jsi se o mne nestarala, když jsem tady žila, jenom Rašínovi o mne peč ovali.
Ona mi povídá : Já přece chtě la pryč z domu, má ma umřela,
díky bohu se tá ta oženil, nemusela jsem si o ně j dě lat starosti,
tak jsem jí řekla, to je divné , když jsem žila v bytě mý ch rodič ů , taky jsem nové ženě mé ho otce neřekla, bě ž, odkud jsi
přišla. To jsi nesmě la, řekla sestra, a ona to teď smí? Je to
pořá d ještě byt mý ch rodič ů .
Poprvé v ž ivotě jsem s Helenou mluvila o své rodině .
>> A švagr?
>> Radě ji se neptej, celé roky jsem o vá s nesmě la promluvit.
Pokaždé hned: Ten komunistický prostitut, i když jste v 68. podepsali 2000 slov. Nic než represá lie režimu, který m jste vy i
Havel byli vystaveni, a taky potom nic, když jste museli žít ve
Vídni. A teď , teď koneč ně , když znovu zač al nadá vat na Olega,
jsem řekla: Mně je osmná ctiletý Oleg, který vě řil v komunismus, mnohem milejší, než ně kdo šestašedesá tiletý, kdo ještě v
89. jde do má jové ho prů vodu s ruskou vlajkou.
>> To udě lal? Helena
>> Ano, a víc, myslím, že byl nebo ještě je komunista, nevím.
Ale ne z přesvě dč ení, ale z prospě chá řství. Víš, Heleno, hodně
jsem se v životě snažila je pochopit. Ně jak se mi to vždycky
podařilo, ale oni mi dnes nerozumí a především mi rozumě t
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nechtě jí. Ona má dů m na Slapech, nedaleko mé ho, jednou
jsem tam byla se Sašou, uká zala mu svů j obrovský dů m, moc
krá sný, a potom, když jsme jeli zpá tky, mi Saša řekl: Tvoje
sestra a její muž ti urč itě se stavbou pomů žou. Mlč ela jsem a
on se mne o dva roky pozdě ji zeptal: No, pomá há ti sestra?
Řekla jsem: Ale kde! Má lem mi líbal ruce, tak se stydě l za
moji sestru a za to, co mi tenkrá t řekl. Ještě se mne zeptal: Ty
jsi to už tehdy vě dě la? Ano, řekla jsem, samozřejmě jsem to
vě dě la, sestra mi v životě nepomohla, jen škodila, kde mohla.
Teď mi řekla: Představ si, ještě nikdy jsem nebyla v tvé m
domě , i když každý tý den nakupuju č erstvá vajíč ka u selky poblíž. Na to jsem jí řekla: Nakupuj tam dá l, ale mé mu domu se
vyhni obloukem.
>> Proč jsi mi to nikdy neřekla?, zeptala se mne Helena.
>> Protože se za takovou sestru stydím. Ty jsi moje pravá sestra, ta druhá je pro mne cizí ženská .
>> A víš, proč se ona a já nemá me rá dy? Helena
>> Ano, teď už ano, jednou se posadila Milanovi na klín, protože si myslela, že budu žá rlit. Já nebyla žá rlivá tenkrá t a
nejsem dodnes, tvů j bratr to doma vyprá vě l a ty jsi s ní
uzavřela vě č né nepřá telství.
>> Souhlasí, přesně tak. Zavolej ně kdy Má šu, ně kdo ti musí
pomoct, nemů žeš sama postavit dů m.
>> Uvidíme, jenže... Já
>> Co jenže? Helena
>> Ale, víš, ona mi jednou řekla, že to bude stá t milió n.
>> No jasně , ně co to stá t bude, nerozumím. Helena
>> To je mi jasné , že nechá peš. O tý den pozdě ji řekla R., že to
bude stá t jen 750 000. Já >> Teď chá pu, že jí nechceš volat.
Helena >> Ano, je to tak, musím se opít, dřív s ní mluvit
nemů žu. >> Udě lej to. Helena
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>> Haló , Má šo, jak se má š? Já
>> Dě kuji, už je to lepší. Má ša
>> Chtě la jsem se tě zeptat, zda budeme stavě t.
>> Ano. Má š vodu?
>> Ne, ale nade mnou je nový soused, ú dajně velké zvíře,
ně jaký pan Sobka, a ten mi řekl, že si vezmeme advoká ta a
spolu to koneč ně dá me dohromady.
>> To je ten Sobka, dej mi jeho telefon.
>> Dá m, spoj se s ním, ú dajně je kapacita, já ho nezná m
osobně , mluvila jsem s ním jenom telefonicky.
>> Já ho zkontaktuju.
>> Díky. A až tady bude voda?
>> Pak zač neme stavě t. Má ša
>> Už má m koneč ně stavební povolení, na ty plá ny od tebe mi
ho nechtě li dá t.
>> Proč ?
>> Chybě l ně jaký nosník, ú dajně by se dů m mohl sesypat,
kdyby se tam nezabudoval.
>> Moje architektka to má , proč jsi nezavolala?
>> Doufala jsem, že se ozveš, přece jsi řekla, že ti umřel otec
a já ať tě koneč ně nechá m na pokoji, to bylo loni v březnu a já
musela tomu volovi dá t ještě 17 000, kvů li tomu nosníku.
>> Už jsi mu je dala?
>> Samozřejmě , jinak bych nemě la to stavební povolení.
>> Toho si podá m. Má ša
>> Proč ?
>> Protože tě tak bere na hů l, že to už dá l nejde. Má ša
>> A co dě lá š ty? Dala jsem ti spoustu peně z za pá r křesel,
která tam stejně nikam nepostavím, a navíc mi udě lá š nepoužitelný plá n. A proč mi ho nedá te, když ho má te?
Ostatně , ta kuchyň ská kamna zů stanou.
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>> Ona ho možná přece jen nemá , s tě mi kamny. Já jí hned
říkala, podívá me se na ten komín a pak uvidíme. Má ša
>> Má to nebo ne? Víš, nejvíc mne vzteká , když vidím ten
hrnč ířský kruh. Doká žeš si představit, že hrnč ířské kruhy
nená vidím? A ty ho nakreslíš do mé ho plá nu.
>> Přece jsi vyprá vě la, že modeluješ, tak se nesmíš divit.
Má ša
>>Já se nedivím, jen jsem dě sně naštvaná , když ten kruh
vidím.
>> Už s tebou nebudu nic dě lat bez smlouvy. Má ša
>> Musíš mi říct, že chceš smlouvu.
>> Má š vů bec peníze? Má ša
>> Kdybych nemě la, tak bych to přece nedě lala, prosím tě .
>> To mi nemusíš říkat.
>> Proč se na to teda ptá š?
>> No, to musíš chá pat.
>> No jasně , chá pu, ale kdyby ně co bylo, je tady přece Helena.
>> Na tu bych se nespolé hala. Má ša
>> Jestli si myslíš, že to stejně chci přepsat na ni, tak to
udě lá m hned.
>> To jsem nevě dě la. Má ša
>> Tak teď to víš.
>> Evo, odpusť mi, prosím, ty ruce... Má ša
>> Jaké ruce?
>> Ale, jednou jsi v Sá dku vidě la ruce mé ho přítele, z hlíny, a
řekla jsi: Ach, tady je také ně kdo, kdo umí udě lat krá sné ruce,
jako já .
>> A proč bych to neřekla? Je to pravda.
>> No jo, já myslela, že lžeš, ale tvoje vě ci jsou ná dherné . Má ša
>> Ty jsi je vidě la?
>> Ne, ale moje kamará dka mi to říkala a ta má podobný
vkus, jako já . Nechceš ně kdy vystavovat?

>> Ne, nechci, ale kdyby k tomu mě lo dojít, nebyla bych proti. 371
Ale není to pro vý stavní prostory jako je Má nes, i když toho
má m tolik. Já
Jen neradi ně komu př ejeme, ž e umí, co neumíme my.
>> Ale ně co jiné ho, ú dajně jsi řekla Slová kovi ně co hrozné ho.
Má ša
>> Byla jsi tam? Já tě nevidě la.
>> Ne, ale lidi si o tom povídají. Má ša
>> A co tak hrozné ho jsem mu mě la říct?
>> To nevím. Má ša
>> To je ale komické , že to ani nevíš. Já to samozřejmě vím,
ale zajímavé je, že odejít musel on, ne já .
>> Už mi nemusíš nic vysvě tlovat, ode dneška ti budu vě řit
vždycky. Kdy jsi naposledy vidě la Helenu a Olega? Má ša
>> Minulý tý den, tvoje firma pro ně ně co dě lá u nich doma.
>> Ano, novou kuchyni. A Fina? Má ša
>> Co je s ní?
>> Její muž se do tebe zamiloval, povídá se. Má ša
>> A i kdyby, co je tobě do toho?
>> Nic, ale ty jsi mi přece vyprá vě la všechno o tvý ch vztazích.
>> Ty sis myslela, že ti říká m všechno?
>> Ano, nebylo to tak? Má ša
>> Ne, jen to, o č em jsem si myslela, že tě to nepoloží.
>> Ale lidi si tady o tobě vyprá vě jí leccos.
>> Opravdu, ale Jana neví vů bec nic.
>> Jaká Jana, já žá dnou nezná m. Má ša
>> Jak to? Ta, po které jsem ti poslala klíč od Slapů . Přece
jste spolu byly v mé m domě . Nestydatost!
>> Ano, promiň , že jsem ti tak vychvalovala její byt, myslela
jsem, že mi řekneš, že Helenin byt je hezč í. Má ša
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>> Jak bych k tomu přišla? Ty sama jsi dě lala byt Heleny a
Olega, musíš to vě dě t nejlé pe. Já
>> Slová kovi nechali Janu padnou jako horký brambor. Ona
si myslela, že to udě lá š ty, protože pracuje u novin, a přitom to
udě lali oni. Má ša
>> Prosím tě , co je tohle za slabomyslné řeč i? Mně je jedno,
kdo kde pracuje. Já jsem rá da, že u toho deníku nedě lá m.
Vzpomíná š si na mů j eventuá lní džob v denním tisku? Oleg
pochyboval a vidíš, ty noviny už neexistují. Já
>> Oleg ti radil, ať tam nejdeš, no to je neuvě řitelné . Mysleli
jsme, že ti tu prá ci on obstaral. Má ša
>> Ne, ne, já má m i jiné přá tele, ná hodou. Ty jsi jako ta Jana,
ta se taky na ně co zeptala a pak řekla: To je neuvě řitelné .
Proč se potom ptá te? Nechce tomu vě řit, to je všechno.
>> A co je s R.? Má ša
>> Co by s ním mě lo bý t? Je se svou přítelkyní v Indii, dobře,
že mi to připomíná š. Jednou u Jany prokopl dveře a Jana mi
řekla: To si nepřeji.
>> Mě la pravdu. Má ša
>> Skuteč ně ? Proč to neřekla jemu? Zná ho prá vě tak
dlouho, jako mne. Já to taky nechtě la.
>> Ale Evo, proč to s tou vodou trvalo tak dlouho? Má ša
>> C
̌ ekají, až mne to přestane bavit a pak tam dají ně koho,
kdo se jim bude líbit víc, než já . Ty jsi mi taky nepomohla. Já
ti tam nechala plnou moc, možná by pomohl už jeden dopis, že
je to rodinný domek nebo tak ně co.
>> Ale proč ti nepomů žou Oleg a Helena?
>> Proč by to dě lali, pomohli mi, když mi doporuč ili tebe. Já
>> Evo, proč nestavím Finin dů m? Má ša
>> Jak já to má m vě dě t?
>> Asi kvů li tobě ? Má ša
>> To nechá pu.

>> No, musím stavě t tvů j dů m, jinak už by mne nedoporuč ovali. Má ša
>> Blá zníš?
>> Urč itě , v lé tě udě lá me tvů j dů m, moji kluci mají v lé tě tři
mě síce č as. Kdy přijedeš do Prahy?
>> Přijela bych, ale nechce se mi platit v hotelu padesá t
marek za nic, řekneš mi, kdy má m přijet a já přijedu.
>> A proč nespíš u Heleny? Má ša
>> Přestaň , prosím tě , proč ? Helena mi nabídla Bukovou,
tam mů žu spá t, kdykoli budu chtít.
>> Kuchyň v Bukové dě lá me vlastně pro tebe. Zhrozený m
hlasem.
>> Mů žeš si myslet, co chceš.
>> Jak to vů bec s Helenou je? Má ša
>> Nevím, co myslíš.
>> Jak dlouho se zná te? Má ša
>> 36 let, nedá vno jsme to poč ítaly.
>> Jak jsi k nim přišla? Má ša
>> Jak jsem k nim mě la přijít? Její bratr byl mou první
lá skou a když ta skonč ila, neodešla jsem a oni mne nechtě li
nechat odejít.
>> To jsem nevě dě la, to je bomba. Zavolala si o whisky.
>> Teď vím, proč jsem ti vždycky říkala, že ty a Helena jste si
tak podobné . Má ša
>> Ano, její rodič e mne ně jaký č as vychová vali.
>> A přijali tě ... Má ša
>> Ano, jsi milá , že mi to říká š, chovali se k ná m třem ke
všem stejně , já byla plnohodnotný č len rodiny, to mne ještě
nikdy nenapadlo. Jsem rá da, že jsi to řekla.
>> To je ale překvapení, co říká š, a když už jsme u toho,
řekni, jak to dě lá š s tě mi kluky? Má ša
>> S jaký mi kluky?
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>> Ale, Jana vyprá vě la, že se do tebe zamiloval její syn, tedy
syn jejího muže. Má ša
>> No, dě vč e, to se musíš zeptat tě ch kluků . A proč Jana?
Prá vě jsi říkala, že ji nezná š. Já
>> No, to by bylo ještě horší, kdybys to vě dě la. Já tě vezmu
sem a zamiluje se do tebe jeden z mý ch synů . Má m tady teď
spoustu místa, co umřel mů j otec. Má ša
>> Ty? Ty už mi urč itě nepomů žeš, protože jsi mi dodnes ještě
nikdy nepomohla.
>> Musím, jinak mne znič í. Má ša
>> A proč by to dě lali? A nelíbí se mi to, pokud by to mě lo bý t
jen z toho dů vodu.
>> A proč jsi to nevyprá vě la Janě , když jsi u ní bydlela? Má ša
>> Kdyby chtě la, vě dě la by to, ale vě tšinou to bylo tak, že to
nechtě la slyšet. A ná silím nikomu nic nesdě luji.
>> Ano, teď vím všechno. Má ša
>> A co z toho má š?
>> Nic, jsem teď chytřejší. Má ša
Samozřejmě bych s touhle paní dů m nikdy nemohla dostavě t.
PU
̊ LKA KVĚ TNA
>> Haló , Jiří, má m dobrou zprá vu. Já
>> Pro mne? Jakou? Jiří
>> Už skoro má m na Slapech vodu.
>> Ale to je dobře, jak se to stalo?
>> No, vč era na mne starosta ještě křič el: Rozhodli jsme se,
že dá me přípojku jen tomu, kdo tady bydlí trvale. Tak jsem mu
řekla: No, tak to je pě kné , pak už nemusím bydlet v hotelu,
dejte mi vodu. A teď tam byl ně kdo z vodá ren a řekl, žá dný
problé m, mů žete mít vodu, ale mezitím jsem se dozvě dě la, že
když to neudě lá obec, mů žu č ekat další č tyři roky.
>> Ano, ale teď to přesto vypadá líp, nemyslíš? Jiří

>> Ano, mnohem lé pe, chtě la jsem se tě prá vě zeptat, jestli
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řemeslníci, co u tebe pracují, jestli by nemohli pokrač ovat u
mne, s Má šou prostě nemá m ště stí. Já
>> Kdo je tahle Má ša? Jiří
>> Projektantka, která mi dě lala plá n přestavby.
>> A s tím plá nem jsi ani nedostala stavební povolení, nebo?
>> Přesně tak.
>> A teď ? Jiří
>> Teď povolení má m, ale musela jsem ještě zaplatit spoustu
peně z za nosník, který Má ša zapomně la, bez ně j by se dů m
zřítil. Má ši už má m dost! Helena řekla, abych jí zavolala, to
jsem udě lala, bez přestá ní se mne ptá , zda má m peníze, kromě
toho má pochybnosti ohledně Olega a Heleny, říkala: Musím
pro tebe stavě t, jinak by mne nedoporuč ili dá l. A pak se ptala,
proč nestaví pro tebe? Řekla jsem jí, že to nevím, co je jí do
toho, ona už o ná s ví.
>> To má asi od Heleny. Jiří
>> To urč itě od Heleny nemá , za tím dozajista vě zí Slová k. Já
>> Jak se tě ptala, zeptal se Jiří.
>> Evo, co je s Finou? Co by s ní mě lo bý t, zeptala jsem se jí.
U
́ dajně se její muž do tebe zamiloval. Řekla jsem jí, a kdyby?
Co je tobě do toho? Já
>> To jsi řekla sprá vně . Ale jak ona přijde k tomu, aby se tě
ptala na ně co takové ho? Jiří
>> Ale, celou tu dobu jsme byly svý m způ sobem kamará dky,
pořá d říkala, vyřiď tu přípojku, pak budeme stavě t.
>> Má pravdu. Jiří
>> Jak prosím?
>> No, tu přípojku musíš vyřídit sama. Jiří
>> Ano? Možná by stač ilo poslat na obec dopis, že má m
ná rok, že je to rodinný domek. Nechala jsem jí tam plnou moc,
ona pořá d mluví o své m prá vním oddě lení, přitom chce jenom
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peníze za nic. Dala jsem jí peníze za stavební plá ny, ona zapomně la nosník, musela jsem ještě dá t sedmná ct tisíc č lově ku,
který ho tam dokreslil a pořá d tam nemá m ani cihlu.
>> To se tady tak dě lá , to je normá lní. Jiří
>> Cože? Když víš, jak se to tady dě lá , mohl bys mi dá t pá r
rad, já se v té hle zemi nevyzná m. Já
>> No jo, já jdu vždycky do hospody a promluvím s chlapy,
když ně co potřebuju. Jiří
>> To jsem udě lala jednou a hned mne okradli. Nestojím o to,
aby mi to ně kdo připomínal a nemá m ani chuť se o tom dá l
bavit. Já
>> Ano, to jsem se ještě chtě l zeptat: Jak to, že se tě Má ša
mohla vyptá vat ohledně ná s? Jiří
>> Protože jsem jí vyprá vě la o tě ch dvou.
>> A co se s tě mi stalo?
>> Jeden žije v Thajsku, druhý dě lá dě ti.
>> Vidě la jsi je ně kdy? Jiří
>> Ano, jeden mi vyprá vě l, že má mimč o, druhé mu jsem vyprá vě la o tobě , tak říkal, že už nemů žeš vycouvat a pak mne
takříkajíc vyhodil. Skonč ilo to s obě ma a já jsem vlastně rá da,
že z mé ho života zmizeli. Já
>> Oženil se, ten s tím dítě tem? Jiří
>> Nevím, ale nemyslím, oni nemají peníze.
>> To je přece jedno, ale já se vracet nechci. Jiří
>> Ach ano, řekl jsi mi, že pro mne v kvě tnu budeš mít ně jakou zprá vu. Já
>> Ale až se uvidíme, jak dlouho tady zů staneš? Jiří
>> Mohla bych do nedě le, ale nemá m chuť kvů li přípojce
vody, kterou stejně nedostanu, platit padesá t marek za jednu noc.
>> A kde jsi teď ? Jiří
>> U zná mé ho, má m se představit. Už jsem napsala obchodní
dopis. Bylo by krá sné , kdyby to vyšlo, a já tu pracovala,

z okna je odtud vidě t Karlů v most.
377
>> To by bylo prima, a jak je to s tvou redakcí v Mnichově ? Jiří
>> Ach, ti mi nabídli trvalé místo, já ho nevzala. Pak si tady
pá r lidí myslí, že jsem na chlapeč ky a jiní, že jdu po peně zích,
to ale dě lají sami. Ale ně kteří jsou i milí, jeden svou dizertaci
napsal o Chartě 77, toho má m zvlá š̌t rá da.
>> Vyprá vě la jsi jim ně co o ná s? A proč po peně zích? Jiří
>> Ne, neříkala jsem nic, v kancelá ři se mnou sedí Čech,
má me spolu polední přestá vku. Ten jednou řekl, že by chtě l bý t
na tvé m místě , slyšel jeden mů j telefoná t s tebou. A po
peně zích jdu stejně jako ostatní, ale mnozí vydě lá vají polovinu
toho, co já , tak zá vidí.
>> Vy si neříká te, kolik kdo vydě lá ? Jiří
>> Ne. Já se prodala dobře.
>> A co říkal ten, který ná s slyšel? Jiří
>> No, říkal, že doufá , že ke mně budeš taky tak milý, jako já
k tobě . Nato jsem mu řekla, že jsi. No, ano, a pak tedy řekl, že
by chtě l bý t na tvé m místě – já to nepochopila.
>> Díky bohu není. Jiří
>> Zopakuj to, já ti nerozumě la.
>> Jsem rá d, že na tom místě není on, ale já . Jiří
>> Aha, teď rozumím, ale prosím tě , já si od toho, co jsi
tenkrá t říkal, držím odstup.
>> A jak dlouho si chceš udržovat odstup? Jiří
>> Do teď , zasmá la jsem se.
>> Urč ila sis odstupů víc? Jiří
>> Ano, a za jednoho z nich jsem byla u Heleny a ta mi
neřekla, že je u vá s zase všechno v pořá dku. Když jsem jela
domů , řekla jsem si, no nazdar, pak je to všechno pravda.
Kromě toho — Oleg je při ná s.
>> Helena taky! Fina je trošku naštvaná . Je to všechno
pravda, chci si tě vzít, Helena mi přinesla tu knížku, ještě do-
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>> To byla ta zabalená kniha?
>> Ano, Helena řekla, vlastně je dobře, že sis jí nevšímala,
stejně by jsi tam při ní jenom plakala. Jiří
>> Plakala, proč ?
>> No plakala. Myslím. Jiří
>> Ona ti ji přeložila?
>> Ne, vyšlo to ně mecky a č esky. Jiří
>> A kdy to vyšlo?
>> Asi před mě sícem, a víš, pod jaký m jmé nem? Jiří
>> Eva Rašínová .
>> Ano, má š vypů jč ené jmé no. Oleg soudil, že když se jej
ně kdo zeptá , zda ji zná , bude nejprve rozvažovat, co má říct a
přijde taky na to, kdo se bude ptá t. Ale ty nic neřekneš? Jiří
>> A co na to má m říct? Já
>> No, například, že jsi rá da. Přinejmenším kvů li tě m peně zů m?
>>Jaký m peně zů m, vždyť ani nevíš, kolik to vyneslo. Já
>> Oleg řekl, že na tebe má m dá t pozor, mnozí prý dě lají
hrozné vě ci, když jim vyjde první knížka. Jiří
>> Jiří, mne to nezajímá , já dala Heleně č íst svů j deník, co z
toho udě lala, je její vě c. Jsem rá da, že to má m za sebou, byly
to dva benigní ná dory a teď jsou odstraně né , kromě toho by ty
peníze mě la dostat Helena nebo kluci. A ještě ně co, to není
moje první kniha.
>> A teď se pracuje na třetím ná doru? Jiří
>> Žá dný další nechci.
>> Pak poslouchej, já bych si tě chtě l vzít, ale ně co mi vadí. Jiří
>> A co?
>> No, už nejsi nejmladší. Jiří
>> Tak to v životě chodí, Jiří, až mi bude devadesá t, bude

z tebe sedmdesá tiletý dě dek.
379
>> Nic ti neslibuji. Jiří
>> Nemusíš mi nic slibovat.
>> Ale ty taky nevypadá š dobře. Jiří
>> To je moje smů la, ale ty jsi říkal ně co jiné ho.
>> Chci si tě vzít, Oleg taky říkal, že brouč ci potřebují
svatbu. Píše o ná s svů j příští romá n, Martina píše Milanovi do
Ameriky, aby přijel do Evropy a podíval se na ten Dallas. No,
povídá m ti, všichni jsou z toho na vě tvi, ano, ještě ně co, Oleg
řekl, že udě lá me velikou svatební hostinu, pozveme i tvoje
příbuzné , toho hokejistu, představovali jsme si, jak ho v kabině pozvu na svatbu. Když se mne zeptá , koho si budu brá t,
řeknu mu, tvoji tetu, která je ale souč asně mojí tchý ní, to
uslyší ostatní kluci a budeme tam mít celé mužstvo, pro tu
svatbu budeme muset najmout fotbalový stadion. Jiří
>> Nevím, zda bych to chtě la mít tak veliké .
>> Oleg by to chtě l režírovat, už se připravuje, ale musí to bý t
hned teď . Jiří
>> Proč hned?
>> Musíš ještě do prá ce? Jiří
>> Ano, jistě musím do prá ce, jen kdybych byla nemocná
nebo tak, potom ne. Ale já tam stejně musím, pro portré t mojí
maminky a postarat se o kocoura. R. chce jet příští tý den sem.
>> No ano, bez tak dů ležité rekvizity, jako je portré t tvé
matky, se vzít nemů žeme. Pozveš taky R.? Jiří
>> To přece nevím, pravdě podobně ne.
>> Já Finu pozvu, ale fotky ze svatby by ná m mohl udě lat. Jiří
>> To by udě lal.
>> A pak se mů že bavit s Finou zrovna tak, jako na té oslavě
Repre. Jiří
>> Hm, a Jiří, co je s tou obá lkou?
>> Ská cel fotografoval ty tvoje sochy. Jiří
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>> A jak se ten kus jmenuje?
>> Ně co jako evropská lá ska, a víš, kdo k tomu napsal prolog? Jiří
>> Ne, odkud?
>> Birnbaum, to si doká žeš představit, že to bude mít ú spě ch,
když to napsal ně kdo takový. Má š tady svů j prů kaz? Jiří
>> Ano, ale je neplatný, kromě toho je vystavený na jmé no
Sommer.
>> Zavolej Olegovi, on to pro tebe vyřídí, se jmé nem, jaké si
přeješ. Jiří
>> Proč , já žá dné jiné jmé no nechci.
>> Ty se nechceš jmenovat Rašínová ? Jiří
>> Ale ano, jenže to musí udě lat rodič e.
>> Nemusí, Oleg řekl, že to vyřídí.
>> A pak se budu v Čechá ch jmenovat Rašínová a v Ně mecku
Lexa nebo co? To přece nejde, to nikdo neuzná .
>> Co jsi říkala, jak že se jmenuješ? Lexa? To je taky docela
hezké , já se sice už připravil na to, že se budu jmenovat Rašín,
ale Lexa je taky dobrý. Víš, jak hraji hokej? Jiří
>> Ale teď už jsem tě nevidě la.
>> To byla jenom ná hoda. Víš, jsem rá d, že budu mít na dresu
jiné jmé no, Kadeřá bek není hezké a k tomu moc dlouhé . Jiří
>> Ach ano, souhlasí. Naposledy jsem tě vidě la, to jsem ještě
R. říkala: To je Finy muž. Já
>> Ta ká č ka na ruká vech se ztratí a pak se jmenuju Aderabe,
ale Lexa taky není špatné jmé no. Jak se potom chceš jmenovat? Jiří
>> Já ? Lexa přece, kdybych se chtě la jmenovat Sommer,
mohla jsem u toho zů stat. Já
>> Já přece řekl, že přijmu tvoje jmé no.
>> No dobrá , pak se budeš taky jmenovat Lexa. Co to s tím
mý m jmé nem jenom je, není to ještě ani rok, co se taky jeden

chtě l jmenovat jako já . Přece nejsem žá dná hrabě nka č i co.
Mů j otec se obrací v hrobě , tím jsem si jistá .
>> Proč ? Nemě l rá d hokej? Jiří
>> Ale samozřejmě , v roce 1956 jsme hrá li proti Kanadě ,
poslouchala jsem s ním rá dio, vyhrá li jsme tenkrá t. Ten by se
radoval, kdyby mě l v rodině dva z ná rodního mužstva.
>> No vidíš, musí to bý t brzy, příští sezó nu chci hrá t jako
Lexa. Jiří
>> No dobrá , přijedu v lé tě a vezmeme se.
>> Nešlo by to hned? Lidi z redakce přece mů žeš pozvat taky.
Jiří
>> No jasně , napíší mi, přijedem rá di, ale ty ná s přijeď zastoupit. Já
>> Ně co takové ho jsem ještě nikdy neslyšel. Jiří
>> Ale je to tak, mů j MAC je prá zdný, řekla jsem jim, že má m
prá ci v Praze, aby mi dopřá li trochu klidu.
>> A ty chceš pracovat? Jiří
>> Momentá lně ne, ani nemusím. Chtě la bych hlavně dovolenou, takový nesmysl, že se o dovolené jdu představit a hned
zač nu, to už dě lat nebudu. Já
>> A kam bys chtě la? Jiří
>> To je mi jedno, beru cokoli mezi Bukovou a Maledivami.
>> Co bys dě lala, kdyby to nevyšlo? Jiří
>> Především bych bojovala. Já
>> Kvů li č emu, o co?
>> O tebe, o brouka, ale všechno bych si vzít nedala. Ač koli,
má m ještě rodič e.
>> Ty jsi všechno vyvá lč ila bez vá lky, nemusíš bojovat. Jiří
>> Je to krá sné .
>> Ano, Oleg taky říkal, teď jsem s psaním romá nu na řadě
já , pak řekl, že by rá d č etl, co by o rodině napsala ze své ho
ú hlu pohledu Martina. Jiří
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>> No, to by se rozsypal smíchy.
>> Že si mne chceš brá t pro peníze, jsem pro tebe moc mladý,
říkala. Jiří
>> Co říkala, ta blbá krá va? Já má m své vlastní peníze,
drzost! A proč to dě lá ? Její lover je nejmíň o 30 roků mladší.
>> Proč to dě lá , nevím. Ale proč to dě lá on, to ti mů žu říct,
aby mohl druhý den v prá ci vyprá vě t, že je v kontaktu s naší
rodinou. Jiří
>> To snad není možné , to přece nemů že bý t pravda.
>> Je to pravda, ale co myslíš, o kolik je mladší než ona? Jiří
>> To já přece nevím, jí je skoro 60, jemu ně co přes 40, to je
dvacet let. Ale stejně je to blbá koza, za kousek neupotřebitelné ho jantaru si ode mne nechá zaplatit a pak vyprá ví ně co takové ho. Nestydatost. A nakonec řekne, že to dě lá m pro peníze.
>> Proč to teda dě lá š? Jiří
>> Ach tak, proč vlastně ? Pro tvoje triko, pro brouč ky, pro rodinu, jak se říká , nebo co jsi řekl, že hraješ v ná rodním tý mu,
tak asi taky pro republiku.
>> Ty ani nevíš jistě , že jsem v ná rodním vý bě ru, to by bylo
ně co, kdyby sis mne vzala proto! Lidi by si vyprá vě li: No
jasně , hokejista, proto si ho vzala, ale on jí to řekl až po
svatbě . Ale proč to potom dě lá š? Jiří
>> Teď doopravdy nevím.
>> Budu si doma muset poslechnout tvoje vý roky. Jiří
>> Proč vý roky a kde doma?
>> Tobě se slovo vý roky nelíbí? Jiří
>> Ne.
>> Jako Ině , ta už by tady byla s kasič kou. Jiří
>> Ona to má povoleno i u jiný ch, než vulgá rních slov?
>> Ano, taková pravidla si Ina stanovuje sama. Jiří
>> A kde budeš moje vý roky poslouchat?
>> Ty to ještě nevíš, ale kvů li Ině zů stá vá me v Nové m zá mku.

Má š mobil? Jak dlouho?
>> Dva nebo tři roky.
>> Proč jsi mi neřekla č íslo? Jiří
>> Nevzpomíná m si, že by ses po ně m ptal.
>> Když jsem ti už nezavolal, co sis myslela? Jiří
>> Nic, co bych si mě la myslet, že nemá š chuť nebo č as nebo
obojí. Já
>> Sprá vně , já tě opravdu nemá m rá d, jsi škaredá . Jiří
>> Cože? Já si posledně taky myslela, že nejsi zrovna
nejkrá sně jší, má š pod oč ima vaky, že by ses v nich mohl
pově sit.
>> Já vím, že nejsem prá vě ideá lní muž, ale jsem hokejista,
mohl bych mít ná dherná dě vč ata a mladší, než jsi ty. Jiří
>> No jasně , co tedy u mne hledá š? Kromě toho, já už v rodině jednoho hokejistu má m.
>> Kluci se tě budou bá t, pozor, ta sbírá hokejisty, jako jiní
zná mky. Proč to dě lá š, řekni! Jiří
>> Já skuteč ně nevím, Jiří, možná proto, že se več er bojím
bý t sama, protože kdyby ses slyšel, co jsi řekl před Helenou a
ostatními...
>> Nemyslel jsem to doopravdy. Jiří
>> Ale ale, v jednom okamžiku jsi dokonce přišel o hlas, tak
bez dechu jsi byl, jak jsi chtě l zdů razň ovat svou lá sku ke mně .
>> Před Helenou já slíbím všechno. Jiří
>> A co to teď má znamenat?
>> No, jsem rá d, že si mne vů bec chceš vzít. Když u ná s byl
Oleg s Helenou, vyprá vě la Ina, že vidě la karbaná tky na
klá šterní způ sob v bronzu. Jiří
>> Oleg jí mohl vysvě tlit, co to je?
>> Ano, a pak ještě taky řekl: Musíš chvíli poč kat, než se jí
zeptá š na svatbu, jinak by se ti mohlo stá t, že ti řekne: Polib si
s tou svatbou prdel. Ina hned přibě hla s kasič kou, řekl jsi ne-
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stydaté slovo, hlá sila, on odpově dě l: To není mů j zadek, ten
patří ně komu jiné mu. Tak řekla, a ještě jednou, ale Helena pak
řekla, že už se jí ptal. Vidím vá s obě , jak sedíte na podlaze a
navzá jem se přesvě dč ujete, že 2x2=5 nebo 6. Ina se pak taky
ještě zeptala: Ty si ji vezmeš? A Oleg řekl: Víš, Ino, my ji
všichni má me moc rá di a tvů j otec ji má ještě trošku radě ji. To
z ní bude moje má ma, zeptala se. Když nebudeš chtít, tak ne,
řekl. Pak jsme jí museli vysvě tlit, že Fina taky mě la dvě maminky, pak ječ ela, že chce ještě jednu má mu. Nakonec
přinesla, co jsi jí poslala a uká zala Olegovi tu bá seň . Jiří
>> A co řekl Oleg?
>> Že pro tak malé dě vč e je tě žké napsat bá seň . Jiří
>> Přivezla jsem pro Inu dopisní papír, aby mi napříště
mohla podě kovat, když to neudě lá te vy. Já
>> To jí v žá dné m případě nemů žeš dá t, to by nepochopila.
Uvařili jsme taky gulá š pro Mikulá še. Jiří
>> To je krá sa, už se na ni tě ším.
>> Helena jí dala ten prsten, co jsi jí jednou vě novala. Jiří
>> Já vím.
>> Mrzí tě to? Myslím, že tím chtě la uká zat, že nemá nic proti
našemu svazku. Jiří
>> Ne, vů bec ne, aspoň jej č astě ji uvidím.
>> Evo, co od ní chceš? Jiří
>> Nic, co bych od ní mě la chtít, vá žím si jí a tě šilo by mne,
kdyby mne mě la rá da. Já
>> Ale co ještě od ní chceš? Jiří
>> Nic, nevím, co má š na mysli. Pomazlit se s ní chci, to je
všechno.
>> No jo, tak tady musíš pomalu. Divné je, že Oleg říkal, že
jsi možná jako Michael Jackson. Jiří
>> Jiří, to jsem přeslechla!
>> Evo, co myslíš, kde budeme bydlet? Jiří

>> To já přece nevím, v Nové m zá mku nebo na Slapech?
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>> Pořá d ještě jsi mi neřekla, proč to dě lá š. Jiří
>> Jiří, mů j život nemá žá dný pořá dný rytmus a nemů žu usnout.
>> Pak přijmeš ná š rytmus. A spá t musíš, taky ně kdy se
mnou. Jiří
>> Je dobře, to budu. Doufej.
>> Ale řekla jsi, že jsi spala s tím jedním, který pořá d jezdí do
Thajska. Víš, kde já v Thajsku byl? Jiří
>> Pattaya? Jednou jsem mu řekla, pokud by jel do Thajska,
tomuhle místu ať se vyhne.
>> Ano, a co AIDS? Jiří
>> Nic, on s niký m nespí.
>> Ale já má m strach. Jiří
>> No co, tak si vezmem ochranu a já si dá m udě lat test. Ty
ho dě lá š vždycky, říkal jsi mi.
>> Ale já nerad s ně ký m spím s ochranou. Jiří
>> Já taky, ale pro jednou...
>> Já nechci, nemů žu. Jiří
>> Pak je nejvyšší č as, aby ses to nauč il, za pě t let to budeš
muset vysvě tlovat své dceři, pokud nechceš, aby dostala AIDS.
>> No jasně , má š pravdu. Jiří
>> Jasně , a Fina?
>> Když už tak mluvíme, tak ti povím, proč to dě lá m, chci koneč ně dres s nový m jmé nem. Už jsem si zvykl na představu, že
tam stojí Rašín, i když Lexa taky není špatné . Jiří
>> Aha, tak je to, a já pořá d nevě dě la, co za tím vě zí.
>> Ale Helena říkala, že to urč itě udě lá š, prý má š kamará dku, která to taky udě lala. Sň atek s rozumu. Jiří
>> Nemá m žá dnou kamará dku, která by to udě lala, to se
Helena mý lí. Ale pak by tě rodič e mě li adoptovat, když se pro
všechno na svě tě chceš jmenovat Rašín. Já
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>> To nejde a Lexa se mi líbí ještě víc, než Rašín, ale proč ty
nechceš, aby tě rodič e adoptovali? Jiří
>> Proč , já chci, ale prosím tě , to musí přijít od nich.
>> Ale já myslel, že jsi je o to prosila. Jiří
>> Cože? Ty si myslíš, že jsem se před ně postavila a řekla:
Ještě než umřete mne adoptujte. Co si to dovoluješ, myslet si o
mě ně co tak neslý chané ho!!!
>> Myslel jsem, že jsi je o to poprosila... Jiří
>> Drzost, to tě tvů j informá tor ale informoval špatně .
>> To nebyl žá dný informá tor, to byla jenom jedna drbna. Jiří
>> Aha, Martina, ta zlodě jka, ať tě adoptuje ona.
>> Já bych se ale chtě l jmenovat Lexa nebo Rašín. Proboha,
já si to ještě rozmyslím, ale proč to dě lá š? Jiří
>> Pro klid v rodině . Neříkal jsi, že hraješ v ná rodním
mužstvu? Pak to dě lá m pro mír mezi ná rody. Já jsem ostatně
se svý m jmé nem velice spokojená . Kdybych se chtě la jmenovat
Rašínová , nechala bych si jmé no od R. — Sommer – a
poč kala, až mne Rašínovi adoptují, je ti to jasné ? Jak se vů bec
chceš jmenovat? Přece jsi říkal, že Oleg mi obstará jmé no,
jaké chci, tak ať to udě lá pro tebe!
>> Teď chá pu, když mi to takhle vysvě tlíš, ale to nejde. Jiří
>> A proč ne?
>> Musím se oženit, vezmeš si mne? Jiří
>> Proč ? Pro blaho lidstva? Já
>> No, ty přece nejsi hezká a já jsem přece jen
ten hokejista. Jiří
>> No a, každý musí ně co dě lat: já píši, modeluji, fotografuji
a umím pracovat s MACem. Co má s tvý m jmé nem společ né ho
mů j vě k? Kdo se ještě jmenuje Rašín?
>> Verena, matka Finy, ale ta se teď sama provdala. Jiří
>> Ona byla vdaná za Milana?
>> Ano, to jsi nevě dě la? Jiří
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>> Ne, nikdy mne to nezajímalo, takže taky tvoje žena, Fina,
se kdysi jmenovala Rašínová ? Já
>> No jasně . Jiří
>> A proč sis nevzal její jmé no?
>> Tenkrá t to nešlo. Jiří
>> Jiří, kdo ještě ví o tvý ch problé mech se jmé nem?
>> Skoro všichni.
>> To snad není možné . Nakolik je tvoje manželství v pekle?
>> No, tak moc ještě ne. Jiří
>> No, tak se nech rozvé st, Fina si vezme zpě t své dívč í jmé no
a pak si ji vezmeš znova, to už tady bylo, nebo?
>> Proboha, proboha, to mi ještě nikdo neřekl, Helena říkala,
že přijdeš na geniá lní řešení, řekla jsi to R.? Jiří
>> Ne, ten o tom nic neví, nic mu do toho není, ten chce jen
vyprá vě t o svý ch ženský ch. A kdo by ti to mě l říct, na to jsi
mohl přijít i sá m, ne?
>> To není pravda, musíš mi to říct, nejradě ji bych tě v životě
nevidě l, co jsi říkala? Že nemů žeš usnout, neusínej, dokud
neumřeš a... Jiří
>> Já ti nerozumím, doufá m, že ti nerozumím.
Mů j mož ný budoucí zamě stnavatel Jarda přišel do pokoje:
>> Pojď , prosím tě , dohodni si termín a přestaň telefonovat. R
̌ ekl
>> Jiří, já ti zavolá m a přijdu. Já
>> Už se tě ším, řekl Jiří ironicky. >> Já taky. Mé ně ironicky,
přece jen mne dě sí taková hromada hlouposti...
Ironie vž dycky znamená udě lat z nouze ctnost.
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ZAČÁTEK ČERVNA, PRVNÍ NÁVŠTĚVA V PEJSKOVICÍCH
R. se vrá til ze setká ní s bý valý mi studenty fotografické školy
v Praze.
>> V hotelu mají jednoho příjemné ho č íšníka, řekl R.
>> Ano? A má bý t?
Za č trná ct dnů mi objednal pokoj v hotelu, přijela jsem,
zaparkovala, u stolu před prů č elím sedě li samí muž i.
>> Je to tady, prosím, ten hotel? Já
>> Ne, penzió n.
>> No, hlavní vě c, že se tady dá přespat. Já
>> To ano, řekl majitel. Pož á dala jsem nejmladšího o pomoc
s mý mi zavazadly.
>> Není to tě žké , ale má m problé my s plotý nkami.
Mladý muž se na mne podíval a už se ode mne nehnul. Jak jen
to bylo mož né , obracel pohled vě tšinou mý m smě rem, když
jsem jej pozorovala. Jak mů ž e bý t starý, vypadá na patná ct,
ně co s ním není v pořá dku, když se kouká po starších ž ená ch,
co ode mne chce? Když mne však pohledem nevysvlé kal, ale
sledoval vž dycky jen mů j oblič ej, zač al mne zajímat. Hned
první več er se mne pokoušeli přemluvit:
>> Pojď te přece s ná mi, pů jdeme jen na več eři.
>> Ale kde, proč , já hezky zů stanu tady.
Druhý den. Bylo velice horko, hospoda plná . Venku přivá zaná
spousta psů , jejich majitelé pili uvnitř pivo, bylo mi jich tady
venku líto, ž á dná volnost, mnozí nemohli ani sedě t, natož pak
lež et, tak tě sně a vysoko byli přivá zaní. Až na jednoho se mi
nelíbili. Velký č erný pes, řekla jsem: >> Ten je ale krá sný.
Andreas, č íšník, stá l jako vž dycky blízko mne. >> Ten pes
patří naší rodině , tam ten muž, to je mů j otec. Pozdě ji jsem si
s ním povídala o tom, ž e má me společ né ho zná mé ho, a sice
hudebníka Rudiho, který před pů l rokem na oslavě Heleniný ch

narozenin hrá l na housle.
>> Pozdravujte Rudiho, až zase přijde, a že modeluje, to jsem
nevě dě la, já modeluji taky. Připadal mi pově domý.
V noci ve tři č tvrti na jednu ně kdo zaklepal, ̌rekla jsem
muž ů m, ž e mne mají vyzvednout, když přijdou do pů lnoci,
neotevřela jsem a klepá ní taky tak moc zlé nebylo. Takž e
i druhá noc přešla bez vě tších udá lostí. Přes den mne štamgasti zase chtě li zvá t na pití, až to už nebylo hezké . Zjistili
jsme, ž e ve stejné m domě , kde mě l strý č ek jednoho z nich
ž elezá řství, jsem se narodila. Mezitím mi došlo, ž e Andreas je
č íšník, ale souvislost s pozná mkou R. mne ž á dná nenapadla.
>> Tak rá da bych vě dě la, kdy vá š strý č ek zemřel. Když tehdy
vysypal do popelnice karbid, byla jsem tak malá , že jsem nesahala ani k jejímu okraji. A to je tak moje poslední vzpomínka na ně j.
>> Doma se podívá m a pak vá m řeknu, ale je to už dá vno.
>> To vím.
Vě dě la jsem, ž e to nikdy neudě lá . Mezitím už jsem prokoukla
zdejší mravy, všechno se slíbí a nic nesplní.
Hotelié r, který vlastně hotelié rem nebyl, ̌rekl: >> Když tady
byl vá š muž, vytahoval se, kolik že vidě l zemí.
>> To nemů že bý t pravda, odpově dě la jsem.
>> Proč , vž dyť vá m to říká m. Franta
>> Protože ho zná m dé le, než vy, totiž 30 let, a on se ještě
nikdy nevytahoval, odvě tila jsem mu.
Taky jeden z bý valý ch spoluž á ků R., které mu se na srazu tady
líbilo, přijel znovu se svý m synem. Syn byl šikovný chlapec
a okamž itě jsme se spřá telili. Když jsme se k sobě v jednom
okamž iku přivinuli, pan Andreas podá val ná poje. Vidě l to
a zů stal stá t jako přimrazený, pozdě ji ̌rekl: >> Myslel jsem, že
ještě budu žá rlit na malé šestileté kluky.
A pak taky přišel znovu ten muž se psem, který tady byl
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vč era. Jeho společ nice se posadila k ná m a řekla: >> Vy zná te
Rudiho?
>> Ne, ne moc dobře, jeho psa Tondu jsem znala lé pe, ale ten
už je dlouho mrtvý, tenkrá t byl Rudi moc smutný.
>> No, když toho psa zná te, pak zná te i Rudiho, všechny jeho
kamará dky jsou alkoholič ky.
>> Je mi líto, já nejsem jeho přítelkyně , takže nejsem alkoholič ka, ale pokud jsem dobře slyšela, jste jeho kamará dka vy,
pak asi taky budete alkoholič ka. Já
Její muž řekl: >> Přestaň a pojď sem. A ke mně : >> Ona moc
povídá .
>> To mů že, já nevím, co myslí, proto si to na sebe neberu.
Nezná m ji a ona mne také ne.
Druhou noc dě lali trampové dost velký rá mus, zpívali a hrá li
na kytaru, především ale chlastali, a když jsem vidě la, ž e ten
mladík mne zase nenechá bý t, šla jsem spá t. Ptala jsem se, co
jenom chce, ale ne moc dlouho, obrovský vě kový rozdíl mezi
ná mi mi dovolil klidně spá t. Když kytara přestala a hrá lo
jenom bendž o, zaposlouchala jsem se. Zase ně kdo klepal
a když jsem neotevřela, pak venku pískal. Proboha a sakra,
nejspíš už má š halucinace, ač koli jsi nic nepila. Strá vila jsem
moc krá sný den u našich v Bukové , nic mi nechybě lo, ze
všeho nejmíň pletky s ně jaký m mladíkem. Dneska sem kvů li
ně mu přišly dvě vesnické krasavice, tak jsem ho ký vnutím
hlavy poslala k nim.
Třetí den, nedě le. Krá sné tradič ní jídlo u mé ho dlouholeté ho
přítele Jardy. O pě ti chodech, ale když več er připravil gril,
přišla jsem zase sem. V pokoji jsem si pak č etla a nakonec
přece jen ještě dostala hlad. Pů jdeš ale tak, abys ho nepotkala,
pomyslela jsem si, a sice do hospody naproti. Nedá š mu
dů vod, aby si namlouval kdovíco. Přišla k ně mu hezká
dě vč ata, tak mu nedá vej zá minku. Přišel ke mně , no, to je ale

odvá ž né ! Nevidí, ž e nemá m zá jem?
>> Jsem tady dnes poslední den, smím vá s pozvat na sklenič ku?
>> Ach tak, no, potom si s vá mi asi musím přiťuknout.
Jeho jisté vystupová ní mne překvapilo, a ještě víc moje duchapřítomnost, jako bych na ně j č ekala. Nezů stalo u jedné
sklenič ky a brzy jsme osamě li. Ještě jsem mu řekla svou
standardní vě tu:
>> Vy už to zvlá dnete.
>> Jsem vyuč ený řezník.
Nato jsem mu ̌rekla, ž e ač koli jsem byla prodavač ka, když
jsem byla v uč ení, mě li jsme smíšenou třídu s ̌reznický mi
uč ni.
>> Já taky. Kdy budete hotový se svý m vyú č tová ním?, zeptala
jsem se.
>> Hned, potřebuji už jen pě t minut. Andreas
>> Dobrá , pak poč ká m, k pití ještě ně co má m.
>> Tak, teď jsem hotov, teď se mů žeme napít společ ně . Andreas
>> Aha, pravda, vy už tady zítra nebudete. Škoda, budu vá s
postrá dat.
>> Skuteč ně ? Myslel jsem, že vá s vů bec nezajímá m.
>> Ale ano, zajímá te, především mne zajímá , proč na mne už
tři dny tak zírá te? A pojď te, sedně te si tady ke mně , nejhorší,
co se vá m mů že stá t, je, že vá s adoptuji.
>> To by ani nebylo tak zlé , ale vy se mi líbíte. Andreas
>> Ale ale, co se vá m na mně líbí nejvíc? Moje honda, té už
je ale taky jedená ct let.
>> Ne, vy, nevšimla jste si, že se na vá s neustá le dívá m?
>> Ale ano, registrovala jsem to, ale dě lá m, jako by to tak nebylo.
>> A co jste si myslela? Andreas
>> No, že to zase zač íná .
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392 >> Co zase zač íná ? Andreas
>> No, mnohdy mne mladí kluci balí, ale já to přehlížím a oni
pak ně kdy přestanou, ale vy jste nepřestal.
>> Vy se mi líbíte hodně . Andreas
>> No, ono to tak zlé nebude.
>> Ale ano, já to byl, kdo u vá s klepal a pak pískal venku.
>> Ach, skuteč ně , a já myslela, co to je za pitomce, který tam
píská , a s tím klepá ním: Já neotevírá m nikomu, když nemá m
chuť, to mů že stá t venku Redford osobně .
>> Tak je to, já si myslel ně co docela jiné ho. Andreas
>> Co jste si myslel?
>> No, když tady byl vá š muž, říkal, že má te rá da takové
kluky, jako jsem já . Andreas
>> To je idiot, nejspíš už ví o Jiřím.
>> Kdo je Jiří, vy ně koho má te? Andreas
>> Ne ne, nemá m nikoho, ale na podzim jsem byla na pá rty a
pořá d jsem se bavila s jaký msi Jiřím. A ten več er tam byl taky
kamará d R., ten mu to pak řekl. Ostatně , ten přítel se jmenuje
Slová k, ten taky mluvil na té pá rty v Má nesu s vaším přítelem
Rudim. Rudi tam hrá l na housle.
>> Aha, ale proč si ten R. dovoluje říkat ně co takové ho?
Andreas
>> Protože se do mne zamiloval také jeho sedmadvacetiletý
kolega, možná proto, nebo zná mů j vkus, vy byste se mi
ostatně líbil jako syn.
>> Ale já na vá s byl zvě davý, když to řekl, a nakonec jste si mi
tolik líbila. Andreas
>> To snad není pravda.
>> Ale ano, vá š bý valý vá s poslal do ná ruč e dalšímu. Andreas
>> Já se zblá zním, ale pro vá s jsem moc stará .
>> Mně se přesto líbíte, ať jste stará , jak chcete. Andreas
>> Je dobře. Doká ži si představit, že dostanete erekci, když
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že si dovolím vá m říct: Muž se nedá zná silnit, ani č ervený m
porsche ne, a když, tak to žena pozná .
>> A když to nepozná ? Andreas
>> Pak to poznají přá telé , a já má m dobré přá tele, ti by mi to
řekli. Ale co vlastně ode mne chcete?
>> Líbíte se mi, všechno na vá s, jak jdete, jak mluvíte, jak se
oblé ká te, všechno. Kromě toho nejsem jediný, komu se líbíte.
Andreas
>> Jen řekně te, že vá s tady je z té hle sorty víc, celé hnízdo, a
vyhrá l jste, vsadil jste se? Dostanete za to ně co?
>> Ne, tak to není, říká m vá m to, jak to je, je tady jeden z
nejkrá sně jších a nejbohatších mužů , ten o vá s řekl, že kdyby se
zrovna nemě l ženit, vzal by si vá s. Andreas
>> To snad není možné , kdo?
>> Martin. Andreas
>> Ach ne, ten mě svlé kal.
>> Cože, on vá s svlé kl? Andreas
>> Ale ne, jenom pohledy.
>> Vidě l to ně kdo? Andreas
>> No jasně , jeho otec, Jeník, a mů j muž, tehdy jsme ještě byli
spolu. No, to je ú plná davová psychó za.
>> Ne, tak to není. Andreas
>> Ale ano, ale nechme toho, vě řte mi, vá m se nemů že nic
stá t. Musíte mi jen říct, že jsem stará , pak jsem s vá mi poslední minutu.
>> Ale vy jste stará . Andreas
>> No prá vě , ale já má m doma taky zrcadlo a nic od vá s
nechci, co chcete vy ode mne?
>> Já taky nic, jsem s vá mi jen proto, že jsem chtě l. Andreas
>> No, pak je to oboustranné , já taky. Ale nemusíte si dě lat
starosti, když zů stane u tohohle setká ní, nestane se nic.

394 >> Já vá m nic neslibuji. Andreas
>> ... a já taky ne, jen si pořá d myslím, že se by se vá m ztopořil, kdybych vá m tady postavila porsche.
>> On se mi ztopoří i tak.
>> To musím vidě t. Políbili jsme se a já zjistila, ž e má na
hrudi spoustu chlupů
>> Proboha, vy jste muž!
>> No jistě , co jste si myslela? Andreas
>> Nic, jen že jsi ještě nikdy nespal se ženou nebo tak ně co.
>> Já už spal s ně kolika, ale teď bych chtě l spá t s tebou. Moc se
mi ̌líbite. Andreas
>> Ježíš, to byste nemě l říkat ženě , která už pomalu zapomně la, jaké to je.
>> Proč jste taková ? Andreas
>> Protože je to pravda.
>> Chcete se mnou spá t? Andreas
>> A jak, ale na pokoj vá s v žá dné m případě nevezmu. A když
si to do rá na rozmyslíte, je to O. K.
>> Mů žeme se vidě t zítra? Andreas
>> No jasně , mů žeme, například ve č tyři hodiny na konci
Dlá ždě né ulice.
>> Tam jsem mě l svoje první rande. Andreas
>> To je krá sné , to jsem nevě dě la.
>> A odkud? Je to opravdu krá sné . Andreas
>> Kdyby se mezi ná mi mě lo ně co rozvinout, tak do toho nikomu nic není, já bych mohla bý t vaší matkou, ale Andy,
budou si vá s tady dobírat, když se to dozvě dí.
>> Já vím, moje má ma s tím už zač ala. Andreas
>> To byla vaše má ma, ta koza pitomá ?
>> Ano. Andreas
>> Ale proč , já jí přece nic neudě lala.
>> Ona jako první vě dě la, že se mi líbíte.
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muž , jen byl o 30 let mladší, než já , ale kde stojí psá no, ž e se
to nesmí?
>> Má te sice pravdu, přesto jsem rá d, že nedošlo k
nejzazšímu.
Odpoledne jsem pak jela na konec Dlá ž dě né ulice, ale nikdo
tam nebyl. Hlasitě jsem se rozesmá la, to je přece jasné ! Kdo
to kdy slyšel, aby se dvaadvacetiletý mladíč ek zamiloval do
dvaapadesá tileté ž enské ? Dobře, ž e nepřišel.
A přece, když jsem se vrá tila, mě la jsem v hotelu zprá vu:
„Přijdu v sedm.“ Jeli jsme na več eři a naprosto skvě le jsme se
bavili, nejvíce jsme se nasmá li, ž e jsem se bá la mravnostní
policie.
>> Smím tě políbit?
>> Ne, mě la bych rá da víc, ale dneska to nejde.
>> A uvidíme se? Andreas
>> No jasně , když budeš chtít.
>> Kdy zase přijedeš? Andreas
>> Pokud přijedu, tak jenom kvů li tobě . Vodu stejně nedostanu.
>> Tak ně kam odjeď me.
Když jsme se vrá tili do hotelu, chtě l mne zase líbat. Nedovolila jsem to, bylo ještě svě tlo, vidě li by ná s. Dal mi pusu na tvá ř.
>> Budete mi chybě t. Andreas
>> Vy mně taky.
V Mnichově jsem byla nakupovat, chtě l boty od Nike, ale protož e jsem nevě dě la, jakou má velikost, nechala jsem to a koupila sandá ly a sice zapínací, protož e botami, ve který ch
obsluhoval, šíleně šoupal po podlaze. Zavolala jsem mu, u telefonu byla jeho matka, z jejího tó nu jsem poznala, ž e by
nejradě ji praštila sluchá tkem. Domluvili jsme se na č tvrtou
hodinu na Slapech.

396

>> A rá da bych jela do Telč e, jel bys se mnou?
>> Ano, pojedu. Andreas
Bož e, nebyl tam v mé m ž ivotě už ně kde ně jaký Andreas S.?
Když jsem se uč ila, to jsem prá vě poznala Milana, bylo mi 16,
ve třídě jsme byly samé holky, jaký si Andreas S. byl jediný
kluk. Proboha, tenkrá t mi nosil k narozeniná m dá rky až domů .
Kníž ku o pravidlech volejbalu, a co to bylo to druhé ? Byl taky
u toho, když dě vč ata z mé třídy obdivovala Milana. Pokud je
to jeho otec, já přece říká m vž dycky pravdu, nepotřebuji přece
ž á dné svě dky, když jsi to, bože, takhle zařídil, přestaň s tím,
on by byl jeho syn, nech toho, ty tam nahoře! Pak ale vlastně
jeho matku nechá pu, já byla v šestná cti ještě panna a strašně
zamilovaná do Milana. Konec, ať mne nechá na pokoji.
A on nepřišel. Já se o dvacet minut opozdila, ale to by mě l pochopit, jedu přece 400 kilometrů , co teď ? Tady má š strach, tak
k hotelu Kabyn. Ale proč vlastně ? Přece jsem mu ž á dný
dů vod nedala, když se zamiloval, je to jeho vě c, a pokud už
zamilovaný není, no, potom... se taky tolik nestalo. Jela jsem
do hotelu v Pejskovicích.
>> Andreas vá m vzkazuje, že musel odjet s bratrem. Franta
>> Kdy se vrá tí, a sedmič ka je volná ?
>> To nevím, ale sedmič ka volná je.
>> Díky, tak já zů stanu tady, pokud mne ještě chcete.
>> Samozřejmě , jsme rá di, když přijedete. Nehotelié r to ani
nepochopil jako ž ert.
Druhý den jsem jela ke své mu domu a naplnila šest velký ch
plastikový ch pytlů plevelem. Třetí den jsem sešla ke snídani
a potkala spoluž á ka R. s jeho synem.
>> Rá da vá s zase vidím.
>> Tentokrá t stanujeme.
>> Tak to vá s přijdu navštívit. Teď ale jedu do centra, chtě la
bych bý t do dvaná cti zpá tky.

Najednou stá l ve dveřích Andreas, zastavil se a jeho pohled
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byl jako vž dycky, zamilovaný.
>> Co je?, zeptala jsem se ho.
>> Nic. Andreas
Dá l jsem se bavila s tě ma dvě ma. Když jsem šla k autu, stá l
Andreas u své ho vozu, připravený odjet. Řekla jsem na shledanou a jela do Prahy. Byla jsem rá da, ž e jsem ho vidě la, ty
pohledy byly taky krá sné , ale takhle to nejde. Več er na mne
ž á dné pohledy neč ekaly.
>> Byl byste rá d, kdybych zmizela, pravda?, zeptala jsem se ho.
>> Křivdíte mi. Andreas
O. K., aspoň je zdvořilý, když už na ně j není spolehnutí. Mě l
volno, myslela jsem, ž e se uvidíme. Zmizel. Več er ke mně
přišel se svou přítelkyní.
>> Byl jsem v kině , ale nelíbilo se mi to.
Olda, prodavač v kiosku, mi neustá le nalé val kolu s rumem.
>> Nedě lejte to, Oldo, nic z toho mít nebudete. Ozval se mů j
mobil, přítel Jarda.
>> Jedu na č tyři dny na Moravu.
>> Ano? Pak nepřijdu na jídlo, ale mohli bychom spolu zítra
poveč eřet.
>> Ano, Evo, kdy má š zítra č as?
>> Má m první termín v pě t na Slapech, tam zů stanu do pů l
sedmé , pak budu zase tady.
>> Přijeď sem, Evič ko, řekl Jarda.
>> Ano, Jardo, až postavím Slapy, přijedu. Já
>> Tak jsem to nemyslel, myslel jsem ke mně .
>> Ale to přece víš, že to nejde, a které bys mi dal poschodí?
>> Které chceš.
>> Tam, co bydleli Novotní? Ale to přece nejde, víš, že už tě
mockrá t vykradli a nechal bys mne tam samotnou.
>> Tady už nic není, všechno jsem už rozdal. Jarda

398 >> No dobrá , rozmyslím si to, ale myslím, že ne.
>> Tak do zítřka, č ao.
Andreasova přítelkyně řekla: >> On je pasá k?
>> To mu povím, zasmá la jsem se.
>> Prosím tě , on sice bydlí nedaleko od bordelu, taky jeho
povolá ní zač íná na p, ale je producent, řekl Andreas.
>> Ty ho zná š? Žena
>> Ne, ale Eva k ně mu pořá d chodí na jídlo. Andreas
>> A proč se k ně mu nechcete nastě hovat?, zeptala se mne.
>> Nevím, to by bylo ně co, jsme rá di, když se vidíme, ale
myslím, že bychom si po třech dnech šli na nervy, zná me se
příliš dobře. Jsme jako bratr a sestra, ̌rekla jsem.
>> Ale to je přece krá sné , proč se k ně mu nenastě hujete? Nedala pokoj.
>> Já jednoduše nevím, odvě tila jsem.
>> Mů žu vá m pomoct, Evo?, zeptal se mne Andreas.
>> No jistě , jen do toho.
>> Protože už ně co takové ho jednou má te. Andreas
>> Ach bože, to je pravda, na to bych nepřišla, to je tak pravdivé .
>> A proč nebydlíte na Slapech? Žena
>> Evo, odpusťte, prosím. Andreas
>> Je dobře, aspoň víte, že vá m nic nepředstírá m.
>> To jsem si nikdy nemyslel. Andreas
>> Oč tady jde?, vmísila se Frantova ž ena Zdenka.
>> Ale, vzpomíná te si, jak vá m Eva nechtě la říct, že má dů m
na Slapech? To bylo jen proto, že by se jí na to ně kdo zeptal.
Andreas
>> Já bych se jí neptala, jsem rá da, že tady bydlí. Zdenka
>> Já vím, ale jak vidíte, lidi se jí ptají znovu a znovu a to
ona nemá rá da. Andreas
>> A proč tady vlastně bydlí, kvů li tobě ? Žena

>> To bys mne rozesmá la, kvů li mně , vů bec nevě dě la, že existuju, když sem přišla poprvé , ten pokoj pro ni objednal její
muž. Andreas
>> Je kurva?
Lidé se obá vají spravedlivé ho, jeho společ nosti.
>> Prosím tě , mlč ! Andreas
>> Jen ji nechte, Andy, je to zajímavé , jak si to představujete,
já má m bý t kurva a tady bydlet kvů li Andymu? Jistě si představujete, jak Andreas mezi dvě ma pivy, co má servírovat,
přijde nahoru. Andy, příště musíte bý t rychlejší, jinak spadne
pě na.
>> Přesně tak si to představuji, to je legrač ní. Žena
>> To mne nepřekvapuje, každý si představuje jen to, co mu
geny dovolí, a vá m stač í prá vě jenom na tu kurvu. Já sice
dě lá m leccos, ale dě vka, to nejsem. To snad není mož né , jak
má m tady dostat vodu, když si myslí, ž e jsem kurva nebo
má m ně co s dě tmi... Ten mů j bý valý, to je ale svině ...
>> A co teda dě lá te? Žena
>> Co je vá m do toho? Vy mne nezajímá te, nemusíte se tedy
zajímat o mne. Já vá s díky bohu nezná m a ani vá s poznat
nechci.
>> Jak to, že mne nezná te? Přece jste mne vidě la, když jsem
tady byla s kamará dkou. Žena
>> Aha, to jste byla vy? Nepoznala jsem vá s.
>> Jak to, že jste mne nepoznala? Žena
>> Protože tě nevidě la, plakala. Andreas
>> Proč breč ela, kvů li tobě ?
>> Drž koneč ně pusu, byla na ná vště vě u příbuzný ch a tolik ji
to vzalo, proto.
>> Proto přece lidi nebreč í.
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>> Polib mi zadek, ona je moc miluje, přestaň . Andreas
>> A co teda dě lá ? Žena
>> Přece ti to nechce říct! Andreas
>> Ale já to chci vě dě t.
>> Tak přestaň , pracuje na poč ítač i a za to dostá vá 350 DM
denně . Andreas
>> Nikdo nevydě lá vá tolik peně z. Žena
>> Je dobře, my víme, jakou má š představivost, že tomu nevě říš je tvoje vě c. Andreas
>> To přece nic není, za Mužíka a Gaenzla jsem dostala víc,
ale nebylo to tak dlouhé , řekla jsem. (Ti dva tady už ně jaký
č as vykopá vají nacistické poklady. Psala jsem o tom pro
ně mecké noviny, když to ale nevedlo k ž á dné mu vý sledku,
nemluvě o pokladech, nechala jsem toho.)
>> Tak je přece kurva. Žena
>> Drž koneč ně hubu! Andreas
Kdo nic neví, musí všemu vě ř it
>> Co si to prosím vá s dovolujete, říkat o ní ně co takové ho?
Je noviná řka a s manželem procestovala celý svě t, dě lali
knihy. Šé fová se probudila.
>> Eva je má v kufru auta namísto pytlů s pískem, když je
kluzko. Andreas
>> A co v tom svě tě dě lala? Žena
>> Všechno možné , jenom jsem se nekurvila, i když už jsem
přenocovala v hodinové m hotelu, to se prostě obč as stane,
aniž by to č lově k předem vě dě l.
>> Takže přece. Žena
>> Přestaň , jinak dostaneš na držku. Evo, smím říct, co jste
mi o tě ch cestá ch vyprá vě la?
>> No jistě , Andy.
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>> Ona tam žije s lidmi. Andreas
>> Vždyť to říká m, kurví se. Žena
>> No to je dobré . Mezi žurnalisty jistě je pá r kurev, ale ne
takový ch. Andy, nemusíte se namá hat, lidé vě ří jen tomu, č emu
vě řit chtě jí nebo nač jim stač í fantazie a její stač í jen k dě vce,
protože sama taková je, ̌rekla jsem.
Pravda zraň uje více, než urá ž ky.
>> Já žá dná kurva nejsem, to vy!, vykřikla.
>> Jak si mů žete dovolit takhle o ní mluvit, není to žá dná
dě vka, žila s nejlepším fotografem z celé třídy. Šé fová Zdenka
>> A ještě pořá d s ním žije. Andreas
>> Zdenko, nechte ji, já dě vka nejsem, ale na vašem místě
bych si dá vala pozor na takové svině , jako je ona, ty, co všude
vyprá vě jí, že tady má te kurvy a bordel. Já
>> To je pravda, okamžitě se omluvte! Zdenka
>> Proč by se mi mě la omlouvat, ta je tak blbá , že mne její
omluvy nezajímají. Doufá m, že jí přinejmenším na tu dobu, co
tady budu, zaká žete vstup do loká lu.
>> No, pokojská vyklá dala, že má te v pokoji kondomy. Zdenka
>> Cože, neuklidí u mne a šmejdí v mý ch vě cech?
>> Ne, ú dajně jste je mě la jen tak, vidě la je a taky ně jakou
mast.
>> Já vím přece nejlíp, kde co má m. Nestydatost.
Šílenství se mů ž e stá t neviditelné ,
když nabere dostateč ně velký rozmě r.
>> Zdenko, proč jí to říká te?
>> Andy, vy jste jí ně co vyprá vě l? Zdenka
>> Ne, neříkal mi nic, ale pak si taky dě lala starosti kvů li

402 mý m balíč ků m v odpadkové m koši.
>> Ano, ona to nepochopila. Zdenka
>> Víte, co to bylo? To byly vložky. Andreas
>> To je pravda, nikdy je nehá zím do zá chodu. Ale že je
musím vyná šet ven, to bych si nemyslela.
>> Prosím, neříkejte pokojské nic, jinak bych musela...
Zdenka si to trochu rozvá ž ila, nakolik to s jejím slepič ím mozeč kem bylo mož né .
>> Co byste musela udě lat? Teď jste to Evě sama řekla.
Andreas
>> No ano, ona takříkajíc patří k rodině .
>> Kdybych mě la kamna, spá lila bych to. K takové rodině
bych opravdu patřit nechtě la. Já
>> Ona nemá kamna? Žena
>> Proboha, ta je ale blbá , ona by to nacpala do ú středního
topení nebo co, a teď se Blanka taky bude divit. Andreas
>> Jak víš, že má své dny? Blbá koza.
>> Představ si, že jsem se jí zeptal, zda si se mnou pů jde zaplavat a tehdy nemohla a teď je to prá vě mě síc. Andreas
>> Teď vím, o č em jste si minule až do rá na povídali, bavili
jste se o menstruaci. Zdenka
>> Já vá s prosím, Zdenko, když tady nejsou ženy, tak si o té
vě ci muži povídají, jako kdyby ji sami mě li. A špatně jste poslouchala, když jste špió novala. Andreas
>> Promiň te, Zdenko, že jsme se tak dlouho zdrželi v loká le. Já
>> Říkala mi tak krá sné vě ci o životě , to jsem od vá s ještě
nikdy neslyšel. Andreas
>> Ty jsi se s ní bavil? Žena
>> Je to snad zaká zané ? Andreas
>> Ne, a já vá m dě kuji, že si netyká te, kvů li obchodu a tak.
Šé fová
>> Není za co. Nebo má te, Andy, potřebu si tykat? Já

>> Ne. Andreas
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>> A proč ne? Žena
>> Nech toho, jsi schizofrenní, vzpomíná š si ještě , co jsi
řekla, když jsi Evu vidě la poprvé ? Andreas
>> Ano, kdo je to? Žena
>> A co jsem ti řekl? Že je host, a ty jsi se mne ptala, proč jí
vyká m, pravda? A teď se hloupě ptá š, proč jí netyká m? Mlč . A
Zdenko, Eva za to nemů že. Andreas
>> Ano, to je vlastně pravda, Andyho zná m, ale co je s ní, to
jsem nikdy nevidě la, byl jako malý pejsek. Kde byla Eva, tam
byl taky, hledě l na ni jako na svatý obrá zek a ona to přehlížela, prostě přehlížela, nikdy se na nic neptala. Zdenka
>> Je na to zvyklá , ale já ji nesvlé kal oč ima, nebo? Andreas
>> Ne, to v žá dné m případě . Zdenka
>> A pokrač uješ v tom? Žena
>> Já nevím, zeptej se Zdenky, ta to ví nejlíp. Andreas
>> To nevím, ale o č em jste si povídali do sedmi do rá no, to
teď vím.
>> Tak jste přece poslouchala. Jak už jsem říkal, povídala mi
tak krá sné vě ci, a jde se koupat, i když má své dny. Andreas
>> Odkud víš, kdy je má ? Žena
>> Protože je má m každý mě síc a on umí napoč ítat do třiceti. Já
>> No jasně , a vy má te na sobě bílou kombiné zu a ruč ník
jako deku. Andreas
>> To je dobré , jak já jsem tady sledovaná , to snad není
možné .
>> V bílé kombiné ze? Obě ž eny najednou.
>> A proč ne, s tampó ny se dají dě lat jiné vě ci. Já
>> Ještě to má te? Žena
>> No a, co má m dě lat? Myslíte si, že jsem v klimakté riu? Ne,
já pořá d ještě mů žu dostat dítě .
>> Jiné ženy jsou v přechodu mnohem dřív. Zdenka

404 >> No, a ona ne, a byla jste se koupat, Evo? Andreas
>> Ne, ale to mě lo jiné dů vody.
>> Já ty dů vody zná m, řekl Andreas. (Nepů jdu do vody, kde
už ve dvacet centimetrech hloubky nevidím prsty svý ch
nohou, a o tom jsme také mluvili.)
>> Dá se s tím koupat? Ale vy krvá cíte mé ně , protože už jste v
přechodu. Zdenka
>> Nejsem, krvá cím tak silně , až je mi to nemilé , ale proč
vá m to tady vyprá vím, že jsem v klimakté riu, to už doma poslouchá m deset let.
>> Vždyť se říká , že to trvá deset let. Zdenka
>> Ano, to se říká , ale asi to nebude souhlasit, protože u žen,
které jsou v přechodu ve 42. roce života, by to muselo zač ít už
ve 32. Já
>> To je pravda, ale že chodíte obleč ená v bílé m, no, já
nevím. Zdenka
>> A proč ne? To zas nechá pu já , byla jsem navštívit Kopecké
(spoluž á ka R. se synem).
>> A opalovala jste se? Andreas
>> Ano, Andy. Já
>> To vy má te rá d, Andy, je to tak, hně dé ženy? Zdenka
>> Ano, Zdenko, a Eva se neopá lila v Mnichově , tam pracovala. Já se zmý lil a vy jste se zmý lily, když jste říkaly, že pů jde
ke kadeřnici.
>> Je to tak, promiň te. Zdenka
>> Co bych promíjela, pů jdu ke kadeřnici, kdy budu chtít, asi
příští tý den, přijedu sem v pá tek, v sobotu navštívím oslavu a
pak pojedu zpá tky do Mnichova. Já
>> Vy se vrá títe ještě v noci? Zdenka
>> Ano, no a, to myslíte, že nebudu nic pít? Ne, nebudu nic
pít, nic nepotřebuji.
>> Ano, Evo, odpusťte prosím mojí má mě , to nemě la dě lat. Andy

>> Andy, trochu to zabolelo, ale já jsem zvyklá , že o mně lidé 405
říkají, co nejsem.
>> Já chci, aby se vá m omluvila. Andreas
>> Je dobře, jednoho dne to pochopí. Zdenko, kvů li Andymu
bych ke kadeřnici nešla. Pokud bych se mu mě la líbit, nepomů že ani kadeřnice, ani matka, i kdyby říkala, že jsem alkoholič ka nebo kurva, podívala jsem se na tu dě vku, která si
myslí, že dě lá m toté ž, co ona.
>> Já žá dná dě vka nejsem, ale když má ně kdo v pokoji kondomy, tak k č emu? Žena
>> Připravila je pro mne. Když jsem jí vyprá vě l, s ký m se tady
stý ká m, řekla, že se mnou bude spá t jen s ochranou. Andreas
>> Ty ji miluješ? Žena
>> Ne, líbí se mi, já jí taky, představujeme si to tak na tři dny,
tři tý dny, možná tři mě síce. Ale Evo, já myslím, že si s Vá mi
nezač nu na tři tý dny. Andreas
>> To je škoda, tedy pro vá s, myslím.
>> Pro ně j to urč itě škoda není. Žena
>> Jak to chcete vě dě t? Já
>> Vy jste přece stará .
>> Ano, jistě , to on ale vidí sá m, že jsem o třicet let starší. Já
>> No vidíte, co od ně j chcete? Hloupá koza.
>> Ach, já od ně j nechtě la vů bec nic, chtě la jsem od vá s
ně co, Andy?
>> Ne, já chtě l ně co od vá s. Andreas
>> Vidíte, č eho jste dosá hl s tím vě č ný m kouká ním? Já
>> Už jsem přestal. Andreas
>> To je dobře, pak pů jdu spá t, stejně je mi zima. Já
>> Ale řekně te, nevadí vá m, že jste tak stará ? Ně kdo vyprá vě l, že má te falešné zuby. Žena
>> Má mů stek. Andreas
>> Ano, mě la jsem nehodu.

406 >> To si umím představit, zasmá la se ž ena.
>> Neumíte, o vaší představivosti už má m své míně ní. Kousla
jsem do kamínku, který byl v rý ži, a přitom jsem si vylomila
zdravé zuby. To bylo jako bomba, mů j zubař dva mě síce
zkoušel ty zuby zachrá nit, ale nakonec je musel vytrhnout.
Bylo mu to tak líto, že dokonce plakal.
Fantazie je dů lež itě jší, než vě dě ní,
protož e vě dě ní je omezené .
>> Proč plakal? A nevadí vá m to? Žena
>> Moje zuby opravoval už tady, a jak mi to vadí! Ale vy, až
budete tak stará , jako já , vy možná už nebudete žá dný mů stek
potřebovat, protože budete mrtvá , a pokud si myslíte, že mi mé
stá ří vadí, pletete se, nechtě la bych bý t mladší ani o minutu,
mě la jsem ná dherný život. Já
Ve stá ř í č lově k lituje př edevš ím tě ch hř íchů , které nespá chal...

A ještě jednou já : >> Ach tak, vy myslíte, že sem jezdím kvů li
Andymu, ale to se zase mý líte, kdyby to zá leželo na ně m, tak
tady nebudu.
>> To si doká ži živě představit. Žena
>> To prá vě nedoká žeš. Evo, já vá m pomů žu. Eva chtě la do
Telč e, já chtě l jet s ní, já to byl, kdo říkal, že pokud nechce,
nemusí tady bydlet, kdyby jí to kvů li mně mě lo bý t nepříjemné ,
a vidíte, ona tady bydlí dá l. Kvů li ně jaké mu Andymu se nezblá zní. Andreas
>> Ne, kvů li ně jaké mu Andymu se nezblá zním, rá da vá s
přenechá m tě mhle drzý m holká m, já bych s vá mi mě la jen potíže, nechá m vá s rá da v tomhle zmatku. Já
>> Evo, vy jste fantastická , do příštího tý dne si to rozmyslím,

možná s vá mi ty tři tý dny přece jen budu chodit. A vá š vě k mi
vů bec nevadí. Jasně , vypadá te staře, ale co je komu do toho?
Tě m dvě ma jste to dnes uká zala. Andreas
>> Já už pů jdu, je mi zima.
Žena se pokusila o omluvu.
>> Tím už to nezachrá níte. Já už vá s tady nechci vidě t, ani
vá m neříká m, abyste si dá vala pozor, co říká te. Andy, byl jste
vý teč ný.
>> Prosím tě , neříkej jí svoje jmé no, jinak tě znič í,
řekl Andreas té blbé krá vě .
Milý Andy, to neudě lá m. Taková sebranka jako ona mne obklopuje ze všech stran, to je má m všechny znič it? Ne, pomalu
se to stá vá mý m problé mem, musím se nauč it s vá mi vycházet, jinak skonč ím velice osamě lá . Kromě toho jsem zjistila,
ž e lidé , kteří vě ří, ž e jsem taky taková bestie, mi o sobě
vyprá vě jí tolik, ž e bych to mohla prodá vat.
Rá no při snídani:
>> To ale byl več er, co? Já
>> O nič em nevím. Andreas
>> To je O. K., ošklivé vě ci č lově k zapomíná velice rychle.
Ně co jsem vá m přivezla, má m to na Slapech.
>> Zítra má m volno, tak si to vyzvednu. Co to je? Andreas
>> To uvidíte, ale č ervený porsche to není.
>> Já vá žně nemohl přijít. Andreas
>> No to se mnohdy stá vá , ale má m poštovní schrá nku, pá r
řá dek by stač ilo.
Potkala jsem pokojskou, sklá ně la hlavu, až má lem nosem
orala asfalt. Stydě la se za svou špioná ž , za svou šé fovou, která
jí to vyč etla. Chudinka. Več er jsem byla na terase sama.
>> Má m ně koho poslat, aby vá m dě lal společ nost?, zeptal se
Andreas.
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>> O
́ ano, pošlete mi své ho kolegu – jste vy ale vů l.
Je tady sá m.
Druhý den rá no mne probudily hlasité hlasy.
>> Andy, starý kamará de, proč jsi tak rychle odešel?
Tak, byli na diskoté ce, no, je dobře, aťsi. Má mne nechat na
pokoji, má m s ním jenom problé my.
Več er přišel stá lý host, který tady byl už tehdy, když jsem zde
byla posledně a předposledně . Komický tý pek, ze zlatý mi hodinkami, ̌retě zy, prsteny a bojový m psem. Zajímají mne takoví
lidé , urč ité typy, nestydící se za to, jací jsou. Nechala jsem se
pozvat a vyptá vala se jej na boje jeho psa, který mě l spoustu
jizev. Když byl č as psa vyvenč it, šla jsem s nimi dolů k řece.
Ještě jsme nebyli na břehu, je to vá ž ně jen co by kamenem dohodil, povídá mi: >> Umím dobře lízat.
Na místě jsem se otoč ila a šla zpá tky. Než jsem ale odešla,
řekla jsem ještě : >> Muže, s který mi pů jdu do postele, si vybírá m. Vy k nim nepatříte.
Mezi lidmi se mi víc líbí ruiny, než muzea.
Zpá tky v loká le:
>> Andy, kdybyste vě dě l, co mi řekl!
>> Co vá m řekl? Andreas. Loká l byl plný, přesto si sedl ke
mně .
>> To nemů žu opakovat. Nevydržím to tady, hrabou se v mý ch
vě cech, i když tam nemají co hledat. Vaše přítelkyně si myslí,
že jsem kurva, vaše matka mi řekla, že jsem alkoholič ka, dě lají
takové drzosti, to je nesnesitelná situace. Já vím, vy za to nemů žete, ale je to tak hrozné , když mi lidi nevě ří a dovolují si
mi říkat svoje ná zory přímo do oblič eje.
>> Já vá m rozumím a kromě toho o vá s má m jiné míně ní.
>> To vá m vě řím, vaše pohledy mi to pořá d říkají, ale přesto,

co mi řekla vaše přítelkyně , odkud to má ?
>> Já ji zabiju. Andreas
>> Umíte si představit, jak tím trpím, tenhle hajzl si dovolí mi
říct ně co takové ho, co si dovolí ještě ? To už si nesmím přisednout k tě m mužů m?
>> Ale samozřejmě , Marké tko. Andreas
>> Ach ne, dneska jsem to já , posledně jste to byl vy?
>> To nevíte, že já jsem Goethe? Andreas
>> Odkud, tak to napište.
>> Napíši. Andreas
Ná hle u ná s stá l jeden host, který patrně už dlouho č ekal na
své pivo.
>> Napište to pro mne, byla má poslední slova.
>> Co pro ni má š napsat? zeptal se host.
>> U
́ č et. Plete si předložky, namísto na mne říká pro mne. A
přitom myslí ú č et. Jen na okraj, Evo, to je ten, který vá s s tím
„starý kamará de“ vytá hl z postele. Andreas
>> Jak to, že to slyšela? Host
>> Bydlí nad loká lem. Andreas
>> Promiň te, prosím. Host
>> To ještě nic není, musela si tady vyslechnout jiné vě ci. Teď
například jí jeden host řekl, že jí to doká že dobře udě lat, ptala
se mne, co tím myslel. Andreas
>> Proč si nejde stě žovat? Host
>> Ke komu? Robby je šé fů v nejlepší kamará d. Andreas
>> Ach tak, a proč si netyká te? Host
>> Nesmíme, šé fová říkala, že je to lepší pro obchod, a pak
jdou do jejího pokoje a hledají prezervativy. A moje má ma jí
řekla, že je alkoholič ka. Andreas
>> No a, i kdyby? Host
>> No prá vě , ona ještě mů že mít dě ti a přitom to asi bylo
tohle tady. Andreas vzal z místa, kde jsem sedě la, obal od
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410 hadříku na brý le, který jsem tam předtím polož ila.
>> To snad není možné , co s ní tady dě lá te. Kde pracuje? Host
>> Je noviná řka, ale teď pracuje na MACu. Andreas
>> Vím, co to je, ale proč jí to Toni (Andyho má ma) říká ? Je
sice opilá , ale říkat jí to nemusela. Všichni se rá di napijem,
jinak bys byl bez prá ce. Host
>> No prá vě , moje má ma jí to řekla, když ji vidě la pě t minut,
a Eva vů bec opilá nebyla, ona pije jenom proto, že jí moje
zná má vč era řekla, že je dě vka. Je mi z toho špatně , co si tady
musela vyslechnout. Andreas
>> A ona všemu rozumí? Host
>> Jasně , že rozumí, je re-imigrantka, která na Slapech staví
dů m a bydlí tady. Andreas
>> No nazdar, chudá k ženská . Host
>> Já k ní jsem hodný. Andreas
>> Já vím, vstal jsem proto, abych si ji mohl prohlé dnout
zepředu, jako se na ni dívá š ty, takhle jsem tě ještě nikdy nevidě l. Líbí se ti? Host
>> Moc. Andreas
>> A vá m se Andreas taky líbí?
>> Moc.
>> No, a proč potom nejste spolu? Host
>> Ona říká , že se k sobě nehodíme. Andreas
>> Proč ne, má te přesně stejný pohled, stejný vý raz v oblič eji.
Host
>> No, jeden rozdíl tady je, ona je o 30 let starší, než já . Andreas
>> No a? Lidé , kteří by se k sobě hodili vě kem, si č asto nerozumí, dejte se dohromady, ono už to klapne. S tvou má mou to
dá m do pořá dku, proboha, připadá m si jako oddá vající ú ředník, vezmě te se za ruce a svatba je hotová . Host
Vzali jsme se za ruce a já řekla: >> Radě ji pů jdu.
>> Bě žte, Marké tko, radě ji teď . Andreas
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>> Ona se jmenuje Marké ta?
>> Ne, hrajeme tady divadlo, jsme staří lidoví herci a ona
prá vě dnes byla Marké ta a vy jste jí vů bec nezatleskali. Andreas
>> Kdybychom vá s slyšeli, tleskali bychom. Řekni, Andy,
spali jste spolu?
>> Ne. Andreas
>> Pak ji prosím tě nauč pá r předložek a buď te k ní všichni
milejší. Kdo staví ten dů m? Host
>> Jeník. Andreas
>> Já s ním promluvím, abyste to mě li rychleji. Host
>> Já tam nikdy bydlet nebudu, říkala, než jsi přišel. Andreas
>> Je to pravda? Host
>> Když bude chtít, tak ano. Teď radě ji pů jdu. Já
>> Bě žte, Marké tko, zítra vá s budu uč it předložky, řekl Andreas a přá telsky mne plá cl po zadku. Když jsem vychá zela,
šel za mnou ven a ̌rekl: >> Tak, teď je to oficiá lní, Toni
se to od ně j dozví a když bude ně co povídat, pak jí řeknu: Chci
si ji vzít.
Uprchla jsem na pokoj. Druhý den jsme se oba chtě li vyhnout
jaké mukoli kontaktu.
Když jsem več er platila, ̌rekl: >> Přišla byste dnes dolů ,
smím vá s pozvat na sklenič ku?
>> To nevím, už vč era se popíjelo dost.
Deset minut před pů lnocí jsem pak přece jen šla dolů .
>> Vy má te ještě spoustu prá ce.
>> Bě hem deseti minut je to pryč , přijď te pozdě ji, prosím. Andreas
>> Ano.
Šla jsem jako ná mě síč ná , tak on to myslel vá ž ně , chce se
mnou spá t. Osprchovala jsem se, to nemů ž e škodit. Za patná ct
minut jsem byla zase dole. Loká l byl prá zdný, ale přišel prodavač ze stá nku, švagr majitele. Zeptala jsem se Andyho,
odkud má tu velkou jizvu na ruce.
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>> Taky má m pá r podobný ch vzpomínek. Ach, když už o tom
mluvíme: Vá š otec se taky jmenuje Andreas?
>> Přestaň te!, zvolal Andreas.
>> Přestanu, ale řekně te mi, jmenuje se tak?
>> Má m to v genech, nemů žu jinak. Andreas
>> A já žiji dva životy nebo co?
>> To je minimum. Andreas
Olda z kiosku ̌rekl: >> Co to tady povídá te za nesmysly?
Mů žete mi to vysvě tlit?
Odpově dě la jsem: >> To vysvě tlit nemů žeme, sami to nechá peme.
>> Co to bylo? Olda, prodavač ve stá nku.
>> My nevíme. Andreas
V posteli to, myslím, nebylo nic moc, sice nic neříkal, ale mně
už je vá ž ně 50 a nemá m postavu dvacetileté . Zda tam skuteč ně hrá ly roli geny, to si netroufá m říct.
>> Jak to, že si vzpomíná te na mé ho otce? Taky v posteli
jsme si mnohdy vykali.
>> To já nevím, vím jen, že to bylo tehdy, když jsem poznala
svou první lá sku a on mne vždycky vyzvedá val před školou. A
líbil se hrozně všem dě vč atů m a vá š otec tam byl jediný kluk.
>> A zamiloval se do vá s? Andreas
>> To já přece nevím, vím jen, že mi k narozeniná m nosil
domů dá rky.
>> Co vá m daroval? Andreas
>> Knihu o pravidlech volejbalu a ještě ně co, na co si nemů žu vzpomenout – možná to byly jen kvě tiny.
>> A proč to tak bylo? Andreas
>> Odkud to má m vě dě t? Je možné , že jsem mu já ně co vě novala k jeho narozeniná m, jemu se to líbilo a pak mi taky ně co
dal. Byla u toho tehdy moje sestra.

>> Koliká té narozeniny to byly? Andreas
>> 16.
>> On mi to vyprá vě l, má narozeniny před vá mi. Andreas
Chtě la jsem, aby zů stal, aby mne vidě l rá no. Zů stal, pohledy
už nebyly zamilované , mož ná je to u konce. Když si obouval
boty, sedě l na podlaze, vzala jsem jedno trič ko a nechala je
sklouznout jemu do klína: >> Ně co jsem vá m přivezla.
>> To trič ko je ale krá sné , dě kuji, jste moc milá . Andreas
Ach ano, to ses ale spletl, to trič ko jsem mu dala jen proto, ž e
se v Čechá ch o levný ch kurvá ch říká : Dě lají to za trič ko. Byl
to mů j způ sob uká zat mu, kdo tohle kolo vyhrá l. Druhý den
mě la trič ko na sobě jeho přítelkyně , nenechala jsem na sobě
zná t překvapení, ale Andreas byl rudý jako to víno, které mi
nalil. Pak jsem jela domů , aniž bych ho vidě la. Přijedu zase a
pak se ho zeptá m, zda se chodí s ně ký m do postele za trič ko.
Nebo pro trič ko?
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ZAČÁTEK ČERVENCE,
DRUHÁ NÁVŠTĚVA V PEJSKOVICÍCH
Přijela jsem o pů l dvaná cté v noci, což ho zrovna nepotě šilo,
to jsem vidě la. Sice mi pomohl se zavazadly, ale když jsem
zač ala mluvit o trič ku, stá hl se, tak jsem to nechala bý t. Vypila
jsem dvě malá piva a šla spá t. Proč jsem dostala pokoj č . 4
a už ne sedmič ku? To je pokoj hned nad bytem majitelů .
Proč ? Abych byla ještě víc pod kontrolou? Majitel byl
pravdě podobně ten bý valý pohranič ník, který mne obtě ž oval
při jedné cestě sem. Stě ž ovala jsem si na ně j a teď má tedy
smě ná rnu a tenhle hotel. O případu na hranici nemů ž u
s urč itostí ̌ríct, ž e to byl on, ale co jsem slyšela, ž e Franta pracoval na hranicích, jsem si pomě rně jistá . A navíc se tady pokouší otevřít bordel? Co je to tady za hotel, ve které m bydlím
vě tšinou sama?
>> Andy, zítra jedu domů , teď se pů jdu najíst a pak u vá s zaplatím.
Ne, to neudě lá m, vlastně taky nepřišel na domluvené místo,
tak jsem šla do pokoje hlavním vchodem, abych ho nemusela
vidě t. Kromě toho mů ž u zaplatit i zítra. Slyšela jsem, jak
rá musí ná dobím, při uklízení, dolů jsem nesešla. Po deseti minutá ch jsem slyšela, jak odjíž dí svý m vozem, ale tak, až jsem
myslela, ž e jede rallye. Pě kný fofr. Pravdě podobně ještě
i skřípal zuby, ale to slyšet nebylo. Vč era mne zase uč il předlož ky. Ale po třiceti letech nepřítomnosti v té hle zemi je toho
víc, co bych se od ně j mohla nauč it.
Druhý den rá no, klepá ní na dveře:
>> Vstá vejte, chcete přece jet domů . Andreas
>> No jistě , kolik je hodin?
>> Deset. Andreas
>> Rá no nebo več er? Pojď te dá l a nedě lejte takový rá mus,

tady je všechno slyšet.
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>> No jo, já myslel, že mi neotevřete. Ještě si pamatuji, jak
jste mi řekla, že neotevřete ani Redfordovi, když nechcete.
>> No jasně , ale je deset hodin.
>> Ne, je sedm rá no. Andreas
>> Sakra. Šla jsem hned zase do postele. Oblič ej do polštá ře,
co tady chce? Když jsme spolu spali poprvé , tak se mne přece
ptal, zda spolu budeme ještě ně kdy spá t a já odpově dě la:
>> Nemyslím, chtě li jsme si ně co doká zat, to jsme udě lali
a hotovo.
Co to tedy mě lo znamenat?
Ale co, teď je tady, díky bohu jsem vč era odpoledne nevzala
ten pokoj v hotelu Kabyn, i když jsem tam byla. Šla jsem si
vyč istit zuby. Když jsem byla hotová a vyšla z koupelny, vzal
mne do ná ruč e a líbal a líbal.
Po hodně dlouhé době ̌rekl: >> Chci k tobě , má š tady ně co?
>> Ano, má m, ale kde? Ty holky by to hned našly.
>> Vzpomíná š si, jak jsi říkala, že už spolu spá t nebudeme? Andy
>> Jistě , ale to je teď jedno, kde jsi byl doteď ka?
>> Hrá l jsem s bratrem kuleč ník. Andreas
>> To on tě sem poslal?
>> Ne, nikdo mne neposlal, o takový ch vě cech s ním nemluvím. Jsi rá da, že jsem přišel, byla jsi..? Mě la jsi..? Andreas
>> Ne, je to hezké , že se ptá š, už poprvé jsi se ptal, ale to
nejde tak rychle. Podívej, to bylo malé přepadení, já s tím nepoč ítala, ty jsi na tom lé pe, víš to už dlouho a tě šíš se.
>> Nevě dě l jsem, jak mne přijmeš. Andreas
>> Ale ano, jinak bys sem nepřišel.
>> Má š pravdu, a jak to bylo poprvé ? Andreas
>> No, když jsem přece přišla dolů , mě l jsi tam ještě lidi a
řekl jsi, ať přijdu pozdě ji, a v tu chvíli mi došlo, že se mnou
chceš spá t.
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>> Až tak pozdě ? A odkud jsi to vě dě la? Andreas
>> Nevím, takhle to je se mnou vždycky, pak jsem šla nahoru
a sprchovala se.
>> A dnes? Přece jsem ti říkal, že bych s tebou chtě l spá t
v divoké m rudé m má ku. Andreas
>> To ano, ale pořá d prší, já byla v Kabyni, chtě la jsem si
objednat pokoj, ale musela jsem dlouho č ekat, nikdo nepřišel
a přitom mne napadlo, že jsi ještě nikam na setká ní nepřišel
a já tady má m pendlovat mezi dvě ma hotely nebo co?
>> Já bych přišel. Andreas
>> Ne, ty bys nepřišel, a kromě toho bys to mohl dě lat sá m.
>> Proč já ? Andreas
>> A proč ne?
>> Já přece bydlím v Pejskovicích! Andreas
>> A co je na tom, já jim taky dala svů j prů kaz, kde stojí,
že jsem hlá šená na Slapech.
>> COŽE? Andreas
>> No jasně , co je komu do toho?
>> A? Neptali se tě ? Andreas
>> Ne, samozřejmě ne, jen jednou mne nechali samotnou v
bungalovu, tak jsem šla v noci na recepci, aby mne ubytovali
v jednom z tě ch domů , kde jsou lidi. Vyprá vě la jsem jim, že
má m strach spá t ve své m domě , protože ten už byl jednou vykradený, tak se mi nejprve vysmá li a pak řekli: Má te pravdu,
minulý tý den chtě l ně kdo k Vě ře do pokoje.
>> Teď rozumím, proboha, teď chá pu, proč sem nechceš přijít.
Andreas
>> No koneč ně .
>> A co ty vlastně jsi? Andreas
>> Jsem zrovna tak má lo Ně mka jako Češka, jsem především
č lově k a nejsem žá dná kurva.
>> Já vím, ale jako co se cítíš? Andreas

>> Jako Evropanka, poč kej, až jednou z Evropy vyjedeš, pak
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uvidíš, jak je malá ve srovná ní s ostatním svě tem.
>> Takže ty mluvíš anglicky, ně mecky a č esky? Andreas
>> A trochu španě lsky. Vč era jsem vá m zapomně la říct, že
španě lsky se drink řekne bebida, byla jsem tak šokovaná ,
že na Kazi mluvíš dvojsmyslně . Jí je teprve jedená ct, nebo?
>> To jsem si myslel, že to nechá peš, v tu chvíli jsem si pomyslel, že jsi mladší než to dě vč á tko. Andreas
>> Andy, pocit, že jsem mladší než ty, mívá m č asto.
>> Já taky, ale Ně mec bý t nechci. Andreas
>> Proč bys mě l bý t?
>> Mohl bych se nauč it ně mecky... Andreas
>> To bys nikdy nedoká zal. Já bych ti mohla financovat školu
a až bys pracoval, splatil bys mi to.
>> A co bych tam dě lal? Andreas
>> V Mnichově je taky č eská restaurace.
>> Já vím, Rudi vyprá vě l, že tam chodíte, prominenti. Andreas
>> Toho, co mu to patří, zná m už roky.
>> Moje má ma z Rudiho dostala o tobě všechno, i to, co
nevě dě l.
>> Pořá d ještě ji to nepustilo?
>> Ne, je to horší, než to bylo. Řekl jsem jí, že si tě chci vzít,
mě las vidě t to divadlo. Nejkrá sně jší bylo, když Rudi zač al taky
tak, jako ty: Nezná m ji dobře, jejího psa jsem znal líp. Ten byl
fakt super. Nevadí ti, jaká je?
>> Samozřejmě mi to vadí, ale nikdy v životě o tebe nebudu
bojovat, protože bych vždycky prohrá la. Tvoje má ma je ubohá
ženská , doma má tři chlapy a nerozumí si ani s jedním. Ale
Andy, když myslíš, že to je jenom kvů li mně , tak to se pleteš,
ta by dě lala tyjá tr kvů li každé .
>> Já vím, Evo, dě lá to kvů li každé , a doma nemá tři chlapy,
ale č tyři.
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>> Ten starší pá n, to je její otec?
>> Proč říká š „její“? Proč se nezeptá š, jestli to je otec mé
má my? Andreas
>> Ona mne nezajímá , tak tě vychovala a teď tě bude trá pit
kvů li každé ženě ?
>> Evo, ty má š pravdu, odkud to všechno víš? Andreas
>> Já to prostě vím a navíc je v přechodu.
>> Ty taky? Andreas
>> Ne, Andy, já tak chci žít a proto tak žiji. Nejsem sice žá dná
feministka, ale pro matku od R. jsem taky byla jen ta holka
z kuchyně a teď má m klid.
>> To snad není možné , taky si pomalu zač íná m myslet, že
dě lá ně co špatně .
>> Jasně , že ně co dě lá špatně : Nejprve jsem alkoholič ka, pak
jsem dě vka a až se dozví, že spolu spíme, nechá mne zabít?
>> Neříkej to, prosím, jinak to udě lá . Andreas
>> Nejvyšší č as, abys odešel.
>> Evo, já ti říká m, ta dě lá tolik vě cí špatně . Vzpomíná š si,
jak jsme byli jíst gulá š?
>> Ano, jak jsi olizoval nů ž.
>> Přesně , pouč ovala mne, že to nemá m dě lat a přitom to
sama dě lá , ale ty jsi nic neřekla. Andreas
>> A co jsem mě la říkat? Řekla jsem si, to on už musí sá m
vě dě t.
>> A proč jsi nic neřekla mně ? Andreas
>> Mně je to jedno, to je její vý chova, já tě nevychová vala.
>> A co má m dě lat? Andreas
>> Nejlíp, kdybys na ni na chvíli zapomně l, odjel, ale to ty
neudě lá š, tak to nech bý t.

POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA (PROZATÍM)
Jela jsem k Jeníkovi do Hradiště , prohovořili jsme situaci.
Voda nikde na dohled, a ̌rekl, ž e si več er přijde ke mně do
Pejskovic pro plnou moc. Zavolala jsem do hotelu.
>> Jsem v Hradišti, přijedu asi za hodinu, už se tě ším.
>> Já taky, ̌rekl Andreas.
Už celý den jsem se sama sebe ptala, jak to má m uvé st: praní
špinavé ho prá dla. Když jsem přijela, oč eká val mne především
veliký kus ledu. Kdyby tady přespá ní nestá lo deset marek,
nebyla bych tady. Už naposledy to bylo dě sné ,
co mne č ekalo teď ?
Andreasovi jsem ̌rekla: >> Dneska otevřu prá delnu.
>> Já vá m s s praním pomů žu. Andreas
>> To nemusíte, zvlá dnu to sama.
Přišel več er, sedě li jsme na terase: Zdenka, šé fová , její muž
Franta, jeho bý valá ž ena Lída, která přišla navštívit svou
dceru – Lenka tady chodí do školy, proto tu teď bydlí.
>> Franto, vy má te krá snou bý valku, řekla jsem. Ta mi
podě kovala, momentá lní ž ena se hně vala.
Franta jí pomohl: >> I kdyby to byla pravda, není to, myslím,
moc zdvořilé , říct ně co takové ho.
>> Proč ne, aspoň vidíte, jaký jste chlap.
>> A vy nevíte, že je to nepříjemné ? Zdenka
>> Ne, to nevím. Nepříjemné a navíc nestydaté je, když se
ně kdo hrabe v mý ch vě cech a pak mi o tom ještě vyprá ví. To
není jen nepříjemné a nestydaté , to je drzost.
Vzala jsem silný prá šek na praní, skoro bě lidlo.
>> To oni udě lali? Lída, bý valá ž ena.
>> Samozřejmě . Já
>> No ano, já přece v zahradě pá lím odpad, stejně o vá s vím
všechno. Naposledy tam byl použitý kondom. Franta
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>> No nazdar, já myslela, že nad normá lní ochranou žasne
jen pokojská Blanka ale teď i vy? Já
>> No jasně . Franta
>> No, pomalu se musím ptá t, co proti mně má te? Co to má
všechno znamenat? Naposledy jste mi prodal lá hev becherovky za 500 korun, to taky nemů že souhlasit. To dě vč e, které mu jsem tu becherovku přinesla, mi vyhodilo oknem mé ho
tuč ň á ka, které ho jsem mě la na MACu. Ta už nikdy nebude nic
chtít, ale teď mi koupila ná hradu. Já
>> To bylo kvů li Andymu. Franta
>> Ale bě žte, to není pravda, vím, že jste řekl, to je za ty
pá rky. Ale vy tady žá dné pá rky nemá te. Tak jsem se divila.
Vidíte, Lído, dejte si pozor, kdybyste chtě la spá t s Andym, tak
po vá s budou taky chtít 500 korun. Já
>> Já s ním spá t nechci.
>> No jasně , ale i pro mne je to příliš drahé , řekla jsem.
Andreas si sedl ke mně .
>> Andy, vy jste mi moc drahý, už si vá s nemů žu dovolit.
Stejně jsem se vá s chtě la na ně co zeptat, zapomně la jsem to,
když o mně vaše blbá krá va řekla, že jsem dě vka, komu se má
co zaplatit, a vidíte, už je to tady. Já
>> Vyprá vě la jste to ně komu? Franta
>> Samozřejmě , Jeníkovi, jinak by se mi mohlo stá t, že mi
celý dů m hodí na hlavu a řekne: Veřejný dů m pro tebe stavě t
nebudu. Já
>> To nebylo za Andyho. Franta
>> Jak to, jinak o nič em nevím. Já
>> Ale ano, když tady byl Robby s tím psem. Franta
>> No a, ten je tady skoro každý tý den, sice bez psa, ale co
ten má co dě lat s becherovkou? Já
>> No, víte přece, že v zahradě pá lím odpadky, naposledy
u toho byl lístek. Franta

>> No a? Aha, teď už vím, jaký lístek, a vy jste ho č etl? Já
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>> Ano, urč itě . Franta
>> Pak jste musel tě ma rukama, který ma mi servírujete gulá š,
vylovit ten lístek z použitý ch vložek. Já
>> Takže byl od vá s?
>> Samozřejmě , hodila jsem ho do odpadků .
>> A já nevě dě l, od koho byl, jestli od vá s nebo od ně j. Franta
>> Já ho tam dala, abyste se nemusel koukat pořá d jenom na
zkrvavené vložky, ať má te taky ně co na č tení.
Andreas vedle mě pukal smíchy.
>> No jo, já myslel, že jste s Robbym spala, proto byla ta
becherovka tak drahá . Franta
>> Co je, sakra, vá m do toho?
>> Není to hezké , když spíte s Andym. Franta
>> Jak to mů žete vě dě t? Obrá tila jsem se k Andymu:
>> Ně jak jim ubližujeme, když spolu spíme?
>> Ne, zraň ujete se sami. Franta
>> Andy, ubližuju vá m, když s vá mi spím?
>> Ne, Evo, a já vá m? Andreas
>> Ne, klidně bych si takové zraň ová ní zopakovala. Ale že on
se tam hrabe v mý ch krvavý ch vložká ch, to se mi nelíbí. Já
Lída ̌rekla: >> Ta je vulgá rní.
>> Nevidíte, že by nikdy nebyla vulgá rní, kdyby jste ji neprovokovali? Evo, oni vá s tady nemají rá di, kromě mne, lá ska
k vá m konč í v Hradišti, co říkal Jeník dneska več er, to je přece
jedno, že jste opilá , nebo? Andreas
>> Nemusejí mne mít rá di, mají se jen slušně chovat, jsem
tady host a platím za to. Já
>> Ale když ona mluví tak nestydatě . Lída
>> No jasně , Eva tady nežije a na Zá padě se tak prostě mluví
– řekně te to, Evo. Andreas
>> Prá vě , tam každý mluví, jak chce, i malé dě ti. Víte, kolik
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energie to stojí, pořá d ně komu říkat: Takhle nemluv? A stejně
to nepomá há . Lenka, vaše dcera, ta umí jenom křič et, a vů bec,
je nevychovaná .
>> Evo, řekně te mi, jaké to bylo posledně . Andreas
>> Jaké bylo co? Já
>> Při odjezdu. Andreas
>> Ach tak, to bylo hrozné , podá vali si mě jako fackovacího
paná ka.
>> Protože jste jim řekla, že odjíždíte. Andreas
>> Souhlasí, to bych nemě la.
>> A co bylo? Vyprá vě jte prosím od zač á tku. Andreas
>> No ano, byla jsem se přece najíst v té druhé hospodě .
Mě la jsem za sebou krá sný več er, například jsem se
dozvě dě la, že Toni nemá v krá mě dost ná kupních košíků .
>> Ona ti říká , že má te má lo ná kupních košíků , to si ani já
nedovolím Toni říct, vykřikla najednou Zdenka.
>> Zdenko, nemů žete se kontrolovat? Jmenuje se Eva a
jenom to slyšela v hospodě . Vy jste v krá mě mojí má my jako
doma a má te strach jí ně co takové ho říct a kromě toho:
Eva v tom obchodě ještě nikdy nebyla. Andreas
>> To by ale mě la! Zdenka
>> A proč ? Nemá m zá jem. Já
>> Mě la byste se ale zajímat o Andyho matku. Zdenka
>> Ano, tak mi řekně te, co by mne na ní mě lo zajímat?
Že ho porodila? Všichni jsme ně jak přišli na svě t. Já
>> Eva by rá da, ale proč , když si k ní moje má ma dovolila
ně co takové ho? Evo, povídejte dá l, co bylo potom? Andreas
>> Inu, šla jsem spá t, i když jsem slíbila, že přijdu, ale zaplatit mů žu i druhý den rá no, nebo?
>> Ale jistě . Andreas
>> No, a pak jsem slyšela, jak rá musíte s kbelíkem a odjíždíte, že to musel slyšet každý až do Hradiště . Dostala jsem

o vá s strach, Andy.
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>> Díky, že si kvů li mě dě lá te starosti. Andreas
>> Chtě la jsem jet za vá mi, ale nevě dě la jsem, kam.
>> Jel jsem až na konec dlá ždě ní a tam jsem plakal. Vidíte,
Franto, kdyby byla zamě stnaná ně č ím jiný m, nemohla by mne
slyšet. Andreas
>> A č ím bych mě la bý t zamě stnaná ? Já
>> Oni si přece mysleli, že spíte s Robbym! Andreas
>> Aha, teď mi to došlo, ale já s ním nespala, ten več er jsem
ho vů bec nevidě la. Já
>> A ten lístek? Franta
>> Proboha, Franto, nechte toho, dě lá te takové prasá rny
a ještě o tom mluvíte? Já
>> A odkud vě dě la, že to jsi ty? Franta
>> Přece pozná moje auto. On mi říkal, že spíte s Robbym.
>> Ale proč ? Já
>> Řekl mi to a poradil mi jiné vě ci, například, že od vá s
má m vždycky ně co mít nebo že vá m má m říct, že si vá s chci
vzít. Andreas
(>> Andy, řekla jsem tiše, >> pokud u Robbyho ten več er
byla ně jaká žena, pak to byla vaše blbá krá va. Přísahat na to
ale nemů žu, dveře od č ísla sedm tak vržou, nemohla jsem je
otevřít.)
>> Evo, vzpomíná te si, jak jsem řekl, nech toho? Andreas
>> No jasně , to bylo taky od ně j, radí vá m taky, jak se mnou
má te spá t? Že mi například dá te míň semene nebo tak ně co?
>> Přesně , ale nemě l jsem poslechnout, jsem blbec. Andreas
>> Ježíši Kriste, ta je vulgá rní!!, vykřikla Lída, ta bý valá .
>> Lído, proč poslouchá te? Evo, teď dá vejte pozor. Franto,
vzpomíná te si ještě , jak jste mi radil, jak se má m vů č i Evě chovat? Poslechl jsem vaši radu, jsem blbec, ale Eva, ta ví stejně
všechno. Taky jste mi radil, abych s ní nešel tak rychle do po-
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stele... nebo tak ně co? Andreas
>> Ano, to jsem ti řekl. Franta
>> A Eva to ví. Andreas
>> Odkud? Já to přece říkal, když... Franta
>> Ona ví všechno. Andreas
>> Ale jak to? Franta
>> Tak, a teď řekně te vy, Lído, co jste slyšela. Andreas
>> Já to nemů žu opakovat. Lída
>> Najednou! Co je na tom, vá š bý valý tady radí Andymu,
řeknu to za vá s, řekl mu: Dej jí jenom pů lku své š̌tá vy. Já
>> Evo, já bych to řekl za vá s. Andreas
>> To nemusíte, podívejte, já má m vždycky pravdu a možná
jsem to taky slyšela. Pořá d přece vykřikuje ně jaké blbosti.
A to taky řekl, že si ode mne má te vždycky ně co vzít? Já vá m
dala jen trič ko a pak ještě takový m způ sobem. Díky bohu jsem
na ně m nenechala cenovku, bylo tak levné . Já
>> Dobře jste to udě lala. Pá lilo mne na ků ži, musel jsem ho
dá t té blbé krá vě . Andreas
>> A ona v mé m trič ku přijde do loká lu. Je to vaše kamará dka, Zdenko? Přece jste jí zaká zala vstup, jak to, že sem
mů že dá l chodit? Já
>> Ona sem chodí? Zdenka
>> No jasně , vyhodím ji oknem a ona přijde dveřmi, a Evo,
jak to bylo to rá no, kdy jste odjíždě la? Andreas
>> To bylo strašné , Olda mi řekl: Přivezte příště zase
žvý kač ky pro moji dceru, nebo radě ji ne. Nevě dě la jsem, co
myslí, nechá pala jsem to, pak mi Franta řekl, že jste mrtvý,
když jsem platila. Dě lá m si o vá s starosti a on řekne, že jste
mrtvý. A pak ta becherovka. Bylo to svinstvo. Já
>> Víte, jak to bylo s tou žvý kač kou? Oni řekli, že to vypadá
jako ně co, co by si mohla Kazi strč it ně kam. Kromě toho
říkali, že byste ji snad mohla zná silnit. Ale je to prá vě

obrá ceně , teď je po sezó ně . Teď to řeknu já , Kazi mi ve svý ch
jedená cti letech nadbíhá , ale jak. Eva to vidě la, nemohla to
pochopit, ale je to tak, když potká ně koho, kdo to zneužije, tak
je po vaší Kazi. Ně jaký sviň á k to urč itě nepřehlé dne, jako já .
Tak, to by byla vaše neteř, Franto, a vaše dcera, ú plně stejná ,
jen ji díky bohu nikdo nechce, jak je tlustá , ale všemi
prostředky zkouší mne dostat do postele. Jsem rá d, že jsem
vá m to teď řekl a nechte si svoje dobré rady. Toni, ta už, Evo,
Frantu vyhodila kvů li jeho pitomý m řeč em.
>> Andy, baná n je baná n a vibrá tor je vibrá tor. Já
>> Evo, vy jste super, vy jste fantastická , řekl mi tiše. >> Co
byste řekla svatbě ?
>> Nic, přece hrajeme divadlo, jsme přece staří herci, nebo? Já
>> O. K., řeknu vá m to ještě jednou, až budeme sami. Andreas
>> To nemusíte, už jste mi to říkal. Neexistuje ně jaká kniha
s ná zvem: Byla to fantastická noc? Já
>> Ano, ta existuje, ta je ale o... Andreas
>> ... o bombové m ú toku, dokonč ila jsem.
>> O č em to mluví?, zeptal se Franta Lídy, která sedě la
nejblíž k ná m.
>> Ale, o ně jaký ch atentá tnících. Lída
>> Cože? O jaké m atentá tníkovi? Franta
Pohlé dli jsme na sebe s Andym a ̌rekli souč asně :
>> V Lisabonu.
>> To dě lá me vždycky, pořá d si povídá me o bombá ch
v Lisabonu, nedě lá me to? A Evo, co bylo nejhorší? Andreas
>> Když ten soused v č ervené m svetru na rozlouč enou řekl:
Už vá s tady nechci vidě t! Tu jsem si pomyslela, to přece
nemů že bý t kvů li vá m, Andy, já tě m lidem přece vů bec nic
neudě lala. Já
>> On se vá m taky chce omluvit. Andreas
>> Takže další imaginá rní lá hev becherovky. Já
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>> To nebylo jen kvů li mně . Mysleli, že spíte s Robbym, ale
dnes je mi to jedno, i kdyby jste to udě lala. Andreas
>> Takové vě ci vá m říkají? A pak ještě , že chci zná silnit Kazi,
to přece, myslím, vů bec nejde, ještě jsem neslyšela, že by ženy
zná silň ovaly dě vč ata – už jste ně co takové ho
slyšeli? Já
>> Ne, neslyšeli.
>> No vidíte, s Oldou si to vyřídím, je to hajzl. Já
>> On ale není tady. Zdenka, posmě šný m lasem.
>> No, pak poč ká m, až přijde. Já
>> Jak dlouho tady zů stanete? Zdenka
>> Teď tady mů žu zů stat, jak dlouho budu chtít. Kolegyně ,
kterou jsem zastupovala, se vrá tila z mateřské .
>> Nevě dě la jsem, že ně co takové ho existuje. Zdenka
>> A odkud byste to mě la vě dě t, když vá s to nezajímá ? Já
>> Mě to zajímá . Zdenka
>> To není pravda, jinak byste to vě dě la.
>> Já nelžu. Zdenka
>> Ale ano, říká m vá m, kdyby vá s to zajímalo,
vě dě la byste to. Já
>> Mně by nevadilo, kdyby spala s Robbym. Líbí se mi, jaká
je, nevadí mi na ní vů bec nic. Andreas
>> Jak to, že vá m to je jedno, Andy? Co Evu zná te, jste
dospě lejší, vá žně jší, vy ji má te rá d. Zdenka
>> Ano, miluji ji, chci si ji vzít. Andreas
>> Šampus na stů l. Franta
>> Eva sekt nepije. Evo, chcete si mne vzít? Andreas
>> Rozmyslel jste si to dobře? Dejte mi dva dny na
rozhodnutí, O. K.? Já
>> Proč neřeknete ano? Lída
>> Aby neudě lal ně co, co by se mu třeba pozdě ji nezamlouvalo. Kromě toho, u mladý ch kluků č lově k nikdy neví, nakolik

mají spíše finanč ní zá jmy.
>> To přece č lově k nepozná nikdy. Lída
>> Ta si vá m, Evo, tak nabě hla na nů ž, až to není hezké ,
zasmá l se Andreas.
>> To si říká m taky, ona to nepozná nikdy, její IQ bych mít
nechtě la. Já
>> Co je to? Lída
>> Ale, ně jaký test. Franta
>> Tak tedy, Evo, vezmete si mne? Vá š IQ by stač il pro ně pro
všechny tři. Andreas
>> Opravdu jste si to rozmyslel?
>> Ano, a mů žete se nastě hovat k ná m, chcete?
>> Radě ji vč era, než dnes. Ač koli to nejde. Já
>> Proč ? Andreas
>> Protože dlouho spím a to by Toni nestrpě la.
>> Ale ano, přinesla by vá m snídani do postele. Zdenka,
ironicky.
>> A já bych, až bych vstala, u ní nakupovala
kondomy, ano? Já
>> To nemusíte, Evo, já už je koupím. Andreas
>> Ta je vulgá rní, ̌rekla Lída. >> A říkejte mi Ludmilo.
>> Já myslela, že to je toté ž, Lída a Ludmila
>> A kdo je vů bec ten Jeník, co tady byl dnes več er? Lída
>> Bý valý starosta z Hradiště , ale nebyl oblíbený. Všichni na
ně j nadá vají. Když jsem přišel, už starostou nebyl. Franta
>> Moment, on byl taky starostou v Pejskovicích, nechybě lo
mnoho a Eva byla jeho ná sledovnicí, a oblíbený byl hodně –
kdo na ně j nadá vá , to jste vy, Franto. Andreas
>> Patří to dohromady? A ona mě la bý t starostkou? Lída
>> Paní, než řeknete ně jakou blbost, informujte se! Já
>> Ano, Evo, říkej jí paní, to bude nejlepší. Andreas
>> O té starostce to taky víte? Já
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428 >> Smím to říct? Andreas
>> Samozřejmě , když nikomu neublížíte, já to nikomu
neříkala. Já
>> Ne, to neudě lá m, spousta lidí tady o vá s ví. A mohlo by se
vá m, Franto, stá t, že z Evy bude starostka a bude se vá s
vyptá vat, co tady dě lá te. A nakonec byste tu tak dlouho nebyl,
vyletě l byste odsud. Má m toho dost, rozmyslím si, zda tady
budu pracovat i příští sezó nu. Vy se pořá d ptá te, co tady Eva
dě lá , přitom je tady její sestra, má příbuzné v Bukové , její tetič ka mě la loká l v Davli, ona tady staví dů m, psala
o Gaenzlovi a Mužíkovi, teď je mou přítelkyní a její předkové
pochá zeli z Přestavlk a vy se jí pořá d budete ptá t, co tady
dě lá ? Andreas
>> Proč se mne nezeptá sá m, Andy? Já
>> To prá vě nechá pu, oni myslí, že sem jezdíte je pozorovat.
Andreas
>> A co má m pozorovat, přece jsem vá m řekla, když... Ale co
tady dě lají, že se bojí? Aha, teď to má m, podřezá vají krky,
slyšela jsem, že tady ně kdo ně komu podřízl krk minulý tý den. Já
>> To ne. Franta
>> A co tedy, neříkejte mi to. Ale pokud se mne bojíte, pak
byste mi to mě l říct a já už sem jezdit nebudu. Andy, proto mi
vaše blbá krá va řekla, že jsem dě vka, chtě li tady z toho udě lat
veřejný dů m nebo prodá vají dě vč ata na Zá pad? Díky bohu, že
už na Zá padě jsem. Já
>> Evo, vzpomíná te si na Modřany, byly taky pro Robbyho.
Andreas
>> Já tady Lenku nenechá m, všimla jsem si, že má na vá s,
Andy, spadeno. Lída
>> Tu nebudete moci zavřít, díky bohu je tak ošklivá , že ji
nikdo nechce. Kromě toho, víte, co Eva řekla? Mohla by podobné vě ci pozorovat na libovolné m místě , tady je to přece

všude stejné . Andreas
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>> Jak je to možné , že se líbíš malý m holká m?, zeptal se
Andyho Franta.
>> Asi proto, že jsem malý. Ale Evě je to jedno.
>> To si doká žeme představit. Franta
>> Tak vy nedá te pokoj. Vy jste si mysleli, že pro Kazi koupila
vibrá tor, pokud ho Kazi chce, urč itě doma najde ně co, co si
mů že strč it do té své ... A Franto, když už pereme špinavé
prá dlo: Než jsem se s Evou vyspal, už o tom Olda rozsá hle
vyklá dal, vyprá vě l to jednomu chlapovi, který pak od Evy
ně co chtě l. Eva odešla a on taky, když vidě l, co tím způ sobil.
Andreas
>> Možná odešli spolu? Franta
>> To urč itě ne. Eva č ekala v chodbě , já ji vyzvedl, a kam by?
Eva ani neví, kde Olda bydlí, vá š pes by ji sežral, než by tam
došla. Eva kromě toho říkala, že u ní ně kdo klepal, a já to
nebyl. Andreas
>> Myslela jsem si to, řekla Zdenka a kousla se do rtů .
>> Prosím tě , jak sis to mohla myslet? Franta
>> Ale, on jí jednou zaplatil tolik koly s rumem, až to opravdu
nebylo hezké . Zdenka
>> A co řekla Eva? Víte to ještě ? Andreas
>> No jasně , říkala nedě lejte to, nebudete z toho nic mít.
Zdenka
Franta přestal existovat, vrá til se do země , která by se mohla
jmenovat země zklamané ho vlá dce. Panovalo mrtvolné ticho.
Muž jeho sestry leze za Evou, dcera a neteř by nejradě ji vlezly
Andymu do postele. Nakonec se zeptal:
>> A smím se vá s na ně co zeptat, Evo? Mě l by Olda u vá s
šanci?
>> Urč itě ne. Já
>> Já byl rychlejší. Andreas

430 >> No, o tolik rychlejší jste nebyl, ale já si muže ještě vybírá m, jak č asto to ještě musím opakovat? Já
>> Jste bá ječ ná , Evo! Na té hle ženě mi nevadí vů bec nic,
jen kdyby nebyla tak stará . Andreas
A stalo se to, Andreas ̌rekl naši nará ž ku, skonč ilo to.
>> Andy, nemů žu vá m slíbit, že omlá dnu. Já
>> A co tady teda dě lá te? Franta
>> Ach, nikdy se mi moc nechtě lo sem jezdit, chci to jenom
vyřídit s domem a pak už sem nepřijdu. Já
>> Ještě jsem nezažil, že byste sem přijela rá da. Andreas
>> Jak to, a ten pasá k? Franta
Zakryla jsem si oblič ej.
>> To snad není možné , vy říká te o mé m příteli, s který m se
kamará dím 35 let, že je pasá k? Já
>> Proč myslíte, že mluvím o vašem příteli? Mohl jsem přece
mluvit taky o Robbym? Franta
>> Nikdy jste neřekl, že by Robby byl pasá k, kromě toho
stejně zač al i ten rozhovor tenkrá t, když tady byla ta Andyho
blbá krá va. Já
>> A když jsem přece jen mluvil o Robbym? Franta
>> Musím to opakovat? Přece jste o ně m nikdy neříkal,
že by byl pasá k. Já
>> Přece jsme si slíbili, že to nikomu neřekneme. Zdenka
>> Kdo to slíbil? Já
>> To se mi snad jen zdá , řekl Andreas, >> to snad není
možné , Evo. Oni vá m vklá dají do ú st, co jste nikdy neřekla,
ani si nemyslela. Tenkrá t, když vá m bylo tak chladno a odešla
jste, tehdy jsme si to slíbili. Zdenka dokonce řekla,
že to Frantovi ani nepoví a teď vá m s tím Franta přijde – no,
ně co takové ho, to je neuvě řitelné ! Andreas
>> No jo, vy jste u toho vlastně nebyla. Zdenka
>> Jasně , že jsem u toho nebyla. Teď mi sice tak chladno

není, ale přesto jdu spá t, nudí mne to.
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>> Pojď te, Evo, slíbíme si, že se o tomhle več eru nikdo nic
nedozví, a promiň te, prosím. Franta
>> Prominout vá m nemů žu, choval jste se tak nemožně , až to
není hezké . Chci od vá s jen lá hev becherovky. Já
>> Tu dostanete. Franta
>> Já vím, seberete tu lá hev Andymu. Já
>> Přesně tak. Andreas
>> Andy, je mi jasné , že v tomhle domě nedostanu ani horkou
vodu. A pak by se mi líbilo, kdyby také vaše má ma přišla
s lahví bechera. Já
>> Ale Toni tady přece byla. Zdenka
>> Já to nevidě la jako omluvu. Já
>> Nehně vej se, ale já bych to taky jako omluvu nevidě l, řekl
Zdence Franta.
>> Ach, Franto, vy tady pod tou střechou stejně nic neudržíte.
Zdenka drbe, jako by jí za to platili, Andreas neudrží jazyk za
zuby a o Oldovi si taky myslím svoje, o té kryse. Já
>> A vy? zeptal se Franta.
>> Já ? Za svou osobu k tomu má m ně co říkat? Každý, kdo by
to slyšel, by se divil, proč u vá s ještě bydlím. Já
>> Zeptejte se přece koneč ně , co dě lá , nechte tohle hloupé
té ma. Andreas
>> Co teda dě lá , když ně co dě lá ? Franta
>> Buď te k ní milejší, co vá m udě lala? Andreas
>> Nic, jen by mne zajímalo, co tady dě lá . Franta
>> Už vá m to přece říkala tolikrá t, a kdyby dě lala to, co vy
chcete slyšet, tak by vá m to přece neřekla. Ale nedě lá nic, co
byste nemohl slyšet, mluvte s ní jiný m tó nem, já už to nemů žu
poslouchat! Vy se pořá d budete ptá t, zda Evě vadí ště ká ní
vašeho vlč á ka. Přece vá m hned zpoč á tku řekla, že dá vě dě t,
když ji ně co bude rušit, nebo? Andreas
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>> Ona ale nikdy nic neřekne. Franta
>> To on mi taky říkal, že vá m to má m říct kvů li té svatbě .
Andreas
>> Ale vy už jste mi to přece řekl. Já
>> Souhlasí, Franto, já už jí to řekl. Andreas
>> A vy jste to ně komu vyprá vě la? Franta
>> Ne, zapsala jsem si to do deníku a ten zatím č etl v Bukové
jen jeden č lově k. Já
>> No jo, tak to už je vě c veřejná . Ně co takové ho je jak lesní
požá r. Franta
>> Ne, urč itě ne, ten č lově k v Bukové to urč itě nikomu
nevyprá vě l. Andreas
>> Franto, mi nevadí nic, jenom mi neprohlížejte moje vložky,
a ještě ně co: dveře k sedmič ce strašně vržou. A buď te ke mně
prosím zdvořilejší, já taková doposud byla. Já
>> To tak musí bý t, s tě mi dveřmi, abych vě dě l, kdo přichá zí
a kdo jde. Franta
>> Nesmysl, vů č i hostů m přece musíte bý t diskré tní, nebo? Já
>> Nemusím, a komu se to nelíbí, mů že jít. Franta
>> Ona pů jde, dnes ji vidě l mů j bratr, byla mu sympatická ,
pů jde k ná m. Vyprá vě l, že Zdenka jako by vyrostla ze země ,
když řekla slovo „ruč níky“. Andreas
>> No jistě , to taky nevím, proč jste mu to vyprá vě la. Zdenka
>> Ale bě žte. Má m mu vyprá vě t, že jsem se utřela, když ze
mne kape voda? Já
>> To ne, ale říkat jste mu to taky nemusela. Zdenka
>> Ale ano, Lenka mi nepřinese ruč ník, tak je líná , jen bě há
za Andym, a já to nesmím říkat? Vlezte mi na zá da. Já
>> Za Andym tady bě há te jen vy! Zdenka
>> Ach, vyprá vě jte, znamená to, že u Toni lezu přes plot
nebo co? Já
>> Přesně tak. Zdenka

>> Já ani nevím, jak ten krá m vypadá , nikdy jsem tam ještě
nebyla. Já
>> A co budete dě lat? Franta
>> To vím já . Především jedeme pryč , už taky vím, kam. Evo,
jak jste říkala, že byste rá da jela do země , kde se mluví španě lsky. Co byste řekla na Kaná rské ostrovy? Andreas
>> To by se mi líbilo, ještě nikdy jsem tam nebyla, ani na
Mallorce. Já
>> To je hloupé , když ně kdo tolik cestuje a přitom ještě nikdy
nebyl na Mallorce. Franta
>> Franto, kdybyste byl 18 x na Bali, taky byste nechtě l na
Mallorku. Andreas
>> Aha, tak je to, to jsem nevě dě l. Franta
>> Musíte o mně vě dě t všechno? Andy, já si nepřeji, abyste
o mně vyprá vě l, co vá m řeknu. Já
>> Ale proč se jí pořá d vyptá vá te? Lída
>> Co já vím, asi aby mohli pozdě ji říct, že se vytahuju. Já
>> Už jsem ti jednou říkala, že si má š dá t pozor, Franto.
Zdenka
>> Jak dá t si pozor? Lída
>> Ale, jednou se jí ptal, kolik zemí už vidě la, řekla mu to a
on jí pak řekl, to je ale blbost, sbírat země jako zná mky. Ta mu
dala. Řekla: Vy jste se mne neptal, zda země sbírá m jako
poštovní zná mky, byla bych vá m řekla, že to nedě lá m. Zdenka
>> A kolik zemí vidě la?, vyptá vala se Lída dá l.
>> To je takové č íslo, to nemů žu opakovat. Zdenka
>> Proč ne? Lída
>> Řeknu vá m, to byste pukla zá vistí, a to ona nechce.
Neptejte se mne, já se taky neptá m. Já
Jediná poctivá forma uzná ní je zá vist.
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434 >> Já má m, Zdenko, proti ní ještě ně co. Franta
>> Ach, povídejte. Já
>> Myslím, jako zbraň prostě . Franta
>> Řekně te, co? Já
>> Nejprve ná m řekně te, kde jste všude byla. Franta
>> No, v Asii všude, Burma, 2 x Čína, v Indii 5 x, dojeli jsme
až na Moluky.
>> A tady v Evropě ? Franta
>> Řecko, Turecko, Izrael, Maroko, Španě lsko, ale opice na
Gibraltaru se mi nelíbily, až na severské země a Rusko všude. Já
>> Evo, přestaň te, ať se podívají do atlasu, nebo jim hned
řekně te, kde jste nebyla, to bude snazší. Už vím, co vá m koupím k zá snubá m, babetu. Andreas
>> Tady bych s ní jezdit nemohla, Andy, tady by se mi lidi
vysmá li. Já
>> A tam se nesmě jí? Franta
>> Ne, tam ne, tam všichni jezdí na kole, i manažeři a tak.
Je to ná dherné . Já
Taky pojmy ctnost a mravnost podlé hají mó dě ,
a kdo se neumí př izpů sobit mó dním př edstavá m
své ho století, ten je svý mi souč asníky
zneuzná vá n a pomlouvá n.

>> A proč má te mobil? Franta
>> Protože jsem se odstě hovala z domova a nemě la jsem
vlastní telefonní č íslo a teď má R. svoje a já taky. Já
>> To je ale hloupé . Franta
>> Já pro to má m své dů vody a ty bych vá m nechtě la říkat, co
tedy má te proti mně ?
>> Že se več er bojíte, řekl Franta. To mohl mít jen od R., od
toho monstra. Ach tak, proto nedostanu vodu, R. v radnici na

Slapech ̌rekl, ž e jsem mu dů m ukradla.
>> Ale ale, drbá rna pracuje velice pomalu, to je všechno,
lhala jsem.
>> Jak, všechno? Franta
>> Je to tak mě síc, co jsem se té noč ní mů ry zbavila. Já
>> Jak se vá m to mohlo podařit? Franta
>> V Kašmíru jsem se zú č astnila vá lky a je to, jak už jsem
řekla, zhruba mě síc, co jsem se dozvě dě la, že od té chvíle,
kdy jsem byla v Kašmíru, zemřelo až dodnes 25 000 lidí,
a Kašmír je malý, a tolik mrtvý ch – je to hrozné . Tenkrá t, když
jsem o tom chtě la mluvit, nikdo neposlouchal, všichni říkali,
no a? Tě ch pá r mrtvý ch, tady v Evropě přece taky má me
vá lku, ale teď , teď o tom mů žu mluvit, i když mi to umožnilo
teprve 25 000 mrtvý ch. Má m takový komický pocit zadostiuč ině ní, nevím, zda je to sprá vné , ale patrně ano, teď o tom
teprve mů žu mluvit. Já
>> To je ten sprá vný pocit. Andreas
>> Díky, Andy. Já
>> Gratuluji vá m ke Kašmíru. Andreas
>> Je to fantastické , jsem jako znovuzrozená . Já
>> K č emu jí gratuluješ, k tě m 25 000 mrtvý ch? Franta
>> Ne, to urč itě ne, nechte toho, Franto, to nepochopíte!
Zač al jsem Evu milovat, když se mne zeptala: Andy, co je to za
pocit, co má m? Řekl jsem jí, to je uchvá cení, a okamžik, nešlo
o mne, šlo o její příbuzné v Bukové . Andreas
>> To by mne stejně zajímalo, dě lá to zá mě rně , že neumí
č esky? Lída
>> Jen si to zkuste, bý t 30 let na Zá padě . Andreas
>> To už bych nedoká zala. Lída
>> Pak ji nechte na pokoji. Andreas
>> Ale vypadá to, jakoby to dě lala ú myslně . Lída
>> No jasně , musí to tak vypadat, já už č esky dobře neumím. Já
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436 >> To je ale hloupé . Lída
>> Proč ? Pro koho? Přece tím nikomu neubližuju, že už neumím dobře č esky. Já
>> Škodíte sama sobě . Lída
>> Proč , to nechá pu, přá la bych si mluvit španě lsky tak, jak
umím č esky. To by mi stač ilo. Já
>> Mně taky. Lída
>> No tak tedy, co to tady žvaníte? Na psaní to stač í. Já
>> Proč na psaní? Lída
>> No, Evo, nechte to, když ještě neví, že je lehč í psá t, než
mluvit, pak je to její vě c. Andreas
>> To je pravda. Já
>> Tak kolika řeč mi teda mluvíte? Zdenka
>> Anglicky a španě lsky ne dobře, španě lsky ještě o ně co hů ř,
než anglicky. Já
>> A ně mecky? Lída
>> Jistě , ovšem ně mč ina už pro mne není cizí jazyk, vě řím, že
už ně mecky i přemý šlím. Já
>> Neumíte č esky a navíc jste slepá . Franta
>> To má te pravdu, vidím špatně . Já
>> Ale jak potom mů že jezdit autem? Zdenka
>> Ta řídí mnohem lé pe, než Franta. Andreas
>> To jsem si všiml. Franta
>> Já jezdím slepá , ale co vy dě lá te se svý m porsche... Já
Mů ž ete č lově ka nazvat lhá ř em,
podvodníkem, padouchem – akceptuje to.
Ale ř ekně te mu, ž e je špatný ř idič a bude na vá s hrubý.
>> A já jí teprve musel říct, co to je za auto, ona to nepoznala... jako porsche. A kromě toho má ještě jedno auto
v Americe. Andreas

>> Tak, teď si o tom mů žete povídat do rá na, jestli jsem slepá
nebo ne, já jdu spá t. Já
>> Proč má ještě auto v Americe? Franta
>> V L. A. Já
>> Jak to vyslovuje. Lída
>> Já teď pů jdu. Já
>> Evo, já přijdu pozítří a pojedeme na več eři, O. K.? Kdy
má m přijít? Andreas
>> Přijď te, kdy chcete. Já
>> To je ale hloupé , to č eká ní je hloupé . Lída
>> Skuteč ně ? Já č ekat nemů žu, žiji. Já
>> To jsem si všiml, Eva se zabý vá ně č ím jiný m, to je krá sná
vě ta, kterou jste řekla, Evo. Andreas
>> Mne to umoří, ̌rekla jsem tiše.
>> Dobrou noc.
Andreas přišel, ale bylo to skuteč ně naposledy. Na zač á tku
našich tří dnů , tří tý dnů , tří mě síců jsme si dohodli: Když
řekne, ž e jsem příliš stará nebo já řeknu jemu, ž e je moc
malý, bude konec. A on naši ú mluvu, naši ú stní dohodu vč era
vypově dě l. Stejně bych to brzy udě lala já – pravdě podobně ,
protož e tak malé ho muž e jsem ještě nikdy nemě la, šlo by jen
o dny, než bych mu to řekla.
>> Má m svoji pejskovickou nemoc, řekla jsem.
>> Už zase? Andreas
>> Nemů žu za to.
Zů stali jsme u pettingu a když byl hotový, řekla jsem:
>> A příště jsem na řadě já , ale co to říká m? Žá dné příště už
nemá me.
>> Ne, nemá me, byla jeho odpově ď .
Když jsem byla v koupelně , dal si k nosu mů j svetr a přič ichl
k ně mu.
>> Co to dě lá te, to je mů j svetr.
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>> Já vím, nic s ním nedě lá m, jen k ně mu č ichá m, jak to, že
vždycky voníte tak hezky, ani nevíte, kdy se vynořím a voníte
vždycky, i když se potíte.
>> To jsem si taky vždycky myslela, když jsem ještě byla tady,
že lidi, kteří sem přijedou na ná vště vu, taky vždycky tak hezky
voní.
>> Ně kde jsem tady mě l klíč .
Zač al ho hledat, já mu pomá hala. Když jsme klíč našli, řekl:
>> Zavřu auto a ještě přijdu nahoru.
Vě dě la jsem, ž e už nepřijde, tak jsem ̌rekla: >> Ale nechoď te
takhle domů , má te bundu obleč enou obrá ceně .
>> To nevadí, já se ještě vrá tím.
Ne, milý Andy, to je definitivní konec, já to vím a ty to víš.
Žiješ ale v zemi, kde se neříká vž dycky pravda, i kdyby to
bylo docela normá lní. Tři mě síce přešly a naše afé ra skonč ila,
bě ž zase ke svý m dě vč atů m, která ž á rlí na kaž dou sukni a
musí mít muž e za kaž dou cenu, jako by na tom zá visela jejich
existence. Připouštím, je lepší muž e mít, ale dě lat jen kvů li
tomu jiný m ž ená m ze ž ivota peklo?
Ne, ty do mé ho ž ivota nepatříš.
Druhý den jsem jela k rodič ů m do Bukové , a potom?
Nejradě ji už bych se sem nevracela, kauza Pejskovice
skonč ila... A teď chci domů , do Ně mecka. Snídaně je přece do
deseti hodin, takž e, i když jsem jediný host, musí mi ji
udě lat. Zdenka tam nebyla, kuchař mi řekl: >> Nemá me ale
žá dné peč ivo ani chleba.
>> O. K., pak šunku s vejci bez. Ale řekně te mi, co snídali
majitelé ?
Majitel sá m mi odpově dě l tím, ž e se objevil skoro nahý, jen ve
slipech. No, ně co takové ho, dobrou chuť, pomyslela jsem si,
kdyby tady byli jiní hosté , co potom? Ten si urč itě ani ne-

vyč istil zuby, natož pak aby snídal – a jaké zuby? V jeho
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ú stech jsem ještě ž á dné zuby nevidě la. Má peníze na VW-porsche, ale nové zuby? Omluvil se, já otoč ila hlavu ke straně .
A najednou přišel švagr.
>> Ach, buď te tak hodný a pomozte mi sné st dolů zavazadla,
prosím, řekla jsem, ale tó nem který m by se hodilo ̌ríct:
>> Koukej mi pomoct, blbč e.
Pokoj má m uvolnit do dvaná cti, ať mi pomů ž ou, teď si ještě
odpoč inu. Nikdo nepřišel. Tě sně před polednem jsem sešla
dolů .
>> Má te hotový ú č et? Já
>> Ne, ale pokud chcete, hned vá m ho připravím. Franta
>> Samozřejmě chci, a to už od pů l devá té , to přece víte. Proč
není hotový, jak dlouho to potrvá ?
Vzal do ruky kalkulač ku.
>> Aha, musíte nejdřív vypoč ítat, jak dlouho to potrvá ? Já ,
drze.
>> To ne, ale vy jste přijela v nedě li, to je pě t nocí, nebo?
Franta
>> Není mou povinností vá m říkat, jak dlouho jsem tady byla.
A k Oldovi: >> Vy jste zapomně l, že jste mi chtě l pomoct?
Franta na mne zakřič el: >> Není to hotelový sluha, je to mů j
zamě stnanec, já vá m pomů žu, samozřejmě .
>> Ach, pokud je to tak samozřejmé , tak jste už dá vno mě l
moje zavazadla přiné st, nebo? Ale víte, já bych si chtě la
s Oldou promluvit, pojď te se mnou, hotelový sluho, ven!
Venku potom: >> A koukejte, abyste moje zavazadla donesl
do auta, vy kryso.
>> Proč jste ke mně taková ? Olda
>> Protože jste krysa, s chorou myslí, co vá s to napadá ,
o mně říkat takové vě ci, hajzle.
>> Proč jste ke mně taková , nic jsem vá m neudě lal! Olda
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>> Dejte pozor, abyste nic nerozbil, hezky opatrně do auta.
Jedno vá m řeknu, vibrá tor je vibrá tor a baná n je baná n, a kdo
to neví, je nemocný. Mě la jsem ná ladu nadá vat, koneč ně , taky
to trvalo, než jsem se do ní dostala. Skuteč ně , není to ž á dná
radost, muset se zahazovat s takovou paká ž í, co by mne rá da
mě la pedofilní. Ach, jak milé , teď už je tady taky Andreas.
Když mne spatřil, chtě l hned zase jet, mů j vý raz mu asi
nesignalizoval nic dobré ho.
>> Stop! Skuteč ně šlá pl na brzdu. Pomalu jsem šla k jeho
autu.
>> Ach, vy odjíždíte? Andreas, pokryteč tě jší už bý t nemohl.
>> Ne, jen se stě huji. No poč kej, tebe ten smích ještě přejde.
>> A kam?
>> Přece k vá m! Jeď te napřed, mů ž ete mi pomoct
s vyklá dá ním. Já
>> Nikdy jsem neříkal, že se má te nastě hovat k ná m, přišlo od
rá doby pasá ka s ná tě rem gigola.
>> Ale ano, už přece jeď te! Já
Jel, a dosá hla jsem ještě víc, než jsem chtě la, totiž uká zat
tě mhle chlapů m, ž e i ž ena doká ž e s muž i zachá zet jako muž ,
bez vý hrů ž ek a křiku. Kuchař, švagr a Franta stá li venku a
pokoušeli se na č ernou tabuli napsat Znojemský gulá š.
Zdenka odešla s Lenkou koupit šaty do taneč ních. Aha,
poč kejte, ještě nejsem hotová .
>> Pak mi taky dejte ten gulá š. Já
Vlá dlo ticho, všichni tři byli „šíleně “ zamě stnaní.
>> Cítí se ně kdo osloven?, zeptala jsem se drze tě ch tří idiotů ,
které jsem pozorovala ze sedadla ̌ridič e.
>> Ano? A má m vá m ho přiné st do auta? Franta
>> To bude nejlepší. Už vá s nechci vidě t. Mů žete mi servírovat na terase. Já
>> Ta je zavřená . Franta

>> Ach tak, to už jsem slyšela od vaší ženy, je zavřená , jen
když ně kdo ně co objedná ... U
́ žasná pitomost,
dejte mi to dovnitř.
Co by bylo, kdybych mu ještě řekla, aby si umyl ruce, pokud
se zase hrabal v mý ch vlož ká ch. Odpustila jsem si to, kromě
toho byla má porá ž ka, vlastně to ž á dná nebyla, již v autě . Mé
mě síč ní vý mě šky. Doufá m, ž e mne na hranici nebudou
kontrolovat.
Myslím, ž e kdybych mu to o mytí rukou ̌rekla, riskovala bych
políč ek – ono to i tak stač í. Franta mi musel vrá tit drobné do
posledního halíře a razítko jsem si vyž á dala na kaž dou
ú č tenku zvlá š̌t.
>> Nevím, kde razítko je. Majitel hotelu.
>> Zdenka ho přece nevzala sebou, podívejte se, já má m č as. Já
A tak jsem se doč kala ještě zač á tku Andyho pracovní doby.
>> Andy, přineste mi sklenici vody. Já
Když jsem dostala všechna razítka a najedla se, šla jsem
k pultu, dala Andymu peníze za vodu a chtě la říct kuchaři, ž e
nevaří špatně : >> Pane Honzo... Kuchař okamž itě zmizel
v kuchyni.
K Andymu: >> Nevaří špatně , ale je hluchý jak poleno.
Matky jim dá vají jmé na, se který mi jsou celý ž ivot nespokojeni, jako Sepp Slová k, matky vě dí od kolé bky, co svý m
Honzů m a Pepíků m způ sobí – také jedna typicky muž ská a
č eská zá lež itost. Ženy by si dá vno pořídily přezdívku a v
Ně mecku nikomu nevadí, ž e se ně kdo jmenuje Hans nebo
Sepp. Musí bý t č lově kem. Ale č lově ka bych tady, zdá se mi,
kdybych zde chtě la ž ít, musela hledat jako jehlu v kupce sena.
Jak ž e to bylo? Pro stromy nevidě t les, no, tak jsem tady na
poušti? Ne. Šla jsem ke své mu autu se vztyč enou hlavou a
rozlouč ila se s Pejskovicemi. Zase jednou rá da.
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PRAMEN, DUBEN
>> Co říká te? Že tady má m 40 A4-listů ? Tolik?
>> Ne, to není tak moc, spíš slabší prů mě r. Mnozí jich tady
mají až 7 000.
No, dobrá , jela jsem do U
́ DV. Dokonce jsem bydlela v Pejskovicích. Kuchař Honza, který nemů ž e vystá t svoje jmé no,
vyšel ze dveří:
>> No, má te koneč ně nový vů z? Ten starý křá p jste musela
nechat sešrotovat, co? Ten už nestá l za nic.
Co ví on o mé m autě ? Co ví o lá sce k tomu staré mu křá pu, o
lá sce, o které vě řím, ž e je oboustranná , jak jinak by vydrž ela
dvaná ctiletá honda, která teď stojí v mnichovské gará ž i s nakousnutou hadicí od brzdové kapaliny?
Co ví kuchař o 170 000 na tachometru? O druhé spojce, kterou jsem musela dá t zamontovat teprve při 160 000, a vů bec,
jinak jsem za všechny ty roky musela vymě nit jen jednu
ž á rovku, kterou jsem rozbila tady. Má m mu ̌ríct, ž e jsem jinak
do auta nevrazila nic, kromě hadice k ná drž i? Má m mu skuteč ně říkat, ž e jsem si celkem jistá , ž e mi tady ten starý milovaný šrot nikdo neukradne? Protož e prý se tady hondy
nekradou, kvů li ná hradním dílů m, které jsou moc drahé ? Je to
za dvaná ct let příliš? Jedno svě tlo a spojka, je to moc drahé ?
A ž e jsem tu ž á rovku asi rozbila sama, když jsem tady vjela
do díry na silnici? Má m mu vá ž ně povídat, ž e si R. na cesty
sem pořá d pů jč uje moje auto, ž e se bojím o tuhle hondu, se
kterou jsem teď přijela, která je o deset let mladší, než ta moje,
ž e jsem tady s tímhle vozem neš̌tastná ? Nebo o svý ch obavá ch, ž e se auto od R. přece jen ně komu zalíbí, i přes vyšší
ceny ná hradních dílů ? A ž e jsem sem musela přijet jen proto,
ž e má m rande se svý m pramenem, tím pacholkem? Neřeknu
mu nic, nic by nepochopil. Mož ná by rozumě l tomuhle: Než

jsem vč era sehnala postel pro sebe, našla jsem nejprve gará ž
pro tohle vozítko, protož e hned, když jsem přijela, mi vysvě tlili: >> Víte, tady v Brně se ukradne až 30 aut denně .
A ž e bych nejradě ji to auto, kdyby to bylo mož né , vzala sebou
do postele? Gará ž byla draž ší než moje přespá ní, kdy jsem
stejně sotva zamhouřila oč i, prá vě kvů li tě m krá dež ím. Co on
ví o dohodě , kterou jsem se svou starou hodnou uzavřela, ž e
vydrž í ještě dva roky? Nerozumí nič emu, když o ní takhle
mluví. Pochopil by, ž e hlídač v gará ž i si na noc zařídil komfortní víkendový domek a sotva by zvedl zadek od televize
a teplý ch pá rků , kdyby ně kdo R.ovo auto kradl?
Řekla jsem mu: >> Do mé ho staré ho auta se daly kuny a prokousaly ně jaké hadice.
Podíval se na mne, jako bych prá vě utekla z Bohnic a on byl
tím, kdo mne tam musí za kaž dou cenu dostat zpá tky.
>> Vy tam má te kuny?
Ale co. Aspoň auta tady nekradou, v Pejskovicích, ani srdce
ne. Uvolně ně jsem č etla ta hlá šení, která o mně ten dobytek
podá val. Ale přesto, co tady dě lají, proč se mne tolik bojí?
Nechci to vě dě t, než iji ve své bý valé vlasti, nejsem ani
z finanč ního ú řadu ani policejní špicl, nezneuž ívá m dě ti
a nejsem dě vka, ale proč tohle všechno o mně říkají?
Lež je jako sně hová koule,
č ím dé le ji nechá me kutá let, tím je vě tší.
Abych už sem nejezdila? To se ale dá říct i jinak, natolik ještě
č esky umím. Co jsem musela v tomhle domě zaž ít! V celé m
svě tě jsem takové zkušenosti neudě lala.
Nejradě ji bych to napsala na papírek a ten hodila do Bukové .
dobou si myslím, ž e snad tady komunisti jiné jazyky dali pod
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adat. (Adat /arabsky je označ ení nepsané ho prá va
především v indoné ský ch kulturá ch, používá se ale také v jiný ch islá mský ch a hinduistický ch kulturá ch Asie. Prá vo adat
stojí č asto paralelně ke kodifikované mu stá tnímu prá vu
a ná boženský m prá vním normá m.) A ta řeč přetrvá vá , pořá d
ještě je použ ívá na. Zajímavé je, ž e si mnohdy myslím, ž e
místní lidi té hle řeč i taky nerozumí. A přitom jsem sem pořá d
jezdila, jen s dvaná ctiletou přestá vkou. Ostatně za předpokladu, ž e mů j pramen byl ochoten mne milostivě sledovat a já
dostala vízum. Jinak přišel z velvyslanectví jen ten cá r papíru:
>> Pro č eskoslovenský lid jste nežá doucí osobou.
Podivné , teď si připadá m než á doucí tady v Pejskovicích.
A nejen tady. A v mé m hlá šení by teď stá lo asi tolik: Jistě
smíte přijet, platit své ú č ty, razítko dostanete, jen když budeme
chtít a ná hodou je najdeme. ALE: Bydlet, sprchovat se, spá t,
milovat, parkovat, jíst, produkovat odpadky – to všechno
mů žete dě lat jinde. A musíte si vyslechnout, že jste kurva, že
zná silň ujete nebo požírá te malé dě ti, nadbíhá te našemu č íšníkovi a ještě k tomu jezdíte ve staré m křá pu (což mi ale vů bec
nevadí). Stavíte tady dů m? Bydlet v ně m ale nebudete, že tam
není voda, nikoho nezajímá . Ach ano, ta becherovka za 500
Kč je pro vá s ještě moc levná , kdybyste byla opravdová
Ně mka, to byste se divila. Ale já se už divím až dost. A slyším,
jak Franta ̌ríká : >> Nevě dě la jste, že v životě je třeba za
všechno zaplatit?
Ale ano, jen zatím nemá m zapotřebí platit za lá sku. A za sex,
který se odehrá l jen ve vašich hlavá ch, za ten už vů bec ne,
odpovídá m.
>> Mlč te, teď mluvíme my, vy jste tady nežila, nenauč ila jste
se řeč , která je teď a tady „in“. To je pravda, ale já se ten
č eskokomunistický jazyk ani uč it nechci.
Potřebovala bych ale ještě papír pro svů j pramen, namítla

jsem své mu imaginá rnímu protě jšku.
>> Tak si vezmě te toaletní papír, když ho tam budete mít.
Pokud se snížíme k tomu, abychom vá m ně co přinesli na
pokoj. Pravdě podobně tam ale nebude, protože pokojská bude
mít jiné starosti, například prohledá vat vaše vě ci, abychom
PROTI VÁM MĚLI NĚCO V RUCE. Tak, milá paní, to nejde,
obrá tit o 180° jako korouhvič ka, je třeba žít se starý mi č asy.
>> To musí každý ná rod, řekla jsem tiše.
>> No vidíte, my nezabili šest milió nů Židů , my ne, ale řeknu
vá m, je to od Hitlera svinstvo, že nevyhubil ciká ny, to mu
vá žně má m za zlé .
Chci křič et, vy vyvrhelové lidstva, ale pak si vzpomenu na
svou sestru, která přesně ví, ž e nedisponuji ž á dný m bohatstvím. Přesto je schopná mi na mů j ú č et hodiny vysvě tlovat, ž e na ú dajné bídě , která teď vlá dne, nesou vinu jedině
ciká ni. Řekla jsem jen:
>> Víš, před deseti lety jsi prá vě tak nadá vala na Vietnamce,
ú č et za telefon byl už tenkrá t vysoký.
Diktatura je stá t,
ve které m je drž ení papouška ž ivotu nebezpeč né .
>> Nená vidím Ně mce, opakoval muž u vedlejšího stolu vč era
več er. Byla jsem skuteč ně zahloubaná do mé ho imaginá rního
dialogu a on, aby si byl jist, ž e to opravdu slyším,
to ̌ríkal už potřetí.
Když jsem dnes rá no kupovala meloun, ̌rekl mi prodavač :
>> Je to italský meloun, ale Italy nená vidím.
Slyšela jsem své mlč ení. Byly to má lem ty jediné dvě vě ty,
které jsem v Pejskovicích slyšela. S ký m jsem si taky mě la
povídat? Andreas je se zá ně tem slepé ho střeva v nemocnici.
Franta mne ostatně pozdravil, ale aby se zeptal, jak se mi
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vede, to už by bylo moc. Nevím, kolik bych za to musela zaplatit. To už mi byl milejší tenhle rozhovor beze slov. Škoda,
ž e jsem se nikdy nedozvě dě la, když jsme ještě byli host a hotelié r, proč tak skřípaly dveře od sedmič ky.
Ale s vě domím, ž e za všechno je třeba zaplatit, především
tady, jsem si odpově dě la sama. To nestojí nic. Mož ná si myslí,
ž e jsem tady chtě la ož ivit mrtvou schrá nku, jak vž dycky hlá sil
mů j pramen. V jeho přesný ch zá znamech jsem se doč etla, ž e
jsem nebyla, jak jsem si myslela, navštívit příbuzné , ne, mů j
pramen to ví lé pe. Lž e, ž e jsem přijela do Prahy, abych tady
zřizovala mrtvé schrá nky. Skuteč ně , tak to tam stá lo, v jejich
oč ích jsem byla příliš č asto na hřbitově , kde lež í pochovaní mí
rodič e. Ty svině z StB si nezapsaly jenom hroby, zajímala je
i barva mojí kabelky.
Objekt (já ) stá l v roce 1984, 21. zá ří od 15.02 deset minut,
ná padně dlouho, píše mů j pramen, před jedním hrobem.
Jmé no na ná hrobku bylo Bezruč . Legrač ní, pravda?
Nevím, proč jsem tam tak dlouho stá la, pravdě podobně to byl
obzvlá ště krá sný hrob, ale mů j pramen to zkrá tka ví lé pe.
Píše: Její ná vště vy v Praze slouží jednoznač ně podkopá ní
ČSFR. Ná padně č asto vyhledá vá kontakty se sionisty. A pramen – jediný ž id, které ho v Praze zná m – říká dá le: Pravdě podobně při každé ná vště vě hledá vhodné místo pro mrtvou
schrá nku. Nejsou všechny poštovní schrá nky mrtvé , napadá
mne, nebo snad tehdy mě li komunistič tí a socialistič tí lidé
v ČSFR také ž ivé poštovní schrá nky? Kde jsou, kde ž ijí dnes?
To mů j pramen samozřejmě neví, ale snad to ví Franta a myslí
si, ž e ty ž ivé schrá nky hledá m u ně j v hotelu. Proto ty vrzající
dveře, musí přece vě dě t, kdy opouštím svů j pokoj. Mů j pramen také píše, ž e jsem v hotelu Evropa fotografovala ú dajně
pro reportá ž , ú dajně , jak mů ž e vě dě t, zda je to pravda?
Ode mne, mů j pramen byl souč asně ná š přítel. Vlastně se to

velice podobá tomu, co zaž ívá m teď v tomhle hotelu. Ale dost
smyšlenek, ž ijeme v teplé m míru. Na dalším lísteč ku by stá lo
zhruba: Mů žeš mi dá t všechno, jako příteli. Když přijedu do
Mnichova, smím bydlet ve tvé m bytě a chovat se tam, jako by
mi patřil. Když jsi tak blbá , že mi dá š klíč . Smíš mne také
vozit, kam chci, samozřejmě mne mů žeš vzít do tě ch
nejdražších restaurací. Jsem přece ně kdo, nezapomeň , jeden
z nejlepších. Toté ž v Praze: Ty zaplatíš, bydlíš v hotelu
(a rá da) a přijedeš jen, když já budu chtít, jinak, vždyť víš, ten
cá r papíru (už tenkrá t, když ten papír z velvyslanectví přišel,
jsem se cítila jako vrah nebo ž rout malý ch dě tí). A já tě tady
za to nechá m sledovat. Proč ?, namítá m. No, smíš mne přece
nazý vat přítelem. (Cituji Zdenku: Patří takříkajíc k rodině .)
A mě la bys mlč et, s takový mi elementy jako jsi ty tady doká žeme zatoč it, budeme proti tobě mít vě ci, jaké by tě ve snu
nenapadly. Chci vykřiknout: Ale dě lá te to ještě i teď . Ale pramen tady není a Franta, kdyby se mnou mluvil, by ̌rekl:
>> Neumíte č esky a navíc špatně vidíte. Ale já s tě mahle
oč ima ujela č tvrt milió nu kilometrů . Už slyším tu odpově ď :
>> To by mohl říct každý, my jsme se tady nauč ili řeč moci
a teď ji koneč ně mů žeme uplatnit, a proti komu? Nejlé pe proti
vá m. Tá hně te, nejlé pe tam, odkud jste přišla.
Teď mne napadá , třeba mů j pramen a Franta chodili do stejné
školy? Nerozumím si totiž ani s jedním z nich. Přitom mluvíme všichni č esky. Zapsat, pro mne a za mne na toaletní
papír, a hodit do Bukové , ale pozor, aby to Bukovou nezneč istilo, tenhle hnů j, nad který m tu přemý šlím. Je to sen,
noč ní mů ra, pryč s tím, mysleme na ně co hezč ího. Ano, lesní
pramen, krá sná č istá voda, ach, do prdele, proto mi tady nechtě jí dá t vodu, jsou tak hrdí na svou demokracii. Proč by mi
jinak starosta ̌ríkal:
>> My rozhodneme, kdo vodu dostane a kdo ne.
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Ale jak přišla ta svině , ten komunistický denunciant, k tomu
krá sné mu označ ení „pramen“? Aha, č eskokomunistická řeč .
Dodneška se tady mluví jinou ̌reč í, protož e č eština to není, co
tady tě m lidem v hotelu vychá zí z huby. Přešla jim ̌reč moci
do krve natolik, ž e si dva lidé nerozumě jí, přestož e mají
stejnou mateřštinu? Slova mají jiný vý znam. A celé vě ty.
Mů j pramen. Pokud mu neškodí zasilatelský obchod
(=Quelle), je pramen ně č ím krá sný m, č istý m, z č eho se dá pít,
z č eho se vaří pivo, případně , pokud se jedná o lé č ivý pramen,
slibuje omlazení. Tady ne. Mů j sledovatel, mů j esté bá k, tenhle
padouch si takové označ ení nezaslouž í, přesto je má . Škoda.
Napsat všechno na kus papíru a hodit do Bukové . A než odjedu, chtě la bych se kuchaře Honzy zeptat: Když nechce,
aby mu ̌ríkali Honzo, proč se tak představuje? Což takhle
příště zkusit: Jmenuji se Honda. Existuje kníž ka, jedna
z nejkrá sně jších č eský ch: Honda Cibulků . Ale pak by se jmenoval jako mé auto! Ne, to nechci. A kromě toho tak pan
Baculík č esky říká ž enský m genitá liím. Napsat a zahodit do
Bukové , jinak přijde pan Baculík a ̌rekne: >> Ženská , já si
mů žu slova vymý šlet, jak chci, hlavně aby je č etli jen Češi.
Vždyť víte: Co se doma uvaří, to se doma taky sní.
Ne, odpově dě la bych.
To nevím, protože už nevím, co znamená doma, kdyby mi to
chtě l ně kdo vysvě tlit, nepochopím to, a když mi ně kdo řekne,
to ž e je ta země kolem Prahy, pak to nechá pu dvojná sob.
„Doma“, to pro mne znamená místo, kde se cítím dobře, a
mů ž e to bý t, to vím už dlouho, i v té nejchudší indické chatrč i
nebo peruá nské m slumu. Nebo taky v hotelu, kde už nocoval i
Clinton, všude už jsem jedla svou polé vku
a mnohdy chutnala lé pe, než doma, a nikdo mne neupozorň oval, ž e má m co nejrychleji jít a sníst si svou polé vku
v Evropě . A od té to chvíle je pro mne pramen zase ně co

bož ské ho a ne ten malý č eský zbabě lec, který se pokoušel mi
komplikovat ž ivot.
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PRAŽSKÝ PODZIM '98
Jednoho krá sné ho podzimního dne jsem potkala Helenu. Byla
jsem moc rá da, Helena taky. Hodnotily jsme lidi kolem ná s.
Jsou to skoro pořá d ti samí, tě ch pá r, které Helena nezná ,
jí popisuji v deníku. Dřív, když jsme ještě obě trá vily v tomhle
ná dherné m mě stě své mlá dí, jsme podobné rozhovory vedly
na zá chodě , jinde jsme vě tšinou nebyly samy. Teď jsme sedě ly
v jedné z nejkrá sně jších praž ský ch restaurací, s vý hledem na
Hradč any. Přemý šlela jsem, co bych odpově dě la, kdyby se
mne lidé od okolních stolů zeptali, jaký mezi sebou my dvě
má me vztah. Nejspíš tohle: >> Přá la jsem si takovou švagrovou a proto jsem z ní svou švagrovou udě lala, aniž bych si
vzala toho příslušné ho, totiž jejího bratra. Ona by odpově dě la
toté ž, jen s tím rozdílem, že nepotřebovala své ho bratra, aby
ze mne udě lala svou švagrovou. A pokud ná š vztah potrvá
dé le, dodá m jednou, že je také mou sestrou. Musela jsem se
smá t, když se dala na cestu k té hle kavá rně . Vzpomně la jsem
si, ž e její muž Oleg jednou řekl: >> Kdyby jedna z nich byla
mužem, vzaly by se.
Při jiné přílež itosti ̌rekl: >> Eva se i bez ženicha doká že
přivdat do rodiny.
Nebo tohle tady je taky hrozně moc milé : >> Matky Evě
dá vají své syny, a když nemů žou, tak dcery.
>> Povídej mi, co o tobě zaznamenali?, poprosila mne Helena.
>> Svů j pramen jsem zpracovala tím, že jsem to sepsala,
hrozné , že jsou mnozí lidi natolik drzí, aby se hrabali v tvé m
životě a pak ti nedají možnost, nepostaví se ti č elem, aby ses
s nimi mohla poprat. Kdo mne nemiluje, nesmí mne soudit,
řekla jsem, i když to Helena ví lé pe, než já , ž ila přece dé le
v ČSFR. Vyprá vě la jsem jí, co si ten pes dovolil, ž e mne dokonce zavolal u rodič ů a když jsem přišla k telefonu, nikdo se

nehlá sil. Jen abych vě dě la: Víme o každé m tvé m kroku.
>> Před převratem jsem přece rodič e mohla navštívit, jen
když jsem to nikomu neřekla. Jinak bych si mohla rovnou
vybrat pokoj v base. Byly roky, kdy mi rodič e radili, abych
tě ve vašem vyhnanství v Bukové nenavště vovala, protože by
to, přirozeně , pro mne mohlo mít nepřirozené ná sledky. Já
>> Já vím, vlastně je to pro tebe lepší, že s ná mi papírově
příbuzná nejsi. Helena
Myslela jsem na to, ž e Olega se souč asný m prezidentem spojuje stejné neviditelné pouto, jako mne s Helenou, příbuzenství, i když ne pokrevní, ale duchovní.
>> A víš, kdo byl tvů j pramen?, zeptala se Helena.
>> Ano, vlastně to byl ná š přítel.
>> Vě tšinou to tak bylo, jak se jmenuje? Helena
Řekla jsem jí jmé no.
>> Ach ne, toho zná m. Helena
>> Jak jinak, my zná me jen ty samé lidi, zasmá la jsem se.
>> O to nejde, ale on pro ná s dokonce ně co dě lal. Helena
Mlč ela jsem.
>> Tebe to vů bec nešokuje? Helena
>> Ne, Heleno, já už jsem natolik otužilá , mne už nic
nepřekvapuje. Já
>> Rozumím, asi bych reagovala stejně . Helena
>> Víš, Heleno, já tady jsem nežá doucí osoba, stejně jako
tenkrá t, když jsem vždycky dostala ten cá r papíru z č eské ho
velvyslanectví.
>> Já vím, Evo, ale to nejsi sama. Helena
>> Díky bohu to přestá vá m brá t osobně , jinak bych skonč ila
v blá zinci, co tady ještě budu muset všechno zažít? Já
>> A dů m? Helena
>> Momentá lní stav je takový, že si mů j soused natá hl vodovod, nač erno, celé roky mu nedá vali povolení, tady se tomu
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říká suchá vodovodní přípojka, ale když koneč ně povolení dostal, darovali mu k tomu hned i roury, a dnes je to on, kdo
rozhoduje, zda já vodu dostanu nebo ne, je to všechno jenom
zvů le. Ach ano, už pů l roku má moje stavební plá ny a má k
tomu vypracovat stanovisko, ale nedě lá to.
>> Řeč eno jasně : Neč eká š stanovisko, ale rovnou odmítnutí.
Helena
>> I tak by se to dalo říct. Já
>> Je to smutné , jako by č as zů stal stá t a slovo má zase
vrchnost. Helena
>> Je to tak, jednou jsem tomu starostovi řekla: Tak mi to koneč ně dejte písemně , že žá dnou vodu nedostanu. Odpově dě l,
to vá m nedá m, k č emu to potřebujete? Řekla jsem: Pro sebe,
abych nedá vala tolik peně z za hotel a benzín, netratila tady
dny dovolené , které bych mohla trá vit ně kde u moře. Chtě la
jsem ještě říct, a také proto, abych si ušetřila ty nadá vky,
který m jsem tady vystavena, on ale odpově dě l: To nedostanete
a nad ná mi už není nikdo. Tak to je, tady má každý vů l moc, se
kterou neumí zachá zet. Kafká rna.
Když jsem dů m koneč ně prodala, nový majitel dostal vodu
okamž itě . Tak se tady zachá zí s navrá tilci. No jo, mohla jsem
si to myslet. Přijde Francouz do nebe, pá nbů h se ho ptá , co si
přeje. Prý ženskou, a pě knou, prsatou. Anglič an chce hrad
a Čech? Ale pane bože, říká Čech, mů j soused má takovou
pě knou kozu, s ná dherný m vemenem... Chceš taky takovou?
Ne, já chci, aby mu chcípla...
Pozdě ji jsem se dozvě dě la, ž e i za tím stá l mů j bý valý muž .
Vodu mi nechtě li dá t, protož e na radnici povídal, ž e dů m je
jeho a ne mů j. Urč itě jim ale neřekl, ž e on bydlí v bytě , který
patří mně .
Jednou jsem Olegovi vyprá vě la, ž e když č tu Kafku, má m

pocit, ž e se pořá d stmívá . A jakoby už nemě l přijít den. Líbilo
se mu to. K mý m textový m skicá m o vpá du 1968 ̌rekl:
>> Nikdy jsem neč etl o 20. srpnu nic hezč ího.
>> Souhlasí, a Má ša? Helena
>> Té jsem dala blanko plnou moc, teď abych se třá sla, co s
tím provede. Kromě toho byla jen tak, ze zvě davosti, v mé m
domě , spolu s Janou, která tady teď žije, ta Seppova zná má .
Nechá pu to. Je hrozné to říkat, ale ty jsi jediný č lově k, který se
mnou ještě mluví normá lně . Tví rodič e a ty. Bylo to hrozné ,
Jiří se mohl potrhat smíchy, když jsem mu vyprá vě la, že Má ša
zapomně la na nosník, bez které ho by se dů m zhroutil, chá pal
to jako dobrý vtip, přestože mne to stá lo tolik peně z. Žiji podle
hesla: Když nemů žeš pomoct, alespoň nezraň uj. Bylo to víc
než zraň ující, zase ve mně ně co umřelo, a on to ví.
>> A tvoje sestra? zeptala se Helena.
>> Nic. Přijde den, kdy ti povím, že už žá dnou sestru nemá m
a když se mne zeptá š odkdy, pak to antedatuji k převratu. Já
>> Je mi to líto, Evo, ale i tady je řada lidí, který m se dě jí
stejné vě ci, jako tobě . Helena
>> Díky, to je ú tě cha, musela bych zemřít, kdybych si všechno
tak brala k srdci. Když mi bylo dvaná ct, sestra mi řekla:
V tvé m vě ku mne ná š otec zná silnil. Pak jsem spala jen
s nožem, bá la jsem se všeho, vů bec nikdo mi o sexu nic nevysvě tloval a samozřejmě jsem byla v šoku. Otec si vů č i mně nic
nedovolil, až do té doby jsme mě li krá sný vztah, a já to vyprá vě la jen před rozvodem R., jinak to o mě nikdo nevě dě l.
A R. mě l proti mně super zbraň . Při každé příležitosti na mne
křič el: Ty mů žeš souložit jen se svý m otcem. Nevadilo mu, že
jsem to nebyla já , ale sestra, poprosila jsem ho, aby to neopakoval, ale on to dě lá dodnes, jenže teď jsme rozvedení a já už
nechodím pokaždé zvracet, když mluví o incestu v mé rodině .
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Víš, ti dva, moje sestra a R., ti se nená vidě li, ale ze sestřina
zneužití si každý pro sebe upletl bič , pod který m jsem celé roky
dě lala to, co chtě li. Tady to bylo a je tak, že každý musí mít
ně co, co by proti druhý m použil, i kdyby to nebyla pravda,
hlavně aby to fungovalo. Ti dva bohužel ovlivnili mů j život
a udě lali mi ho tě žší. Tohle dozná ní je souč asně odpově dí na
to, proč jsem takříkajíc vplachtila do vaší rodiny.
>> Evo, to je mi líto. Jsem rá da, že jsi strá vila ty roky s ná mi
jako s rodinou, a kromě toho, už jsem jednou říkala, že jsem
ztratila bratra, zato ale získala sestru. Helena
>> To teď má me společ né , vždyť se taky říká , vždycky když se
ně č eho vzdá š, dostaneš ně co nové ho, pravda? Sestra je o osm
let starší, jí by každý vě řil, i kdyby třeba o mně říkala, že jsem
nalezenec.
>> Nikdy jsi o ní nemluvila. Helena
>> Myslím, že Milan to taky nevě dě l. Když už naše manželství
nefungovalo, konfrontoval mne s tím R. o to č astě ji, přitom to
nebyl mů j případ. Manžel Finy, Jiří, se
mne nedá vno už podruhé ptal, zda jsem byla zná silně na, to
pro mne bylo příliš, teď o tom zač íná m mluvit.
>> Zač ni, poslouchá m. Helena
>> Heleno, nikdo dosud nechtě l slyšet, jak to bylo. Ani jsem
to nikdy nenapsala, ostatně , jak víš, na mů j sexuá lní život to
díky bohu žá dný vliv nemě lo, zasmá la jsem se.
>> Ano, to vím, Evo, zbavíš se toho, když o tom napíšeš,
vě ř mi. Helena
>> Ano, o Kašmíru jsem osm let nemohla psá t a vzniklo
trauma. Já
>> Ale v tomhle případě to mů žeš sepsat hned teď , je dobře,
že o tom doká žeš mluvit, proč vlastně až teď ?
>> Heleno, já bych nezač ala, moje sestra to udě lala. Já
>> Jak prosím?

>> No, skoro. Když jsem se nechala rozvé st, vyprá vě la jsem
sestře, že jsem se toho R. koneč ně zbavila, že se mne tak č asto
pokoušel ušpinit jejím případem, až jsem č asto musela plakat,
spoustu slz, které vlastně byly její. Přece jsem to nebyla já ,
ta zneužitá , ný brž ona. A v té době jsem tady jednou byla se
svou nejlepší přítelkyní, byly jsme v kavá rně , sestra zů stala
s Irenou sama, já musela na zá chod, a Irena mi pozdě ji řekla,
co jí moje sestra vyprá vě la: S takový m č lově kem, který mi
pořá d předhazuje zneužití, bych taky nemohla žít, přece za to
nemohla, že byla jako dítě zneužita. To vě dě la od R. A moje
sestra jí neřekla: Ji ná š otec nezná silnil, to mne. Pravdě podobně mne litovala a poprosila Irenu, aby bě hem rozvodu
stá la při mě . Ta krá va blbá . Moje bý valá přítelkyně mi pozdě ji
neřekla ani slovo a za naším přá telstvím udě lala tlustou č á ru.
Nedá vno se mě ptala ta cizí žena, jak teď říká m své sestře:
A co dě lá Irena? Řekla jsem jí, ta už se mnou nemluví. To
bude kvů li mně , a vyprá vě la mi, co se tenkrá t v kavá rně stalo.
A možná to bylo ještě trochu jinak, než moje sestra říká .
Doká ži si představit, že Ireně řekla: Buď k ní prosím milá ,
mě la tě žký život, ná š otec ji zneužil. Irena, naštvaná , že jsem
se jí za deset let našeho přá telství nevyzpovídala, se mnou
skoncovala a basta.
>> Proboha, proč by to tvoje sestra dě lala?, zeptala se Helena.
>> To je prosté , se svý m tajemstvím, které prozradila dvaná ctileté Evě , mne mě la v hrsti. Kdyby si na mne R. ně kdy
stě žoval, řekla by: No ano, není divu, že to v posteli neklape,
jako dítě byla zneužita, a teď to vyprá ví, jako kdyby se to
opravdu stalo. Tu skrytou zbraň jsem rozpoznala, když jsem se
sestry zeptala: Jak ten hokejista Jiří přijde k tomu, aby se mne
na ně co takové ho vyptá val? A ona se mě pokrytecky zeptala:
A nebyla jsi zná silně ná ? To je to, co doma o mě už dlouho povídá , co Pepík řekl Jiřímu v kabině , a já odpově dě la: Ne, já to
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nebyla, to jsi byla ty, jak se mne mů žeš takhle ptá t? Ta byla
tak vyvedená z míry, byla to ona, kdo mne nechal dodateč ně
otcem zneužít. Mů j otec je dlouho mrtvý, teď o ně m každý
mů že říkat, co chce. Sestra mi řekla, když jsem se jí ptala,
proč ho neudala: Ty jsi byla malá a já bych se o tebe musela
starat, kromě toho jsem chtě la z domu a jak to, že si to pamatuješ? Blá zníš, řekla jsem té cizince, vždycky říká š, že je pozoruhodné , na co všechno si doká ži vzpomenout a teď doufá š,
že jsem zapomně la? Já
>> Ano, to dě lá š, vzpomíná š si opravdu na leccos, co já si už
nepamatuji, sestřenice to taky říkají. Helena
>> Souhlasí, ale díky bohu to není žá dné omezení, je v tom
jenom zá vist, když mi to lidi předhazují.
>> No jistě , ale tady je to jiné . Lidé , kteří v sobě ně co potlač ují, to chtě jí také po ostatních zú č astně ný ch. Typický
příklad je, jak se tě pokoušejí přesvě dč it, že ti dva, co hrají v
jednom hokejové m mužstvu, se prý navzá jem neznají. Musela
bys bý t naprosto praště ná , abys tomu mohla uvě řit. Helena
>> To už jsem zjistila, a pak č ekají, že o tom budeš mluvit, jen
když oni chtě jí, i tehdy, když je to souč á stí tvé ho života – to ale
nejde. Ta žena, co si říká moje sestra, ta ještě řekla: Musím se
R. omluvit. Nato povídá m: Ty se chceš omluvit R.? A kdo se
omluví mně ? Představ si, že bych to vyprá vě la tvojí vnuč ce, té
je teď dvaná ct, taky to nezapomene, co bude živa. Má m to zkusit? Tu byla v šoku, ale z rozhovoru jsem pochopila, že by to
hodila na mne, pro případ, že bych se rozpomně la. Jak bych to
ale mohla zapomenout, když mi to R. celé roky připomínal?
Velice dobře dá vala pozor, abych s ní nikdy nebyla sama, ještě
jsem jí řekla: Víš, já ani nevě řím, že je to pravda. Je to
pravda, proč tomu nevě říš?, zeptala se mne. Protože když
jsem byla dospě lejší, nikdy jsi o tom se mnou nemluvila.
A taky jsem jí řekla, že to chce hodit na mne, proč by se mne

jinak Jiří ptal? A ty, skuteč ně jsi nikdy nebyla sexuá lně
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zneužita?, zeptala se mne znovu. Kdybych byla, udala bych to
prase, co mne zná silnilo, ne jako ty. To jí vzalo řeč , ona prostě
vyprá ví svý m dě tem, že jsem to byla já , a muž mé neteře to ve
Spartě vyprá ví Jiřímu a ten se mne na to vyptá vá ? Nestydatost. Víš, Heleno, já myslela, že je to všechno pryč , že v demokracii nemusíš mít nic proti lidem, ale teď je to ještě horší.
Když proti tobě nic nemají, prostě si to vymyslí. Díky bohu
jsem to nebyla já , a ta cizí žena to chce všechno sepsat? Tak
jsem jí řekla: Ty lži, které ty napíšeš, ty si mů žeš odpustit,
nikdo je nebude č íst. A víš teď , proč jí nedovolím, aby tvý m rodič ů m líbala ruce? Protože je schopná jim naservírovat
ně jaké lži, například, že když mne tehdy nezná silnil mů j otec,
pak Milan, případně ně co podobné ho. Myslela jsem, že
mohu dá l dý chat, i s pramenem, ale mů j osud mi to tak lehké
nedě lá .
>> Kdy jsi ji naposledy vidě la?, zeptala se mne Helena.
>> Vč era jsem tu ženu potkala, vidí mne, já ji, a ona nosem
orá asfalt, namísto aby řekla: Promiň , prosím. Asi chtě la v mé
vesnici nakoupit vajíč ka, jako každý tý den, vždycky musí
kolem mé ho domu. A když se dnes zeptá š Jiřího, tak ti řekne,
že ho nezná , manžela mé neteře. Vtipné , pravda? Hrají v jednom klubu a neznají se? Moje sestra pro mne umřela, ještě
před svou smrtí. Já
>> Já tě miluji, řekla Helena.
>> Já vím, já tě taky miluji, a přesto jsem celý ch 36 let nepovažovala za nutné ti to vyprá vě t, jen když jsi řekla: Proč by tvá
sestra nemě la mý m rodič ů m dě kovat, že tě přijali? Tady je odpově ď . A neřekla bych ti to, kdyby v našich rodiná ch nebyli
oba ti hokejisté . Já
>> Teď chá pu, ale jeden z nich tam brzy nebude, Jiří a Fina
se rozvá dě jí. Helena
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>> No teda, má ně jakou přítelkyni?, řekla jsem posmě šně a
vzpomně la si na jeho blamá ž , na ú č elový sň atek se mnou.
Muž velký ch č inů , jak jej v rodině jednou nazvali, si mne
chtě l vzít, aby mohl zů stat v rodině Brouč ků , tedy v Helenině
rodině , ještě i po rozvodu s Finou?
>> Ano, zhruba dva roky. Helena
>> Jak se jmenuje?
>> Julie. Helena
>> A dá l? Já
>> Nevím. Helena
>> Mů že si teď vzít její jmé no, pak se nebude jmenovat
K-adeřá be-k, ale vlastně jsem to vě dě la, zapomně la jsem,
moje cizí sestra mi to loni vyprá vě la. Fina a Jiří mě li přijít na
ná vště vu na Slapy, ně jak k tomu nedošlo. Pravdě podobně ,
protože se od jisté doby už nesmě li zná t, tenkrá t mi to o Fině
vyprá vě la. Ostatně , rozvod mé neteře, ten už je taky neodvratný. Jednou si hokejista nedal pozor s ně jakou fanynkou
a mů j švagr a moje sestra šli k jejím rodič ů m a žá dali své ho
zetě zpě t. Myslím, že tomu dě vč eti dokonce ně co nabídli.
Bě hem naší poslední rozmluvy jsem jí řekla, tvoje dcera ti
jednou poví, že by bylo bý valo lepší, kdyby jí jejího muže zpě t
nepřivedli, a sestra řekla, už se stalo. Tak daleko už je, i mů j
švagr, a u mne to udě lali také tak. Jen mi nenabídli žá dné peníze. Já
>> Ty se od sestry vzdaluješ. To znamená , že jednoho dne nebudeme mít v rodině žá dné ho hokejistu, ani ty, ani já . A ty
navíc žá dnou sestru, tak jako já nemá m bratra. Helena
>> To mů žeš říct nahlas, moje opravdová sestra jsi ty, odvě tila jsem. >> Tenkrá t, když odvezli to auto... Prá vě v ten
den, kdy Havel a Dubč ek stá li na balkó ně Svobodné ho
slova, dívali jsme se na to v Mnichově v televizi. Mů j švagr
chtě l ně co říct: Tak, teď mů žete taky... Ať chtě l říct cokoli, ne-

mohl, protože ho má sestra přerušila. Nech toho, řekla, teď si
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musím tu vě tu dokonč it sama, od té doby totiž se mnou nepromluvil a když jsem se na ně co zeptala, ignoroval mne.
Druhá pů lka je totiž: Teď se mů žeme vysrat na vaše darovaná
auta, teď už nebudete moct jezdit s vašimi vě cmi. Strč te si do
prdele všechno, co jste ná m dali. Dovolenou na Mallorce,
mnou placenou. Lyžová ní v Tyrolích, znač kové obleč ení, teď
koneč ně mů žeme říct: My vaše almužny nechceme. Na oplá tku
se postará m, nakolik bude stač it má komunistická minulost,
abys tady mě la podě laný život. Nechala jsi ná s tady s komunisty samotné a představ si, já chudá k jsem s nimi musel hrá t
golf. Asi by mi chtě l říct, kdyby se mnou mluvil: Ty kapitalistická svině , zů staň , kde jsi, zmiz! Ty Ně mko, ať je tvů j nový
ná rod tvojí vlastí, a je jedno, že jsi se narodila po vá lce.
odská č eš si to za Hitlera. My si to museli vyžrat, ten krá sný
život v komunismu. A ty jsi byla tak drzá , že jsi přijala zpě t
č eské obč anství? Pro mne už žá dná Češka nejsi, tak ně jak by
mohla znít druhá č á st té vě ty. Ach tak, ještě by řekl: My tě
tady nepotřebujeme, s tvý m přehnaný m smyslem pro spravedlnost. To je odpově ď , kterou bych dostala na otá zku, co
tenkrá t chtě l říct, švagr. Skuteč ně doká zal se mnou od toho
dne nevymě nit jediné slovo.
>> To je hrozné , ale pravdivé , řekla Helena zdě šeně . >> Jako
každý má š i ty svoje hříchy mlá dí, ale nikdy nebyly tak zlé ,
vlastně docela normá lní, ale díky bohu má š mne a mé rodič e,
dosvě dč íme ti, že jsi docela normá lní č lově k, jen emigrantka,
ale to přece není zloč in, vyhnali tě odsud Rusové .
>> Ano. Víš teď , odkud vítr vane, proč nemá m vodu? Protože
ti, kteří mají rozhodnout, zda ji dostanu, jsou patrně jeho
soudruhy. Já
>> Ano. A teď ? Helena
>> Ten dů m prodá m, ̌rekla jsem.
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Byla jsem smutná , ž e jí to všechno musím ̌ríkat, ale ona mne
mohla nejlé pe pochopit.
Byla to pro mou duši oč istná lá zeň .
O hodinu pozdě ji se naproti tomu uká zalo obtíž ně jší vykoupat
tě lo. Zpá tky v Pejskovicích nebyl v mé koupelně ž á dný toaletní papír, z kohoutku netekla voda, sprchovat se nasucho mi
ale nevyhovuje ani v mé m domě , ani v tomhle hotelu.
Šla jsem dolů , v hospodě byla za pultem jen Zdenka.
>> V mé m pokoji neteč e voda, ohlá sila jsem.
>> To je jen ně jaká malič kost, usoudila Zdenka, já přiký vla.
>> Musí se jen přitá hnout šroub, to vlastně není problé m.
Přiký vla jsem. >> Jsem tady sama, Andreas už u ná s není.
Přiký vla jsem, co jiné ho? >> Mě la jsem nehodu, z auta naprostý vrak, jsem tady poprvé , prá vě proto jsme, já ... nee,
kousla se do rtu. >> Jenom jsme mě li zavřeno, protože jsme
nemě li vodu. Přiký vla jsem, vě dě la jsem, ž e její muž by jí nepomohl vé st hotel, i kdyby mě la horeč ku nebo zlomený vaz,
a proč by nemě li mít problé my s vodou, když je má m i já , logické . Ký vla jsem i na tu lež s vodou.
>> A kdybyste byla tak hodná , třeba byste to mohla udě lat
sama. Zdenka
Okamž itě jsem přestala přikyvovat. Podařil se mi ú ctyhodný
kousek, přestala jsem uprostřed pohybu. Když takhle budeš
přikyvovat dá l, prolé tlo mi hlavou, má š najednou v ruce kleště
a hraješ si na instalaté ra!
A skuteč ně jsem slyšela Zdenku ̌ríct: >> Ano?
>> Co ano?, slyšela jsem samu sebe.
>> No, jestli byste to udě lala? Zdenka
>> Co? Moje překvapení bylo gigantické .
>> Ten vodovod, já bych vá m to vysvě tlila. Zdenka
>> Ne, urč itě ne. Já

Jak na to vů bec přišla, co píši, to vidě t nechce, ž e cestuji,
dě lá m grafiku, modeluji, ž e jsem tady mě la bý t starostkou, to
taky nevidí, ale rá da by vidě la, jak pro ni opravuji vodovod?
Musela jsem myslet na to, na co se mne odpoledne ptala Helena:
>> Proč ještě bydlíš v tom strašné m hotelu?
>> Čeká m, až budeme mít s Frantou normá lní vztah hosta
s hotelié rem, odpově dě la jsem.
>> To nebude nikdy. Ty jsi vždycky byla host, ale on nebyl
nikdy hotelié r, ̌rekla Helena.
Jak pravdivé !
Zdenka by si ze mne hladce udě lala dě vč e pro všechno, ale to
ať se mnou nepoč ítá . Jediné , co jsem tady kromě přespá ní
ještě mě la v ú myslu bylo, udě lat si, milá Zdenko, pá r
pozná mek o vašem muž i. V ž ivotě jsem ještě ž ivé ho Oblomova nevidě la, ale Franta, ten by hladce získal v disciplíně
oblomovštiny, kdyby taková existovala, zlatou medaili.
Přesvě dč il mne, ž e Oblomovové skuteč ně ž ijí, na rozdíl od
andě lů . To mě l ale pan Gonč arov pravdu. Ještě nikdy jsem nevidě la, ž e by Franta ně co dě lal. Takž e ptá t se Zdenky, proč to
neopraví on, by bylo zbyteč né . Ten je dokonce tak líný, ž e ani
nesá hne po pá rá tku, k č emu taky, když nemá v ú stech jediný
zub? Mož ná to bylo moc pracné , č istit si zuby, proto ž á dné
nemá . Franta a kleště ? I když mne má fantazie jen má lokdy
nechá na holič ká ch, tady selhá vá . A nehodu jste mě la,
Zdenko? Divíte se, ž e mů ž u řídit, i když tak špatně vidím? Já
se divím, ž e ještě ž ijete. Když jsem sem přijela poprvé , mě li
jste tři super auta a motorku, loni si Frantů v způ sob jízdy
odská kal jeho porsche, z motorky kotrmelec udě lal vá š muž
na podzim a letos? Sama jste musela zjistit, ž e s vaším
řidič ský m umě ním ně co nesouhlasí. Vsadím se, ž e jste
v koutku mysli už převrat proklínala, dá vala mu to za vinu.
Protož e před převratem byl vaším jediný m dopravním
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prostředkem linkový autobus, nemě li jste takový vozový park,
jako ten, který teď docela normá lní cestou decimujete?
A kromě toho, platím za bydlení tady, sice tu a tam mé ně , protož e mi zapomenete ně jakou noc započ ítat. Ale takový m
způ sobem si sbírá m zpě t tě ch 500 Kč za předraž enou
becherovku, kterou jste mi prodali pro Robbyho, se který m
jsem prý spala. Za to pokaž dé vdě č ím vaši neschopnosti
poč ítat. Nemá m tolik peně z, ale přesto si nemusím vydě lá vat
na své přenocová ní tady opravami všeho druhu! Vy mi pořá d
říká te, ž e je to pro mne levné , ale tě ch zhruba 40 cest sem
v posledních šesti letech, z nichž ž á dná nic nepřinesla, to mne
urč itě stá lo druhý dů m. Zatraceně draho tady je a kromě toho
tady obchodujete s city. Nebo co jiné ho je tenhle masochismus, který jsem tady podporovala?
Sebeznič ení, to je tahle ná silná reemigrace, nic jiné ho.
Zdenka odkulhala opravit sprchu.
Zavolala jsem za ní: >> Odpoledne jsem potkala vašeho
přítele Robbyho, taky kulhal, už jsem se ho chtě la zeptat, zda
jste mě li tu nehodu spolu.
V loká le bylo ně kolik hostů , kteří to slyšeli. Pomsta je sladká ,
především, když jednomu takhle vhodně nahrají. Je to skuteč ně pravda, mé přibá jené uklouznutí jsem dnes odpoledne
vidě la kulhat po Hradč anské m ná mě stí.
Zdenka se otoč ila a já jí ještě dodala: >> Přece víte, že ho
vů bec nezná m, to má vadu chů ze pořá d?
Kyselost jejího oblič eje by doká zala zabít spoustu lidí. Ale nemů ž e, já zato pronesla svá první č eskokomunistická slova.
>> Tehdy po převratu, při volbě prezidenta, na Hradč anech,
vidě la jsem tě dole v davu, na hlavě jsi mě la kulicha, takže
jsem tě mohla ú plně skvě le vyfiltrovat, řekla mi odpoledne
Helena.

>> Ano, bylo mi chladno, prá vě před pá r dny jsme se vrá tili
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z Indie, ten kulich jsem si koupila cestou na Hradč any, typicky
č eská pokrý vka hlavy, odpově dě la jsem.
>> Ty jsi ale byla jediná , kdo ho mě l, proto jsem tě mohla
vidě t, a byla jsi dohně da opá lená . Helena
>> Víš, Heleno, že ten kulich je ně co velice zvlá štního?, zeptala jsem se jí.
>> Ne, to nevím, tady se lidmi, kteří ho nosí, celkem pohrdá .
Helena
>> Ano, tady, ale ne ve svě tě . Myslím, že jsem nevidě la
žá dnou zemi, kde bych nepotkala přinejmenším jednoho
č lově ka s kulichem na hlavě . Kromě toho jsem si ho koupila,
abys mne sná z našla. Byla jsem si jistá , že s kulichem tam
budu jediná . Cítila jsem tě za zá clonou, byla jsem ti velice
blízko. Já
>> Ano, já tě také cítila u sebe, byly jsme spolu, i když jsi mne
nevidě la. A s tím kulichem, to jsem nevě dě la. A ty jsi vidě la
celý svě t, dodala.
>> Když v 68. přišli Rusové , zú č astnila jsem se demonstrace
na Vá clavá ku, sedě la jsem na zemi před tanky, které ná s hrozily přejet. Má ma šla kolem z prá ce domů s ná kupní taškou.
A já byla myšlenkami u ní, jako ty na Hradč anech, obě jsme
tehdy breč ely, ale já se z davu demonstrantů nemohla dostat,
bylo to podobně , jako s tebou, ty jsi taky nemohla odstrč it
stranou č erstvé ho prezidenta a volat Evo. Já
>> Je to tak, má ma mi to vyprá vě la, ale ona tě nevidě la,
historie se opakuje, řekla Helena.
Usmá la jsem se na nejmilejšího č lově ka, které ho zná m:
>> Ten kulich byl tajný m poselstvím pro tebe, a protože jsem
se cítila přitahová na tě mi lidmi tady. Dokonce každý hadži ho
nosí, poutníci, svatí muži, kteří navštívili Mekku. A tady? Tady
ho nikdo nemá rá d, jako mne, řekla jsem smutně . >> Teď víš,
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vždycky si tě ponesu ve své m srdci, i tehdy, když se nevidíme.
>> Evo, se mnou je to stejné , a s lidmi tady má m mnohdy
pocit, že kdo je miluje, nemů že bý t dobrý, protože oni sebe
samotné rá di nemají, je to schizofrenní. Helena
>> Já vím, pravdě podobně mne pochopí, až když je zač nu nená vidě t. Stydí se za svou minulost. Ale já je nená vidě t nemů žu.
Protože jim rozumím. Víš, vzpomíná m č asto na Kafkovy knihy,
teprve teď Kafku chá pu, že nechtě l, aby tady jeho díla byla
zveřejně na, vě dě l, že Češi se nepodívají do zrcadla, které chtě l
lidem nastavit, radě ji by oslepli.
Sebedů vě ru získá č lově k tím,
ž e dě lá prá vě to, č eho se bojí a
nasbírá tak ř adu prož itků a ú spě chu.

HOTEL COSIMA
Koneč ně zase tady, krá sný pocit bezpeč né ho ú tulku.
Pejskovice jsem rychle zapomně la. Skoro kaž dý den jsem
poslušně chodila do mé ho milé ho nakladatelství Norden a ž ila
v tomto nejen mnou milované m mě stě . Už té mě ř třicet let.
Všechno bylo, jak má bý t, i ta emigrace. Jednou emigrant,
vž dycky emigrant. Ale pendlovat přes hranice nemů ž u, na to
Mnichov příliš miluji. Vrhla jsem se do prá ce, dojíž dě la na
své m mopedu, vítr při tempu 25 km/h mne opá jel. Už ívala
jsem si relativní ̌rá d tohoto stá tu a přísahala si, ž e se už nikdy
nenechá m využ ívat lidmi, kteří hledí jen tě ž it ze zná mosti č i
přá telství se mnou. Dá le jsem si odpřisá hla, ž e své rodné
mě sto navštívím jen obč as, pracovat a ž ít budu tady. I když už
od převratu uplynulo osm let, nedoká zala jsem s lidmi
v České republice vyjít. Oni zas se nedoká zali vyrovnat se
svobodou. A tak jsem dě lala v magazínu strá nky pro dě ti
a byla tak spokojená , jak jen to bylo mož né . Až jsem si jednoho dne cestou do nakladatelství přeč etla titulek v noviná ch:
HOTEL COSIMA PŘEKONAL LON
̌ SKÝ REKORD
V POČTU SEBEVRAŽD. Koupila jsem si noviny a bě hem
přestá vky si je přeč etla. Já se přece v den, kdy jsem se rozešla
s R., také ubytovala v hotelu Cosima, vidě la jsem, jak se nesmyslně brá ní před sebevrahy, barié rami a mříž emi, a přesto je
hotel nejoblíbeně jší zastá vkou na poslední cestě zoufalců .
Najmou si pokoj, ze které ho pak mohou skoč it dolů , okna
v pokojích jsou bez mříž í. Kdo by také chtě l spá t v hotelu,
připomínajícím vě zení? Já ne. Když jsem tam nocovala,
vlastně jsem byla na ú tě ku ze své ho druhu vě zení. V den X
jsem si z balkó nu v Mü llerstrasse vzala pá r kousků spodního
prá dla, které se tam sušilo, a spolu s koulí Adelaidou jsem je
strč ila do baťohu a odešla jsem, pod paž í houpací síť a portré t
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mé matky. No ano, durman jsem si sebou vzít nemohla, nevě dě la jsem, kde skonč ím, ale slíbila jsem mu: Přijdu si pro
tebe.
Je v ž ivotě urč itý okamž ik,
kdy č lově k musí vstá t a ř íci:
Ano, př esně tohle chci a musím udě lat.
Nastoupila jsem do své hondy a jela. Žá dost o rozvod podaná ,
první ú č et prá vnič ce zaplacený, prá vě zač al rok, který před
rozvodem musíme strá vit oddě leně , tedy jsem se oddě lila.
Po té mě ř 30 letech přá telství a manž elství jsem odešla. Prostě
tak. Vlastně to byla už druhá žádost o rozvod, tu první jsem
po měsíci vzala zpět, protože R. dostal prvni záchvat
roztroušené skleró zu, to už je tak pět nebo šest let. Kvůli špatnému svědomí, že bych bývala opustila manžela na smrt nemocného, jak psal mé právničce, jsem to nemohla udělat.
Auto převzalo navigaci, jela jsem, lé pe řeč eno auto jelo
smě rem k mé mu staré mu nakladatelství. Po té hle cestě jezdila
honda patná ct let. Čtyřikrá t denně . Musela jsem přece
v poledne vyvenč it Miki. Když jsem dorazila do blízkosti
mé ho, ale taky Sašova a Axelova pracoviště , pomyslela jsem
si: Když tam přijdeš a řekneš, že se nechá vá š rozvé st, urč itě se
najde ně kdo, kdo se tě ujme, jako zabě hlé koč ky. Ale prá vě to
jsem nechtě la: aby se mne ně kdo ujímal. Tak jsem se nejprve
zapsala v hotelu Cosima. Nad ná mě stím se nachá zelo nakladatelství Arabella. Teď , když už auto bezpeč ně , ne zas až tak
bezpeč ně , stá lo na parkovišti, vlastně to nebylo parkoviště , ale
vjezd, také jsem kvů li špatné mu parková ní dostala ̌rá dnou pokutu, tedy nyní převzaly smě r mé nohy. Hlava byla nepouž itelná . Volala jsem domá cím telefonem nakladatelství.
>> Haló , Axel, tady Eva.

>> Já vím, kde jsi?
>> Volá m z kantý ny a koupila jsem si kolu s rumem, to je taky
dů vod, proč ti volá m, aby ses nelekl, kdybys si přišel dolů
ně co koupit.
Byly to roky, kdy, dá se ̌ríci, jsem si svů j zamilovaný ná poj
dá vala v kantý ně kaž dý den, jako Axel svoje pivo.
>> Já bych se nepolekal, ale bohužel nemá m č as přjít.
>> Nevadí, na tenhle tý den má me stejně domluvený kuleč ník,
kdy by se ti to hodilo?
>> Dneska jsem pozvaný na več eři, zítra jdu na koncert,
mů žeme se vidě t v poledne.
>> Zítra v poledne jdu k prá vnič ce, pozítří k internistovi.
>> O. K., tak ve č tvrtek, když se odsud dostanu vč as, nebo
v pá tek. Pá tek by mi byl milejší. Evo, bojíš se své ho muže? Axel
>> Bá la jsem se, jsem rá da, že jsem ho opustila, dneska
zač íná ná š předrozvodový rok, jsem rá da, že už ze mě nemů že
dě lat toho č erva, jaký m jsem dnes.
>> Nejsi žá dný č erv, ale pak má š strach ze mne! To vím.
>> Ne, nemá m.
>> Ale ano, má š!
>> Ale Axel, jak bych mohla? Jsem s tebou přece rá da.
>> To vím, jsi se mnou rá da, ale přesto se mne bojíš, vím
všechno!
>> Ne, nebo přece, poč kej, ně co na tom je. Když se nad tím
zamyslím, mnohdy se bojím, protože si myslím, že jsi inkarnací Gustava – prosím tě , Axel, když už všechno víš, proč jsi o
ná s musel přemý šlet? (Gustav Meyrink byl ně jaký č as naším
oblíbený m spisovatelem.)
>> Nepřemý šlel jsem o ná s, jak jsi na to přišla? Nemá m to
zapotřebí. Jak jenom jsi na tohle přišla?
>> Protože to byl ná š nejkrá sně jší več er a já přece nechtě la
slyšet vý sledek tvé ho letního zamyšlení, mně by to nepomohlo,
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tak č i tak. Já
>> Ne, nemusel jsem, řekni mi, prosím, ně co z tvé knihy, už se
tě ším, až ji budu č íst.
>> Například o paralelá ch v našem vztahu, když ty pereš, já
peru taky, když nefunguje tvů j telefonní zá znamník, nefunguje
ani ná š, když přijdu a má m ně co na hlavě , musíš mít ně co na
hlavě taky ty. Nebo jak jsme hrá li kuleč ník, oba stejně špatně ,
stejně dobře. Víš, co jsem napsala o té scé ně u tebe v předsíni,
když jsem pro tebe přišla? Byli jsme rá di, že se zase vidíme.
>> Ne.
>> Že to vypadalo, jako když se dva pejsci radují a vrtí
ocá sky tak, až ty ocá sky zač nou rotovat a pejsci vzlé tnou
a krouží kolem sebe ve vzduchu. Já
>> To je hezké , a kde bydlíš?
>> V hotelu Cosima.
>> Ach, jen se vystě huješ z domu a už bydlíš tak přepychově ?
Evo, ty dosá hneš všeho, musíš si to jen č asto a skuteč ně přá t.
>> Kdybys vě dě l, ještě dopoledne jsem chtě la jít do ženské ho
domova, Doris mi dala telefonní č íslo. Mů j ještě manžel ale
říká , že skonč ím pod mostem.
>> Ty pod žá dný m mostem neskonč íš, ale život sestá vá ze
vzletů a pá dů , skoro jako romá n. Axel
>> Je možné to tak vidě t, říká m ti, já si musím jen sednout
k poč ítač i a psá t.
>> Napsala jsi ještě ně co, řekni mi ještě ně co, prosím.
>> To, co jsem napsat chtě la, je hotové , ostatní musí poč kat.
Konč í to tvou ná vště vou v nemocnici. Axel,vzpomíná š, jak jsi
odešel?
>> Ano, chtě l s tebou mluvit doktor, co říkal?
>> Ach ano, když jsi nakonec přece jen odešel, řekl mi, že
pokud chci dá l žít, musím opustit své ho muže. Pravdě podobně
mu R. vysvě tloval, ž e simuluji. Toho se bojí nejvíc, ž e by

ně kdo mohl bý t vě tší simulant, než on sá m.
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>> A dá l...
>> No, já mu řekla, že má m přá tele, že tady například jeden
byl dnes odpoledne. On mi povídá , odejdě te s ním, já na to:
To nejde, pane doktore, on miluje mé ho ducha, moje ruce...
co s nimi dě lá m.
Axel na všechno přisvě dč il a řekl: >> Dá l, prosím!
>> Dá l jsem řekla: Dá vá mi tolik, že si to ani neuvě domuje,
pane doktore, ale ná š vztah konč í na prahu ložnice. Řekl ještě :
vy už to zvlá dnete...
>> Samozřejmě to zvlá dneš.
>> Copak?
>> No, to s tím prahem ložnice.
>> Axel, já to nechci ZVLÁ DNOUT, to musíme oba chtít!
>> Ale já to chci.
>> O. K., pak podnikneme malou cestu nebo pojedeme
k Ralfovi do Salcburku, ale já ... já myslela, že to nechceš.
Kdykoli jsem se ti přiblížila, vždycky jsi se stá hl. Já
Ralf byl Axelů v přítel, fotograf jako R.
>> Ano, ale chci to, jen jsem myslel, že ty zač neš.
>> Ale, Axel, já se taky ještě ú plně nezbavila chlapeč ka.
A pak jsem taky doktorovi řekla, že k tobě nemá m žá dné
požadavky.
>> Ale ty mů žeš mít, zač ni, zač ni, proč jsi mi o tom lé kaři
neřekla už před mě sícem?
>> K č emu, k č emu, Axel?, zeptala jsem se hlasitě .
>> Nekřič tak, abych s tebou mohl odejít.
>> Ach, Axel, co myslíš požadavky? Například, že jiná by se
už dá vno nastě hovala k tobě ? Myslíš tohle? Ale já dvakrá t
byla u tebe bez ohlá šení a pokaždé to byl prů švih.
>> To ano, ale to byla ná hoda, já chci, aby ses ke mně nastě hovala.
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>> Ne, to neudě lá m, stejně jsi říkal, že jsi rá d sá m a tanč íš
a dě lá š muziku a tak.
Axel nikdy netanč il, ale když jsme byli spolu, v poslední době
hodně , č asto říkal: Tanč ím; tím chtě l jen říct: Já tě tak miluju.
Jednou mi ve vší vá ž nosti řekl: Teď až uklidím, budu trošič ku
tanč it.
>> Ano, ale já vím, že mi dá š dostatek volnosti, ano,
například, co chceš teď dě lat?
>> Nevím, možná pojedu do Vídně k Heleně nebo do Prahy.
>> Já pojedu do Vídně s tebou.
>> Mohl bys žít a pracovat ve Vídni?
>> Samozřejmě bych mohl ve Vídni žít a pracovat.
>> To je dobře, já má m ve Vídni přá tele, skoro příbuzné , jak
to stojí v té knížce, co jsem ti posledně přinesla,
ta mluví o nich.
>> To jsem nevě dě l.
>> To je přece rodina, která mne vychová vala.
>> A Praha?, zeptal se Axel tiše.
>> Taky kvů li Praze jsem dnes své ho muže opustila. On říká ,
že jsem mu ukradla dů m, v mý ch zavazadlech jsou spacá k a
houpací síť.
>> Co sis ještě vzala sebou?, zeptal se Axel.
>> Portré t své matky, kouli, noč ní košili a brý le na č tení.
>> Nezapomně la jsi nic?
>> To přece nevím, poč kej, ta andě lská trumpeta tam ještě
zů stala, ta dneska dostala č esnek, má mšice. Ale ve č tvrtek si
ji odnesu, to tam ještě pů jdu, R. jede na tři dny pryč a já
musím hlídat kocoura.
Ten durman mi před č asem vě noval Axel.
>> A pak R. ještě uvidíš?
>> Ne, zase odejdu, kocoura pak vezmu sebou, i ten durman.
Axel, musím konč it, teď přijde Doris a já bych s ní chtě la mlu-

vit, zeptat se jí, zda bych u ní prozatím mohla bydlet. Ještě
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ně co, chtě la bych zase mít svoje jmé no, pak se budu jmenovat
Lexa, přijal bys moje jmé no? AXEL LEXA zní tak krá sně , to
všechno mi říká ten papír.
>> Nezá vazně ano.
>> Nech ná s přece blá znit, v tomhle telefoná tu jsme řekli
tolik, že na jednom nebo pá r...
>> ... blá znovstvích už nesejde, dořekl Axel druhou č á st vě ty.
>> Axel, nakonec má m jednu hloupou prosbu: Mohl bys mi
zapsat tenhle hovor? Potřebuji to pro svou knihu, tvoji knihu,
naši knihu, v nejbližších hodiná ch nebudu mít klid
a nedostanu se k poč ítač i.
>> To není žá dná hloupá prosba, udě lá m to rá d.
>> Ty taky chceš, aby naše kniha mě la happy end?
>> Ano, to chci, přá l bych ti krá snou noc s tvou koulí.
>> Dě lá š si legraci nebo co?
>> Ne, pro tu kouli tě má m ještě radě ji.
>> Co jsi říkal?, zeptala jsem se, i když jsem rozumě la
velice dobře.
>> Že tě má m ještě radě ji.
>> Já tě taky má m rá da. Ciao, Axel.
>> Ciao, Evo.
Tak to tehdy bylo. Po rozhovoru s ním mi Doris, už rok
vdova, nabídla, abych bydlela u ní. Doris byla v nakladatelství
předsedkyní podnikový ch odborů a já ji autem č asto vozila
domů , protož e taky bydlela ve Schwabingu, kousek ode mne.
Ještě řekla, poté co bezú spě šně telefonovala s Axelem:
>> Bě ž do Cosimy a opij se, to se při rozvodu dě lá .
Proč Axelovi volala bezprostředně po mé m hovoru s ním,
jsem nepochopila a nechá pu to dodnes. Ještě jsem na ni
volala: >> Nedě lej to!!! Nepomohlo to, asi si vž dycky
myslela, ž e starší musí mít pravdu nebo co. Krá va blbá .
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Šla jsem do hotelu Cosima a zavolala tenkrá t už jenom Ireně .
Irena byla moje kamará dka, myslela jsem si, až teď je mi
jasné , ž e vlastně byla pouze ně kdo, kdo mne chce doprová zet
jenom pokud se mi daří dobře. V okamž iku, kdy se objevily
problé my, byla pryč . A dů vod k ukonč ení našeho přá telství jí
poskytla má šílená sestra. Ale to všechno jsem tehdy ještě
nevě dě la, až nyní, když s pož itkem a s nohama na stole popíjím ká vu a č tu noviny.
Četla jsem č lá nek o poslední mrtvé , byla to kadeřnice, 33 let
a neš̌tastně zamilovaná . Na fotografii se smá la krá sná tmavovlá ska, upravená , ale nevý razná . Vzpomně la jsem si na Axela.
Dvě z jeho přítelkyň byly kadeřnice. Tu jsem dostala rá nu, po
vě tě , ž e jde o 22. letošní mrtvou, která si v hotelu Cosima najala pokoj s cílem spá chat sebevraž du. V souvislosti s jejím
skokem ze 21. patra byl zatč en její lé č itel. Nebylo tam jmé no,
ani iniciá ly, ale já si byla jistá , ž e to mů ž e bý t jen ON. Vstala
jsem, abych si od tiská rny přinesla zkušební vý tisk layoutu,
který jsem dě lala vč era, a cestou jsem si myslela jen
ó ne, ne, on přece není vrah.
Když jsem tehdy z kantý ny přišla do hotelu Cosima, skuteč ně
jsem se opila, podle rady Doris. Druhý den jsem se probudila
– ale kde, já přece v noci vů bec nespala... nevím, co jsem
dě lala, ani co jsem si myslela. Žá dný div, má hlava nebyla ten
den k použ ití, vedení mé ho vč erejšího koná ní jsem předala
hondě . Auto to nedě lalo špatně , naopak – skvě le. Jinak tady
taky nikdo nebyl, aby mne podpořil v den rozchodu. V noci
jsem musela strašlivě zvracet a kolem poledne jsem zavolala
Axelovi.
>> Vč era jsi řekl, že mohu zač ít s požadavky vů č i tobě , tak mi
prosím o polední přestá vce přines tablety na spaní a lá hev minerá lky.
>> Ale nemá m moc č asu.

>> Nevadí, já jen, že nemů žu vyjít z pokoje. Má m ubreč ené
oč i a vů bec, nejdřív bych se musela vyspat.
Stá la jsem opřená o parapet a č ekala na tablety, mů j krevní
obě h po spoustě koly s rumem už jen dobíhal, srdce mi bušilo
a č elo jsem si opírala a chladila na protisebevraž edné mříž i.
Dole vypadal jako všichni ostatní lidé – mravencovitě . Teď
v poledne byla na Ná mě stí Rů ž ové ho kavalíra spousta takový ch pracujících mravenců .
Kvě tiny nenesl v ruce ž á dné , zato snad ty tablety. Přišel nahoru do 19. poschodí, udivil mne chlad, který z ně j vychá zel.
Byl horký srpnový den, ž e by to bylo mý m krevním obě hem?
Tak č i onak, zamrazilo mne.
Stá li jsme na balkó nu a shlíž eli dolů na mě sto.
>> Nemá m to rá d, když o mně v kantý ně ně co vyklá dá š, řekl.
>> Co jsem mě la vyklá dat? Zmateně jsem na ně j pohlé dla
a zapřemý šlela.
>> Jenom jsem Doris řekla, že mne miluješ.
Přestá vka.
Nic jsem nechá pala. Ač koli přece, přinejmenším jsem teď
vě dě la, proč mne zamrazilo. Pomyslela jsem si, ž e poprvé
bylo v našem vztahu ̌reč eno ně co, co bylo 23 let tabu.
Totiž , co my dva k sobě navzá jem vlastně cítíme. Ach bož e
milý, a byla jsi to ty, kdo to řekl. Co udě lá ? Přijde facka nebo
polibek? Doufá m, ž e mne neshodí dolů nebo neskoč í sá m.
Hlavou se mi honilo všechno mož né , ale pravdě podobně
přece jen nemá m tolik fantazie, protož e co přišlo, to bych
opravdu nikdy neč ekala, nevešlo se to na šká lu mý ch představ
o jeho reakci.
>> A co je na tom, že tě miluju?, řekl Axel tiše.
Zaslechla jsem zvuk z vedlejšího balkó nu, ně kdo upíjel ze
sklenice. Takž e nejsme sami, ně kdo poslouchá ! Ale už bylo
pozdě . Bez ohledu na ztrá ty a rizika jsem odpově dě la docela
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hlasitě : >> No, co už by na tom mě lo bý t? Já tě přece také miluji.
Ach, bylo to zvlá štní. Já v tu chvíli myslela, ž e by facka pořá d
ještě mohla přijít. Ač koli...
Ne, nepolíbil mne, tableta zač ala pů sobit. Šla jsem do pokoje
a lehla si na postel, nebezpeč í nebo oč eká vá ní objetí, č i snad
dokonce, ž e by přišel za mnou do postele, taková mož nost
tady nebyla ani na vteřinu. Přihlíž ela jsem, jak ještě pořá d
stojí na balkó ně . Teď chtě l zpá tky do pokoje, ale dveře balkó nu SE JAKO SAMY OD SEBE ZABOUCHLY. Zvenč í
nebyla klika a tak tam stá l a hledal cestu ke mně .
Smá la jsem se, i v nitru, a nechala jej malič ko podusit,
než jsem jej pustila dovnitř.
Koneč ně jsem mu otevřela. Jen vešel do pokoje a sedli jsme si
ke stolu, spustil: >> Teda takový tyjá tr, jako s tebou, jsem
nemě l ještě se žá dnou z mý ch kamará dek!
Poprvé v ž ivotě hovořil dialektem.
>> Patrně jsi ještě se žá dnou nežil 25 let v manželství, jako já
se svý m mužem.
>> Souhlasí, zasmá li jsme se.
Stropní lustr s nepřimě řeně veliký m stínidlem ná m zakrý val
oč i, oba jsem vidě li jen ú sta toho druhé ho. V tom, co ná sledovalo, také místo pro oč i nebylo. Byl to ná š první vě domý dialog duší. V té hle vteřině , myslím, se zrodil způ sob, jaký m
jsme pozdě ji mě li hovořit o našich nejzá važ ně jších té matech.
Když už jsme ně kdy byli nuceni mluvit spolu vá ž ně , dě lali
jsme to bez oč ního kontaktu, jinak by z toho nic nebylo, nad
vá ž ností okamž iku bychom se vž dycky rozesmá li. Tak dobře
jsme se znali. Říká se přece, ž e s kolegy č lově k strá ví víc
č asu, než s partnerem. A tak bychom byli špatní kolegové a
přá telé , kdybychom to o sobě nevě dě li. Teď jsme se pokoušeli
hovořit o naší společ né budoucnosti, z emocemi nabité ho hovoru si ale pamatuji jen ú trž ky. Jistě vím, ž e Axel nasadil tó n,

který m se pokoušel situaci svý m způ sobem ovlá dnout.
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Pravdě podobně se stydě l za to, co mi vč era řekl o tě ch
pož adavcích. Neříkal, jak by mě ly vypadat, a já nevě dě la, jak
vysoký ú vě r mi povolil. A i kdybych to vě dě la, kvů li dlouholetý m pož adavků m a ná roků m, ovšem kladený m na mne, jsem
přece dnes opustila domov. Tak č i onak, v jednu chvíli pak
Axel zase odešel do prá ce a já se o den pozdě ji nastě hovala
k Doris – vč etně durmanu. Ten také ono lé to kvetl na jejím
balkó ně a ne v Axelově zahradě .
Přemý šlela jsem, co udě lá m, pokud je to skuteč ně on, kdo
tady byl nyní zatč en. Ta historka je přece tak neskuteč ná ,
ž iješ, nebudeš moci nikdy doká zat, ž e se tě ně kdy pokoušel
zabít. Napadlo mne, ž e asi mě la peníze, které mu odká zala,
chudinka, ne, to nemů ž e bý t pravda, blá zníš, nikomu volat nebudeš. Co bys taky ně komu chtě la vyprá vě t? Všude stojí, ž e
se hypnó zou nedá dosá hnout, aby hypnotizovaný udě lal to,
co udě lat nechce. Zase jsi tady jediná , která tomu nevě ří.
Jednou, když jsem cosi dě lala pro Focus, jsem o č lá nku hovořila telefonicky s redaktorem č eské tiskové agentury. Řekl
mi: >> Jste přece noviná řka, mů žete si tam přimyslet,
co budete chtít.
>> To nejde, tady se tak nepracuje, všechno to musí souhlasit,
mů j šé f ode mne vyžaduje jen pravdu: Fakta, fakta, fakta,
odvě tila jsem.
>> Milá paní, pokud jsou do toho zapletení Rusové , mů žete
vě řit všemu, i tomu, co si vymyslíte, ti byli vždycky perfektní
ve všech oblastech špioná že.
>> Co třeba myslíte, například? Já
>> No třeba když se zřítí letadlo a nejsou žá dné dů kazy technické zá vady, mů žete si bý t jistá , že šlo o hypnó zu.
>> Ach, bože. Já
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>> Nemusíte se křižovat, tak to je. Mů žete tam napsat
všechno, co se vá m bude hodit.
Pozdě ji jsem č etla knihu,ve které byla teze muž e z Prahy
potvrzena. Stá lo tam: Lé č itel, kouzelník, guru nebo psychoterapeut, esoterik, mů ž e u lé č ené osoby dosá hnout jen toho,
co dovolí její podvě domí. Až posud v pořá dku, ale ve zmíně né
knize se píše také toto: Prá vě z tohoto dů vodu je proband
vž dy zodpově dný za své jedná ní. Aha, tak to tedy je. Pokud ta
ž ena skoč ila v hypnó ze s 21. patra, bylo to v souladu s jejím
podvě domím, chtě la to, basta? A ti, kdo o tom vě dě li, si myjí
ruce? Myslela jsem na Manis, také na sebe, kdybych skoč ila,
všichni by řekli jen: Ach, to jsme nevě dě li, že je to s ní tak zlé .
Pak se to řídí jen svě domím příslušné ho č lově ka, zda se cítí
vinen nebo ne. A nakonec je to stejně vina toho, kdo skoč il.
Konec, basta, v tomhle mě stě jsou ještě i jiní lé č itelé a terapeuti. Zapomeň na to! A zapomně la jsem.

ŠKOLA
V nakladatelství Norden jsem pracovala celkem 18 mě síců , ž e
příslušné oddě lení bude jednou rozpuště no, jsem vě dě la. Jednoho več era ně kdy v té době jsem vidě la pořad o školá ch,
vyuč ujících multimé dia: >> To by bylo ně co pro mne.
Dalekosá hlý dů sledek struč ný ch slov: o rok pozdě ji jsem
sedě la v jedné z nich. Ve třídě ná s bylo deset ž á ků . Vlastně jedená ct. Ale zač nu od zač á tku. Ředitel školy a pozdě ji všichni
docenti ná s nechali předné st krá tký ž ivotopis. Tak jsem se
dozvě dě la, ž e muž jmé nem Alexandr se narodil v Rusku, jiný
muž v Kyjevě a třetí v Karlový ch Varech a Eve Bö hme ž e 13
let pracovala pro Rá dio Svobodná Evropa. Když jsem to
slyšela, samozřejmě se mi zvedaly vlasy v zá tylku. No jo,
neblá zni, v RFE museli bý t i hodní lidi.
Tu Eve jsem pá r dnů před vá nocemi vzala k sobě domů . Bydlela ve stejné č tvrti, jako já , tak jsem ji denně vozila domů .
Ten den ale jsem jí chtě la ně co uká zat na MACu, takž e šla nahoru. Urazily jsme pá r lahvinek vína, R. tam nebyl. Pozdě ji
mne chtě la masírovat. Když už to dě lala moc odvá ž ně – bylo
mi to nepříjemné –, zeptala jsem se jí, zda je lesba. Celá její
osobnost mi přišla příliš afektovaná a vě dě la jsem, ž e s ní
budu muset strá vit ve třídě celý rok. Jak to jen udě lá m, aby
nepostřehla, jak je mi suspektní?
Afektovanost je zř etelný m znakem nejistoty,
potaž mo chybě jícího sebevě domí.
Suspektní: 1. probouzející nedů vě ru, podezřelý 2. sporný,
pochybný, nedů vě ryhodný
A navíc mluví č esky. Poslé ze ně kdy v noci odešla na taxíka,
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ale nejdříve mi sama zodpově dě la mou otá zku. Vě dě la jsem,
ž e by se mi vysmá la, kdybych jí ̌rekla: >> Poslyš, už tě nechci
vozit domů , nemá š řidič á k, ale přesto mi žvaníš do řízení.
Nebo: >> Vozím tě domů , ale když ně kdy chci jet s tebou
domů taxíkem, musím polovinu zaplatit? I když kdykoli nejedeš se mnou, když třeba nejsem ve škole, si domů bereš
taxi? Obojí by bylo hloupé , taky: >> Má m trauma a od té
doby nechci sama do podzemních gará ží.
Ano, vysmá la by se mi. Ale nepřišla bych na to, co mi proti
sobě sama poskytla. Ten več er, když byla u mne, vzala moji
peně ž enku! Druhý den, R. už byl zpá tky, mi zavolala.
>> Ty, já vzala tvoji peně ženku.
>> Jak prosím? Jak se ti to mohlo stá t? Prá vě jsem chtě la jít
nakupovat.
>> Ale ono v ní nic není.
Samozřejmě bych na to nemohla přísahat, ale přece jsem
objedná vala a ze své peně ž enky platila več eři. Poté jsem ji
ně kam polož ila. Tahle svině mi u mne doma ukradla peně ž enku? Je to tak, když jsem kvů li jídlu krá tce odešla ke
dveřím, vidě la jsem ji, jak si prohlíž ela mů j pořadač . Dost
ostře jsem se jí zeptala, co to má znamenat. Ukradla mi nakonec ještě ně co? Mě la sebou velkou tašku. To snad není
pravda?
Před vá nocemi ale byl u mne ještě jeden spoluž á k, vylepšoval
mi MAC. Vyprá vě l mi, ž e rok sedě l a ž e nemá peníze. Já mu
pů jč ila, když jsem mu je dá vala, ostý chal se, bylo mu to
trapné .
Řekla jsem: >> Vezmi si to, momentá lně kolem sebe nemá m
nikoho, komu bych to mohla dá t. (Chtě la jsem ještě říct,
nikoho s finanč ními starostmi, ale neřekla jsem to. Není mu
nic do toho, kolik peně z lidé kolem mne mají nebo nemají.)
Kromě toho jsem si myslela, bů h ví, proč jsi sedě l, pravdu mi
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nikomu nevyprá vě la. Jak jsem se dozvě dě la pozdě ji, on sá m
to vyprá vě l kaž dé mu.
Ještě jsem dodala: >> Pokud chceš zná t mé tajemství,
v Kašmíru jsem byla ve vá lce.
>> Na tom přece nic není.
>> Ne, nic na tom není, přesto je to moje tajemství, proto
o tom taky nemluvím, jako ty o vě zení. Takříkajíc
„quid pro quo“.
Pozdě ji jsem se dozvě dě la, ž e Eve řekla: >> Ta nemů že vě dě t,
co to je: quid pro quo.
Také pozdě ji jsem slyšela, ž e onen Čech z Karlový ch Varů si
moje auto vypů jč il jen proto, aby mu znič il vý fuk. Vě zela za
tím taky Eve, Alex mi to ̌rekl. Ach, Alex, grafik jako já , pracoval pro Focus, jeho šé fa jsem znala 30 let, přesto na Mandyho
nadá val, až to nebylo hezké . Alex má dvě malé dě ti, pro
chlapce jsem mu o vá nocích dala malý fotoapará t.
Zeptal se mne: >> Co za to chceš?
>> Nic, nebo, poč kej, miluji luč ní kvě tiny, pro tebe žá dný
problé m, když teď bydlíte na venkově , nebo?
Zač alo vyuč ová ní. On tehdy sedě l za mnou. Zaklepal mi na
rameno a zeptal se: >> Víc, než rů že?
Musel otá zku opakovat, nerozumě la jsem mu, protož e už jsem
se koncentrovala na uč ební lá tku.
>> Ano, řekla jsem nakonec.
Jinak byl docela milý m spoluž á kem, až se mne jednoho dne
zeptal na Eve: >> Proč už ji nevozíš domů ?
>> Ty, v autě mi leží vě ci, nechtě la bych, aby mi je ně kdo
ukradl.
Zdatný nepřítel ná s dostane dá l, než tucet neschopný ch přá tel.
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>> Tu peně ženku vzala nedopatřením.
>> Ach, ano? A jinak je zdravá ?
>> Byly jste opilé .
>> Ukradla jsem já jí peně ženku nebo ona mně ? Pak je teda
alkoholič ka, když to udě lala z opilosti, nebo kleptomanka.
>> Ano, to je pravda.
>> Mů žeš tá hnout s její skupinou, to divadlo při vyuč ová ní mi
stač í.
Přetá hla na svou stranu Marinu, jednu naši spoluž ač ku. Ta
mne v poslední době přestala zdravit.
Jednoho dne mi Marina docela zvlá štním tó nem řekla:
>> Ty, co jsi dě lala před pě ti lety? Zně lo to, jako by ̌ríkala:
>> Šlapala jsi chodník?
>> Co bych mě la dě lat? Přece se vždycky představíme, říkala
jsem to dost č asto. Knížky, s mý m mužem.
Prý jsem byla kurva, její myšlenky a její chová ní mi otevřely
oč i. Šlapala jsi a ani o tom nevíš?
A tak to šlo s mou školou dá l, vydě lá vala si snad sama jako
šlapka?
Jednou jsem jí mezi č tyřma oč ima řekla: >> Jsi svině .
A přestě hovala jsem se, a sice na místo mluvč ího třídy, který
už ně kolik mě síců ve škole nebyl. Jednoho rá na na mne
bezdů vodně křič el, bylo mi ho líto, co hrozné ho asi zaž il?
>> Ano, mů j bratr leží v nemocnici.
>> Musím o tom vě dě t?
>> Ne.
>> Tak proč na mne tady křič íš?
Odpoledne se telefonicky omluvil, ̌rekl ještě : >> Zítra předstoupím před celou třídu a řeknu pravdu.
Samozřejmě jsem tehdy netušila, co má na mysli. Druhý den
nepřišel a taky ty dny potom ne – nepřišel už do školy vů bec.
V tom tý dnu ke mně přišel Alex.

Vě doucí mnoho nemluví,
mluvící mnoho nevě dí.
>> Evo, jak to, že toho tolik víš? Alex
>> Jak to myslíš? Já už přece s Quarkem i vydě lá vala peníze. Já
>> To ano, ale i jinak víš hodně . Alex
>> No, není to tak zlé . Quark ovlá dá m dobře, to říká
i dozent Jü rgen. Já
>> Proč Jü rgen? Alex
>> Jednou jsme si privá tně vyšli. Já
>> Jak to, že mi tolik dů vě řuješ? Alex
>> Má m tě docela rá da, to je pak automatické . Já
>> Proč mne má š tak rá da? Alex
>> Jak to, nesmí se to? Já
>> Ne. Alex
>> ??? Já
>> Ne nesmí, musí se! Alex
>> Ach tak, no, když musím, tak musím, zasmá la jsem se.
>> Proč se nezeptá š, jestli já má m rá d tebe? Alex
>> Proč bych mě la?
>> No, nezajímá tě to? Alex
>> Ne, mi to stač í, jak to je. Kromě toho, ty nesmíš.
>> No to to pě kně zač íná , ty musíš, já nesmím. Proč na mne
nikdy nepoč ká š v gará ži? Alex
>> Proč bych to dě lala? Nemusím tě vidě t soukromě .
>> No, když mne ale má š tak rá da? Alex
>> Ach tak, ne, mi to stač í ve škole, jak už jsem řekla, nemusím tě vidě t ještě soukromě .
>> A kde jste byli s Jü rgenem? Alex
>> V mé obvyklé kavá rně .
>> Ještě ho vídá š? Alex
>> Teď je v lá zních.
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>> Proč to tady neřekneš? Alex
>> Proč bych mě la, stač í mi ty řeč i, co se tady vedou. Taky jsi
to dneska slyšel, jak Marina zač ala: Mezi helveticou a times
nevidím žá dný rozdíl, mů žeš mi ho objasnit? A když jsem jí
řekla: Ne, my se uč íme ně co jiné ho, to už bys jako grafič ka
mě la vě dě t, povídá : Já ten rozdíl zná m, ale zná š ho i ty?
Co tím myslí?
>> Varoval jsem ji, aby ti to neříkala. Alex
>> Co dě lá š? Poradce tě m dvě ma, Eve a Marině ?
>> No ano, ty o tobě vyprá vě jí vě ci, ale já , já bych se chtě l
dá t rozvé st. Alex
>> Ale bě ž, vždyť má š dvě malé dě ti.
>> Prá vě kvů li tě m dě tem. Co dě lá š o velikonocích? Alex
Dialektika je schopnost odporovat
sá m sobě a ještě na to bý t hrdý.
>> Ještě nevím, nejradě ji bych na chatu. Já
>> A kdybychom jeli taky, já a Saša (jeho sedmiletý syn)? Alex
>> Ale jistě , to by šlo.
>> Proč nejedeme do Prahy?
>> O velikonocích se do Prahy jezdit nedá .
>> Cože? Alex
>> Je všude plno. Já
>> Evo, já tě má m rá d, rá d bych s tebou jel do Prahy. Alex
>> Ano, na dovolenou, přece má me v srpnu prá zdniny.
Já už se tak napů l přihlá sila. Já
>> Mů žeme jet s tebou? Po rozvodu Saša zů stane se mnou,
moje žena si nechá Janu, co tomu říká š, že tě má m taky tak
rá d, jako ty mne? Alex
>> Nic, co bych na to mě la říkat? Je to krá sné , že dostaneš
Sašu, já dě ti miluju. Já

>> Já vím, ale tak ně jak jinak. Alex
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>> Jak prosím? Nedá vno v Praze byl taky jeden sedmiletý
kluk, znal mne deset minut a už jsme se spolu mazlili, koupila
jsem mu mapu té oblasti, kde jsme byli, a za jeho tá tu bych se
kvů li tomu chlapci má lem provdala. Mů j tehdejší přítel to
vidě l a taky hned říkal: Ještě budu muset žá rlit na
tak malé kluky.
>> To vě řím, že malý m dě tem taky připadá š sexy. Už jsi to
ně kdy zažila? Alex
>> Ano, na chatě , tam jsem dva kluky takříkajíc vychovala,
teď je jim 22 a 25 let. Ale proč sexy?
>> No, ne sexy, jako já , ale nemě la ty jsi ně kdy ně co s malý mi
kluky? Alex
>> Jak prosím, co to tady povídá š za nesmysly?
>> No, Eve vyprá ví leccos. Alex
>> Cože, ona mi nejen ukradla peně ženku, ale ještě moje
rukopisy, proboha, co to je za svini? Tam stojí, že jsem mě la
pomě r s jedním dvaadvacetiletý m.
Že má me nepř á tele, dosvě dč uje, ž e jsme ú spě šní.
>> Ano? Tak jsi nikdy nic s malý mi dě tmi nemě la? Alex
>> Řekni mi, blá zníš? Co si to dovoluješ? Tahle svině . To
přece nejde, tady konč í legrace. Jak si mů že ně kdo vymyslet
ně co takové ho? Pravdě podobně jsem jí vyprá vě la, že jeden
mů j přítel byl velice mladý. Já
>> To je opravdu svinstvo, ale já nevě řím, že ti ukradla manuskript, říkala, že to má z bezpeč né ho pramene z Prahy. Ale
souč asně to má i ně co společ né ho s tvý m mužem. Proč to
dě lá ? Alex
>> Zeptej se jí, ty se s ní kamará díš. Já tomu nevě řím, kdo by
mohl ně co takové ho říkat? Kdyby to byla pravda, nemyslíš,
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že už bych byla dá vno odsouzená ? Nebo zavřená ? Já
>> No jistě , prosím tě , Evo, promiň , kvů li tobě bych se
rozvá dě t nechtě l. Alex
>> No to by bylo ještě hezč í, já nechci bý t dů vodem rozvodu. Já
>> Ale Marina, ta se mi líbí. Alex
>> Ach tak, Marina, tak proč dě lá š takové divadlo kolem
mne, Eve, ta svině , tě zpracovala. Já
>> Ne, mne ne. Alex
>> Jak to, co je to potom, co tady dě lá š? Chceš mne nudit? Já
>> Ach, pravda, Helmut už taky nechodí do školy, kvů li tobě .
Alex
>> To nechá pu. Já
>> Přece na tebe hrozně křič el. Alex
>> Ano, bezdů vodně , jen tak. Já
>> Ano, jen proto, že o tobě ona vyprá ví ty nepravdy. Každý
si myslí, že si s tebou mů že dovolit cokoli a on se tak stydí, že
nechal školy. Chtě l přece předstoupit před třídu a říct to
nahlas, namísto toho se vykašlal na školu. Alex
>> Ten je blbý. Nevíš, že to jsou pomluvy, co ona dě lá ? Já
Vinu je třeba doká zat. Nevinu ne. Kdo vě domě ve vztahu k
druhé mu tvrdí nebo rozšiřuje nepravdivé skuteč nosti, které
té hož mohou vystavit opovrž ení veřejnosti nebo ohrož ují jeho
pově st a vá ž nost, bude potrestá n až dvě ma lety odně tí svobody nebo peně ž itý m trestem, pokud se skutku dopustil
veřejně , ve shromá ž dě ní nebo písemnou formou, bude potrestá n až pě ti lety odně tí svobody nebo peně ž itý m trestem.
>> Prosím tě , neříkej nikomu, co jsem ti povídal. Ach bož e,
proč lidi vž dycky chrá ní ty svině ?
>> A, Evo, co je s Dirkem? Alex
>> Co by s ním mě lo bý t? Já

>> No, já myslel, že po ná s obou ně co chceš? Alex
>> Jak prosím? Alex, já tomu nikdy nevě řila, ale je to tak,
ty přemý šlíš pyjem, jako vě tšina mužů . Co bych od vá s dvou
mohla chtít? Já
>> Klidně řekni ocasem. Ano, tak to musí vypadat. Promiň ,
prosím. Ale ty jsi spala s dvě ma muži najednou. Alex
>> No a? Tahle svině . Já
>> Jaké to bylo? Alex
>> Alex, promiň , ale pokud se chceš bavit o takový ch vě cech,
bě ž k ní. Já nemá m v ú myslu o tom mluvit. Já
>> No ale jaké to bylo, ně co takové ho je neopakovatelné . Alex
Př ílež itost nikdy nezaklepe dvakrá t,
to je smutná pravda. A když vě ci odsouvá me
na druhý den, riskujeme, ž e druhý den nepř ijde.
>> Ne, to má š pravdu, ně co takové ho se neopakuje. A bylo to
krá sné , spojovalo ná s kolegiá lní přá telství, 18 a 23 let, a když
jsem se rozvedla, tak jsme šli do postele, jednoduše tak. To ale
mů že mít jenom z mé ho manuskriptu, ta svině špinavá . Nebo
jsem jí to řekla? Už nevím, ten den jsme urazili hezký ch pá r
lahví. Já
>> Chceš, aby se to opakovalo? Chtě la bys najednou spá t se
mnou a s Dirkem? Alex
>> Ne. A řekni, blá zníš? Že ti obč as pomů žu s MACem přece
neznamená , že bych chtě la s tebou nebo Dirkem spá t.
>> Chceš vů bec spá t se mnou? Alex
>> Já ?? Ještě jsem o tom nepřemý šlela. Myslím, že ne. Ty jsi
prá vě říkal, že bys se mnou chtě l spá t.
>> Ale já bych chtě l spá t s Marinou. Alex
>> To je dobré , je to dů vod, proč se nechá vá š rozvé st? Já
>> No, taky jsem spal s Eve. Alex
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486 >> Ano?
>> Ten den, co byla třída v tiská rně , nevšimla sis, že my dva
jsme tam nebyli? Alex
>> Ne, to jsem si nevšimla. Já
>> Ano, já vím, Marina to říkala, Alexandra tě na to upozornila, že chybíme, ale ty jsi nerozumě la. Alex
>> No a, co je na tom? Já
>> Takovou ná mahu jsme si dali a tys to skuteč ně nepostřehla. Alex
>> Dopustíš, aby s tebou manipulovala zlodě jka?
>> Ne, já ne, ale Dirk, ten když přijde, to bude zá zrak. Alex
>> Proč ?
>> Když on se tak stydí. Alex
>> Proč ?
>> Ty jsi mu přece o vá nocích dala peníze a řekla jsi: Vezmi
si to, až budeš mít, tak mi to vrá tíš. Alex
>> Ano, to jsem řekla, no a? Já
>> No, říkala jsi, že jinak nikoho nemá š. Alex
>> Přesně tak, řekla jsem nikoho, protože mi bylo trapné vysvě tlovat že kolem sebe momentá lně má m jenom lidi,
kteří nemají finanč ní starosti. Já
>> Ano, to Eve vyprá vě l. A ona z toho udě lala, že nemá š
žá dné lidi. Alex
>> Ano, když jsem si chtě la koupit k poč ítač i ně co dražšího,
řekla: Stejně nemá š nikoho, jen toho jednoho. To bolelo, byla
to přesně ta slova, která jsem Dirkovi řekla o vá nocích. Promluvila jsem s ním o tom, ale on zapíral. Řekni, kdybych
opravdu byla sama, co je jí do toho? To je dě sné , co ta je za
č lově ka, tahle svině .
>> A Dirk se stydí a možná už z toho dů vodu nepřijde do
školy. Alex
>> To je mi líto. Já

>> To ti nemusí bý t líto, on jí pově dě l všechno, co jsi mu pri- 487
vá tně řekla. Alex
>> Ale já mu nesvě řovala žá dná tajemství, to on mně . Já
>> Víš, co udě lal? Alex
>> Já se ho nevyptá vala, řekl mi to sá m od sebe, ú dajně jenom mně , ale mezitím jsem zjistila, že to vyprá vě l každé mu. Já
>> Když to tak pů jde dá l, brzy tady nezů stane nikdo. Alex
>> Ano, je to hrozné , co ta ženská dě lá ? Já
>> Chtě l bych tě varovat, bude to ještě horší. Alex
>> Jak, ještě horší? Nestač í to? Ach tak, už vím, Marina už se
mne ptala, co jsem dě lala před pě ti lety, přitom to přece
říká me u každé ho nové ho docenta, no jo, tak jsem si tedy
vydě lá vala prostitucí. Já
>> CO? Odkud to víš? Alex
>> Ach, ta Marina, ona to neumí, už z toho tó nu, jaký m to
řekla, mi bylo jasné : Byla jsem kurva. Já
>> Skuteč ně ? Alex se zaradoval, ž e alespoň ně co je pravda,
ale musela jsem ho zklamat.
>> Ne, nebyla jsem, myslíš si snad, že bych mohla pracovat
v nakladatelství Arabella, GONG, pro Focus, cestovat po
celé m svě tě , pů sobit v nejrů zně jších agenturá ch a ještě k tomu
šlapat chodník? Já
>> Ne, já vě řím tobě . Alex
>> To je mi jedno, vě řil jsi jí č tyři mě síce, to už je zlé dost. Já
>> Vzpomíná š, jak mi přinesla tu knížku? Alex
>> Ano.
>> Přinesla mi „Koně “ od Olega Hanzela a vyprá vě la, že
lžeš, co se tý č e té rodiny. Alex
>> Jak to, že lžu, nikdy ses mne neptal, vyprá vě la jsem ti snad
o nich ně co? Já
>> Ne, ale vzpomíná š si, co jsem ti ten den řekl? Alex
>> Ano, že jdeš domů , musíš ně co zpracovat, pomyslela jsem
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si, co to žvaní o zpracová ní, nerozumě la jsem tomu. Já
>> Ty jsi nerozumě la, to přece mě la bý t nará žka na ná š vztah.
Alex
>> Jaký vztah, žá dný nemá me. Mohl jsi to vě dě t, kdyby ses
mne zeptal, kromě toho jsem ti tu knížku mohla taky pů jč it. Já
>> Já vím, ale ona řekla, že bys mi ji pů jč ila s vě nová ním.
Je to moc krá sná kniha, ale o tobě v ní nestojí nic. Mě l jsem tě
moc rá d. Vzpomíná š si ještě na ten den před vá nocemi,
vyzvedla jsi ji tady. Řekla mi, že nemá m jet s vá mi... Proč je
taková ? Alex
>> Samozřejmě bych ti ji pů jč ila s vě nová ním. A ke tvé
otá zce: Nevím, zeptej se jí, ty s ní přece mluvíš. Já
>> Proč jenom? Musela jsi jí říct ně co hrozné ho. Alex
>> Nechtě la, abychom se vídali? Já ti ale chtě la popřá t hezké
vá noce, řekla mi, že prý nejsi ve škole.
>> Ne, byl jsem tam, ale nevzpomíná š si, co tak hrozné ho jsi
jí řekla? Alex
>> Mrcha! Neřekla jsem jí nic. A i kdyby, má přece pusu,
mů že se ozvat.
>> Evo, ale ty se neleká š? Alex
>> Já ? Ach, já se nudím, abych pravdu řekla. Já
>> Ach tak, ty nikdy nekřič íš, to už jsem si všiml. Ale jinak,
jak to, že zů stá vá š tak klidná ? Alex
>> Protože všechno napíši, nemluvím o tom, ale píši velice
dobře a rušilo by mne to. Každý rozhovor vidím před sebou na
papíře, tak to se mnou je. A co má m dě lat? Ona přijde ke mně
domů , ukradne mů j rukopis nebo co já vím, peně ženku, kterou
ale přinese zpá tky, to není žá dné umě ní. Já
>> Já myslím, že ti žá dný rukopis neukradla, má v Praze
ně koho, kdo jí to vyprá vě l. Alex
>> To si nedoká ži představit, kdo si ně co takové ho vymý šlí?
>> Jmé no nechce říct, ně jak to ale souvisí s tvý m mužem. Alex

>> Cože?
>> Já z ní to jmé no dostanu. Alex
>> Udě lej to.
>> Má m tě před tou sviní varovat. Alex
>> Nech to bý t, ona už sama padne na hubu. Já
>> Ta už je oblič ejem v blá tě , za to, co ti udě lala. Co myslíš,
Evo, proč je to tak? Alex
>> Spolé hala se na ně co, co neexistuje, na mou blbost. Ale já
blbá nejsem. Já
>> Proč jí neřekneš pravdu? Alex
>> Proč bych mě la? Pořá d ještě nevím, co o mně vyklá dala
a za druhé : Nejsem nikomu povinová na, vě šet mu na nos svů j
život. Svině . Já
>> To je pravda, jsi chytrá , rá d bych s tebou dě lal na tvé m
projektu. Alex
>> Nemusíš, mů žeš dě lat sny s Marinou a Eve. Já
>> Já ale nechci, vzala bys mne? Alex
>> Velice rá da.
>> Ty dvě svoje sny nedotá hnou do konce, taky v tom jsi mě la
pravdu. Alex
>> Jak prosím? Já
>> Pohá daly se. Ty jsi velice hodnotný č lově k. Alex
>> To přece vím.
>> Říkají ti to lidi č asto? Ještě ně co... (chtě la jsem odejít):
>> Proč se nedě síš? Alex
>> Nudím se, odehrá vá se to vždycky podle stejné ho
sché matu. Nuda. Ano, Alexi, na svě tě je pá r lidí, pro které
jsem hodnotný m č lově kem, ti ale nejsou v té hle třídě . Já
>> Evo, ode mne to ale nevíš. Alex
>> Proč ?
>> Nic jsem ti neřekl. Alex
>> Jak mů žeš krý t takovou mrchu? Já
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490 >> Helmut to chtě l říct před celou třídou, ale místo toho
vů bec nepřišel. Alex
>> Dobře mu tak, když je blbý. (Bylo to před dvě ma mě síci).
>> Křič el na tebe, až to nebylo hezké . Alex
>> Ano, bezdů vodně , dodneška to nechá pu.
>> Protože vě řil jí, ne tobě . Alex
>> No a?
>> Ty ses vů bec nepolekala. Alex
>> Proč ? Já svů j život zná m.
>> Co myslíš, proč to tak bylo? Alex
>> Nemá m tušení.
>> Ale já , předpoklá dá m, že to bylo naprostý m nezá jmem
o její osobu, z tvé strany. Alex
>> To mů že mít pořá d.
Snaž se své ho soupeř e znevý hodnit
a nikdy, v ž á dné m př ípadě ,
s sním nebojuj za stejný ch podmínek —
to je celé tajemství ú spě šný ch bitev.
Tak je to tedy, přestě hovala jsem se na Helmutovo místo a
teror teprve pořá dně zač al.
O tý den pozdě ji jsem mě la narozeniny. Byla nedě le. Okolo
14. hodiny u dveří ně kdo zazvonil. Zeptala jsem se, kdo to je.
>> Já jsem pan Albrecht, přítel Mariny Langner.
>> No a?
>> Otevřete! Chci vá m ně co říct.
>> To neudě lá m, jsem nahá .
>> Otevřete, jinak vá m to řeknu skrze dveře.
>> Udě lejte to, já vá s stejně neposlouchá m.
Pak v chodbě ně co vykřikoval. Šla jsem na balkó n.
Venku jsem vidě la Marinu č ekat v autě . Takové svinstvo!

Trošku to potrvá , milá Marino, ale za tohle mi zaplatíš. Byl
krá sný jarní den a sousedé se ptali, co ta má společ né ho s prostitucí, takž e dů m, ve které m bydlím 30 let, se až teď
dozvě dě l, ž e jsem si vydě lá vala jako dě vka. Ale ani já to
nevě dě la, utě šovala jsem starý dů m.
O dva mě síce pozdě ji, v kvě tnu,
>> Já nevím, ale ta škola... Mohl bych vydě lá vat, zná m přece
vě tšinu tě ch programů . A co teď přijde, to mne stejně nijak
zvlá š̌t nezajímá . Řekni mi, nebyla to s tou školou chyba? Alex
>> Hm, ale ty tady moc č asto nejsi, má š vů bec atest
od doktora?
>> Samozřejmě . Alex
>> Pak ti nikdo nic nemů že. Já
>> To ano, ale já myslím ně co jiné ho: Neptá š se nikdy, zda jsi
jednala sprá vně ? Bez ženy, kdyby nepracovala alespoň na
polovič ní ú vazek, bychom to nezvlá dli. Dě ti, vždyť víš. Alex
>> Ne, nemá m zapotřebí se ptá t, zná m odpově ď , k tomuhle
té matu už jsem ti ně co říkala, pamatuješ? A tenkrá t jsem tě
znala jen pě t minut. Odpově ď , kterou bych si dala, totiž je:
Předsevzala jsem si rok školy a dotá hnu ho do konce, pokud
nebudu nemocná ! Já
>> To ano, kdybych to mohl zvlá dnout finanč ně , pak bych mě l
bý t za školu vdě č ný, to jsi tehdy řekla.
>> Sprá vně , a teď ti to mů žu jen zopakovat. Já
>> Ale to je prá vě ono. Kdyby moje žena nepracovala,
nezvlá dli bychom to. Přemý šlím, zda jsem opravdu neudě lal
chybu. Alex
>> V mý ch oč ích je jediná chyba, kterou jsi udě lal, že jsi mne
nezavolal, když o mě Eve vyklá dala nepravdy, ale č tyři mě síce
jsi je poslouchal. Kromě toho jsem si myslela, že se rozvá díš. Já
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492 >> Cože??? Alex
>> Říkal jsi to. Kvů li Marině . Já
>> To jsem říkal jen tak. Alex
>> Ach, a proč jsi to jen tak říkal? A že šlapu chodník, taky
jen tak? Co to má bý t? Že má m sex s dě tmi, taky jen tak. Jsi
hajzl. Já
Poblíž byli lidi, ale to mi v tu chvíli bylo jedno. Myslela jsem
na to, jak mi taky Axel ̌ríkal, když se mne ptal, zda si doká ž i
představit sex s dě tmi: >> Ty budeš jako ta Ema Destinová .
>> Já vím, že jsi nešlapala. Alex
>> Ale poslouchal jsi ty nesmysly. Ptá š se, zda ta škola nebyla chyba? Proč se ptá š mne? Já už ti jednou odpově dě la a
nic mi není do toho, co si myslíš o škole. Říká š to taky jen tak?
Zeptej se přece své přítelkyně ! Já
>> Co jsi ode mne č ekala? Alex
>> Já od tebe? Mů žeš ty mi pomoct? Nevím, co myslíš.
Nakolik vím, byl jsi to ty, kdo se mne ptal, proč na tebe
neč eká m v gará ži. To ti nabídnout nemů žu. Já
Alex už neodpovídal. Mezitím jsme se vrá tili do třídy. Když
jsme sedě li na svý ch místech a naši spoluž á ci postá vali kolem,
řekl dost zle: >> Já nevím, co s tím má Eve společ né ho, že už
nechci chodit do školy. Nerozumím ti.
Čekal pomoc od druhý ch, ale to se zmý lil.
>> Ty jsi mi rozumě l a já ti taky jen řekla: Proč se mne na takové vě ci ptá š, do tvé ho soukromé ho života mi nic není. Já
>> Ano! Alex
>> ... jako tobě do mé ho! Já
>> Já to ale o tobě nikomu nevyprá vě l. Alex
>> No a? Mně jsi to vyprá vě l, já přece taky jsem ně kdo. Já
Pak se pokusil mi neodpovídat, když jsem se ptala na ně co
ohledně uč iva. Tý den po tomhle rozhovoru mi ̌rekl: >> Tak,
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a je to, přeji ti všechno nejlepší, krá sný víkend, mě j se dobře.
Nechá pala jsem, mož ná nechtě la, už nevím a je mi to jedno.
Dirk už tady taky dlouho nebyl. A teď Alex? Kdo je na řadě
dá l, Viktor?
>> Mů j tatínek by ně co takové ho nikdy nedě lal, řekla moje
spoluž ač ka a myslela školu.
Její nará ž ku jsem nepochopila – nebo jsem odmítala ji chá pat?
Nejspíš, protož e se neú č astním vašich hloupý ch hrá tek. Už
dá vno mi bylo jasné : Buď dě lá š knížky nebo nemá š žá dné
přá tele. Zá vist, kterou sebou přiná šejí knihy, ta je opravdu pozoruhodná . Taky R. jí trpí, to se mi líbí. Je to celé tak laciné .
Už zase jedna, která pocítí mů j nezá jem. Bě hem přestá vek
jsem se bavila s Jü rgenem, docentem pro Quark. Když si
jednou koupil dvě palmy, vezla jsem ho domů , privá tně už to
neklaplo. Je to tak lepší.
Victor už tý dny přichá zí v deset nebo jedená ct a nedá vno mi
řekl: >> Pů jdu na operaci kolena. Dirk už dva mě síce nechodí vů bec. Alex tady ze šesti mě síců byl snad polovinu.
Eve a Marina taky pořá d chybí. A když přijdou, tak pozdě ...
Už dvakrá t se stalo, ž e jsem ve třídě byla ú plně sama...
Obč as musím myslet na to, jak mi jeden docent, když mu vylož ili, co jsem zač , ̌rekl: >> Jednou jste byla prominentní osobou a jako taková si musíte dá t leccos líbit. Přinejmenším,
že se o vá s mluví. Ach, tak je to tedy.
Popularita je trest, který vypadá jako odmě na.
Nakonec ná s zů stalo sedm a já si jako jediná odnesla domů
hotový CD. Pro R. Obrazy svě ta, které odmítl.
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Souž ití s R. se dostalo do zoufalé ho stavu... Moje lé kařka mne
poslala do kliniky na kompletní prohlídku ... Mů j krevní tlak
byl nebezpeč ně vysoký... Devě t dnů na interně , ná lez zně l:
organicky zdravá . Lež ela jsem v pokoji s Polkou, která si
říkala Mala.
Jednoho dne mi vrazila facku, bez varová ní, ale jakou, ně co
takové ho jsem znala jen od R. Taky bez dů vodů . Sestry mne
okamž itě přestě hovaly.
Ze dvou stran,
které proti sobě zvednou ruku,
trpí ta vítě zná více.
Po rozhovoru s vrchním lé kařem psychosomatické ho oddě lení
jsem pak přešla na oddě lení 5, psychosomatické ... Protož e
jsem dobrovolně drž ela dietu, nemusela jsem se vá ž it, byla
jsem od vá ž ení, dvakrá t tý dně , takříkajíc osvobozena. Pacienti, který ch bylo 22, to ale nechá pali. Jedna postiž ená paní
mi vž dycky přiná šela č okolá du... Jednoho dne jsem jí ̌rekla:
>> Poslouchej, to chceš, aby mne vyhodili?
Přišlo mi to legrač ní, ž e mi pokaž dé dá vá č okolá du. Skuteč ně
to bylo tak, ž e pacienti s dietou nemě li č okolá du ani vlastnit,
natož pak jíst, mnozí kvů li tomu odešli. Jen u mne to bylo
jinak, já si dobrovolně stanovila 1200 kalorií a to pacienti
nechtě li chá pat, vž dycky hledali ně jaké překroč ení pravidel,
které ho bych se dopustila. Také jsem smě la pít alkohol, ale
nedě lala jsem to, stejně jako jsem nejedla č okolá du.
Když mi postiž ená ž ena zase jednou polož ila č okolá du na
noč ní stolek, rozhodla jsem se jednat.
Potkala jsem ji, Martu, při snídani a ̌rekla jí to do oč í, nejen

o č okolá dě . Chtě li mi tady ztě ž ovat ž ivot, ona zvlá š̌t.
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Například klíč e od prá delny si nechala tý den, jen abych nemohla prá t, a podobné hlouposti.
Protož e jsem mě la Rosenberg brzy opustit, přišla chvíle,
kdy jsem jí to musela ̌ríct.
Především mů j psycholog mi dodá val odvahu: >> Postižená
nebo ne, mě la by se chovat jako č lově k.
>> Víš, ty jsi taková mrcha, řekla jsem jí hlasitě .
Žvatlala ně co o č tyřiceti letech s postiž ením a pak se odbelhala na svý ch berlích. Zavolala jsem za ní:
>> Jen bě ž, před svý m mizerný m charakterem neuteč eš...
ty mrcho zmrzač ená .
Ná sledně jsme mě li skupinovou terapii.
Ta postiž ená bydlela se dvě ma ž enský ma z mojí skupiny.
Jedna z nich, Johanna, se do mne okamž itě pustila:
>> Co jsi to udě lala s Martou, chudá k ženská , jak jen mů žeš,
ani nesnídala a teď naprosto znič ená sedí na podlaze,
ubožač ka...
Zatímco na mne tak křič ela, stá la Johanna ve vý hruž né m postoji, který mne malič ko vyvedl z rovnová hy, už jsem tady
v nemocnici přece byla bezdů vodně bita a doma? R. hned
udeřil a jeho tó n předtím nebyl jiný. Nevstala jsem, ať si mne
udeří, snad to psycholož ka nepřipustí. Proboha, proč mne lidi
vž dycky chtě jí bít?
Psycholož ka se bavila.
Řekla jsem potichu: >> Ať je mezi Martou a mnou cokoli, sem
to nepatří.
Johana křič ela dá l: >> Co??? Že to nepatří sem??? Ty jsi tak
ohavný č lově k.
Koneč ně jí řekla paní Redd, terapeutka: >> Sedně te si.
>> Co???
>> Ano, ona má pravdu, to nepatří sem. Paní Redd
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>> A proč ne, Marta se mnou bydlí v pokoji a já se o ni
musím starat, vždyť je postižená .
>> Co je tobě do toho, o č em jsem s ní mluvila? Já
>> Nadá vala jsi jí, zmrzač ená mrcha, to jsi řekla.
>> Posaď te se, a tohle té ma, jak už řekla paní Lexová , to sem
nepatří.
Řekla jsem tiše smě rem k psycholož ce: >> Doufá m, že se pan
Wilhelm zasmě je.
>> To vá m zaruč uji, ten se urč itě zasmě je. Terapeutka
>> Tak Johanno, nech mne, ať si své vě ci vyřídím sama.
>> A teď k tobě , otoč ila jsem hlavu k pacientce, která mi
zaká zala jíst pod pohrů ž kou, ž e se mnou nepromluví ani
slovo. Když to řekla, jedla jsem klidně dá l a řekla jí:
>> Skvě lý ná pad. Mů j psycholog pozdě ji řekl: >> Mohla jste
ještě dodat: ten by mohl bý t ode mne.
Jednoho dne totiž neč ekaly až do 18 hodin, celkem pě t ž enský ch, skoro všechny z mé skupiny, ale vytá hly moje jídlo
z regá lu a udě laly z ně j oblož ené chleby, které jsem pak mě la
sníst. Chtě ly tím demonstrovat, jak dů lež itá pro ně jsem a jak
se starají o mů j ž aludek. Já totiž vž dycky byla proti tomu, aby
druzí uchová vali jídlo pacientů , kteří se najíst nepřišli. Jediná
lednič ka byla vě tšinou plná staré ho sý ra a salá mu, v jídelně se
hromadily talíře se zbytky jídel. Jako jediná jsem byla toho
ná zoru, ž e když už ně kdo nepřijde k več eři, mě l by se taky najíst venku. Když jsem se prá vě onoho zmiň ované ho dne objevila, v 18 hodin, tedy ještě v době vý deje jídla, vzala jsem
svou več eři a vstoupila do jídelny. Moje jídlo bylo na své m
místě , ony se totiž přehmá tly. Tě ch pě t se do mne pustilo
skoro souč asně : >> Nejez to, to není tvoje jídlo, chudá k ten,
co mu sníš več eři, my tvé jídlo připravily tady. A tak dá l...
>> To není moje jídlo.
>> Ale ano. A tak to šlo dá l, až ztratily nervy. Johana, která

teď na mne křič ela, tehdy odešla jako první, se slovy:
>> Já radě ji jdu, na to se nechci dívat.
Marta, ta postiž ená , odešla chvíli po ní, ̌rekla ještě :
>> Nejez to, to není tvoje več eře.
>> Proč jsi se mnou pak dá l mluvila, po tom jídle?, řekla
jsem teď té , která se mnou nechtě la dá l mluvit. >> Víš vů bec,
že jsem sně dla svoje jídlo? Odpovím ti: Protože mne chceš dá l
trá pit, a proč ? Co jsem ti udě lala? Že se nedoká ži vžít do tvé
situace? Ty ani nevíš, proč tady jsi. Protože si nerozumíš se
svou matkou? Já má mu nemá m, proto ti říká m: Buď rá da, že ji
má š a buď na ni hodná . Proto se nedoká ži vžít do tvé situace,
vžiješ ty se do mé ?
>> Ne.
>> Tak vidíš.
Byla z mé řeč i tak zmatená , až jí spadla brada, což vypadalo
velice smě šně . Myslím, ž e upadla do své ho druhu hypnó zy,
ode mne by nikdy v ž ivotě ně co takové ho neč ekala.
Sama ze mne už č asto chtě la dě lat vola, což se jí při nejlepší
vů li nemohlo podařit, nicmé ně toho do poslední chvíle nenechala. Jednou se ke mně ve skupině zachovala nespravedlivě ,
psycholož ka stá la zcela na mé straně , já se smá la. Samozřejmě pacientce. Když se mne ptala, proč se smě ji, také jsem
řekla, ž e to nepatří sem.
Obrá tila se k psycholož ce: >> Jak to mů žete připustit?
>> Připustit co?
>> Zesmě šň uje mne tady.
>> Ano, prá vem. Vypadá te smě šně a ona kromě toho neřekla
ani slovo, ú sta má zavřená .
Tehdy jsem se smá la, až to víc nešlo. Tady jsem poznala, jak
se lidé doká ž í sami přivé st do smě šné situace, č lově k ani nemusí moc dě lat.
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498 A teď sedě la s otevřenou pusou a v hypnó ze, do které jsem ji
uvedla.
Ostatní zase ̌ríkaly psycholož ce: >> Jak to mů žete připustit?
Nebo: >> To nechá pu.
Psycholož ka ̌rekla: >> Čert ví, kde se to nauč ila, ale je to
vysoké umě ní psychologie, co tady předvá dí, umí to, já se
zblá zním, chtě la bych se vá m, paní Lexová , omluvit.
>> Vaši omluvu rá da přijímá m, řekla jsem jí.
A k otevřené puse: >> Ty si mů žeš veškeré omluvy odpustit,
od tebe je nepřijmu.
>> Kde jste se to nauč ila, já žasnu, psychologové mnohdy
také spí, řekla psycholož ka a když jsem na ni pohlé dla,
polož ila si levou ruku na neexistující aortu na pravé straně .
>> Také takto se to dě lá , řekla.
BYLO MI JÍ NEKONEČNĚ LÍTO!
Řekla jsem: >> To já nepotřebuji.
Jiné pacientky se mi chtě ly omlouvat, ale já je odbyla. Jedna
neřekla slovo omluvy, namísto toho: >> Ty se mne bojíš.
>> Ne, nebojím.
>> Ale ano, má š ze mne strach, proč mne neoslovíš?
>> Nemá m strach, jen si o tebe nechci umazat ruce.
Otoč ila se k paní Redd: >> To dovolíte?
>> Proč bych to nedovolila? Zeptala jste se jí, musíte tedy
poč ítat s jaký mkoli druhem odpově di, a odpově ď prá vě zně la,
že si s vá mi nechce špinit ruce. Má pravdu.
Druhý den jsme mě li skupinu s jinou psycholož kou.
>> Jak se vá m vede, paní Lexová ?
>> Musím dá t pozor, aby si nemysleli, že vě řím, že jsem lepší
než vy.
>> To by nebylo nic hrozné ho.
>> Já ale...
>> Já vím, co jste chtě la říct, teď to neříkejte. Je spousta lidí,

kteří to mají vrozené nebo si to jako vy osvojili z knih...
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Vě dě la, co jsem chtě la ̌ríct, totiž ž e jsem psychologii nikdy nestudovala.
Když jsem poslední den odchá zela, ̌rekl mi pan Ehrlich:
>> Mě la u vá s paní Redd jako terapeutka šanci?
>> Jistě , mohla o tom se mnou promluvit a bylo by to
vyřízené .
>> Bohužel to ale také pozoroval ně kdo, kdo se v tom vyzná ,
a tím, že chtě l případ nasmě rovat proti vá m, obrá tilo se to
proti paní Redd. Když příště přijdete, už tady nebude.
>> Ach, zatraceně , to jsem nechtě la!
>> Já vím. Co s tím teď udě lá te?
>> Budu přesto dě lat, že jsem si toho nevšimla, pohřbím to,
to umím.
>> Vím, co myslíte. Mů žete to? Už jste ně kdy zažila situaci,
že kvů li vá m ně kdo musel odejít?
>> Bohužel velice č asto, ale nikdy o tom nemluvím. Vždycky
jsem z toho mě la víc, když jsem to nikomu neřekla.
>> Přesně , a teď ?
>> Teď , jak už jsem řekla, to pohřbím a když to budu zase
potřebovat, vyhrabu to.
>> Nejradě ji bych vá s odtá hl k Dr. Dr.
>> Mne chce vždycky ně kdo odtá hnout k Dr. Dr. , ale nikdy
k tomu nedojde.
>> Sprá vně , nemluvil s vá mi?
>> Ne.
>> Pak je to horší, než jsem si myslel.
>> No prá vě , možná mne tady vů bec nechce mít.
>> Ne, opak je pravdou. Přijď te zase brzy.
>> Ano, už příští rok, ale nemů žu rozdě lovat žá dné tablety.
>> Já reagoval přesně jako vy, když jsem tady zač al. Přišel

500 jsem sem coby pacient, stejně jako vy.
>> Ach, zatraceně , je to skuteč ně pravda?
>> Ano, jdete teď pracovat?
>> Ano, jako grafič ka. Muž, ke které mu jdu, ten chce sem,
protože je workaholic, příští lé to si v Rosenbergu rozdě líme.
>> To nevyjde.
>> Co nevyjde?
>> S tou prací.
>> Ach, to už taky víte?
>> Ano, vím, ale nechte si to pro sebe.
>> Všechno, co jsem se od vá s dozvě dě la, vě řím, že to pro
mne bude lepší.
>> Super.
>> Smím vá s obejmout? Já
>> Na toté ž jsem se chtě l zeptat já vá s.
>> Víte, že u mne má te mnohem vě tší kredit, než jste si vzal. Já
>> Nevadilo mi to, já vá s vždycky chá pal. Pokud jsem mě l bý t
objektem, na které m má te tré novat sebevě domí, byl jsem jím rá d.
>> Sebevě domí?
>> Ano, to potřebujete, pokud zde chcete pracovat.
Opravdu nemocný m dě lá č lově ka až terapeut.

PSYCHOLOG PAN W.:
PRŮŘEZ ČTYŘMI MĚSÍCI
>> Když vá m řeknu, že vá s miluji?
>> Pak řeknu: Já vá s také .
>> A když řeknu: Miluji tě ?
>> Pak je mi to nepříjemné .
>> To je sprá vně .
>> Co dě lá te? Zase ně jaké testy?
>> Ano, ale vy jste reagovala naprosto sprá vně ... Umíte si
představit, že byste se se mnou vyspala? Dveře k pokoji mají
také klíč .
>> Ale pane Wilhelme... Vy jste mů j psycholog... Ano, jistě si
to doká ži představit, dě lá te se mnou zase ně jaký test?
>> Ne. Když si to doká žete představit, tak to také doká žete
udě lat.
>> Nesmysl.
>> A když přijdete příště ... Ale ně jak už to nebudeme my...
Nevíte, že psychologové říkají, že co si č lově k mů že představit,
to mů že také udě lat?
>> Poč kejme, až už nebudeme pacientka a psycholog, pak se
podívá me, co zů stalo. Kromě toho je to nesmysl.
>> Už brzy k tomu dojde. B. W. (Bruno Wilhelm, pozdě ji té ž
freudiá n)
>> Ano, ale kdybychom byli pá r, to už bych nesmě la přijít
do Rosenbergu? Já
>> S vá mi bychom i to doká zali.
>> Teď přestaň te... Já to zná m jen obrá ceně ... Že se pacientky
zamilová vají do své ho psychologa!
>> To ano, ale představit si to doká žete, nebo??? B. W.
>> Ano, ale nikdy se to nestane.
>> Když si to doká žete představit, doká žete to také udě lat.
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502 >> Cože?
>> Nevíte, že psychologové zastá vají tento ná zor?
>> To ano, ale je mylný, proto nemá m rá da Freuda, otce psychoterapie, protože takový nesmysl už mu taky uklouzl,
například s tím ženský m nosem.
>> Ale to snad není pravda, vy bourá te jednu psychologickou
tezi za druhou.
>> Mů že bý t, já jsem vlastně nelé č itelná ... Nechtě la jsem ani
terapii hypnó zou. Víte vlastně , že si každý č lově k mů že představit, co chce, ale musí mít vlastní adat, který mu zakazuje
to udě lat.
>> Co jste to říkala!!!??? B. W.
Přestá vka...
Kdo se dnes pokouší uchovat ně co,
co si uchová ní zaslouž í,
musí bý t má lem revolucioná ř.
>> Promiň te, pane Wilhelme, řekla jsem ně co špatné ho?
Pokud ano, řekně te mi to, diskutujeme přece. Mů žete mi říct,
co se vá m nelíbilo.
Vě c není spravedlivá , protož e je zá konem,
ný brž mě la by bý t zá konem, protož e je spravedlivá .
>> Nevíte to? B. W.
>> Ne, bohužel, je mi líto, pokud se vá m to nelíbilo. Řekně te
mi, prosím, co to bylo.
>> Už mne před vá mi varovali.
>> ???
>> Když jste přišla a hned první den jste se ptala, jak jste ob-

stá la před tím tribuná lem nebo koncilem, a já hlupá k to nepochopil.
Kaž dý je dnes zlatokopem,
ale když obyč ejní lidé vidí zlato,
nevě dí, co to je. Pokud to nedoká ž eš poznat,
př ipoj se k ně komu moudré mu.
>> ??? Chybí už jen gré mium...
>> Ach, proč jste tak dokonalá ? Miluji vaši hlavu.
>> ???
>> Ano, vy, kdo jiný, sedí tady ještě ně kdo?
>> Já vá m nerozumím.
>> Jste chytrá , jste esté t, jste všechno, co si do vá s č lově k
doká že promítnout. Jsem si jist, že jste perfektní grafič ka
a noviná řka.
Bý t kultivovaný znamená , př ivlastnit si svů j osud,
osvojit si jej cestou pozná ní.
>> Neříkejte prosím, že je to proto všechno moje vina.
>> Ne, samozřejmě ne, každý č lově k musí přijmout jistý adat,
možná by byl kodex cti nebo morá lky lepší, možná ale ne. Teď
vím, co vaše nevlastní sestra myslela s autismem.
>> Já autistická nejsem.
>> Já vím, ale i kdyby.
>> Prá vě , také autisté píší.
>> A jak krá sně . Odkud má te zase tohle??? Víte toho tolik, od
vá s se pořá d mů žu uč it. Co tady dě lá te?
>> I přesto hledá m pomoc, chtě la jsem pryč z Mü llerstrasse.
>> Miluji vá s, miluji tě !!!
>> VYYYYY??? Ach, co jsem to zase řekla?
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>> Nic, jen „vy“.
>> To se mi prá vě nelíbilo, ten tó n, jaký m jsem to řekla.
>> Mně se to líbilo... Ale pokud chcete, zítra to rozebereme.
Vy jste vlastně dřív z Mü llerstrasse nechtě la odejít, protože
s vá mi bydlel R., to pro vá s byla souč asně ochrana. B. W.
>> Ne, spíš jsem č ekala, že se odstě huje, ke své Pat, protože
20 let všude vyprá vě l, že odejde do Asie a byt mi přenechá ,
já mu vždycky pomá hala, i na zač á tku naší emigrace.
A ty kníž ky jsem přece dě lala s ním. Když R. poprvé slyšel,
ž e se chci rozvé st, jeho první reakce byla: Teď pů jdu do Asie..
Na to konto jsem tedy chtě la ten byt udrž et a navíc mu povolila, aby ten archív zů stal, kde je. S archívem jsem tak jako tak
už lé ta pracovala, ně kteří lidé z redakce mne znali osobně
a obraceli se na mne, když potřebovali diá ky. Když byl byt
přidě len mně a ne jemu, tak breč el, ž e do Asie jít nemů ž e
a vyhrož oval mi ď á blem, č arodě jnicemi, č erný mi muž i, až
jsem byla přesvě dč ená , ž e mu drogy už znič ily mozek. Je také
jasné , ž e kaž doroč ně jsem po pů l roku, když byl na cestá ch,
platila zdejší ná klady. On na cestá ch pochopitelně nic
nevydě lá val. Já ale prodá vala jeho archív s mý mi fotografiemi
a peníze šly do kapsy jemu. Uklízeč ku nikdy mít nechtě l, nač
taky? Já mu jako manž elka prala, uklízela a vařila zdarma.
A ty kníž ky – kdo dě lal routy například pro 180 rů zný ch fotografický ch té mat? Já . Kdo jezdil autem od Virginie až po
Maine? Já , jenom já . A co za to? Kopanec do břicha,
a pořá dný. Co já s ním zaž ila, to si nikdo nedoká ž e představit.
Jak taky, kdo už se doká ž e vž ít do duše bestie?
Normá lní č lově k ne.
>> To snad není možné , a on vá m to teď takhle oplá cí?
>> Je to bezcharakterní č lově k. S Pat je společ ně už 13 let.

>> To je mi líto. Tady platíte mezi pacientky za pedofilní.
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>> Tady taky? Ach, do prdele. Já
>> Kde to bylo ještě horší?
>> Ve škole.
>> Ale tady za vá mi stojí celá klinika. B. W.
>> A co mi to pomů že? Nic, ti lidi v tom beztrestně pokrač ují.
Proč jste se mě ptal tak netaktně ?
>> Jak jsem se mě l zeptat?
>> Což takhle jednoduše: Jak se to stalo???
>> Ach, zatraceně , ano, ptal se vá s už vů bec ně kdo,
jak k tomu došlo?
>> Ne, vy jste první.
>> A přitom jste mne nejprve musela nauč it, jak se vá s má m
ptá t. Je krá sné to pozná ní, že umíte mluvit. Je tedy možné , že
se vá s ptal, zda si to doká žete představit? Sex s dě tmi, a vy jste
řekla ano?
>> Přesně ... Tak to bylo.
>> To vá m ale vaše fantazie udě lala č á ru přes rozpoč et.
>> Cože? Nechte prosím mou fantazii na pokoji.
>> Jistě , ještě ji budete potřebovat...
Fantazie je dů lež itě jší, než vě domosti.
>> Ano, a pak tenhle neohrabaný příklad, zda si doká ži představit, že se s vá mi vyspím, ne ne... samozřejmě si to doká ži
představit, ale nikdy se to nestane.
>> A jak bych to mě l udě lat? Když si to doká žete představit,
tak se to taky mů že stá t.
>> Takový nesmysl. Ano, prá vě , což takhle jednoduše: Jak
k tomu došlo?
>> Promiň te... Vy doká žete mluvit.
>> Prosím. A já mů žu mluvit, to jste si toho ještě nikdy nevšiml?
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>> Ano, všiml... Ale ten muž to musel ohlá sit dá l.
>> Cože musel? Ten chudá k to musel hlá sit dá l? A ten nebožá k, který sem telefonoval, ten o mně musel vyprá vě t to
svinstvo, že souložím s dě tmi? A ty ubohé ženské , co
mne neustá le urá žejí, ty to taky musely dě lat? A mů j bý valý,
ten chudá k, musel mne bezdů vodně mlá tit? Říkat mi kurvo?
Je to vž dycky tak, ž e zá vistivec
neustá le hledá slabá místa tě ch, jimž zá vidí, aby jim
mohl škodit. A kde ž á dná nejsou, ž á dné dů vody,
tam je musí umě le vytvoř it.
>> A když to ohlá sil dá l, proč mne zadavatelé toho nechali
v té to situaci? Proč ? Č lově k lidi, kteří jsou mu blízcí, v takové
situaci nenechá . Já
>> Promiň te... Jste zklamaná ?
>> Ne, to už nemů žu, musela bych bý t zklamaná pořá d, proto
jsem vcelku otužilá .
>> Přesto vá s má m rá d, jen se divím.
>> Divíte se nebo obdivujete? Vy se divíte moc č asto, není to
snad obdiv, který mi přísluší?
Obdiv je zdvoř ilé uzná ní tě m, kteř í ná m jsou podobní.
>> Ano.
>> Vidíte.
>> Miluji vá s.
Sedě l tam sklaplý jak deštník.
>> ... Potřebujete psychologa?, zeptala jsem se a vstala.
Hodina ještě dá vno neskonč ila. >> Musím jít.
Šla jem ke své lavici a breč ela. Pak jsem zavolala Marka B....
Markus na mne křič el: >> To nesmíš, zač ínat si ně co se svý m

psychologem, to se nesmí.
>> Přestaň , Marku, já to zvlá dnu.
>> Když to říká š, pak to taky doká žeš...
A zase hodina terapie s panem B. W.
>> Doká žete si představit, že byste svý m vě dě ním pomá hala
lidem?
>> Ano, to mů žu, když jsou mi ti lidé blízcí. Jinak ne.
>> Skuteč ně jinak ne, ani za peníze ne?
>> O tom si mů žeme promluvit.
>> Prá vě o tom mluvíme...
>> Ach mů j bože, a proč má m bý t esté t?
>> Když se podívá m na nehty vašich nohou a vů bec, doká žete
si představit esté ta? B.W.
>> Ano, kdybych mě la ně koho v našem okolí označ it za
esté ta, byla by to paní Redd.
>> Ach, skuteč ně ? Já ji zná m drobet dé le, ona není... Ona je
všechno...
>> Mů žete na ní nadá vat, jak chcete, já se nepřidá m, na to
zapomeň te.
Zasmá l se.
Přemý šlela jsem o tom, ž e nikdy nepomlouvá m. Doma R. nadá val na všechny, ale opravdu na kaž dé ho. On, svině ze všech
nejvě tší. A pak byl k tě m lidem tak sladký, pokaž dé se mi
chtě lo zvracet. Tak jsem si odvykla mluvit o druhý ch lidech.
>> Je vá m jasné , že tahle žena na vá s ztroskotá ?
>> Ne, to mi jasné není a pokud se to stane, bude mi to líto.
>> Prosím, teď vá m řeknu ně co, co vě dě t nesmíte, dodal ještě .
>> To nevadí, já to nikomu říkat nebudu.
>> Ale uložte si to do pamě ti do doby, než to budete
potřebovat.
>> To udě lá m.
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508 >> Já vá m nezá vidím... Až se odsud dostanete, narazíte na
muže, kteří vá s budou považovat za sympatickou, budete
ú spě šná , přesto se o vá s bojím.
>> To byste zase nemě l říkat.
>> A proč ?
>> Protože vá m to říká m, ně co proti tomu dě lejte.
>> Já vá s obdivuji, miluji vá š intelekt, řekně te, proč jste
pořá d tak veselá ? B. W.
>> Jedu ně kam, nevím kam, a nevím, proč jsem pořá d tak
veselá .
>> Víte, koho jste tady citovala? B.W.
>> Ano, Rilka. Ptal jste se mne, kde budu podle mé ho ná zoru
za deset let, buď budu ně kde v hospodě nará žet pivo nebo
ně kde jinde vá š mozek.
>> Moc krá sné vysvě tlení. Co myslíte, kouřím?
>> To jste se mne ptal už na zač á tku té hle hodiny, proč se
mne vyptá vá te na takové nesmysly, co je mi do toho?
Že mě milujete, je vaše soukromá věc;
že vás nemiluji, zase má soukromá. Jsme si tím tedy
vlastně velmi blízcí, protože se nacházíme v jedné situaci.
Skoro o hodinu pozdě ji:
>> Aha, teď to má m, řekla jsem tiše. >> Vy jste velice sympatický, má m vá s rá da, ale jste jen mů j psycholog.
>> Co si myslíte about this? Jednou nebudeme psycholog
a pacientka, co bude potom?
>> Pak se podívá me, co zů stane.
Vstala jsem, on také , ač koli hodina ještě neskonč ila.
Je mož né , ž e jsem jej milovala dřív, než od první vteřiny?
Ně jak jsem jej znala, ještě než jsme se setkali.

>> To jsem nikdy nezažil, že si bokem připravujete odpově ď
a přesto se koncentrujete na rozhovor... ne, ne, já tě miluji.
Stá li jsme naproti sobě jako dva boxeři. Prá vě tak to vypadalo,
jako by boj mě l kaž dý m okamž ikem zač ít. Ne, nestalo se nic.
Šla jsem zase ke své lavič ce v parku a breč ela.
Opě t jsem zavolala Marka B.
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POSLEDNÍ HODINA
>> Kvů li tobě odešla spousta pacientů , řekla jedna.
>> Nejen pacientů , taky jeden doktor a jedna psycholožka,
a jeden psycholog se prá vě hroutí, ̌rekl pan W.
Podíval se na mne, já na ně j.
>> Vzpomíná te si, jak jsem vá m vyprá vě l, že paní Redd na
vá s ztroskotá ?, řekl.
>> Samozřejmě , ale nevě řím tomu.
>> Proč , tak to je. B. W.
>> Já tomu nechci vě řit.
>> Udě lejte ten pohyb, o které m vě říte, že kvů li ně mu musí jít,
zašeptal.
Uká zala jsem levou rukou na pravé rameno.
>> Přesně !!! Proto.
Ticho.
>> Je levač ka? Já
>> Proč , ne, nemyslím.
>> Protože to poprvé uká zala tak, jako já nyní.
>> Ach, bože, teď ale poletí na sto procent.
>> Cože!!!, řekla pacientka vedle mne. Johana.
>> Musíte všechno chá pat? Když s vá mi mluvím, taky se do
toho nemíchá , co jste vů bec pochopila, lé pe řeč eno nepochopila???
>> No, když jste mluvil o paní Redd, že musí odejít, kvů li ní...
Chudá k paní Redd.
>> Proč kvů li ní? Jen paní Redd sama je vinná svý m chová ním... Tak je to.
>> Ale udě lal jste takový podivný pohyb.
>> Ano, to my dě lá me vždycky, viď te, paní Lexová ?
Střídavě jsme se levou rukou dotý kali pravé ho ramene a
obrá ceně . U mne to ale trvalo trochu dé le,

než jsem pochopila, co chce.
>> Vy tady má te poslední hodinu, paní Lexová , má te dotazy
k vašemu pobytu? B. W.
>> Ano, rá da bych vě dě la, proč se skupina vů č i mně chovala
tak, jak se chovala. Nikomu jsem nic neudě lala.
>> To nepů jde, musíte oslovit každé ho jednotlivě . Co se tý č e
zloby, byli velice kolektivní, ale proč , to musí zodpově dě t
každý sá m za sebe. B. W.
>> Gillo (ta s otevřený mi ú sty při hodině s paní Redd), co
jsem ti udě lala, že jsi se ke mně tak chovala? Byla to také ona,
kdo se mnou nechtě l promluvit ani slovo.
>> Nic.
>> A proč jsi byla taková ? Proč jsi mi řekla: S tebou nepromluvím ani slovo? A proč jsi to nedodržela? Má m odpově dě t
za tebe? Musíš se mnou mluvit, abys mne mohla trá pit. To je
všechno. Byla bych rá da, kdybych s tebou nemusela mluvit,
vzpomíná š si ještě , co jsem ti na to odpově dě la?
>> Ano.
>> Pak to řekně te, opakujte, co paní Lexová řekla!!! Psycholog
>> To je skvě lý ná pad, řekla tiše.
S pož itkem potichu ̌rekl: >> Ten by mohl pochá zet ode mne.
To s tím pů vodem jsem tenkrá t neřekla, ale jemu se to tak líbilo, ž e tuto nevyslovenou vě tu při kaž dé přílež itosti opakoval.
>> Paní Lexovou jste oslovila jen jednou a to tak hloupý m
způ sobem?
>> Jen jsem se jí zeptala.
>> Vy jste se jí neptala. B. W.
>> Ale ano, to mě la bý t otá zka.
>> Tak řekně te ještě jednou, co jste jí řekla. B. W.
>> No, ty jsi č asto jezdila na dovolenou.
>> To není otá zka. B. W.
>> Ale ano, je.
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512 >> Nehá dejte se se mnou, zeptá me se skupiny: Je to otá zka?
B. W.
>> Ne.
>> Paní Lexová , jak jste to vidě la vy?
>> Ne jako otá zku.
>> Co odpově dě la? B. W.
>> Že to nikdy nebyla dovolená , ale vě tšinou obchodní nebo
studijní cesty.
>> Souhlasí... Dá l. B. W.
>> Ale ona se nedoká že vžít do mé situace. Gilla
>> To je pravda, ale vy do její také ne, nebo? B. W.
>> Ne.
>> Tak vidíte, kromě toho to ona umí ze všech nejlé pe, s jejími zkušenostmi, už ně kolikrá t jsem jí chtě l nabídnout svou
židli, tak dobře to zvlá dala. Také dnes... B. W.
Souhlasí, tentokrá t zase chtě l, abych si vzala jeho ž idli, hned
na zač á tku.
>> Co jsem ti udě lala?, zeptala jsem se další z nich. Na ̌radě
byla ta bezcharakterní. Ta, se kterou jsem si nechtě la špinit
ruce.
>> Nic, jenom jsi nafoukaná .
>> Cože??? Kdybyste vě dě la, co tahle žena zažila, řekla
byste, že by mohla bý t pyšně jší. Vy jste nafoukaná , co jste si
myslela, když jste nabídla její jídlo volně k rozdě lení, přestože
vá s prosila, abyste je jen vynesla. Kromě toho neumíte poč ítat,
to nebylo její jídlo, které jste odnesla. B. W.
(Ve skuteč nosti se to s tím jídlem stalo dvakrá t a pokaž dé
vzaly špatný tá c, ne mů j. A to jídlo, které omylem vzaly,
potom rozdě lily.)
>> A předhazovat jí, že neumí ně mecky, taková nestydatost! B. W.
>> Ona řekla, abych to rozdě lila.
>> Ach, skuteč ně , nenamá hejte se, já vě řím jen paní Lexové ,

ta mi ještě nikdy nelhala, vy jste to zkusila už mockrá t. Byla
jste jen žá rlivá , protože odpoledne jedla kachnu. B. W.
Pravda má č as, má dlouhý ž ivot.
>> Kdy?
>> To vá m musí stač it. Proč jste nechtě la, aby dostala svou
več eři? B. W.
>> Když jedla odpoledne kachnu, jak to, že vů bec mů že jíst,
co chce, když má dietu? Jiní vyletě li už kvů li tabulce č okolá dy
a ona se ani nemusí vá žit?
>> Ne, nemusí, to souhlasí, mů že jíst kachny, jak bude chtít,
protože dietu si naordinovala sama a funguje, to vidí každý
i bez vá hy. Kolik jste tady zhubla? B. W.
>> Deset kilo.
>> No prosím. Smě la by i pít alkohol. Příště vá m koupím
lá hev sektu a napíši na ni velký mi písmeny: Paní Lexová . B. W.
>> Já sekt nerada.
>> Ach, pravda, pro vá s sekt zač íná až u Taittingeru. B. W.
>> Je moc ú zká ? Proč nemá vlastní dě ti? Bezcharakterní
>> Co to vyklá dá te za nesmysly? Své ho č asu u ní bylo tak
ú zko, že spala se dvě ma muži.
(Nikdy jsme o tom v našich individuá lních hodiná ch nemluvili, dala jsem mu č íst svů j rukopis jen s upozorně ním, ž e je to
kvů li Kašmíru – a teď o tom mluví před skupinou?)
>> Fuj!!! Skupina
>> Přesto je morá lně jší, než vy všechny dohromady! B. W.
>> Já chodím do kostela, řekla Johanna. To byla jedna, která
mi po č tyři mě síce den co den přitahovala moji ž idli, abych to nemusela dě lat já , poklonkovala přede mnou, jak to nazval psycholog, a přestož e jí to bylo nepříjemné , nikdy s tím nepřestala.
>> To vá m nepomů že. Zeptejte se jí, co si o vá s myslí. Nebo
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poč kejte, já vá m to povím: VY JSTE TA NEJVĚTŠÍ ZMIJE! B. W.
Její ruka bleskově vyrazila vzhů ru.
Vypadala jako socha svobody.
>> Stop, tady nikoho bít nebudeme.
Ztuhla ve své pozici. >> Varovala mne před vá mi všemi...
A ke mně : >> Co byste udě lala, kdyby vá s udeřila?
>> Tentokrá t bych jí to vrá tila. Nebo koneč ně vyinkasovala
tě ch 1500 marek, zasmá la jsem se. Ruka zů stala zvednutá .
>> Proč vá s před ná mi varovala?
>> Inu, chtě l jsem mít vě tší přehled, ale ona se lé pe než já
vyzná ... s takovou paká ží.
Mnozí lidé jsou př íliš dobř e vychovaní,
než aby mluvili s plný mi ú sty,
ale nevadí jim, ž e mluví s prá zdnou hlavou.
>> Proč ná m říká te paká ž?
>> Proto! Co jste té hle ženě udě laly, to už je skuteč ně příliš.
B. W.
>> A když si to zaslouží? Přá telí se se svou lé kařkou. A to se
nesmí, řekla ta, co mi nepřá la kachnu.
>> Mlč te, vy jste tak bezcharakterní, až do konce hodiny už
neřeknete ani slovo! To má m stejně od paní Lexové a ta má
vě tšinou pravdu. Ostatně se přá telí také se mnou a já jsem na
to přá telství hrdý, protože je hodnotný m č lově kem.
>> Vy se musíte ještě hodně uč it. Bezcharakterní podě laná
ž enská s kachnou.
>> Ach, skuteč ně ? A kdo ne? Vy lžete, jak jen otevřete ú sta.
Jednou jste mi vyprá vě la, že paní Lexová si povídala s tě mi
Filipínci, španě lsky, když jste přišla, mluvili ně mecky.
Jeden z nich se vá s ptal, zda víte, co je to balut. Víte ještě ,
co jste odpově dě la? Psycholog

>> Ano, že jsem to ještě nikdy nejedla, ale vím, jak se to vaří.
>> A balut se nevaří, to jsou syrová vajíč ka. Proč jste vů bec
tady? Ptal jsem se na to, ale nikdo to nevě dě l.
>> Nerozumím si se svou matkou. Ale ona tehdy neřekla nic.
Bezcharakterní
>> Paní Lexová se vnitřně má lem potrhala smíchy, já bych
taky neříkal nic k takové koncentrované blbosti. A vaše matka
je dost dobrá na to, aby dá vala pozor na vaši dceru? Vy dceři
dá vá te č íst Hanibala, přitom je jí teprve 15 let. Víte vy, co to
dě lá te? B. W.
>> Ne.
>> Paní Lexová zažila Mlč ení jehň á tek na vlastní ků ži a vy
nejste schopná , si to od ní vyslechnout. Její přítel ji miluje víc,
než vlastní matku, a to už 26 let. Psycholog
>> Tak proč není s ním? A když ji tak miluje její muž, proč
tady ještě nikdy nebyl?
>> Je nemocný žá rlivostí a její přítel ji miluje víc, než matku
své ho dítě te a je ostatně krá sně jší, než ná š muž ze stanice 2.
Žá rlivost je strach př ed srovná ním.
>> To jsem se vá s chtě la zeptat, proč vlastně na ni letí
nejkrá sně jší muž na klinice?
Kachní ž ena
>> Není divu, to se snadno vysvě tlí. Odpovídala vzoru, jaký si
vytvořil ohledně lidí, kteří nevidí jen jeho fasá du. Ostatně
bydlí v Johanneskirchenu, jako její přítel, bohužel je jen
na druhé m místě , co se tý č e Johanneskirchenu a krá sy...
Nejspíš jsem tam sedě la jako solný sloup.
>> V trapný ch situacích vždycky upadla do své ho druhu
transu, jako teď ... Psycholog
>> Co udě lala tak trapné ho? Ta s kachnou, která vlastně
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516 mě la mlč et.
>> Ona?? Ona nic trapné ho neudě lala, vy ostatní jste trapné .
Nevzpomíná te si, jak jste přišla do hodiny, paní Meyer?
A natá hla jste k paní Lexové ruku, tak odspoda? Psycholog
>> Ano, vzpomíná m si. Gilla
>> Víte, co to bylo za gesto? B. W.
>> Ne.
>> To používají jen muži mezi sebou, znamená to kastraci, tak
trapná jste byla, tohle jste uká zala paní Lexové . B. W.
>> Byla snad ně kdy mužem? Bezcharakterní kachna
>> Ne, narodila se jako žena, myslíte si, že byla chvíli mužem
a teď je zase ženou, co vy to má te za podivné představy? Její
přítel je... Víte, č ím ten Axel je? Ona to ví, ale nikdy o tom
s niký m nemluvila.
>> Trans.., řekla jedna.
Chytrý č lově k si všimne všeho –
hlupá k ke všemu ně co poznamená .
>> Ano, je to transsibiřský vlk, usmá l se pan Wilhelm
>> Transsexuá l, řekla jsem.
>> Milujete ji?
>> Ano, jak jen mů žu milovat pacientku... Možná z ná s bude
pá r, s mou přítelkyní to v poslední době neklape. Psycholog
>> Oženíte se s ní?
>> Možná . Otoč il se ke mně . >> Promiň te, ale co, je zvyklá ,
že se s ní pořá d ně kdo chce ženit.
>> Také tady? Ale vy si ji nesmíte vzít!
>> Také tady. Proč bych si ji nesmě l vzít? B. W.
>> Lá ska mezi psychologem a pacientkou není dovolená .
>> Ach, vy ji chcete zaká zat? Od zítřka už pacientkou nebude.
>> Ach tak, ale co až přijde příště ?

>> No a? Jste připravená při naší svatbě vstá t a říct: Má m
517
ná mitky proti tomuto sň atku? A ostatně , vy všechny už sem nemusíte chodit, nemá te dů vod tady bý t, jen paní Lexová . Ta je
vítaná , proč rovnou nezů stanete tady?, obrá til se ke mně B. W.
>> Ne, chci ještě vzít tu prá ci u Detlefa, pak uvidím.
>> Vrá títe se? Psycholog
>> Ano nebo ne, nevím.
>> Proč například jste tady vy? Chtě la jste zů stat jen šest
tý dnů a jste tady už tři mě síce, paní Meyer (ta s tím nestydatý m gestem). B. W.
>> Chci do dů chodu a kromě toho jsem tady musela dá vat
pozor na paní Keil. Socha svobody mě la pořá d ještě ruku
vztyč enou.
>> S dů chodem to tady nevyjde, to mů žete č ekat dlouho. Jak
dá vat pozor? B. W.
>> No, aby jí paní Lexová ně co neudě lala.
>> Co by jí mě la paní Lexová udě lat? Proto jste tady? Psycholog
>> Ano.
>> To jsem ještě neslyšel, co paní Lexová paní Keil dě lá ?
Zeptala jste se jí ně kdy, co k paní Keil cítí? Psycholog
>> Ne.
>> Tak to udě lejte teď , protože poletíte. B. W.
>> Co cítíš k Johanně ?
>> NIC.
>> ... jsem já ale koza pitomá .
>> Ano, to jste. Ostatně , se svý m přítelem provozujete agape.
Psycholog
>> Agape se nedá provozovat, řekla Johanna, socha svobody.
>> Já chodím do kostela...
>> To vá m nepomů že, už jsem vá m řekl, i když spala se dvě ma
muži, je mnohem morá lně jší, než vy. Její kniha je odborná ,
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vě cná , milostná literatura, tak ná dherná , geniá lní. Ach, víte
vů bec, proč vyletě la paní Huber?
Kdo vě ř í, ž e je kř esťan,
protož e navště vuje kostel, mý lí se.
Z nikoho se také nestane auto jen proto,
ž e stojí v gará ž i.
>> My to víme, paní Lexová si myslí, že už za ni zdravotní
pojiš̌tovna nechtě la platit.
>> Ach, skuteč ně , to říkala? B. W.
>> Ano.
>> A vy tomu vě říte, paní Lexová ?
>> Ne.
>> Víte, proč vyletě la?
>> Kvů li hypnó ze.
Ve skupině se mne tato bý valá pacientka pokoušela hypnotizovat, samozřejmě bezú spě šně . U
́ dajně byla zná silně na, což jí
nikdo nevě řil. Jednoho dne se mne zeptala ta, která byla teď
na řadě : >> Vě říš jí to s tím zná silně ním?
>> Ne, ale vlastně ano, sama jsem zažila ně co podobné ho.
Svů j Kašmír jsem také vidě la jako ně co, co mi bylo způ sobeno ná silím.
>> Přesně . Nikdo s ní o tom nemluvil, ona to přesto ví.
>> Je její přítel ženatý ? Bezcharakterní kachna
>> Proč se o to zajímá te, paní Lexová to neví a je jí to jedno.
Sama byla vdaná 30 let. B. W.
>> Mě lo by ji to zajímat.
>> Ach, skuteč ně , nestač í vá m, co paní Lexová jednou řekla
o své zvě davosti? Je zvě davá , jen když jí za to platí. Nemě la
byste lidem předepisovat, oč se mají zajímat, jinak vyletíte
jako paní Mayer.

>> Proč ?
>> Tak dá vejte pozor. Chtě la jste, aby už nedostala svou
več eři, protože jedla kachnu.
>> Ano. Když žere kachny!!!
>> Vy ji chcete dá t trošku terapie, pravda? B. W.
>> Ano.
>> A? Terapie spolupacientů je zaká zá na, neč etla jste pravidla? Poletíte jako další... B. W.
>> Jednou řekla, že zažila ně co podobné ho, jako zná silně ní.
>> Ano, to je pravda, má trauma z Kašmíru. B. W.
>> Proč o tom nikdy nesmě la mluvit?
>> Protože by jí to nikdo nevě řil, proto.
>> Já jí to vě řila, řekla ta, se kterou jsem dost dlouho, přesně
14 dnů , byla kamará dka, paní Sekera.
>> Ano? Přesto jste to nedoká zala ostatním podat tak, aby
tomu uvě řily. Proč jste všechno, o č em jste s paní Lexovou
hovořila soukromě , vyprá vě la dá l? Nemusíte mi odpovídat,
v pravidlech to stojí, vy jste s nimi souhlasila, proto taky teď
poletíte. B. W.
>> Proč mě la tolik privilegií?
>> Ach, myslíte to, že smě la pít alkohol a jíst, co chtě la? B. W.
>> Ona smě la alkohol?
>> Ano, ale nikdy nepila... Ale to vá s bude zajímat, dostala
žlutou kartu, ale ne proto. Proč má žlutou kartu, vá m neřeknu.
Psycholog
>> Proč se teď smě je?
>> Ona smí, dů vod, proč dostala žlutou kartu, je legrač ní.
>> Zná silnili ji dva muži?
Znovu jsem se zasmá la.
>> Proč se zase smě je?
>> Protože se jí líbilo spá t se dvě ma muži. B. W.
>> Je to ten dů vod, proč tady je?
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520 >> Ne, ale vá m by se to taky líbilo, kdybyste to zažila.
>> Fuj.
>> Jak mů žete říct fuj? Miluje ty muže, se který mi spala, oni
milují ji a milují se navzá jem, provozují agape.
>> To je praseč ina. Bezcharakterní
>> Ach, skuteč ně , nevyprá vě la to vá m, ale mně . Co je na tom
sprosté ho? Mnohem horší je, že vy například jste od té doby,
co byla před 15 lety poč ata vaše dcera, nemě la žá dný sex. B. W.
>> To je smů la.
>> Ne, vů č i vaší dceři je to zloč in, protože neví, jak sexuá lní
život vypadá .
Ke mně : >> Proč se na ni nepodívá te? Vypadá jako socha
svobody s tou zdviženou rukou. K soše svobody: >> A dejte tu
ruku dolů .
>> Ona mne nezajímá . Já
>> Ani jako socha svobody ne? B. W.
>> Ani jako socha svobody ne. Já
>> Proč se o mne nezajímá ? Ta se zdviž enou rukou
>> Je to tak. Chcete snad zase paní Lexové předepisovat,
oč se má zajímat? B. W.
>> Ale o na o mě ně co řekla.
>> Ano, to udě lala, ale teď už neví, co má te na mysli. Vy jste
paní Lexové už č asto předepisovala, oč by se mě la zajímat. B. W.
>> Co jsem řekla? Já
>> Řekla jste o ní, že se do vá noc nechá rozvé st. Jste ještě
drzejší, než já , já bych jí dal o pů l roku víc... K pacientce,
která mne chtě la udeřit: >> A dejte tu ruku dolů , vypadá te
trapně ! Ke mně : >> Co byste udě lala, kdyby vá s
opravdu udeřila?
>> Tentokrá t bych jí to oplatila nebo ji udala... To už jsem
přece řekla.
>> Ring volný, takříkajíc... Komu jste to o tom rozvodu

říkala? Psycholog
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>> Řekla jsem to jenom jednomu č lově ku. Já
>> Je ten č lově k tady?
>> Ano. Jednomu č lově ku a ten mne ujistil, že to neříkal dá l.
>> Cože? Vy jste to řekla jenom jednomu č lově ku? Psycholog
>> Ano, jistě .
>> Proč neprozradíte, kdo to byl? Psycholog
>> Nudí mne to.
>> Ach tak, potom to musím říct já . Milá paní Sekero, vy poletíte taky, neč etla jste podmínky naší kliniky? Nikdo nesmí to,
co se dů vě rně dozvě dě l, říkat dá l. Psycholog
>> Ale já to řekla až po č trná cti dnech.
>> Ale řekla jste to. A to je špatné . Vyprá vě la ona dá l třeba
o vaší podivné předstírané sebevraždě ?
>> Ne, to ne a moje... Proč to teď dě lá te vy?
>> Aha, kroutíte se, nelíbí se vá m to. Ale stejně vyletíte.
>> Ale proč to mohla o mě říct... Socha svobody
>> Ona mů že říct všechno, možná se mý lí. Proč jste s ní
o tom nikdy nemluvila? Jí je stejně všechno jedno, co o ní
řeknete.
Ke mně : >> Proč jste se na ni nepodívala? Ach,
teď jsem udě lal stejnou chybu, jako paní Redd, vy se přece
neotoč íte, proč vlastně ne? B. W.
>> Nevím, možná proto, že si to doká ži tak živě představit,
že to nepotřebuji vidě t ve skuteč nosti.
>> Aha, vy i autem jezdíte poslepu. Psycholog
>> Ano, zasmá la jsem se.
Jedna z pacientek ̌rekla: >> Cože, ona poslepu řídí auto?
>> Zase jsem citoval, nechte si své blbé otá zky. A je možné , že
má te tak velkou fantazii, že jste si vymyslela i tu knihu? B. W.
>> Ne, bohužel ne.
>> A Kašmír?

522

>> S Kašmírem to tak bylo.
>> No jasně , vy jste sice nevidě la žá dné mrtvoly, ale s každý m
vý střelem jste ve své fantazii zemřela. Psycholog
>> Je to o Kašmíru pravda? A ona modeluje? Kachní ž ena
>> Samozřejmě je to pravda, v Kašmíru zažila vá lku, ostatně
se v tomto případě nemluví o vá lce, ale o konfliktu v Kašmíru,
sice mi není jasný ten rozdíl, tě ch 30 000 lidí je mrtvý ch i přes
takové rozdíly, a vy jste ve své fantazii zemřela s nimi. A samozřejmě modeluje, taky poslepu, co jste si myslela? Psycholog
>> Tak to bylo, řekla jsem.
>> Proč to neřeknete, tak dlouho jsme přemý šleli, proč se
neotá č íte? Psycholog
>> Možná . Já to taky vím až teď . Já
>> Jistě , proto to vá š muž nemohl vidě t tak, jako vy, protože
nemá tolik fantazie. Ale ne, vy si vymyslíte vá lku a ono k ní
skuteč ně dojde. Psycholog
AŽ K 11. ZÁŘÍ 2001 ZBÝVAL JEŠTĚ ROK.
>> Jde ale o mne, ne o ně j.
>> Má te pravdu.
>> COŽE, zeptaly se ostatní.
>> Jen poslouchejte, to byste nepochopily. Nebo by jste rozumě ly tomu, že celý den komunikuje se svý m podvě domím, že
s ním mluví, jak to jiní lidé nikdy nedoká ží? Psycholog
>> Myslely jsme, že má formy, že nemodeluje sama. Ale pak
je také jasnozřivá ? Proč bychom to nepochopily?
>> Mě ly jste č tyři mě síce č as, abyste zjistily, jak to bylo, ale
ne. Ani jedna z vá s jí nevě řila. A nezeptala se. Proč to tak je,
paní Lexová ? Víte to? Psycholog
>> Pokusím se to říct. Mají strach se mne ně co zeptat, protože by se pak bá ly, že řeknu ně co, co by je mohlo bolet.
>> Je vulgá rní, proto se neptá me. Bezcharakterní
>> Ach, skuteč ně ? Byla taková ně kdy vů č i vá m? B. W.

>> Ne, ke mně ne.
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>> Tak tedy ke komu byla vulgá rní? K nikomu. Psycholog
>> Vů č i paní Kubisch byla. Tahle pacientka mi jednou ̌rekla:
>> Co bys řekla, kdyby tě odsunuli? Nazvala jsem ji sviní.
>> To ale bylo, než jste přišla. Ještě jste tady nebyla, tak vá m
do toho nic není. A když už o ní mluvíme, paní Lexová , jak to
bylo, když k vá m potom paní Kubisch přišla?
>> Ach ano, zeptala se mne, zda mne smí oslovit. Řekla jsem,
aby mne nechala v klidu.
>> Já vím, sedě la jste v kavá rně , že jste nedodala, ustup mi ze
slunce, to ještě chybě lo. Velice mne to pobavilo, když jsem se
to dozvě dě l. Zá vidě l.
>> Ano, bylo to legrač ní. Připadala jsem si jako Diogenes.
>> Ten taky jste, své ho druhu filosof, patrně na vá s ztroskotá m, ale nebudu to oplaká vat jako paní Redd. Vezmu to jako
vý zvu a zač nu studovat filosofii. A vy jste za tě ch jedená ct let
30 000 krá t zemřela. Proto mů žete všechno. Zkoušíte si to
představit a pak to jde i ve skuteč nosti. B. W.
>> Je to tak.
Znamení doby:
Z umě lců se stali profesioná lové ,
z amaté rů umě lci.
>> Proto jste udě lala tak krá sné cé dé č ko, ta hudba k tomu je
geniá lní. Proto umíte modelovat, protože si to doká žete představit, proto taky mů žete říct, to by doká zal každý. Pro vá s
prá vě platí: Co si doká žete představit, to mů žete udě lat.
Přitom jste jediný č lově k, který říká , že to tak není, a má te
pravdu, ne všechno, co si č lově k představuje, se musí stá t taky
ve skuteč nosti. B. W.
>> Jsem rá da, že uvažujete jako já .
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>> Ona udě lala cé dé č ko?
>> Ani tohle nevíte? Ano, a velice krá sné . Také se podílela na
36 knihá ch své ho muže. Vě dě la jste to? B. W.
>> Ne, myslela jsem, že vytvořila jenom obal na CD
a myslely jsme, že má formy, podle který ch dě lá svoje sochy.
To už jsme se smá li oba, psycholog i já .
>> Proč se smě jete?
>> Protože pro tolik blbosti nemá me slova, paní Lexová a já .
A je celkem na vá s, zda jejímu životu vě říte nebo ne, ona jej
přesto prožila. Ale ně co jiné ho: Přišla jste jednou ke stolu,
kde si povídala s Filipínci?
>> Ano.
>> No a řekli vá m, o č em se bavili, totiž o balutu. Psycholog
>> Ano, připomně lo mi to jedno turecké jídlo.., opakovala ta
bezcharakterní.
>> Ach, skuteč ně ? Nechte mne to vyprá vě t ještě jednou.
Vy přijdete a říká te, vím, jak se to vaří. Psycholog
>> Ano, to jsem řekla.
>> Ano, ale to jsou přece syrová vajíč ka, která se tam jedí.
Chcete vě dě t, jak se vaří syrová vejce, aniž by se uvařila?
>> Ona ale nic neříkala.
>> A představte si, ona to nevyprá vě la ani mně .
>> Tomu nevě řím.
>> Nemusíte, přesto to tak bylo, ona mluví ně mecky mnohem
lé pe, než vy. Nebo už jste ně kdy napsala ně co pro Focus nebo
Marie Claire? Vy jste ji chtě la trošič ku lé č it? Psycholog
>> Ona píše???
>> Ano, a lé č it spolupacienty je zaká zá no... Ano, jak krá sně
píše, to jsem vidě l, její manuskript je tak geniá lní, tak skvě lý,
tak bohatý.., briza... brilantní. B. W.
>> Jsem blbá . A ona není zvě davá . Bezcharakterní
>> Ano, to jste. Skuteč ně , zkoušela jste ji? Takže další dů vod,

pro který poletíte. Psycholog
>> Zamiloval jste se do ní? Bezcharakterní
>> Ano, možná . B. W.
>> To nesmíte.
>> Co bych nesmě l? B. W.
>> Zamilovat se do ní.
>> Jak byste tomu chtě la zabrá nit? B. W.
>> Jste její psycholog.
>> No a? Za pá r minut už nebudu. B. W.
>> Opravdu si ji chcete vzít?
>> Ano, možná , jinak si ji ně kdo ještě vezme přede mnou...
teď jsem zase citoval.
>> Kdo ještě si ji chce vzít? Postará m se, aby se to nestalo.
Bezcharakterní
>> Spousta mužů . Stojí ve frontě . Jak tomu sň atku chcete
zabrá nit? B. W.
>> Postará m se o to.
>> Jak to chcete udě lat? To byste snad, až oddá vající řekne,
pokud je tady ně kdo, kdo proti tomuto spojení ně co má , nechť
povstane – to byste vá žně udě lala?
>> Ano.
>> Pak bych si chtě l paní Lexovou vzít už jen z toho dů vodu,
jen proto, to bych chtě l zažít. B. W.
>> Ptá m se, zda to vů bec jde, aby se psycholog zamiloval do
své pacientky.
>> Koho se chcete zeptat, zeptejte se mne, já vá m mů žu říct,
že to jde. Psycholog
Poslé ze řekl, ž e hodina je u konce, taky trvala skoro
dvě hodiny.
>> Vy tady zů stanete, zavolal za mnou.
>> Pojď te blíž... ještě blíž.
Přišla jsem, bohuž el jsem mu nevidě la do oč í, stá l v prudké m
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>> Byla jste tak sladká ... Nezajímá mne, ani jako socha svobody ne.
>> Já vím.
>> Co s vá mi bylo, zašel jsem příliš daleko?
>> Ne, to je v pořá dku, pravdě podobně ta Redd. Nechci to tak
vidě t.
>> Ale tak to je, když vá m to je líto, asi mi to jednoho dne
bude líto taky. Teď bych vá s nejradě ji objal.
>> Tady? To bychom museli ještě chvíli poč kat.
>> Díky bohu jste řekla MY.
>> Proč bych to neřekla, já to taky chci.
>> Radě ji bě žte.
>> Ano, radě ji pů jdu.

NÁVŠTĚVA U R.
Když už jsem byla v Rosenbergu, vyprá vě l mi R., Irena prý si
o mě myslí, ž e jsem o Ská celovi, fotografovi a příteli
od Hanzelů , mé ně kdejší ná hradní rodiny, ̌rekla ná sledující:
>> On přece neumí fotografovat.
K tomu došlo takto: Před asi osmi lety mi zavolali z jednoho
velice dobré ho praž ské ho č asopisu, Reflexu, abych pro ně
připravila zprá vu o jednom č eské m plese, i s fotkama.
Ples byl v Bavorské m dvoře. Dá ma, která to objedná vala,
se jmenovala Braníková .
Řekla jsem: >> Pošlete tam přece pana Ská cela. Myslela
jsem, ž e by se mezi tě ma dvě ma mohlo zase ně co odehrá t.
Ská cel totiž byl příč inou Irenina rozvodu. Paní Braníková ale
odpově dě la: >> Ten přece neumí fotografovat. Tý ž den jsem
to do telefonu vyprá vě la Ireně . Ta tehdy řekla, ž e pů jde na
ples se mnou, ale když už jsem objednala taxík, v poslední
chvíli odřekla. Nevě dě la jsem proč a nedoká zala si to nijak
vysvě tlit. To bylo snad v roce 1993.
Kdo má silné argumenty,
mů ž e použ ít slabá slova.
Před vá nocemi roku 2000 mě l R. vý stavu v Praze. Když jsem
byla v Mü llerstrasse, zeptala jsem se, kdo byl na vernisá ž i.
Řekl, ž e Dobeš, jeho ž ena Daniela byla nemocná , takž e tam
byl sá m. Dobeš byl v době onoho plesu šé fredaktorem Reflexu.
>> Zeptal ses ho, kvů li té Braníkové ? Já
>> Odkud to víš?, zně la jeho už aslá odpově ď . Škoda, ž e jsem
mu neřekla „polib mi zadek“, nemusím se na hloupost lidí
vyptá vat, vidím ji i tak.
>> Mluvil?, zeptala jsem se.
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>> Ano. Dobeš říkal, že Braníková takové řeč i vedla č asto.
Paní Braníková byla sekretá řkou Dobeše, který byl také zakladatelem Reflexu.
>> No prosím, řekla jsem. R. mne pož á dal, abych si sedla,
ž e mi chce ně co ̌ríct.
>> Nemá m chuť.
>> Ale ty přece pochá zíš z Braníka. R.
>> No a?
>> Nevíš, oč jde?
>> Co má m vě dě t, já vím, kde jsem se narodila.
>> Ano, ale Irena si myslela, že sis to vymyslela.
>> No a? Je mi přece jedno, co si o mě kdo myslí. Oni,
zrovna jako ty.
>> Není ti to líto?
>> Líto? Ne, to skuteč ně ne. Nikdy jsem žá dnou fotku od
Ská cela nevidě la. Jak bych to mohla říct, a už osm let s Irenou
nekamará dím.
Porá ž ka sebou př iná ší také jasno.
Vidíme, kdo skuteč ně stojí za ná mi
a kdo se drž í poblíž jen kvů li osobním vý hodá m.
>> Ano, ale bylo to všechno kvů li tomu. R.
>> Co všechno, nechá pu to a nudí mne to. Odchá zím. Pokud
si to myslela, tady je ještě vyú č tová ní na Braníkovou, když
jsem jí poslala text a fotky. Nebo jí mů žeš říct, že tu
Braníkovou zná š taky... Slová k neumí fotit!
>> Já jí vě řil. Víš, že Jarda se ti smě je? Vlastně se ti v Praze
smě jí všichni. R.
Jarda byl v Praze mů j soused, kdysi jsem se přá telila s jeho
sestrou a s ní jsem taky přišla sem. Prodá vala na rohu
Sü ddeutsche Zeitung a ̌ríkalo se, ž e noviny prodá vá m já

a Marcela navště vuje Goethe Institut. Přitom to bylo
obrá ceně . Bě hem tří mě síců tady jsem šla do Goethe Institutu
v Passau. Ona tehdy řekla: >> No, víš, moje má ma by nevidě la rá da, že prodá vá m noviny.
>> A proč se smě jí?
>> No, smě jí se tobě .
>> Ach ano, to už jsi vyprá vě l pacientká m v nemocnici, že se
mi lidi smě jí.
>> Já netelefonoval. R.
>> A kdo?
>> Mak, ten se kamará dí s Jardou a společ ně se ti smě jí. R.
Mak byl obč as s chlapy v hospodě . Jak mi z nich bylo zle,
z tě ch pohá dek od hospodské ho stolu, kdyby vě dě l, ž e mne
vů bec nezajímá , co si tam spolu vž dycky vymý šlejí.
>> Ty jsi mu ale musel dá t telefonní č íslo do nemocnice,
říkal, že je mů j muž. Má m přece mobil, proč mi nezavolá na
mobil, když se mnou chce mluvit? To je, jako kdybys zavolal
ty, já s Makem taky už nemluvila osm let, co ode mne chce?
Jarda ostatně vyprá vě l, že už s ním není kamará d. Jste
smě šní!! Má lem jsem u Jardy zač ala pracovat. Přece k ně mu
vždycky chodím na jídlo, když jsem v Praze.
>> To oni řekli jen kvů li tobě . R.
>> Jak, kvů li mně ? Nechá pu, odchá zím, takové nesmysly nebudu poslouchat. Stejně jako ti dva hokejisté .
>> Jak? R.
>> Ano, ti spolu hrá li v jednom mužstvu a pak se mne jeden
z nich ptá , zda jsem byla zná silně na a od té doby se neznali,
taky kvů li mně . Nechá pu. Já
>> Nevíš, jak to s tím zná silně ním bylo? R.
>> Ne, proč bych mě la? Já nikdy zná silně na nebyla.
>> Ty jsi nikdy nebyla zná silně na? R.
>> Proboha, co je zase tohle? Nestač í ty dě ti?
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Napů l prá zdná sklenice je mož ná souč asně
napů l plná , ale polovič ní lež
urč itě není polovič ní pravda.
Musela jsem myslet na to, ž e tenhle idiot, když jsem
v manž elství byla smutná , což se stá valo stá le č astě ji, tak
tenhle deviant byl o to radě ji. Tak ně jak si to už íval, když
jsem trpě la. Bezcitný a chladnokrevný, takový byl a je.
A znovu a znovu mne bil. Jenž e já to dá l nevyprá vě la,
v našem okolí to sotva kdo vě dě l. Ale já to vě dě la. Pokaž dé ,
když si č istím levé ucho, vzpomenu si na to, ž e mi tenhle padouch protrhl ušní bubínek. Pořá d ještě to bolí, přitom to bylo
před třiceti lety. Tenkrá t mne operovali, tak zlé to bylo. Zlomil
mi ruku v lokti – tohle hovado, které mu jsem tolik pomohla.
Čím jsem starší, tím víc mne má zraně ní bolí. A teď by si chtě l
dopřá vat rozkoš představy, ž e jsem byla zná silně na?
Když muž nemá ú spě ch,
myslí si, ž e není muž em.
Když ž ena nemá ú spě ch,
ví poř á d ještě , ž e je ž enou.
>> Jednou jsi mi vyprá vě la, že Jarda šel k StB, protože
ně koho zná silnil a oni ho postavili před volbu: buď vě zení
nebo spoluprá ce s nimi. R.
>> Jistě , na to si vzpomíná m, to mi o ně m vyprá vě la jeho
sestra. A co má bý t?
Proboha, co toho hajzla ještě napadne? A všichni vě ří jemu
a ne mne? Umí se přetvařovat tak dobře, ž e mu jeho lž i vě ří,
nechá vají jej, aby s nimi manipuloval, klamal je? Inu, není to
tak scestné , já se té mě ř 30 let pokoušela mu dů vě řovat.
Musela jsem jej opustit. Všichni si mysleli, jak mne nemiluje,

a přitom: Já vě dě la, ž e by byl nejradě ji, kdybych zemřela.
Lá ska, která nevychá zí z lá sky k bliž nímu,
se promě ní v nená vist a nevě ru.
>> Jarda se přece přá telí s Hanzelový mi? Nebo se v tě chhle
kruzích pohybuje, ná š přítel Pramen pro ně přece dokonce
fotografoval.
>> Sakra, co mi to tady vyklá dá š, já to přece všechno vím.
Odchá zím!
>> A co je s Axelem? R.
>> Co by s ním mě lo bý t? Nech toho chudá ka, je to transsexuá l, má svoje vlastní starosti.
>> Proč jsi mi to neřekla??? R.
>> Proč bych ti to mě la říkat? Mů žeš mi uvé st dů vod, proč
bys to musel vě dě t? Ty jsi mi tajil vě ci, která jsem mě la vě dě t.
Jsi šílenec!!!
>> Abych na ně j tolik nežá rlil. R.
Žá rlivost nemá nic společ né ho s lá skou,
kterou k ně komu cítíme, ale s lá skou,
kterou necítíme k sobě samý m.
>> To jsi nemusel, víš, že jsem s ním nespala.
>> Nespala jsi s ním nikdy?
>> Ano, ale až po rozvodu.
>> Gratuluji.
>> Ty jsi jako ta Jana, ta mi taky už gratulovala.
Už po xté jsem vstala, vzal mne za ruku, z toho doteku se mi
dě lalo zle, podívala jsem se na jeho ruku, pustil mne.
Ruka, která tluč e, nemů ž e nikdy hladit.
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>> A já na ně j tolik žá rlil.
>> Mů žeš mi jmenovat ně koho, na koho jsi nežá rlil? A zá vidě l
jsi mi všechno, co jsem dě lala. Žá rlil jsi dokonce na dě ti na
chatě , i na Dietera Borna. Naposledy, když mne pozval na
oslavu narozenin, jsi mne zmlá til, až jsem byla modrá , abych
tam nemohla jít. Dokonce tady s tím bytem, jsi tak zá vistivý
a chamtivý, že mi ho nechceš přenechat. Proč nejdeš ke své
Pat? Teď jsi tak volný, přece jsi vždycky chtě l do Asie.
>> Musím se mu omluvit. R.
>> Ty jsi jak moje sestra. A kdo se omluví mně ? Vstala jsem.
>> Promiň , prosím. R.
>> Strč si svoje omluvy kamsi. Čím víc jsem pro tebe udě lala,
tím víc jsi mne nená vidě l. Jsi naprosto šílený, nejš̌tastně jší jsi,
když se mi stane ně co hrozné ho.
>> Hm, chtě l jsem ti jen říct, že jsi udě lala dobře, když jsi
Heleně řekla, že tě rodič e před ní varovali. R.
>> Ale když jsem ti to vyprá vě la, tvrdil jsi, že jsem blbá .
>> Ale teď tě obdivuji. Protože vím, že tě rodič e mě li rá di. R.
>> Ach, to víš až teď ? Já to vím už dá vno, dokonce celý svů j
život, až otec zemře, tak definitivně s Hanzelový mi skonč ím,
pak už mi tvů j přítel Slová k nebude říkat, že se jim vnucuju.
Až otec zemře, ani mi nezavolají.
>> Oleg napsal novou knížku, dali ti ji vů bec? R.
>> Ne, nedali.
>> A ty sis ji nekoupila?
>> Ne, tu mi musí dá t Helena. Dá vá na trh novou knihu?
To zas bude ně co!
>> Má š pravdu, říká se, že bude hrozná . V Praze se říká , že
za každou vě tou vidí jenom prachy. Koupíš si ji? R.
>> Ne, opravdu ne, škoda peně z, Markus mi ji urč itě dá .
Jednoho dne budu rá da, že to přá telství skonč ilo. A k tomu
dojde, až tady otec nebude.

>> Proč si jsi tak jistá ? R.
>> Protože když matka ležela v hospici, řekla jsem Heleně ,
dej mi adresu, navštívím ji, a ona řekla ne, nechtě la mi ji dá t,
a potřebovala jsem jen říct, dej mi tá tu, on mi tu adresu dá .
A už dě lala, co jsem chtě la. Víš, pokud mají taky ně co společ né ho s tě mi pomluvami, je mi to jedno, on o rodič ích nikdy
nepsal hezky, mě li radě ji mne, než jej, to mů že Helena
vyprá vě t, jak chce, že mi jde o dě dictví. Je mi to jedno.
A potom, když jsem s ním mluvila po ná vště vě maminky, ten
byl tak š̌tastný, že jsem ji navštívila. Divila jsem se, ale řekla
jsem mu, to je přece samozřejmé .
Pravdu napodobovat nemusí bý t špatné ,
ale pravdu najít, to je mnohem lepší.
>> Já tě obdivuji, proč jsi mi to neřekla dříve? R.
>> Ano, to samozřejmě musíš, já nejsem takový zbabě lec,
jako ty. Své mu nejlepšímu příteli, Slová kovi, neřekneš, že
pá chne potem? Má š jiné starosti, například, jak mi ztě žovat
život. Ach, ostatně , když už tak mluvíme: Helena o Slová kovi
a jeho ženě vždycky říkala, ti se vnucují, a vidíš to dnes?
A s takový mi lidmi se má m přá telit? Proč ..? Že Oleg nemá
pá teř, to vím nejen já . A s tebou jsem rozvedená , díky bohu,
mů žeš vyprá vě t, co chceš. Dobří lidé vě ří mně , ne tobě . Otec
se tak radoval, že jsem maminku navštívila, to si ani neumíš
představit. A abych tobě ně co říkala? Zbyteč né , ty jsi pořá d
zdrogovaný.
>> A ten obraz? R.
>> Co je s obrazem, myslíš toho U
́ prku? Ano, já ho miluju,
rodič e mi ho chtě li dá t, ale ona tomu chce zabrá nit, přitom
říká , že ho dostanu. Když jsem jí řekla, ten přece patří tobě ,
odpově dě la: Má m dost peně z, abych si takový ch U
́ prků
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>> Nechceš vě dě t, jak to bylo s tím zná silně ním? R.
Nesmíme pravdu zamě ň ovat s ná zorem vě tšiny.
>> Ne, já zná m svů j život, opakuji, ještě nikdy mne nikdo
nezná silnil.
>> Co říká š na to, že to bylo kvů li té Braníkové ? R.
>> Nic, jenom že jsi stejně blbý jako Irena a Mak. Je to
smě šné ! Vysmá la jsem s mu.
>> A ke zná silně ní: řekl jsem Jardovi, že jsi tvrdila, že tě
zná silnil. R.
>> Takové voloviny jsem ti nikdy nemohla vyklá dat, protože
to není pravda. A s profesorem to bylo stejně ? Já ti nikdy
neříkala, že jsem lepší, než on. Lžeš, jen otevřeš ú sta. Já
Nikdo ode mne nemů ž e chtít,
abych vytvá ř ela souvislosti,
dokud se jim dá zabrá nit.
>> Já ale myslel, že jsi to byla ty. Víš, jak jsi vyprá vě la,
že namísto do vě zení šel k tajné policii.
>> Ano, to mi vyprá vě la jeho sestra. Co z toho jen má š, oni
stejně nebudou tvý mi přá teli. Řekni mi, blá zníš, bereš tvrdé
drogy?
>> No, myslel jsem, že jsi to byla ty a řekl jsem mu to. Ten
špinavý lhá ř.
>> Vždyť to říká m, jsi lhá ř. To snad není pravda, má te ná silníka, ale nemá te obě̌t. Jsem zvě dava, co za dě ti se tady objeví,
aby vyprá vě ly, že jsem je zneužila. On vů č i mě nikdy ná silí nepoužil, to je stejně absurdní, jako s tě mi dě tmi. A Jarda je taky
v kontaktu s Helenou a Olegem, no, kruh se uzavírá .

>> Bylo ně co s tě mi dě tmi?
>> Řekni mi, ty tady chodíš, vyklá dá š o mně , že jsem šlapala
chodník, zná silň uju dě ti, kradu, byla jsem zná silně na, jsem
vražedkyně ... A pak se mne ptá š?
>> To s tou vražedkyní jsem neříkal!!! R.
>> Jak to, že ne, krmil jsi mne tím sedm let.
>> Ne, to jsem řekl jen tobě ! R.
Psychopati,
jestli se nemohou nebo nechtě jí změ nit...
Takž e nemarně me č as na pokusy jim pomoci nebo je
změ nit, protož e pomoc, kterou jim nabídneme,
vž dycky splatí zradou.
Jednou, před sedmi nebo šesti lety, byla u mne na ká vu ž ena
jednoho z jeho hospodský ch kamará dů . V našem albu vidě la
své ho muž e s milenkou ve vysoké m stupni tě hotenství. Nejradě ji by si bý vala to foto vzala, já jsem jí ho nedala. Snímek
udě lal R. o Slová kový ch 50. narozeniná ch. Když přišla domů ,
udě lala své mu muž i doma peklo, má lem dostal infarkt. Od té
doby mi R. ̌ríkal „vraž edkyně “. V tu noc, než jsem šla do
Rosenbergu, mi vyprá vě l, proč mi tak šest let ̌ríkal. B. W. pak
k tomu případu řekl: >> Ať chcípne, ten chlap! Co má te vy
společ né ho s nemanželský m dítě tem? No prá vě , neznala jsem
ani je, ani tu ž enu, ve zmíně ný den jsme se vidě ly poprvé .
Když mi to R. tu noc před Rosenbergem objasnil, ̌rekl, ž e mi
tak říkají jeho přá telé z hospody. Prý jsem vraž edkyně . Jen to
opakoval. To mi ale celou tu dobu neřekl. Ke kurvě , jak mne
nazý val vž dycky, se prostě přidala vraž edkyně . V noci před
Rosenbergem mi dá l vyprá vě l, ž e v hospodě to vyč etli i jemu,
protož e dal tu fotku do alba. Vzpomíná m si, bylo to teprve
před devíti mě síci, ž e jsem mu ještě řekla: >> Ty si přece
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mů žeš dá t do alba, co chceš. A pak jsem odešla, navž dy.
>> To stač í, jak vů bec přichá zíš na takové vě ci? Nemyslíš
trochu sá m na sebe, všechno by se to mohlo obrá tit proti tobě ,
tolik svinstva a lží.
>> Jak to? R.
>> Tví bozi, nechají ti všechno projít? Jsi blá zen, píšeš své
ženské , že jsem nemocná a přitom mi nevě říš mů j Kašmír. Jsi
šílený. Tady nepomů že ani žá dná č arodě jnice, nalé havě
potřebuješ terapii.
Vž dycky jsem se divila, ž e si tohle monstrum hrá lo na
zbož nost, a nejen to: On skuteč ně vě řil na č erty a č arodě jnice.
Blá zní, ale pořá dně .
>> Ti mi uvě ří vždycky, kromě toho, tobě to nevě ří ani
v Rosenbergu. Co jsi říkala Collette?
>> Jsi nechutný. Odkud víš zase tohle? Ach tak, naše lé kařka.
Ano, trošku jsem koukala, ale existují ještě jiné pece na
porcelá n, než mají Erich a Collette. Je to jedno.
>> Proč ta lé kařka? Jsi pořá d ještě u ní? R.
>> Proč bych nemě la bý t?
>> Protože ti to nevě ří. R.
>> Já jsem o ně co chytřejší, než ty, víš. No, tak mi to nikdo
nevě ří, to není tak hrozné , přesto jsem to tak zažila.
Demagog: č lově k, myslící hlasivkami.
Skuteč ně to doká zal. Poslední byla Collette, které mi bylo líto,
u ní a jejího muž e jsem lé ta vypalovala sochy. Mě la jsem je
oba rá da, ale když jsem Collette nedá vno potkala, mluvila se
mnou jako s poslední špínou. Noci, které jsem kvů li tomu
probdě la, jsou nesmyslné , protož e R. mne před sebou samý m
varoval. Jednou řekl: >> Vzpomíná š si, jak jsi jednou řekla,

že jsi lepší, než ten profesor?
Bylo to krá tce před mý m odchodem do Rosenbergu. Protož e
už jsem znala jeho metody, odpově dě la jsem mu tehdy:
>> Aha, teď si taky mů žu hledat nové místo na vypalová ní.
Ně co tak nesmyslné ho jsem nikdy neřekla! A on mi ještě
řekne, ž e tuhle blbost vyprá vě l profesorovi, když jej ná hodou
potkal.
>> Všichni vě ří mně ... Tobě ode dneška nebude vě řit nikdo!
Nebojíš se ně kdy? R.
>> Což? Ano, má š pravdu, ale jací lidé ? Mně nikdo nic
neřekne. Jen se na mne zlobí, to přežiju. A bá t se? Koho?
Tebe? Ne, to opravdu ne, ty už mi nemů žeš udě lat víc, než
dosud, jsem totiž silně jší než ty, nevě dě l jsi to? Přestaneš teď ?
>> Ano, to ti slibuju. Promiň , prosím. Ale oni všichni mají
před tebou strach. R.
>> Ach ne, copak já jim dě lá m? To nebudu nikdy moci prominout, dá š to do pořá dku?
To jsem sice ̌rekla, ale vím, ž e spirá la se toč í dá l.
>> Ty jsi tak klidná .
Pravda je vž dycky klidná ...
>> Buď rá d, že jsem tak klidná , jinak bych tě musela zabít.
Jít do kuchyně , vzít nů ž... Kromě toho mi neříká š nic nové ho,
vě dě la jsem to už dlouho, co jsi za kurvu, ti ostatní zkrá tka
potřebují trochu dé le.
>> Není ti to líto kvů li Ireně , Detlefovi, Hanzelový m, Collette?
Tahle svině , megaloman.
Myslela jsem v tu chvíli na to, ž e mi jeden z jeho hospodský ch kumpá nů zavolal, když jsem v roce před rozvodem
bydlela u Doris, a ptal se mne, zda vím, kolik v H. K. stojí
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>> Ne, vů bec ne, ať se nade mnou všichni usmě jí k smrti,
to mne nesvrbí. S tebou jsem díky bohu rozvedená , co ty si
o mě myslíš, je mi jedno. Nejsou to moji přá telé , když jsem je
potřebovala, nebyl tady nikdo z nich.
Je to celá strategie, jakou ten debil umí? Vyprá vě t o mě jen
lž i... Škodit mi?
Pravdě podobně pustí mezi lidi ještě více lž í, ale já se to
doufá m nikdy nedozvím.
Jinak...
>> Není ti to líto kvů li Detlefovi. Má š vů bec ně jaké přá tele? R.
Všechno, dokonce sama lež ,
slouž í pravdě ; stíny slunce neuhasí.
Franz Kafka
>>Kvů li Detlefovi? Ne, vů bec, ne. No jasně , moc ne, ale Rita
vždycky přijde a Markus, kvů li ně mu jsem rá da, že ho má m, a
pá r jsem si jich získala v Rosenbergu. Takový hajzl, jako je
Slová k, toho bych na tvé m místě mezi mé přá tele nepoč ítala.
Ach, o Detlefovi jsi říkal, ten že mi uká že, to jsem ale zvě davá ,
jak to udě lá . A především – proč ? Já u ně j už č asto pracovala.
Tebe by jen potě šilo, kdybych byla smutná .
>> Ale tentokrá t se budeš divit! Oni totiž vě ří mně a ne tobě .
Ani to ti není líto? Nemocný mozek.
I kdyby hlupá k strá vil celý ž ivot ve společ nosti mudrce,
pozná pravdu zrovna tak má lo,
jako lž ič ka chuť polé vky.
>> Ne, skuteč ně ne, není mi to líto kvů li nikomu, kdo ti tyhle
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hlouposti vě ří!
>> Dobeš ještě řekl, „chudá k Eva“, tolik má kolem sebe sviní,
pošlete ji sem. To všechno bylo jenom kvů li té Braníkové , chtě l
bych se ti omluvit.
>> Ty jsi ale vů l, víš přeci nejlíp, že to s Braníkovou je pravda, a
omluva od tebe nic neznamená , dej to zase do pořá dku.
>> To ti slibuji.
Ten hajzl patří na psychiatrii.
>> Neslibuj nic, udě lej to... To je legrač ní, normá lně má
č lově k obě̌t, ne pachatele. To ale pan Hanzel kalkuloval
špatně . Pachatel a žá dná obě̌t. Co jsi za to dostal? Mů žeš mi
ještě říct, proč mi to teď vyprá víš? Představ si, že by tvé lži
byly pravdivé , pak byste mi přece museli pomoct, nebo?
>> Ano, ale tobě to není líto, kvů li nikomu. Ten nemá mozek.
>> Tady poprvé říká š pravdu, kvů li nikomu. Ne, já Hanzelovi
do zadku lé zt nemusím, ani poslouchat od tvé ho nejlepšího
přítele Slová ka, že se vnucuju, když jsem jako on pozvaná .
Proč ho tenkrá t vů bec pozvali..? Já
Když jsem se tenkrá t z pá rty v Má nesu vrá tila domů , jeho
první vě ta byla: >> Slová k mi už vyprá vě l, jak to skuteč ně
bylo. Mou verzi slyšet nechtě l.
Teatrá lně se zhroutil, nelitovala jsem jej, musela jsem jít,
zač ala jsem se bá t, ale sebe!
Že bych přece jen šla do té kuchyně a...
>> Proč mi to vů bec vyprá víš? Odpovím si sama, abys mne
mohl ještě dodateč ně zranit. Ale takový nič ema, jako jsi ty,
ten už mne víc zranit nemů že.
Oznamujete mi rozsudek s vě tšími obavami,
než s jaký mi jej já př ijímá m. Giordano Bruno
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Po převratu jsem psala pro rů zné č eské č asopisy a noviny,
č tená ři byli mý mi cestopisy nadšeni. Ale nejvíce mne hřá la
chvá la Rašínový ch. Udě lali jsme společ ně také řadu reportá ž í
pro č asopis paní Braníkové . Jednou, když byl R. sá m v redakci, mu ̌rekli, aby udě lal fotoreportá ž z Hongkongu.
Pod fotografiemi nemě lo stá t, o jaký objekt se jedná , ale co si
myslel v dané m okamž iku. R. jim to slíbil s podmínkou, ž e to
udě lá m já . Já takový nesmysl odmítla, nejprve jsme se pohá dali a potom, když jsem ̌rekla: >> Udě lej mi alespoň jeden
popisek k obrá zku, pak už ty ostatní napíši já –, mne udeřil.
Zá keřně , tak se ke mně choval vž dycky. A to ne jednou.
Vž dycky, když se mu ně co nehodilo, mne bil... A nebyl
schopný Ireně ̌ríct, Braníková skuteč ně existuje? Svině . Ani
nemů ž u říct, ž e ho nená vidím, natož pak, abych ho litovala.
Necítím nic. Jen dotknout se mne už v ž ivotě nesmí. Divné ,
přece jen ně co, pohrdá m jím. To bude asi tím, ž e jsem se
s ním nikdy neidentifikovala.
Jednou jsem na Slová kový ch narozeniná ch potkala staré ho
zná mé ho z mý ch zač á tků v Ně mecku, byl to velice hodný pá n,
k prvním vá noců m v zahranič í mi tehdy vě noval koule na
vá noč ní stromeč ek... Když se R. dozvě dě l, o koho jde, řekl
velice nahlas:
„Aha, vy jste ten pá n, co jeho koule visej každý rok na našem
vá noč ním stromku...“ Ani jsem se nezastydě la za ten blbý
vtip, tak má lo už jsem mě la s tím blá znem společ né ho. Ten
velice hodný pá n je dnes velvyslancem v Pá kistá nu. Myslela
jsem také na školu. Eve přece toho Čecha v naší třídě přemluvila, aby si pů jč il moje auto a rozbil mi vý fuk. Myslím, ž e
v tom okamž iku jsem přišla na to, ž e také tohle byla prá ce
mé ho tyrana, který se tu teď přede mnou nuceně kroutí. Podívala jsem se mu do tvá ře, skuteč ně se usmíval. Spíš ušklíbal.
Takový idiot! Kde už jsem takový vý raz vidě la?

Takový rá doby vítě zný ú smě v, ale souč asně přizná ní „tuhle
bitvu jsem prohrá l“? Skuteč ně , díval se na mne bojá cně . Poté
jsem odešla.
V tom rozhovoru mi ještě řekl, ž e Fritz, kamará d Detlefa, ž ijí
spolu osm let, není teplý, a dvakrá t opakoval, ž e Detlef mne
znič í... Ta představa ho tě šila... Radoval se nad představou, ž e
budu znič ena. Mnul si přitom ruce. Opakoval také jiné vě ci,
jakoby se lž i díky opaková ní mohly stá t pravdou.
Nená vist je jen pokrač ová ním zá visti a ž á rlivosti.
Jednou mi R. vyprá vě l, ž e je Slová k u svobodný ch zedná řů .
Já se zeptala, odkud to ví, R. ̌rekl, ž e od ně j. Tak to není
pravda, namítla jsem. Jak to mů ž eš vě dě t, zeptal se R. Protož e
svobodní zedná ři to na sebe nikdy sami neprozradí, vysvě tlila
jsem. Takové lahů dky o ně m vyprá vě l pořá d, taky, ž e je
Slová k alkoholik a jeho politické přesvě dč ení je silně do
hně da, stejně jako Jany. Jednou té ž povídal, ž e Slová k v hospodě vž dycky strašně pá chne potem a ž e se pořá d ještě vytahuje, ž e chodí jíst s Havlem a je č asto zvá n na Hrad. Slová k
byl taky u Ireny, aby si dal potvrdit tu lež s Braníkovou. Já
Slová ka nikdy nemohla vystá t, to vě dě l, taky mi bylo jedno,
co se s tou osobou stane. Řekla jsem jen: >> Proč ses ho nezeptal, zda se umyje, než jde k Havlovi?
>> To přece nemů žu. R., ten zbabě lec.
>> Ne? Je to přece tvů j přítel.
>> A co udě lá š ty, když to s Detlefem neklapne?
Škodolibost je na místě jen tam, kde vznikne škoda, v tomto
případě nebyla relevantní.
>> Pak pů jdu koneč ně do dů chodu.
>> Cože?
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>> Ano, ta doktorka mi pomů že, říkala to.
>> Jsi pořá d ještě u ní? R.
>> Co je zase tohle, proč bych nemě la?
>> Myslel jsem, po Rosenbergu? R.
>> Nechá pu, co má Rosenberg společ né ho s tou lé kařkou?
Ale všechny pitomosti, co jsi mi dneska řekl, ty nemusím
chá pat.
Před asi dvě ma lety jsme byli pozvaní na narozeniny naší
přítelkyně Aleny. To byla jedna, která emigraci nezvlá dla.
Alkoholič ka. Přemluvil mne, abych šla s ním. Bě hem več eře
mi řekla její přítelkyně , taky alkoholič ka:
>> Ty jsi taková podě laná židovka!!! Naprosto bezdů vodně .
R
̌ ekla jsem jí: >> Ano, lidi si č asto myslí, že jsem židovka, ale
já nejsem. Proč ale podě laná ? Já tě nezná m, ty nezná š mne,
co to má bý t?
U stolu sedě lo osm lidí, také R. Nikdo nereagoval. Když jsem
o tom pozdě ji s R. chtě la mluvit, tvrdil, ž e nic neslyšel. To
bylo taky jeho dílo, jak já tu svini nená vidím. On sá m sebe ale
pravdě podobně nená vidí ještě víc...
Ně kteř í lidé ž ijí se svý mi zkušenostmi ve svě tech,
do který ch nedoká ž eme vstoupit.

BÝVALÝ POŠŤ ÁK A JEHO ŽENA
Poč á tek roku 2001 – už jsem pracovala u Detlefa. Když jsem
jednoho dne přišla do staré ho bytu, vzpomně la jsem si, ž e
přítel Bernd a jeho ž ena Gisela pro R. zařizují poštu. R.
breč el, když jsem mu ̌rekla, aby se odstě hoval: >> A kam
má m jít? A kam jsem mě la jít já ? Pod most? Tam mne chtě l už
č asto vidě t...
Zavolala jsem jim.
>> Mů žeš mi říct, proč pomá há š R. a ne mně ?
>> No, ty jsi ho opustila.
>> A tomu vě říte? On má už 15 let přítelkyni, se kterou
cestuje, on opustil mne.
>> Nemů že přece cestovat sá m. Má ji jenom kvů li tobě .
>> Ach, to vá m vyprá vě l? Rozbreč í se u vá s a vy mu uvě říte
všechno?
>> Jak víš, že breč el?
>> Zná m ho už o ně co dé le. To byly krokodý lí slzy, chce,
abyste ho litovali.
>> Je nemocný a ty jsi ho opustila.
>> Nevyprá vě l, že jsem ho – chceš-li – opustila po první
facce, kterou mi dal. První rok v Ně mecku. Kromě toho mě l
vždycky přítelkyně . Ano, nemocný je, duševně nemocný.
>> Ty ho biješ.
>> Aha, ano, já ho udeřila, to je pravda, to už jsme byli
rozvedení – zeptala ses ho, proč ?
>> Ne, proč ?
>> Ř ekl mi, bezdů vodně , ty píč o – v hospodě , asi chtě l, aby
lidi vidě li, že jsem mu dala facku. To bys ho taky praštila.
Tenkrá t to skuteč ně ̌rekl bezdů vodně , a když jsem mu jednu
vrazila, smá l se.
>> Pravdě podobně . Bere drogy?
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>> Ano, každý den vykouří šest tlustý ch jointů konopí. Oč i má
mnohdy jako angorský krá lík.
>> A ně co jiné ho?
>> Ach, zeptej se ho sama, já s ním nebydlím a taky už se
s ním nekamará dím. Vyprá vě l vá m taky, že má m ně co s dě tmi?
>> Ano, tu blbost už jsem taky slyšela.
>> Od koho? Samozřejmě od ně j. Tohle přece vyprá ví
každé mu, takové svinstvo.
>> Ř íkal, že to o tobě tvrdil ně kdo jiný.
>> A kdo, zeptala ses ho?
>> Ano, říkal, že toho č lově ka nezná m.
>> Prosím tě , vždyť zná š všechny moje zná mé . To teď ani není
možné , tahle svině chodí a vyklá dá lži a ty mu vě říš?
>> Samozřejmě ne.
>> Ano, ale všichni tomu vě ří, všechny sousedky, i Collette.
Je ti jasné , že pomoc potřebuju já , ne on, ta svině ... Co dě lá š?
>> Breč ím.
>> Teď , když jsi mu pomohla, teď breč íš, proč jste nepomohli
mně , když jsem chtě la odejít, a teď pomá há te jemu?
>> A kdo by to mě l dě lat?
>> Já ho pozvala na vá noce, říkal, že tady budu mít svoje
ocasy, takhle mluví o mý ch přá telích, teď se ale seknul, teď už
sem do bytu nesmí vstoupit. A je bestie a vy ho litujete?
Celé roky o tobě říkal jen „to tlusté prase“.
>> ... Pomohl ti se stě hová ním?
>> Kdo, on? Ne, řekl, ať mi pomů že pá nbů h.
>> To má pravdu.
>> Ano? Už vidím milé ho pá naboha, jak tahá vě ci do třetího
poschodí, bez vý tahu. Myslím, že je u ně jaké sekty, nevím,
Scientology nebo co, ale než jsem odešla, devě t dní nic nejedl,
už jsem se na to nemohla dívat, řekla jsem mu, nejsem tvoje
matka, nemů žu ti dá t prs.

Za třicet let nevymě nil ani roli toaletního papíru v koupelně –
a teď mi má pomoct? Myslela jsem na ty situace, kdy mne
třeba, když jsem potřebovala č urat, nechal dlouhé hodiny
č ekat, než jsem mohla jít. Jeho matka totiž jednou napsala
v dopise, ž e když hlídá dě ti jeho bratra, dá vá več er napít jen
chlapci, dě vč eti ne, aby k ně mu nemusela v noci vstá vat. Byl
to pro mne šok, ale on si to vzal za vzor a dě lal mi jen to
nejhorší, a to č asto. Kaž dý ch 14 dní, když jsme přijeli z chalupy do Mnichova, jsem ho prosila, aby mne odvezl napřed
domů , ž e potřebuji č urat, ale on si jel vž dycky nejdříve
vyzvednout v tiská rně noviny, pak se i pů l hodiny bavil
s lidmi nebo č ekal za rohem, jen aby mne trý znil. I když jsem
řídila já , tak jsem na ně j musela dlouho č ekat. Bylo to tak
oč ividné ! A přesto jsem to se sebou nechala dě lat, protož e
jsem se nedoká zala vž ít do choré ho mozku toho č lově ka,
případ od případu jsem to zapomínala.
>> Mě l strach, že ho otrá víš. Proč jsi vů bec odešla?
To jsem mě la udě lat, tenkrá t. Ten vů l si nezaslouž í ž ít.
>> Ř íkal mi vražedkyně . Celý ch šest let. Když mi prozradil,
proč mi tak pořá d říká , odešla jsem. Chtě la jsem to vě dě t.
>> Odkdy víš o jeho přítelkyni? Gisela
>> Od zač á tku. Už 15 let. Ale i před Pat už míval přítelkyně .
Jednu v USA, jednu v Londý ně a jednu v Austrá lii.
>> To dě lá jenom, aby tě naštval.
>> Nechá pu. Ty mu vě říš? Pat nosí moje rukavice a boty a on
to dá do rodinné ho alba, tomu říká š naštvat?
>> Ano.
>> Aha. Já vím, jak to vypadá , když mne chce naštvat. To mne
zmlá tí jak koně . A tak jsem odešla a jeho píč a mohla přijít.
>> Ona byla tady?? Gisela
>> No jasně . Ach, mne to nudí.
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>> Evo, ještě jedna vě c, je to pravda, že jsi tady byla o rok
dřív, než on?
>> Ano, proč se ptá š?
>> Jen tak...
V tomhle jen tak... to zase bylo. R. ̌ríká , ž e jsem dě lala kurvu
ten rok, co jsem tady byla bez ně j. Ten dobytek. Když sem
přišel s kufříč kem, pomohla jsem mu, a teď tohle...
>> Divila jsem se, že mu Berndt tak rychle slíbil pomoc. Gisela
>> Nevyklá dej, vě dě la jsi to, Berndt by to bez tvé ho souhlasu
nikdy neudě lal.
Ty drogy, které R. skuteč ně konzumuje, znič ily už koneč ně
jeho mozek? A to tlusté prase, jak jí vž dycky říkal,
to ona skuteč ně byla.
O dva dny pozdě ji ̌rekla: >> Já o tobě s R. nemluvila.
Nervově jsem se zhroutila. Nechtě jí pomoci, tak ať alespoň
nezraň ují. Té bestii pomá hají? Ten mi ani nepodal vodu, když
jsem mě la horeč ku dengue. Myslím, ž e si ani nevšiml, ž e
má m horeč ku. On byl vž dycky svině , ale když zač al kouřit
trá vu, stala se z ně j špinavá svině . Nejprve to byly dva jointy,
pak č tyři, a než jsem se odstě hovala z Mü llerstrasse, bylo to
šest denně . Pořá dně tlustý ch. A mů j Kašmír? Deset let mne
přesvě dč oval, ž e mi nic není. Chtě l na mne dokonce hodit
svou zá vislost na drogá ch – smě šné .
Když mi do Mü llerstrasse přišel dopis, potkala jsem se
s Berndtem, manž elem Gisely.
Zdů razň oval: >> My s ním nemluvili, že bys mě la mít ně co
s dě tmi, to slyšíme poprvé od tebe. Nesmysl! Jsem to snad nakonec já , kdo tuhle pomluvu vypustil? Proboha, ti jsou oba
hloupí, a s ně č ím takový m jsem se kamará dila. Fujtajbl! Dá le
řekl: >> Detlef má dá vat pozor na kocoura, když ty nebudeš
moct. Dostal jsem dokonce od R. telefon, kdyby se s tebou
mě lo ně co stá t.

Oni skuteč ně poč ítají s tím, ž e se zblá zním? Nebylo by divu,
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s takový mi přá teli. Jen Detlef s R. ú dajně nikdy nemluvil. Jednoho dne se snad uká ž e, kdo je vě tší blá zen. Když jsem si
poštu vyzvedla, Berndt ještě zopakoval: >> On ná m nevolal,
to s tě mi dě tmi víme od tebe. Lž i, nic než lž i.
>> To není dů ležité , když má Gisela strach se postavit a říct,
že jí to řekl on. Už se to povídá všude, v obou nakladatelstvích,
Norden i Arabella. Nejradě ji bych R. už nikdy nevidě la,
ať chcípne.
>> No, ná m netelefonoval.
>> Dobře, ale telefonoval například do Rosenbergu. Pacienti
mi nevě řili, že jsem tam kvů li své mu syndromu z vá lky,
mysleli, že kvů li pedofilii.
>> Skuteč ně ???
>> Ano, a jedna je z Rosenbergu, taky majitel mé ho nové ho
bytu, znají se a tak přede mnou lidé v nové m domě ukrý vají
dě ti, a tak to jde pořá d dá l, už šest let, a ty řekneš, že já vá m
povídala... R. bere drogy, možná je u ně jaké sekty, je lhá ř
a svině a jemu vě říte??? Jak to vů bec je s tím kocourem? Ty
jsi mi říkal, že si ho Detlef vezme, když pů jdu do Rosenbergu,
Detlef o tom všem nic neví, co je pravda?
>> Já nevím, R. mi tady nechal Detlefovo telefonní č íslo.
Kdyby s tebou ně co bylo, má m mu zavolat, kocoura si vezme.
>> A Detlef neví o nič em? A co by se mnou mě lo bý t?
Ten hajzl si skuteč ně do poslední chvíle myslel, ž e skonč ím
v blá zinci... A proč ? Spolehl se na pana B. W.
Freud se č asto choval jako prodejný manipulá tor,
mnohdy se domá hal uzdravení, kde ž á dné nebylo
a př ílež itostně př ekrucoval fakta svý ch př ípadů ,
aby podpoř il svů j teoretický ná zor.
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PANÍ DOKTORKA
Leden
>> Vy víte, co je s paní Redd? Lé kařka
>> Ne, co je s ní?
>> Když to nevíte, já nebudu tím, kdo vá m to řekne.
>> A proč ne, proč se mne potom ptá te? Je nemocná ?
>> Ne, pokud vím, už není v Rosenbergu.
>> Ach tak, to vím. Já
>> A odkud?
>> Z Rosenbergu, pořá d ještě tam má m na klinice své ho
kadeřníka.
To nebyla pravda, nicmé ně skuteč ně rá da chodím na kliniku
ke kadeřnici.
>> Ach tak, a víte proč ? Lé kařka
>> Ne, to nevím. Já
>> Jsem přesvě dč ena, že to víte. Lé kařka
>> Tak to víte víc, než já . Já
>> To je dobře, že vím víc, než vy.
>> No jasně , já to ale nikdy nezpochybň ovala.
U
́ nor
>> Vy ale vypadá te špatně . Lé kařka
>> Není mi dobře, nemů žu spá t. Já
>> No to se ná m hodí, kvů li tomu dů chodu.
>> A ta nespavost?
>> Najdě te si psychologa.
>> Dobrá , zavolá m do Rosenbergu.
>> Ale já bych nechtě la, abyste ještě ně kdy šla do
Rosenbergu, zvlá dneme to i bez toho. Lé kařka
>> Když myslíte.
>> Klidně mů žete změ nit lé kaře. Lé kařka

>> Zů stanu u vá s, a když myslíte, že Rosenberg nepotřebuju,
tak už tam tedy nepů jdu.
>> Víte, kolik to stojí, pojiště ní a tak. Lé kařka
>> A mů j Kašmír???
>> To musíte zvlá dnout i tak. Lé kařka
>> Škoda.
>> Mů žete změ nit lé kaře.
>> Prá vě jsem řekla, že to neudě lá m.
Březen
>> Přišel psychologický posudek.
>> No koneč ně , a?
>> Má te v Rosenbergu neuvě řitelnou lobby. Až budete v
dů chodu, tak vá m to dá m. To je šílené , jako o vá s píší v tom
posudku, to jsem ještě nikdy o nikom neč etla.
>> A to smíte? Dá t mi to?
>> Ano, smím, dejte si to potom zará movat. Ostatně , ten psycholog vá s musel mít velice rá d. Proč jste mi neřekla, že jste
napsala romá n?
>> Proč bych mě la? Mý m problé mem není mů j romá n,
ale vysoký krevní tlak a Kašmír.
>> Já a vá š psycholog bychom ho chtě li vydat knižně . Ona
>> To je dobře.
>> Jste rá da? Lé kařka
>> Ano, jistě jsem rá da.
>> Ale co říká te na to, že vá s tá á k moc má rá d?
>> Ano, my si byli velice sympatič tí.
>> A líbí se vá m?
>> Ano, moc, ale je to mů j psycholog.
>> Teď už ne, smě la bych si přeč íst ten manuskript? Lé kařka
>> Ano, jistě , když ho č etl mů j psycholog, mů žete ho č íst také vy.
>> Co byste řekla, kdybychom, já a vá š psycholog...
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>> Vy? Nic, pak bych mě la všechno pod jednou střechou,
takříkajíc.
>> No, tak rychle to nepů jde. Mohu vá m ještě ně jak pomoct?
Lé kařka
>> Ach, trochu jsem se přecenila s tím stě hová ním, díky bohu
má m prá ci. Moje auto urč itě neprojde technickou.
>> Chcete nové auto? Lé kařka
>> Ne, v žá dné m případě .
>> Daruji vá m svoje. Lé kařka
>> ???
>> Ano, chci si koupit nové , tak vá m tohle daruji. Vy přece
taky má te hondu. Lé kařka
>> Jak prosím, pomá há te mi k dů chodu a pak mi darujete
auto? To přece nejde.
>> Vy jste díky Rosenbergu získala takové zkušenosti, že to
jde i bez toho, že byste mě nila lé kaře, tedy mne. Lé kařka
>> Ach.
>> Své auto ostatně mohu darovat, komu chci. Lé kařka
>> Dě kuji.
>> A chcete přestat s prací?
>> Ne, ještě ne. Chodím tam, i když nespím, ale je to kamará d
a prá ce tím netrpí, tak mů žu, trpím jen já .
>> A co říká paní Redd?
Vzala jsem si u paní Redd soukromě dvě hodiny.
>> Ach ano, ptala jsem se jí, proč odešla z Rosenbergu, byla
ně jaká nazlobená .
>> Jsem si jistá , že víte víc, než říká te. Ale přijď te, kdyby se to
zhoršilo. Pak to udě lá me. Lé kařka
>> Ano, přijdu. Já
>> A když vá m Kašmír nevě řím?, řekla tiše.
>> Neprosila jsem vá s, abyste mi vě řila. To přece nevadí,
nejste jediná .

>> Co to povídá te? Lé kařka
>> No, ono mi to nevadí, já to přesto zažila.
>> V Rosenbergu vá m to taky nevě ří.
>> No a?
>> Vy jste tak klidná , vě dě la jste to? Lé kařka
>> Ano.
>> Od koho? Lé kařka
>> Od mé ho bý valé ho.
>> Odkud to má on? Lé kařka
>> Přece od vá s.
>> !!!!!!!!... Budete ně co dě lat?
>> Ne, co bych mě la dě lat? Ach tak, ne, nevadí mi to, vím to
od zač á tku, že mi to nevě ří.
>> A já ? Přišla bych o svou praxi. Lé kařka
Zhoršilo se to.
Znovu a znovu se bě hem té ná vště vy omlouvala... A opakovala, ž e skonč í s praxí, ptala se, zda nechci změ nit lé kaře.
Zeptala jsem se jí, proč ? Přece jí dů vě řuji. Byla jsem s panem
Wilhelmem na več eři, den předtím jsem lé kařce zavolala na
mobil. Když jsem jí to vyprá vě la, mož ná se zlobila a bá la...
Mě la by se víc starat o mů j krevní tlak, než o mů j milostný
ž ivot. Nebo si myslela, jako ostatní ž enské , co tahle zvlá dne,
doká ž i já také ?
Duben
>> Já už nemů žu, zachá zí se mnou jako s otrokyní. Je to svý m
způ sobem smě šné , R. mne varoval. Já
>> Cože?
>> Ano, už před vá nocemi si mnul ruce a řekl, Detlef, ten ti
uká že, budeš se divit.
>> Jak to mohl vě dě t?
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>> Netuším. Detlef proti mně štve svoji uklizeč ku a chová se
ke mně hrozně , ú dajně se mnou už nemů že komunikovat.
Víte, připadá m si, jako bych lé ta byla zneužívá na ně jaký m
sviň á kem a ten teď žá rlí na toho druhé ho.
>> Přesně tak to je.
Zdá lo se mi, ž e pochopila až moc rychle, bylo to jen mé srovná ní R. a Detlefa, ale z jejích ú st to zazně lo přesvě dč eně .
Divné .
>> Pokud nemů žete pracovat, napíši vá m neschopenku, ale
do Rosenbergu vá s nepošlu. Mů žete klidně změ nit lé kaře, ale
já vá s tam nepošlu.
>> Dobře, pokud myslíte, že zvlá dneme dostat mů j dů chod
i bez Rosenbergu. Dů vě řuji vá m a zů stanu u vá s.
Dů vě ra je dobrá , nedů vě ra lepší.
Druhý tý den nemocenské
>> Víte, vy lidem moc dů vě řujete, myslí si pak, že s vá mi
mohou dě lat, co chtě jí. Já nikomu nevyprá vím, co dě lá m soukromě . Lé kařka
>> No, mů že bý t. Ale nevzpomíná m si, že bych vá m ně co vyprá vě la. Ale víte přece, že žiji s pomluvami, že pomalu, ale
jistě ztrá cím všechny. Prá ce mne bavila, dokud jsem mohla
spá t.
>> Ř ekně te, paní Lexová , má te problé my s alkoholem? Ona
>> Já ? Proč se mne na to ptá te, vy jste jako Detlef, ten to
dě lá č asto. Proč to dě lá te, přece musíte zná t vý sledky jaterního vyšetření?
>> Myslím, že dě lá te ně co špatně . Kromě toho, když mi ně kdo
ublíží, tak odejdu. Vy to nedě lá te – a navíc mi do sexuá lního
života mý ch pacientů nic není.
>> Ach, skuteč ně , přitom jste se dokonce vyptá vala na moje

spodní prá dlo.
>> To ano, ale žít jako vy bych nemohla. Lé kařka
>> Jak vů bec jste došla k tomu, abyste se pořá d se mnou
srovná vala? Taky vždycky říká te, myslím. Ano, myslíte,
ale nevíte o mě nic.
Skuteč ně vě dě t vyž aduje umě t.
>> Myslím, že vím... To taky není lepší, soudím, že se mohu
srovná vat jen s vá mi.
>> Ne, mů žete i ně co jiné ho. A když ne, tak se to nauč te!
>> ??? Jak?
>> Ano, říká te mi, co všechno má m dě lat, ale sama
nezvlá dnete ani takovou malič kost? Ach, co jste říkala, když
vá m lidé ublíží, odejdete?
>> Ano, přece vá s nemů žu vě č ně psá t nemocnou, dejte
vý pově ď nebo bě žte na pracá k. Lé kařka
>> Ach, skuteč ně ? Tý den, to už je pro vá s jako vě č nost?
A na pracá ku, víte, co mi řeknou?
>> Ne, co?
>> Že si má m najít lé kaře, který by mne hodně dlouho psal
nemocnou.
>> To si nemyslím. Lé kařka
>> Aha, už zase myslíte... Kdyby jste mne alespoň poslala do
Rosenbergu.
>> Tam mů žete jít i sama, s tou lobby, kterou tam má te. Vy
ztroskotá te na svý ch vlastních přá ních.
Co ještě ̌ríkala? Že jsem příliš dlouho ž ila s narkomanem.
Odkud to ví? Ode mne ne.
No a co...
Mož ná , ž e jsem také zá vislá . Nebylo by divu, vzduch
v Mü llerstrasse by se mohl prodá vat č ichač ů m, tak to tam
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554 kaž dý den pá chlo marihuanou. Vstaly jsme a vě dě ly, ž e jsem
u ní naposledy. A jak byla distancovaná , když jsem jí ̌rekla
o nadchá zející več eři s panem Wilhelmem...

VEČEŘE U VIETNAMCŮ S PANEM WILHELMEM
>> Mysleli jsme, že si vezmete vě tší byt.
>> Kdo si to myslel, co znamená my?
>> Ne, nic.
>> Ach, skuteč ně jste si myslel, že chci budovat hnízdeč ko?
Mů j byt má jeden pokoj a kuchyň .
>> Ach, skuteč ně , a kde spíte? A kde jste byla o vá nocích?
>> V pokoji s poč ítač em, no a? Nemá m ani dvojlů žko, Kay
jde mnohdy domů , nebydlí daleko... Budová ní hnízd má m plné
zuby. O vá nocích jsem byla sama, ach ano, jeden den jsem
jela k dě tem na chatu. Stejně jsem byla znič ená ze stě hová ní,
to si neumíte představit.
>> Ale umím, to vá m nikdo nepomohl?
>> Ne, vů bec nikdo, byla jsem hotová .
>> To je ale hezké , když to č lově k zvlá dne sá m, má potom
o sobě docela jiné míně ní.
>> Ano, to je pravda.
>> Otá zku emigrace ještě nemá te vyřešenou.
>> Proč myslíte, žiji radě ji tady, protože se mi tady líbí víc,
než tam. Kromě toho bych při tě ch pomluvá ch musela poč ítat
s tím, že mne tam zavřou. Tam je pořá d ještě možné lidi zavřít
jen proto, že jim ně kdo znič il pově st, to jste nevě dě l? A ještě
ně co, pro otá zky emigrace je příslušný Markus.
>> ... Proč byste chtě la studovat v Princetonu? A jaký je vá š
vztah?
>> Protože je prostředí toho mě sta ná dherné , kampus, a uč il
tam Einstein. Byla jsem v jeho domě , dívala jsem se z jeho
pracovny do zahrady. Žil v domě č íslo 112. Ach tak, ten je
č istě sexuá lní povahy, musím si dá t pozor, abych nemě la dva
orgasmy, zatímco on má jen jeden. A ...
>> A?
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>> On je dobrý posluchač .
>> Teď to má m, vy nemů žete druhý m lidem nic zá vidě t.
Prožila jste všechno, co vá m osud připravil, a to naplno. Zá vidě la jste vů bec ně kdy ně komu ně co?
>> Spá nek! Vystřelilo to ze mne. >> Víte, nedá vno jsem
Markovi řekla: Kdybych byla pedofilní nebo zá vislá na alkoholu, dostalo by se mi pomoci hned, ale takhle?
>> Rozumím, má te pravdu. Mluvíte s ně ký m o své knize?
>> Ne, i když se mne Markus ptal, proč je ta nomá dka
bezhlavá . Ř ekla jsem mu to: Jednou jsem tu andě lskou trumpetu vzala do Prahy a pak, když jsem prudce zabrzdila,
v autě upadla a byla bez hlavy.
>> To je jen jedna vě ta.
>> Ano, to souhlasí, to jsme také řekli.
>> Mne by zajímalo, proč paní Lianu nazý vá te blbá koza.
>> Ach, skuteč ně , ani jsem si nevšimla.
>> Nebo proč jste na Birnbauma má lem křič ela: Ještě taky
pletu!! Spousta lidí plete.
>> Jasně , moc lidí plete, ale ne norské vzory jako já .
>> Promiň te, pletla jste vždycky hodně ?
>> Já ? Ne, jen když u toho nebyl R., on to nená vidě l. Co se
tý č e há č ková ní a pletení, má m opravdu deficity.
>> O
́ ! Mě la jste vů bec ně jaké soukromí? A MAC? A poslala
jste zase ně co do Prahy?
>> Nemě la, nikdy. Jakmile jsem se přestala vě novat jemu
a jeho fotografiím, byl konec. Pak dostal zá chvat. Dříve to
bylo tak, že mi Helena říkala, když jsme se vidě ly: Už jsem o
tobě dlouho neslyšela. Teď ale se nestý ká me. Maminka je
mrtvá a k otci mne nepustí, to jsem si jista. Nedá mi adresu,
kde je. Na podzim jí bude šedesá t, jsem si jista, že mne ani nepozve. A soukromí? Nikdy. Nená vidě l všechno, co jsem dě lala.
>> Jak to mů žete říct tak jistě , bez toho, že by si to obě strany

probraly a po tak dlouhodobé m přá telství?
>> Protože o vá nocích přišla prá zdná obá lka a jednoho dne
budu rá da, že ty dva nezná m.
Nevyhoř ím, protož e ď á bel nepř ijme ž á dné slunce.
>> Proč ?
>> Protože ta poslední knížka byla naprostý propadá k, naprosto zbyteč ná .
>> Ach, skuteč ně ? Ale přece nemů žete kvů li jedné knize odsoudit celé ho č lově ka?
>> To ne, ale to není první jeho špatná kniha, tahle je už
č tvrtá ... Četl jste posledního Kunderu? Super. Kromě toho
jsem vá m k vá noců m vě novala č á sti toho Sonky.
>> Ano, dě kuji, to jsem se vá s chtě l zeptat, nevymyslela jste si
nic?
>> Ne, každé slovo má m z té knížky o ně m.
>> Ach, ty moudrosti z velké č á sti tak ladí s vá mi, až jsem si
myslel, že jste to psala vy.
>> Ne, pro mne to bylo a je moc krá sné , že ně jaký č lově k,
který už zemřel, uvažoval stejný m způ sobem, jako já .
>> Víte, že ty poslední tři dny pracuji jako psycholog? B. W.
>> Ne, tak to už nebudete v Rosenbergu, až tam přijdu, to si
ale musím velice dobře rozmyslet, zasmá la jsem se.
>> Ne, já zů stanu, budu dě lat víc logistiku, filosofii a testy,
uvidíme se. A vy, co dě lá te vy?
>> U Detlefa je to hrozné , musím přestat... Markovi jsem
řekla: Co strašné ho mi musel udě lat, že se chová tak, jak se
chová ?
>> Normá lně se lidi ptají, co udě lali oni tomu č lově ku. B. W.
>> To říkal i Markus. Ale kromě toho, že jsem mu 30 let byla
kamará dkou, jsem mu neudě lala nic... Kromě toho, jak už
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558 jsem řekla, ještě přežvykuju tu poslední hodinu s vá mi.
>> Nepomů že vá m vá š přítel? B. W.
>> Ne, tomu on nerozumí, kromě toho je to skuteč ně č istě sexuá lní.. a potom...
>> Co potom?
>> Nemá peníze a když mu jednoho dne pů jč ím, pak vím, že je
mezi ná mi konec.
>> Proč by mě l bý t?
>> Protože mi je nevrá tí a já už nebudu vě dě t, chodí kvů li
peně zů m nebo kvů li mně .
>> Nepozná te to? B. W.
>> Přesně tak, nepozná m.
>> To nepozná vě tšina lidí.
>> Ano, ale ta to pravdě podobně taky nepřizná .
>> Sprá vně .
>> Ale já to přizná vá m.
>> To je dobře. Znamená to, je třeba jen vyč kat, až mu dá te
peníze a bude konec? B.W.
>> Ano, usmá la jsem se.

DETLEF
Chtě l do Rosenbergu, proto jsem šla k ně mu, takříkajíc na
zá stup. Aby tu terapii mohl dě lat.
A teď ? Uklizeč ka mi řekla, ž e mů j zevně jšek není nejlepší,
moje vlasy jsou strašné a Detlef se mne ptá na problé my
s alkoholem, které nemá m. Často říká , ž e mu odporuji nebo
jsem drzá . Ale nikdy to nemá co dě lat s prací. Je v kontaktu
s R., to není to nejhorší (Pan Wilhelm? Pendluje mezi nimi?),
na to už jsem si skoro zvykla, ale Detlef se přesto pokouší hrá t
mé ho přítele, to mne zklamalo. Tuhle situaci jsem si nezaslouž ila! Přemý šlím nad dů vodem jeho chová ní docela
dlouho, ú vahy vž dycky zač aly u co mi udě lal tak hrozné ho, že
se chová , jak se chová ? a konč ily tím, ž e jsem vě dě la, ž e
kdyby se ně jaký m způ sobem omlouval, nepřijala bych to.
V poslední době u mě omluvy už č asto nezabírají. A proč ?
Protož e mne nezajímají ty blbé omluvy lidí, kteří se mi chtě jí
omlouvat. Ještě nepostřehli, ž e už mi dá vno došlo, ž e je nemohu označ ovat za své přá tele. Omlouvat se mohou lidem, do
který ch vrazí na ulici, ne mně . I kdybych nechtě la, jako
přá telé jsou pro mne ztraceni. A já udě lá m všechno pro to,
abych je nepotřebovala ani v mé m profesním ž ivotě .
Jednoho dne, už jsem si myslela, to je ale divné , nikdo
nemluví o jídle, Detlef najednou ̌rekl:
>> Pojď , Evo, ohřeju ti ně jaké pá rky.
>> Ne, Detlefe, nemusíš, já to vydržím.
>> Pojď , jako za starý ch č asů .
>> O. K., ale jenom, když si dá š se mnou.
>> O. K.
Dostala jsem ty vídeň ské , které by nepodal ani psovi, byly
kyselé , staré , a já blbá krá va jsem je sně dla!!! Pak jsem
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okamž itě musela zvracet.
Druhý den jsem Detlefa potkala na ulici.
>> O
́ , mů žeš mne odvé zt na konferenci do redakce?
Ač koli bylo teprve deset minut před pů l desá tou, samozřejmě
jsem to dě lala nerada, protož e mi před ně kolika dny, když
jsem přišla deset minut před pů l, řekl:
>> Tvoje pracovní doba zač íná v pů l, a takový m tó nem, až
jsem se musela ptá t, dojde to skuteč ně tak daleko, ž e budu stá t
před domem v dešti, když ještě nebude pů l desá té ?
Jednou mi Fritz ̌rekl: >> Příliš č asto mi protiřeč íš.
>> Skuteč ně , mů žeš mi uvé st ně jaký příklad, kdy?
>> Ne, momentá lně ne.
>> Pak s tím nemů žu nic dě lat.
V dalších dnech jsme diskutovali ně jaké problé my techniky
prá ce, když ̌rekl: >> Teď mi zase odporuješ.
>> Cože? Fritz, malé dě ti odporují, já má m jiný ná zor, než ty.
>> Souhlasí.
Znovu a znovu jsem v tě ch třech mě sících od Berndta slyšela,
ž e Detlef R. slíbil, ž e si vezme kocoura, kdybych musela do
nemocnice. Detlef to popřel, kdykoli jsem se jej na to zeptala.
Často se mne dotazoval na mé problé my s alkoholem.
>> Ř ekni mi, víš ty vlastně , že když se ně koho pořá d ptá š, zda
pije, jednoho dne opravdu zač ne chlastat? To je docela jisté .
>> Ty jsi ale dřív pila. Detlef
>> Ano, ale ne tolik, jako ty na chatě , ale to ještě nikdy nebyl
mů j problé m.
>> A teď ?
>> Teď taky ne. Ty jsi jako ty ženské , u který ch jsem bydlela,
skoro všechny mi předhazovaly alkoholismus.
>> Proč to dě laly?
>> Detlefe, kdykoli proti mně lidi nemají nic v ruce, tak si
vymyslí, že jsem alkoholič ka...

Ony se kromě toho opíjely samy.
>> Proč to dě lají?
>> Ach, to se musíš zeptat jich... Prá vě proto, vě řím, nic proti
mně nemě ly a tak si to vymyslely.
>> A lidi v Praze? Detlef
>> Co lidi v Praze? Nerozumím.
>> No, jak se k tobě staví?
>> Ach, zase, to se musíš zeptat jich, ne mne. Co se to
vyptá vá š za hlouposti?
>> Hlouposti, říká š?
>> No jasně, proč se mne ptá š, jak se ke mně staví? Zeptej se jich!
Přestá vka.
>> A jak se ty stavíš k nim?
>> Á , to je lepší. Přá telila jsem se spíš s rodič i, to přece víš.
>> A teď ?
>> Teď maminka zemřela, když zemře otec, bude konec.
>> To je ale hloupé , když ně kdo č eká na smrt druhé ho. Fritz
>> Ano, velice hloupé , já to nedě lá m. Ř ekla jsem ně co podobné ho? Vy jste jak spousta sestřenic v té rodině , ty taky říkají,
že se vtírá m kvů li dě dictví. Teď mě l narozeniny, poslala jsem
mu blahopřá ní.
Mož ná najdu pravdu, když porovná m ty lž i.
>> Ale trošku ti o to dě dictví přece jen jde. Detlef
>> Proč to říká š?
>> Teď jsi to řekla.
>> Co jsem řekla?
>> Že č eká š na jeho smrt, č eká š nejspíš na dě dictví. Detlef
>> Co to vyklá dá š?
>> Ano, malá rá doby dě dič ka.
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>> Jak jsi na to přišel, ach tak, R. říkal, že mi uká žeš, proto to
dě lá š? Já
>> To jsi ty, ne já . O tobě si lidi v Praze vyprá vě jí leccos,
sama jsi řekla, jsme jako ti praví příbuzní v Praze.
>> Ano, ti si to vyprá vě jí. Takový nesmysl. Já
>> Ale trošič ku č eká š? Detlef
>> Jak prosím, nechme toho, rodič e pro mne udě lali tolik, to
žá dné dě dictví nemů že vyvá žit. Rodič e vě dě li jako první, že se
budu rozvá dě t. To je deset let.
>> Ale Hanzelovi tě rá di nemají. Detlef
>> Ach, podívejme, ty víš víc, než já .
>> Ano, zná me ně koho, kdo je taky zná .
>> Ach ano, souhlasí, tu Jurreit.
>> Jak to víš?
>> Od ní, byl jsi přitom, když jsme spolu byli na snídani
přece, ně kdy před třemi lety. Vzpomíná š si, mě la jsem ten
velký klobouk, tobě se nelíbil.
>> Ale líbil, to jsem řekl jen tak. Detlef
>> A vidíš, to bylo poprvé a naposledy, co jsi mne zklamal.
Nikdy dřív jsi mi neřekl, že se ti nelíbí ně co, co má m na sobě .
>> Ty má š ale pamě̌t, to snad není možné .
>> To je mů j problé m.
>> To je tvů j problé m? Detlef
>> Ne, to je moje vě c, myslím, problé m to není.
Má m mu snad připomínat, ž e když mu bylo 23, vž dycky říkal,
ž e bude ž ít už jen deset let. A teď , v padesá ti, jen zhloupl, ale
neumřel?
>> To snad není pravda, jsem v šoku. Detlef
>> Smím ti připomenout, že mne zná š 30 let?
>> Ne, to nemusíš, víš, co si myslím? Detlef
>> Ano. Takže jsi přece jen č etl mů j deník? Já
>> Jsi ty vů bec rozvedená ? Trošič ku jsem se do toho pustil,

o R. tam píšeš velice má lo. Detlef
>> Tedy přece, ale nemluvil jsi se mnou o tom.
>> Ne, a proč o ně m nepíšeš? Detlef
>> Přenechal bys, prosím, mně , o kom budu psá t?
>> Jsi ty vů bec rozvedená ?
Na ten nesmysl už jsem neodpově dě la. Nebo přece, ale pak
jen tolik: >> Ty si říká š mů j přítel, jak to, že to nevíš? Byla
jsem u své lé kařky, představ si, ta chce s mý m psychologem
mů j romá n zveřejnit.
>> Skuteč ně ? Detlef
>> Ano, ale já tomu nevě řím.
>> Proč ne?
>> Ach, obč as ně kdo přijde, že to chce vydat.
>> Ty to dá vá š lidem č íst? Chceš vů bec, aby se to zveřejnilo?
Detlef
>> Ne, ne bezpodmíneč ně , ale nemě la bych nic proti tomu,
kdyby k tomu mě lo dojít.
>> Ty to dá vá š lidem č íst?
>> No jasně , sá m jsi to mě l tři roky v poč ítač i, č etl jsi to
vů bec?
>> Ne, jen trochu, ale možná by lidi, kteří se tam objevují,
nechtě li, abys to udě lala.
>> Ale proč , já přece mů žu psá t, co chci.
>> Ale třeba to nechtě jí.
>> Co nechtě jí?
>> No, mnozí tam nevypadají dobře. Detlef
>> To je pravda, ale já píši jen pravdu, proč se tedy chovají
jako prasata?
>> Chceš říct, že se chová m jako prase? Detlef
>> Ano, když to vidíš takhle, tak ano.
>> O R. tam toho moc není.
>> To už jsi říkal. Proč by mě lo, jsme rozvedeni,
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všiml sis, už šest let.
>> Píšeš dá l? Detlef
>> Ano, druhou knihu, třeba bude zveřejně na.
>> Píšeš o R.?
>> Proč bych mě la, ptá m se tě podruhé .
>> No, mě la bys.
>> Nemá m dů vod.
„Nedostateč ná schopnost empatie: Chybí cit pro ná ladu.
Neexistuje schopnost vcítě ní. Sociopat je proto zcela překvapený, když ně komu v jeho okolí dojde trpě livost a dotyč ný
reaguje, ať už jaký mkoli způ sobem. Sociopat ale nemá rá d
překvapení – vidí je jako ú tok na svou osobu a reaguje přehnaně , vě tšinou nepřimě řeně agresivně , přič emž plně využ ívá
svý ch mož ností. Pokud ale k reakci nedojde, předpoklá dá
„dobré klima“ – protož e mu nikdo neodporuje ani mu
nevymezuje hranice. „Dobré klima“ pro ně j znamená , ž e
mů ž e vlá dnout, jak chce, a ostatní musí né st ná sledky.
Sociopat proto cíleně vyhledá vá slabosti a chyby druhý ch, aby
je ně jaký m způ sobem využ il k získá ní vý hod.
Tak mů ž e vzniknout (malý ) zdroj neklidu, což odvá dí od
myšlenek, škodlivý ch pro „dobré klima“. Tito nemocní mají
sklon k fyzické mu napadá ní. Podivná nemoc. Netrpí jí nemocný, ale jeho obě ti trpí jeho bezohledností a citový m
chladem. A ještě ně co. Psychopatovi mů ž e naletě t kaž dý...“
To bych mu mě la ̌ríct, takový byl R., ale kniha o jeho nemoci
nebo našem manž elství? Příliš nudná .
>> Jak to, že ne, žiješ a bydlíš s ním. Detlef
>> Přestě hovala jsem se, nemá š mou novou adresu?
>> Ale žila jsi s ním. Detlef
>> Ne, bydlela.
>> A to je rozdíl? Jaký ?

>> Má m ti ho snad objasň ovat, nemyslím, že ti do toho ně co
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je. Kromě toho jsem ve smlouvě s tebou udala novou adresu.
>> Ř ekni mi ten rozdíl, udě lej to! Detlef
>> Už nejmíň 14 let s ním nespím.
>> Nepovídej.
>> Cože??? Byl jsi u toho nebo co?
>> Nebuď drzá . Detlef
>> Pokud tady je ně kdo drzý, pak ty! A navíc smě šný. Je to,
jako kdyby o tobě ně kdo vyprá vě l, že spolu nespíte.
>> Nespíme spolu, Fritz není teplý.
>> Ach ano, souhlasí, R. mi to říkal. Já
>> Cože? Tomu nevě řím. Detlef
Kde prosím je tady spojitost? Já vím, ž e R. a Detlef spolu už
roky nemluví. Kdo je ten muž v pozadí?
>> Nemusíš, kdo jiný by mi to mě l říkat, co myslíš? Nenutím
tě , abys mi to vě řil, ale od koho jiné ho bych to mě la mít?
>> A co ty si o tom myslíš?
>> Nic, R. o tobě vyprá ví spoustu, taky o mně . Co jiné ho si
o tom má m myslet? Nic mi do toho není.
>> To je pravda, ale já teplý nejsem. Fritz
>> No a? Já
>> Tu druhou knihu bys mě la napsat o R. Detlef
>> To urč itě neudě lá m.
>> Mě la bys. Detlef
>> Chceš mi předepisovat, o č em má m psá t?
>> Ano. Detlef
>> Tak to ses ale zmý lil, já píši jen o vě cech, o který ch psá t
chci, kromě toho je to mů j deník, proč bych to mě la mě nit..?
>> Mě la bys. Detlef
>> A ty se mý líš. Jsi jako ta lé kařka, ta taky říkala, že ztroskotá m na svý ch přá ních, odkud ty víš, co já bych mě la dě lat,
>> Má pravdu. Ztroskotá š, šlapeš si po ště stí. Detlef
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>> Jen řekni, že víš víc, než já .
>> Ano. Detlef
Nechala jsem to bez komentá ře. Hlupá k, ně co tak pitomé ho.
Den poté , co jsem mluvila s Giselou, jsem přišla do prá ce.
Fritz se mne ptal, jak se mi vede, propukla jsem v plá č .
>> Představ si, ten vů l chodí kolem a skuteč ně vyklá dá , že
jsem mě la ně co s dě tmi.
>> Ach, Evo, nech ho přece, jen hlupá ci mu vě ří, normá lní
lidi tomu nevě ří.
>> Má š pravdu, přesto je to pomluva, poslední č lově k, který
mi to řekl, s tím jsem se lé ta přá telila. A teď pomá há jemu a ne
mně ? On tvrdí, že to o mně říkají jiní. Ta kamará dka vě dě la,
stejně jako Detlef, že mne celou dobu mlá til, a neudě lala nic
a teď mu pomá há ? To tak bolí.
>> Ach, nech to bý t, musím tady ně co udě lat.
>> Jasně , musíš ně co dě lat. Představ si, ještě tohle: R. mi nedá vno řekl, že jeden velice dobrý zná mý, kmotr naší party, ve
které jsem také byla, mu řekl, že je mu moc líto, že už nejsme
spolu, prý mi to má moc za zlé .
>> Proč se o to stará š?
>> Znamená to pro mne hodně , přes ně j jsem mě la dokonce
pracovat v Praze, obě ma ná m vždycky pomá hal a teď ho má
R. jen pro sebe. Nebo se o to přinejmenším pokouší.
>> Nech to bý t.
>> Fritzi, ty to nemů žeš vě dě t, ale existuje jaká si mužská solidarita, nikdo mi teď nedá prá ci, divím se, že mne Detlef vů bec
zamě stnal.
>> No tak vidíš.
>> Co vidím, mů žeš se trochu vžít do mé situace?
>> Má m teď prá ci.
>> Promiň , prosím, ale to je tak hrozné .
Detlef mi na poč ítač i nechal lísteč ek s tím, co má m dě lat,

vě novala jsem se prá ci. Ná hle sešla po schodišti ně jaká ž ena.
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Fritz vyskoč il a ̌rekl:
>> Tohle je naše pomocná síla na polovič ní ú vazek. Takový m
tó nem, jako by ̌ríkal „to je jen naše otrokyně “.
Obě , Patricia i já , jsme sebou trhly. Bylo to ̌reč eno velice
ošklivě a stejně tak míně no. Jsem tady jen trpě ná č i co?
Patricia šla do kuchyně . Když jsem mě la prá ci zč á sti hotovou,
šla jsem za ní, abych si uvařila ká vu. R
̌ ekla jsem jí:
>> Teď jste se dozvě dě la, že jsem tady pomocná síla, pořá d
ale nevím, kdo jste vy.
>> Já pracuji v Hamburku pro rozhlas, ještě před osmi lety
jsem žila tady a kamará dila se s Detlefem.
>> Já zná m Detlefa ještě ze sedmdesá tý ch let.
>> To je pě kné .
>> Ano, ale jak vidíte, momentá lně jsem hotová .
>> Ano, slyšela jsem to, promiň te.
>> To nevadí, neřekla jsem nic, co byste nemohla slyšet. Jen
to tak momentá lně je, zná m se, minulé lé to jsem absolvovala
terapii kvů li jiné vě ci a umím s tím tedy zachá zet. Vinou mé ho
bý valé ho manžela jsem přišla o všechny přá tele, ale přesto
jsem š̌tastná , má m vá leč ný syndrom, o které m posledního pů l
roku mů žu mluvit. A to mi dě lá velice dobře. Taky mů j vysoký
tlak se velice zlepšil, jen se spá nkem je to špatné , momentá lně .
>> A kdy jste spala dobře?
>> V Rosenbergu a pak ještě ně kolik mě síců , ale to teď je zase
pryč a nemů žu spá t.
>> Ještě k vašemu vá leč né mu traumatu, proč jste o ně m tak
dlouho nemohla mluvit?
>> Nenauč ila jsem se to vyjá dřit slovy, pokaždé , když jsem
o tom chtě la zač ít, mi lidé nevě řili, byl to jen pocit, velice
nepříjemný pocit, jako by ty zá žitky byly pořá d přítomné ,
sedě ly mi, takříkajíc, v zá tylku, v každé situaci, a já to ne-
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doká zala.
>> To zapů sobilo dobře, pravda?
>> Ano, super, teď zase žiji v přítomnosti, jinak jsem byla
vždycky mimo. A mohu o tom mluvit s ký mkoli, když mi nevě ří,
je mi to jedno, já to přesto zažila, ať už mi vě ří nebo ne. To pro
mne také bylo nové : Já a mů j bý valý manžel, my procestovali
celý svě t a mů j syndrom z Kašmíru jsem prostě nedoká zala
zařadit do toho množství prožitků .
>> Přesně .
Vrá tila jsem se na své místo.
>> Už nestihnu udě lat, než přijde, co mi Detlef zadal, řekla
jsem.
>> Nedě lá š tady v ú kolu, řekl Fritz.
>> Já vím, ale stejně to má m skoro hotové .
Detlef přišel.
>> Detlef, rozbreč ela jsem se.
>> Proboha, Evo, vykašli se na Giselu a jejích 180 kilo, proč
jsi jí vů bec volala?
>> Protože jsem chtě la vě dě t, proč pomá hají jemu a ne mně –
to bys taky udě lal!
>> Asi ano. Nech ty blbce bý t.
>> Ano, ale ona řekla, že já jsem opustila R.
>> To je přece pravda.
>> Pravda? On opustil mne kvů li své přítelkyni, co ji má 15
let, a kromě toho mne bil, to víš... Myslím, že jsem jej opustila
už po té první facce, kterou mi dal.
>> Ne, ty jsi bila jej!
>> Odkud to víš?
>> Prostě to vím.
>> Dobře, a ptal ses jej taky, proč jsem to udě lala?
>> Ne, proč ?
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Tehdy se smá l, nechá pala jsem to, teď vím, že mne provokoval,
jen aby potom mohl říct: Udeřila mne.
>> Opustila jsi ho.
>> Ne, on mne, s první fackou, kterou mi dal, to skonč ilo,
a teď tady chodí a vyklá dá , že prý má m ně co s dě tmi?
>> Tak ho přece nech.
>> Jak, prosím, nedostanu prá ci, nikde, divím se, že jsi mne
zamě stnal, když prý jsem pedofilní.
>> Mů že ti přece bý t jedno, co vyklá dá Gisela. Ta se svý mi
180 kilogramy... teď už asi má 200.
>> To není jen Gisela, znič il mi tím celé mé sociá lní
prostředí.
>> To jsou jen hlupá ci.
>> Jak, prosím? Byli to taky mí přá telé , taky manželka profesora, už u nich nemů žu vypalovat porcelá n.
>> Nech to bý t.
>> Víš, Detlefe, když mluvím s Biancou, hned zač íná m breč et.
Nedá vno řekla, mě li bychom zase jít na lyže a já se hned rozbreč ela.
>> Proč vů bec jezdíš na chatu?
>> Proč bych nemě la? Pomá hala jsem ji postavit.
>> Kdy jsi tam byla?
>> Loni v lé tě a o vá nocích, to jsem ti přece říkala. A pojedu
tam na velikonoce.
>> Jaké to vů bec bylo?
>> Moc krá sné , jako bych ani nebyla pryč osm let. Mají mne
moc rá di a já je.
>> I přes R.?
>> Jakže?
>> No, víš, R. tam přece pořá d jezdí.
>> Nechá pu, jasně , že tam jezdí, už tam taky byl se svou
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přítelkyní, možná proto ho nemají rá di, ač koli on nikdy nemě l
rá d dě ti, když k ná m ně které přišlo, hned říkal č esky, pošli ho
pryč , ruší mne.
>> Vidíš?
>> Co vidím? Nerozumím ti.
Patricia se zapojila: >> On nechá pe, že si s nimi i přes osmiletou přestá vku rozumíš.
>> Proč to nechá pe, vy jste se přece taky osm let nevidě li? Já
>> No, pro ně j to platí, pro tebe to platit nemá . Patricia
>> A proč ne?
>> Vykašli se na dě ti!!! vykřikl Detlef.
>> Co to říká š? Promiň , Detlefe, ale ty jsi blb.
>> Cože? Já jsem blb? Mů žeš mi odpově dě t na tuhle otá zku:
PROČ SE NEVYKAŠLEŠ NA TY DĚTI?, zakřič el znovu.
>> Jsi blbec, proč bych se mě la vykašlat na dě ti?
>> Já bych to řekla bez omluvy. Patricia
>> Ty jsi vá žně blbý. Já k Detlefovi
>> Proč se nevykašleš na ty dě ti? Ještě jednou, jako by ná m
chtě l svou blbost doká zat.
>> Jak to myslíš?, ̌rekla jsem klidně .
>> Odpově z mi!!! Detlef
>> Co ti má m odpově dě t, já ti nerozumím.
>> Odpově z mi, proč se nemů žeš vykašlat na ty dě ti? Detlef,
pořá d křič ící
>> Detlef, to nemů žu, na takovou otá zku nemá m odpově ď ,
zeptej se mne ně jak jinak, abych ti mohla odpově dě t.
>> Mohu pomoci? Patricia
>> Ano, moc prosím. Já
>> On si myslí, že dě ti sedlá ků nemají rozum. Patricia
>> Cože? Ty jsi vá žně naprosto pitomý. Já
>> Teď dokonce bez omluvy, ano? Detlef
>> Ano, dokonce velice pitomý. Mů žu se vykašlat na všechny

lidi, kteří si o mě ně co takové ho myslí, jen ne na ty dě ti, totiž
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ty, které jsem mě la zná silnit. A proč by dě ti sedlá ků nemě ly mít
rozum?
>> Ano, to souhlasí. Detlef
>> Tak tedy? Dokonce Axel říkal, že mě R. znič í.
>> No prosím. Detlef
>> Ř ekni, teď ses zblá znil ú plně ? Já
>> A ti v Praze?
>> Co je s nimi?
>> Ti si to myslí taky.
>> Ano, odkud to víš, č etl jsi mů j rukopis? Je to tak, manžel
mé nevlastní setry to jednou v legraci řekl: Hlídejte si dě ti,
před Evou... Já
Šli jsme ke stolu.
>> Proč R. neudá š? Fritz
>> A co bych z toho mě la, myslíš, že by ně kdo řekl, ten o ní
ně co takové ho tvrdí? Nikdo. Ty jsi taky vě dě l, že byt je mů j
a nepomohli jste mi.
>> Jak jsme ti mě li pomoct? Detlef
>> Například kdyby se ně kdo na tři mě síce nastě hoval
ke mně , pak by byl pryč .
>> Já k tobě ... Detlef, s vý raznou nená vistí v hlase.
>> Ty jsi mi nikdy nepomohl, jako Gisela jsi i ty vě dě l,
že mne R. bije a teď stojíte na jeho straně ?
>> Eva si dě lá legraci z vá s, ne obrá ceně ... Patricia
>> Cože?
>> Toho jsem si ještě nevšiml. Fritz
>> Ale ano, řeknu ti příklad: Když zmínila solidaritu mužů ,
to přece nemů žeš vě dě t. Uvedla jmé no kmotra té party:
Maximiliá n je velice milý muž, který už mnoha lidem pomohl,
a R. jej chce taky přetá hnout na svou stranu, chce ji připravit
o všechny zná mé a přá tele.
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>> Protože si myslí, že jsi teplouš. Jako takový to samozřejmě
nemů žeš vě dě t. A tomu nevě říš, ani nemusíš. R. jí zá vidí,
stejně jako ty, proto to dě lá .
>> Já nejsem teplý, ̌rekl Fritz tiše.
>> Evo, vě dě la jsi, že není teplý ? Ach, pak je to ještě horší,
než jsem si myslela. Patricia
>> Jak to, co sis myslela? Fritz
>> Evo, myslíš si toté ž, co já ? Patricia
>> Ne, nikdy jsem o tom nepřemý šlela.
>> Co jsi myslela tím horší?, zeptal se Fritz Patricie.
>> Evo, víš, co myslím? Patricia
>> Ano, teď to vím.
>> A jak o tom smý šlíš, podobně , jako já ?
>> Ano.
>> Vě dě la jsi to? Od koho? Detlef
>> Od R., ten mi to řekl.
>> To je všechno tak neuvě řitelné ... Detlef
Popularita ně který ch souč asníků
je bezprostř edně spojena
s hloupostí jejich obdivovatelů .
>> Detlefe, nemusíš jí to vě řit, ale ona to tak přesto prožila.
A Patricia pokrač ovala: >> Tak to bude, ona vypově dě la
přá telství jim, ne obrá ceně , jak jsi mi to vyprá vě l, tak to
nebude, protože ona už to nesnese, prá vem, aby si ně kdo dě lal
legraci z její ú dajné pedofilie. A to je ta s Axelem?
>> Cože, co víte o Axelovi? Já
Detlef si ji vzal stranou. Vyklá dá lidem o mé m ž ivotě , jen se
mnou o tom nemluví? Byl to on, kdo mi přivodil ž ivotní zlom,
s pomocí Heleny a R. – a s pomocí jiný ch.

>> Víš, Detlefe, představili jste mi ji jako vý pomoc, pomá há
vá m tady – a vy jí dě lá te ze života peklo? Patricia
>> Proč , já jsem ji vzal, protože potřebovala pomoc. Detlef
>> Jak prosím? Ty potřebuješ pomoc mnohem víc, než ona.
Nevidíš, jak zmateně mluvíš? Patricia
>> Ona je v krizi. Detlef
>> Není v krizi, tak se č lově k v krizi nechová , není hysterická
a kromě toho myslí na operaci u plastické ho chirurga. Říkala
mi, že tě zná 30 let, pomohl jsi jí za ty roky? Patricia
>> Ne, zatím ne.
>> Nenamlouvej si, že teď jsi jí pomohl. Ona pomá há vá m, vy
jí po třech mě sících prodlužujete zkušební dobu, takový nesmysl, ona to umí, to jsem vidě la. Tvoje past s tím nejtě žším,
co sis pro ni vymyslel, tu bravurně zvlá dla dnes dopoledne, je
dítě redakce, na rozdíl od tebe, Fritzi. Ty jsi a zů staneš kuchař... a kromě toho, ty, Detlefe, jsi přece chtě l
do Rosenbergu, teď už o tom nemluvíš?
>> Ještě nikdy mi nepomohl. Já
>> Je to tak? Patricia
>> Asi ano, když to říká . Detlef
>> A ona tobě ? Patricia
>> Víc než dost, ale já už s ní nemohu komunikovat. Kvů li ní
museli odejít pacienti, dokonce psychologové ...
>> Jak prosím, od koho má š zase tohle? Já
>> Prostě to vím... Detlef
>> Jak to, já s ní komunikovala celé dopoledne, jde to velmi
dobře. A co se tý č e Rosenbergu, zachá zíš prostě příliš daleko,
Detlefe... Vy s ní nekomunikujete, ona by si chtě la pohovořit,
ale vy jí neodpovíte, kromě toho nekomunikujete ani spolu.
>> Jak to?
>> Mluvíte, ale o komunikaci nemů že bý t řeč .
>> Proč ?
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>> No, když jsi řekl například, že nemá ná rok setkat se
s ně ký m po osmi letech a rozumě t si s ním stejně dobře, jako
předtím.
>> Ano, a? Detlef
>> No prá vě , myslíš si, že takový ná rok má š ty, ale ne ona.
>> Ale u ná s to prá vě tak bylo. Detlef
>> Prá vě ne, jako u ní... Pomohla ti za tě ch 30 let?
>> Dokonce hodně . Detlef
>> A ty ji teď nechá š, aby si nabě hla?
>> Myslel jsem, že jsi moje přítelkyně . Detlef k Patricii
>> Velmi sprá vně , byla jsem tvou přítelkyní, ale nebudu jí,
když se k ní budeš takhle chovat. Štvá t na ně koho vlastní uklizeč ku, to je vá žně to poslední. Co je tvé uklizeč ce do Evina
zevně jšku?
>> Pst, ona to neví. Detlef
>> Přirozeně to ví!
>> Mluvily jste o tom?
>> Ne, to nemusíme, sá m jsi mi to prozradil, když jsi řekl, co
odpově dě la. Není tě žké najít pravdu.
>> Jak jsi to zjistila, Patricie? Detlef
>> Vždyť to říká m snadno, z toho, jak odpově dě la na tvou
otá zku, proč se moc nezajímá o mó du. Její odpově ď přece
zně la, že v Kalkatě vidě la ženu, která si prala své jediné sá rí
a stá la tam nahá a č ekala, až její sá rí na vzduchu zase uschne.
>> Teď mne kvů li ní ještě opouště jí přá telé . Teatrá lní buzík.
>> Prá vem, a buď rá d, že to jsou jen přá telé . Až teprve kvů li
ní přijdeš o zaká zky, to se budeš divit. A přitom to nebude
kvů li ní, ale kvů li tobě samé mu. Patricia
Jednou ná s šé fredaktor pozval na jídlo. Pohlé dla jsem na nebe
a řekla: >> Takové krá sné kumuly, ty jsou tady v Bavorsku
vidě t má lo. Šé fredaktor souhlasil. Detlef se na mne pohrdavě

podíval a ̌rekl: >> Jak to, že to víš, když to nevím já ? Takhle
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se při tom setká ní ztrapnil. Ten šé fredaktor byl z č asopisu
Umwelt, který se zabý val ž ivotním prostředím.
>> Pak si ten dá reč ek vezmi sebou. Fritz, pohrdavě
>> Nebuď drzý. Co jste říkali, že byla prodavač ka? Co tady
žije, pracovala přece v redakcích, už není prodavač ka, to spíš
ty jsi zů stal kuchařem. Budeš se smá t, ale uvažuji už, co bych
s ní mohla dě lat, mohlo by to bý t víc, než jen grafika, kromě
toho pracovala pro Focus – že u vá s ani nesmí zvednout telefon, tomu vů bec nemů žu vě řit... A umí se krá sně vyjadřovat,
není žá dný balík. Jak o ní a na ni mluvíte, to je neslý chané .
>> No, když bude chtít, tak mů že obsluhovat telefon. Detlef
>> Ano, proč by to tady mě la chtít, mů žeš mi říct dů vod..?
Vy z ní dě lá te takovou chudinku, skoro nesvé prá vnou.
>> Ano, to je pravda. Detlef
>> Já nejsem teplouš, to taky vyprá ví.
>> No a, jsi? To jí řekl R. Evo, říkala jsi to dá l? Patricia
>> Samozřejmě ne.
>> Já teplý nejsem. Fritz
>> No, to je vě c, je to horší, než jsem si myslela. Patricia
>> Co myslíš?
>> To je jedno, nevadí, že to nevíš. Eva to ví.
>> Já to nikomu neřekla, poprvé jsem to slyšela od R. a teď
od tebe, nic mi do toho není. Já
>> Promiň , omluvil se Fritz Patricii.
>> Mně se nemusíš omlouvat, omluv se jí.
>> Promiň , Evo.
Neřekla jsem nic..
>> Co je, omluvil jsem se, proč nic neříká ?
>> Pravdě podobně jsi jí řekl ještě mnohem horší nestydatosti,
než tohle tady. Patricia
>> Ale proč jsou k ní v Praze takoví?
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>> Ano, nad tím už jsem taky přemý šlela, když teď říkala:
Muž mé nevlastní sestry taky v legraci říkal, hlídejte si svoje
dě ti, když je Eva poblíž. Ona mi odpově dě la. Nesná ší to ani
v legraci, když ně kdo mluví o jejích sexuá lních preferencích,
byla to ona, kdo ukonč il to přá telství.
>> Ach, Detlefe, když už jsme u toho, já nikdy nechtě la bý t
tvou sestrou. Já
>> Proč , nikdy jsem nic takové ho neříkal. Detlef
>> Ale ano, když jsme naposledy grilovali, stá l jsi tam a tě m
pá r lidem kolem sebe jsi to vyprá vě l, slyšela jsem to velice
dobře.
>> To jsem nikdy neřekl. Detlef
>> Ale ano, já jí vě řím. Patricia
>> Proč vě říš jí a ne mně ? Myslel jsem, že jsi moje přítelkyně .
>> Přesně tak, ale s přá telstvím bude konec, když se k ní
i nadá le budeš takhle chovat.
>> Nabídl jsem jí svů j hostinský pokoj.
>> Evo, využila jsi tu nabídku? Patricia
>> Ne.
>> A proč ne? Patricia
>> Protože přá telský rozhovor jsem nemohla oč eká vat.
>> To souhlasí, to už jí nabídnout nemohu, ale ji to ani nezklamalo. Detlef
>> Co ji mě lo zklamat? Nic od tebe neč ekala, proč by mě la
bý t zklamaná , vysmá la se mu Patricia.
Ticho.
>> Vě dě l jsi, že ji R. tyranizuje? Patricia
>> Ano, ne. Detlef
>> Ale ano, vě dě l jsi to, tvoje první odpově ď byla ano. Ty, to
je, jako by jsi ji bil taky.
>> Jak jsem jí mě l pomoct? Mě l problé m oslovit mne přímo.
>> Například tím, že bys s R. promluvil a poslal ho na lé č ení.

podotkla Patricia
>> Ona ani není zklamaná , opakoval Detlef.
>> Ne, není, proč by mě la bý t? Přišla sem, pomoct ti, abys
mohl jít do Rosenbergu, mě l bys to hořce zapotřebí, ale vy s ní
jedná te jako s nevolníkem. To nejhorší je podle mne, že jsi na
ni poštval svou uklizeč ku. Patricia
>> Já si to myslím taky. Já
>> Hm.
O dva dny pozdě ji Patricia odjela, když mi ještě popřá la brzké
uzdravení. Nepodívala se mi do oč í a já vě dě la, ž e už ji taky
zpracovali. Zase jedna... Co se to dě je? Lidé kolem mne dě lají
takové chyby a pak to chtě jí há zet na mne? Co ̌rekl B. W.
O mé m rukopise? Je to brizantní, pro koho???
O ně kolik dnů pozdě ji jsem odná šela pá r vě cí do archívu ve
vedlejší místnosti. Spatřila jsem staré ně mecké vydá ní
OBLOMOVA. Vzala jsem je do ruky a pomyslela si: Jak
dlouho už to je, co jsem ho č etla? Vzpomně la jsem si, ž e jsem
ve třiná cti mě la přeč tenou celou knihovnu pro dě ti a mlá dež
a pak dostala svolení navště vovat oddě lení pro dospě lé s podmínkou, ž e knihovnici uká ž i kaž dou knihu, kterou si pů jč uji,
a smím si ji vzít až tehdy, když mi ji knihovnice odsouhlasí.
Oblomov patřil k prvním, které jsem tehdy č etla. Vrá tila jsem
se a řekla, ž e jsem vedle mě la v ruce knihu, kterou jsem
poprvé drž ela před č tyřiceti lety. Byli jsme sami, Fritz a já ,
musel tedy odpově dě t. Jeho odpově ď by se dala tisknout.
>> Také staré knihy se vydá vají.
>> Ano. Tvrdila jsem opak? Jen jsem řekla, že jsem tu knihu
mě la naposledy v ruce před 40 lety.
>> A já opakuji, vydá vají se také staré knihy.
>> Mů žeš opakovat jak dlouho chceš, já se tě na to neptala.
>> Ty mne tady předvá díš jako hlupá ka, který je moc blbý,
než aby to vě dě l.
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>> Jak prosím? Sá m se tak předvá díš.
>> Co je mi do toho, zda se teď překlá dají staré č eské knížky?
>> Nic, ani mně , ale ta knížka není přeložená z č eštiny,
ale z ruštiny.
Vstala jsem a šla se podívat na datum. 1961.
Tenkrá t se o mně mě lo psá t v noviná ch. Přijel fotograf a fotil
mne a knihovnice z obou oddě lení, pro dě ti i pro dospě lé . V tu
rá nu jsem byla zná má , ale jen v naší ulici... Do novin jsem se
nedostala, protož e ná s vyfotil venku před knihovnou, do
hledá č ku se mu z ná pisu KNIHOVNA vešla jen ta hovna a
bylo po slá vě .
>> Vyšla v roce 1961.
Klid.
Na druhý den bylo klima venkoncem mrazivé , ale já na to
byla zvyklá a mě la jsem před oč ima konec tohohle zamě stná ní. O Rosenbergu už se nemluvilo, ale stá le zřetelně ji
mi dá vali najevo, ž e jsem jen trpě ná , potaž mo ž e mi milostivě
pomá hají, když tam smím pracovat...
Najednou Detlef ̌rekl: >> Má m tady takovou napů l privá tní
prá ci, třeba bys mi s ní mohla pomoct, napíšeš mi text a já ti
řeknu, jak to musíš udě lat.
>> Ne, já ti nepomů žu.
>> Cože, ty odmítá š pracovat? Detlef
>> Nikoli, ale privá tní vě ci si mů žeš dě lat sá m, nebo?
>> Jak, prosím? Detlef
>> Nemusíš se ptá t dvakrá t, odpovím ti pokaždé stejně ,
ně komu jsi to slíbil, pravda?
>> Ano, jedné fotografce. Detlef
>> Tak jí to udě lej, já nikomu nic neslíbila.
>> Poslyš, jak ty si to představuješ?
>> Co? Nerozumím.
>> No, já tě tady přijal, protože jsi hledala prá ci a ty tady

pracovat nechceš.
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>> Jak, prosím? Já tě urč itě o prá ci neprosila, zeptala jsem
se a ty jsi řekl ano, kromě toho tady jsem, protože jsi chtě l do
Rosenbergu a teď už o tom není řeč .
>> To je neslý chané . Detlef
>> Nechá pu. Své soukromé kšefty si dě lej sá m, tak je to.
>> Ptá m se naposled: pomů žeš mi? Detlef
>> Ne.
Fritz vstal.
>> Promiň te, že se do toho pletu, nevím, oč jde, ale ty jsi ze
mne předevč írem chtě la dě lat hlupá ka.
>> Ano, nepleť se do toho. Pravdě podobně ses sá m předvá dě l
jako hlupá k, nevzpomíná m si, že bych o tobě ně kdy ně co takové ho říkala. Já
>> Samozřejmě si nevzpomíná š, já už ti nebudu pomá hat ani
soukromě , ani pracovně !
>> Ach, to je dobré . Soukromě jsi mi nepomohl nikdy, a teď už
ani pracovně ?
Uklízeč ka Gerda se přidala: >> To je tedy dě s, že mu nechceš
pomoct.
>> Ach, skuteč ně , myslíš si, že mi budeš radit? Ty bys skoč ila
z okna, kdyby ti šé f řekl.
>> No, to je přece pě kné , že bych pro své ho šé fa udě lala
všechno, ne jako ty.
>> Ach, tak chytrá jsi taky, divím se, že tady dě lá š jen uklizeč ku.
>> Nebuď drzá . Uklizeč ka
>> Já drzá ? To jsi ty ke mně , mů žeš mi snad říct, co ti je do
mý ch vlasů nebo mé ho zevně jšku?
>> Detlefe, vy jste jí to řekl? Uklizeč ka
>> Ne, ale ona to i tak ví. Detlef
Otoč ila jsem se k ně mu.

580 >> Evo, teď je to venku, chtě l bych se ti omluvit.
>> A já tvou omluvu nepřijmu.
>> Co? Vy se jí omlouvá te a ona vaši omluvu nepřijímá ?
Ř̌ekl jste jí to? Uklizeč ka
Omluvy se vž dy míchají s nepravdami.
>> Ne.
>> A jak to, že to ví?
>> Zeptejte se jí, Gerdo. Evo, ty si říká š, že ti má m políbit
prdel? Detlef
>> Ano, tak ně jak...
>> Cože??? Uklizeč ka nemě la daleko k mdlobá m...
>> Jak to, že to víte?
>> Vím to od zač á tku. Já
>> A co jsem mě la dě lat? Uklizeč ka
>> Existuje ná dherné slů vko: NE.
>> Chtě la bych se omluvit. Uklizeč ka
>> Ona žá dné omluvy nepřijímá . Evo, ty si opravdu myslíš,
že bych ti mě l políbit prdel? Detlef
>> Dobře, že umíš č íst mé myšlenky.
>> Já tě obdivuju, řekl tiše.
Udě lala jsem jen smě rem k uklizeč ce gesto „zmiz mi z dohledu“. Udě lala to a já přešla k pořadu dne.
Kaž dý se mů ž e zmý lit,
ale jen hlupá ci v omylu setrvá vají.
>> A co říká š na to, že ti nikdo nevě ří tvů j Kašmír? Detlef
>> Nic, já ho i tak zažila.
>> Ale to není normá lní!
>> Co není normá lní!

>> Že ti to lidi nevě ří.
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>> Ach, skuteč ně ? Mně to přijde docela normá lní, vě říš snad
ty tomu o tě ch dě tech?
>> Ne. Detlef
>> Tak vidíš.
>> Co vidím, jak to ale, že jsi mi to neřekla? Detlef
>> Proč bych mě la, ty jsi dobrý, já to neřekla nikomu.
>> Ale ano, řekla. Detlef
>> Nekřič tady, nejsem hluchá . Když jsem se vrá tila
z Kašmíru, ano, tak jsem to vyprá vě la jednomu velice
milé mu č lově ku.
>> Promiň , ale ten č lově k to vyprá vě l dá l. Detlef
>> Sprá vně , ale neoslovil mne nikdo, kdo to vě dě l. Nebo jsi se
mnou o tom chtě l ty mluvit?
>> Ne, odkdy víš, že to vím? Detlef
>> Nech si ty kecy, stojí to v mé m deníku, kdybys chtě l, mluvila bych o tom s tebou.
>> Souhlasí! Ale tak se nechovají lidé , kteří to mají! Detlef
>> Ach, skuteč ně ? Zná š ně koho, kdo to má ?
>> Ne, pro... Detlef
>> Ach, to si myslíš? Když jsem ti to nikdy nevyprá vě la, tak to
nemá m? A s tou touhou po dě dictví je to podobné , žá dné
nechci, že to Hanzelovi mají zapotřebí, o mně ně co takové ho
říkat...
>> Sice nechá pu tu souvislost, ale nejspíš má š pravdu. Ale
proč tě neštve, že ti nevě ří ani v Rosenbergu? Detlef
>> Přenech to, prosím, mně , já vím, jaké to je, nikdo mi nevě řil deset let. Já například nechá pu, jak to, že to víš,
a ten R.... Nemě li jste to vů bec vě dě t, že mi v Rosenbergu
nevě ří!
>> Souhlasí. Prosím... Detlef
>> Nech toho, nudí mne to.
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Nikdy jsem se neptala proč , nezeptala jsem se ani, co jsem mu
udě lala zlé ho, to všechno mne nezajímalo, to ho prá vě bralo
a když jsem přišla na to, ž e chce jen zraň ovat, a to ze zá visti,
byl s ním tak jako tak konec. Prý jsem se mu vnutila, ž e jsem
chtě la pomoct, aby mohl jako workaholic do psychosomatické
kliniky v Rosenbergu – to zapomně l. Byla jsem sice představena jako pomocná síla, ale on mě l tu drzost říct,
ž e pomá há on mně .
Jeho nará ž ky na mé problé my s alkoholem byly víc než
trapné , dvakrá t po sobě se mne ptal, zda piju, on, který nemohl ž ít bez pě ti piv denně . A to byla jen ta, která jsem vidě la
v pracovní době . Kradl mi ná pady.
O rok dříve jsem přece pracovala v nakladatelství Arabella,
k mý m ú kolů m patřilo také lepení lístků s pozná mkami na
stě nu v místnosti šé fredaktora. Jednoho dne jsem stá la v předpokoji druhé ho šé fredaktora a postojem i gestem se ptala, zda
smím dovnitř. Zastupující šé fredaktor zvedl pravici a zakřič el:
>> Ke zdi! Vá hala jsem. Kdyby byl blíž ke mně , jednu bych
mu vlepila. Ale takhle jsem přemý šlela, zda má m odejít nebo
co bych mě la udě lat? Jeho tó n připomínal koncentrá k!
R
̌ ekla jsem: >> Ale ale, dr. Schustere, a zač ala strá neč ky lepit
na zeď .
Při nejbliž ší přílež itosti jsem vyhledala tu nejvě tší drbnu mezi
sekretá řkami a ̌rekla jí: >> Paní Grü ner, ten Schuster je velice
milý č lově k, ale ně kdy mluví jak dozorce v koncentrá ku.
>> Ach, skuteč ně ?
>> Ano. Já se jej bohužel nezeptala, kde se to nauč il.
Když jsem byla u Schustera příště , stá la jsem na schů dká ch
a lepila lísteč ky;
>> Vymyslela jste si ještě ně co?
>> Ach tak, paní Grü ner už mluvila?

>> Ano?
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>> Ano, když ke mně budete příště tak nestydatý, řeknu to vaší
uklizeč ce. Detlef Schusterovi pronajal svů j vlastní byt a sá m
se přestě hoval do ná jemního bytu o patro vý š. Gerda uklízela
oba byty.
>> Cože, vy zná te moji uklízeč ku?
>> Ano, nedá se jí říkat uklízeč ka, zná m nejen Gerdu, ale taky
byt, ve které m bydlíte, s Detlefem se přá telím už 30 let.
>> Ach, a já pořá d nevě dě l, proč vá s má m spojenou s mý m
bytem. Přenocovala jste tam ně kdy?
>> Ne, ale strá vila jsem tam vá noce a zná m ten byt od té
doby, co byl postavený.
>> Má te na Detlefa vliv? Chtě l bych, aby mi ten byt prodal.
>> To asi neudě lá nikdy.
>> Ano, taky si myslím. Šla byste se mnou ně kdy na obě d, tam
k tenisový m kurtů m, kde vždycky trá víte polední přestá vku?
V tě ch třech mě sících jsem č asto chodila jíst k Vá clavovi do
č eské restaurace, nebylo to daleko od nakladatelství. Taky
Vá clava jsem znala skoro 30 let.
>> Velmi rá da, vaří se tam č esky, to vá m bude chutnat.
>> Ano, Peter to taky říkal.
Peter byl vedoucím reporté rem nakladatelství Arabella a na
kurtech hrá val tenis. Znala jsem jej taky tak dlouho, jako
Detlefa, tykali jsme si. R. mi vyprá vě l, ž e Peter byl jednou na
Koh Panganu. Taky kouřil hašiš... Když jsem byla v Arabelle,
řekl R.:>> Zeptej se ho přece, jestli zase ně co nepotřebuje.
>> Tak mu zavolej... Myslela jsem na fotky, protož e Barbara,
Peterova ž ena, mě la agenturu. Teprve teď vidím, co udě lal.
Samozřejmě jsem se Petera zeptala, ale on myslel na všechno
mož né , jen ne na fotky, a myslím, ž e mi ž ivot v nakladatelství
dodateč ně ztě ž oval. Jenž e ten pravý viník sedí
v Mü llerstrasse. Samozřejmě u toho byli lidé , dobře vy-
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myšleno. Už zase jsem ztratila blízké ho zná mé ho a R. si mů ž e
na seznamu odškrtnout dalšího. Tenhle posraný psychopat!
Jeho bratranec mne před ním jednou varoval. Že já mu nevě řila! Moje chyba. R
̌ ekl mi, ž e R. po matce zdě dil ně jakou
chorobu, musím prý dá vat pozor, protož e se s lety zhoršuje.
Řekla jsem to R. Když bratranec zemřel, první pozná mka R.
byla:
>> Vidíš, nemě l ti to říkat, mohl ještě žít.
Peter a Schuster byli přá telé . Tehdy by Schuster udě lal
všechno, jen abych mu pomohla, aby mu Detlef prodal svů j
byt. A teď mu ho přece jen prodal a já řekla:
>> To jsi udě lal dobře. Zbavit se zá tě že je vždycky dobré .
Jenž e já trochu vidím do budoucnosti: Udě lal svou ž ivotní
chybu, ale mně do toho nic není. Jako do lecč ehos jiné ho.
Už skoro na konci mé epizody s ním, Detlef zavolal do redakce listu Umwelt, protož e jedna obrazová redaktorka mě la
narozeniny. Mluvil s ní a ̌rekl: >> Všechno nejlepší k narozeniná m! A dodal č esky: >> Ty píč o.
Redaktorka byla rodilá Češka a já v tu chvíli myslela, ž e se
otevře země a já se propadnu. Myslím, ž e jsem zrudla studem
nad rozmě ry Detlefovy hlouposti. Ten pitomec jí to ̌rekne a já
sedím vedle? Redaktorka v šoku, ž e jí ně kdo řekl ně co takové ho, v tom okamž iku asi nerozumě la, protož e Detlef
znovu zakřič el do telefonu: Ty píč o!! Detlef vž dycky chodil
do jisté hospody, tak se s ní vytahoval, až to nebylo hezké .
V té hospodě pracovala jedna Češka, která mu řekla, ž e to
znamená ně co moc hezké ho, když se jí ptal, co ̌ríct ž eně , které
chce gratulovat k narozeniná m. Hloupé , velice hloupé dokonce, neomluvitelné . Mohl se zeptat mne, ale ne, chtě l se
zase jednou vytá hnout, jak krá sně umí č esky, a přitom se
nauč il tu nejhorší nadá vku, jakou vů č i ž eně mů ž ete použ ít.

Slabomyslné , nepochopitelné . Jsem rá da, ž e už nejsme kama- 585
rá di, už mne nemů ž e nakazit svou blbostí, kterou dostal od
Fritze.
Jednoho dne zazně l u dveří zvonek.
>> Udě lá š to?, zeptal se Detlef Fritze. Ten vstal a ze setká ní u
dveří jsem nejasně zaslechla, ž e ně jaký muž říká :
>> Ale je pondě lí.
Když se Fritz vrá til ke stolu, Detlef se na nic neptal. To mi
přišlo podivné . Fritz přece toho muž e u dveří odmítl.
Teď Fritz řekl:
>> Jde teď dolů k Schusterovi, ale ten tam taky není.
>> Kdo to byl?, zeptala jsem se.
>> Nikdo, ozvalo se ze dvou ú st.
>> Ale ně kdo tam přece byl, ach tak, už vím.
>> Co víš?, zeptal se Detlef.
>> Kdo to byl.
>> Jak bys to mohla vě dě t? Detlef
>> Nač se ptá š? Já
>> Nebuď drzá .
>> Hej, hej, já nejsem drzá . Já jen vím, kdo to byl.
>> Ale jak to? Detlef
>> Proč ne, sakra, ten to dě lá vždycky tak, když ně kde jsem,
dříve nebo pozdě ji se tam objeví. Focus, Nordenverlag, Arabella, škola, ten byl dokonce u Jany, když jsem tam bydlela.
U R. je jako doma...
>> Taky u Auto&co? Detlef
Achim Stredak, majitel agentury při Auto&co, kde jsem byla
rok zamě stnaná , tehdy vyšel ze své kancelá ře a řekl:
>> Pojď te všichni sem. A ke mně : >> Nevě dě l jsem, že
jsi taková zná má osobnost.
Vzhlé dla jsem, vstala a chtě la spolu s ostatními odejít do
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>> Ty ne, jedná se o tobě , řekl Achim.
Není nic horšího, než aktivní nevě domost.
Myslím, ž e v tu chvíli mu bylo jasné , jak zvrá cená je to situace. Jej samotné ho vylekalo, co ̌rekl. Potlač ila jsem... Jak
jsem řekla, všechny ostatní svolal k sobě , já musela zů stat
venku. O č em byla ̌reč , jsem se nikdy nedozvě dě la, ale stalo
se, ž e jsem byla podezřelá z krá dež e ná prsní tašky. Její majitel
ji díky bohu jen ně kam založ il, ale od té doby tam se mnou
jednali dost špatně .
Potlač ila jsem...
>> Pokud se nemý lím, tak jen zatelefonoval, řekla jsem teď .
>> Odkdy to dě lá ? Detlef
>> Už sedm let, možná dé le.
>> A Rosenberg?
>> Ano, souhlasí, v Rosenbergu byl taky.
>> A co se v Rosenbergu dě lo? Detlef
>> Nic, co by se mě lo dít, byli jsme si sympatič tí.
>> Lžeš.
>> Co si to dovoluješ?
>> Promiň ... Proč to dě lá ?
>> Zeptej se přece jeho, chodí k tobě – jak dlouho už?
Pokud je nevě domost šťastná ,
muselo by vlastně bý t šťastný ch více lidí.
>> Nebuď drzá . Detlef
>> Ty jsi dobrý, já nejsem drzá , ty se chová š nemožně .
>> Ale mů žeš mi říct, jak to, že jsi jej v Rosenbergu

nepoznala? Detlef
>> Zeptej se mne ně co lehč ího.
>> Ptá m se tě , jak to, že jsi jej nepoznala. Detlef
>> A já ti na to nemů žu odpově dě t.
>> ??? Ale mů žeš si o tom ně co myslet. Detlef
>> Co si má m myslet?
>> Opravdu nevíš, o č em mluvím? Detlef
>> Ne. A nekřič tolik, nejsem hluchá .
>> Promiň , ale co myslíš, proč to dě lá , proč chodí všude, kde
jsi? Detlef
>> To přece nevím. Sakra, zeptej se jeho?
>> Třeba tě například miluje. Nebo co myslíš?
>> No ano, to už v Rosenbergu taky říkal.
>> V terapii?
>> No jasně , přece.
>> To se nesmí... neříkej prosím ni... Ale v Rosenbergu kvů li
tobě museli lidi odejít. Detlef
>> Co to vyklá dá š za nesmysly? Já
>> Prostě to vím.
>> Řekl ti, proč odešli?
>> Ne.
>> Tak se ho příště zeptej, než zač neš vyklá dat takové
pitomosti.
>> Ty mi to neřekneš? Detlef
>> Tomu sá m nevě říš, zeptej se toho, kdo ti to vyklá dal.
A přemý šlel jsi nad tím, proč on nepoznal mne?
>> Tak jsem to zatím nevidě l... Ale nevě řím ti, že jsi ho
nepoznala. Detlef
>> Chci to po tobě ?
>> Co chceš? Detlef
>> Já vů bec nechci, abys mi to vě řil, tak je to...
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Skuteč ně jsem si doposud nemyslela, ž e by B. W. vě ci
vyklá dal dá l.
Nepokoušej se tvrdohlavě zjistit,
co př esahuje tvé síly.
Už toho je př íliš, co vidě t mů ž eš.
>> Tak jsem to zatím nevidě l. Vždycky jsem vychá zel z toho,
že jsi jej poznala. Detlef
>> Tak to udě lej!!!
>> Teď mne ně co napadá . Detlef
>> Co ještě ?
>> To bych si radě ji nechal pro sebe. Detlef
>> Stejně to zas bude nesmysl, tak jako tak.
>> Jsi drzá . Chceš říct, že jsi chytřejší, než já ? Detlef
>> Ano, a nejsem drzá , pořá d ještě jde o mů j život a v tom se
vyzná m nejlíp já .
>> Promiň ... nejen... Je prý strašně bohatý ? Detlef
>> Já se před pá r milió ny neposadím na zadek, jako jiní.
>> Nevyklá dej, kdo ode mne chtě l víc peně z? Detlef
>> Já . Zeptala jsem se tě a ty jsi řekl ne, to je přece
v pořá dku, nebo? Mů žu se tě zeptat, co chci. S prací tady to
bylo stejně . Prý pomohl jsem ti, je to džob, jako každý jiný.
Ještě jsi nikdy nemě l co dě lat s bohá č i, že jsi tak vydě šený ?
Myslím, ž e v tom okamž iku pochopil, ž e prodej jeho bytu
Schusterovi byl taky dílem B. W.
>> Nezajímá tě to?
>> Ne, je mi to jedno.
>> Ale mě lo by. Detlef
>> Zatraceně , přenech to mně , co mne má zajímat.
>> Vě dě la jsi to? Detlef
>> Ne, ale v Rosenbergu už se mne na jeho peníze vyptá vali

č astě ji. Už jsem ti, myslím, říkala, že si sama urč ím, oč se
budu zajímat. Mů žeš mi říct, co je mi do jeho peně z?
Bylo to nudné , koneč ně bylo po třicetileté m přá telství. Teatrá lně slož il hlavu do dlaní. Buzík, pomyslela jsem si, zá vistivý buzík. NEBO DOKONCE ŽÁ RLIVÝ ZÁVISTIVÝ
BUZERANT? ZAMILOVAL SE NAKONEC SÁ M DO PENĚZ
B. W.? To by nebylo nic nové ho. Po řadě probdě lý ch nocí
jsem zatelefonovala. U telefonu byla daň ová poradkyně :
>> Elli, teď jsem na nemocenské , dá m vý pově ď , aby Detlef
nemě l problé my s mou smlouvou.
V tu chvíli vešel do dveří Fritz a zeptal se Elli, kdo volá .
>> Eva, odpově dě la.
Nač ež ̌rekl ironicky zlý m tó nem: >> Ach, to je milé , což jsem
samozřejmě slyšela. V tu chvíli jsem vě dě la, ž e jim tu radost
s vý pově dí neudě lá m.
Nikdy jsem se neptala, co to Detlefa posedlo, ž e se po 30 letech přá telství chová tak, jak se chová . Bylo mi to jedno.
Ale odpově ď jsem přesto znala. Homosexuá lní pá n se cítil
dotč en, ž e jsem o své m Kašmíru neřekla nejprve jemu.
>> Netrap se, chudinko, až k Rosenbergu – pan Wilhelm –
jsem to nevyprá vě la skoro nikomu. Ta ponížení, která jsi mi
dopřá l, dostaneš jednoho dne zpá tky.
>> Ty to víš, slyším ho říct.
>> Ano, vím. Převzal jsi Fritzů v způ sob myšlení, to tě mů že
přijít draho. A CHUŤ NA „MOJE MUŽE“ JSI MĚ L
VŽDYCKY, JEN JSI TOHO NIKDY NEDOSÁ HL.
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TŘI TÝDNY V ROSENBERGU
Šla jsem podruhé do Rosenbergu... Ostatně jsem si první den
musela koupit auto. Když jsem strá vila tři a pů l hodiny na
ú řadě , abych je přihlá sila, bylo mi jasné , ž e jsem z krize
venku. Na místo tady jsem ovšem č ekala dva mě síce.
Panu Wilhelmovi jsem pů jč ila Sonku, aby si jej přeč etl, a při
první hodině na mne mů j psycholog, pan Ehrlich, krá sně
křič el:
>> Oč eká vá m od vá s více upřímnosti.
>> Ano, a jak by mě la vypadat? Až tady jsem zjistila, že jsem
zdravá , tak dlouho jsem č ekala na místo.
Ach ne, tomu přece nemů ž u vě řit! To je přece ten psycholog,
s nímž jsem si tak dobře rozumě la. Hraje tady skuteč ně pořá d
ještě svou roli pan Wilhelm, pořá d ještě na mne nezapomně l?
Už je to víc než rok, jak je to mož né ? Ale protož e psycholog
sá m upřímný nebyl, dě lala jsem, jako by myslel mů j pobyt.
Bě hem 14 dnů mi stejně zavolal zná mý a tak jsem tedy
zů stala jen tři tý dny a šla jsem zase pracovat. Myslím, ž e pan
Wilhelm byl rá d, ž e jsem tak rychle skonč ila, vedli jsme nanejvý š srdeč ný rozhovor, ve které m jsem mu vyprá vě la, ž e je
u mne taky Vietnamec, který dě lá kokosové kari, vů bec ne
špatné . Slíbili jsme si, ž e se tam pů jdeme najíst. A psycholog,
který na mne křič el? Ten se od té to chvíle jmenuje pan Čestmír Ehrlich.
Krá tké shrnutí oně ch tří tý dnů .
Spolupacientka ve skupině se zeptala: >> Proč mne lidi pořá d
zraň ují?
>> Nepomů žeš si, když se na to ptá š?, řekla jsem.
>> Proč ?, zeptali se ostatní.
>> Protože lidé ji zraň ují, ať chce nebo ne, i když jim nic ne
udě lala.

>> Má š příklad?
>> Nic snazšího. Když jsem tuhle otá zku ně komu položila,
řekl: Víte, jednou jste byla prominentní osoba a jako taková
musíte poč ítat s tím, že vá s lidé budou zraň ovat.
>> To vě řím.., ̌rekla pacientka a chtě la říct ještě ně co.
>> Jednou vě řit stač í... Terapeutka Palavy, ná hrada za paní
Redd, která , pravda, odešla.
Jiná pacientka potom ̌rekla: >> Tady má m své pochybnosti.
>> O její minulosti nemů žete pochybovat. Terapeutka Palavy
>> A proč ne? Když jí nevě řím?
>> Ano, přesně , mů žete tomu vě řit nebo nemusíte, to přenechá m vá m. Terapeutka Palavy
>> Já tomu nevě řím, ale proč o tom nesmím pochybovat?
>> Nemů žete pochybovat o její minulosti. Terapeutka Palavy
>> A proč ne?
>> Nejde to a basta... A co jste říkala o tom, že byla
naštvaná , když v hodině od pana Ehrlicha nedostala odpově ď
hned, ale až po pě ti minutá ch? Nebyla naštvaná ani vteřinu,
ani teď není. Terapeutka Palavy
>> A proč ?
>> Protože jsem svou minulost prožila, ať už mi ji vě říš
nebo ne. Já
>> Přesně tak.
>> A s tím skonč íme. Paní Lexová , kdybych ně kdy onemocně la, zastoupíte mne... Terapeutka Palavy
>> Ne. Vy nesmíte onemocně t. Musíte překlá dat to, co řeknu,
zasmá la jsem se.
>> Tady není co překlá dat, každé slovo, které řeknete, je
pravdivé , vím, že vá m tady pomů žou... Pravdě podobně jste
dobře č epovala.
>> Ale kdeže... CO?
>> Ano, pravdě podobně . Uká zala smě rem ke dveřím pana
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592 Wilhelma. >> Jednou budete muset podě kovat.
>> Jak? Ach tak, ano, ně kdy to udě lá m.
Musela jsem co nejrychleji zase pryč z Rosenbergu. Už nejsou
tak milí, jako poprvé . Ale nechá pu, ž e mi tady ně kdy nabízeli
prá ci.
>> Přijď te zase zpá tky, potřebujeme vá s tady. Tehdy, před
rokem.
Vypili jsme lá hev č ervené ho vína a Kay odešel k benzínce pro
novou.
>> R. není impotentní, řekl pak.
>> Ach tak, není impotentní, to ty víš?
>> Ano, to vím.
>> A už jsi se s ním vyspal? Dej si pozor, je tak hubený,
možná má AIDS. Já
>> Jak mů žeš ně co takové ho říct? Kay
>> Ano, já s ním prožila třicet let, ne ty, nebo? Mů žu o ně m
vyklá dat, že má AIDS, tak jako on o mně , že má m ně co s dě tmi
– co je horší?
Šílenství mů ž e bý t neviditelné ,
když nabere dostateč ně velké rozmě ry.
>> Řekl, že jsi jej nikdy nevzrušovala. Kay
>> Ach, řekla jsem ti toho o ně m má lo? Vždycky mohl mít své
přítelkyně , když není impotentní, tak s nimi spal, a já ? Když
jsem se tu a tam s ně ký m vyspala, tak mne zmlá til, až jsem
byla modrá ... A jestli mne vzrušoval? Ruce, které bijí, nemů žou hladit. Ošklivil se mi. A on na mě nikdy nemě l chuť?
A proč si mne tedy bral? Má m ti říct, proč ? Protože jsem mu
řekla, ať buď to vypadne z mé ho bytu nebo si mě vezme... Už
tenkrát by mě bylo milejší, kdyby odešel.

>> Hm, ale jak to o ně m mů žeš říkat? Kay
>> On o mě mů že říkat všechno? Že lžu, že jsem mě la ně co
s malý mi dě tmi, že jsem ně koho zavraždila, že jsem kurva,
to on smí? Moji rodič e mne nikdy nebili, a pak tahle svině ?
Nená vidě l mne...
>> Hm. Kay
>> Já ti neříká m ani zdaleka všechno, protože se stydím, že
jsem to s ním tak dlouho vydržela.
>> Ř ekni, on tvrdí, že ti Kašmír nevě ří ani v Rosenbergu? Kay
>> Ano, já vím... Ř íká , že to bylo ně co jiné ho. Když jsem
v Kašmíru bezpodmíneč ně potřebovala masé ra, nejspíš mu
řekl, že mi má masírovat ň adra. A on to udě lal a mne
přitom zlobily plotý nky a R. ležel vedle a smá l se. Svině .
>> Ano. Kay
>> Víš, zda mi vě ří nebo ne, to přenechá m jemu a tě m
v Rosenbergu. R. je šílený.
>> Ty se vů bec nedě síš? Kay
>> Ne, já to vím už dá vno, a když předevč írem neurolog řekl,
oni že v Rosenbergu jenom zá vidí, vě dě la jsem to docela jistě .
>> Nevadí ti to? Já nikdy nezá vidím, co ti zá vidí oni? Kay
>> Že jsem mnohdy lepší psycholožka a přitom jsem studovala jen školu života. Z té má m svů j pohled na svě t.
>> To jsem si všiml, zč á sti přece chtě li, abys tam pracovala.
>> Ano, to chtě li, ale když jedna nebo možná dva lidi kvů li
mně odešli, rozmysleli si to, žá dný mne nenechal mluvit se
supervizorem, tak ze mě byli podě laní.
>> Řekni mi, proč nemů žeš pomoct sobě , když už jsi v
otá zká ch psychologie tak dobrá ? Musíš si pomalu roz...
>> Ano, dořekni to. Já vím, co chceš říct... Že vinu za své potíže musím hledat u sebe?
>> A co tomu říká š? Kay
>> Nic, vím, že mů žu předpově dě t zhruba všechno. Vím, že
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jsem spokojená , nedá vno jsem přece Markovi říkala, že ve
své m bytě tanč ím, když u toho nikdo není. Víš, co odpově dě l?
>> Ano, Markus řekl, že to nemá š nikomu vyprá vě t!
>> Ano, a ty jsi přece byl ještě přídavek k té pohodě .
>> Byl?
>> Ano, teď je s ná mi konec.
>> Odkdy?
>> Už docela dlouho, co jsem ti pů jč ila ty peníze. Já
>> Proč peníze?
>> Vím od zač á tku, když ti pů jč ím peníze, je konec.
>> Ach tak, a proč jsi mi je pů jč ovala? Kay
>> Mě l jsi šanci mi je vrá tit, ale neudě lal jsi to.
>> A to všechno ty víš? Kay
>> Ano, to všechno vím... Jako s tou vá lkou.
>> Ano, já se tak vylekal.
>> Bá la bych se taky, vlastně jsem se taky polekala, a ty jsi
pak řekl, o vá lká ch se mluví každý tý den. Víš ty vů bec, proč to
vím?
>> Ne.
>> Víš, že už se Kašmírem zabý vá m dvaná ct let a jsou tam
taky talibá ni nebo ně co podobné ho.
>> Vylekal jsem se, ale proč si nepomů žeš sama? Kay
>> Nevím, co myslíš.
>> No, když jsi tak dobrá psycholožka? Kay
>> Přesto nevím, co myslíš, budeš muset zvolit jiná slova.
Je ště stím vě dě t, proč jsme nešťastní.
>> No, že si v životě nepomů žeš.
>> Ach, tak to myslíš? Jsi chytrý, pak víš alespoň jeden
dů vod, proč bych si mě la pomoct?
>> No, abys nebyla tak sama. Kay

>> Jsem? Jsem rá da, že kolem sebe nikoho nemá m a když
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budeš takhle pokrač ovat, je to tvů j poslední več er tady.
>> R. říkal, že jsi vulgá rní, to nejsi, ale doká žeš bý t pě kně
zlá ... A lžeš. Kay
>> Cože? Kdy jsem ti lhala?
>> Teď si na žá dný příklad nevzpomíná m.
>> Nemusíš přemý šlet, já vím sama, že jsem ti nikdy nelhala.
R. mne nezná , myslí si, že jsem pořá d ještě stejná , jako před
14 lety.
>> A nevadí ti, že ti to s Kašmírem nikdo nevě ří? Kay
>> Ne, to mi nevadí. Nemusí tomu vě řit, ale já to přesto
zažila.
>> Já ti to vě řím... Ale R. to vidě l jinak. Kay
>> Když má R. svoje jointy, není s ním možná řeč .
>> Proč nic neříká š k tomu, že jsem u ně j byl?
>> Proč bych mě la ně co říkat, jsi dospě lý č lově k, musíš vě dě t,
co dě lá š.
>> Ano, já k ně mu šel jenom kvů li tě m zubů m.
>> Jaký m zubů m?
>> Ten zubař, říkala jsi, že zná ně koho, kdo mi dá do pořá dku
zuby.
>> To ano, ale já tu adresu taky zná m.
>> Ach, to jsem nevě dě l... Stejně jsi mi toho zubaře chtě la
zaplatit.
>> Ano, to bych udě lala.
>> A teď ? Kay
>> Co teď , je přece konec.
>> Odkdy?
>> Co jsem ti pů jč ila tě ch 50 marek.
>> Proč ? ... Jen 50 marek. Kay
>> Ano, jen padesá t marek, nechodím ke kadeřníkovi, nekoupím si vysavač a ty řekneš jen padesá t marek, kromě toho
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má m své principy, v okamžiku, kdy jsi je chtě l, jsem vě dě la:
TO JE KONEC.
>> Proto jsi se na mne tak podívala... a usmá la se. Proč ? Kay
>> Protože mi je nikdy nevrá tíš... Dodnes jsi to neudě lal.
>> Jak mů žeš ně co takové ho říct? Kay
>> Docela jednoduše, když ti dá m peníze, nevím, jestli chodíš
kvů li mně nebo kvů li peně zů m. A já za lá sku dodnes platit nemusela a ani napříště to nemá m v ú myslu. Kromě toho se
mnou taky spíš, pravda? Ně co z toho má š. Vzpomíná š si ještě ,
jak jsem k tobě přišla? Nejdřív jsem ti musela dá t peníze za
byt a ty? Od toaletního papíru po víno jsem musela zaplatit
všechno já .
>> Já ti ale pomá há m, chtě l jsem, když jsem ti chtě l u auta
doplnit olej. Kay
>> Ach, skuteč ně , to mě la bý t pomoc? Za kontrolu oleje
musím zaplatit jen 2 marky.
>> Má lem jsi na ni zapomně la. Kay
>> Cože? Já se svý mi auty najela č tvrt milió nu kilometrů , nezapomně la jsem ještě nikdy.
>> To jsi najela sama?
>> Jak? Samozřejmě , sama.
>> Ach, proboha, slibuju ti, že už ti nikdy nebudu mluvit do
řízení.
>> Ano, to radě ji nedě lej, už jsem vá žně pá rkrá t myslela,
že tě vyhodím z auta.
>> To už asi nedoká žeš. Kay
>> Pravdě podobně ne, protože se mnou už nikdy nepojedeš.
>> Jak to všechno víš, proč si nepomů žeš?
>> To je jednoduché , nepotřebuji si pomá hat, jsem spokojená ,
skoro š̌tastná . Žijeme v takové zvrá cené společ nosti, že nesmím, protože pak všichni řeknou, tak se nechová č lově k
s vá leč ný m syndromem.

>> Chtě l bych se ti omluvit. Kay
>> Žá dné omluvy nepřijímá m.
>> No, ty by mne zajímalo, proč ne?
>> Protože když ně č í omluvu přijmu, slibuji tomu č lově ku, že
s ním budu dá l komunikovat a to nechci, všechno udě lali
zá mě rně , tak proč se chtě jí omlouvat? Vč etně tebe. Proč mi
říká š, že jsi šel k R.?
>> Chtě l jsem to slyšet taky z jeho strany. Kay
>> Ach, chceš se přá telit s ním, ne se mnou?
>> Ne...
>> Tak tedy?
>> On to ale vidí jinak, ani Kašmír nevidě l tak, jako ty. Kay
>> To přece vím... už jsi říkal. V Kašmíru už jsem s ním nebyla mentá lně spojená .
>> Ano, jak je to dlouho? Kay
>> Dvaná ct let. Kromě toho bez přestá vky kouřil trá vu.
>> A jak dlouho už s ním nejsi spojená ?
>> Patná ct... Od té doby, co poznal Pat.
>> On ji zná tak dlouho? Kay
>> No jistě .
>> To jsem nevě dě l. Dě lal, jako by byl hotov. Nebo skuteč ně
byl?
>> Musíš se jen zeptat.
>> On tě ale tak nevidí. Kay
>> To je jeho problé m.
>> Ano, on v tobě pořá d ještě vidí tu, kterou jsi byla před 14
lety.
>> To vím, a proto mu lidi ty kecy o mně vě ří, protože mne
znají také tak. Jenže taková už dá vno nejsem. Byl bys ten
jediný č lově k, který by to vidě l mý ma oč ima.
>> Je ti líto, že jsem to udě lal? Šel k ně mu? Kay
>> Nevím, to teď nemů žu říct. Proč mi to teď říká š?
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>> Protože je mezi ná mi stejně konec. Kay
>> Aha, tak to mne chceš v poslední chvíli ještě zranit?
>> To jsem se tě chtě l zeptat: Proč zranit?
>> A co to je tady? Už dá vno vím, že chodíš k Vá clavovi
a k R. a dě lá te si ze mne legraci... Dodnes nechá pu, jak mohl
Vá clav říct: Prý jsi mu řekl, že se mnou má š dobrý sex. A ty
řekneš, to není pravda.
>> Řekl jsem mu to. Kay
>> Mů žeš mi říct dů vod, proč jsi mi to tenkrá t neřekl,
když jsem se tě na to ptala?
>> To já přece nevím. Kay
>> On totiž žá dný neexistuje. Jen hledá š vě ci, který mi bys
mne zranil, ale to pro mne není.
>> Mů žeš mi říct, jak na tebe Kašmír zapů sobil, jak se ještě
projevuje? Kromě toho, že za tmy nevychá zíš ven? Kay
>> Ach, to si umím představit, že bys to rá d vě dě l, jenže, jak
vždycky říká š, nechci o tom mluvit... Jediný, kdo mne chá pe,
je pan Wilhelm.
Jak jenom to má m vyjá dřit v jediné vě tě ... 10 let stá t mimo
sebe, nikdy se v ž á dné situaci neangaž ovat ú plně , vž dycky, a
to myslím vá ž ně , v kaž dé m zá ž itku, v kaž dé m rozhovoru je
Kašmír přítomný...
>> V poslední době o ně m mluvíš velice č asto...
>> Ano, možná , myslím, že se do mne trochu zamiloval.
>> A ty? Kay
>> Já trošku taky.
Odešel a už nikdy se nevrá til.

1. ŘÍJNA 2001
Ahoj, Marku.
Musím ti to napsat. Tenhle víkend mi nikdo nezavolal, nemě la
jsem nikoho, komu bych to mohla vyprá vě t. To samo o sobě
není nic divné ho, všichni mí zná mí mají jiné starosti. Já taky.
Sedím hodiny před televizí a poslouchá m to, i když z 99 procent nesouhlasím s tím, co se dě je. Jediný, komu mohu v tyhle
dny dá t zapravdu je Peter Scholl-Latour.
Jinak jsou to titíž lidé a mistři ré toriky, kteří před ně kolika
mě síci chtě li vyřešit otá zku, zda Clinton s Lewinskou spal č i
nespal a zda na tě ch modrý ch šatech je nebo není sperma.
Taky tó n je dost podobný, promiň , ale my nebo oni skuteč ně
mů žeme s naším civilizovaný m myšlením řešit jen podobné
problé my, jak nebo zda vů bec se mě l Scharping koupat na
Mallorce a č ím mě l letě t do Frankfurtu. Na to byli politikové
dobří, aby jiný m předepisovali, zda si z veřejný ch prostředků
smě jí platit uklizeč ku. Ale teď ? Má m pocit bezmoci a vzteku.
Že již dvaná ct let žiji s vá leč ný m sydromem, to víš ty a pá r lidí
kolem mne. Všichni si ale myslí, že to není tak zlé , protože
o tom mluvím jen s č erný m humorem nebo vů bec ne. Tak to
ale není, má m to, jen se o to nikdo nezajímá a vě tšina lidí
říká , jako R., že blá zním nebo si vymý šlím. Před rokem
v Rosenbergu jsem říkala, že tě ch třicet tisíc mrtvý ch, kteří
v Kašmíru zemřeli za tě ch jedená ct let, mi přiná ší jisté zadostiuč ině ní, za které se stydím. Psycholog řekl: nemů žete je
oživit a když vá m pomá hají alespoň po své smrti, pak ta smrt
nebyla zbyteč ná . Já to tak vidě t nemohla a ten schizofrenní
pocit mi zů stal.
Před třemi tý dny jsem své mu příteli řekla: Bude vá lka. Vysmá l
se mi. Když jsem jeho smích slyšela, snížila jsem to na
obč anskou vá lku. Jakoby obč anská vá lka byla lepší. Prá vě
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jsme vidě li, jak diplomaté opouště jí Afganistan. Stá le ještě na
mne hledě l, jako bych se zblá znila, tak jsem řekla, víš, to co já
vím, to vě dí i jiní lidé . V té hle vě tě bylo obsaženo všechno
zoufalství. A nadě je, že se přesto nic nestane.
A tak jsem tiše oč eká vala vá lku. Vlastně jsem pak 11. zá ří byla
rá da, že to byl jen teroristický ú tok. A pak jsem se třá sla, aby
Bush neudě lal chybu. On ji bohužel udě lal. A že se ten hrozný
zá žitek spojil s tím druhý m, to ti nemusím vyprá vě t. Koneč ně ,
o 14 dnů pozdě ji jsem to rozdě lila, teď je to pryč , dokonce
s Kašmírem je to lepší... Namísto toho je pořá d přítomná vě ta:
Tuhle vá lku by mě li vé st etnologové , nikoli generá lové .
Stař í muž i vyhlašují vá lku. Ale jsou to mladí,
kteř í musejí bojovat a umírat.
Pá r myšlenek:
Lidé , kteří zneuzná vají mou minulost, nemají jako přá telé co
hledat v mé budoucnosti. Mohu je pouze akceptovat a jen
tehdy, když to bude opravdu nutné . Teror nemá žá dné teritorium. Jednat chtě jí muslimové vždycky. Zač íná m si myslet, že
když mne lidé neznají, je to jejich problé m. Své chybné odhady
promě ň ují v nedorozumě ní, aby se mohli omluvit. Vě tšinou
omluvy nepřijímá m, protože pak bych byla povinna se s nimi
stý kat a já nechci nikomu bý t nič ím povinna. Myslím, že není
mý m ú kolem opravovat obraz, který si o mně lidé udě lají...
A co z toho má m, lhá t u lidí, kteří mne chtě jí představovat
jako lhá řku, namísto abych si vzali ně co č asu a přišli na to, že
to patrně nemá m zapotřebí. Je to divné , co lidé kolem mne
říkají: Tak se č lově k nechová , když má trauma z vá lky, odkud
to chtě jí vě dě t? Že skoro všechny problé my ztrá cejí na
zá važnosti, že v tomto traumatu z vá lky a teroru existují také
rozdíly, na to nemyslí... mnohdy si říká m, že se nechtě jí naka-

zit. A jindy myslím, a je to v mý ch oč ích militantní: I když mi
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to nevě říš, já to přesto zažila. Tím nemyslím tebe, ale v mé m
okolí jsou, byli lidé , který m bych to takto příkře mě la říct.
Už nejsem sama, ale mů j strach už trvá dvaná ct let... V našem
telefoná tu jsem tomu říkala: jsem trendy – strašně . Vá lka do
Kašmíru přišla se mnou... a teď já . Ten nejhorší č lově k, které ho zná m (já ), zase předpovídá vá lku? Fuj (proto má m ten
pocit kolektivní viny). – Oč i mi otevřelo jen to, že jsem se problé mem zabý vala dvaná ct let. Vize je anticipovaná skuteč nost
– to ji odlišuje od nezá vazný ch her fantazie a snů . Nejsem jasnovidná a... miluji se.., jinak bych se zabila, ale má vá lka se
zrodila jen v mé hlavě a ta je zdravá . Nemocná by byla, kdyby
si vá lku vymyslela a ta by nepřišla. Nejhorší je projekce, ano,
já vím, ale dě lají to všichni. A když jsem vidě la, jak plné bylo
letadlo z Kašmíru do Delhi, diplomaté a noviná ři stá li jako
v autobuse a bylo to takříkajíc poslední letadlo, které se dostalo pryč ... a teď ? Když jsem vidě la, jak rychle diplomaté
zmizeli z Afganistanu, vě dě la jsem to a řekla to nahlas: Bude
vá lka. Mnohdy má m v tě chhle dnech pocit pohrdá ní. Tahle
vá lka je vá lkou proti dekadenci, divné , že se na to nikdo neptá .
Vojenské hřbitovy ve všech č á stech svě ta jsou tichý mi svě dky
neschopnosti ná rodních vů dců vá žit si lidský ch životů . A mý ch
mezitím 35000 mrtvý ch v Kašmíru? Odpově ď : Citá t jednoho
zá padního politika... Co je v Kašmíru? Nic. Žá dná ropa,
žá dný zá jem o vyřešení konfliktu... Jen pá r koz a šafrá n.
Nemá m radost z toho, že jsem to předpově dě la, už jednou
jsem řekla o ně kolika bílý ch chlapcích, kteří odešli do
Kašmíru: Jsou mrtví. A byli, a lidi, kteří mne tehdy slyšeli, se
mnou dodnes nemluví, už šest let. V ty dny mne taky napadlo,
že by se mě l Bush islá mské mu svě tu za všechno omluvit. Nebo
přinejmenším mluvit, velice postrá dá m slovo diplomacie... ta
ale má pro muslimy veliký vý znam... Mů j partner s tím má
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o tom spolu povídají. Mů j bý valý tvrdí, že jsem si Kašmír jen
vymyslela... Tedy, mnohem radě ji bych se mý lila teď , než
tehdy... Gandhi: Oko za oko a celý svě t oslepne. Já ještě Gandhiho Indii zažila... bylo to krá sné , bohužel moc krá tké .
A ještě ně co: „Šílené , že jsem vyhrá l. Nastoupil jsem proti
míru, blahobytu a proti mé mu předchů dci.“
Georg W. Bush 14. č ervna 2001 ke švé dské mu premié ru
Gö ranu Personovi. Bush si nevšiml, že ještě bě ží televizní kamera.

NEUROLOG DR. SCHMIDT
>> Mů žete spá t?
Ně jaký č as jsem chodila do prá ce, když ale v Americe došlo
k teroristické mu ú toku, přestala jsem, protož e jsem nemohla
spá t. Už v č ervenci mne má nová lé kařka poslala k velice
milé mu neurologovi. Když se mne zeptal na mů j spá nek,
odpově dě la jsem:
>> Ne, vů bec ne, a teď už zvlá š̌t. Když tady byl mů j přítel,
bylo to lepší, ale on už nechodí.
>> Proč ne?
>> Pů jč ila jsem mu peníze.
>> ... Víte, co jste teď řekla?
>> Ne, že jsem mu pů jč ila peníze, ano, má m své zá sady,
vě dě la jsem, že když mu pů jč ím peníze, bude konec.
>> Vy nevíte, co jste teď řekla?
>> ??? Ně jak jsem se vá s dotkla?
>> Mne? Ne, ale nedoká žete si představit, co vá s teď č eká ?
>> Ne, při nejlepší vů li ne.
Ná sledoval vý č et tě ch nejpříjemně jších vě cí v mé budoucnosti.
Kdo chce zapalovat, musí sá m hoř et.
>> Připadá m si jako u kartá řky.
>> Připadá m si taky tak. Ale nesvítá vá m? Neurolog
>> Trošku, ale to nemů že bý t pravda, zajíkala jsem se.
>> To už je tak dlouho.
>> Ale ano. Jen na to jdete velice pomalu. Mů že to trvat dva
až tři roky.
>> O. K.
>> Ach, ostatně , on má své peníze... Už vá m svítá ?
Až zemřu a budu pochová na, chtě la bych mít na ná hrobku
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604 napsá no:
Došla jsem k cíli.
Protože kdo má pocit, že dorazil,
je mrtev.
>> Ale co říká te na to, že tomu v Rosenbergu nikdo nevě ří?
Neurolog
>> To nevadí, přece B.W. mne nauč il, jak má m zachá zet s
lidmi, kteří mi nevě ří.
>> Jaký je postup? Neurolog
>> Docela jednoduchý, nikdo mi nemusí vě řit, já to přesto
zažila.
>> Souhlasí. Neuká zala jste žá dné napě tí nebo vzrušení, víte
to už dlouho? Neurolog
>> Ano, mů j bý valý manžel mi to řekl před rokem, vě dě l to
dřív, než já . Já
>> Ach ano, chtě la jste mi ně kdy vyprá vě t o tě ch pomluvá ch.
>> Není třeba.
>> Už se vá m rozbřesklo? Neurolog
>> Ano, ale to přece nemů že bý t pravda. Je to už tak dlouho...
Šla jsem domů jako ve sná ch.
TAK DLOUHO??????
O dva dny pozdě ji telefoná t s panem Wilhelmem.
>> Víte, proč vá m volá m?
>> Přece kvů li Sonkovi, nebo?
>> Chci vá s pozvat, kam jen chcete.
>> Ach, tak zlé to nebude...
Spala jsem a myslela, ž e se chce omluvit, ž e si Sonku nechal
tak dlouho.
>> Ne, tak zlé to nebude. Inu, když nechcete.
>> O
́ , já chci, abyste mne pozval, co jsem zase řekla? Pro-

miň te, kvů li Americe nemů žu v noci spá t, proto taky má m nemocenskou. Diagnó za: kolektivní vina. Předpově dě la jsem
americkou katastrofu a když to opravdu bouchlo, doká žete si
představit, co to se mnou udě lalo. Mů j přítel tady se mohl
zblá znit.
>> Ano, promluvíme si o tom, v poslední době jsem na vá s
musel č asto myslet, příští tý den vá m zavolá m a pů jdeme se
najíst. Ano? Pan Wilhelm
>> Rá da, dě kuji za pozvá ní.
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KANTÝNA V ROSENBERGU, 7. LISTOPADU
Pošetilí lidé ř íkají hlouposti,
chytř í lidé je dě lají.
Rosenberg neboli drzost, jak tomu ̌ríká m – odvaha, jak ̌ríkají
druzí. Když ale nezavolal a já ná hodou byla v Rosenbergu,
prostě jsem vstoupila na kliniku. Terapeutka Palavy mne
přemluvila, abych za ním šla do kantý ny. Sedě l tam, byl ale už
po jídle.
>> Jednou jste říkal, že Sonka se ke mně tak hodí, že by ta
kniha mohla bý t ode mne, řekla jsem.
>> Na to si nevzpomíná m.
>> Přesto, řekla jsem to Markovi a on to ještě jednou přeč etl
a dal vá m zapravdu.
>> Jakže?
>> Ano, ten Sonka, které ho má te, ten byl koupený zvlá š̌t pro
mne. Markus má ještě vlastního.
>> Co například, nemů žu si vzpomenout.
>> Mne teď napadá jen jedno: Kdybych dě lal terapii, musel
bych zapomenout Freuda nebo hvě zdy nad Prahou.
>> Ano, s tím byste mohla ně co zač ít. Doufá m, že to není
dů vod vaší nespavosti. A co v noci dě lá te?
>> Příští tý den bude hotové mé další cé dé č ko. Udě lala jsem
šest nebo sedm panenek a vymyslela si nový titul pro mů j manuskript, prozatím v hlavě si dě lá m ná vrhy k titulu jako takové mu. Taky há č kuji.
>> Vy ještě pořá d há č kujete?
>> No jasně .
>> My jsme mysleli, že...
>> Že há č kuji jen tady? Ne, nemusím nikomu nic předhá č ková vat.

>> To jste řekla hezky, a jaké panenky? Jaký nový titul, a jaký
byl vlastně ten starý ?
>> Tři kila č asu a nový je Charakter povrchu... Panenkami
myslím sochy. Jak se vá m ten titul líbí? Já
Vě dě t znamená proniknout
od povrchu ke koř enů m
a tím k př íč iná m.
>> Nevím, zda je ten nový ná zev lepší, musím se nad tím zamyslet.
>> To byste udě lal? Dě kuji.
>> Moment, neřekl jsem, že se mi líbí víc, možná ne, to budu
vě dě t, až to promyslím.
>> A s tím há č ková ním, má m už toho tolik, a přitom jen dvě
okna. Teprve před tý dnem jsem přišla na to, že v té poslední
hodině s vá mi vlastně také leží klíč e ke Kašmíru... Pohřbím
všechno, co souvisí s Kašmírem, tak hluboko, že už se k tomu
nedostanu.
>> Myslel jsem, že už to nedě lá te.
>> Ach tak, pohřbila jsem to. Ale v poslední době jsem od
své ho lé kaře dostala tabletky a zase se to objevilo. Předtím
jsem nevě dě la, oč se jedná .
>> Tak je to sprá vně ... Ale vidím, že ještě nejste hotová ,
nemů žeme se vidě t, ne jako psycholog a pacient, ne soukromě ... Jaké tabletky?
>> To nevím, říká m jim happy pilulky. A když se neuvidíme,
tak vá m to napíšu, jde asi jenom o tři minuty, které jsem nevě dě la.
>> A jak ty tři minuty přišly? Že ně kdo ně co polyká a neví jak
se to jmenuje. Nejste hotová , potřebujete pomoc. Řekně te to
příště vašemu neurologovi...
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608 >> Moc mu dů vě řuji. Zítra k ně mu pů jdu, O. K. Řeknu mu to
s tě mi pilulkami.
>> Potřebujete terapii.
>> O. K. Řekně me, že má te pravdu, nejsem hotová , ale také ,
kdybych potřebovala pomoc, stejně by mi nikdo pomoct nemohl, tak dobře jsem to potlač ila, že jsem se k tomu sama
nedostala.
Pak řekl ně co naprosto psychologické ho... padla i zkratka
PTSD, poprvé jsem slyšela, co má m.
>> Já vá m nerozumím, myslíte si snad, že když ně co potlač ím,
že to ze mne ně kdo vytluč e? Ale já hledala pomoc, tu lé kařku,
paní Redd. A naposled tady, pana Ehrlicha s jeho upřímností!
Upř ímnost je vů č i nepř íteli mož nost,
vů č i př íteli povinnost, vů č i sobě samé mu nezbytnost.
>> Vy jste upřímná dost, jste silná žena. Ale všechno, co
říká te, taky souhlasí, když jsme spolu na jaře byli jíst, také jste
řekla, že musíte ještě zkousnout tu poslední hodinu. Jak to
vlastně bylo s tou lé kařkou?
>> Co má m? Já nejsem silná ... Ta smě s zá visti a zvě davosti
mi šla na nervy, zmá halo mne, pořá d proti tomu bojovat.
>> To mi musíte vysvě tlit. Zá vist a zvě davost, to mi musíte
vysvě tlit!
>> Nic snazšího, jak by jste řekl vy... zasmá la jsem se.
>> Řekla: Co říká te na to, že vá s vá š psycholog tá á k moc miluje?
>> Nic, co bych mě la říkat, já ho má m rá da prá vě tak, řekl.
>> Já ještě řekla „moc“ (sehr). Já
>> Cože?
>> Co cože?
>> Myslel jsem, že jste řekla to ošklivé č eské slovo „ser“.
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>> Kec.
>> A zvě davost?
>> Jsem si jistá , že víte, proč paní Redd odešla z Rosenbergu,
řekla. Já
>> ... Proč jste jí neřekla svou verzi?
>> Jak? Musí se spokojit s tím, co vě dě la od vá s.
>> Proč lidem neříká te svou verzi pravdy?
>> Protože má reakce na situaci je natolik netypická , až ji nechá pou a říkají, že jsem blbá .
>> To říkají stejně .
>> Inu... a já jsem rá da, že jsem se jich zbavila.
>> Bylo to tak vždycky? Že jste lidem nechtě la říct svou
verzi?
>> Ne, stač í mi, když mou pravdu zná pan Ehrlich.
>> Já ji zná m taky... A jak jste jí to řekla?
>> To si myslím. Ano. Že paní Redd už není v Rosenbergu? To
jsem vě dě la, dozvě dě la jsem se to u kadeřníka, to jsem jí řekla.
A když jsem byla u paní Redd... – ostatně , byly to vyhozené peníze.
>> To je hezké , s tím kadeřníkem. Kolik si vzala?
>> 180 marek. Odpově dě la mi, když jsem jí řekla, že má m potíže s tou poslední hodinou: To musíte projednat s panem
Wilhelmem. Pohrdavě by se myslím řeklo.
>> A zbý vající minuty té poslední hodiny?
>> Teď vím každé slovo.
>> Jak pů sobí ty tablety?
>> Ty tablety pů sobí jako opojení bez vedlejších ú č inků ...
Možná mne stejně napadne ně co krá sné ho, když má m dobrou
ná ladu.
>> Na shledanou – řekla jsem velice kysele, skoro nazlobeně .
Řekl přece >> neuvidíme se, a ke mně : >> Ještě nejste hotová .

610 >> Ano, myslím, že ano... Na shledanou. On
To jsem ani nepotlač ovala, prostě jsem to přeslechla.
Druhý den u neurologa.
>> Připadá mi to drzé . Přesto jsem rá da, že jsem to udě lala,
přišla do Rosenbergu.
>> Drzost to není, ale odvaha. A co říká on?
>> Toté ž.
>> Jako já ? Odvaha? Neurolog
>> Já tomu říká m drzost, přesto jsem rá da, že jsem tam šla.
>> A co říká dá l?
>> Prý má m dě lat terapii, nejsem prý ještě hotová , proto se
nemů žeme vidě t, ani soukromě , ani jako psycholog a pacientka.
>> No ano, tihle freudiá ni, i když si č lově k myslí, že je hotový,
ně co najdou vždycky. Teď jste mi to o té terapii řekla. Myslíte,
že ji potřebujete? Neurolog
Vzá cný muž vyž aduje vzá cnou dů vě ru.
Dejte mu prostor, cíl už si najde sá m.
>> Ne, myslím, že terapii potřebují lidé v krizi, já jen nemů žu
spá t.
>> Přesně . Už jste dřív mluvila o své m procesu vytě sň ová ní?
Neurolog
>> Ano, řekla jsem mu, že upadnu do své ho druhu ztrnulosti,
když ně kdo řekne ně co trapné ho, ale mezitím si myslím, že
také , když o mé m problé mu z Kašmíru mluví ně kdo jiný, než
já ... Posledně to tak bylo a trvalo to 14 mě síců .
>> Co říkal, když jste mu to vyprá vě la? Neurolog
>> Patří to k tomu.
>> Má pravdu.
>> Proč ? Nedě lají to všichni lidé ?

>> Ne, jen ti, kteří mají, co má te vy. Neurolog
>> Co má m?
>> PTSD. Vy nevíte, co má te?
>> Tuhle zkratku použil také on, vč era.
>> Jinak jste ji nikdy neslyšela?
>> Ne, nikdy, co to je?
>> Co řekl, když jste řekla na shledanou? Neurolog
>> To při nejlepší vů li nevím.
>> Jak to zně lo?
>> Jako: Ano, myslím, že ano...
>> Pak se uvidíte. Neurolog
>> Taky si myslím, on už přece mý m psychologem není,
vlastně už vů bec není psycholog.
>> Odkdy to víte?
>> Na jaře jsme se byli společ ně najíst, tehdy mi řekl, že bude
psychologem už jen dva dny.
>> On je freudiá n a ti vždycky na každé m ně co najdou. Víte,
proč řekl, že nejste hotová ? Neurolog
>> Mínil, že je mi moc blízký.
>> Myslíte?
>> Ne, to si myslí on.
>> A co myslíte vy, jak blízká jste vy jemu? Už jste si ně kdy
tykali?
>> Ach tak, vy myslíte, jestli jsme ně kdy byli intimní? Ne, to
jsme nebyli. Já miluji... Jeho oblič ej byl po tě chto slovech nepopsatelný, ale já pokrač ovala... jeho smích. Zasmá la jsem se.
Nic na svě tě není tak nakaž livé ,
jako smích a dobrá ná lada.
>> Ano, už jsem si myslel, že řeknete, že milujete jej. Neurolog
>> Já vím, ale já miluji jeho smích.
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612 >> To je skoro toté ž. Víte, co to znamená ? Milovat jeho
smích? Neurolog
>> Ne. Ano.
>> To už jste v pů lce cesty. Psychologové říkají, že je velice,
velice dů ležité , když ně kdo má rá d smích toho druhé ho. Neurolog
>> To si myslím, sice nejsem psycholog, ale vím toho docela
dost.
>> To jsem si všiml. Chci vá m říct jen jedno: On zů stane psychologem po celý život.
>> S tím musím žít.
>> A já gratuluji, že jste jela do Rosenbergu.

AUTO – PŘEDBĚŽNĚ POSLEDNÍ SETKÁNÍ
Matku Miki jsem také vidě la a řekla: Pokud jednoho dne budu
chtít psa, pak takové ho. A psí má ma už byla březí s Miki.
U ně j je to podobné . Otá zka je jen – odkdy? A jako co? Přítel?
Psycholog?
Když zase nezavolal, přestož e to slíbil, a já potřebovala
Sonku, zavolala jsem mu sama. Navrhla jsem, ž e mi Sonku
mů ž e nechat na vrá tnici kliniky, pokud mne nechce vidě t, ale
pak jsem si pomyslela, proč bych musela na kliniku? Moc se
mi nechtě lo, ani před č trná cti dny ne, č ert ví, zda to setká ní,
na které jsem přišla o pů l hodiny pozdě ji, nebylo inscenované .
Protož e už jsem v Rosenbergu, zda bych přece jen nemohla
přijít? A já přišla. Anyway.
Dohodli jsme se, ž e mi Sonku přinese k Vietnamci, pozvat
mne ostatně nemů ž e, nemá dost peně z.
Ještě jsem ̌rekla: >> To by nemě l bý t problé m, mohu pozvat já
vá s, dě lá m taky velice dobré kokosové kari.
Teď jsme sedě li v autě .
>> A jak rá d s vá mi komunikuji... Chtě l bych se podílet na
studii, která by zjiš̌tovala, zda je možné si vykat a stá le
zů stá vat u flirtová ní. Proto tolik žá rlím na vašeho milence
v Praze a ne na ty ostatní.
>> Mů žeme si vykat pořá d. I kdyby mezi ná mi k ně č emu
došlo, mne to neruší.
>> To byste udě lala?
>> Jistě .
>> Už mě síc nespím ani nejím. On
>> Tak to jsme dva.
>> Myslím, že spá nek ještě přijde, to není tak zlé , Goethe
patrně taky příliš nespal, když psal Fausta.
>> Hm. A pak řekl Markus, když jsem mu vyprá vě la, že Detlef
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614 už se mnou komunikovat nemů že: Mně je 35 a komunikuji s
tebou moc rá d.
>> A on je navíc doktor filosofie. Freudiá n
>> No prá vě , koukala jsem na ně j jako auto.
>> Vá s stá ří nezajímá , pravda? Ale mezi ná mi je všechno
jasné , nebo? Vy nejste nemocná , nemě l bych vá m to říkat.
>> Dě kuji, cítím se zdravá ... Vy to musíte vě dě t. Ale to by
bylo, aby si dva, kteří si rozumě jí jako pacient a psycholog,
nerozumě li také privá tně . My jsme si rozumě li dobře, nebo? Já
>> Více než to... Freudiá n
>> Cože??
>> Ano, my si rozumě li víc, než mi bylo milé . Jak dlouho
Marka zná te? Freudiá n
Vlastně č lově k ví, jen když ví má lo;
spolu s vě dě ním rostou pochyby.
>> Tři nebo č tyři roky.
>> A jak dlouho zná te mne? Freudiá n
>> V dubnu dva roky.
>> Bez jedné sekundy.
>> Proč ?
>> Nevzpomíná te si, jak jsme se my dva sezná mili? Freudiá n
>> Ale ano. Aha, teď vím. Poslala jsem vá s za roh.
>> Ano, až do -1. vteřiny, když jsem vá m řekl, že první č tyři
vteřiny rozhodují, zda se lidé budou nebo nebudou mít rá di...
To bylo to nejkrá sně jší, co jsem dosud zažil, myslím. A u vá s je
to taky tak. Pro takové lidi, jako jste vy, jsou č tyři vteřiny
příliš. A pak to zapomenete? Freudiá n
>> Má te hlad? Má m doma kokosové kari. A k tomu nejlepší
rý ži na svě tě .
>> A ten Vietnamec? Freudiá n
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>> Ten skuteč ně taky je v mé ulici.
>> Já nejsem tak spontá nní, jako vy, ale přijdu, kdy by se vá m
to hodilo, od ú terka každý den?
Kdo př íliš př emý šlí, moc toho nedoká ž e.
>> O. K., tak hned v ú terý. Já to tedy zmrazím.
>> A ta studie, chtě la byste ji se mnou dě lat? Freudiá n
>> Kdyby se mezi ná mi mě lo ně co rozvinout, ano, říkala
jsem. Teď má m koneč ně zpá tky své ho Sonku.
>> Jak se jmenuje vaše CD? Taky „Tři kila č asu“?
>> Ne, má ú plně jiný titul. Jedno cé dé č ko dostanete, až ho vypá lím. Tento CD-ROM je kult o mý ch skulpturá ch.
>> To vaše první CD jsem nemohl otevřít, nemá m tolik programů .
>> Proč otevřít, říkala jsem, že bě ží s autostartem. Urč itě jste
– jako ti hlupá ci v Praze – na ni klikl!!! Přitom má m už roky
mobil. R. je tak blbý, až to bučí, nezavolal mi. Přitom jsem mu
řekla, že je to vypálený na autostart, a to jenom kvůli němu,
protože se s picíčkem nevyzná, ten neumí psát ani na psacím
stroji. Jemu jsem to vysvětlila, že jsem ji prostě vypá lila s autostartem. A vá m jsem to taky říkala!
>> Ano, pá r filmů jsem otevřít doká zal. Je to tak, říkala jste to.
Poprvé jsem si před ním zapá lila cigaretu bez ptaní.
>> Sakra, doufá m, že jste to nikomu nevyprá vě l, ač koli,
nedá vno mi Markus říkal, „své ho druhu CD“, když mluvil
o mé m prvním cé dé č ku. Odkud má zase tohle? Ne, je to docela normá lní CD-ROM, musí se jen vložit a nedě lat nic.
>> Aha, vložit. Ne, to jsem neudě lal... A pomá há vá m ně kdo
s tím nový m CD? Freudiá n
>> Co? Kdo by mi mě l pomá hat, samozřejmě mi pomá há docentka a ředitelka školy, jenom proto, že doma nemá m vypalo-
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vač ku. Obě č á st z toho vidě ly, myslím, že se jim to líbilo.
Přirozeně to dě lá m sama, jinak by mi nepomohly. Už jsem
vá m vyprá vě la, že mi ně kdo pomá há ? Vždycky mne zařadíte
do ně jaké škatulky a já pak... Proč mne vždycky škatulkujete?
>> Ne, já to nedě lá m, a potom nemů žete dý chat? Freudiá n
>> Přesně .
>> Já už to dě lat nebudu, jste venku. Freudiá n
>> Kde venku?
>> Napříště už to dě lat nebudu, nebudu vá s škatulkovat.
Mů žete teď dý chat? Freudiá n
>> Ano, teď už ano, díky. Ale jak jste přišel na to, že mi ně kdo
pomá há ? Řekla jsem vá m ně kdy ně co podobné ho?
Talent znamená energii a vý drž . Dá l nic.
>> Kdysi... Ne, neříkala jste, ale to je tak neuvě řitelné , já to
nechá pu. Udeřil do palubní desky.
>> Musíte všechno chá pat? Jen proto, že je to neuvě řitelné ,
to nesmím dě lat nebo co?
>> Nemusím, má te pravdu. Freudiá n
>> Jednou k ná m přišla ná vště va a ta ženská mi řekla: Vy ale
sbírá te krá sné vě ci... Byly to moje sochy. Tak č i onak, vy v ú terý
přijdete, já Sonku zapracuji a uká ži vá m, co dě lá m, pak už takové vě ci říkat nebudete.
>> To je krá sa, taková pochvala! Takže, ten nový titul vašeho
rukopisu, Charakter povrchu, se mi tak hrozně moc líbí,
patrně také vytě sň uji, nevzpomíná m si, že bychom o tom
v Rosenbergu mluvili.
Umě lec byl ve společ nosti vž dy dokonale integrová n,
nikoli však ve společ nosti své doby,
ale ve společ nosti budoucnosti.

>> Mů že bý t, byl jste ve své ho druhu transu... Myslela jsem
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si, teď ještě nad tím titulem bude meditovat... No nazdar, tak to
vytě sň ujeme oba. To bude ale zmatek...
>> Ano, vy se s hypnotický mi stavy vyzná te. Rozesmá li jsme se.
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KOKOSOVÉ KARI, 4. 12. 01
>> Poslední noci byly zlé . Přemý šlím, zda se má m takové mu
tlaku vystavovat, má m vá s velice rá da, ale už jsem nemohla,
dneska už jsem si dokonce udě lala drink, tak zlé to bylo, ale
co, teď jste tady a všechno je v pořá dku. Já
>> Jaký tlak? Freudiá n
>> No TO s vá mi. Má m vá s moc rá da.
>> Já má m taky rá d vá s, a netrapte se, i pro mne je to tlak...
Ujiš̌tuji vá s ale, že se všechno udrží v normá lním rá mci...
Proč myslíte, že už mě síc nespím, prá vě z toho dů vodu.
A nejím. Freudiá n
>> O
́ , ó , ó – O. K. Tak na zdraví!
Přinesl č ervené víno a já servírovala kokosové kari.
>> No, teď je to lepší, teď jste tady, ale ta dě vč ata, houfně by
vá s zvala, už nikdy byste nemusel vařit.
>> Neřekla jste ženské . To je nejlepší rý že, jakou jsem v životě
jedl.
>> Bohužel druhá nejlepší, musíme chvíli poč kat, trochu jsem
se přehmá tla, jsou jí dva druhy, a já kupuji pě tikilové balení.
>> To ale poč ká m rá d, s touhle rý ží se dá č ekat. Rá d bych se
vá s ale zeptal, proč jste byla posledně v autě tak klidná , až
chladná ? Mů žete mi to vysvě tlit? On
>> Nic lehč ího: myslela jsem si, že vá s vidím naposledy,
proto. Už se mi nemohlo nic stá t, mě la jsem zpě t své ho Sonku.
>> Ach tak, už jste nebyla pod tlakem. Dokonce jste ho objala.
>> Teď to ale pojedná vá te psychologicky.
>> Ano, já už zů stanu psychologem po celý život, s tím se musíte vyrovnat. Ach ano, když vá s budu chtít zklidnit, řeknu, že
jsem s vá mi poslední pů lhodinu?

O psycholozích se ř íká ,
ž e to, co kaž dý ví, vyjadř ují ř eč í, které nikdo nerozumí.
>> To nebude fungovat, zasmá li jsme se oba.
>> Proč už o tom nechcete mluvit? On
>> Protože to chá pete... Vá m se přece vede podobně . Pojedete snad v tyhle dny do Prahy?
>> Ne, nemá m č as jet s vá mi do Prahy.
>>Říkala jsem, že já pojedu? Potřebovala bych jen ně koho,
kdo tam pro mne ně co vyřídí. Já už v Praze nebyla nejmé ně tři
roky a nemá m v ú myslu tam jezdit. Bojím se pomluv, to víte...
Ach, ještě jsem vá m chtě la říct, když jsme odchá zeli od toho
Vietnamce, na jaře, to jste mne tam nechal stá t, bez taxíka,
samotnou, č ekala jsem, že ztratím kontrolu.
>> A?
>> Neztratila jsem, to je dobře. Myslím, že jsem se sama ve
tmě na ulici ocitla poprvé po deseti letech.
>> To jsem nevě dě l, kromě toho jsem tam také stá l. Dosud
jsem se nepohyboval v kruzích, kde ženě obstará vají taxík.
>> No, nevadí. Mů žete dě lat co chcete... Navíc je mi to jedno,
v jaký ch kruzích jste se pohyboval, taky to nemě lo co dě lat
s vá mi...
>> Ale já tam přece stá l, s vašimi dvě ma orgasmy, v každé
ruce jeden.
>> Ach, zasmá la jsem se. >> A v jaký ch kruzích jste se pohyboval?
>> Teď už je moc pozdě , teď to neřeknu. Proč se smě jete?
>> Představa, jak se tam chodíte se dvě ma orgasmy,
ta je legrač ní.
>> Doká žete si to představit?
>> Ano, přímo to vidím.
>> A co myslíte, jak se mi vedlo?
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620 >> Nevím.
>> Jste hotová a zdravá , mů žete zapomenout, co jsem řekl
v kantý ně ?
>> Zapomenout ano, taky se zdravá cítím, ale nerozumím
tomu.
>> Musíte všemu rozumě t? On
>> O
́ , vy na mne ú toč íte mý mi vlastními zbraně mi.
>> Vy to ale dě lá te také .
>> A tenhle odstup od té knihy, to jsem vidě la, když jsem
chtě la napsat prolog. Přesto to nedoká ži sama.
>> To pro vá s udě lá m. Vidím, jak o tom mluvíte, je to krá sné ,
ale tak rychle?
>> Jak to rychle? Už je to pě t let a ta kniha nikdy nebyla mý m
problé mem. Vá š cit pro č as zná me. Je to vaše prá ce a já jsem
produktem.
>> Chybí vá m ještě Saša? On
>> Ano, 18 let jsme byli kamará di.
>> A Axel?
>> Ne, opravdu ne, hypnó zu nená vidím, nikdy jsem ji nechtě la.
>> Řeknu vá m, jak se mů žete chrá nit.
>> Jak?
>> Tím, že si řeknete: Mne smí hypnotizovat jen lé kař. Milovala jste Axela?
>> Dobrá otá zka. Myslím, že ne.
>> A když to myslím vynechá te, tak ne. Ptal se vá s na to
ně kdy ně kdo?
>> Ne. Nikdy... Pravdě podobně bych mu nikdy nedoká zala
říct tolik ošklivý ch vě cí, kdybych jej milovala. Ale to není mů j
problé m. Dala jsem vá m to jenom kvů li Kašmíru, jinak byste
to nedostal. Vzpomíná te si, že jsem si naordinovala tý den č asu
na rozmyšlenou?
>> Ta kniha vá m ale vynese spoustu procesů .

>> Ani jeden, co to povídá te? Jmé na jsou změ ně na a vždycky
mů žu říct, že jsem si to vymyslela.
>> Ale je to seřazeno za sebou.
>> Co tím chcete říct, že to nemá spojovací „č ervenou nit“?
>> Tu to dozajista má .
>> Já vím, co myslíte, tu omá č ku?
>> Ano.
>> Ale Markus říká , že z Ameriky přichá zí nová vlna, nastupují dialogy a trialogy.
>> To už taky víte? Tak do toho!
>> Ono to jde, potřebuje jen trošku zlektorovat. Mnozí mi
odepsali, že je to neprofesioná lní.
>> Pomů žu vá m. A což takhle to vydat ve vlastním nakladatelství?
>> To nejde, nemá m distribuč ní síť.
>> V nejhorším případě vá m ně jakou koupím.
>> Jak? Jak to chcete udě lat? No dobrá , pak to vydá m. Musí
to ven, sice to nezabere moc místa, ale už bych to chtě la mít
z disku pryč , jako ta cé dé č ka.
>> Aha, vý prodej pevné ho disku.
>> Ano, teď to mů žu prodat.
>> Ten titul se mi zvlá ště líbí: Charakter povrchu.
>> Dě kuji.
>> A až to vyjde, co myslíte, kolik za to dostanete?
>> Řekla bych tak tři až č tyři tisíce.
>> A když to bude bestseller?
>> Pak zbohatneme.
>> Proč my?
>> Neřekl jste teď , že mi pomů žete? Vy jste taky o tom první
mluvil jako o knížce, jinak to byl vždycky jenom deník nebo
rukopis.
>> Já vím.
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622 >> Tak tedy?
>> O peníze vá m moc nejde, pravda? Milovala jste R.?
>> Snad první dva roky, ale už tehdy letě l ke své přítelkyni do
Ameriky. Tehdy jsem si přísahala, že mu nikdy nebudu vě rná .
Ale možná taky... moc brzy mne zač al bít... Mě l taky vždycky
přítelkyně .
>> No jistě , dovolil si v manželství příliš mnoho, vá m ale
nechtě l dopřá t svobodu. A že vá m nezá leží na peně zích,
to nechá pu. Řekl vá m to, že letí ke své přítelkyni?
>> Ale kde, kamará dka ho po mě síci poslala k č ertu, tak se
vrá til. A teď všude vyprá ví, že do Ameriky emigroval, taková
lež... Jedna jeho zná má mi to řekla on už vždycky hrozně lhal.
Lá ska nebo př á telství, ž ijící ze lž i,
ty zemř ou na první pravdu.
>> Pak vá m rozumím. Kdyby vá m ponechal svobodu, jakou si
přisvojoval sá m, mohla byste mu nabídnout víc?
>> Přesně tak, dostal by ode mne víc.
>> Ano, pak by jste se skuteč ně stala opravdový m gé niem. Co
je Má nes, chtě l jsem se vá s taky zeptat. A peníze?
>> Peníze č lově k mít musí...
Zasmá l se.
>> Má nes byl vý znamný č eský malíř a jmenuje se po ně m
jedna vý stavní síň .
>> Tam jste zažila svou č tvrthodinku slá vy, o které
Andy Warhol řekl, tu že má ně kdy v životě každý. Zá leží vá m
alespoň na tom?
Zná m tu sladkou svobodu,
nepř edstavovat nic, než sebe sama

>> O
́ ano, skvě lé , že to tak vidíte. Ohledně mé ho postoje k pe- 623
ně zů m, to jste se na mne usmíval nebo se mi vysmíval?
>> Nikdy se vá m nevysmě ji, ale mnohdy říká te vě ty, za jaké
by se nemusel stydě t Kafka, tak jste geniá lní. Neuvě řitelné .
Gé nius – blesk, jehož hř mě ní trvá po staletí.
Uká zala jsem mu své cé dé č ko jmé nem Paní Golemová a její
sny.
>> Vy jste mů j golem. Také jsem vidě l, že peníze nikdy nebyly
vaším problé mem, jste tedy mů j golem... Říká se ale dílo. Je to
krá sa, mít krá sné ho golema. Vy víte, že má m Quark. Když
jsem slyšel, jak o ně m mluvíte, vždycky jsem myslel skuteč ně
na tvaroh (Quark=tvaroh) a chtě l jej taky... Když jsem vá m dal
Sonku, v autě jste řekla: Nejlepší je nemít nic. Jak jste to myslela? Freudiá n
>> Člově k není tak vydíratelný, například. Já se roky nestě hovala z Mü llerstrasse, protože jsem si myslela, že nemohu žít
bez svý ch šesti tisíc knih. A teď ? Vzala jsem si sebou jen pá r,
život jde dá l, teď vím, že mohu přežít i bez nich.
Volný je, kdo poslechne rozum.
>> Teď chá pu, to cé dé č ko, co jste udě lala, je tak krá sné , tak
mnohostranné ... Jsem nadšený, co na to říkal R.? A co vy
říká te na Quark?
>> R.? Ten mi rozbil mé brý le, abych na tom nemohla pracovat. A první cé dé č ko, které pojedná vá jen o jeho knihá ch, to
nechtě l mít. Přitom je taky krá sné , jako tohle tady. Neustá le
mne okrá dá nebo nič í mé vě ci. Že má te Quark? To mne tě ší,
ale já už přitom dá vno nemyslím na tvaroh. Jednou jsem vá m
vyprá vě la, že Sonka napsal: Kdybych chtě l dě lat ně jakou tera-

624 pii, musel bych zapomenout Freuda. A tak to není, on napsal,
kdyby chtě l sepsat svou minulost, musel by zapomenout na
Freuda. Já ale svů j romá n vidě la jako své ho druhu terapii,
široko daleko nebyla žá dná klinika, žá dný pan Wilhelm. Napsala jsem to a přitom jsem si jeho moudrost takhle přeložila.
>> Má te pravdu. Říká se tomu vyrovná ní s minulostí.
>> Tomu rozumíte? Usmá la jsem se.
>> Ano, velice dobře, vy jste to stejně už krá sně vysvě tlila.
Existuje vů bec ně co, co byste nevě dě la?
>> O
́ ano.
>> Kdy jste zjistila, že jste, jaká jste?
>> Když jsem jako jediná ze třídy zvlá dla řidič á k hned napoprvé . A potom, když jsem šla ke zkoušce na fotolaborantku,
aniž bych předtím navště vovala školu.
>> No ano, řidič á k, to není tak zlé , ale s tou zkouškou...
>> A to jsem byla v Ně mecku teprve č tyři roky.
>> Teď chá pu, jasně , tak to je vý kon. Jednou jsem řekl,
že všechno dě lá te pod tlakem, ale není to pravda.
>> Já vím.
>> Proč jste mi tenkrá t nic neřekla?
Jakmile optimista spatř í svě tlo,
které vů bec neexistuje, najde se pesimista,
který mu ho zase sfoukne.
>> Taky já dě lá m chyby.
>> Myslel jsem, že žá dné .
>> Aha, pan Ehrlich mluvil.
>> Ano, proč jste to řekla?
>> Protože mi řekl: Nedě lejte žá dné , a to bylo zatraceně
hloupé , říct ně co takové ho, to není pomoc. Vě dě l taky, že to
s Detlefem nevyjde. Ale nevadí, R. to taky vě dě l, dokonce dřív,

než já , a taky, že mi nevě říte Kašmír.
>> Kdy vá m řekl, že to nevyjde?
>> No prá vě , to je divné , pravda? 19. zá ří. Ten den jsem
odešla z Rosenbergu a teprve v lednu jsem zač ala u Detlefa, a
Ehrlich to už vě dě l?
>> A kdy jste to slyšela podruhé ?
>> Od mé ho bý valé ho muže, ten byl rá d, že se mnou Detlef
zatoč í. Krá tce před vá nocemi 2000.
>> Kdy jste zpracovala ten ú tok na WTM?
>> Musela jsem lé kaři říct, jak to cítím.
>> Ach tak, jaké má te pocity.
>> Ano, ale taky, jak to skuteč ně vypadá .
>> A jak to vypadalo?
Lidská hloupost není v tom,
ž e č lově k nemá ž á dné ideje,
ale v tom, ž e má ideje hloupé .
>> Nejprve to byly dva kusy nehmotné masy, hrozící mne udusit, po 14 dnech se potom oddě lily, lepšilo se to a Kašmír byl
menší.
>> To je všechno tak relativní, přitom v Kašmíru zemřelo
mnohem více lidí, než v Americe.
>> Ano, 35 000 od té doby, co jsem to zažila.
>> Já vím, taky se zajímá m o Kašmír, od chvíle, kdy jste mi to
řekla.
>> Ale do hodnocení napsal, ž e mi nic není. Představil jste
si ně kdy, kdyby byl v Kaš míru mír, celý ch tě ch dvaná ct let,
ž á dný Kaš mír bych nemě la nebo jsem mohla jet do Asie. Ale
od Kaš míru to neš lo, a já Asii miluji, před Kaš mírem jsem
tam byla kaž dý rok. Jak bych to jinak mohla předpově dě t?
Ne, vy se tady klidně posadíte a řeknete, ž e to v Kaš míru
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bude ješ tě horší?
>> Doká žete ná dherně argumentovat. O takový ch vě cech
mluvíte se svý m psychologem?
>> Ne, to mne napadlo teď . Všechno, co jsem vá m řekla, nepotřebuji, on mi Kašmír vě řil už před tím ú tokem.
>> Proto taky jste zvolila tuhle vě tu. Nevím, zda se do toho
s vá mi má m pouště t. Promiň te, vy boříte všechny moje teorie
o vá s. Už nemů žu. Ale myslel jsem na vá s, když se to
v Americe stalo.
>> Přesně , způ sobujete mi víc potíží, než si zasloužím.
Nezavolal jste mi... Tedy jste si myslel, možná mě la přece jen
pravdu, nebo? A v posudku píšete ně co jiné ho?
>> Je mi líto. Ale v Kašmíru se od roku 1947 pořá d ně co
dě je. Já vá m zavolal.
>> Ano, zavolal. No jasně , jenže mý ch 35 000 mrtvý ch, ti byli
antedatová ni k okamžiku, kdy jsem tam byla.
>> Promiň te.
>> Je dobře.
>> Kvů li vá m jsem chyboval, jak to, že to vá š bý valý vě dě l?
Chybu, kterou popírá me, dě lá me dvakrá t.
>> Lé kařka.
>> To nesmí.
>> Přesto to udě lala. Detlef to taky vě dě l. A potom ta ú dajná
pomluva, to bylo taky ně co. Mů že o mně beztrestně vyprá vě t,
že jsem vražedkyně , že jsem šlapala chodník, že má m sex
s dě tmi, že jsem alkoholič ka a tomu říká te ú dajná pomluva?
>> To jsem nenapsal.
>> Já vím. A pak se divíte, když vá m řeknu, že mívá m č asto
orgasmus? Nemá m nic jiné ho.
>> Kdy pijete alkohol?

>> Ne moc č asto, nechutná mi to.
>> Myslím, pijete víc, když jste smutná nebo když jste š̌tastná ?
>> ... když jsem š̌tastná .
>> Pak z vá s nikdy alkoholič ka nebude.
>> Proč ?
>> Protože ště stí není tak č asté , jako smutek.
>> Souhlasí, vy jste gé nius.
>> Inu, ano. Chcete se omluvit za ty orgasmy?
>> Ne, nechci. Kdybych se chtě la omlouvat, tak bych to
neřekla.
>> Už mne nic nepřekvapí. Kvů li vá m jsem udě lal spoustu
chyb. Jako teď s tou arogancí. Vy jste v Rosenbergu nebyla
arogantní, říct vá m to bylo špatně .
>> ???
>> Ale vy jste neztratila kontrolu.
Co dě lá č lově ka sympatický m, jsou jeho slabosti.
>> Ne, jen má lokdy se přestá vá m ovlá dat, u Kašmíru sice
pořá d ještě trochu... A s tě mi orgasmy... Chtě la jsem vá m říct,
že přece jen ně co má m.
>> To smíte. Kdyby mi to nikdo nevě řil, tak jako vá m, taky
bych se neudržel, ale vy boříte moje teorie pokaždé , když
s vá mi jsem.
>> To je mi líto. Takže facit: Vy mi mů j Kašmír nevě říte a já
to přesto zažila.
Na principech lze uklouznout jako na baná nové slupce.
>> Mluvíte tak se svý m nový m psychologem?
>> Ne, to nemá m zapotřebí, kromě toho je to ve skuteč nosti
neurolog, žá dný freudiá n. Že mi nevě říte Kašmír, to je vaše
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vě c. Nauč il jste mne, jak má m s takový mi lidmi zachá zet.
>> S takový mi pitomci. A k tomu alkoholu, proč to ti lidé
o vá s říkají?
>> Nevím, asi chtě jí, abych byla alkoholič ka.
>> Proč jste od ní vů bec odešla, ach tak, to jste mi říkala.
Bylo v tom ještě ně co?
>> Ta lé kařka? Ta si taky myslí, že piju.
>> Víte, komu vdě č íte za to, že jste v Rosenbergu smě la pít alkohol? Jí. Kdo vydrží č tyři mě síce bez alkoholický ch excesů ,
není žá dný alkoholik, a vy jste nepila nikdy.
>> Já vím, mně to přece nechutná .
>> Ale proč to druzí říkají, i ta lé kařka?
>> To přece já nevím. Říkala to vždycky, dokonce kvů li tomu
volala mé mu bý valé mu lé kaři, krá va blbá . Řekl jí, že má m
já tra jako osmná ctileté dě vč e. Jsem rá da, že už u ní nejsem.
V poslední době tvrdila, že to signalizují moje č ervené ruce.
>> Nesmysl, ty má spousta lidí.
>> Prá vě , to bych musela bý t alkoholič ka už ve škole. Kromě
toho znala vý sledky mé ho vyšetření jater.
>> Ona taky nechtě la, abyste podruhé šla do Rosenbergu.
>> To nechtě la, v žá dné m případě .
>> Proč ?
>> Patrně si myslela, že vá m řeknu, že vím, že mi nevě říte
Kašmír a že to takříkajíc vím od ní. Proto tomu chtě la zamezit.
Přehlé dl jste tady jednu malič kost. Ženy v mé m vě ku bezpodmíneč ně chtě jí mít muže a vy jste jí jednoho takhle beze všeho
dodal – a ještě k tomu tak slavné ho.
>> Nejen to, sá m jsem se představil.
>> Cože, vy jste u ní byl?
>> Ano. Zamilovala se do mne nebo do mý ch peně z. A když
jste přišla k té nové , jak jste jí to zdů vodnila?
>> Ach, proboha, to je neuvě řitelné , ale je to tak, jednou ně co

podobné ho řekla... Ale to ji ještě dlouho neopravň uje k tomu,
aby na mne byla tak zlá ... Kvů li neexistujícím problé mů m
s alkoholem.
>> A co řekla? Kde je?
>> Tady, v mé m domovním bloku. Že nejsem žá dná alkoholič ka, to řekla. Ač koli mne vidě la poprvé .
>> Jste si jistá , že to řekla vašemu bý valé mu?
>> Vcelku ano.
>> Proč ?
>> Protože byla jedinou osobou, která to v tu chvíli mohla
vě dě t. Jemu jsem to řekla do oč í.
>> A on?
>> Jestli ně co podniknu. Samozřejmě ne, co mů žu dě lat...
>> Ale já . Jak to formulovala?
>> Zda si to doká ži představit, ona a pan Wilhelm.
>> Co jste řekla?
>> Že si to představit doká ži.
>> Musím se vá s zeptat jinak: Vadilo by vá m to, kdybychom,
ona a já ..?
>> Ano. Nebo ne, nevím... Přece nemů žu zakazovat přá telství.
>> To mů žete.
>> O
́ ...
>> A ta nová lé kařka?
>> Ta je milá , jen jsem musela rychle k neurologovi, protože
by jinak mě la problé my.
>> Proč ?
>> No, zhruba po tý dnu řekla, že už mne nemů že napsat nemocnou, protože ně kdo zavolal a bů hvíco jí vyprá vě l. Zatím
vě zela moje bý valá lé kařka.
>> Odkud to víte?
>> Ta nová mi řekla, že za tím ta stará je.
>> Svině . Freudiá n
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>> To jsem také řekla.
>> A ta lé kařka? Co říkala ona?
>> To mů žete říct nahlas. To řekla.
Co č lově k nemiluje, to nemů ž e dě lat.
>> Jenže my jsme pá r, přitom jsem slovo svině nepoužil, myslím, už deset let. A pak přece jdete do Rosenbergu a lidi se
chovají, jak by nemě li. Vaše lé kařka se předvá dě la skoro jako
sadistka. To snad není možné , my jsme jak dvojč ata, říkal i
Sonka ně co jako nevlastní dvojč ata? Víte, že kvů li Sonkovi už
taky nepracuji jako psycholog?
>> Ano. Sekretá řka na klinice bezpodmíneč ně vyžadovala
převodku od staré lé kařky. Nakonec jsem přinesla dvě , od neurologa a té nové doktorky, a nikdo je nechtě l vidě t. Proč kvů li
Sonkovi?
>> Vy opravdu nic nezapomenete, jste dá l, než já . Vy ve mně
už dá vno nevidíte psychologa, ale já ve vá s pořá d ještě pacientku. Přitom jste zdravá , a JAK! Říkali to ti lé kaři
v Rosenbergu. Vy skuteč ně nezapomenete nic. Víte, co se mi
nejvíc líbilo?
>> Ne.
>> Když jste neurologovi odpově dě la, s tím musím žít, když
vá m řekl, že zů stanu psychologem celý život. Ale co si myslíte
o tom, že budu studovat? Chcete vů bec, abych byl psychologem?
Psychologie je vě da – pro toho, kdo se jí vě nuje.
>> Ne, ač koli vá m nemohu říct, co byste mě l dě lat.
>> Ale ano, mů žete. Kdybych to s vá mi v Rosenbergu zvlá dl,
neudržet naše tajemství, které žá dný m nebylo, mohl jsem ná m
leccos ušetřit, vá m i sobě .

>> Jste z Rosenbergu pryč , z toho má m nejvě tší radost. Divila 631
jsem se, že nejedeme ně kdy do mě sta nebo tak.
>> Pak by mne propustili a bylo by to vyřízené , my nesmíme
mluvit s pacienty soukromě .
>> Ach tak, jednou jsem se vá s chtě la zeptat na ně co ohledně
nemocenské pojiš̌tovny a vy jste má lem odešel. Nechtě l jste se
mnou mluvit.
>> To mě lo jiné příč iny, chtě l jsem vá s políbit. Stá li jsme poblíž solá ria, chtě l jsem s vá mi dovnitř, zavřít dveře...
>> ???
>> Ano, velmi jsem po vá s toužil. Basta. A přesto jsem se
obá val, že mne přijmete dnes v sexy prá dle. Vzpomíná te si, jak
jsem se vá s ptal, zda si doká žete představit, že byste se mnou
spala?
>> Ano, řekla jsem, že k tomu nikdy nedojde. Proč sexy
prá dlo, to bych nikdy neudě lala?
>> No prá vě , zmý lila jste se. Co jsem se dozvě dě l, že se chodíte koupat k jezeru, jsem nikdy nešel po té cestě . A kvů li té
pojiš̌tovně ... Já bych vá m nemohl odpově dě t. Promiň te.
>> Divila jsem se, že už jsem vá s nevidě la. A kudy jste chodil
k ná draží?
>> Oklikou.
>> To je mi líto, proč jste nikdy nic neřekl?
>> Tě žko jsem vá m mohl říct, neopalujte se, když jdu domů ,
protože pak má m na vá s chuť.
>> To je pravda.
>> Ale jednou... Než zač neme s naším TíM, musím ještě jednou zdů raznit, že jsem vá m jednou řekl: Dě lá te všechno pod
tlakem. Není to tak, nedě lá te nic pod tlakem, všechno dě lá te
s neobvyklou lehkostí a proto vá m to nikdo nevě ří. Přesto
má te ještě tolik ká zně , abyste dovedla do konce, co jste si
předsevzala.

632 >> Hm.
>> Cože, vy se nedivíte?
>> Ne, nedivím, já to vím.
>> Proč jste mi tehdy nic neřekla?
>> Já taky chybuji, to už jsem říkala.
>> Myslel jsem, že ne.
>> Ale ano, sice rozumím mnohé mu, ale co zavá ní intrikami
nebo mi nejde do hlavy, to nechá pu. Čestmír Ehrlich se svou
upřímností.
Bý t upř ímný znamená bý t sá m.
>> To bylo taky kvů li mně .
>> Nechte mne to shrnout: On mi slíbí prá ci na klinice, vy
říká te, že jsem Kašmír nezažila, pak se mi pokoušíte namluvit,
že do Rosenbergu jdu jen kvů li vá m. V nemocnici pak schytá m
nadá vky, rá ny, odmítá ní, tady má ale bý valá doktorka pravdu,
že lidem dá vá m přílišný kredit!
>> Říkala to? Ale vy jste kdykoli vítaná , nejpozdě ji od toho
napadení. Ona sama si vzala víc, než by jí příslušelo a to
poslé ze pochopila.
>> Co s tím má společ né ho to napadení?
>> Nemů žete si to představit?
>> Ne, to nemů žu. Nebo nechci, nevím.
>> Jste geniá lní, tak si to přece představte.
>> Ne. Jsem přece ta samá , jako před tím ú tokem.
>> No jasně , ale my změ nili ná zor. Nechtě la jste přijít ke mně ,
když řekl: Buď te upřímná !
>> To je přece vaše vě c.
>> Kdybyste zů stala v Rosenbergu, tak jste tam taky zažila
ten ú tok.
>> To je pravda, pak bych vá m řekla, že bude vá lka, ale

takhle jsem musela má lem uté ct. Díky bohu jsem dostala tu
prá ci. Už mne v Rosenbergu nemají rá di, přestože dřív mě li.
>> Mě la byste ná s chá pat.
>> Proč ? To nebudu. Vy jste mne taky nechá pali a šli jste
k mé mu neurologovi, aniž byste se mne zeptali, a vyprá vě li
jste mu bů hvíco.
>> Promiň te, že jsem to udě lal, stydě l jsem se.
>> Proč jste se stydě l? Přece jste mě l dů vod to říct – co jste
vů bec řekl?
>> Nechtě l bych o tom mluvit. Takž e to byla lež , co řekl tomu
neurologovi?
>> Přesto, bylo to, myslím, to nejkrá sně jší, co jsem v životě
zažila, bylo to překrá sné , když ke mně mluvil, jako u té
nejlepší kartá řky, jen jsem vě dě la, že říká pravdu, bylo to tak
neuvě řitelné , ná dherné . A ten pokoj, už když jsem vešla, byl
vá s plný.
>> Mě la jste tam vů bec místo? A co nejhoršího jste zažila
v poslední době ?
>> Tenhle zbabě lec, ten Fahrmeier, promiň te.
>> Mně se nemusíte omlouvat, a u ně j pravdě podobně taky
nebudete mít příležitost, odchá zí. Nemluvila jste s dr. dr.?
>> Ne, nedovolili mi to, nasadili všechny pá ky, abych se
k ně mu nedostala!
>> Jak to mů žete takhle formulovat? Kromě toho na pohovor
s vrchním lé kařem má te ná rok.
>> Protože jsem s ním mluvila, když jsem vidě la, že jsou
skoro všichni rá di, že odchá zím.
>> Vy jste s ním mluvila? To vysvě tluje toho zbabě lce.
>> Proč zbabě lce?
>> Taky to o Fahrmeierovi říkal, přesně toté ž.
>> Nic to nevysvě tluje, já s ním nemluvila.
>> Ale teď jste to řekla, proč ?
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634 >> Ano, oslovila jsem jej a on mi řekl, domluvte si termín
s mou sekretá řkou, a oni pak udě lali všechno, abych se
k ně mu nedostala.
>> Mysleli si, že jste přišla kvů li mně .
>> Ano, jistě , přišla jsem kvů li vá m. Přece jste řekl, že mů žu
přijít zpě t do Rosenbergu, když budu chtít.
>> Cože? A já vá m říká m, že s vá mi nechci mluvit.
>> Proč ? Mluvil jste se mnou.
>> Ale když jste mi zavolala, nechtě l jsem s vá mi mluvit.
>> No a? To je přece jedno, třeba jste nemě l č as nebo jste
nesmě l, co já vím. Trošku jsem se nad tím pozastavila, když
jste se zeptal, zda bych se s vá mi chtě la setkat soukromě
a mimo kliniku, to jsem nechá pala. Ale proč se mnou dr. dr.
nikdy nechce mluvit?
>> Mysleli si, že jste přišla do Rosenbergu jen kvů li mně .
Na to vá m nemů žu odpově dě t.
>> Cože? Co je tohle zase za blbost?
>> No, mysleli si, že jste do Rosenbergu přišla jenom kvů li
mně .
>> Ne, to snad není pravda.
>> A ono UPŘÍMNĚ od pana Ehrlicha mířilo také na mne.
>> Nechá pu.
>> No, všichni si mysleli, že jste přišla jen kvů li mně .
>> Taková nestydatost. Mohla jsem vá m přece zavolat, kdybych chtě la.
>> Dokonce jsme spolu mluvili.
>> No prá vě , proč bych kvů li vá m chodila do Rosenbergu,
když jsem v krizi? A pan Ehrlich ať si nejprve zamete před
vlastním prahem, chtě l, abych v Rosenbergu pracovala. A pak
se chová takhle? Ostatně – když jste mi v telefonu řekl: Povím
to vašemu terapeutovi, jsem vá m chtě la říct: Dě lejte si přece,
co chcete!

>> To jsem slyšel, přestože jste to neřekla. Jste dostateč ně
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upřímná , skuteč ně jste to nepochopila?
>> No, asi vteřinu jsem chtě la jít do vaší kancelá ře a zeptat
se: Co to má znamenat?
>> Čekal jsem vá s. Čekal jsem na vá s i jinak, deset let. Když
jste přišla, vylekalo mne, jak moc se mé představy kryjí s vaší
osobností. Moje má ma byla první, která mi řekla, že vá s miluji. Vlastně jsem byl přijat pro ně koho jiné ho.
>> Doká ži si představit, pro koho, ona je dcera dr. Orbitova
moc krá sná .
>> Jak se vlastně stavíte k tomu, že jsem vá m Kašmír nevě řil?
Jak dlouho už to víte?
>> Přes rok. Ten gauner na mne uká zal a řekl: Tobě už nikdo
nevě ří, jen mně . Jsem snad starší, než vaše matka?
Člově k má zvlá štní schopnost,
vidě t to, co má v hlavě ,
jako pravdivě jší než to,
co by mohl vidě t na vlastní oč i – kdyby je otevř el.
>> To jste řekla hezky. Ne, mí rodič e mne taky mě li tak pozdě ,
jako vaši vá s. Jsou to velice milí lidé .
>> Proč se mne potom ptá te na Kašmír? A to, že jsem prý
„osvě žujícím způ sobem upřímná “, co to má zase znamenat?
Skoro stejně hloupé , jako ten „nanejvý š přá telský dopis“, jak
jste napsal.
>> To jste doká zala pochopit?
>> No jistě , ně co takové ho se nepíše.
>> Ano, vy jste mi k vá noců m naordinovala Sonku. Vaši sochu
jsem mohl vidě t každý den... Vy si upřímnost mů žete dovolit,
protože nežijete pod žá dný m ná tlakem.
>> Musím tak žít, jinak bych se dostala do pě kné kaše, do
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nesná zí a... Co vytý ká te mé soše? Že mi ta krá va nejprve zaplatí 500 marek a pak chce ty peníze zpá tky! Kde to jsme?
A ten zbabě lec terapeut ji ještě podporuje?
>> Ano, mysleli si, že pracujete s formou.
>> Vy taky? A i kdyby, co je jim do toho? Vystavovala jsem na
č eské m konzulá tu, moje díla se líbí spoustě lidí, kteří umě ní
rozumě jí. Jednu sochu si ode mne koupil č eský ministr kultury
a jinou jsem darovala č eské mu velvyslanci v Berlíně . Profesor,
který byl 32 roky na akademii, řekl, že jsou ná dherné . A já je
má m odlé vat podle forem. Ach tak, ředitel Nové pinakoté ky
vlastní sochu ode mne, protože se mu tak líbila, a já má m mít
formy na sochy uklizeč ek, žebrá ků , č ertů , Kristů , krá sný ch
dívek, koč ek, prasat, psů ? To mů žou mít jen od vá s!
Ještě nikdo nikdy netvrdil ně co takové ho, protože je vidě t, že
tyhle sochy nejsou žá dné odlitky. Jsou tak krá sné , až to vypadá , jako by byly odlity v jedné formě , ale znalci to poznají.
Nestydatost.
Dílo mistra neprozrazuje ná mahu.
>> Promiň te. Ale proč říká te, že to doká že každý ?
>> Protože jsem taky nevě dě la, že má m takový talent, než
jsem potkala toho profesora. Ten řekl, že doká žu, co jeho studenti po šesti semestrech na akademii pořá d ještě ne.
A mnohdy jsem v akademii byla a musela se smá t nad
vý sledky studentů , tak byly špatné . Je třeba to vyzkoušet.
Možná má takový talent spousta lidí, jen to nezkusili. A ještě
ně co: když jsem zač ala modelovat, mě la jsem už spoustu
ú spě chů se psaním, zrovna tak s fotkama... Vidě la jsem to jako
své ho dalšího koníč ka, nic víc.
>> O
́ , promiň te mi, prosím.
>> Prosím!

>> Líbí se mi vá š přístup k peně zů m, chtě l bych, abyste se na- 637
stě hovala ke mně do penthouse. Víte, já jsem to, č emu se říká
dobrá partie.
>> Vy jste to, č ím se otevírá Chrysanthemenball? (Tradič ní –
od r. 1925 – dobroč inný ples v Mnichově , pozn.překl.) Dostanu pokoj?
>> Dva, tři pokoje, kolik budete chtít. Chci vá s šokovat a to
jde u vá s nejlé pe s peně zi, protože ty vá s nezajímají. Musíte si
jen zařídit DSL, vy jste v naší malé rodině ten technický typ.
Bylo to s tím bá lem zlé ?
>> Ach tak, vy mi všechno slibujete a skrytě jdete po mý ch
peně zích? Ne, nebylo to zlé .., zasmá la jsem se. >> Kromě
toho, chcete mne šokovat a proto jste si narychlo opatřil pá r
milió nů ?
>> Ano, přesně tak, nevíte, že mnozí dají ně komu 30 000 s nadě jí, že za to dostanou milió n? Když říká te, že to nebylo míně no zle, pak to patrně zlé nebylo.
>> To přece nejde.
>> Ně co takové ho říká te vy, která nemá te ani poně tí o peně zích! A přece existují lidé , kteří tomu vě ří. Vidě la jste vů bec
moje hodinky?
Spokojenost př iná ší ště stí i v chudobě ;
nespokojenost je ubohá , i ve ště stí.
>> Ne.
>> Zpoč á tku jsem jen chtě l s vá mi spá t, ale na to by vá s byla
škoda. Ostatně vá m dě kuji, že jste se nechala rozvé st, jinak
bych vá s nikdy nepoznal. Musím se jen zbavit své ho syndromu
pomocníka. Že jste jej ode mne nedostala vy, to nechá pu.
>> Nemohla jsem od vá s nic dostat, protože jsem byla skoro
zdravá , když jsem přišla do Rosenbergu.
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>> Souhlasí, vidě la jste mne jako kamará da.
>> No prá vě .
>> Dr. dr. to chtě l o tom kamará dovi vě dě t přesně ji a proto
vá s poprosil o ká vu a vy jste mu dala hned celou konvič ku.
Říkala jste ně co o vašem pobytu na klinice, že je drahý a tak.
Kdy jste o tom slyšela v souvislosti se svou osobou a od koho?
>> Od pana Ehrlicha a mé bý valé lé kařky.
>> Vidím, že mne nepotřebujete a přesto milujete, blá znivě
ná dherný pocit.
>> Ale já vá s potřebuji.
>> Proč ?
>> Chtě la bych si s vá mi promluvit například o Freudovi
nebo ú vodu do hypnó zy, o aortě , v životě jsem o tom slyšela
jen dvakrá t a nikde nic neč etla.
>> Myslel jsem, že Freuda nemá te rá da. Ti v Rosenbergu si
o vá s myslí, že víte všechno, vy přitom všechno dě lá te spontá nně a to vá m nikdo nevě ří. A mně to taky nikdo neuvě ří.
>> Já ho nezná m, č etla jsem jen jeden neš̌tastný životopis,
nic víc.
>> Četla jste ten nejlepší, ale musíme si pospíšit, protože já
bych chtě l na Freuda zapomenout. Vezmu si sebou vá š překlad
Sonky. Jsem tak rá d, že jsem přišel. Je to vlastně logické , pomá há te sobě a druhý m, proč byste nemě la pomoci také mně ?
Jaké to bylo u Detlefa? Vždycky říká te jen, že to bylo hrozné .
>> Ponižující.
>> Napsala jste to?
>> Ještě ne, ale udě lá m to. Budete to ně kdy č íst? Nedoká ži se
s tím vyrovnat, proto jsem taky chtě la do Rosenbergu a mů j
facit z Rosenbergu? Přišla jsem kvů li vá m a navíc tyhle
ú dajné pomluvy! Tenhle amputovaný mozek smí beztrestně
dě lat cokoli a vy mu k tomu dá te svolení – ani nepomyslet, že
by se to zase dozvě dě l.

>> Co bylo u Detlefa nejhorší?
>> Říkal, že se mu nelíbí moje obleč ení, mů j ú č es a tak dá le,
přitom se mu vždycky líbilo všechno, co jsem tě ch třicet let
nosila.
>> Asi to obrá tili, protože já všude vyprá vě l, jak krá sně se
oblé ká te. Ale jak vá s zná m, doká zala jste se brá nit. Kde jste
nejlé pe nakupovala?
>> V New Yorku.
>> O. K., tak poletíme do New Yorku. Ten neurolog vá m dal
ten Survipan?
>> Odkud zase víte tohle?
>> Od ně j, už zase jsem chyboval.
Je to pro muž e chvá la,
když mů ž eme zmínit jeho chyby
a on nepř estane bý t veliký.
>> Řekně te mi jak!
>> Ne.
>> Ale ano, abych se zas mě la nač připravit!
>> Ne. Už je to pryč .
>> Stač í to i tak.
>> A co říká te tomu, že vá m to nevě řím?
>> Nauč il jste mne, jak...
>> ... zachá zet s takovou paká ží, jako jsem já ? Freudiá n
>> Ano.
>> Víte, vy jste byla vzá cný zjev. Když jste přišla, odešlo tolik
lidí, to si jeden prostě musí nadě lat nepřá tele.
>> Ani jednoho jsem domů neposlala.
>> Ale všichni odešli kvů li vá m. Freudiá n
>> A paní Reber?
>> Ta odešla sama, ač koli č á steč ně taky kvů li vá m, už se na
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to nemohla dívat. Jediná pacientka, u které jste chtě la, aby
odešla, ta zů stala. A také paní Reber chtě la, aby odešla.
>> Přesně tak, vidě la jsem ji, ta ženská byla pořá d ještě
v Rosenbergu, když jsem tam jednou přišla.
>> Ano, ta tam zů stala.
>> To je neuvě řitelné , ta tolik nadá vala na tý m, bylo to zlé .
>> Ano, paní Reber to říkala. Mohla byste vů bec vymodelovat ně co vě tšího?
>> Beze všeho.
>> Ach jé .
>> To mů žete říct nahlas, nejkrá sně jší figuru, jakou jsem kdy
udě lala, jsem darovala jedné pacientce, Inge Reichert, jen
proto, že řekla, že mi pomů že v každé životní situaci. A potom,
když jsem odešla, vyprá vě la o okrá dá ní jiný ch pacientů . Teď
prý ta figura jednoduše zmizela z jejího bytu a když jsem Inge
potkala v Rosenbergu, křič ela na mne: Ty to dě lá š s formou!
Když jsme ještě byly přítelkyně , tenkrá t mi Inge Reichert vyprá vě la: >> Když mne mů j muž vidě l poprvé , řekl: Tebe si
vezmu. Chtě la mne už tehdy poprvé v Rosenbergu přemluvit
k navá zá ní vztahu s freudiá nem. Taky se mne ptala, zda se mi
pan Wilhelm líbí. Divné , jen dva lidé soudili, ž e ně kde kopíruji: Inge a Liana. Že jsem s kaž dou sochou dva mě síce
„tě hotná “ a pak, když dozraje č as, ji udě lá m za dvě hodiny,
o tom nemě ly ani tušení.
>> Takhle to není. Freudiá n
>> Samozřejmě to takhle není, vů bec nic nesouhlasí, dě lá m je
jen z hlavy. Kdo si ně co takové ho vymý šlí? Jen ně kdo duševně
chorý ! Nedě lá m si ani skici.
>> A my vá s v Rosenbergu ani nenechali modelovat.
>> Ano, ale já musela, to bylo takové nutká ní. Já
>> Dě lá m stejné chyby, jako ten Axel.
A jaké , v tu dobu jsem ještě nevě dě la, ž e Inge je spolumajitel-

kou freudiá novy rodinné firmy. Nestydatost, vyprá vě l on jí
ně co, zatímco byl mý m terapeutem? A ta urá ž ka s formami?
To mohla mít jen od ně j...
>> Dokud nepřijdete se svatbou, je všechno O. K.
>> Snad budu moci jednou doká zat, že vá s miluji. Ale nevím,
zda se mi podaří obstarat tu sochu.
>> Dala jsem jí ji jen proto, že řekla, že mi pomů že. A když
jsem hledala byt, řekla, že je spousta krá sný ch bytů a tá á khle
levný ch.
>> Přitom má realitní kancelá ř.
>> Ano.
>> S tou svatbou – to nejde tak rychle. Ač koli... tak scestné to
není, kromě toho jsem to už řekl. On
>> Já vím.
>> Ano, to motto bychom mě li, jak se vá m líbí vaše nevyslovená první vě ta, kterou jste mi poslala?
>> Jako motto k č emu?
>> Našeho vztahu, a byt bychom mě li taky. Mü llerstrasse
přece byla po rozvodu přiřč ená vá m?
>> Mně se to ale tak nelíbí.
>> To jsem vě dě l, že se vá m to nebude líbit. Mů žeme to taky
změ nit na PAK TEDY ANO.
>> To je krá sné . On mi ukradl rozvodový rozsudek, kromě
toho by bylo třeba v Mü llerstrasse renovovat.
>> To tak nevadí. Čte tolik, jako vy?
>> Ten? Ten za třicet let jedinou knihu nedoč etl do konce.
A kdyby mohl, zaká zal by č íst knihy i mně .
>> Zbavíme se ho, když to stojí ve vašem rozvodové m
rozsudku, pak bych mohl studovat svou filosofii a vy byste
mohla jít na akademii.
>> Já nepotřebuji chodit na akademii.
>> Jak to?
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642 >> Říkal to ten profesor a ten to musí vě dě t,
byl tam profesorem 32 roky.
U
́ spě ch je jen prů vodní jev,
nikdy se nesmí stá t cílem.
>> A co říká te tomu, že R. to v Kašmíru vidě l jinak, než vy?
>> Co tomu má m říkat? Nepřiznal by to, kdyby to vidě l stejně .
Jednou se vrá til z Indie a řekl: Má lem jsem jel do Kašmíru, ale
Ganeša mi řekl, abych nejezdil. Řekla jsem, nemusel ses ho
ptá t, to bych ti řekla i já . Ten mi vždycky odporoval. V Kašmíru
byl zdrogovaný, neustá le. Kromě toho je bezcitný.
>> A ty sochy?
>> Mů že přihlížet, jak je dě lá m, přesto řekne o pě t minut
pozdě ji: Ta je odně kud kopíruje. Říkal jim jenom lapač e prachu a mně tvrdil, že si umě ním nevydě lá m. Když jsem nedá vala pozor, hodil mi hlínu do odpadu.
Je daleko lepší vě dě t ně co o všem,
než všechno o jedné vě ci.
Universalita je nejlepší.
Ano, ten hajzl to udě lal. Co by ̌rekl, kdybych mu pově dě la?
>> Tady se fotografovat nebude a osvě tlila mu všechny
filmy..? Ta svině . Modelovat a malovat, to je mů j ž ivot. Beze
mne by v Mü llerstrasse nebydlel, já všechno obstarala a zorganizovala. Jsem si jistá , ž e beze mne už nic nedoká ž e, nanejvý š
šrot. A to je dobře, přeji mu, aby se mu vedlo špatně .
>> Vaše sochy jsou ale ná dherné . A kdybyste nešla na akademii, studovala byste se mnou?
>> O
́ , nic radě ji, než to. To by bylo ně co, jenže já nemá m ani
maturitu.

>> To je typické pro lidi, jako jste vy. Víte, že Einstein ve
škole propadl?
>> Ano.
>> Vy nikdy nemá te daleko pro odpově ď , pravda?
>> Ale ano, jednou.
>> Kdy to bylo?
>> Když ta bezcharakterní chtě la vě dě t, jaký je mů j postoj
k vá m, tehdy jste řekl: Zeptejte se jí, sedí před vá mi. A pak jste
najednou odboč il a řekl, že má paní Sekera opakovat, co jsem
jí jednou o vá s řekla. Za to jsem vá m ještě chtě la podě kovat.
>> Myslím, že jste to udě lala. Co jste vlastně chtě la říct?
>> Já ? Nic, co je tě m ženský m do toho, jaký k vá m má m
vztah? Pak opakovala, co jsem jí řekla: Že doufá m, že mé
příjemné a zdvořilé chová ní nezamě níte se vtíravostí.
Buď zdvoř ilý ke všem,
ale př á telský jen k ně komu;
a tě ch ně kolik má lo lidí by se mě lo osvě dč it,
než jim vě nuješ svou dů vě ru.
>> Ano, ještě jsem jí řekl, díky bohu jste to doká zala opakovat. Ženské o vá s říkají, že neumíte pořá dně ně mecky a pak
mají problé m, sprá vně opakovat, co jste řekla. Ostatně , tímhle
způ sobem jste si koupila volnou cestu ke mně . A co byste řekla?
>> To už teď nevím.
>> Zkusila byste říct, co jste chtě la říct tehdy? Prosím, teď
jsme sami.
>> Ne, byla jsem rá da, že nemusím říkat nic.
>> Prosím, přeneste se do té situace. Prosím!
>> Řekla bych, že vá s taky miluju.
>> Tehdy se zrodila i tahle vě ta: Zeptejte se jí, sedí před vá mi.
>> Ano, to bylo krá sné .
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>> Vy byste to smě la říct, jen proto byla ta hodina prodloužená . Přitom to bylo přesně to pravé , tak, jak jste chtě la.
Pak jste potřebovala vů č i mně jednoroč ní odstup,
od Rosenbergu, terapie, Mü llerstrasse – a absence sexu vá m
pomohla, i to bylo sprá vné – všechno, co jste v posledním roce
udě lala, bylo sprá vné . Jsem si tím jist, co myslíte vy? Vy pro
mne také už má te jmé no, jak vá s zná m, Bruno se vá m nelíbí.
>> To mne dě sí, s niký m jsem o tom nemluvila. Ano, udě lala
jsem všechno sprá vně .
>> Jaké jmé no mi tedy dá te, když se vá m nelíbí Bruno?
>> Meda...
>> A oslovení?
>> Medo...
>> Přijímá m a jsem rá d, že jste mne nepojmenovala Axel 2.
nebo Saša 3. Kromě toho je to podobné jako Bruno. Řekně te
mi prosím, proč ve své knize používá te slovo kauza?
>> Nevím.
>> Ale hodí se ke zkušenostem, které jste udě lala v Pejskovicích.
Víte, co je to dialektika?
>> Ano, přibližně , ale ještě k Axelovi a Sašovi: Nikdy vá s
nevidím v souvislosti s nimi, ti jsou už minulostí.
>> To by bylo ně co, pak byste mne musela jmenovat dalším
č ekatelem na vá š dů chod... nebo postavit do fronty... Má to
jmé no ně co společ né ho s plyšá ky?
>> Ano, zasmá la jsem se. >> Ne, to bych nikdy neudě lala.
>> Ale na klinice jste už k ně komu jiné mu mluvila
o plyšá cích.
>> Ano, o doktoru Plyšá kovi, ostatně jen k jedné osobě .
>> A tahle osoba to rozšířila dá l.
>> To je mi líto, nemě la jsem to dě lat.
>> Přesto se to stalo, skuteč ně tam nic nebylo?
>> Ne, jeho bych si přá la za syna.

>> A mne?
>> Vá s ne, k vá m má m jiný vztah.
>> To přinejmenším v tuhle chvíli souhlasí, nechme to tak.
Pan Dahl vyprá vě l, že když jste přišla do kantý ny, uká zala jste
smě rem k vlasů m dr. Plyšá ka.
>> Ano, má jiný ú č es.
>> Souhlasí.
>> Paní Redd trvala na experimentu s ním.
>> Ano, to bylo ně co, ten nebožá k musí přijít do mé hodiny.
Takový nesmysl.
>> Musela ale přiznat, že jste neuká zala vů bec žá dné citové
hnutí.
>> A jaké bych mě la uká zat?
>> Skuteč ně tam nic nebylo?
>> Ne. Možná jsme si vymě nili tři vě ty, jsme si hodně sympatič tí. Jednou mne vidě l, když jsem uká zala vztyč ený prostředníč ek.
Produktivita vě dě ní se již stala klíč em
k ekonomické vý konnosti a konkurenceschopnosti.
Vě dě ní již je primá rním prů myslem,
tím, který hospodá ř ství dodá vá zá kladní
a ú stř ední vý robní zdroje.
>> Inu, proti tomu se nedá nic namítat, proč to tak je? Víte
to? S tím gestem jsem mu to vysvě tlil, to bylo v pořá dku.
>> Ano, přišli jsme do kliniky takříkajíc ve stejný den.
>> To mi nikdo neřekl! Kromě toho, když si prohlé dnu vaše
zvířá tka, je mi jasné , že je jim skuteč ně podobný. A při další
hodině jsem pak přišel dovnitř já .
>> Ano, tehdy jsem citové hnutí uká zala, byla jsem rá da, že
vá s vidím.
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>> Taky paní doktorka Palavy je nadšená vaší osobností.
>> V tě ch třech tý dnech mi jednou řekla, že vá m má m podě kovat za to napojení.
>> To bych vá m musel taky podě kovat, já od vá s č erpá m neustá le. Bozi vá s opravdu milují, přinejmenším bozi v bílé m.
>> Ať mne milují opravdoví bohové , když se splnil mů j
zasraný sen o Kašmíru, smím teď snít o míru, nebo?
>> Dě lal jsem to deset let, ale ně co takové ho jako s vá mi
jsem ještě nezažil.
>> Kolem mý ch dveří v Rosenbergu tá hly celé armá dy, které
odešly kvů li mně a přece ne kvů li mně . Nikdy nic neřekli, to si
netroufali, jen má vali rukama, paní Redd patří k nim.
>> Oni si netroufali, protože vě dě li, že vyletě li vlastní vinou.
>> Myslím, že paní Redd plakala. Já
>> Ano. Je vá m to pořá d ještě líto?
>> Teď už ne tolik, jako zpoč á tku, protože jsem byla u ní
a ona o tom se mnou nechtě la mluvit.
>> Já už toho taky nelituji. Ač koli jsem na poč á tku převzal
vaše míně ní. Ti lidé se vá s bojí.
>> To nechci.
>> Ale je to tak.
>> A vy?
>> Já nikdy. Udržel jsem tam mnohé , kteří ještě mě li odejít.
Chtě l jsem vidě t, jak budete reagovat.
>> Já vím.
>> Proč jste se mne nikdy nezeptala, co si tak o vá s vyprá vě jí?
>> Vždycky jsem si představovala, jak na mne nadá vají a vy
jste si nakonec nechal situaci vylíč it, jaká skuteč ně byla a já
z toho vyšla jako vítě z.
>> Ano, doká žete si to představit, nemusíte se mne ptá t. Co se
vá m nejvíc líbilo?

>> Ten Diogenes a jak zů stanou vařená vejce syrová . Nebo
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taky: Užívá m si ošklivosti jejích šatů .
>> Ano, to bylo krá sné , ale Diogena jsem vá m opravdu zá vidě l. Jednou mi vyprá vě li, že jste mě la na hlavě baseballovou
č epici.
>> Je to zaká zané ?
>> To jsem taky řekl. Taková nestydatost, říkaly, a nakonec
musely ty pitomé kozy přiznat, že vá m šíleně slušela.
Schwarzbrä u na ní bylo napsané , víte, jak jsem se cítil? Jako
Helena s tě mi ruský mi písně mi.
>> Nerozumím.
>> Musíte rozumě t všemu?
>> O. K.
>> A taky trič ko z Bali. Ty ženské mi popsaly naprosto přesně ,
co jste na sobě mě la. Skoro jako vá š esté bá k. Ale nejvíc jsem
se nasmá l, když chtě ly zkoušet, zda jsou vaše nehty pravé .
>> To jsem zapomně la, ale zdá lo se mi o tom, že mi ně kdo
vytrhá vá nehty, to souhlasí. To trič ko je tak staré , ale já ho
nemů žu zahodit.
>> Tak jste to také zpracovala, ve snu. A to nejhorší?
>> Když jedna řekla, že je v Rosenbergu jenom proto, aby
dá vala pozor, abych ně co neudě lala té soše svobody. Co má te
společ né ho se Schwarzbrä u?
>> To přece nebylo namířené proti vá m. Schwarzbrä u neexistuje. Pijete pivo?
>> Ale proti vá m. Ne, tenhle byt pivo ještě nikdy nevidě l.
>> A víno?
>> Nejlepší víno, jaké jsem kdy pila, bylo jihoně mecké , z
Franků , ale ne z Lerchenfeldu, byl na ně m jiný ptá k.
(Lerche=skřivan, pozn. překl.)
>> Pak už vím. Ale zpá tky k tě m ženský m: Tolik zodpově dnosti taky nemá m. Vy má te tak hezké šaty. A vá š kabá t se mi
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líbí, je jako moje bunda.
>> Chcete ho mít taky? Vím, kde se dá koupit.
>> Ne, ne teď . Až se roztrhá .
>> Ta se neroztrhá .
>> To jsem si taky všiml. On
>> Ale pá chnou.
>> To ony dě lají. Jak dlouho ten kabá t má te?
>> Asi tak pě t let.
>> Já má m svou bundu taky tak dlouho. Jaké to je, když se
ně co splní, jako u vá s: Nikdo vá m nevě ří a najednou všichni?
>> Já to tak nevidím, mnohem radě ji bych to nepředpovídala,
nezažila, ani by mi nevadilo, kdybyste mi to nevě řil. Já
>> Lidé kolem vá s, to jsou samí patolízalové Když vá m to nevě ří R., nevě ří vá m to ani oni. Musím zač ít. Teď jsem tady.
Jsem zvě davý, co bě hem let doká ži. R. je tady?
>> Nevím, nezajímá mne to.
>> Co vá m vadilo víc, ta ú dajná pomluva nebo to, že jsem
vá m nevě řil Kašmír?
Nejlepší a nejjistě jší krytí je poř á d ještě č istá pravda.
Té nevě ř í nikdo.
>> Ta ú dajná pomluva.
>> Pak má m ještě šanci. Mů žete kdykoli do Rosenbergu.
>> To je dobře, posledně jsem musela uprchnout, tak zlí na
mne byli.
>> Víte, že jste podobná Barbaře?
>> Ano, když šilhá m, ale já šilhá m, jen když jsem unavená .
>> Ne, pořá d. Líbí se mi to. Do toho zabalím zbytek své ho
syndromu pomocníka, musíte mi jen slíbit, že nikdy nepřestanete šilhat. Má te Barbaru rá da?
>> Ano, velice, mnohdy si taky myslím, že se jí podobá m.

>> Když vypadá te dobře, jste jí podobná . A když vypadá te
mé ně dobře, jste pořá d ještě podobná Betty Miller. A muži?
Který se vá m líbí?
>> Kofi Anan.
>> Protože dostal tu Nobelovu cenu, pravdě podobně . On
>> Co to říká te? Ne, ten se mi líbil vždycky, už posledních pě t
let. Nobelova cena mne nezajímá . Je ú žasnou osobností.
>> Promiň te.
>> Co pro vá s znamená č íslo 175? Já
>> Nic. Jen jsem přestal č íst Sonku na straně 175, proto jsem
to řekl. Co to znamená pro vá s? Freudiá n
>> Ach, myslela jsem si, že jste homosexuá l.
>> A co by bylo pak?
>> Nic, to by byla vaše vě c.
>> Ne. Jsem normá lní, hetero, a chtě l bych s vá mi spá t.
A chtě l bych vá m pomoci, když už jsem to nedoká zal jako psycholog.
>> Ne, to jste nedoká zal.
>> I když jste ke mně přišla a poprosila mne... Dě lá m stejné
chyby, jako Axel.
>> No, i kdyby.
>> Vy nejste ani arogantní, ani drzá . Byla chyba to napsat
a říct. Myslíte, že Axel přijde?
>> Ne.
>> Ale vaše odysea konč í.
>> No a? To bylo, je to minulost.
>> On vá s zbožň oval, proto vá s chtě l zabít.
>> To jsem nevě dě la.
>> Já vá s sice také miluji, ale nejsem psychopat.
>> A on je?
>> Ano, víte, jak se mu teď daří?
>> Ne, vy?
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>> Myslím, že je pořá d ještě psychopat, toho se č lově k nezbaví. Psychopatie je nevylé č itelná . Když ji nezvlá dl s vá mi,
nedoká že to s niký m. Usmívala jste se s ním – tak, jako se
mnou? V Rosenbergu jsme se vždycky usmívali.
>> Ano, usmívala, ale opravdový m umě lcem v usmívá ní je
Saša, jemu jsem vždycky říkala: Co se tady tak usmívá š?
>> To snad není pravda, já si č asto chtě l představit, jak jste
s nimi pracovala a vy přijdete a shrnete 20 let spoluprá ce
v jediné vě tě ... A na našich ú smě vech ostatní také poznali, že
se milujeme. On vá s také miloval.
>> To doufá m.
>> On to také byl s tím Kischem. A pokud opravdu jste jeho
dcera? Když se podívá m na portré t vaší matky, tak vě řím, že jí
jste. Pokaždé , když v Rosenbergu ně kdo spatřil portré t vaší
matky, ztuhl tak, jak jsem to ještě u žá dné fotky nevidě l. Jak
dlouho jste s ní žila?
>> Bylo mi 13, když zemřela.
>> Jsem si jist, že jste jeho dcera.
>> Nedě lejte to horší, než to je!
>> Mohu si dě lat vlastní teorie o vašem pů vodu, a když píšete
tak geniá lně , po kom jiné m byste to mě la mít, než po ně m?
Psal vá š otec?
>> Ten ani nebyl ú plně gramotný. Prosím, nedě lejte to horší,
než to je.
>> Jak zlé je to?
>> Velice zlé . U
́ dajná pomluva.
>> Nevadí vá m, že jsem vá m to nevě řil?
>> Ale ano, jenže to je vaše vě c. Já s takový mi lidmi umím zachá zet, to jste mne nauč il.
>> Myslíte, že vá s pořá d ještě miluji? Co myslíte, miluji vá s?
>> To se musíte zeptat sebe. Asi ne, to bych byla krá sně jší.
>> Jak to?

>> No, já vím, že když má m sex nebo jsem milová na, vypadá m krá sně jší.
Lidé rá di vě ř í tomu, co si př ejí.
>> V Rosenbergu jste ale vypadala ná dherně a pokud vím,
žá dný sex jste nemě la, nebo?
>> Ne, ale byla jsem milová na, to je toté ž.
>> To není toté ž, jen ú č inek je stejný. Ale co myslíte, miluji
vá s ještě ? On
>> Když se podívá m do zrcadla – ne.
>> Pro mne jste krá sná , vidím vá s jako celek. Pro mne jste
stá le krá sná , ale v Rosenbergu jste byla vá žně ná dherná .
>> Jak říká m, v Rosenbergu jsem byla milová na, pokud jsem
si to jen nenamlouvala.
>> Ne, to jste si nenamlouvala, miloval jsem vá s. Ale co myslíte teď ? A kdybyste si to jen namlouvala, fungovalo by to?
>> Ano
>> Proč ? Jsem rá d, že s ně jakou tezí souhlasíte, a jak je to
s tou zamilovaností? Ta přece po dvou letech přejde.
>> To souhlasí.
>> Dobře, že tomu vě říte, a proč vě říte, že vá s přece miluji?
Freudiá n
>> Protože č asto říká te, to dě lá m jako vy.
>> To vy dě lá te taky.
>> Ano? Kdypak? Já
>> Například když jste dnes več er řekla, nic snazšího – kdy
jsem to řekl? Freudiá n
>> Když jste chtě l tě m ženský m vysvě tlit, proč si ten hezoun
vybral zrovna mne.
>> Přesně tak. A to už jsou skoro dva roky. Byl opravdu tak
krá sný, jako Axel?
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>> Axel je krá sně jší.
>> Žá rlil jsem na ně j. Freudiá n
>> Já ani nevím, jak se jmenuje.
Teprve když č lově k ví,
co je na krasavci ošklivé ho
nebo na ošklivci krá sné ho,
mů ž e skuteč ně rozeznat krá su a ošklivost.
>> Nebylo nic?
>> Ale ano, myslím, že chtě l, abych zač ala, ale...
>> Vy nikdy nezač íná te.
>> Ano.
>> Proč jste na mne nikdy nežá rlila? On
>> Jednou jsem žá rlila, byla jsem u jezera a vy jste šel kolem,
prá vě jste telefonoval. Pomyslela jsem si, teď ohlašuje domů ,
že za chvíli přijde. Tehdy jsem žá rlila. Tak krá sně jste se smá l.
>> Ten krá sný smích patřil vá m. S niký m jsem netelefonoval.
Skuteč ně jste tehdy řekla „ná š“ milá č ek?
>> Samozřejmě , před tou kozou bych nikdy neřekla „mů j“.
Ale vy říká te tak krá sné vě ci, k neuvě ření. Jasně , ná š, ne mů j...
>> Nikdy bych nikomu neřekla, že se milujeme, my, psycholog
a pacientka.
>> Ale ti druzí to stejně vě dě li. Víte, jak píšete ve své m romá nu: Tak ně jak jim ubližujeme, když se milujeme. Ano, tak to
je. My jim sice neubližujeme, vá s mají za skvě lou a přesto
nechtě jí, abychom byli spolu – takový ch je bohužel mnoho.
Milují vá s nejen bozi, ale také já . Co byste udě lala, kdybyste
vě dě la, že mů j tehdejší smích patřil vá m? Jednou už k tomu
ale má lem došlo – víte, kdy to bylo? Freudiá n
>> Bě žela bych za vá mi, zezadu chytila vaši ruku do své a
řekla: Chci jít s tebou. Vím, bylo to zlé .

>> Bylo to moc krá sné , mě l jsem to tehdy udě lat, byl by to
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konec mé é ry v Rosenbergu a vá s i sebe bych mnohé ho ušetřil. On
>> Ne, to nesmíte říkat, všechno musí mít svů j řá d. A Sonku
jsem dostala teprve k vá noců m.
>> Souhlasí, ale já už se na vá s mohl spolehnout, po přeč tení
vašeho rukopisu. Vy jste upřímná v knize i ve skuteč nosti.
Kromě toho jste se dá l lé č ila. Ten jeden rok jste potřebovala,
i ten Kay k tomu patřil. Hledala jste odstup a našla jej. Vaše
osobnost je tak neuvě řitelná , ale je pravdivá . Jste geniá lní
a zdravá , miluji vá s.
>> Aha, neexistuji, protože jsem neuvě řitelná . A co na mně
milujete?
>> Všechno, vidím vá s jako celek, nejkrá sně jší mi ale připadají vaše šilhavé oč i.
>> Skuteč ně neexistuje žá dná paní Wilhelm?
>> Ne. Samozřejmě kromě mé matky. Čekal jsem na vá s.
Přitom jsem vá s miloval, jednou už se má lem ně co stalo.
Vzpomíná te si?
>> Ano, to bylo zlé .
>> Ne, bylo to krá sné . Mě l jsem to udě lat, dě lá m stejné
chyby, jako Axel. Musíte se se mnou nudit. Vždycky vá s ně kdo
zkouší, zda mluvíte pravdu.
>> Nenudím. A Kay byl mnohem nudně jší, všechno jsem mu
musela vysvě tlovat.
>> Říká te to, jako by to bylo v minulosti.
>> To je dobré , kromě toho: Proč mi vlastně nevě říte Kašmír? Já
>> Musím se opravit. Vě řím vá m to. A co říká te na Indii a
vá lku s Pá kistá nem?
>> Nic, co má m říkat?
>> Jednou jsem vá s ptal na dů sledky konfliktu v Kašmíru.
Řekla jste, že dů sledkem bude vá lka mezi obě ma země mi. Tenkrá t jsem poprvé slyšel, že obě země mají atomové bomby...
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>> Doufá m, že ne. Byla bych rá da, kdybyste mi nevě řil
všechno, kdybych si Kašmír jen vymyslela a k obě ma vá lká m
nedošlo.
>> Rozumím. A satisfakce?
>> Tu už má m.
>> To je dobré . Vě řil vá m to vů bec ně kdo?
>> Ano, Kay a ten neurolog. Mluvila jsem s nimi o tom před
11. zá řím.
>> Proto má te toho neurologa tak rá da. Zá leží vá m tak i na
Kayovi?
>> Ne, co ten tady předvedl za divadlo, když jsem mluvila
o nadchá zející vá lce. Utíkal k R.
>> Na to má prá vo.
>> Jistě , ale dů vě ra byla pryč .
>> Dů vě řovala jste mu vů bec?
Dů vě ra se vyč erpá vá použ ívá ním.
>> Moc ne.
>> Má te strach, že přijde?
>> Ne, ten už nepřijde, ale on mi to taky usnadnil. Například
jsem se jej zeptala, když tady byl naposledy, co vů č i mně cítí.
Řekl, víš přece, že u tebe ně co cítím.
>> Kdy to bylo?
>> Když jsem přišla z kantý ny.
>> Co jste mu vů bec vyprá vě la, když jste přišla?
>> Že jste se trošič ku zamiloval.
>> Trošič ku... A vy?
>> To se mne taky ptal.
>> A co jste odpově dě la?
>> Taky trošku.

>> Jak dlouho trval vá š sexuá lní vztah?
>> Tři a pů l roku.
>> Byla jste mu vě rná ?
>> Ano.
>> Používali jste kondomy?
>> Ano, první dva roky. Když jsme po dvou letech nemě li
AIDS, přestali jsme.
>> Šla byste na AIDS-test? Možná v mezič ase ně koho poznal?
>> Tomu nevě řím.
>> Test si mů žete nechat udě lat na klinice.
>> Ne, to bych neudě lala, kvů li tě m řeč em.
>> Nejsou všichni lé kaři takoví, jako vaše lé kařka.
>> Hm.
>> A s Vá clavem jste spala?
Spala jsem asi tři mě síce ve Vá clavově domě , když jsem
nevě dě la, kam jít.
>> Ne, nespala.
>> Proč jste vlastně odtamtud odešla?
>> Jednoho dne tam na ulici byly stopy oleje a když přišla
policie, naznač ovalo všechno, že to chtě jí hodit na mne.
>> Kam jste šla potom?
>> Do Mü llerstrasse.
>> Spala jste tam?
>> Ne, už jsem nemohla. R. stejně odešel a já breč ela jenom
kvů li kocouru Mikešovi, když jsem ho vidě la. Vyprá vě la jsem
mu o Nerovi, Vá clavově psovi.
>> On odešel, namísto aby s vá mi mluvil? Byl rá d?
>> Přesně tak, bylo mu jedno, zda u ně j zů stanu nebo ne,
pokud bych ale zů stala, musela bych si dá l nechat líbit jeho
represá lie. On neví, co znamená radovat se. Když zas přišel,
dal mi přeč íst dopis, ve které m Pat psala, že jsem nemocná .
>> Jak to mů že vě dě t?
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656 >> Přece od ně j.
>> A potom?
>> Potom jsem odešla.
>> A kam.
>> Spala jsem v autě .
>> Ale bylo to v zimě .
>> Ano, nebylo to lehké .
>> Promiň te, to jsem nechtě l. Freudiá n
>> Proč ?
Aha, on se postaral, abych skonč ila na ulici. A teď říká :
>> Ach, to jsem nechtě l.
>> Nic, já vá m to nechtě l připomínat. Proč jste nezavolala?
>> Co vy jste s tím mě l společ né ho? Kromě toho, vy jste mi
nepomohl ještě nikdy.
>> Ale kdybyste mne poprosila?
>> Jak? Vy jste mi ještě nikdy nepomohl a když jsem vá s
o ně co prosila, nepomohl jste mi dvakrá t...
>> Ale tentokrá t bych to třeba udě lal.
>> Ach, vě dě l jste, že hledá m byt, že vě zím v problé mech.
>> Ale vy jste mi to neřekla.
>> No a, vy jste to přece vě dě l a když jste mohl jít k Detlefovi,
mohl jste mne také zavolat, nebo? Proč vlastně , z jaké ho
dů vodu jste šel k Detlefovi? A do školy?
>> To vá m nemohu říct.
>> To už je teď jedno, tak to je, nemů žete to změ nit. Teď byt
má m.
>> Co vá m řekl tenkrá t ve škole?
>> Nic, já ho přece neznala.
>> Ale on vá m přece vždycky ně co říkal, co to bylo tentokrá t?
Jak byste to teď interpretovala?
>> Tak ně jak omluvně na mne pohlé dl.
>> ... To je příliš, už nemů žu!

>> Co vy s tím má te společ né ho?
>> Prosím.
>> ... Byl jste to vy?, zeptala jsem se tiše.
>> ... Ještě ne. Prosím. Jste š̌tastná ?
>> O
́ ano. Jsem š̌tastná každý den, prožitý bez R. Má on
vů bec tu roztroušenou skleró zu? Mě l po tom prvním zá chvatu
další? To první požá dá ní o rozvod jsem na pě t let vzala
kvů li té jeho RS zpě t.
Teď o tom také já smý šlím jinak... On už to jednou zkusil simulovat, nevzali ho na vojnu, dostal modrou kníž ku, protož e
nemohl existovat v kolektivu. Dobrá vý mluva, co? A ono mu
to tenkrá t opravdu vyšlo, tak proč by to nevyšlo i teď ? Vě dě l
moc dobře, ž e když bude mít RS, tak se s ním nerozvedu a je
zajímavé , ž e mě síc potom, co jsem zaž á dala o rozvod, přišla
první ataka. Tu ale, tím jsem si dnes jistá , taky simuloval.
Takhle ještě ze mě vyždímal-vysimuloval 5 let příšernýho
soužití s ním, ten zkurvený člověk.
A dě lal to tak dobře, ž e jsem mu naletě la nejen já . Ale nikdo
přece nepřestane platit zdravotní pojiště ní, když se před
rokem dozvě dě l, ž e má nevylé č itelnou chorobu. Tehdy jsem
ještě nevě dě la, ž e psychopati jsou zá roveň simulanti.
Pravda, vyř č ená ve zlé m ú myslu,
př ebíjí všechny lž i,
které si lidé doká ž í vymyslet.
Pořád mě tvrdil, že kouří proto tolik hašiš, protože mu to pomáhá proti RS. Mož ná to říkal jen proto, abych mu zalé vala
jeho konopí na balkó ně , zatímco je v Asii. Jednoho dne
má lem zabil kocoura, protož e mu jednu rostlinku okousal. Poradil mu nakonec tu roztroušenou skleró zu freudiá n? Bylo by
to logické , když si pomyslím, ž e R. slíbili, ž e jej neopustím.

657

658

A já , v domně ní, ž e je nemocný, opravdu vzala ž á dost o
rozvod zpá tky a ž ivořila jsem s tím volem ještě dalších pě t let,
hrů za!!!
>> To já nevím. Jaké to bylo ve škole? Tehdy na terapii jste
vyprá vě la, že to byly nejhorší č asy vašeho života.
>> To je pravda, byla tam jedna paní, ta mi z rá je udě lala
peklo.
>> Co nejhoršího vá m udě lala?
>> Jednou se bavila s jedním Čechem, ona taky č esky umě la,
a prstem uká zala mý m smě rem. Zeptala jsem se: Co je? A ona
neřekla nic a vysmá la se mi. Jak na mne uká zala, jako kdybych ně koho zabila – to bylo zlé .
>> Ona zabila vá s. Mentá lně .
>> Proč ? Proč jen byla tak zlá ?
>> Chtě la byste s ní mluvit?
>> Ne, nikdy, já od ní nic nechci – jen abych ji už nikdy nevidě la, to je mé jediné přá ní. Víte, proč to udě lala?
>> Ze zá visti, nic jiné ho, než zá vist. Freudiá n
>> To si neumím představit. Nikdy jsem jí nic nevyprá vě la,
co by mi mohla zá vidě t.
>> Vy prostě víte příliš mnoho. Mě la velice ú zké rty?
>> Ano. To je přece moje vě c, co vím.
>> Varuj se lidí s ú zký mi rty. Freudiá n
>> To už ně kdo říkal.
>> Kdo?
>> Kdosi ve Vá clavově hospodě .
>> Já vím, vždycky po terapii jsem si říkal, že vá m ně co nechá m tam, kde jsem byl. Ně co milé ho.
>> Vy jste byl u Vá clava?
Ten tedy všude chodí a vyklá dá o mě lž i? Proto ta historka se
stopou oleje.
>> Ano.

>> Proboha, proč to dě lá te? U R., toho lhá ře, u té lé kařky,
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u Detlefa, Vá clava, Eve... Proč ? Kromě toho na vá s č eká ještě
ta škola.. Tu jsem nikdy nezpracovala, pomohl byste mi?
>> Teď jste mi řekla to nejhorší, to už jste toho zpracovala
hodně . Nikdy jste s niký m o škole nemluvila?
>> Ne, to by nikdo kolem mne nechá pal, já to také nechá pala.
>> Chtě l jsem si to poslechnout i z druhé strany. Freudiá n
>> To mi nestač í, já vá m vždycky říkala jen pravdu.
>> Mů žete to odpustit?
>> Nemů žu vá m zaká zat tam chodit, ale nehoráznost to je.
>> A když mne zajímá te? Na to, že nerada uklízíte, má te
v bytě opravdu pořá dek. A to jsem ani nebyl v koupelně . Freudiá n
>> Buď te rá d.
>> Proč ?
>> Protože byste byl oslně n.
>> Ach tak, souhlasí, jednou jste řekla, že si ve své m bytě
připadá te jako na ná vště vě u č istotný ch lidí. A já se č asto
ptá m, kde jsou příč iny vaší slepoty. Pravdě podobně chodíte
příliš č asto do koupelny. Kdybychom spolu spali, řekl bych, že
jsem oslně n pokaždé , když jdu do koupelny, ale vlastně byste
to mě la říct vy. Inu, tak č i tak.
>> My spolu budeme spá t?
>> To vá m pořá d ještě nedošlo, že vá s miluji.
>> Ale ano.
>> Přinesl vá m vá š bý valý přítel oproti vašemu bý valé mu
muži ně co nové ho?
>> Ne, pořá d toté ž, jen se mne ptal, kdy jsem chodila šlapat.
>> Co jste řekla?
>> To bych taky rá da vě dě la.
>> Já také . Freudiá n
>> Ach, to ještě nevíte, já se to také dozvě dě la teprve před
rokem: Byla jsem zná silně na.
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>> Kdy?
>> To je to prá vě , já nebyla zná silně na ještě nikdy, ale mů j
bý valý muž mi to vyprá vě l.
>> A co jste řekla?
>> Má te pachatele, ale žá dnou obě̌t.
>> Přesně , taky jsem se ptal, co řeknete, až se to dozvíte. To
je ale to nejlepší, co jste mohla odpově dě t. Taky mi to přijde
velice legrač ní. Ale to není žá dná ú dajná pomluva, to je č istý
psychoteror.
>> No jistě , je to nestydatost, co o mě napsal vá š kolega do
zprá vy. A jak to, že jste vě dě l o tom zná silně ní?
>> Má m také své informanty. Freudiá n
>> Ano.
>> Mluvila jste o tom s ně ký m?
>> Ne.
>> Ani s tím neurologem.
>> Ne, s ním mluvím o hezč ích vě cech, to nejkrá sně jší, co
jsem zažila, myslím bylo, když se pokoušel vyklá dat karty.
>> Nepřipomínejte mi to, nemě l bych to dě lat. Vě dě la jste od
zač á tku, o koho se jedná ?
>> Ano.
>> On ale říkal, že jste zpoč á tku dě lala, jako byste to nevě dě la. Byl jsem skuteč ně jediný, komu jste říkala o tě ch
peně zích?
>> Ano.
>> Dnes jsme toho hodně zpracovali, ale bude zapotřebí ještě
víc. Teď také vím, proč jste zvolila ta slova: Zda do toho má te
jít – TOHO se mnou. Nezapomenete mi, že jsem vá m nevě řil
Kašmír.
>> Proč vlastně jste mi to nevě řil?
>> Nejpozdě ji od 11. zá ří vá m to vě řím.
>> Proč až teď ? Tehdy mne přece přivezli do nemocnice ve

Schwabingu naprosto vyč erpanou, má lem jsem umřela. Vy jste 661
se tam v nemocnici nezeptal? Umírala jsem.
>> Bylo příliš pozdě .
>> Cože? 24 hodiny, to je pro vá s příliš pozdě ?
>> To byly jen 24 hodiny? Chtě l bych se ještě jednou omluvit,
ale celá vaše osobnost je tak neuvě řitelná ... Udě lal jsem jednu
chybu, obrovskou.
Chybá m se č lově k vyhne tím,
ž e sbírá zkušenosti.
Zkušenosti sbírá tak, ž e dě lá chyby.
>> To mů žete říct nahlas, byla to chyba, vě řit tomu vydřiduchovi. A jen proto, že jste mi to nevě řil, jsem to nezažila?
>> Ne, já vá m vě řím. Musím vá m vě řit, jinak mne budete nená vidě t. Kromě toho jste mi ještě nikdy nelhala, nanejvý š jste
mi ně co neřekla. Promiň te, prosím... Ta lé kařka řekla,
že jste mluvila o zkušenosti s blízkou smrtí, ale souč asně
tvrdila, že lžete... Víte vy vů bec, co se stane po dvou letech
vztahu? Freudiá n
Pravda je č asto př íliš jednoduchá , než aby se jí vě ř ilo.
>> Byla jsem studená , moje teplota klesla na 34,5, chtě la
jsem zemřít, v tom okamžiku bych proti tomu nic nemě la...
V nemocnici jsem nejprve 48 hodin spala... Na izolaci ostatně ,
mysleli, že má m ně jakou nakažlivou nemoc.
>> Už jsme o tom mluvili v Rosenbergu – cítíte ještě potřebu
o tom mluvit.
>> Ne, ne bezpodmíneč ně , přiná ší mi to jen špatné vzpomínky. Ano, zamilovanost pomine.
>> Jsem zase rá d, že se mnou souhlasíte. Víte, co tady
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dě lá me? Hledá me jmé no pro ná š vztah. Co vlastně byl KUS
NOČNÍHO NEBE? Freudiá n
>> Kus tmavomodré ho skla.
>> A Adelaide?
>> Dě lová koule.
>> Jak stará ?
>> Zhruba z roku 1620, odhaduji. Kdy byli Švé dové v Praze?
>> Kde je teď ?
>> V Bukové . Chybí mi.
>> Zajedeme pro ni v lé tě .
>> Ano.
>> Vy nedě kujete. Chtě l bych ale také do Kyjova, kvů li Sonkovi.
>> Ano, já taky. Proč ? To bych musela pořá d dě kovat, vy
č asto říká te krá sné vě ci. A co má m dodat k tomu, že jste mi
nevě řil? Nejste jediný, zvykla jsem si.
>> A? Freudiá n
>> Co a? Já to přesto zažila.
>> V Rosenbergu vá m to ale teď , po tom ú toku, vě ří každý,
mů žete do Rosenbergu kdykoli přijít.
>> Teď ne, ale možná v lé tě .
>> Taky dobře, to už tam nebudu, ale co říká te tomu, že jste
mohla zažít, před č ím jste mě la strach, že se to skuteč ně stalo?
Jednou při terapii jste mi řekla, že má te velký strach z teroru
a lidé v Rosenbergu od toho ú toku smý šlejí jako já .
>> To je vá š problé m, já zů stala stejná , jako před rokem.
Posledně jsem z Rosenbergu musela uté ci. Tó n tě ch lidí...
>> I když jste z Rosenbergu pryč , pořá d ještě kvů li vá m lidé
odchá zejí, legrač ní je, že teď používá te pojmy a slova jako dr.
dr... Ale nemů žete se do tě ch lidí vcítit?
>> To nemů žu, vy jste to předtím také nedě lali. Mě la jsem
tehdy strach, že se budete smá t, když řeknu, že nejvíc se bojím
teroru.

>> Tušil jsem, že si to budete myslet. Vá š bý valý manžel to tak 663
nevidě l. Freudiá n
>> To já vím, i kdyby vidě l Kašmír jako já , nikdy by to nepřiznal.
>> To si umím představit. A odkud víte, že jsem vá m to nevě řil? On
>> Od ně j.
>> Jakže?
>> Ano, řekl mi to, křič el to na mne: Tobě už nikdy nikdo nic
neuvě ří, jen mně ! Ani v Rosenbergu ti to nevě ří!
>> Odkud to vě dě l?
>> Jak už jsem řekla, od mé lé kařky.
>> To nesmě la, udě lá te s tím ně co?
>> Ne.
>> Ale já .
>> A jak na to chcete jít?
>> Vím, co myslíte. Ještě nikdy jsem vá m nepomohl, ale to se
změ ní. Musím jen říct, že jsem se vá s ptal, jak dlouho už víte,
že jsem vá m to nevě řil. Ten neurolog ostatně také říkal, že jste
to už vě dě la. Přenechte to mně . Freudiá n
>> Ale když o mě všechno víte, nejsem pak pro vá s jako
štvaná zvě ř?
>> Ne, vy ne. Axel, ten vá s taky docela dobře znal a stač ilo to
na 23 let – a kromě toho nevím všechno. Za vá mi stojí celý
Rosenberg a Markus. A co vů bec říká te na to, že už
v Rosenbergu nejsem?
>> Jsem rá da, že jste pryč od tě ch ženský ch.
>> Ale ně co ještě musím udě lat.
>> Co musíte udě lat?
>> Zapomenout celou tu bídu. Freudiá n
>> Rozumím a dnes več er jsem si vyhledala obleč ení asi tak
to nejošklivě jší, co tahle domá cnost nabízí. Vidě la jsem hodně
bídy.
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>> To jste ale mě la hodně co dě lat... to je ovšem jiná bída.
>> No ano. Bída je bída. Potřebujete získat odstup, cestu
kolem svě ta.
>> To mů žeme udě lat kdykoli. Možná má te pravdu, třeba by
mi to pomohlo. Vaše obleč ení je krá sné , jak to dě lá te?
Žena bez stylu nebude mít styl ani ve stylový ch šatech.
>> Postavím se před skříň a vymý šlím si vě ci, které potřebuji.
>> Takhle to dě lá te?
>> Ano, prá vě tak, a pak jdu a ty vě ci tam vě tšinou jsou,
přesně tak krá sné , jak jsem si je představovala.
>> To snad není pravda. Freudiá n
>> Ale ano, teď například potřebuji modré boty. Zjistila jsem,
že má m moc krá sné modré vě ci, ale jen modré tenisky.
>> S vysoký mi podpatky?
>> Ne, jak jste přišel na tohle?
>> Myslel jsem na vaši první knihu. Takže až příště přijdu,
budete mít modré boty?
>> Ach tak, New York. Ne, boty kupuji jen na perifé rii a teď
mé auto ně jaký č as nevyjede, protože to nedovoluje poč así.
>> To už taky víte? Má te krá sné auto, velké a se spojlerem.
>> Ano, má spojler, to se mi líbí.
>> Mně také . Rá d bych s vá mi šel nakupovat. Jste mnohem
dá l, než já . Zpracová vá te takovou rychlostí, až se jednomu
toč í hlava. V Rosenbergu prá vě nemají nikoho, kdo by s vá mi
udržel tempo, mezi pacienty ne a mezi terapeuty taky té mě ř nikoho. Proto jste se nudila. Nudíte se také se mnou? Freudiá n
>> Ne, nesmysl, s vá mi ne.
>> Když teď přijdete do Rosenbergu, budou k vá m zase
všichni tak milí, jako dříve.
>> Možná v lé tě .

>> Ale proč jste posílala tak ohavný pozdrav k vá noců m,
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před rokem?
>> Ten jsem posílala pilně , ně jak jsem se musela pomstít,
taky ty dva orgasmy a moudrosti od Sonky... Jak jinak jsem
vá m mě la uká zat, že mi jdete na nervy, když mi nevě říte
Kašmír? Taky Sonka skuteč ně byl své ho druhu pomstou.
>> A ta socha, kterou jsem musel vidě t denně ?
>> To bylo dílo pana Fahrmeiera.
>> Ano, a mně nezbylo, než vá s milovat. Víte vlastně , že jste
dnes mluvila o Kašmíru tak č asto, že už to ani nemusíte psá t?
>> Taky už to nedě lá m.
>> A já se vždycky ptal, podle jaký ch aspektů jste vyhledá vala
ty moudrosti. Markus musí bý t dobrý filosof, když se mu ně co
takové ho povedlo. A jaký je vá š postoj k Markovi? Co bylo to
nejkrá sně jší, co vá m řekl?
>> Na jaře...
>> ... dobře, že jste to onehdy neřekla. Říká te to příliš č asto,
ale uč íte a vychová vá te se sama...
>> ... se mne ptal, kterou z knih posledních deseti let považuji
za nejlepší.
>> Co jste odpově dě la? Rá d bych há dal.
>> Parfé m.
>> A co řekl on?
>> Že si to myslel, aniž bych mu to řekla.
>> Jak vlastně Markus vypadá ?
>> Je blond. Mnohdy, když jsem blond, jsme si velice podobní.
>> Líbíte se mi jako blondý nka. Mě la jste v Rosenbergu
trvalou? Freudiá n
>> Já ? Ne, ale moje vlasy si dě lají, co chtě jí. Rá no jsou vlnité
a odpoledne už ne. V lé tě budu zase blondý na.
>> Ach tak, tedy ta teorie souhlasí.

666

>> Co zase chcete říct tímhle?
>> Ach, to už také víte?
>> Ano, musím si dá t pozor, jinak mne pošlete do Haaru.
>> Tak rychle to nejde a existují vý jimky – kdepak kvů li
vlasů m do Haaru. Freudiá n
>> Díky bohu, tihle freudiá ni.
>> A Sonka? Co si myslíte o ně m? Freudiá n
>> Sonka není kniha, Sonka je č istá filosofie.
>> Teď chá pu, jste mnohem dá l, než jsem si myslel. Pak jste
se dá l lé č ila sama. Jsem mnohem více psycholog, než vy pacientka. Jste naprosto zdravá , geniá lní a já vá s miluji. Postavila jste se v životě každé vý zvě , proto jste taková . Ale já vá s
pořá dně nevidím, je to tenhle knoflík? A rozsvítil stropní
svě tlo.
>> Ano, já vá m onehdy taky nemohla pohlé dnout do oč í.
>> Ano. Já vím, kdy to bylo. Freudiá n
>> Chtě la jsem se vá s zeptat, zda se to „sladká “ vztahuje na
ty č tyři mě síce nebo jen na poslední hodinu.
Člově k by mě l mít ctiž á dost, nemě l by jí ale bý t posedlý.
>> Na celé ty č tyři mě síce, jen jsem rychle zapracoval sochu
svobody.
>> Tedy to nebyla jen moje mylná představa.
>> Ne, nebyla, jen: Vy patříte do Rosenbergu daleko více, než
já . Byla jste nejen sladká , všichni vá mi byli nadšení, se mnou
v č ele. Jste tak silná a zasloužíte si bý t milová na. Doufá m, že
mi brzy dá te příležitost vá m to doká zat. Jak jste vždycky na
všechno reagovala – sprá vně , nemá m pro to jiný vý raz.
A ostatní mi zá vidí, protože cítí, že mne také milujete. Freudiá n
>> Dě kuji. Tehdy po té hodině jsem s vá mi chtě la spá t.
>> Také dě kuji. Ale řekla jste mi, s objímá ním musíme ještě

chvíli poč kat.
>> No prá vě , to přece nejde, abychom spolu spali v místnosti
na terapii.
>> Souhlasí, vy jste také řekla „tady“, takže jste se mnou
prá vě tak chtě la spá t. Jak se vá m vů bec vede?
>> Každý den je nedě le.
Ovoce pozná ní stojí za to,
abychom kvů li ně mu opustili rá j.
>> Každou noc je nedě le, přes den přece spíte! To je krá sné ,
že to říká te, už jednou jste to řekla, pokaždé , když vá s chci
obejmout, se chvě jete. Chcete tedy se mnou spá t? Jste č asto
sama? Freudiá n
>> Já jsem rá da sama.
>> Ano. Jak vy to sdílíte... Vy jste už dá vno hotová , mnohem
dá le, než já . Já v poslední době pořá d ještě rozmý šlím, jak
před vá s předstoupit, a vy?
Spokojenost je kamenem mudrců ,
promě ň uje ve zlato, č ehokoli se dotkne.
>> A mně to všechno trvá trošku moc dlouho.
>> Prá vě proto! Když už jste mě la Sonku, chtě la jste se mnou
skoncovat. Freudiá n
>> Ale neudě lala jsem to, jak vidíte, ještě chvíli poč ká m.
>> A přitom se také zamilujete... Freudiá n
>> Ne... To už dá vno jsem.
>> Myslel jsem, že řeknete ne... Ano, to jste, jinak bych tady
nebyl.
>> Ano.
>> A jak DLOUHO?
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668 >> Od posledních vá noc. Breč ela jsem tady, milovala jsem
vá s, chtě la jsem bý t s vá mi. Ten byt tady jsem zařídila tak, aby
se vá m líbil. Všechno, co jsem dě lala, bylo kvů li vá m.
>> A samy vá noce?
>> Byla jsem sama. Ač koli, byl tady Sonka a já křič ela „no
do prdele“.
>> To zná m, u Sonky jsem také tak řval a chytal se za hlavu.
Freudiá n
>> To já taky.
>> A letos?
>> Budu zase sama. Ale to už nevadí, jsou to teprve pá té
vá noce, které trá vím v Ně mecku. Dinner for one jsem vidě la
teprve třikrá t, to jde, ne?
>> Ach tak, vy jste vě tšinou byla na cestá ch.
>> Ano.
>> Jste š̌tastná ?
>> Ano.
>> Pak je to tak, jste individualistka.
>> Cože??? New York, Mexiko City, Hongkong, Acapulco –
to byly moje vá noce.
>> Mluvíte o tom líbezný m tó nem, byla jste přece se svý m
bý valý m? Když je ně kdo individualista, je to ně co pozitivního.
>> Ano a ne. Pokuste se přece ně kdy slavit jako Evropan se
svý m mužem vá noce v Acapulcu nebo Hongkongu. To nejde!
Kromě toho jsme si kdysi taky rozumě li, proto jsem v Rosenbergu nechtě la mluvit o své m manželství, musela bych myslet i
na ty hezké strá nky a to jsem nechtě la. Teď s odstupem to
mů žu.
>> Proboha, souhlasí... Je to tak. Jsem rá d, že už nepracuji
jako psycholog, udě lal jsem u vá s tolik chyb.
>> To přece nevadí, přesto jsem se z toho ně co nauč ila, a vy
taky.

>> Dě lá te si ze mne legraci. Jak mluvíte o té příchylnosti ke mně .
>> To ale nechci.
>> Ano, já vím, ale vy jste mnohem dá l, než já . Já moc
přemý šlím a vy přijdete a prostě řeknete: Jinak to nejde. Když
si tak dobře rozumíme jako psycholog a pacientka, pak si
dobře porozumíme i v normá lním životě , nebo?
>> Ano, je to tak.
>> Tak si dě lá te legraci?
>> Ne.
>> Já vím. Jednou jsem chtě l jít domů kolem jezera. Doufal
jsem, že mne neuvidíte, spolehl jsem se na vaši slepotu. Freudiá n
>> Tak přece jste to byl vy, vidě la jsem vá s.
>> Doufal jsem, že mne nevidíte a pak jsem šel zpě t.
>> Souhlasí, chtě la jsem jít za vá mi, přesvě dč it se, že jste to
skuteč ně vy, ale to bych nedoká zala. Vy má te tak dlouhé nohy.
>> Patrně byste to zvlá dla, já nebyl schopný jít rychle.
A potom? Freudiá n
>> Pak jsem si myslela, že má m halucinace. Nemohl jste jít
rychleji. To je smě šné .
>> Ano, vy když nasadíte svou fantazii, jste ve své m živlu. Byl
jsem u jezera jen kvů li vá m, chtě l jsem vá s vidě t a potvrdit si..,
že se mi líbíte. Dnes jste ani neřekla, že jsem pro vá s moc
mladý. Freudiá n
>> Tak poslouchejte: Jste pro mne moc mladý.
>> Přesně to jsem říkal. Chtě l jsem se vá m ještě zmínit, že
jsem na klinice udě lal tu zkušenost, že když se tam sezná mí
dva lidé , z nichž jeden má před sebou už jen dva roky života,
i přesto spolu navá ží vztah.
>> To je dobře... Doufala jsem, že vá m je č tyřicet, bylo by mi
to milejší – ale takhle se taky nedá nic dě lat.
>> Je to všechno, co řeknete? Vypadá m tak staře? Dnes več er
jste byla pomě rně bez emocí, skoro jako v tom autě .
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Vidíme se naposledy?
>> Ne.
>> Co si myslíte o tom, co jsem prá vě řekl? Freudiá n
>> Na tuhle otá zku už je příliš pozdě .
>> Skuteč ně . Musím teď odejít, jinak to nezpracuji.
Nebo potlač ím. Nebo obojí. Freudiá n
>> A já ?
>> Vy stejně ... Tím „příliš pozdě “ jste mínila ná š vztah?
>> Jenom.
>> Už jen tolik: Skuteč ně jste č etla Kafku?
>> Ano, Zá mek a Proces, Promě nu ne.
>> Ale ano, jsem si jist, že jste to č etla.
>> Pojedná vá to o muži, který se promě ní v brouka a nemů že
se převrá tit – pak o jeho sestře a rodič ích?
>> Přesně tak, a jak se vá m Kafka líbí?
>> Velice, je třeba se jen trochu zač íst, potom ale...
>> Vy jste skuteč ně neuvě řitelná osobnost. Ztě lesň ujete
všechno, nejen tu inteligentní bestii – ta ale jste v první řadě .
Lidé jsou zvyklí, že inteligentní ženy vypadají jako uč itelky
a to není vá š případ. Jsem si jist, že má te kožené kalhoty.
>> Ano, rá da je nosím. K semišové bundě vypadají velice
dobře.
>> To si doká ži představit. Proto má te tak krá sné obleč ení,
vždycky utíká te před tou inteligentní bestií. To vá m ale nepomů že, já vá s prohlé dl – R. taky, ale akceptoval to, jen dokud
jste mu tím pomá hala, potom, když jste to chtě la využít pro
sebe, byl konec. Ten nič ema. Navíc jste sexy, až to dá l nejde.
Když jsem vá s vidě l se koupat, řekl jsem si, že s vá mi chci
spá t, ale jenom to, to by byla škoda. Chci vá s celou, nejen
jako ženu, ale jako celou osobnost. Chci jen vě dě t, zda jsem
vá s miloval před tou knihou nebo až po ní. Freudiá n
>> Já vá m to řeknu.

>> Chtě l bych vá s milovat v lé tě u jezera, na stejné m místě .
Byla jste tehdy tak zabraná do sebe, tak spokojená se svě tem
i sebou. Spojila jste mne ve svý ch asociacích s Eiffelovkou,
proč by to mě lo bý t asexuá lní? Není, Paříž a milenci, jasně .
Uká ži vá m Eiffelovku... Ale že taky ještě víte, že jsem se vá m
chtě l prezentovat jako hazardní hrá č ... Vyprá vě la jste to
ně komu? Freudiá n
>> Ne, proč ? Není to pravda.
>> Ale jak to, že jste byla tak rychle hotová ?
>> Nikdy jsem nebyla nemocná , jen jsem potřebovala pomoc.
>> To je toté ž, ale u vá s souhlasí, co říká te. Řekla jste,
že u vá s nezabere žá dná terapie, až teď je mi jasné ,
jak jste to myslela. Teď ještě chybí, abyste tu terapii dě lala kvů li
mně . Freudiá n
>> Ne, to jsem nedě lala, ani první, ani druhou.
>> Tak je to hezč í. A sprá vně , nemá m pro to jiná slova,
jakoby to byla promyšlená strategie. Ale není, prá vě to vá m
nikdo neuvě ří, že to všechno dě lá te intuitivně . Má te taky ten
pocit, že jste loni udě lala všechno sprá vně ?
Tady je celé mé tajemství:
Sprá vně vidíme jenom srdcem.
Co je dů lež ité , zů stá vá oč ím skryto.
>> Ano, to jsem udě lala.
>> Já ale ne.
>> Proč ?
>> Chtě l jsem s vá mi spá t, proto se na vá s pořá d ještě zlobím,
ale ne jako ve vě tšině případů proto, že bylo sprá vně , že jsme
spolu nespali. Mezitím už chá pu, že jste mnohem víc, než jen
ně jaká postelová zá ležitost. Freudiá n
>> Spal jste s ně ký m?
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>> Ne, zapomně la jste mi naordinovat přítelkyni. Tentokrá t
jste naordinovala sobě přítele a pak jste ještě řekla, že na mne
č eká te. Díky, že jste vydržela tak dlouho. Freudiá n
>> To neudě lá m, já nechci, abyste mě l přítelkyni.
>> Ano, prá vě , pak jsem tedy musel č ekat, až od vá s Kay dostane peníze. Chci s vá mi spá t, chcete to také ?
>> Ano, jen...
>> Já vím, má te blok. Protože na to do poslední chvíle nemyslíte, proto je vaše mysl tak jasná , ač koli říká te, že o sexu
smý šlíte jako muži. Ne, vy smý šlíte o sexu, jak to doká žete jen
vy – jako o ně č em bezproblé mové m. Sex je na to, aby č lově k
ušetřil za makeup. Má te pravdu a udě lala jste všechno tak
dobře, jak by to nedoká zal nikdo, kdo by si to chtě l vymyslet.
Člově k musí nejprve umě t chodit po zemi,
než zač ne s provazolezectvím.
>> Vy dě lá te všechno s takovou lehkostí, jakou ostatní lidé
nedoká ží pochopit a já vá s zbožň uji. Víte, proč jsem nechtě l,
abyste mi masírovala zá da? Freudiá n
>> Ano.
>> To také , ale kdo mi zaruč í, že jsou má zá da na 100 procent
č istá ? V Rosenbergu říkali, co je na tom, když si ně kdo koupí
auto. Nebo, ně kdo jí pomohl. Ti by nikdy nepřišli na tak geniá lní příbě h, jako vy. Jdete prostě do prodejny Hondy
a řeknete: Když jsme mě li peníze, koupili jsme tady č tyři auta.
Teď jsem ale rozvedená a peníze nemá m. A oni vá s pošlou k
obchodníkovi, u které ho si to auto ještě tý ž den koupíte. Nikdo
vá m nepomů že, ale divit se vašim špinavý m zá dů m, na to jsou
dobří. Mně se to velice líbí, obdivuji vá s.
>> Lezla jsem pod to auto, dívala se na podvozek... Já
>>Ještě ně co, všechno co jsem řekl, je pravda. Nejsem Axel,

ten sice v dané m okamžiku také vě řil, co vá m říkal, ale byl
příliš pohodlný a blá znivý, než aby to dotá hl do konce. Já si
vá s vezmu, kvů li Sonkovi, abych byl v jeho blízkosti, a abych
vá m myl zá da. Co se mnou chcete dě lat příště ? Freudiá n
>> Jít na prochá zku.
>> Jasně , pů jdeme. Když ale nepřijdu, nedě lejte prosím nic.
Ono už to tak bude v pořá dku, musím také vykonat ně co, co
nemá nic společ né ho bezprostředně s vá mi a vy jste řekla,
že ještě chvíli poč ká te.
>> Dě kuji.
>> Ještě ně co, líbí se mi, že mne nepotřebujete a přesto cítím,
že mne milujete. Je to šíleně ná dherný pocit. Když vá m nezavolá m, nemá to s vá mi nic společ né ho, jen marginá lně . Možná
to potrvá dlouho. Nevolejte mi prosím, já jistě přijdu. Co jste
řekla? Jako Eiffelovka že jsem vypadal a vy jste myslela, že
vyhlížím ně jakou mladou dívku? Odmítla jste myslet si, že
jsem přišel jen kvů li vá m. Jak byste vidě la ta loň ská setká ní?
Zač ně te u toho Vietnamce.
Marginá lní: okrajový. Marginá lie: pozná mky k textu na okraji
listů .
>> To jsem vá m chtě la uká zat, i když jste nepřišel: Mů j život
jde dá l. A taky ta pomsta se dvě ma orgasmy.
>> Pak tři tý dny v Rosenbergu.
>> Chtě la jsem s vá mi mluvit kvů li Inge, jak mne urazila.
O mý ch sochá ch říká , že je odlé vá m do forem a pak, že jdu
domů , protože jsem zdravá . A vy se mne ptá te, kde bych se
s vá mi chtě la setkat. Když jsem vá m řekla, že je mi to jedno,
nesetkali jsme se vů bec. O. K.
>> Potom?
>> Potom jsme se vidě li, na ulici – bylo to super.
>> To bylo opravdu super. Každá jiná by mi vyč inila. Vy jste
chladně nastoupila a odstartovala.
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>> Nezlobila jsem se.
>> Já také ne, zřejmě se přivítala naše ega. Bylo to jako pohlazení na duši, když jsme se setkali mimo terapii. Cítila jste
to stejně ? Co jste si ještě pomyslela při tom raketové m startu? On
>> Ano, ano, ano... Jen tak dá l. Ještě uvidíte, co z toho budete mít.
>> Pokud ná s ně kdo vidě l, byla to scé na jak z filmu. Myslíte,
že jsem se otoč il? A co z toho budu mít?
>> Nevím, ještě nikdy jsem nestartovala jako raketa, to bylo
poprvé v životě . Nebudete z toho mít nic!
>> Kvů li mně se takhle ještě nikdo nerozjíždě l. A potom?
>> No, pak přišlo o tři dny pozdě ji rozlouč ení. Mluvili jsme
spolu, ale jak, bylo to moc krá sné , stá li jsme také docela
blízko sebe, vy jste byl bosý.
>> Nebezpeč ně blízko. A kolega, který ná s pozoroval, nedoká zal zavřít ú sta. Ti se ještě budou divit. Freudiá n
>> Ano, myslím, že tohle setká ní mů že znamenat: Ať už spolu
mluvíme o č emkoli, je to ú plně jedno. Hlavně , že spolu mluvíme.
>> Přesně tak. Dá l. Freudiá n
>> Kantý na. O
́ , to nevím.
>> Ale já to vím. Přišla jste, abyste mi řekla: Hej, jsem tady
také ještě já , nejen fantó m. Vzala jste mne za ramena a
trošič ku mnou zatřá sla. Dá l...
>> Auto – předbě žné rozlouč ení.
>> Já bych řekl pě timinutová přestá vka.
>> Ano.
>> A nyní?
>> To ještě nemů žu říct. Co musíte udě lat?
>> Už jste slyšela slovo „Altneurose“?
>> Ne.
>> Nemů žu o tom mluvit, mohu vá m říct jen tolik: Představte

si, poslední hodina mi dala zabrat stejně , jako vá m. Když jste
byla hotová , přišla jste a řekla mi to. Já naproti tomu ještě
hotov nejsem. Když jsem vá m řekl, že ještě hotová nejste, myslel jsem sá m sebe. Jak jste to tak rychle doká zala? Cítila jste
se vů bec jako pacient? Odpovídá m: Ne, vidě la jste mne jako
kamará da, dokonce jste mi to řekla. Milovala jste mne od
zač á tku, pro vá s to ještě nikdy nebyl problé m, a sex – tam
prá vě má te svů j blok. A tentokrá t jste si sama naordinovala
přítele, to je hezč í. Freudiá n
Mimo postel neodpovídá m na ž á dné otá zky k lá sce nebo o ní.
>> Chtě la jste vů bec se mnou spá t? On
>> Ano, prá vě teď .
>> Dobrá , ale dřív?
>> Ne. Ač koli, jednou.
>> Já to vím, ale nestalo se to a vy prostě odjíždíte s lístkem
„mně se nemů že nic stá t, jen když budu zdvořilá a milá “
a má te pravdu. U jezera jste mne také vidě la jako Eiffelovku,
naprosto asexuá lně . Já tak rychle nepřijdu, myslím si, ale
vaše, ne, Sonkovo motto, si vezmu sebou: Když chci dě lat svou
terapii, musím zapomenout Freuda. Vy ho stejně nemá te rá da.
Vy si dě lá te sama svou terapii, po celý život, a nedě lá te ji
špatně . Nelíbilo se mi, když jste řekla: Jsem nelé č itelná . Teď to
chá pu a také mi to pomá há . Kdo je vlastně Monk? Freudiá n
>> Mů j šé f v nakladatelství Arabella.
>> Jsem si jist, že scé na, kterou popisujete ve své knize, i když
jste u ní nebyla, stoprocentně souhlasí. Zmiň ujete ho pak už
jen jednou a to, když vá s a Sašu pozval k tajný m pohovorů m.
>> Stal se pak šé fredaktorem.
>> Vy všechny muže srovná vá te s ním a ten, který propadne
vaším sítem, si za to mů že sá m. Já nepropadl, jsem rá d, když
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jej promítá te na mne. Byl ve vašem životě jediný m mužem,
takříkajíc supermuž.
>> Jak jen to souhlasí! Saša jednou řekl, Evo, ty to budeš mít
tě žké . Všichni vě dí, že tě Monk zbožň uje. Nezamě stnají tě ,
protože by se ptali, proč ti nepomů že. A při tě ch tajný ch pohovorech? Když se to pak dostalo na veřejnost, dě lali jsme se
Sašou šíleně překvapené . Přitom jsme to dá vno vě dě li. To bylo
moc krá sné . Já vá s obdivuju, jak to vysvě tlujete.
>> Koneč ně obdivujete také mou prá ci. A tenhle Monk, jaký
jste mě li vztah?
>> Obdivoval mne.
>> Ano, u ně j jste se nauč ila, že muž a žena spolu mohou
vyjít. A všichni muži kolem vá s usilují o takový vztah, aniž by
to vě dě li. Také já , také R. Monk je ve vašem životě tím opravdový m mužem. Jaký k ně mu R. mě l vztah? Freudiá n
>> Mluvil o ně m moc má lo.
>> A Saša?
>> Znali se od dě tství.
>> A Axel? Nechte mne přemý šlet. Říká , že je jako vy z
Mlč ení jehň á tek? Freudiá n
>> Ano, ano, ano.
>> O
́ , vy to se mnou skuteč ně doká žete. Jasně , muži u vá s
prochá zejí sítem jmé nem Monk a ono to funguje. Jsem rá d, že
jsem přišel.
>> Jsem rá da, dě kuji, tak by to mohlo bý t.
>> Tě ší mne, že obdivujete mou prá ci. Freud nebyl tak špatný,
jak vy si myslíte, přesto na ně j musím zapomenout, protože na
vá s se nehodí nikdo, vy má te svů j vlastní adat. Byla jste ně kdy
s Monkem intimní? Je ženatý ?
>> Ne, mnohdy jsme si spolu vyšli, ale nikdy jsme na tohle
nemysleli. Je ženatý, má dceru Lauru.
>> Zrovna na ně j R. nemohl žá rlit, protože Monk byl nejvě tší

ze všech milenců .
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>> Skuteč ně , myslím, že byl vě tší než vy. Jednou jsme stá li
proti sobě , jako vy a já . Řekla jsem mu, myslím, vyser se na to.
>> Jasně , tím byste všechno znič ili – sexem. On pak z toho
„ser na to“ udě lal „jsi zasraně chytrá , Knispel“. Proto se tak
radujete, že spolu nespíme, ale nebojte, to taky zvlá dneme.
Mluvil jsem s Markem. Je přesvě dč ený, že to doká žete a bylo
by smě šné si myslet, že já bych to nedoká zal. Proto si nic
nedě lá te z toho, že vá m ně kdo řekne: Miluji tě . To jste slyšela
tolikrá t! Obdiv je to pravé pro vá s, a já vá s obdivuji, ne až ode
dneška. Kde jste se vidě li naposledy? Musím z Rosenbergu odné st zá znamy o vá s. Freudiá n
>> Když jsem pracovala pro Focus. Skoro jsme plakali. Často
jsem jej masírovala.
>> A co se stalo onoho 15. zá ří? On
>> Tak ně jak mne nechal padnout, Saša souč asně taky podal
vý pově ď . Myslím, že ná s nechal padnout oba.
>> Teď jste palmovala.
>> Co to je?
>> A Saša? Dostane prá ci?
>> Taky jsem se jej ptala. Řekl, že u mužů je to trochu jinak.
>> To má bohužel pravdu. To, co jste teď udě lala, znamená
palmovat. Jste unavená . Já teď musím jít, jinak to nezpracuji
nebo potlač ím. Freudiá n
>> Já bych od vá s syndrom pomocníka dostat nemohla, protože mi nic nebylo, až na PTSD. Jen jsem chtě la pryč z
Mü llerstrasse.
>> Ano, přesně tak. Vy stejně ... Vy to umíte, držet pohromadě
ná dherné přá telství 20 nebo 25 let. Co říkal Monk o Axelovi?
>> Ach, jednou se mne na ně j ptal, řekla jsem: Nic to není a
nikdy z toho nic nebude. A jednou jsme byli v Hirschgartenu –
v lé tě jsme tam chodili každý den.

678 >> Pracovali jste vů bec ještě ? Je to pravda, že jste mě li myši?
>> Ano, 28, všechny pojmenované , v luxusně zařízené kleci,
byla tam i porodnice. Za kouká ní jsme brali peníze: Když
dě laly lá sku 50 feniků , za nově narozené 1 marku a se zá padem slunce pivo.
>> A co se stalo ten den?
>> Ach tak, byli jsme ve třech celý den v zahrá dce u pivnice.
Monk, já a Axel, nikdo nezavolal a tak jsme zů stali do več era.
Pak jsme se vydali k nakladatelství a Monk najednou povídá :
Knispel, přá l bych si, aby to s tebou nikdy neskonč ilo. Jsem
tá á k rá d, že jsi, chtě l bych s tebou pořá d chodit do
Hirschgartenu. Vzal mne za ruku a já mu slíbila, že to tak
zů stane navždy a ujistila jej, že se mi to s ním taky tak líbí.
>> A Axel?
>> Ten jen tak postá val.
>> Dá l?
>> Dá l? Vzali jsme se s Monkem za ruce a šli k nakladatelství.
>> A Axel?
>> No, ten tam pořá d byl. Nic.
>> Na jaké scé ny vzpomíná te rá da?
>> Když jsem mě la problé m, s autem nebo v prá ci, tak jsem
přišla a stač ilo říct, Monč íč ku, já tě potřebuju. Vždycky vyskoč il, bylo jedno, co dě lal, na nic se neptal a šel se mnou.
>> Ano, to paní Redd nemů že pochopit, že chcete jít s Axelem
do kina a vá š tehdejší šé f vá s vezme za ruku a řekne: Naší
Evič ce nemů že kino v pracovní době nikdo zakazovat. Milovala jste vů bec Axela?
>> Ne, myslím.
>> A když to „myslím“ vypustíte?
>> Ne. Ale už jste se mne ptal.
>> Chtě l jsem si bý t jistý.

>> S tím kinem, to nemů že chá pat nikdo. Ale to ještě nebyl
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Monk, když se stal šé fem, bylo to ještě horší. To mnohdy
přišel: Knispel, má m tady problé m. Pak jsem řekla, to zvlá dnem.
>> Teď si vzpomíná m, jak jste jednou přišla na stanič ní pokoj
a řekla, potřebuji psychologa. Stá li jsme tam s Ehrlichem, ten
taky hned vyskoč il. Já řekl, že už má m volno. Vy jste jen utekla
z operač ního stolu. Ještě chybě lo, aby vá s Ehrlich vzal za
ruku, šel s vá mi dolů a řekl doktorovi: To s naší Evič kou
nemů žete dě lat, operovat ji. Škoda, že jsem to pro vá s neudě lal. Ostatně , Ehrlich taky odchá zí z Rosenbergu. Freudiá n
Je dostateč ně zlé , ž e zná me minulost.
Zná t taky budoucnost by bylo ještě horší.
>> Ano, zrovna tak to bylo taky s Monkem, jenže jsme se obdivovali navzá jem. Mnohdy jsem u ně j sedě la a obdivovala
košili, kterou si sá m ušil. Pak říkal: Knispel, už toho nechej.
>> A on pak šel k vá m a obdivoval vaše vě ci?
>> Ano, přesně tak. Často taky říkal, ty to umíš líp, a poslal
mne fotografovat.
>> Aha, Slová k, kruh se uzavírá .
>> Ano. A když jsem se vrá tila z cest, musela jsem podrobně
vyprá vě t, to už byl rituá l.
>> Ale o Kašmíru jste nevyprá vě la? Freudiá n
>> Ne, to už jsem byla pryč .
>> Jak to bylo to lé to před Kašmírem?
>> No, chtě la jsem pryč z nakladatelství. Taky se mne ptal:
Opravdu to chceš? Řekla jsem, že chci.
>> Ale předtím už jste požá dala o rozvod?
>> Ano, v srpnu.
>> Vě dě l o tom?
>> No jasně , přišla jsem k ně mu a řekla: Už nemů žu. Chá pal

680 mne, před lety jsme prošli i jeho rozvodem.
>> Přišlo 15. zá ří.
>> Ano. Rá no jsem dostala oficiá lní vý pově ď , v poledne jsem
jela do Großhadernu, tam jsem se dozvě dě la o té roztroušené
skleró ze a pak jsem šla k Sašovi. Saša potom řekl, že Axel je
nanejvý š inteligentní muž a on že tady taky nezů stane, dá
vý pově ď se mnou. Vynadala jsem mu, to že nemů že, a on řekl,
že jde, to že uvidím. Že už se budeme setká vat jen soukromě .
Monk ná s oba nechal tak ně jak padnout.
>> Saša hledal pro vá s oba ná hradu za Monka. Nebo mu
Monk řekl, když odchá zí Knispel, tak tě tady taky nechci vidě t.
Nebo mu zavolal R.:Jsem tě žce nemocný, Evu si nechej. Nebo
vá s u sebe nechtě l jako rozvedenou, to se nikdy nedozvíme. A pak?
>> Potom nic. Zů stala jsem do 6. prosince a Saša mne pak
mý m auem odvezl na letiště .
>> Jakže?
>> To dě lal č asto, auto pak zaparkoval v gará ži v Mü llerstrasse.
>> Odletě la jste. Jeden tý den Paň džá b, pak tý den v Kašmíru
a na Silvestra jste už zase byla v Praze. A kde zů staly ty tři
dny v nemocnici ve Schwabingu? Tam jste byla o vá nocích?
>> Nejspíš.
>> A protože jste to nemohla vyprá vě t Monkovi, vznikla psychó za.
>> Ano, tak to patrně bylo.
>> Teď jsem tady já , s psychó zami je u vá s konec. Co bylo to
nejhezč í, co vá m Monk řekl?
>> Knispel, ty jsi zasraně chytrá .
>> Líbí se vá m to Knispel?
>> Ano, velice. Miluju lidi, kteří mne oslovují Knispel.
>> To přece jinak nikdo nedě lal.
>> Ale ano, Saša, ně kdy.
>> Ale jen ně kdy, to je 1,5. Teď dejte pozor!

Vstal a přešel tu dlouhou cestu pokojem smě rem k posteli, na 681
které jsem sedě la. >> Knispel, ty jsi tak zasraně chytrá , řekl.
>> Ach, bože!
>> Vy se chvě jete, třesete, proč ?
>> Nechtě la bych s vá mi spá t.
>> Proč , má te své dny?
>> Ne, já vlastně chci, ale ne teď a tady.
>> To já bych taky nechtě l. Pro tuhle soulož století si dojedeme do Garmische a vezmeme si ten nejkrá sně jší hotel. Axel
o tom jen mluvil, ale mně se to podaří.
Šel zase zpá tky, aniž by se mne dotkl.
>> Jednou jste mi vyprá vě la, že R. přišel do pokoje a rozšlapal tu hromadu knih o scientology – jak to bylo?
>> Velmi, velice hrozné . On knihy vů bec neč te a pak je
rozdupe? Nechá pala jsem to.
>> Co říkal? Freudiá n
>> Proč to č teš, když scientology odmítá š? Řekla jsem mu, že
to jsou kritické knihy. Přesto do nich kopal, až lítaly po celé m
pokoji.
>> Od koho byly?
>> Vě tšinou od Renaty Hartwig. Píše o svý ch problé mech s
ú řady, které se zabý vají sektami a tak dá le. Tehdy jsem to č etla
rá da.
>> A teď ?
>> Ne, teď už ne.
>> Rá da č tete knihy, kritické k církvi?
>> Ano, ale já č tu všechno. Zajímá m se o všechno možné , ale
to vy víte.
>> Zná te Herzoga nebo Stamma? Uvedl ještě ně kolik dalších
jmen, která jsem si ale nezapamatovala. (Glosolá lie)
>> Ne, to všechno mi nic neříká .
>> O. K. Víte, co je to VPM? Nebo PTS?

682 >> Ne, nevím.
>> A nelžete?
>> Hej, proč bych mě la lhá t?
>> Promiň te. Kdy dříve jste slyšela tuhle zkratku – VPM?
>> Ta bezcharakterní se vá s na to ptala v poslední hodině .
>> A co jsem řekl?
>> A kdyby to tak bylo? To jste řekl, když se vá s ptala, zda
jste u nich.
>> Tedy vaše pozorovací schopnost je enormní. A vy jste se
nikdy neinformovala? Freudiá n
>> Proč bych to mě la dě lat?
>> Ano, proč ? Ale jak to, že víte také vě ci, které vá s nezajímají?
>> To jsem pozorovala už ve škole: Vě ci, které jsem nechá pala nebo mne nijak zvlá š̌t nezajímaly, jsem si přesto zapamatovala, ně jak foneticky. Když jsem je pozdě ji potřebovala,
byly přítomné .
>> Tak přesně jsem to vě dě t nechtě l!
>> Proč se mne potom ptá te? Byl jste to vy, kdo s tím zač al...
Už nikdy to nedě lejte. Já nechtě la ani tu hypnó zu, tohle mi ji
připomně lo. A ten tó n!
>> Proč ?
>> Má m ně co proti manipulaci a moci.
>> O. K. Dobře, že jste to řekla. Vy mne vždycky přebijete.
Freudiá n
>> A co to bylo?
>> Co myslíte?
>> Předtím, než jste vstal, jste se mne ptal, proč č tu knihy
o scientolozích. A zda si doká ži představit, že by u nich byl Axel.
>> A?
>> Ne, i když mi jednou poslal polednici z Floridy, Clearwater.
>> Tam jezdí hodně lidí.

>> No prá vě ! A co to bylo, co jste se mne ptal, jestli zná m
toho Herzoga, Stamma a jiné ? Ne, nezná m nikoho kromě
Renaty Hartwig. A vy víte, že se zajímá m o všechno možné !
>> Dobrá . Kdy jste poprvé slyšela VPM?
>> Když o tom mluvila ta bezcharakterní.
>> Víte, co to je? Freudiá n
>> Ne.
>> Lžete.
>> Cože? Co si to zase dovolujete?
>> Promiň te, ale jak vy pracujete se svý m podvě domím, to je
ú žasné . Proto vá m lidi nevě ří, ale pokaždé vá s to zachraň uje.
>> Prosím. A neomlouvejte se pořá d. Diskutujeme a vy mne
mezitím už zná te dost dobře a víte, že nelžu.
>> Teď taky vím, co jste mínila, když jste u Řeka pově dě la
Leovi: Nedě lej žá dné chyby, které bych si pak mě la odpykat
já ... A ta hromada a ty knihy lítaly po celé m pokoji. Od koho
byly?
>> Vě tšinou od Renate Hartwig. Zajímá m se o všechno
možné , ale to vy víte. Prá vě jsem to říkala!
>> O. K. A vy skuteč ně nevíte, co to je VPM?
>> Ne, nevím.
>> A nelžete? Víte, co je to PTS?
>> Proč se mne na to pořá d ptá te? A vů bec, jaký m tó nem to
mluvíte? Přesně jako ten Axel, ten byl mnohdy zrovna tak
bezdů vodně zlý.
>> Kdy například?
>> Jednou jsem se sezná mila s ženou, chtě la jsem je dá t
dohromady... To byl opravdu rozzlobený.
>> Co víte o té ženě ?
>> Ach, nedá vno jsem jí volala, protože jsem si upravovala
telefonní seznam. Ale ona mi do telefonu řekla, že si nevzpomíná , byl to trapas.
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>> Bylo to to nejtrapně jší, co jste v poslední době zažila?
>> Dá se říct.
>> Prostě to zapomeň te. Jak se jmenuje?
>> To teď nevím, skuteč ně jsem to zapomně la. Irena mne
tehdy před ní varovala. Jednou byla ta žena u ná s a na balkó nu se tak vylekala, že je ta Mó da tak blízko. Divné , teď mne
napadá , Irena mi taky jednou řekla, abych ty knížky o scientolozích neč etla. Nerozumě la jsem tomu.
>> Mě la přítele?
>> Ano, psychologa s porsche a herpes genitalis.
>> Ně co takové ho se přece neříká !
Zuří – takž e ještě má ně jaké pocity. V tom okamž iku jsem
ještě nechá pala, byla to přece cizí ž ena.
>> Udě lala to ona!
>> A ten Axel se zlobil? Uklidnil se.
>> Ano, prá vě jako teď vy. Chtě la jsem je dá t dohromady.
Proto se zlobil. Podle mne bezdů vodně , protože ji neznal.
>> To mi nikdy neřekl!
>> Proč ? A co je PTS?
>> ... Prosím, to jsou vě ci, o který ch s vá mi zatím nemohu
mluvit. Rozumíte?
>> Ano. Ne.
>> Dě kuji. Ale č lově k nevyprá ví lidem, které dobře nezná , že
jejich přítel má herpes genitalis. Už jste ně co podobné ho
ně kdy zažila? Jste PTS a nevíte, co to je?
>> Ne, nevím to.
>> To není dů ležité ... Kdy jste to slyšela podruhé ?
>> Tam, kde jsem žila svů j předrozvodový rok, jsem mě la sousedku, ta vyprá vě la, že její muž má na penisu jaké si bradavice.
>> Proč to ty ženské dě lají? Freudiá n
>> To přece já nevím. Pravdě podobně se bojí o své muže, tak
je radě ji nakazí ně jakou pohlavní chorobou.

>> Tak dá l. Teď jste reagovala sprá vně . Monk Sašu zamě stnal 685
jen kvů li vá m, takříkajíc jako chodící encyklopedii a dě vč e pro
všechno. Vyprá vě jte o tom, jak jste jej vidě la naposledy.
>> To bylo, když jsem pracovala pro Focus. Potkali jsme se
na ulici, já šla s Doris a on s jedním redaktorem, který dřív
pracoval s R. Zastavili jsme se a objali. Zeptal se mne, jak se
mi vede. Vyprá vě la jsem mu o rozvodu... Bylo to ná dherné .
>> Ti druzí dva jako sekundanti a okna plná zvě davců .
>> Přesně tak to bylo. Víte, když se srovná vá te s Axelem nebo
se Sašou, s tím si nemů žu nic poč ít, ale patrně si do vá s promítá m Monka.
>> Ano, to dě lá te, co se zná me, a já to miluji. Proto si velmi
č asto připadá m starší, než jste vy, jeho bych rá d poznal.
>> To se dá zařídit, když mu řeknu...
>> Klidně to řekně te, stane se to.
>> ... že se s ním chce sezná mit mů j muž, pů jdeme spolu na
obě d nebo več eři.
>> Já bych ale rá d vidě l ty místnosti, kde se to odehrá lo. On
vá s miloval, podobně jako já . Freudiá n
>> Já vá s obdivuju, jak přijdete na ně co takové ho, to nikdy
nepochopím.
>> V každé knížce je zá pletka, ti dva, ti u vá s hledali Monka,
a č á steč ně také našli. Jenže: Nemů žete se vdá t na místě
ně koho jiné ho a Monk je vaše pravá lá ska.
>> To jsem nevě dě la, kdy jste na to přišel?
>> Už dá vno, s pomocí dr. dr.
>> O
́ , co k tomu dr. dr. říkal?
>> Když to nezveřejním já , udě lá to on. Freudiá n
>> A ty sexuá lní scé ny?
>> Ty jsou O. K. V té knize je všechno, celý rok jste mne
pě kně prohá ně la. Číst všechny ty knihy. A představte si, zná m
dokonce vaše oblíbené video. A potom Gandalf. Čím je pro
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vá s Gandalf?
>> Drogou. Odkud víte o tom videu? Od Wolfganga? (The
House of Game)
>> Ano, a v penthousu na vá s č eká Gandalf. Ale o ně č em
jiné m: Proč má te ně co proti moci?
>> Žá dnou nemá m a nesná ším ji.
>> Vy moc má te.
>> Jak to?
>> Když jste na mne zač ala křič et, zda to se mnou má te
opravdu zapotřebí, to byl vý kon moci, stejně tak, když mi
pořá d odporujete. Má te nade mnou moc, a jakou, jak jinak si
vysvě tlíte, že jsem u vá s a jím kokosové kari? Lé pe řeč eno
nejím. A jak se žije bez moci?
Vě dě ní je moc.
>> Docela dobře, moc je zbyteč ná .
>> To snad není možné , vy víte všechno. Já se ve škole informoval a mluvil s vaším školním psychologem. Vyprá vě l mi
o vá s všechno, taky to, že jste se setkali v Leopoldstrasse, s
jeho přítelkyní. Vyprá vě jte, jak vypadala. On říkal, že jste s ní
hned mluvila, jako kdyby jste se znaly už dlouho.
>> Ano, trochu přehá ní.
>> Jak přehá ní, kdybyste jí mě la přiřadit ně jaké povolá ní, co
by dě lala?
>> Dě vku. Já
>> Dě vky jsou nejlepší psychologové . Ale dě vka se neříká . On
>> Já vím.
>> R. usoudil, že žijete život Anais.
>> Já nežiji život nikoho jiné ho, jen svů j.
>> Já vím, ale on si to myslel. Zná te to?
>> Ne, ale vím, o č em to jedná .

>> Proč ? Neč etla jste to?
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>> Moc se to podobalo mé mu životu.
>> Opravdu, vy skuteč ně nezapomíná te nic.
>> Ano, ale existují i jiné knihy, které nemů žu č íst, například
od Ajtmatova.
>> Ale vy přece ve své první knize píšete o jeho romá nu.
>> To ano, ale ta knížka, kterou myslím, ta byla hrozná , tu
jsem č íst nemohla.
>> O č em to je?
>> O represá liích za Stalinova režimu.
>> Byla v ná zvu nadě je, stanice nadě je?
>> Ano, sprá vně .
>> Rozumím, to nemů žete č íst, to není kniha pro vá s. O Anais
existuje film, vidě la jste snad aspoň ten?
>> Ne, ten bastard mne nenechal.
>> Proč ? On
>> Pořá d mě volal. Jak bys udě lala tohle, tak nebo tak? To se
vyptá val k ně jaký m fotká m, pořá d jsem musela odchá zet od televize a nakonec jsem ten film nevidě la.
>> On nechce, abyste to vě dě la. Freudiá n
>> Co abych vě dě la?
>> No, on si myslí, že v Anais najde klíč k vaší osobnosti, ale
to se mý lí. Ví bů h, kdo mu dal ten tip, ale nemají pravdu, vy
jste víc Sonka, než ona. A taky, kdyby mě l pravdu, musel by
vá m dopřá t svobodu, kterou vá m nedal.
>> Ne, utlač oval mne, kde jen mohl. Jednou mi řekl, že to nepotřebuji č íst.
>> Tak mi dokazuje, že je příč inou vašeho odchodu. Pomá hala jste mu s fotografiemi č asto?
>> Často? Pořá d.
>> A on vá m pomá hal se psaním?
>> Ten mi ještě nikdy s nič ím nepomohl. K rukopisů m mi

688 vždycky jen řekl: Přeč tu si to, až to bude vytiště né . Ale pak jen
kritizoval a deptal. Nebo řekl: Jiní lidé píší daleko lé pe, než ty.
>> ???
>> No jasně , já vedle ně j nemohla žít svů j život. V tomhle
bytě s vá mi v žá dné m případě spá t nechci, protože jsem tady
mě la více sexu, než v manželství. Lpí tady, ale jinak nikde.
Mů žu s vá mi jít kamkoli, s R. jsem nikdy nespala v žá dné m hotelu na svě tě , ani na chatě ne a v Mü llerstrasse jen opravdu
má lokdy.
>> Obstaral jsem si všechny vaše č lá nky. Kdy jste s ním spala
naposledy?
>> 1989 v Budapešti. V manželství k sexu nedošlo skoro nikdy.
>> Teď jste ale říkala, že jste s ním nespala v žá dné m hotelu.
>> Taky ne, nešlo to. Byl to zase jen pokus po třech letech,
mě l narozeniny, u pokusu zů stalo. Myslím, že jsme spolu spali
nanejvý š č tyřikrá t.
>> To snad není možné ... Rozumím. Jak vypadal, když dostal
svů j zá chvat?
>> Mě l pě nu u ú st, oč i mu má lem vypadly z dů lků , hrů za,
mockrá t jsem mu říkala, bě ž a podívej se do zrcadla. Byl
brutá lní, nikdy se nedoká zal kontrolovat.
>> Nemocný je on, ne vy! Anais polykala sperma... Promiň te.
Freudiá n
>> To já nedě lá m.
Ach, tak proto se mi Axel vystříkal do ú st. Ti jsou všichni tak
nehorá zně hloupí.
>> Říká , že v Kašmíru došlo k ně č emu jiné mu, než k vá lce. On
>> Cože? To je hlupá k, myslela jsem, že to vyprá ví jen mně .
Psychopat na své duši nevidí ž á dné vady,
netouž í po změ ně .

>> Ne, já to zná m jinak. Vyprá vě jte, prosím.
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>> Mě la jsem strašné bolesti zad. My totiž do Srinagaru
nepřiletě li letadlem, ale spolu s dalšími č tyřmi pasažé ry si najali jeden R4, byli to Sikhové . Jako žena jsem celou dobu
sedě la uprostřed vzadu na takové vyvý šenině ...
>> ... kloubový hřídel.
>> Ano. Jak to víte? Vyprá vě l vá m to?
>> Musel mi to říct. Když tvrdil, že to nebyla vá lka, tak mi to
musel objasnit. A kloubový hřídel? Ně co vím i já . Jak je to daleko z Amritsaru do Srinagaru?
>> Nevím, jeli jsme velice dlouho. V horá ch jsou tam silnice
hodně špatné .
>> Přibližně ?
>> Tisíc kilometrů ? A potom, já nespala a byla celou tu dobu
pod napě tím, střelba, chlad od jezera, bolesti, chtě la jsem se
nechat masírovat. On sehnal masé ra a ten, když mne mě l masírovat, mne vždycky zezadu popadl za prsa. A ten gangster
ležel vedle v posteli a smá l se a já se nemohla pohnout. Mě la
jsem takové bolesti a ten Ind mi pořá d ohmatá val prsa.
>> To on řekl masé rovi, aby to dě lal. Nechal vá s zná silnit...
Přemý šlím, zda by bylo možné jej kvů li tomu žalovat. Všechno,
co jste od tohoto okamžiku udě lala, bylo v pořá dku, dě kuji
vá m, že jste se s ním dala rozvé st. Dlouho jsem přemý šlel, zda
to má m č i nemá m říct Maximiliá novi. To je tak zlé , stydím se
za ně j. Hledal u mne to mužské kumpá nství, které já mu nedal.
Maximiliá n a vy jste mu přece tolik pomohli! Co všechno jste
pro ně j udě lali! Tehdy jste se rozhodla, že se o ně j nepostará te, kdyby to potřeboval?
>> Ne, až o pě t let pozdě ji. A on je natolik blbý, že to vyprá ví.
Namísto aby mi přiznal moje trauma, říká radě ji, jaký je
hajzl? Ten idiot se sá m nič í? To mne vlastně nepřekvapuje. Vidíte tu malou jizvu na mé m horním rtu? Vždycky mi říkal: Tu
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jsem ti udě lal já ... Je hrdý na to, co mi způ sobil!
>> Mohl vá m v Kašmíru pomoci, abyste své trauma nedostala?
>> Jistě . Kdyby mluvil o mé m strachu nebo mne mohl uklidnit. Ale on jen řekl: Spi už koneč ně !
>> A kouřil trá vu. Kašmírský hašiš je velmi zná mý. Při terapii
jste vyprá vě la, že jste nežá rlila na Pat, ale odešla jste, protože
jste si myslela, že ji ně kdy přiveze do Evropy. Freudiá n
>> Ano, šlo mi na nervy to vě č né I love you, I need you,
I miss you.
>> Vy to říká te zcela bez emocí, to snad není možné .
Inu, jak jinak, tak jsem to taky převzala od té bestie.
>> Je možné , že kdyby mne vidě l jako rovnocenné ho partnera
a dovolil mi, co si dovoloval sá m, bylo by všechno v pořá dku,
ale pro ně j já se nikdy nemilovala, já byla jen dě vka, co roztahuje nohy. On ovšem miloval. A pak ty cesty. Když mne
potřeboval, vyklá dal, že jsem nejlepší, když mne chtě l ponížit,
řekl: S Pat se cestuje lé pe, než s tebou.
>> Když jsem č etl tu knížku o Bukové a to místo, kde Vě ra
opravuje psací stroj, bylo mi najednou jasné , že jste skuteč ně
mě la bý t její ná sledovnicí. Kdybych si navíc na místě té ženy
představil vá s, mohla ta kniha jednat o vá s.
>> To už jednou ně kdo řekl.
>> Kdo?
>> Teď nevím, kdo to jen byl? Zatraceně !
>> Chtě la byste toho č lově ka znovu vidě t?
>> O
́ , ano.
>> Udě lal vá m R. ještě ně co horšího, než Kašmír? Freudiá n
>> Ano. Kopl mne do břicha – v Americe. Tehdy jsem ale z
toho vinila sebe, protože jsem se nechala přemluvit, abych mu
pomohla s vý chodním pobřežím. A opustit jsem ho musela,
protože by ně kdy dal do dó zy na film heroin.

>> Proč ?
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>> Takový m způ sobem se mne mohl nejlé pe zbavit. Byla jsem
to já , kdo ty filmy vezl do Evropy. Ten vyč erpaný pá n si musel
ještě dopřá t dovolenou. Já ale musela pracovat.
>> Řekl, že to ně kdy udě lá ?
>> Ano.
>> Už nikdy mi nemusíte nic vysvě tlovat.
>> To nechá pu, ale prosím.
>> A jak vypadal vá š milostný život?
>> Ten prakticky neexistoval.
>> Je to vždycky tak: Ruka, která bije, neumí hladit. Víte,
proč byl tak žá rlivý ? Protože nemě l žá dné sebevě domí. Z toho
pramení také zá vist. Je to psychopat. Kde nakoupíme na tu
cestu?
>> Sportscheck. Vždycky, když jsem odjíždě la, musela jsem se
rozlouč it se všemi kvě tinami. Nikdy je nezalé val. Myslím, že se
mu sex ošklivil. Říkal, že to nepotřebuje.
>> Tenhle vů l... Kufr už má te?
>> Ne.
>> Má te alespoň vak na šaty?
>> Ano, ně co takové ho má m.
>> Existují i takové pytle na šaty, které vypadají jako kufr.
>> Já vím, ale obtížně se nosí.
>> Od nyně jška už nepotřebujete nic nosit. Koupíme vá m
všechno od MCM. Víte, vy jste mu to řekla opravdu sprá vně ,
že o ně j nebudete peč ovat. Proč byste to mě la dě lat? Škodil
celé mu vašemu životu. Chtě l bych mít vaše jmé no, Wilhelm
Lexa mi zní krá sně . Jak se budete jmenovat vy, to přenechá me
vá m – ač koli v knize musí zů stat Lexa. Tě žko to mů žete vydat
jako Eva. Nemá te ještě jedno jmé no?
>> Linda. Linda Wilhelm zní krá sně .
>> Souhlasím. Hlavně , když jste mi vyprá vě la, že lípa (Linde)
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je ná rodní strom Čechů .
>> Vy taky nic nezapomenete.
>> Ne, pokud jde o vá s, nic. Proč jste nechtě la vidě t, že má m
peníze? Freudiá n
>> Vadilo by mi to.
>> Chcete vů bec, abych je mě l?
>> Ne, mně nic nepřinesou.
>> Ano, to jistě , ale mně , co myslíte?
>> Je mi to vcelku jedno, za vá s mne to ale samozřejmě tě ší.
>> Nemluvila jste o tom s niký m?
>> Ne, s niký m. Co je mi do toho, to je vaše osobní vě c.
>> Kromě toho jste to nevě dě la. A teď ?
>> Je to svý m způ sobem příjemné . I když nechci, abyste mě l
tak moc peně z.
>> Skuteč ně jste o tom s niký m nemluvila?
>> Vždyť vá m to říká m. Ani jsem to nevě dě la.
>> Přesně to ale řekl Maximiliá n Jennifer, mluvila jste o tom
s ním?
>> Ne.
>> A na več írku? Co jste Maximiliá novi řekla?
>> Jsem rá da, že jsi.
>> Ně co takové ho se neříká .
>> Ano? A co se říká ?
>> Teď nevím, nechte mne přemý šlet.
>> Ach, vy si dá vá te na č as, ale já si žá dný č as
dopřá t nemohla.
>> Má te pravdu, ale já jsem tak ně jak hotový, promiň te.
>> Nemusíte se pořá d omlouvat. Povídá me si, nedě lá te mi nic
zlé ho, jste při tom všem ještě i svý m způ sobem milý.
>> To doufá m. Ale vy jste taky docela milá , přesně jako ten
Maximiliá n. Mě la jste na sobě hezké šaty. Říkal Maximiliá n.
>> To byly moje univerzá lní šaty. Nejsem zahořklá a vaše pe-

níze nepotřebuju. Miluju vá s i tak, je to opravdu příjemné , ale
já vá s miluju i bez peně z.
>> Já vá s tak miluji, dneska več er jste toho řekla tolik, vě ty,
které už řekli jiní lidé a přitom jste s nimi nemluvila, to nechá pu.
>> To snad nevadí, nebo? Na to si musíte zvyknout... S tím
musíte žít, zasmá la jsem se.
>> Ach bože, já už se tě ším na dobu s vá mi. Ano, s tím bych
chtě l žít. Freudiá n
>> A já bych chtě la, abyste se víc smá l.
>> Skuteč ně milujete mů j smích?
>> Moc. Mě la jsem radost každé rá no, když jsem vá s slyšela.
Mnohdy jsem seprobudila a slyšela, jak se smě jete, to bylo
ná dherné .
>> Teď jste mi darovala své slů vko „ná dherné “. Když se nad
tím zamyslím, vlastně spolu žijeme už od mínus 1 sekundy.
>> Ano, ano, ano. Miluju vá s.
>> Já vá s také , nepotřebujete nic č íst. Promluvíme si o tom,
až se vrá tím. Vy stejně víte všechno.
>> Nerozumím.
>> Ale já vá m ano. Kdybyste vě dě la... Vy prostě víte všechno
dopředu, proto žijete a neč eká te. Jste aktivní, víte od zač á tku,
že vá s miluji, vy mne také milujete od zač á tku, proto jste tak v
pohodě . Jen dá vá te pozor, abyste naším vztahem netrpě la, to
je jediné , co si hlídá te. A když zač nete trpě t pro zá vist druhý ch, kteří nepřiznají, že vá m zá vidí, skryjete, proboha, naši
lá sku a řekně te: Má m ho velmi rá da. Neurologovi a paní
Fuchs to říct mů žete, protože to jsou jediní dva lidé , kteří vá m
nezá vidí. Proto si vá s chci vzít, protože jen přá telé zů stat nemů žeme. Vy byste nemohla žít s tou lidskou zlobou, to byste
mne radě ji nechala. Freudiá n
>> Ano, obdivuju vá s, miluju vá s.
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>> Velmi č asto jsem se ptal, jak to lidé doká ží, bý t na vá s tak
zlí. Doká ží to, protože je pohá ní ZÁVIST, a to je ně co, co vy
nemá te. Mrzá k bez zá visti a Monk z toho udě lal Knispel.
Celou dobu jste mě la na své straně jen dva lidi. A pohá ní vá s
„Otto“. Kromě toho si zapamatujte, když je na vá s ně kdo zlý,
bojí se vá s, zasmá l se.
>> Tři. Dě kuji.
>> Koho ještě ?
>> Vá s.
>> To je pravda, také jsem vě dě l, že se nezajímá te o mé
peníze.
>> Nerozumím tomu všemu. Já
>> To vá m vě řím, ale to jste vy... Všichni říkali, že s vá mi
má m postupovat pomalu. A Markus?
>> Ne, kdybych to ně komu vyprá vě la, řekl by, že jdu po
vašich peně zích a to nesouhlasilo a nesouhlasí. Chtě la jsem
vá m ještě říct, jak jste jednou tvrdil, že jsem silná žena: Ne,
jen vá s miluju. Já
>> Já vím, mě la jste takový vý raz v oblič eji, tak smutný, bolestný, tehdy jsem nevě dě l, co s tím. Řekl Sonka také ně co podobné ho? Já vá s taky jen miluji.
Síla je lá ska bez zá bran.
>> Je to krá sné , a když jsem v autě pustila vaše ruce, dostala
jsem strach, že je budu chtít držet vě č ně .
>> Aha, test s rukama. Já vá s také miloval. Ten chlad, který
z vá s na mne dý chal v té pě timinutové přestá vce, ten byl
příjemný a líbil se mi, to byla ta teč ka nad „i“: Nemiluje moje
peníze, má zase své ho Sonku a je nejš̌tastně jším č lově kem na
svě tě . Tady nic neudě lají ani milió ny.
>> Ach jé , vy má te milió ny?

>> Ano, zná m pá r... Mů žu je rozdat, pokud vá m to je milejší.
>> Ne, peníze č lově k musí mít.
>> Co jste si myslela, když ten neurolog řekl, že má m své
vlastní peníze?
>> Já to nezmě ním... A co je mi do vašich peně z? Nic.
>> Ano? Tedy mne budete milovat i s peně zi?
>> Přesně tak.
>> Vy jste víc než hotová , vy jste nadžena, super č lově k.
Pijete pivo?
>> Ne.
>> Pak se budete hodit do naší rodiny. A Budvar?
>> Ten mi chutná . I ten americký Bud.
>> Budweiseru by se vlastně mě lo říkat ženské pivo. Co myslíte, proč to tak je?
>> Nechutná tak hořce.
>> Proč ? A zná te č ínské pivo?
>> Ano, moc dobře chutná Zchintao.
>> Vá š byt není ký č ovitý, pro mne zač íná ký č papírový mi
kvě tinami.
>> Zvlá štní, kdyby se mne ně kdo ptal, řeknu toté ž.
>> Kdy jste mne v tě ch dvou letech milovala nejvíce? Freudiá n
>> Když jste, jak jsem si myslela, telefonoval domů . Chtě la
jsem bě žet za vá mi a vzít vá s za ruku. Nebo když jste s přítelem odjel na víkend, to jsem vá m chtě la říct: Tě ším se na pondě lí. A vlastně vždycky, když jste se smá l. Bylo to moc krá sné ,
bý t probuzena vaším smíchem.
>> Já vá s miluji, ale bohové vá s milují také . Dokonce kvů li
vá m vedou vá lky. Dnes več er jsme ale nemluvili o jedné
dů ležité vě ci.
>> Já vím.
>> Jistě to víte, co jste si tenkrá t myslela?
>> Chtě la jsem získat odstup, moje podvě domí mi řeko, že
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696 jsem zašla příliš daleko.
(Při terapii jsem jej v jedné hodině třikrá t oslovila doktore.)
>> Přesně tak, ještě nikdy jsem nepotkal nikoho, jako jste vy.
Vy jste Maximiliá nový m protikladem. Víte, co mi vyprá vě li na
dá nské m konzulá tu ohledně vaší zamilované knihy? Je to
horší, než Kafka. Který gé nius má tohle jako oblíbenou knihu?
Řekl jsem, že moje žena. Gratulovali mi. A přitom jsem jim
řekl, že jste ji č etla, když vá m bylo 18. Ohledně R. nechá me
rozhodnout Maximiliá na. Ostatně , vy se chvě jete, jen když vá s
chci obejmout.
>> Ano, protože to taky chci.
>> Poprvé se obejmeme v Garmischi, teprve potom vá m uká ži
penthouse. Ale kde uká ži, nastě hujete se. Freudiá n
>> Myslíte, že budu lé pe bydlet poblíž ná draží?
>> Kde budete pro penthouse nakupovat?
>> House&Garden
>> Vy má te stejný vkus, jako já . Kde je ten obchod?
>> Ve stejné m bloku, jako byl mů j zubař, vedle Siemense.
>> Už jste tam byla? A proč už vaším zubařem není?
>> Ne, tam jsem nebyla ještě nikdy.
>> Tak tam pů jdeme spolu, já tam taky ještě nebyl. A ten
zubař?
>> Ach, když jsem mě la moped, mohla jsem tam jezdit, teď
tam nemá m kde zaparkovat.
>> Vy opravdu nerada veřejnou dopravu, ale ten prach na televizoru odstraníte.
>> Proč jste vů bec byl v Mü llerstrasse?
>> Musel jsem to slyšet i z druhé strany. Co říká te na to, že
jsem tam byl? Freudiá n
>> Nic, nemů žu vá m to zakazovat. U té lé kařky jste byl taky?
>> Ano. A u Vá clava.
>> A u Detlefa, to dokonce vím.

>> Vidě la jste mne?
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>> Ne, ale slyšela. Proč to dě lá te?
>> Hně vá te se?
>> Ne, nemů žu vá m to zaká zat, je to vaše vě c. Ale byli jsme se
spolu najíst, to jsem vá m přece mohla říct, co jste chtě l vě dě t.
>> Jana je skuteč ně ta, která volala k Detlefovi. Jana pracuje
v Blesku.
>> Jana? Tam se hodí. Proč mi to neřekl? A proč na mne byl
tak zlý ?
>> To bylo kvů li mně .
>> Proč kvů li vá m, to nechá pu.
>> Řekl jsem mu, že mne milujete.
>> Ano? A co je na tom špatné ho?
>> Nevadí vá m to?
>> Proč by mi to mě lo vadit? Co ten si o mě myslí, to je mi
jedno. Ehrlich mne ještě v Rosenbergu varoval.
>> Cože? Jak to? Freudiá n
>> Řekl: S vaší prací to nevyjde. A zda prý nechci rovnou
zů stat pracovat v Rosenbergu. Ten prach... Když jste tady v
sedm nebyl, šla jsem ke skříni a oprá šila ji. Myslela jsem na to
celé odpoledne a pak jsem to udě lala. A ně jaký prach spadl na
televizi.
>> Takříkajíc, když nepřijdu, alespoň si oč istíte vršek skříně .
Jiná by se postavila před zrcadlo a vy uklízíte. A tak veliký zas
nejsem. Ta skříň mi připomíná Sigmunda Freuda, vzala byste
ji sebou? Tentokrá t ale ji nemusíte sestavovat, nemusíte ani
nic tahat. A kolik chcete uklizeč ek, tři?
>> Přesně , televizi č istím č astě ji, ale tu skříň ... A postavit se
před zrcadlo? Vím, jak vypadá m. Nepotřebuji žá dnou uklizeč ku.
>> Skuteč ně jste si myslela, že nepřijdu? A mů žete bý t klidně
krá sná , protože vá s miluji. A uklizeč ku mít budete, ať chcete
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́ , teď jsem udě lal chybu.
>> Jakou chybu? Ach... Ano, nebyla jsem si jistá , kromě toho
jsem si myslela, že přijdete, když si oblé knu ně co ošklivé ho.
>> Slibuji vá m, že příště zatelefonuji, než přijdu. Pak byste si
oblé kla ně co jiné ho?
>> Urč itě , kdybych se tě šila.
>> Promiň te... Jasně , nemohla jste se tě šit.
>> Ale prosím vá s, už to nedě lejte, já nechtě la ani tu hypnó zu
a s tím VPM se mi to taky nelíbilo. A jakou chybu?
>> To vá m nemů žu říct. Proč jste tu hypnó zu nechtě la?
>> Má co dě lat s manipulací a mocí a já obojí nemá m rá da.
>> Už nikdy to neudě lá m, vy si to nezasloužíte.
>> Dě kuji. Necítím se při tom dobře.
>> Poslední vě c: Opravdu jste řekla, polib mi prdel s tou tvojí
blbou svatbou?
>> Ano, řekla.
>> To je šílené , to vá m nikdo neuvě ří. Nikdo by si to nedovolil, a pak jste ho ještě chtě la přejet.
>> Jak to?
>> No, psala jste přece, že jste ho vidě la na ulici a mě la chuť
do ně j najet.
>> To jsem tam napsala?
>> Když jsem to č etl, pomyslel jsem si, že jste tu knihu ne
psala sama.
>> Ale ano, jen jsem na tohle zapomně la.
>> Vy jste zapomně la to nejdů ležitě jší ve své knize? Freudiá n
>> Proč je to dů ležité ?
>> Protože jste s ním zú č tovala. Už vá m nesmí zkřížit cestu,
jinak byste jej mohla taky zabít.
>> Ano, byly chvíle, kdy jsem jej zabít chtě la.
>> Nechá pu, proč vá s on a taky jiní vždycky chtě li okrá dat.
Vezme vá m vaší oblíbenou knihu, ostatně , ta knížka Poslední

dá nský rytíř nebyla nikdy přeložena do ně mč iny.
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>> To je logické , že mne chtě jí okrá dat, když R. všude vyprá ví,
že kradu. On má vždycky pravdu, mi totiž nikdo nevě ří. Ženské
v Rosenbergu dokonce podně covaly Nina, uklizeč e. Kvů li
mé mu prasá tku.
>> Proč ?
>> Ale, říkal, že mu připadá příliš krvavé .
>> A jak víte, že ho navá dě ly? Freudiá n
>> Nin vyrostl ve Vietnamu, ten je zvyklý na jiné vě ci, než je
trochu č ervené porcelá nové prasá tko.
>> Vy svý ch zkušeností využívá te také ve své m životě tady,
proto jste mu řekla: Tu barvu odstraním jenom kvů li tobě .
>> Ano.
>> Tak vy tedy nejste fixovaná na znač kové zboží, kupujete,
co se vá m líbí? A kde si koupíte nové spodní prá dlo?
>> U Becka.
>> Povoleno. Ale je pozdě , já vstá vá m v šest rá no. Ovšem ty
vě ci, které dě lá te, ty jsou tak rozmanité . Nemusíte spá t, když
vá s v noci napadají tak krá sné vě ci. A vaše přítelkyně , Rita?
Jak dlouho ji zná te?
>> Ach, 20 let, ale ona nepatří k tomu spolku. Sice č etla mou
knihu, ale nemá k tomu vztah.
>> To je přece jedno.
>> No prá vě .
>> Jednou jsem vá s vidě l v Rosenbergu, kam jste šly? On
>> Jely jsme do Rosenbergu a tam jsme si daly víno. I když
Rita k ně mu pořá d ještě pije tvrdý.
>> Jste si podobné . Pozoroval jsem vá s, jak jste se pozdravily, obě jste mě ly pruhované trič ko, myslím, že vy č erně a
Rita modře.
>> Ano, to se ná m stá vá č asto, zná te přece mou žlutou bundu,
Rita má podobnou, když si ji oblé knu, je jisté , že Rita má svou
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>> To jsem ještě neslyšel, nedomlouvá te se?
>> To jistě ne.
>> Nikdy byste neklesla k ně č emu takové mu, jako domlouvat
se, v jaké m obleč ení pů jdete na víno. O
́ , nechte mne ještě jednou citovat z vaší knihy: Sedíte tedy v podobný ch vě cech, vá m
je to trapné , pijete víno a povídá te si o tom, že jste vlastně nemě ly vychá zet, protože není č tvrtek.
>> Souhlasí. Miluju vá s!!!, zasmá la jsem se.
>> Ach, to mne tě ší, že mne milujete! Pak mne chá pete, jak
vá s při každé m vašem krá sné m ná padu miluji? Ten slib byl
neplatný, musím zase citovat Axela: V životě už mi nemusíte
nic objasň ovat, vě řím vá m každé slovo. Vezmu si vá s, ně kdo
jako vy nesmí zů stat svobodný. Axel to nedotá hl do konce, já
to udě lá m. Koho byste si vzala, kdybyste si nebrala mne?
>> Nejspíš své ho syna, zasmá la jsem se.
>> Ale on přece není vá š syn, navíc by to byl incest, usmá l se.
>> Ano, já vím, říká m jen, že jsou všichni tři mé dě ti.
>> Kolik mu je?
>> Jako vá m, a je taky takový urostlý chlap, jako vy.
>> A vy jste s nimi vyrostla?
>> Ano, pomá hala jsem je vychovat.
>> Jaké to bylo?
>> Moc krá sné , ač koli jsem tomu druhé mu jednou dala políč ek.
>> To je špatné . Freudiá n
>> Dokonce moc, protože doma nikdy nebyli biti.
>> Odpustil vá m to?
>> O
́ ano.
>> Urč ovali jsme kytky a jednou, když jsem modelovala
Krista, křič el Gottl, když jsem jej musela odříznout od pracovní plochy: Nedě lej to, to ho bolí! A č erty jsem schovala
pod skříní, nevidě li je, ale taky mi nevě řili, že jsem nic neu-

dě lala, když přišli ze školy domů .
>> Chcete si mne vů bec vzít?
>> Ano, chci.
>> To bylo č isté dost, vyprané v Persilu. Možná bě lidlem.
Jací jsou ti dva?
>> Chlapeč ek je jako bů h a ten druhý jako ď á bel, tak jsou
rozdílní, přič emž se ten ď á bel jmenuje Gottl.
>> Chlapeč ek? Teď je mi všechno jasné . Freudiá n
>> Ne, nic vá m není jasné , všichni mu říkají Bubi.
>> A jak se skuteč ně jmenuje?
>> Erwin.
>> A toho byste si vzala?
>> Ano, ač koli nejprve bych si chtě la vzít jeho otce.
>> Vždyť to říká m, musím jednat rychle. Vy byste si vzala
celou tu rodinu, pak je to jedno, koho si vlastně chcete vzít.
Axel byl přece jednou na chatě , jaké to bylo?
>> Špatné . Přišel, přivedl sebou tehdy přítelkyni, kterou jsem
mu dopředu vymodelovala a na Silvestra sedě lo při več eři
třicet lidí: vedle mne mů j muž, na druhé straně mů j milenec
a naproti chlapeč ek. Ně kdo se ho ptal, odkud se zná me a on
řekl jasně a zřetelně : Eva je moje nejlepší přítelkyně . S takový m pohledem... Ne, tě ch, rozvodů a krachů , co potom
ná sledovaly!
>> Proč ? Také vá š rozvod? Kolik vá m tehdy bylo?
>> Ne, mů j ještě ne. 33, jemu 22. Teprve po vojně přišel k
ná m do nakladatelství Arabella, ale přemý šlejte přece: Ti,
kteří vě dě li, že ten, kdo sedí vedle mé ho muže, je mů j milenec
– a to byli všichni, taky Axel – ti na mne dostali takovou zlost,
že ji mohli odreagovat jenom tak, že vynadali své mu partnerovi. Axelova přítelkyně , myslím, ta zmizela hned. Mě li jsme
plné ruce prá ce, jak jsme kamará dy odtrhá vali od sebe. Když
se trochu uklidnili, přišli ke mně a řekli: Já sem vů bec nechtě l
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– ale tó nem, který vlastně znamenal: Jak si mů žeš dovolit tři
muže?
>> To bylo v zimě po tom lé tě v Hirschgartenu?
>> Možná .
>> Chtě l vytrestat Monka. A přitom zasá hl vá s. Hlupá k.
A Saša?
>> Ach, Saša přišel, přenocoval na chatě sá m. Tehdy jel na
motorce do Verony podívat se na Aidu a řekl: Nevyprá vě j nikomu, že má š tak krá snou chalupu.
>> A ty myši, ty mi nejdou do hlavy. Co se s nimi stalo?
>> Mnohdy jich pá r uteklo mřížemi, proto ná m domovník
nařídil je dá t pryč . Dala jsem je do krabice od bot a vymě nila
v obchodě za dvě pě nkavy. Ty ale byly hloupé a ani
rozmnožovat se nechtě ly. Tak jsme je za bednu piv nechali
Reinhardovi. To je všechno.
>> A Miki, ta smě la sebou?
>> Ano, ale přesto jsem ji sebou nebrala č asto? Ale Monka
milovala víc, než mne, myslela jsem si mnohdy. Jednou jsem
u Monka sedě la se Sašou, jen tak, nikdo nemluvil, a najednou
přišla dovnitř.
>> Kde byla?
>> Ach, musela všechny pozdravit nebo v kuchyni, nevím.
Prošla tedy dveřmi a pak přeskoč ila jeho psací stů l. Letě la
a letě la, až mu přistá la na klíně . Se Sašou jsme přihlíželi.
Pořá d ještě nevím, jak to bylo možné , přece to nebyla žá dná
koč ka. Monk ji miloval. A ona milovala jej.
>> Tak jste se Sašou vidě li lé tajícího psa. Ach, ostatně ,
pozdravuje vá s Mikeš, ten si mne tak oblíbil, až jsem žasl,
pořá d se držel při mně . R. sice říkal, že to dě lá u každé ho,
ale to jsem mu nevě řil. Ach tak, umí se smá t.
>> Vzal jste ho do ná ruč e?, polož ila jsem si ruku na srdce.
>> Ano, u vašeho mopedu, je šíleně milý, ještě nikdy jsem ta-

kovou koč ku nevidě l, to byla lá ska, obdivuji vá s, že doká žete
žít bez ně j. Ostatně , vá š moped – taková symbió za, ne, nemě l
jsem slov. Mikeš se na mne usmá l. Ptal jsem se, zda jste mu
dala ještě jiné jmé no, kromě Mikeše. R. už to nevě dě l. Říkal,
že zní č ínsky. Myslel jsem, že od vá s taky dostanu č ínské jmé no.
>> Ano, on se smá t umí. Ty loň ské č tyři mě síce s ním, ty byly
tak krá sné , letos bych si ho zase rá da vzala, ale myslím, že R.
nikam nepojede. Říkala jsem mu Puchipu. On je ně co
zvlá štního, totiž mainecoon.
>> Víte, kdo to je tycoon?
>> Ne, kdo?
>> To není dů ležité . A mainecoon?
>> To je na vý chodním pobřeží U. S. A., Lobstercounty se tam
říká , a coon, to je jmé no koč ek, jako Mikeš. V Maine by se
vá m líbilo, je to jako ve Skotsku.
>> To už jste ně komu říkala.
>> Ano, Severinovi.
>> A jaký vztah má te k Severinovi?
>> Ach, tenkrá t bych se spojila i s ď á blem, využila bych ho
jako odrazový mů stek. Ale jak to víte? Aha, R. vá m to vyprá vě l. Udě lala jsem chybu, že jsem po rozvodu zů stala
v Ně mecku. A teď nedostanu ani kocoura, když neodjede.
>> Myslím, že bohužel neodjede. Ale mohl by fotografovat
naši svatbu.
A tak jsme tam sedě li, dva jasnovidci. Ten bastard ná sledující
rok skuteč ně neodjel, poprvé po třiceti letech.
>> To nechci.
>> A já také ne, a s vá mi poprvé spá t nebudu v penthousu.
Pojedeme do Garmische, zná te tam ně jaký hotel? R. skuteč ně
nená vidí ženy, víte ně co o jeho dě tství?
>> Ano, nená vidě l svou matku, přesto pro ně j byla svě tice.
V dě tství musel zažít strašná muka, podle toho, co vyprá vě l.
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Především ale nepoznal lá sku.
>> Přesně tak to je. Vy víte skuteč ně všechno. Jeho matka
jako matka selhala. Vyrostl R. v Praze? Vá žně jste neč etla
žá dnou knížku od Wolfganga?
>> Vždyť vá m to říká m, neč etla. Ten vyrostl na venkově .
>> Já vá s miluji. Musím zas citovat: Jste geniá lní. A jaký
vztah jste mě la k jeho matce?
>> Nebyla dobrý č lově k. Jednou řekla R., přede mnou, že si
mě l vzít Ivanku odvedle. To už jsme byli manželé dvaná ct let.
>> A Peer? Freudiá n
>> Á ch, to už taky víte?
>> Kalina k ně mu skuteč ně šla a vyprá vě la mu o vá s, nedivila
jste se, když jste na več írku sedě la vedle ní?
>> Jistě , ano, nedá vno jsem ho potkala, myslím, že jsem mu
neřekla, že jsem se přestě hovala, řekl, že teď zů stane
v Mnichově a uvidíme se č astě ji. Pak jsme se přá telsky
políbili.
>> On se na vá s nezlobí?
>> Proč ? Protože mu Kalina vyprá vě la, že jsem ho milovala?
>> Ano. Víte, co má me společ né ho?
>> Kdo?
>> Peer a já . (Mají stejnou barvu oč í, freudiá ner je ale
zřejmě bohatší.)
>> Ne, to nevím.
>> To není dů ležité . A ten hotel v Garmischi?
>> Ano, zná m jeden, patří tomu Arabovi. Ale ten zná m jen
proto, že kolem vede zkratka na chalupu.
>> Ten zná m taky, tam se spolu poprvé vyspíme, tam se stane,
co Axel nedoká zal, já to dotá hnu do konce. Nad psacím stolem
R. visí obrá zky od vá s, proč jste si je nevzala? Jsou krá sné ,
aha, na nich lpí dů vod vašeho odchodu z manželství.
>> Ano. Vzpomíná te si na ně , který se vá m líbil nejvíc?

>> Všechny, ale nejvíc na mne zapů sobila ta sova s kvě tiná č em. Ten Dorian Grey, myslel jsem, že jste ho malovala vy,
ale R. říkal, že jste ho jen restaurovala. Když jsem hledal kde,
řekl, to nenajdete, tak dobře to udě lala. Ale ten moped ve
vašem bý valé m pokoji, na tom mopedu jsem vá s vidě l. Až R.
odjede, odneseme ho dolů , rá d bych se na ně m projel, jak
starý je ten moped?
>> 28 let.
>> Ale vypadá neuvě řitelně dobře. Stejně jako vaše honda,
v té vá s č lově k taky mohl pořá d vidě t a pak to č íslo XY,
neuvě řitelné , a teď to nové auto? 666, jede s vá mi ď á bel.
Miluji vá s, doufá m, že to brzy budu moci doká zat, kupte si koneč ně vysoké podpatky, pozice první dá my ve stá tě je už obsazená , ale zá mek vá m nabídnout mohu. Víte, co říká m, když se
mne ně kdo zeptá , proč vá s miluji? Freudiá n
To jsem také ještě nevě dě la, co vím dnes.
>> Ne. Nechá pu, proč jste u ně j byl.
>> Musel jsem vyslechnout i druhou stranu. Freudiá n
>> Proč jste mi to neřekl? Stejně bych řekla ne.
Kdy jste u ně j byl?
>> To vá m nemohu říct, promiň te. Tedy řeknu, že jsem se zamiloval do vaší knihy, chtě l bych se Sonkou žít a vy ho vlastníte, chci bý t v jeho blízkosti. Nebo kdyby jste potřebovala
ně koho na mytí zad. Proč už se nesmě jete?
>> Je to všechno bá ječ né , co říká te, ale nikdo se vá s neptá .
>> To je pravda, vá s se také nikdo neptal.
>> Ne, ani mne se nikdo neptal.
>> Řekla byste to ně komu v Rosenbergu? Že mne milujete?
>> Ano, myslím, že paní Fuchs.
>> Jí jste to už ale řekla.
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>> To nevím.
>> Ale ano, přece jste jí koupila kvě tiny, protože vá s dvakrá t
vzbudila, když vy prostě na odbě r krve nedoká žete vstá t.
>> Ano, to byla drzost.
>> Říkala, že jste jako dítě .
>> Mně to přišlo hrozné .
>> Jí se to líbilo.
>> ???
>> Ano, a potom? Co bylo potom?
>> Ach ano, koupila jsem jí rudé rů že, protože ty rů žové už
nebyly dost hezké , a řekla jí, že mne musí u své ho muže
omluvit.
>> Byl u toho ně kdo?
>> Ano, pan Ehrlich, a ještě ně kdo, ten řekl: Ale to se nedě lá ,
kupovat rudé rů že. Já vím, řekla jsem, a paní Fuchs to ví taky,
že ji nemiluju... To moje „nemiluju“ bylo tak jasné , že jsem se
sama lekla.
>> To byla protivá ha k tomu, že jsem vá m při prvním setká ní
řekl, že vá s miluji.
>> O
́ , to by mohlo bý t.
>> A dá l?
>> Řekla jsem: Teď jsem ně co řekla kvě tinou, doufá m, že to
kvě tiny sprá vně přeloží. Ona řekla, že to přeloží sprá vně a ona
že to předá dá l. Já potom řekla: To udě lá te?
Ano, odpově dě la ona.
>> A pak jste ji ještě vidě la dole.
>> Ano, opravdu, to schová vala jednu rů ži za zá dy.
>> Odkud jste vě dě la, že má v ruce rů ži? Freudiá n
>> Myslela jsem si to, řekla jsem: Vy to opravdu udě lá te?
>> Ano, ona mi všechno vyprá vě la, co se to dě je, pomyslel
jsem si, když přišla s tou jednou rů ží. Když mi to pově dě la, byl
jsem š̌tastný, ona ale řekla, že jste utekla, když se zeptala: Má m?

>> Ano, řekla jsem to, a utekla jsem do pokoje.
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>> Čekala jste, že přijdu?
>> Jen vteřinu. Nic neč eká m, aspoň nemů žu bý t zklamaná ,
to je moje heslo.
>> Já už dlouho vím, že podle ně j žijete. A potom? Freudiá n
>> No, nepřichá zela celou vě č nost.
>> Zavolali jsme do supermarketu a zeptali se, jak vypadají
ty rů žové rů že.
>> A co vá m řekli?
>> Toté ž, co vy, že už nejsou tak hezké , jako ty č ervené . Ale
byl tam také pan Ehrlich a řekl, že to vypadá jako lesbické
ná mluvy.
>> Ano, to řekl.
>> Znamenalo to pro vá s ně co?
>> Ne, absolutně nic.
>> Ehrlich si musí dá t pozor s vaší bý valou lé kařkou, aby nenarazil. Není taky první, kdo kvů li vá m musí z Rosenbergu.
Já vá s tak miluji, musíte mi jen slíbit, že nikdy nepodniknete
nic proti vašemu šilhá ní, pak sbalím zbytek své ho syndromu
pomocníka. Paní Fuchs pro ná s hrá la Amora. Freudiá n
>> Ano.
>> Co říká te tomu, že budete bydlet v zá mku? Zá mecký
hrníč ek už má te, teď potřebujete už jen ten zá mek.
>> Každý chce bydlet v zá mku. Ten hrníč ek je bohužel rozbitý.
Proč v zá mku a ne v penthousu?
>> Nebo chcete bydlet u Rosenbergské ho jezera? Odkud má te
tenhle, vě dě l jsem, že u vá s v kuchyni budou viset hrníč ky, ale
tak krá sné jsem neč ekal. R. mi řekl, že taky vá š oblíbený pořad
je Kunst und Krempel. (TV pořad z Bavorska, odborníci hodnotí donesené starož itnosti, pozn. překl.)
>> Ano, to je pravda. V Nové m zá mku, jak tomu říká m. Když
se mne tak ptá te, ano u jezera v Rosenbergu bych bydlela rá da.
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>> Mohla byste bý t sama v osamě lé m domě ? Já č asto jezdím
za dcerou. Kolik ten hrníč ek stá l?
>> 20 feniků . Musela bych to zkusit.
>> No ano, je tam ještě domovnice a domovník... Které
hrníč ky jsou z vašeho dě tství? Víte, jak jste psala, že jste
vždycky bě žela k sousedce a hned dostala nový krá sný hrnek.
>> Bohužel ne.
>> Vyprá vě jte o tom, jak onemocně la vaše maminka. Ale prosím jen tuhle č á st, vaše dě tství je v pořá dku, v tom se už nesmíme hrabat. Byla jste milová na za to, že jste, jaká jste.
>> Dostala žloutenku typu A, to mi byly č tyři roky. Nejspíš
jsem ji dostala taky, každopá dně u ní to probíhalo hů ř a ze
špinavé injekce dostala ještě typ B. Pak přišli ně jací muži
a desinfikovali ná š byt. Mů j otec to nechtě l dovolit, chtě l je
vyhodit. Maminka ho ale uklidnila a byt potom příšerně pá chl.
>> Co byl vá š další objevný zá žitek? Prosím jen tu č á st, jak
jste mi vyprá vě la, že otec há zel bytem nudlovou polé vku, to
prý bylo to nejhorší, ale spíš legrač ní.
>> Taky bych řekla. Teď mne nic nenapadá .
>> To nevadí. A přitom to byl vá š nejhorší zá žitek z dě tství.
Pá r rozhá zený ch nudlí. A jaké to bylo, když maminka umřela?
>> To byly zlé č asy.
>> Ubližovali vá m?
>> Kdo? Nikdo tam nebyl, moc č asto jsem bý vala sama. O tři
roky pozdě ji přišli Rašínovi, pak to bylo zase dobré .
>> Vzpomíná te si na ně jaký svů j dě tský sen?
>> Ano, zdá lo se mi o panence, kterou jsem chtě la mít.
>> Dostala jste ji?
>> Ano, ale pozdě ji.
>> Vy dostanete všechno, co chcete. Rá d bych s vá mi ně co
dě lal, například proč se toho v poslední době v Belgii tolik
stalo kolem dě tské pornografie.

>> To by mne taky zajímalo. U
́ dajně k ně mu přišla dvě hyp709
notizovaná dě vč ata. To nechá pu, co se stalo s tím č lově kem,
který je zhypnotizoval?
>> Přesně tak, to bych také rá d vě dě l. Proč se u tak vá žné ho
té matu smě jete? Freudiá n
>> Jsem rá da, že s vá mi ně co budu dě lat. Ach, teď mne ně co
napadlo: Potom jsem stá la u otevřené ho okna peká rny a vdechovala vů ni č erstvě upeč ené ho chleba. Divné , to jsem dě lala
po celé dě tství, chodila jsem kolem skoro denně .
>> Ná dhera! Uká žete mi v lé tě tu peká rnu?
>> Jistě , rá da, pokud ještě stojí. Proč budeme bydlet v zá mku,
mluvil jste přece o penthouse?
>> Penthouse má m jen tak, bydlet budeme v zá mku. Byl Monk
takový, že vá s vzal za ruku a šel k lidem, kteří vá m chtě li ublížit.
>> Ne, tak to nebylo, ale velmi podobně .
>> Například? Jednou jste vyprá vě la o tom kinu.
>> Ano, chtě la jsem s Axelem vidě t Odysseu 2001 a mů j
tehdejší šé f to nedovolil, tak jsem šla k šé fredaktorovi a řekla:
Nenechá mne jít. A ten pak šel se mnou a řekl: To nemů žete,
když chce naše Evič ka v pracovní době do kina, musíte ji pustit.
>> Bylo to přibližně , jako když jste tomu lé kaři utekla
z operač ního stolu?
>> Ano, šla jsem na stanič ní pokoj a řekla: Potřebuji psychologa.
>> Nechte mne přece vyprá vě t zbytek. Představuji si, jak vá s
pan Ehrlich bere za ruku, jde s vá mi k lé kaři a říká : To s naší
Knispel nemů žete dě lat, operovat ji, když nechce.
>> Je to legrač ní, ale on to udě lal skoro tak.
>> Inu, chtě li jsme tehdy, aby se vá m vedlo dobře, všichni
jsme vá s mě li rá di, jen já vá s miloval, škoda, že jsem to
neudě lal. Mě l jsem říct: Už jsem pryč , má m hodinu po
pracovní době .
>> O
́ , vy zná te mou knihu?
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>> Ano, Markus mi ji dal a řekl mi, že vá m plně dů vě řuje,
protože víte víc, než se u vá s předpoklá dá . Například mi řekl,
že jste byla velice smutná , když jste mu vyprá vě la, tý deník že
je moc dobrý, ale bohužel se rozejdou. On se vá s ptal, kdo
pů jde jako první, vy jste řekla Rima, ten je nejlepší. A bě hem
roku se to splnilo.
>> Ano, obč as říká , že jsem filosof.
>> Zná te Petera Bechera?
>> Ano, poznala jsem ho jednou v Praze, s Baculíkem, říkal,
že je ze společ nosti Adalberta Stiftera, já se stydě la, protože
jsem nevě dě la, co to je. Při příští ná vště vě Čech jsem si pak
prohlé dla Stifterovo rodiště a přeč etla si od ně j té mě ř všechno.
>> O
́ , dovolíte mi, abych to Peterovi řekl ?
>> Jistě , na tom přece nic není.
>> Dala jste tu skříň zase dohromady?
>> Ano..?
>> Vezmete si ji sebou do penthousu?
>> Ano, vezmu. Co tady vidíte, to jsou vě tšinou symboly.
>> Postrá dá m ale vě ci z Bali.
>> Deka, na které sedím, ta je z Bali.
>> A proč ve své knize píšete: falešný soucit?
>> No, to je tak: Spousta lidí mi celý život zá vidě la – cesty,
domy, auta, manžela... A když jsem se rozvedla, přišla koneč ně
jejich šance, mysleli si, že se mi koneč ně povede špatně , ale
mně se vede dobře. A vě tšinou jsou nespokojeni ve svý ch vztazích, ale nepřiznají to, takže mne litují, ale to je falešný soucit.
Politová níhodní jsou oni!
>> Ano, jasně , nikdo si nedoká že představit, že jste š̌tastně jší
rozvedená , než vdaná . Mů žete mi uvé st příklad?
>> Ano. Jednou ně jaká kamará dka od zlodě jky Martiny...
>> Té s tě mi rukavicemi? Freudiá n
>> Přesně tak... zavolala a ptala se mne, jak se mi vede. Moc

dobře, řekla jsem. A ona: Nevyklá dej. Zeptala jsem se jí: co
chceš slyšet, že v nejbližší chvíli skoč ím z okna?
>> Hrozné . No, pak to tak mů že zů stat. Doká žete si představit, že za tím vě zí R.?
>> Rozhodně . Potkal ji a vyprá vě l, Eva je smutná , že se
rozvá díme. To se mů žu jen smá t...
>> A proč jste napsala, že se šé fredaktoři potká vají vždycky
ve vzduchu?
>> To já už přece nevím.
>> Chá pu. Ale já to vím. Trvalo to ale dlouho, než jsme na to
přišli. Redaktoři se samozřejmě podílejí jen na tě ch nejlepších
nabídká ch firem a tak ty termíny stíhají vě tšinou jen letadlem.
>> Ach, ostatně , chtě la jsem říct ještě ně co, podě kovat dr. dr.
za terapii.
>> Smím mu to říci? Rá d bych mu to vyřídil.
>> Samozřejmě ano.
>> Ach bože, je to krá sa, vy jste chtě la podě kovat, to vě tšina
lidí nedě lá . Jak byste mu to řekla?
>> Proč , byla jsem tak happy, moje hlava byla ná dherně
prá zdná , připravena přijímat nové vě ci.
>> To jste chtě la říct tou vě tou ve své m dopise?
>> Ano, skuteč ně , ú žasný pocit. A z terapie profituju dodnes.
>> Proboha, ne, tohle jste chtě la říct? Dovolte mi, abych mu
to řekl. Freudiá n
>> Ale jistě , prosím vá s o to. Přece si vzpomíná te, jak jsem
vá m chtě la objasnit problematiku dá lnič ních staveniš̌t, to už
jsem hlavou byla venku. Vá s mi bylo trochu líto, že ještě musíte zů stat, nemohla jsem to pořá dně vysvě tlit.
>> Ale když jsem řekl, tak a teď ještě jednou a sprá vně , to jste
parírovala. Chtě l bych taky bý t jako vy.
>> Já vá s milovala a nauč ila jsem se ještě ně co: Když s
ně ký m mluvím, vím, s ký m jsem mluvila – za předpokladu, že
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toho třetího zná m. To jsem tak neumě la, je to krá sa. Například
jsem řekla majiteli mé ho bytu do oč í, že zná sochu svobody.
Když souhlasil, byli jsme oba překvapení.
>> Ne aby jste se stala narcistickou! Nebo grandió zní. A teď ?
>> Pořá d ještě z toho č erpá m. A když už, když jste tady a já
se příliš vzná ším, přitá hně te mne zase zpá tky, a jsem-li sama,
komu by to mě lo škodit? Mně urč itě ne.
>> Už sama nebudete, tím jsem si jist, ale jak vy to líč íte, tak
by to mě lo u terapie vypadat, to je její ú č el, zá vidím vá m.
Freudiá n
Jediný tyran, které ho na svě tě uzná vá m,
je mů j tichý vnitř ní hlas.
>> Ale to je vaše dílo a vy to taky doká žete, nic na tom není,
jen se pak č lově k cítí líp. Cesta kolem svě ta by pro vá s byla
tím nejlepším.
>> Ale poslé ze, pokusím se sehnat nejlepšího psychologa v
té to oblasti a uvidíme dá l. Vy mi pomá há te už teď , já vá m také
pomohl.
>> Rá da, tě ší mne to, miluju vá s.
>> Nikdo mi neuvě ří, že to dě lá te instinktivně .
>> A i kdyby, je to vaše dílo.
>> Tolik jsem toho udě lal špatně .
>> Proč to říká te? Není to pravda.
>> Myslíte, že jsem všechno udě lal sprá vně ?
>> Rozhodně .
>> To snad není pravda, vy mi už teď pomá há te, ale jak.
>> Jediné , o č em jsem si myslela, že byste to mohl dě lat lé pe,
to bylo, když jste se mne nezeptal, proč chci zpá tky svů j manuskript.
>> Já to přece vě dě l: nechtě la jste do toho zapojovat tu lé kařku.

>> Ale chtě la jsem s vá mi o ní mluvit.
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>> Proč jste to neřekla? Teď jsme o ní mluvili. Freudiá n
>> Pak to byla dokonce moje chyba.
>> Ano, ostatně , nepodepsali jsme žá dnou smlouvu, to ještě
udě lá me, ale vaše ú stní svolení už má m, smím vaši knihu
vydat?
>> To jsem rá da. Slíbila mi auto.
>> Cože? Ta se zblá znila. Jaké auto byste rá da mě la, kdybyste nemě la svů j ná dherný vů z? Mně se vaše auto mimořá dně
líbí, tak velké , jeho barva, kola... Kdybyste nemě la tak krá sné
auto, jaké byste si přá la?
>> Porsche.
>> Pak koupíme porsche.
>> Já žá dný porsche kupovat nechci.
>> Ne vy, já ho pro vá s koupím. Pak mů žete jet za svý m
spolužá kem do Feldafingu a uká zat mu ho.
>> Ten mi mů že bý t ukradený. Říká mi, že má m dá t pozor,
že když své staré auto prodá m za jednu marku, budu mít problé my, ze který ch on mi nepomů že. Hlupá k.
>> Všechno, co vá m daruji, vá m prodá m za jeden euro.
Mů žete pak jet do Feldafingu a uká zat mu kupní smlouvu.
Vaši spolupacienti to slyšeli, taky když jste řekla: Dě lá vlastní
vnouč ata a vypije přitom lá hev whisky za več er. Je to naprosto
legá lní, každý smí své auto prodat – i za 50 feniků .
>> Tenhle vý rok ale není ode mne.
>> Já vím, pozvete ho? Ač koli... Cítím, že se s ním louč íte.
Doká žete si představit, že taky za tím stojí R.?
>> Beze všeho.
>> Jak by to mohlo probě hnout?
>> Zavolal mu a řekl: Ty, ona je zase na klinice, dej na ni
pozor. Maik, naštvaný, že mu R. vů bec volá , si pak svů j vztek
vybije na mně .
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>> No ano, vidím, že vá m ho není tak líto, jako toho na
več írku, jak jste předtím vyprá vě la. Kde to vů bec bylo?
>> V Nové pinakoté ce.
>> A jak dlouho jste se znali?
>> Maximiliá na zná m dlouho, byl 13 roků šé fredaktorem,
šé fem R.
>> Ach tak, a oženil se, s ký m?
>> S ně jakou dě dič kou pivovaru Paulaner, říká R.
>> Bylo to hezké na več írku? Ty místnosti?
>> Moc krá sné , jeho žena je sympatická .
>> Říká te to smutně , s tě mi jste ještě neskoncovala.
>> Ne, jak taky, byla jsem v té partě rá da, ale je to parta,
kde rozvedené ženy nemají co hledat.
>> Proč ?
>> Ženské se bojí rozvedený ch, bojí se o své muže.
>> Tak je to v každé partě , jen o vá s nikdo neví, že muže
nehledá te, že o mužích nechcete vlastně ani slyšet. Freudiá n
>> ???
>> No, já myslím o ženatý ch mužích. Nebo jste
od Maximiliá na ně co chtě la?
>> Proboha, ne, ale on to byl, kdo mi obstaral tu prá ci
v Praze. Ale do party už nesmím, to mi R. dal najevo.
>> Nemusíte si ani trošku brá t odstup. Budete s nimi mít v budoucnu do č ině ní víc, než si R. doká že představit. Víte, když mi
ty ženské vyprá vě ly, co stá lo na té baseballové č epici, připadal jsem si jako Helena s tě mi ruský mi písnič kami. Nadá valy
a já dě koval bohu, že mi seslal tak blbé ženské . Freudiá n
>> Nechá pu nic.
>> To si doká ži představit, ale svou svatbu budeme slavit tam.
Vzpomíná te si ještě na poslední hodinu, kde ta bezcharakterní
řekla: Kdybych tu prá ci v Praze nedostala, jako ty, rvala bych
si vlasy?

>> Ano.
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>> Jedině my dva jsme to chá pali.
>> Ano, to už jsem takhle jednou zažila, mezi šesti lidmi jsem
tenkrá t byla jediná chá pající. A u Řeka to byla Sybille. Eve ve
škole to taky říkala, když jsem vyprá vě la o své prá ci v Praze.
>> Zá vistivci jsou nejen slepí, ale také hluší. Kdo je R&R?
>> Šé fredaktorka Helly, nedá vno jsem ji potkala v Anglické
zahradě . Vyprá vě la jsem jí, co mi Detlef udě lal, řekla, že už
č astě ji slyšela, že se změ nil. A kromě toho povídala, že se jí
vždycky líbilo, co jsem mě la na sobě . A kvů li prá ci se u ní
má m přihlá sit, za rok.
>> A to prosím říká šé fredaktorka Helly – kdyby to ty ženské
vě dě ly. Ty mne vždycky otravovaly s kabá tem od Lacoste
a jiný m obleč ením, co jste nosila!
>> Já vím. Co se vá m na mně líbilo nejvíc?
>> Ta prů hledná č ernohně dá blů za. Vyvracíte teorii, že hně dá
s č ernou neladí.
>> Ta stá la jen deset marek.
>> To snad není možné , kde jste ji koupila?
>> Ve Schwabingu byl jeden obchod, kde stá lo všechno jen
10 marek. Bohužel teď je, slyšela jsem, ně kde u vá s
v Sendlingenstrasse.
>> Další dů vod, proč se musíte přestě hovat. Kromě toho musíte v penthouse zařídit ISDN-XL, v naší malé rodince jste vy
ten technický typ. Možná nebudu studovat, musím vá s přece
nauč it golf. Víte, že má m v penthouse jacuzzi? Na vašem místě
bych se na renovaci tohohle bytu tak netě šil, protože se budete
stě hovat. Už vím, kdo přednese naše laudatio, má te
představu? Freudiá n
>> Cože???
>> Nevíte, co je jacuzzi? Adelaidu vyzvedneme v Bukové
v lé tě , č etl jsem tu knížku o tom domě . Kdyby č lově k nevě dě l,

716 že je to o Heleně , myslel by, že je o vá s, o kom se tam píše.
Ostatně , Helenini rodič e vá s také milovali.
>> To je neuvě řitelné ... Taky tohle už ně kdo řekl.
>> Chcete, aby tenhle ně kdo přišel na naší svatbu? A kdo
přednese naše laudatio, to vá m neřeknu. Freudiá n
>> Ano, ale já budu jen breč et.
>> Pak do vá s nacpeme valium nebo vá s posadíme vedle dr.
dr. Umíte si představit, že byste vedle ně j sedě la a plakala?
>> Ne, to nedoká žu.
>> Vidíte! Portré t vaší maminky vezmeme sebou, odkud jsou
tyhle perly? Má te ně jakou oblíbenou barvu?
>> Ano, má tovou. To jsou ty, které má kolem krku.
>> To je ale krá sné , má te opravdu krá sný oltá ř. Jaký byl vá š
rok, když maminka zemřela?
>> 49? Ano, myslela jsem, že musím také zemřít, ale teď žiji
takříkajíc na dluh.
>> A má ta? Víc do zelena nebo spíš modrá ? Freudiá n
>> Spíše zelená .
>> Na dluh, rozumím, a proto jste tak veselá . Kašmír k tomu
taky přispě l, promiň te mi tu pozná mku, že na vá s si č lově k
nepřijde, protože jste pořá d veselá , a potom, jak jste citovala
Rilka... Ne, ne, a vy jste skuteč ně nevě dě la, kde bydlel?
>> Ale ano, ovšem svou chvá lou mne tak č asto uvá díte do
rozpaků , že jsem radě ji řekla, že to nevím.
Za to má lo, co vím, dě kuji své mu nevě dě ní.
>> A co myslíte, kdy zemřete?
>> V 64, všichni mí vý znamní lidé zemřeli v 64.
>> Ano, pak hurá na to, chci ty zbý vající roky strá vit s vá mi.
Víte, co je to geriatrie?
>> Ano, Axel ten obor studoval a vyprá vě l mi o tom. A když

budu žít dá l?
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>> Tím lé pe. Jsem si jist, že se vyzná m lé pe, než Axel.
>> To vě řím.
>> U Axela to jmé no musí zů stat, ale jinak všechna změ níme.
S vaším jmé nem je třeba ně co udě lat. Líbilo by se vá m
Wilhelm?
>> O
́ , smě la bych?
>> Samozřejmě , budete mou ženou, mů žete mít mé jmé no, já
přijmu vaše. Nedě lejte si ohledně renovová ní žá dné nadě je,
protože budete bydlet v penthouse, tam mů žete modelovat,
co budete chtít. Pravdě podobně bude stač it už tenhle pohovor,
udě lá m prolog, vy už nemusíte dě lat vů bec nic. Jen mi ně kdy
dá te fotku toho titulu.
>> Rá da, tu jsem stejně dě lala sama.
>> Co tím chcete říct? Freudiá n
>> Nic víc a nic míň , R. moje sochy fotografovat neumí,
to je všechno.
>> To je skvě lé , Linda Wilhelm, opravdu. Nevidím tady sochu,
kterou bych musel vidě t každý den. On
>> Je u mé ho posledního zamě stnavatele,
s tě mi šedý mi botami.
>> Obojí moje oblíbené vě ci. Kdo by ji tam pro vá s vyzvedl?
O
́ . Ty boty jsem mě l tak rá d, opravdu jsem se tě šil na každý
den. Jednoho dne jste mi je dala, s takový m gestem... Vzpomíná te si ještě ?
>> No jistě . Saša by to udě lal.
>> Tenkrá t jste mi řekla, že jste ty šedé chtě la od zač á tku. On
>> Ano. Nejprve jsem přece mě la č erné .
>> A já si pak myslel, možná ty šedé nemě li ve vaší velkosti
nebo tak.
>> To jsem si také pomyslela, že si to myslíte.
>> A teď ?
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>> Ne, mě li jen ty č erné a když jsem si koupila šedé , nemě li
zase žá dné č erné .
>> Povídá me si taky tak, jako vy s Axelem? Freudiá n
>> Ano, přesto se s ním nemusíte srovná vat.
>> Jak vlastně vypadal? Jako v té reklamě na kolá č ?
>> Ano, teď , když to říká te, ano.
>> Víte, jak jste napsala: Ně jak č istě před sebe předstoupit,
to chci také . Jste to vy, já to budu také , jen Axel to nedoká zal.
Já to doká ži, opravdu si vá s vezmu. Vá š bý valý vá m nedovolil,
abyste žila svou osobnost a Axel to taky nedoká zal.
Povídá mi jeden, ž e spolupracoval na mé m díle,
protož e mi daroval pero, který m jsem je napsala.
>> Ale co to pořá d mě l s tou svatbou?
>> Pokaždé když to řekl, to chtě l, ale č lově k si nemů že
ně koho vzít na zá stup. Je možné tak s ně ký m spá t, milovat, ale
vzít si, to ne. Byl Monk tím, č emu se normá lně říká bi?
>> Ano, ale nikdy se to nedoká zalo, pravda je, že se líbil
žená m i mužů m.
>> Jako vy. Když pan Ehrlich mluvil o lesbické m namlouvá ní,
říkalo vá m to ně co?
>> Ne, vů bec ne.
>> Mě la jste vů bec ně co v tomhle smě ru?
>> Ne. Když jsem zpoč á tku chodila k té lé kařce, ta byla tak
milá , že jsem ně co v tom smě ru řekla doma.
>> A R.?
>> Řekl, že vždycky chtě l mít v rodině lé kaře.
>> On proti vá m použije cokoli.
>> Ano.
>> Na jedno setká ní jsme zapomně li. Vy jste přece do
Rosenbergu přišla krá tce před posledními vá noč ními svá tky...
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Chtě la jste mé telefonní č íslo.
>> Nechtě la, chtě la jsem vá s vidě t.
>> A potom?
>> Potom jsem vá s vidě la a to mi zase stač ilo na dva mě síce.
>> Ostatně , proč bychom nemě li jet společ ně na dovolenou?
Zač neme v Praze, ale pak už bych chtě l do New Yorku
a Acapulca, kdyby byl hotel Calletta obsazený, přespíme v Hyattu.
A Singapore Raffles, bezpodmíneč ně Bali, a samozřejmě
nesmě jí chybě t zá pady slunce na Maledivá ch. Když jste to terapeutce řekla, poprvé jsem si vá s chtě l vzít. Nikdy už nechtě la
mít s vá mi hodinu, zá vidě la vá m. Já chci prostě jenom s vá mi.
Proč ne, uká zal jsem vá m svů j svě t, teď jste na řadě vy, ukažte
mi svů j. Freudiá n
>> No jistě , cesta kolem svě ta. Ale já nemá m dost peně z na
Hyatt. Co vů bec chtě la vě dě t, že jsem jí musela takhle odpově dě t?
>> Co jste jí odpově dě la? Že už dá vno víte, co to znamená
žít: klasická hudba, č ervené víno, dobrý sex a pak ještě
zá pady slunce na Maledivá ch, nebo? Také jste jí tehdy řekla,
že ty nejkrá sně jší vě ci nic nestojí.
>> Ano, to vím, ale nač se mne ptala? To už nevím.
>> Ptala se vá s, zda víte, kolik má m peně z. Freudiá n
>> Ach tak, to je možné . Nestydatost!
Mít peníze je krá sné ,
dokud se č lově k doká ž e radovat z vě cí,
které se za peníze koupit nedají.
>> To bylo tak, tehdy jsem si poprvé řekl, tuhle ženu si vezmu,
já to totiž taky nepozná m, zda ně kdo miluje mne nebo moje
peníze. A u vá s jsem si jist, že se o mé peníze nezajímá te. Ani
teď ne. Vy milujete MNE.
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>> A jak!
>> Já vá s také , zbožň uji vá s, stá le víc, č ím lé pe vá s zná m. Ale
proč je tomu tak? Proč se o moje peníze nezajímá te, mohl
bych bý t chudý. Freudiá n
>> Dě kuji, nechci vidě t, že má te peníze, vadilo by mi to.
Chudý ? Přece vydě lá vá te peníze v Rosenbergu.
>> Také dě kuji. Kdy jste naposledy mluvila s Maximiliá nem?
>> Na tom več írku.
>> Bavili jste se také soukromě ?
>> Ne, jen obchodně , mnohem dříve jsme s ním a R. chodili
na pivo. Proč se ptá te?
>> On totiž řekl přesně toté ž o peně zích své ženy.
>> Ale co má naše lá ska společ né ho s peně zi?
>> Pořá d ještě vá m nedošlo, že peníze má m? A ostatní vá m
zá vidí, i vá š postoj k peně zů m. Mne se líbí, jsem si jist, že
moje peníze ani nevidíte. Kdy jste si vlastně vů bec připustila
tu myšlenku? A když vá m vadí, že vypadá m mladší, nechá m si
narů st plnovous. Nejvíc jsem se vá m přece líbil jako ten malý
Číň á nek. Co myslíte, jak dlouho budeme potřebovat? Freudiá n
>> Jak dlouho jste mi ukazoval svů j svě t? Čtyři mě síce, to by
mohlo stač it. Když neurolog řekl, že má te své vlastní peníze...
>> Aha, a když řekl, že má m své vlastní peníze, tak jste si pomyslela, to je dobře, aspoň nechce moje?
>> Ne, možná to tak vypadá , ale tak to nebylo. V tom
okamžiku jsem si myslela: No prá vě , má své vlastní peníze,
co je mi do toho, nic. Co je mi do vašich peně z, mů žete
mi to říct?
>> To snad není možné , takhle vy to obracíte, vy si to mů žete
dovolit, vy peníze nepotřebujete, vá s živí bohové , jste mnohem
bohatší, než já . Ale nemá te tady moc vě cí z Bali, kromě té deky.
>> Ale ano, mnohem víc, yogi, masku.
>> Pravda. Vsadím se, že milujete Riverdance.

>> Ano, odkud to víte? S niký m jsem o tom nemluvila.
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>> Snadná odpově ď , protože vá s také tak miluji. Vidě la jste tu
show ně kdy?
>> Ne, bohužel ne. A vy?
>> Já ano, pokaždé . Pů jdeme tam spolu. Nejradě ji bych pro
vá s objednal celé Deutsches Theater. Už jste to ně kdy zažila?
Freudiá n
>> Ano, v Indii, ale to byla ná hoda. Ti blbí turisti si myslí, že
se to organizuje jen pro ně , to je sice pravda, ale přesto je to
vě tšinou krá sné . Mohli jsme nafotit ná dherné snímky.
>> Jak říká m, nejradě ji bych pro vá s objednal celé divadlo.
I za tu cenu, že řeknete, abych to neříkal, to řeknu: Je mi líto,
že jsem vá s nepotkal dřív. Freudiá n
>> Pravdě podobně bych s vá mi nebyla.
>> Pravdě podobně .
>> Chtě la jsem se vá s ještě zeptat, co to bylo za scé nu, když
jsem vá m podala tu botu, s tím si nevím rady.
>> To na mne opravdu zapů sobilo. Sice jsme si hledě li do oč í,
ale naše ukazová č ky se dotkly, to byl zase boží pokyn, ten ze
Sixtinské kaple. Tak to bylo. Co jsem se ještě chtě l říct:
Neč tě te ty knihy, které jsem vá m navrhl! Promluvíme si o
všem, až se vrá tím.
>> Kdy se vrá títe?
>> Možná nikdy – ne všechno, co jsem řekl, je pravda...
>> Cože??? Proč to dě lá te?
>> To prá vě nevím. Jednu ú tě chu pro vá s má m, dě lá m to
s každý m.
>> To není ú tě cha, je mi vá s líto, i vašich přá tel. Vy to přece
vů bec nemá te zapotřebí.
>> Dě kuji. Všechno, co říká te, je dokonalé . A sprá vně , tak
ještě nikdo nereagoval. Já vá s tak miluji, to ani netušíte. On
>> Vraťte se brzy, prozraď te mi, co vá m chutná ,
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uvařím vá m to.
>> Nemá m žá dná oblíbená jídla. Myslím, že přijdu příští
tý den. Freudiá n
Mluvila jsem s Markem.
>> Marku, bylo to tak, že jsme si rozumě li natolik dobře,
až jsme si ně kdy nerozumě li. Je to možné ?
Řeč je př irozeně v prvním okamž iku
vž dycky př eká ž kou dorozumě ní.
>> Ano, ně kdy to tak bý vá , ale má lokdy. Jak dlouho jste
takový m způ sobem mentá lně spojeni?
>> Dva roky.
>> To je dlouhá doba.
Po vá nocích jsem Markovi poslala své ú vahy. Řekl: >> Poslal jsem to dá l. V lednu jsem mu znovu zavolala a ž vanila
ně co o peně zích, a namísto abych ̌rekla: >> Je o polovinu
mladší, řekla jsem, ž e je o polovinu levně jší, ale má me přece
ten přechod na euro. A já se také přizpů sobuji, se vztahem
nebo zasnoubením? Vidím, ž e ještě pořá d ž vaním. Poč á tkem
ú nora jdu zase s Markem jíst. Ach ano, Markus mi řekl:
>> Dě kuji, že jsi tak dlouho č ekala.
Nepochopení, poč kej, až přijde č as a přinese jasno. Markus
také řekl: >> Musela jsi bojovat proti lidem a Axelově krá se,
má lem jsi to doká zala, díky tomu, že jsi tu krá su nevidě la.
U mne to dě lá š podobně a nevidíš mů j doktorá t, vadil by ti.
Že ho má m, ti připomínají lidé v redakci. Ale teď to má š
nejlehč í: Peníze nejsou vidě t, ani na druhý pohled ne.

Gratuluji, to je jako vý hra v loterii. Dobrá strategie.
>> To žá dná nebyla, řekla jsem. >> Všechno se to odehrá lo
instinktivně .
>> Pak je to dobrá instinktivní strategie. Kdy jsi mu dovolila
mít peníze?
>> Když o ně m neurolog řekl, že má vlastní peníze.
>> Aha, to sis pomyslela: Ten nepů jde po mý ch peně zích.
>> Ne, muselo to tak vá žně vypadat, ale není to tak.
V tu chvíli jsem si myslela, no prá vě , má své vlastní peníze
a co je mi do nich? Nic. Kromě toho jsem to ani nevě dě la.
>> Ano, sprá vně , to k tomu patří.
>> Divné , zrovna takový rozhovor, ve stejné m zně ní, jsem
vedla už i s ním.
A pak ̌rekl Markus: >> STANE SE TO. Před rokem řekl,
poč kej jen malič ko, ale nešlo o freudiá na, ač koli pravdě podobně taky. Jen mů j instinkt to tak nevidě l. Šlo o to, ž e jsem
chtě la zavolat Maximiliá novi, abych mu vyprá vě la o svý ch
potíž ích s R.
Dnes se mi zdá lo, ž e jsme se políbili, na tom místě , kde mne
freudiá n vidě l, jak se koupu. Museli jsme pak v šest bý t na
več eři, byl kaviá r. Ten polibek byl tak opravdový, až jsem se
divila, ž e jsem sama, když jsem se probudila. O. K. nejdříve
spá t, pak se to vykrystalizuje.
Že má peníze, to je mi jedno...
Sen – zase jsme se spolu byli koupat, freudiá n ale musel
k Wolfgangovi Schmidbauerovi a já na ně j č ekala. Mezitím
jsem se sezná mila s jeho sestrou, matkou a neteří, všechny
moc sympatické . Když se vrá til, zeptala jsem se ho, jaké to
bylo. Mluvil se mnou velice odborně , vyzně lo to ale pozitivně
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a já se radovala s ním. A teď si myslím, vž dycky přijde ně jaký
vů l a slibuje mi sň atek. PROČ??? Ale proč on? U ostatních
jsem nakonec vž dycky dů vod vidě la, ale u ně j ne. Dě lá si legraci? Chce si ze mne vystřelit? PROČ? Terapie se mu povedla, ž e ho má m moc rá da, to ví, taky ž e ž iji radě ji bez muž e,
protož e mi muž i přiná šejí jen potíž e, on zrovna tak. Zá vist,
kterou zapříč inil, ta se nechá vidě t. Prosím, kdy mne nechá te
na pokoji? A ta kniha? Slíbil prolog, kde je? Musím zapomenout, ž e existují takoví lidé , kteří jen prá zdně slibují, to by
bylo ně co! Už nikomu nevě řit, dokud neudě lá , co řekl... Proč
by nemě l přijít? Kvů li mé mu vě ku nebo jeho peně zů m? Ale
obojí už ví dá vno... (říká Markus)
Vede se mi mizerně , trpím touhou, ž e by snad moje zanedbané
dítě přehnalo svů j odstup ke starý m ž enský m? Když o tom
s ně ký m zač nu mluvit, zač nu vž dycky s tím, ž e má 193 cm,
pak o vě ku a skonč ím: >> Jsem zvě davá , kdy se z té hle pohá dky probudím nebo kdy tahle pohá dka skonč í. Jen jednou
ale, to jsem byla sama, jsem si pomyslela, ž e vě tšina pohá dek
konč í: >> A pokud nezemřeli, žijí oba dodnes.
A dodala jsem, tak já tomu vě řím a nevě řím, ž e to je pravda.
Od kokosové ho kari přešlo víc než dva mě síce a ž á dný pan
Wilhelm na dohled.
V ú noru jsem zač ala pochybovat a zavolala Markovi.
>> Už nemů žu, proč si ze mne muži dě lají legraci, vždycky
přijde ně jaký blbec, slibuje mi svatbu – ale ode mne to nikdy
nepřijde. Nakonec jsem sama, jako teď . Má m opravdu
deprese. Knížky už mi nepomá hají. Trpím.
>> To je mi líto, zavolá š mu?
>> Ne, on by mi nemohl pomoct.
>> Proč ne? Myslíš, že má taky tolik potíží se svý mi peně zi?
>> Ne, to ne, nebo přece? Ale Marku, on zná mů j postoj

k peně zů m, co by mi řekl? Tím si musíte projít sama.
>> Aha, souhlasí, na to jsem nepomyslel.
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NÁMĚSTÍ ODEON
Musím bý t připravena na všechno: ž e jsem příliš stará , ž e on
je moc mladý, ž e to nezvlá dnu, ž e si to rozmyslel, prostě na
všechno... Má lem breč ím, zatímco to píšu, ale já ho nikdy
nevnímala jako psychologa, vž dycky jako přítele. Co bude
teď ? Zítra budu vě dě t víc, dá m mu svů j nů ž ze dnů dě tství,
protož e se mu moje dě tství tak líbí. Prolog mi dal, ale má lem
jsem jej nechala lež et v kavá rně . Bylo to legrač ní, tykali jsme
si a vícekrá t jsme se políbili na tvá ř. Vyprá vě la jsem mu
o dekadenci, kterou jsem vidě la v Mnichově cestou do kavá rny. Než jsem tam šla, koupila jsem si punč ochy a poprosila
prodavač ku, aby mi je odlož ila, ž e si je vyzvednu pozdě ji.
Když se ochladilo, zeptala jsem se jej, zda mne doprovodí
k autu. Když jsme přišli do obchodu s punč ochami, přišla prodavač ka, kterou jsem neznala, ale o punč ochá ch vě dě la.
Zmizela a po dlouhé době přišla další, zase mně zcela nezná má , a ptala se, zda chci sá č ek. Řekla jsem ano. Šla do vedlejší místnosti a zase nepřišla, řadu minut.
Stá li jsme v obchodě a já řekla: >> Má m studené ruce.
Jeho byly chladně jší. >> Moje jsou chladně jší.
>> Musíš mít vždycky všeho víc.
>> To je dobře.
>> Aha, macho!
>> Kozo!
Trvalo to dlouho, než jsem své punč ochy dostala. Koneč ně
venku se zeptal: >> Ta, u které jsi je koupila, ta tam nebyla,
pravda?
>> Ne.
>> To všechno bylo trochu divné , nezdá se ti?
>> To ano, ale dokud mne nemlá tí, mů žou bý t divné , jak chtě jí.

>> To je s tebou špatné , že nejsi zvě davá .
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>> Ale ano, jsem, jenže v takový ch případech, co s tím? Jsou
zajímavě jší vě ci, než se zahazovat s prodavač kami, které tě nechají č ekat. Co bych z toho mě la, kdybych vě dě la, proč se chovají, jak se chovaly? Mů žou dě lat, co chtě jí.
>> Pořá d ještě nevíš, proč tě ta Polka udeřila?
>> Ne, ale svítá mi.
>> Po dvou letech ti svítá ? A po dalších dvou letech budeš
vě dě t?
>> Doufá m.
>> Jednou ti to budu muset říct.
>> To by bylo hezké .
Kdo si doká ž e nastavit kameny,
o které zakopne,
je ú spě šný v př írodních vě dá ch.
Vzpomíná m si, jak se mne jednou bě hem terapie ptal, zda si
doká ž u představit, ž e facka od Polky Maly byla kvů li ně mu?
Tehdy jsem odpově dě la: >> Ne. A on se s tím spokojil.
Dneska o tom smý šlím jinak. Ně co mezi tě mi dvě ma bylo,
jinak by ta facka nebyla tak prudká . Dokonce jsem č á steč ně
přestala slyšet a nikdo mi nedoká zal vysvě tlit, proč mne
vlastně udeřila. Jen sestra Marion se divila, ž e to nevím...
>> Když vá m to nikdo neřekl, já nebudu první...
V kavá rně mluvil vě tšinou o sobě , o svý ch pomě rně nejasný ch
pracovních a studijních plá nech. Nic moc jsem si s tím nemohla poč ít. Hezké bylo, když jsem mu chtě la utrhnout nitku
z jeho kož ené bundy, plá cl mne přes ruce, ne moc, ale jako
dítě , které se brá ní, aby mu ně kdo upravil šaty.
Pak jsem řekla: >> Ach, nech mne to shrnout. Přišla jsem do
Rosenbergu a dostala facku. Vyprovodili mne má lem fackou a
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teď mne budeš bít ty?
>> Nevíš, že teď s tebou dě lá m terapii bitím?
>> Aha, je dobře vě dě t, s ký m má m co do č ině ní – smím taky
rá nu vrá tit?
>> Ne, ty ne.
>> Ach tak, pak se mi ta terapie nelíbí.
Když jsme přišli k autu, objal mne.
Řekla jsem: >> Bylo to moc krá sné a bude to ještě krá sně jší.
>> Už se tě ším.
>> Já taky.
Vě noval mi moc hezký ú smě v, mnohoslibný, a po obvyklé m
ciao, na které ten pá n nikdy neodpovídal, jsem odjela. Ten pá n
má nohy silně do O, což se mi velice líbí. Ach tak, satelity,
hned dva, tam byly taky. Jeden mě l bílý límeč ek, jestlipak mě l
taky č istou bílou vestu? Ode mne ně co chtít... a přitom se
bavit s mladý mi dě vč aty? Jen tak dá l!!
>> Ještě uvidíš, co z toho budeš mít. Nic.
Zatímco jsem šla od auta k ná mě stí Odeon, nemohla jsem se
zbavit pocitu, ž e jsem sledová na. Jednoho ze sledujících jsem
oslovila, docela nevinnou otá zkou. Byl z toho tak vedle, ž e mi
nedoká zal odpově dě t. Ptala jsem se, zda se pasá ž í dostanu
k ná mě stí. Když jsem vidě la, jak nepříjemná mu moje otá zka
je, nabídla jsem mu bonbó n, chudá č kovi.
Pak mi nejde z hlavy taky jedna vě c, a sice, ž e než jsem si
freudiá na uvě domila, myslela jsem, ž e má v uchu knoflík.
Pak ho ale rychle vyndal. Šaty: Když jsem míjela jedny šedé
šaty, zavolal na mne ně kdo, samozřejmě satelit: >> E-E-Evo.
Otoč ila jsem se, ale jen k šatů m, visícím ve vý kladní skříni.
V zorné m poli jsem ještě vidě la dost. Otoč ila jsem se, ale jen
k šatů m, visícím ve vý kladní skříni. V zorné m poli jsem ještě
vidě la dost. Nestydatost, ten pá n o mně vyprá ví, ž e jsem Kischovou dcerou...

Fantazie je ně co ná dherné ho, ale když ji skuteč nost předč í,
pak č lově k tvrdě dopadne – přestož e mu fantazie opatřila
křídla. A zítra se vydá m k zač á tku dě ní, přež iju to? Ano, č eká
na to ně kdo další. Ve dvou se PRÁVĚ přež ívá lé pe.
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KAVÁRNA ROSENBERG
Jela jsem do Rosenbergu, vyzvedla jej z místnosti na terapii,
to chtě l, a když jsem ̌rekla O. K., to přež iju, odpově dě l:
>> Já taky.
Pochopila jsem teprve pozdě ji. Jeli jsme do Rosenbergu a moc
jsme se nasmá li. Řekl taky, ž e to vypadá , ž e jsem všechno
přeč kala. Je to tak, jsem hotová . Skuteč ně ?
>> Pokud je to tak, jsem vyzbrojená .
>> A pokud není? Co udě lá š potom?
>> Pak už si ně co vymyslím, ale patrně nic, protože jsi pro
mne udě lal už hodně .
>> Ano, pak mů žeme přestat. Ač koli přestat s ně č ím, co ještě
pořá dně nezač alo, ne, ale co udě lá š potom? Hodíš na mne
druhé ho Sonku? Pak si musím oblé kat chrá nič e jako hokejista.
V Rosenbergu bylo moc hezky, jen jsem mě la pocit: Nezbaví
se své ho satelitu nebo Freuda. U mne vidí, ž e jsem mezitím už
skoro hotová , co se tý č e jeho osoby. ANO. ANO. ANO. Jsem.
Jeho peníze, má -li ně jaké , mne nezajímají, jeho vá šeň pro
hraní na burze taky ne, pokud ji má . Jediné , v č em bych mu
pomohla, a rá da, je zbavit se tě ch ž enský ch, myslím tě ch
v Rosenbergu. Ale ne, zů stane přitom, no prosím. Smá li jsme
se zase mý m vlnitý m vlasů m, kvů li který m má m zů stat tak
dlouho, než budou zase rovné . Probírali jsme krá sná té mata
a on má dcerušku Ariane, jedená ctiletou. Facit: Nenechá m se
niký m vydírat, nejmé ně ze všeho sama sebou – byla jsem totiž
na cestě k tomu. Řekla jsem mu, ž e pokud je ve hře, spím
dobře. Tu se zeptal: >> Jsem taková tableta na spaní? Tím
vydírá ním jsem myslela, ž e jsem na cestě k tomu, abych
se neš̌tastně zamilovala, ale jeden satelit z ná mě stí Odeon mi
řekl, ž e se to nevyplatí.
Buď přijde sá m nebo vů bec ne, to je na ně m.

S ním bych mě la rá da i kamará dskou lá sku.
>> A jak se ti vede?
>> Ach ano, teď to jde, ale bylo to moc špatné , dřela jsem.
>> Tak jsi tomu říkala vždycky.
>> Ano, zvlá štní, že si č lově k ty nejhorší problé my nechá vá
nakonec.
>> Tak je to vždycky.
>> Já vě dě la, že to řekneš.
>> No prá vě , dobře mne zná š, zavolala jsi ně komu?
>> Ano, Markovi, byl milý.
>> Co říkal?
>> Je mi to tak líto.
>> A Rita?
>> Ne, Rita je pro jasné pomě ry.
>> Tak jsem ji taky odhadoval, té by takový nepořá dný vztah,
jako má me my, urč itě nevyhovoval. Je mi to líto. A teď ,
jsi hotová ?
>> Ne, ne docela, ale z velké č á sti to má m za sebou. Rita už
zase přijde.
>> A spá nek?
>> Komické , když jsi ve hře ty, spím velice dobře.
>> Jsem taková tabletka na spaní?
>> Ne.
>> A jak jsi to zpracová vala, co ti nejvíc pomohlo?
>> Prá vě ta tvoje vě ta: Tak je to vždycky.
>> Vždycky jsem říkal, že zpracová vá š velice rychle. Ale s takovou vě tou? Ta ani není moc originá lní.
>> Připadají ti tři mě síce jako rychle? A jak jsi mi zprostředkoval tu vě tu, když mne napadla, mě la jsem pocit, že stojíš
uprostřed pokoje.
>> Ano, ale že ti pomohla jedna moje vě ta, to je obdivuhodné .
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Zná š mne prostě velice dobře... Potě šila jsi mne, když jsi
řekla, že se na MACu dají otevřít Windows.
>> A ty, jak ty jsi daleko?
>> Potřebuji ještě trošku.
>> Chceš o tom mluvit.
Zamítl to.
Když jsme přijeli do Mnichova:
>> Neuklidil jsem, příště , až uklidím, tě pozvu.
Já potom řekla taky hloupost: >> Ale příště kafe zaplatíš ty.
Když se mocní dě lí,
jejich polovina tvoř í nejmé ně 60 procent.
Ach tak, nevzdě laný, neromantický a k tomu ještě bohatý !
A kolem ještě lež í neuklizené satelity s bílý m límeč kem – co?
Dala jsem mu na cestu jeden příbě h.
STĚHOVÁNÍ
Proti poč así je č lově k bezmocný, a což teprve proti pivnímu
poč así. Já přinejmenším jsem se na let z Kleinhardingu do Bogenhausenu tě šil kaž dý den. Ale co znamená let? Tě šil jsem se
na mezipřistá ní, vž dycky v zahradě pivovaru Paulaner.
Časem, zatímco jsem si už íval piva, jsem poznal spoustu
štamgastů a byla z ná s prima parta.
Ty byla doba, kdy jsem do Bogenhausenu lítal svítit. Tu a tam
sice letě la kolem moje tetič ka, která pochá zí z Krakova, a varovala mne, abych tolik nepil, protož e ještě musím svítit, ale
teď v březnu si ještě nebylo nutné dě lat starosti ohledně toho
hloupé ho svícení. Ach, promiň te, myslel jsem, ž e mne zná te.
Jmenuji se Fridolín a jsem napů l chroust a napů l svě tluška,
proto mi taky štamgasti ̌ríkají Maische, míchanice. Ale
nemá m ho rá d, to jmé no, které jsem tady dostal. A dneska

stejně nebyl hezký den, moje stará chtě la, abych jí trochu
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přistřihl rybíz, ale já na to v ú noru zapomně l a teď už je pozdě .
Ta řá dila! Vů bec barometr našeho manž elství ukazuje v poslední době hodně nízko. Musím ně co udě lat, ale co?
>> Hej, Maische, tvoje teta letí, schovej se.
>> Díky, Toni, vů bec jsem ji nevidě l, už mizím.
>> Uff, to bylo tě sně . Odsviště l jsem.
Bylo by lepší, kdyby zů stala v Krakově , ale ne, ta se vž dycky
vrací, v poslední době dokonce rychle. Tuším, ž e už odhalila,
jak vzdá leně jsme příbuzní. Polsko ještě nepatří k EU a v hospodě se o tom č asto diskutuje. Pak jich přijde ještě víc makat
na č erno, chtě l jsem ̌ríct, svítit na č erno. Hlava prá zdná , ž á dný
přehled, a platit daně ? Kdepak! A když jim ta č ernota zač ne
bý t moc riskantní, zmizí, jako já . Proč jenom se ž enu takový m
tempem, nejsem přece nadzvukový. Když , tak nadpitý. To je
třeba trošič ku zbrzdit. Tamta lípa, k té zamířím, je tam
opuště né veverč í hnízdo... Když stejně nemusím svítit, tak
poč ká m, až mne teta Elfrída v nejkrá sně jší z pivnic nenajde
a poletím zpá tky. Zamě řil jsem pohled, ten lehce šilhavý, co
má m vž dycky, když jsem unavený, ještě trošku unaveně jší
z piva a z toho silné ho o to víc. Hop, to je ale překvapení:
To je přece ta malá z minulé ho roku, mů j ty Beatles. Že by
mezi ná mi přece jen ně co..?
>> Zdravím!
>> Já tebe taky, odpově dě la. Takž e na mne nezapomně la. To
je milé , ach, tohle tedy je její trasa, to si musím zapamatovat.
A č as.
Mě chý ř tlač í, má lem jsem tu malič kou oslovil po tom kravá lu
s mojí starou, potřeboval bych změ nu. Kde jsou tady ty
veřejnoprá vní? Po dobré m pivu mě vž dycky přepadne č urací
má nie. Aha, tady mů ž u. Koneč ně v Bogenhausenu. Moje
pů sobiště . Proboha, komá řice jsou tady, nestydatost, je přece

734

ještě docela svě tlo, nestydatě ukazují celé mu hmyzímu ná rodu
prsní pancíře, jako by to byla ta nejnormá lně jší vě c na svě tě .
Vsadím se, ž e jich tu je pá r s transplantovaný mi pancíři. Nekoukat, myslet na ně co jiné ho. Ano, s mojí starou to v poslední době není k vydrž ení, už jsem jí chtě l koupit ně jaké ho
plyšá ka, ale ona se nedoká ž e rozhodnout mezi pé řový m boa
a obřím kolibříkem. Tak je to s ní vž dycky. Dě ti by mě ly radost z ně jaké svinské pohá dky, ale ona nemá nikdy dost. Ná š
byt v Kleinhardingu je jí moc malý, nadá vá na naši Kiru, tu
sladkou, na našeho Felixe, š̌tastlivce. Zá pach koní se jí vrá ž í
do tykadel.
>> Hej, Maische, letím z hospody, zahrá dka hoří.
>> Co to vyklá dá š, Erwíne? A kluci?
>> Pomá hali až do teď . Ale Fritzovi spá lil nosník jedno křídlo
a Toni, s tím je zle, snad to přežije! Ten to pě kně schytal, chitin
v pancíři je sice dobrá vě c, ale když má ně kdo v krvi tolik alkoholu, jako mě l on, to pak hoří jak pochodeň . Pavouci od bílé ho kříže přibě hli v houfech, snad to přežije. Ti Beatles v
bílé m ale dneska zmů žou hodně , i transplantace pancíře. Ach,
skoro jsem zapomně l, co mě la na sobě dneska tvoje teta?
>> Proč ?
>> Ně kdo vyprá vě l, že letě la smě rem ke krovů m, myslela si,
že jsi se schoval za komínem.
>> Myslím, že tyhle fialové hadry... Vypadá v nich mohutně ,
jako karikatura kardiná la, s tím mega kloboukem. Strašné ,
nevím, proč nezů stane v Krakově .
>> Hej, takhle se nemluví o tetič ce, po které má š dě dit.
>> Té se nestane nic, ta chodí moc do kostela. Je morá lně jší,
než papež. Nedá vno řekla, představ si: Prý nemá me tolik
šukat, má me už dvě dě ti, a přitom, když to tak pů jde dá l, za
chvíli nebudu vě dě t, co šuká ní je.
>> Proč ?

>> Ale, moje stará , ně co bych mě l udě lat.
>> Rozumím, jeden neví, co s tě ma ženský ma je. Jen č ekají,
kolik domů přineseš peně z a nejradši by zlatou medaili v
emancipaci, to by rá dy. Představ si, moje bý valá ještě ně jaké ho dostala, ale byl to boj. Myslel jsem, že po převratu se to
převrá tí, ale co to povídá m. Jsem radostně rozvedený, ať se
s ní vzteká jiný hlupá k a urá ží si rohy. Ta vždycky dostane,
co chce.
>> Kdybych nevě dě l, že mluvíš o své bý valce, myslel bych, že
je řeč o mé Kletti.
>> Všechny ženské jsou stejné . Chtě l bych vidě t tu, která mi
vydrhne zá da, oprá ší knížky a přitom neřekne ani slovo. Mek
mek, jsou to kozy.
>> Je z tebe teď teplouš?
>> Ne, zaletím si obč as do Bogenhausenu, k tě m brouč icím
u Magdy. Teď je tam hezký vý bě r Rusek. Bohužel taky mafie.
Musí se v tom kvadrantu dá vat pozor.
>> A drogy?
>> Ach, víš, mne už od piva neodvede nic, ani ten
nejkrá sně jší brouk.
>> To jsem se uklidnil. A kam tam pořá d chodíš?
>> K Jednorožci, vždyť víš, tam co jsme se vždycky potká vali
u té andě lské trumpety, dřív, tam za rohem.
>> Aha, už vím. Ty, já už musím, uvidíme se.
>> Jasně , zítra pod kaštanem, za každé ho poč así, hahaha.
A skuteč ně , když jsem v noci přišel domů , špatná zprá va už
tam byla. Jak to, ž e jsou špatné zprá vy vž dycky rychlejší, na
to jsem dodnes nepřišel. Teta Elfrída umřela na Nockerbergu
za komínem. Byl jsem smutný. Jak vá s nená vidím, vy ž há ři!
chrobá ci, hovnivá lové , nemá te cenu ani jednoho brouka,
už vů bec ne brouka, který svítí a hraje si s ohně m.
V době smutku jsem si taky pá rkrá t zahrá val s ohně m, letě l do
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vykřič ené č tvrti Bogenhausenu a č ekal na znovuotevření
paulá nské pivnice. Zase jsme tam byli: Kluci, Toni s berlemi,
ten druhý všude ukazoval transplantovaný kus pancíře
a všichni mu gratulovali, ž e si zachrá nil rů ž ek. Když byl
otevřen testament, jako bych spadl z nebe, ani Ambrosius mne
neudrž el. Zdě dili jsme vilu v Rosenbergu. Nejspíš jsem
tetič ku Elfrídu mě l rá d, protož e jsem nevě dě l, zda se má m
radovat nebo bý t smutný. Nejvíce se ale radovala Kletti. Řekl
jsem jí: >> Víš, ona nebyla špatný č lově k, bylo by mi milejší,
kdyby žila a nic ná m neodká zala.
Tahle vila, plá novaná jako č ajovna, byla pará dní, od stejné ho
architekta, jako dů m v Mü llerstrasse, kde má svů j krá m optik
Modrooč ko. Na fasá dě jsou namalovaní Eva s Adamem. Joj,
ta je ale sexy! Nahá , a pokud se nemý lím, má dvě jablka. Co
vím, byl Adam jediný muž ský v Edenu. No jo, u tě ch
dnešních Ev jeden neví, kolik si dopřá vají ty nejmilitantně jší
feministky. Čínsky se č ajovna jmenuje č aidian. Ano, byla
velká , ta vila, jak ̌ríká m, bý valá č ajovna, vedlejší dů m jedné
velice bohaté rodiny. Z jejich hlavní budovy se pozdě ji stala
klinika. Kira a Felix mohli skvě le hrá t na schová vanou, já se
mohl zavrtat do starý ch zdí a nejlepší bylo, ž e jsme mě li zahradníka, skvě lé ho chlapa, jmenoval se Bastian. Patří sice ke
klinice na vedlejším pozemku, ale dě lá hned i naši zahradu. To
se Kletti nelíbí, protož e mne nemů ž e moc prohá ně t – kvů li
plevelu a tak. Slíbil jsem, ž e ho ně kdy vezmu na Nockerberg
do hospody, tam by se skvě le hodil, takový ch není nikdy dost.
Byl taky v nové m prostředí jediný, kdo mluvil mou ̌reč í, rozumě l vysílač i nevyslovitelný ch myšlenek – jako zahradník se to
při své prá ci nauč il jen tak bokem.
Ach tak, ten pes od vedle, Anatev: skvě lý, chodící legenda.
A porcelá nové prase, s tě mi dvě ma jsem si od zač á tku mohl
dobře pokecat. Mnozí pacienti jsou docela trhlí, hahaha.

Například jedna tvrdila, ž e umí uvařit vejce tak, aby zů stala
syrová . Jiná zá vidě la druhé ž upan s krokodý lem, až z toho
pokaž dé má lem omdlela. Byla i taková , co si připadala
chytřejší, než psychologové a č asto taky říkala, ž e se musejí
ještě mnohé uč it. Sama přitom byla tak dě sně hloupá , ž e Anatev č asto ̌ríkal: >> Ještě jsem nikdy nikoho nekousl, ale
u té hle bych to udě lal vždycky, pořá dně ji hryznout do té její
tlusté prdele.
Člově k je nejhorší degenerací zvíř ete.
Nebyl to opravdový blá zinec, ale ně co velice podobné ho.
Brzy jsem se už nič emu nedivil, jen ně kdy, když jsem poslouchal, proč tady ty ž enské jsou. Bylo tam víc ž en, než muž ů ,
tomu jsem se musel smá t. To samozřejmě nesmě l nikdo slyšet,
ale vyprá vě l jsem to Anatevovi a porcelá nové mu vepříkovi
jmé nem Nero a ti se taky popadali za břicho. Jednou jsem přes
kavá rnič ku odlé tal pryč , spě chal jsem, ale přesto: Stá la tam
ta blbá , co se mě la za chytrou, a ptala se Neronovy majitelky:
>> Smím tě oslovit? A ta sympatická řekla... zatraceně , tu
přece zná m, musím přiletě t blíž.
>> Jdi mi ze slunce, nejen ty mne rušíš, ale taky tvů j stín.
O
́ , ó , O. K., teď vím, odkud ji zná m. Tenkrá t v Bogenhausenu, v
tom secesním domě , byla navštívit andě lské trumpety. Joj, tenkrá t tam byla ta koč ka, jak se jí vede v Indii? Ta přece studovala
koč ič í hindi. Ta tlustá ž enská , podobná svini, se po její vě tě
pozpá tku vytratila z kavá rnič ky. Sprá vně , ta sympatická už ví,
co ̌ríká , má pravdu. Taky tenkrá t, co řekla, to se splnilo. O
́ , jsem
rá d, ž e tady je, kdyby se mě l ně kdo z lidí uč it naši řeč , navrhl
bych ji. Dá l se oddá vala slunci a já si č etl v jejích myšlenká ch.
Teď už byl kvě ten, ná dherný kvě ten, vlastně polovina mé ho
mě síce, druhá pů lka předků přece patří ke svě tlušká m.
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Vá lka, vá lka, vá lka, myslí si. To se k ní přece vů bec nehodí, je
mírumilovná . Teď se to vyjasň uje, myslí vá lku v Asii. Lidi se
zabíjejí jenom proto, ž e jsou jinak obleč ení, vlastně jsou
bratři, jiné je jenom ná bož enství. Strá vila mezi tě mi barbary
pě t dnů , aha, taky proto je tady, doufá m, ž e jí pomů ž ou. V jejích myšlenká ch je jezero, jako to, na které se oba dívá me.
Vlastně jsou si obě podobná . V hlavě jí plují lodi, na které
svítí slunce, v její hlavě stejně , jako ve skuteč nosti. Jen když
přijde noc, na jejím jezeře v tě ch divoký ch zemích se střílí.
Tady mají díky bohu jiné starosti. Má lem bych už na ni
zavolal: >> Hej, buď rá da, že jsi tady. Najednou se cítím jako
ona, nikdo by mi nevě řil, co jsem vidě l s ní naším vnitřním
zrakem. >> Ty, já teď bydlím tady. Když chceš, mů žeme se vidě t č astě ji, pak mi mů žeš vyprá vě t, jak se ti vede, já teď poletím do Mnichova, je tam visutá drá ha, jmenuje se Lé tající
střevlík, je to prima, za pá r minut jsem ve své pivnici, kde už
kluci č ekají. Tak zatím. Zvlá štní, mě l jsem dojem, ž e se na
rozlouč enou usmá la. Že by mi nakonec skuteč ně rozumě la?
Tenkrá t vyprá vě la, ž e má křídla, ale nevidě l jsem je. Ovšem
prasá tko pro ště stí mě la, porcelá nový Nero patří jí, to mu
musím vyprá vě t, ž e zná m jeho spolubydlící z dřívě jška.
Uvaž oval jsem, zda ví, ž e v pokoji vedle toho, kde bydlí se
svý m vepříkem Neronem, došlo k vraž dě , před mnoha lety, to
by ji jistě zajímalo, je noviná řka, pokud si dobře vzpomíná m.
Teď tam bydlí pě t šedý ch myší, s který mi si rozumí ještě
mé ně , než se mnou. Příště se jí pokusím ̌ríct.
>> Bě ž k Bastianovi, zahradníkovi, ten by nezabil ani komá ra, ale nauč í
tě naši řeč , pak si mů žeme povídat. Syntax už ovlá dá , pak se
nauč í ještě NeM. Co je na tom? Pak ty ž enské nebude
potřebovat. Ty stejně chodí tancovat, jen aby sehnaly ně jaké ho
chlapa, ale nikdy ž á dné ho nedostanou. Vystupovat, jediná
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Tou se rá d nechá m zavolat, ne jako mojí starou Kletti. Udě lej
tohle, udě lej ono... No jo, pokud ta terapie k ně č emu je, to
uvidím, třeba se pak ně kdy sá m přihlá sím. Škoda, ž e neexistuje ž á dná pivní terapie.
O
́ ano, pivo, jak se tě ším, co budou kumpá ni zas dneska
vyklá dat! Lvi prohrá li, Bayern utrhl bod, no, to dá pě kný ch
pá r rund.
Anatev byl skuteč ně tvor, jaké ho č lově k nevidí denně , ně co
tak flegmatické ho a usedlé ho se najde jen mezi zvířaty.
A to při jeho velikosti! Když se sestry chtě ly zbavit Anateva,
který se na kliniku pravidelně přichá zel najíst, musely to dě lat
ve dvou. Když zů stal stá t nebo se chtě l obslouž it z vozíku
s jídlem, jedna sestra sama nemě la šanci jej odvé st pryč . Byl
to obraz pro bohy, ten mohutný pes, č erný, a dvě sestry, které
ho tá hnou ven branou nemocnice. A on pak poč ká , až odejdou
a docela pomalouč ku přikluše druhou branou rovnou ke
své mu nač até mu obě du. Lež é rnost, s jakou to č inil, byla
skvě lá . Mož ná už si taky prošel terapií, musím se ho zeptat,
ale třeba to dě lalo už to sousedství. Budu jednou taky takový ?
Anatev mě l také své velikosti odpovídající množ ství klíš̌tat,
který ch ho doktoři tu a tam zbavovali. Lé kaři byli prá vě tak
milí, jako sestry. Mnohdy jsem si myslel, ž e už se nedoká ž i
přizpů sobit nič emu nové mu, byl to krá sný ž ivot v Kleinhardingu, tolik koní a ta krajina, ale tady, tady to mnohdy bylo
ještě hezč í. Často jsem myslel na tetič ku Elfrídu, která byla
tak hodná a odká zala mi ten dů m tady. Ta dá ma od, vž dyť víte,
tu jsem rá d pozoroval, mě la mnohdy na sobě takové legrač ní
vě ci, a pokaž dé , když jsem ji vidě l, jsem letě l kousek vedle ní.
Hledal jsem také její křídla, která tehdy dostala, ale byla pryč ,
asi odpadla. Ale jednou mě la blů zu, ta vypadala jako č erstvě
zoraná zem, č erná a hně dá , a já ji poprvé doprovodil do ordi-
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nace. Díky bohu jsem i jako velká svě tluška pořá d ještě dost
malý, takž e si mne nikdo nevšiml. Usadil jsem se za psychologem, aby mne urč itě nevidě l, ten by mne co nejrychleji
vyhnal. Ona, ta s tě mi křídly, která už nemě la, ta mne vidě t
mohla, tu už jsem znal, ta by se nanejvý š radovala, ž e se zase
vidíme. Své mu psychologovi by nikdy nic neřekla. Co teď popisuji, jsem pak dě lal dost č asto, stal jsem se jejím satelitem.
Příjem z NeM byl taky moc dobrý, kromě toho jsem ji č asto
vidě l mluvit s Bastianem, mož ná už ji to tajně nauč il, tak
dobře jsem ji mohl odposlouchá vat. Připadala mi trošku smutně jší, než tehdy, a rozhodl jsem se, ž e ji budu na hodiny terapie doprová zet tak č asto, jak jen to bude mož né . To taky bylo
snadné , protož e na stě ně v předpokoji visel plá n, podle které ho se pacienti ̌rídili. Zařídil jsem to tak, ž e jsem si napsal
hodiny s ní a v okamž iku, kdy moje stará nedá vala pozor
– šup, byl jsem u ní. Dnes mě la na sobě dres jako fotbalista.
Sluší jí, k tomu baseballová č apka, co je to na ní? Paná č ek s
vlajkou, Schwarzbrä u, aha, to nezná m, já jsem taky fixovaný
na to dobré lepší nejlepší pivo. Skvě le chutnající mok, vč era
mě la kutnu jako mnich Thomas, ten, který moje pivo v roce
1634 poprvé uvařil. A taky jí to sedě lo, ta si snad mů ž e
oblé knout cokoli, ale nejkrá sně jší, představuji si, musí bý t
nahá . Ano, chtě li tehdy do sauny, zda opravdu šli, nevím. Ale
Linda, tak se jmenuje, chodí kaž dý den k jezeru. Když to tak
pů jde dá l a já se jí budu drž et, doprovodím ji jednou taky tam.
>> Fridolíne!!! O
́ , hrů zo, moje stará . Co ta mů ž e chtít?
>> Ano, milá č ku?
>> Co tady dě lá š, mě l jsi přece říct zahradníkovi, aby
přistřihl rů že u fontá ny!
>> Ach ano, má š pravdu, chtě l jsem si jen cestou trochu odpoč inout a ty už jsi tady.
KONEC PŘÍBĚHU

>> Nemů žeš se ani trochu radovat, že má m tolik peně z?
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To se mne ptal freudiá n taky. Odpově dě la jsem: >> Já jsem
rá da, že jsi tady, tvoje peníze mne nezajímají.
Nejradě ji bych mu ̌rekla: >> Tvoje nohy do O se mi líbí
nejvíc. Mě l jsi je vždycky nebo mne už zná š tak dobře, že sis je
narychlo přič aroval? V kavá rně na ná mě stí Odeon jsi je
každopá dně mě l. U tebe je možné všechno, abys mi zaimponoval, vykouzlíš si milió ny. Nebo se z tebe stal hazardní hrá č , ze
dne na den?
Když mi dneska neurolog nabídl tablety na spaní, pomyslela
jsem si, tady by zase mohl bý t ve hře freudiá n, ten přece nejlíp
ví, ž e momentá lně spím dobře. Ach tak, nakonec ještě : Mů ž e
bý t, ž e mi freudiá n už odepřel své ho porsche? Tenkrá t
u Řeka?
>> Je křeč ovitý, řekl o ně m neurolog. >> Zkažený starý
školá k ze Salemu, pomyslím si já . A pak řekl neurolog:
>> Bez vá s to nedoká že...
Jsem rá da, ž e je vč erejší den za mnou. Moje narozeniny.
Uká zal mi, jak ž enské má m myšlení, ale když zů stane u toho
jednoho dne, je dobře. Mů j muž ský rozum je snesitelně jší po
ostatní 364 dny. Ač koliv, ně co to přineslo: poslední při kari
pohřbené vyslovené myšlenky. A sice, freudiá n už mne jednou
vidě l, já jej ne. Jsem opravdu schopná se s freudiá nem JEN
přá telit, ale ostatní se to nesmě jí dozvě dě t, jinak by si mysleli,
ž e jdu přece jen po jeho peně zích. A to nedě lá m, ani jsem to
nedě lala. Dneska u jezera jsem vlastně postrá dala Thomase
s kutnou, musím na ně j myslet tak č asto, ale jen se otoč ím, co
je to za kravá l, a už zase vidím jeho profil. Je tady restaurace
u jezera. Pomalovala jsem tři vajíč ka, no, spíš popsala.
Jen se ožeň . Když dostaneš milou ženu, budeš š̌tastný.
Když dostaneš špatnou, budeš filozofem.
Potom: Jak bych mohla sná šet ně koho cizího na
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A ještě jednou: Na všechno, co se vyplatí vlastnit, se taky vyplatí poč kat.
Když byl freudiá n tady, mě la jsem na sobě č erný pulovr, pak
ně kdy řekl: >> Tenhle pulovr jsi mě la na sobě , když jsme byli
u Řeka.
>> Ano, odkud to víte?
(Tahle konstelace je teď č astá : Mnohdy mu tyká m, on mi
vyká , mnohdy je to obrá ceně . To bude patrně tím, ž e se
v okamž icích tyká ní přená šíme zpě t k Řekovi, kde jsme si
poprvé tykali. A pak jsme zpá tky v realitě .)
>> Myslím si to.
>> Ale???
>> Vidě la jste ještě ně kdy ty dva muže od Řeka?
>> Ne, jen slyšela. Přišli a Jana jim řekla, že spím, tak zase šli.
>> Ta Jana, to je taky postava... Jak jste se s tou sezná mila?
>> Vzala jsem ji sebou do Quicku, hledala tehdy prá ci.
>> Ach, to snad není pravda, takhle vá m to vrací?
>> Je to zlé , ale ještě horší byl R., který mi po celé roky říkal:
No vidíš, tys jí tehdy pomohla – a ona?
>> A ti dva?
>> Ach tak, ti pak odešli a na ulici řekl ten velký tomu malé mu: Podívej, tady je taky obnovená fasá da, jako
v Mü llerstrasse. Mů žeš se po ní vyšplhat, když spadneš, bude
stá t zítra v Bildu, mó dní redaktor spadl, když šplhal
k dě vč eti do okna.
>> To jste slyšela?
>> Ano, to jsem slyšela, ale proč ..?
>> Jak vypadal ten vě tší? Mohl by to bý t mů j bratr?
>> To nevím.
>> Ach tak, vy jste si ho neprohlé dla, mě la jste ztuhlý krk.
>> Ano, proč ..? Jsi to ty?

>> Ne, ještě ne. Mě l vů bec ně jaké ho porsche? Nechtě l vá m
ho pů jč it, tak vá m ho musí darovat...
>> Ano, má ho, ještě jednou jsem ho vidě la, v Agnesstrasse.
Nepoznal mne, jela jsem na mopedu.
>> Otoč ila jste se?
>> Ano, on zastavil, ale já jela dá l.
>> A co říkal Leo naposledy, když jste vychá zela?
>> Tá mhle jde, ta velká malá dá ma.
Minulost ná s drž í, zatě ž uje ná s svou vá hou.
Velcí lidé jdou svou cestou a odstraň ují př edsudky.
Za nimi, aniž by se jich dotkly,
ná sledují pá chnoucí vý pary
klevet č umících filistrů
>> Ach ne, já už nemů žu, proč jste to tam nenapsala?
>> Bylo by toho příliš mnoho.
>> Já už nemů žu... Ale nedivila jste se, že ti dva u Jany nenechali telefonní č íslo?
>> Ne, vů bec ne, nechtě la jsem s nimi nic mít.
>> Musíme vé st ještě pá r takový ch rozhovorů ... Tenkrá t jste
se na mne podívala jako poslední a mě la jste prá vě ten vý raz,
jako když jsem vá m řekl: Jste silná žena... Co jste si v tu chvíli
myslela? Freudiá n
Nikdo není tak malý, aby nemohl rozsvítit svě tlo.
>> Co mi to pomů že? To jsem si myslela. Ten več er jsem
zažila tolik bolesti.
>> Rozumím... Promiň te. Chtě l jsem vá s odvé zt domů .
>> Já vím, ale myslela jsem, že jsi pro mne nedosažitelný,
proto jsem to nechtě la.
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>> Myslel jsem, že si dá vá š jen velké cíle. No, nechme to tak.
Co Jana řekla, když zazvonili?
>> Odně kud toho velké ho zná . Ale neřekla by mi to, kdybych
opravdu spala. Musela jsem ji kvů li tomu oslovit.
>> To snad není pravda... Jasně , znala mne z nakladatelství
Norden.
>> Já jí ale řekla, že pracujete pro Focus, že mne zná te odtamtud. Ona jednou byla tý den u Focusu, v té době , kdy jsem
tam byla já . Potkaly jsme se na zá chodě .
>> Tý den?
>> Ano, dé le to nevydržela...
>> A pak je ještě disciplinovaně jší než vy? Vy zů stanete
nejmé ně tři mě síce, všude.
Pravdě podobně si zase musíme promluvit. Freudiá n byl přece
u jedné z mý ch ryb, které jsem vylovila, ve Focusu. Šlo tehdy
o nemoc šílený ch krav. Nepoznali jsme se v Rosenbergu, naše
cesty se zkříž ily už tolikrá t, až to nebylo hezké : Řek, Agnesstrasse, nakladatelství Norden, Focus, škola, Jana, Arabella,
Detlef, Mü llerstrasse... Ve Focusu to bylo poprvé , co jsem si
jej všimla, ale zase jsem jej vytě snila: >> Mluvili o fotbale.
A moc hlasitě . V Mü llerstrasse, tam se na mne freudiá n podíval a pomyslel si: >> To není poprvé ani naposledy, co se vidíme. Přirozeně neřekl nic, ale jeho pohled byl dost vý mluvný.
A potom, pokud to byl on v tom porschi v Agnesstrasse...
To nepochopím, je to tak neuvě řitelné , ž e tomu ani já nevě řím!!!
Až na to, ž e snad už zítra budu mít hotové své cé dé č ko,
zpracová vá m dá l. To snad není mož né . Teď mne napadlo,
když jsme se potkali v kancelá ři redakce Focusu, šlo o BSE.
Freudiá n u Řeka mluvil taky o té hle situaci. >> To by byla
třetí ryba, kterou jsi vytá hla na souš. Přitom jsme o tom nikdy

nemluvili. Freudiá n řekl, ž e poté , co jsem řekla: >> Není to
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celé , ale tele, ode mne slyšel jen nadá vat.
Je mi to líto, stá la jsem u faxu, č ekala jsem dů lež itou zprá vu.
Freudiá n ze zeptal: >> Přišel? >> Ne, ten č lově k chce peníze,
odpově dě la jsem. A potom, když jsem byla v nakl. Norden,
potkala jsem freudiá na na chodbě . Zeptala jsem se, kdo to je,
řekli mi pak, ž e je to psycholog a přichá zí zhruba jednou za
mě síc. A pak ten vrchol. Když jsem se v Rosenbergu po
narkó ze (tam, co jsem dostala facku) ptala ošetřovatele
Klause, jaké to bylo, když jsem byla v narkó ze, řekl mi:
>> Byl u toho vá š psycholog. Řekla jsem, ž e ž á dné ho psychologa nemá m. Freudiá na jsem si nikdy nespojila s tou osobou
u Řeka, Focusu, Nordenu, ve škole. A taky on se mne v první
hodině terapie ptal, zda už jsme se ně kdy vidě li. >> Nemyslím, ledaže by.., odpově dě la jsem. Chtě la jsem ̌ríct, ž e pokud
má co do č ině ní s redakcemi... Ale freudiá n mne nenechal odpově ď dokonč it. Jak taky, pak bychom zjistili, ž e se zná me
a já už bych nebyla jeho pacientka. Jednoduché .
Při kari freudiá n řekl: >> Komické je, že ti to nevyjasnili.
>> Ne, mě li strach nebo co já vím. Jednou jsem o tom mluvila
se sestrou Marion, ptala jsem se, proč mi ta Polka Mala dala
facku, a sestra řekla, když vá m to doposud nikdo neřekl, nebudu já první, která vá m to vysvě tlí. Nepochopila jsem to, jak
taky, přesto jsem jí řekla, nevadí, i když mi to neřeknete, já se
to stejně dozvím.
>> Díky, sestro Marion, řekl freudiá n. A: >> Všichni ti
zá vidí, ty bys mne radě ji opustila, než abys žila s takovou
zá vistí.
>> Pravdě podobně .
>> Co jsi řekla té Polce, když už jsi nebyla v narkó ze?
>> Jestli jí má m taky jednu vlepit a že nená vidím lidi, kteří se
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neumě jí vyjá dřit verbá lně .
>> Super.
>> No jo, radě ji jsem ji mě la udat, to ucho mne obč as bolí.
>> Byla ta facka tak silná ?
>> Ta byla mega.
U Řeka se představil jako Ralf nebo Rolf Bier.
>> Proč si myslíš, že to bylo falešné jmé no?
>> Sybille se smá la.
Zavolala jsem Markovi, i když chodím kaž dý den do školy
a vypaluju, musím pořá d myslet na to, co dě lá m, přesto má m
strach. Co bude, až dokonč ím CD, co potom? Bude pak mů j
mentá lní ž ivot patřit už jen freudiá novi? Vž dycky se vloudí
chybič ka, musím vypalovat znovu a znovu a pak jsem ještě
v myšlenká ch u ně j – ale tak, ž e jdu sama sobě na nervy.
Markus si to všechno vyslechl a ̌rekl:
>> K tomu ti nic říct nemů žu.
>> Já vím, ale dobré je už to, že ti mů žu zavolat, to příští
mě síc zase udě lá m, a pak to bude mě síc po mě síci mé ně , doufá m.
>> Ale jistě , Evo.
Mé problé my s mě síč ky se ně jak promě nily. Myslela jsem na
to, jak si R. vž dycky ošklivil moji menstruaci.
>> Mohli jsme mít stejně ná dherné přá telství, jako má m
s tebou, řekla jsem Markovi, >> Ale ne, musím se zamilovat.
A pak jeho lá ska k mé mu intelektu – jsem zá vislá , ale co znamená zá vislá ?
>> Víš, na takové přá telství, jako je naše, už je nejspíš pozdě .
>> Taky si myslím, chtě l se mnou spá t před dvě ma lety, tak to
chce taky ještě teď , nebo? Ale ne, nemluví o vý letu
do Garmische, nemluví vů bec, ú dajně ztratil hlas. Kdyby nebylo tě ch podě laný ch peně z, zavolala bych mu, ale takhle? Za

14 dnů mu napíšu, zda by nemohl taky napsat, když už teda
nemů že mluvit. Jediná dobrá vě c je, že ty peníze žá dný m
způ sobem neovlivnily moje jedná ní s ním. Jsem k ně mu stejná
jako předtím – přímá . Jen když jsem sama a jedu pů l hodiny
za ně jaký m obrovský m ná klaď á kem, který patří pivovaru
Paulaner, je to zpě t. Co jsem to zase ulovila, nemohla jsem
jako všichni normá lní lidi poznat ně jaké ho normá lního psychologa, který má jenom ty peníze, které vydě lá ? Ne. Jak to
zase zní? Utopicky, jako by psychologové byli normá lní lidi.
>> To je dobré , ̌rekl Markus.
>> Marku, představ si, že si ho vezmu a jednou mu ně kdo
řekne: Vy ale má te drahé hodinky. Pak řeknu já : Ukaž! Ještě
jsem si jeho hodinky neprohlé dla. Ostatně , možná ho nemiluju
teprve dva roky, ale už dé le, a on to už vě dě l, pokud to tenkrá t
u Řeka byl on.
>> Byl? To nemů žeš říct, pravda?, zeptal se mne Markus
>> Ne, nemohla jsem si ho prohlížet, mě la jsem ztuhlý krk.
Freudiá n mi taky ̌rekl, co mu vyprá vě l R. : >> Musel jsem
jenom zů stat poblíž Evy a ště stí, které mě la, přeskoč ilo i na
mne. Ale z toho omylu jsem ho vyvedl, to byl jen tvoje ště stí,
on na ně monopol nemě l.
Ště stí není ž á dný dar bohů ,
je to vý sledek vnitř ního postoje.
Chytá m se kaž dé ho i sebemenšího dů vodu, proč freudiá n nevolá . Přitom se mnou mož ná už dá vno skoncoval a já to ani
nevím!!
Tak, to stač í, freudiá n mne má za geniá lní. Tak abych si to
zaslouž ila: Miluju ho a mů j momentá lní pocit není uraž ená
ješitnost, ný brž vztek na sebe samu, ž e jsem se ho už dá vno
nezeptala, zda potřebuje mou pomoc. Ke zpracová ní má m
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touhle dobou jen malič kosti. Například, ž e ze mne freudiá n
udě lal jasnovidku, když jsem řekla, ž e ně jaké dě ti se už
najdou. To mne poprosil, abych ̌rekla, co vidí mů j vnitřní
zrak. Řekla jsem: >> Dě vč e.
>> Je blonď até ?
>> Ano.
>> A jak staré ?
>> Jedená ct.
Tehdy se freudiá n vylekal, já taky. Dokonce jsem nadá vala,
nechtě la jsem tomu vě řit, ale on mne uklidnil, moc krá sné ,
jen jsem to potlač ila, až dosud, ač koli mi freudiá n v kavá rně
v Rosenbergu vyprá vě l, ž e má dcerušku.
Šťastní lidé ,
kteř í píší na tastatuř e jen dvě ma prsty,
mají č as si rozmyslet, co píší.
Freudiá n nevolá . Kromě toho, co č eká te, ž e udě lají lidé s
PTSD? Když má ně kdo rakovinu, je taky obč as veselý a nikdo
by nepřišel na ná pad, mu to předhazovat. Což takhle:
>> Já se své mu Kašmírku přizpů sobila?
Ach, ostatně , dnes jsem dokonč ila své cé dé č ko. Spolu
s Markem jsem ho pokřtili Golemek. Doufá m, ž e ho budu
moct uká zat freudiá novi. Když ne, tak ne. Musím si zase zvykat na myšlenku, ž e ohledně našeho vztahu jen lhal a musím
mu dá t zapravdu, nejen dě lá chyby jako Axel, on je jako Axel.
Teď si zase připomíná m tu scé nu v Agnesstrasse, kde jsem ho
vidě la v autě .
>> Má ho vů bec, toho porsche? Freudiá n
>> Ano, má .
>> Vidě la jsi ho?
>> Ano.

>> Má to auto mnichovskou znač ku?
>> Ne, RJ nebo RU, nevím.
>> Ty asi nezapomeneš nic, co souvisí se mnou.
>> Proč , byl jsi to ty?
>> Ne.
>> Jako co jsem se ti líbila víc, jako noviná řka nebo jako
grafič ka?
>> Jako noviná řka. Strá vil jsem hodně č asu u Tobiase S., ten
mi o tobě vyprá vě l všechno. A nejen tam, byl jsem i u Mandyho.
>> Ano, ten mne oslovil, když jsem pracovala pro Focus,
prý jestli umím Photoshop.
>> Jak to řekl?
>> Tak, a já řekla, nevím, s PS jsem ještě nikdy peníze
nevydě lá vala. Ale dě lá m CD-ROM, tam ho používat musím.
Pak řek: Když dě lá š cé dé č ka, umíš i s PS.
>> Doufal jsem, že to tak formuloval.
>> Za tím vě zíš ty?
>> Jak to bylo s Photoshopem v nakladatelství Arabella?
>> Ach, když tam jednou nebyl ten, co bě žně Photoshop
obsluhoval, nechal mne Reiner ně co dě lat. Pak byl nadšený
a řekl to i tomu kolegovi, když se vrá til. Ten mne od té doby
taky dost nená vidě l a už nikdy mne nenechal na Photoshopu
pracovat.
>> Vidě la jsi ně kdy ještě toho muže s porsche?
>> Ano, v Mü llerstrasse, ně jak jsem si ho ale spojovala
s Mó dou.
>> Takže jsi ho poznala?
>> Ale kde.
>> Mluvila jsi s ním?
>> Ano, moc.
>> Cože? Obtě žoval tě ?
>> Ne, nevymě nila jsem s ním ani slovo, Ale co mi řekl
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mentá lně , s tím jsem si nemohla nic poč ít.
>> Co ti řekl?
>> Ně co v tom smyslu: Tebe ještě dostanu, budeš se divit.
Nebo ně co podobné ho.
>> Co jsi dě lala potom?
>> Šla jsem do domu a celou vě č nost jsem si prohlížela ty
mramorové desky, v nadě ji, že dostanu ně jakou odpově ď .
>> A dostala jsi?
>> Ne. Pak jsem šla nahoru a hledala ho u Mó dy.
Pak se znovu velice rychle připomně lo setká ní v nakladatelství Norden, kde jsme se oba znovu zajímali o to, kdo je ten
druhý. Jen já jsem ná sledně mě la problé my, mě li mi za zlé ,
ž e jsem jim neřekla, ž e také píšu. Mě li mne za špió na. To je
hořké , nená vidím to, když o mně lidi takhle smý šlejí. Ale
když vidě li, ž e se špič kama nakladatelství jedná m jako
s rodinou, dali pokoj. Zlí ale přesto zů stali.
>> A k tomu došlo teprve poté , co jsi se v tom nakladatelství
znovu objevil, řekla jsem mu, když jsme jedli kari.
>> To jsem nechtě l.
>> V Nordenu jsme se pozdravili. Přesto jsem ho nepoznala.
>> Tohle žvaně ní o lá sce k vá m je stejně spíš obdiv, než lá ska,
to jste slyšela už č asto... (več er s kari)
U Řeka jsme mluvili o agape, já řekla taky: >> Jak mi chceš
pomoct?
Chodící encyklopedii sis přá l už tenkrá t. >> Ty???, řekl jsi
u Řeka. To pak byl v Rosenbergu mů j protě jšek k tomu:
>> Vy...(mne milujete?).
>> Dostanete ještě peníze, jak se vá m líbí ta reklama se
psem?, zeptal se freudiá n při jídle.
>> Nijak zvlá š̌t, jsem proti povinné mu vodítku a v ní je
vodítka až moc.
>> Nikdo nepoč ítá s vaší touhou po svobodě . Jennifer (sestra

freudiá na, která mi dokonce dě lala vlasy, když se přá telila
s Axelem, teď je manž elkou Maximiliá na) řekla, že se nechovala ú plně dobře, ale já jí řekl, že to trvá dlouho, než je Evě
ně co trapné .
V mé m ž ivotě jsou vě ci, které sama nemů ž u vě řit.
V Rosenbergu jsem Freuda nemě la rá da, teď ho nená vidím.
Časové intervaly mezi freudiá nový mi nabídkami k sň atku se
zkrá tily: 27. 09. 1995, 19. 09. 2000, 04. 12. 2001, 14. 04. 2002.
A pokrač ujeme s vykopá vkami.
>> Tak tedy, vy budete za deset let nará žet pivo nebo mů j
mozek. Umíte vů bec nará žet pivo? Mozek asi lé pe.
>> Já nará žela pivo už ve 22 letech.
>> Škoda, že jsem vá s neznal. Má te vliv na dě ti, proto vá m
přibá jili tu ošklivou lá sku k nim. Já bych vá s miloval
už jako dítě .
>> Ano, já se k dě tem nechová m tak, jako ostatní dospě lí.
>> Ano, v nakladatelství Norden mi vyprá vě li, že v místnosti
bylo šest dospě lý ch a to malé dě vč e bě želo k vá m. Od vá s se
nechalo vzít do ná ruč e... Jsem si jist, že ten malý chlapec
v Pejskovicích vá s nevidě l jako ná hradní má mu a zač al.
>> Ano, jasně .
>> Kolik mu bylo?
>> Šest, napsal pro mne bá seň a já mu vě novala mapu kraje,
kde jsme byli.
>> Že se dě ti zamilují do dospě lý ch, to se stá vá č astě ji,
než se všeobecně vě ří. Ještě jedna ná pově da – Vanessa. Na
jednom thajské m ostrově jsem s tím dě vč etem uzavřela krá sné
malé přá telství...
>> Ach, to už taky víte? Byla tak krá sná .
>> Rá da byste ji modelovala?
>> Ano, moc rá da.
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752 >> Jak vypadala?
>> Tmavá a blonď atá .
>> Mulatka s blond vlasy?
>> Ano.
>> Vy to říci smíte. Jste umě lkyně a co z toho lidi udě lali, to
je nestydatost.
To zvíře v Mü llerstrasse vyprá ví, ž e jedu po malý ch holká ch?
>> Tenhle več er pro tebe nebude mít žá dné ná sledky. U Řeka.
Nebo: >> Pomohu ti, nemusíš nic dě lat, já ti pomohu... A pak
zase vyká ní: >> Vy jste se mne nikdy nepokoušela své st, s vý střihem a tak.
>> Takový nesmysl, já vím, že vy víte, jak krá sná má m ň adra.
>> Já to nevím, jsem si ale jistý, že se mi líbí. (Kari)
Miluji ho i navzdory tě m peně zů m!!! Ale doby bez peně z byly
hezč í.
>> A potom ten več er u Řeka, jaký byl?
>> Ach, docela sympatický, jen se mi zdá l trochu ješitný.
>> Vá žně ses na ně j nepodívala, o č em jste vů bec mluvili?
>> O agape a...
>> A?
>> Zvlá štní, o Maximiliá novi. Vě dě l, že se mnou kdysi chtě l
spá t.
>> Od tebe?
>> Ne, to prá vě ne, divila jsem se, ale co já vím, komu to R.
vyprá vě l.
>> Bylo ti to trapné ?
>> Ano, moc.
>> Vidě l to?
>> Ano, myslím, že nakonec ano. Nakonec mi slíbil, že mi pomů že a že pro mne ten več er nebude mít žá dné ná sledky.
>> A?
>> A nic, neslyšela jsem nic jiné ho.

>> Skuteč ně jsi nikomu nevyprá vě la, že s tebou Maximiliá n
chtě l spá t?
>> Ne, nikdy. Tě ch ran, které jsem proto dostala, bylo nespoč etně .
>> O
́ ... Vidě la bys rá da Lea?
>> Ano, kdyby se to dalo zařídit, řekla jsem tehdy. Byl jsi to ty?
>> Ne, ještě ne. Chtě la bys, aby se ti Sybille omluvila?
>> Ano, co řekla o mé babič ce a mé má mě , to bylo příliš.
>> Jsem rá d, že od ní chceš omluvu.
>> Proč ?
>> Protože se to patří. Už nikdy víc jsme s ní nikam nešli.
A teď vím, co jsi myslela tím, že bys nechtě la trpě t za chyby
jiný ch lidí.
Tak. Jako psycholog už není k má ní, na mou zprá vu nereagoval. Taky ve skuteč nosti není ž á dný dobrý... Když si to č lově k
přebere... Kdybych ho mohla mít aspoň jako stě hová ka. Mů j
milá č ek je v macovské klinice, kvů li disku. Stav: Jako psychologa na ně j mohu zapomenout, rá da, nic víc pro mne stejně
nikdy nebyl.
Nejpravdivě jší slovo lidské ř eč i zní: Snad.
TAK TEDA NE? Ne, vzpomíná m si na ná š rozhovor o tom
č ase: >> Velice dlouho nepřijdu, ale nemá to co dě lat s vá mi,
jen marginá lně .
>> Ano, vaše vnímá ní č asu zná m. Když jste mě l Sonku tři
mě síce, říkal jste tomu „krá tce“. Jak dlouho u vá s trvá
„hodně dlouho“?
>> Nevím. Vydržíte to?
>> To nevím, ale každopá dně to zkusím.
>> Jsem rá d, že mi nic neslibujete.
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754 >> To nemů žu a nechci.
Probudila jsem se v 1.40 a v slzá ch. Proč ? Protož e jsem mu od
první vteřiny u Řeka dů vě řovala víc, než komukoli v tě ch pě ti
letech předtím. Byla jsem tak vydě šená , ž e jsem jej vytě snila,
ale bohuž el i s příchylností, kterou vů č i mě choval. Tehdy
řekl:
>> Pomohu ti.
>> Jak to chceš udě lat?
>> Nemusíš dě lat nic, já ti pomohu.
>> Dě kuji. Pomoc potřebuji.
Autoritou, stejně jako dů vě rou,
nic neotř ese víc, než pocit,
ž e se s ná mi jedná nespravedlivě .
Skuteč ně jsem se odnauč ila vě řit, ž e by ke mně lidé mohli bý t
taky milí. Freudiá n, kdysi: >> U lidí, jako jste vy, to tak je.
Musejí mít spoustu nepřá tel.
Potlač ení – vnitřní emigrace.
Zavolala jsem Markovi: >> Marku, vč era jsi řekl, že do slova
freudiá n se dá zabalit mnohé . Jako první mne napadlo, že
jídlo je č ínsky FAN, hospoda DIAN, restaurace FANDIAN,
takže jsem zase doma.
>> Skuteč ně , kruh se uzavírá . Jak se ti jinak vede?
>> Ach, Marku, on zase nezavolal, jsem z toho moc smutná ,
říká m ti: Nejen, že vytě sň uji, má m taky halucinace. Když se
chceš zblá znit, namluv si psychologa.
>> Komu to říká š, já už ho doma má m.
>> Ano, souhlasí, tak jsem tu psychologickou nemoc dostala
od tebe?
>> Nejspíš, pokud je nakažlivá . Přeji ti krá sný víkend, užij si

ho co nejlíp.
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>> Díky, ty taky, ciao.
Ně kdy v noci se pak připomně lo, jak se mne freudiá n jednou
zeptal, zda zná m ně koho jmé nem Ariane.
>> Tenkrá t, když jsem ti říkal, že Rilke bydlel v Mü llerstrasse,
jsi to opravdu nevě dě la?
>> Vě dě la, ale nechtě la jsem na sebe upoutá vat pozornost.
>> Nebo ně které vě ci v hlavě neudržíš. Pak je hoď do koše. To
by bylo možné , byla jsi tak skvě lá , když jsem se tě ptal, proč jsi
tak veselá .
Teď už taky vím, proč byl propuště n ̌reditel mé školy. Kvů li
dě tské pornografii.
Byla jsem se svou ně kdejší docentkou, Corinnou, u Řeka.
Bylo to stejně zvlá štní, jít kolem toho stolu a na freudiá na nemyslet. Pozvala jsem Corinnu poté , co bylo hotové moje
cé dé č ko. Neobjevily se ž á dné nové vzpomínky. Ten loká l se
jmenuje Calypso. Když se č lově k dívá na filmy, je vž dycky
pochopitelné , ž e muž i okolo 40ti mů ž ou mít své podivnů stky
a chyby. Ženy ne, pokud je mají, jsou v blá zinci, protož e
konvence vyž adují, aby si muž i jako sloupy té to společ nosti
mohli slabost dovolit. Ostatní, hlavně ž eny, na to prá vo nemají. Já jsem blá zen už proto, ž e si dovoluji jezdit na mopedu.
>> Pamatuješ si na Leovu poslední vě tu?
>> Ano.
V tom okamž iku freudiá na obdařím bolestný m vý razem, který
pak vidě l jen v kantý ně , když mne označ il jako silnou. Ano,
tak to je, co z toho má m, ž e jsem silná ? A pokud jsem ta velká
malá dá ma? Nic, než zá vist a zlé reakce, nejen od ž en. Jednou
řekl, ž e jsou zlé , protož e zá vidě jí, ale když jsem soudila, ž e
zá vist sama o sobě nestač í, dal mi za pravdu a ̌rekl: >> Bojí se
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tě a proto hned ú toč í.
>> Hm. Mů žeš mi uvé st příklad?, zeptala jsem se.
>> Kdy jsem se k tobě choval nejhů ř?
>> Když jsem ve společ enské místnosti č ekala na svou hodinu
a ty jsi přišel s Ehrlichem a oba jste křič eli paní Lexová , ale
tó nem, jaký jsem si v životě nezasloužila, tak byl zlý.
>> Bá l jsem se tě , promiň .
>> Proč bá l?
>> Že mi do oč í řekneš: Hej, co je s ná mi?
>> A proto jsi na mne byl tak zlý ? To bych nikdy neudě lala.
>> Ano, tak je to vždycky, mohu se na tebe spolehnout. Mů žeš
si to teď vzít a kdykoli to použít: Vždycky, když jsou lidí na
tebe zlí, bojí se tě .
>> Dě kuji.
>> Prosím, rá do se stalo.
Leká mne, co všechno se pod mou fasá dou skrý vá . Slovo
Maische jsem nikdy neslyšela ve spojení s pivem. Nevě domky, ale přesto, dala jsem je Fridolinovi. Mů ž e bý t, ž e to
freudiá novi vzalo ̌reč ? Mně ano. Pak dá l. Když mi bylo asi 18
let, č etla jsem jednu knihu od Kische: Pasá k (Mä dchenhirt) se
jmenovala. Mož ná , ž e už popsal mů j osud, než jsem vů bec
existovala. V kníž ce jde o vejce kukač ky.
Když chtě li onehdy freudiá n a paní Redd vzbudit mou ž á rlivost, udě lali tu chybu, ž e se oba otoč ili, aby vidě li mou reakci.
Bohuž el... Tak jsem přišla na to, ž e šlo jen o divadlo.
Už nepřijde nic, jen tu a tam, jinak jsem zase volná . Sice
s použ itím ná silí, ale přece. Nebo přinejmenším tu a tam. E. T.
musím pro Arianu z Mü llerstrasse odné st. Jinak tatá ž ž ena,
která mi před č tyřmi mě síci do oč í řekla pá r vě t o freudiá novi:
>> Zamiloval se do vá s.
>> Jak to, že to tak rychle víte?, odpově dě la jsem otá zkou.
Její odpově ď byla: >> Protože psychologové se vždycky zami-
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lová vají do starších žen.
A teď mi tatá ž ž ena řekla: >> A když se už neozve?
>> Nic, já mu volat nebudu.
>> Tak je to sprá vně , ̌rekla. Mohla také říct, no koneč ně ,
přenechte toho ubohé ho mladíka ně jaké mladší ž eně , snad
dokonce mně . Tenhle boj o muž e, ne ne, toho se nikdy nebudu
moci zú č astnit. Pak také ještě řekla:
>> Je tolik jiný ch mužů . Ta krá va blbá , a já si mů ž u hledat
zase novou kosmetič ku? Proč lidi vž dycky hodnotí podle
sebe? Pro ni existuje tolik muž ů , ano? Ale já slyším jen
stíž nosti, když se toho té matu ně kdo dotkne.
>> Když si vyjdete s kamará dkou, pozná te nové ho muže.
Nedala pokoj. Já ? Proč ? Aby se mi s ním stalo toté ž , co
s ostatními? V prvním okamž iku svatba, třikrá t za sebou,
a pak mlč ení a já zů stá vá m sama se svý m strachem před
otevřením poštovní schrá nky, aby tam nebyl dopis: Víc než
přá telství ti nabídnout nemohu. Jako bych ně kdy chtě la ně co
jiné ho.
Skuteč ně se to stalo. Probouzím se a moje první myšlenka nepatří freudiá novi. Uvidíme, kolik procent dne na ně j budu
myslet, jak č asto pobě ž ím k telefonu v nadě ji, ž e je to on.
Vč era kosmetič ka řekla: >> Chtě la bych na Maltu. Pozdrav
freudiá na nebo ná hoda?
Přece jsem s ním mluvila o tom, ž e chci na Maltu. Pomalu se
mi vede jako s Axelem. Axel taky ̌ríkal takové krá sné vě ci,
a potom, když už je nedoká zal dodrž et, vysvě tlil:
>> To bylo jenom kvů li terapii.
Zbabě lec Fahrmeier by ̌rekl: >> Bojujte! Proč ???
Vě tšina si myslí, ž e lá ska znamená bý t milová n.
Opak je pravdou. Lá ska znamená milovat.
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Nemá m, jak by řekl freudiá n, ž á dnou motivaci, jsem mrzá k,
neumím zá vidě t. Než á rlím. Ctiž á dost už taky mizí. Žá rlivá
jsem nebyla ještě nikdy. Chtě la bych jen ž ít, bý t zdravá a spá t.
Ach ano, sex. Nemusí bý t, to už radě ji pojedu na Maltu, až to
skonč í, a pořá dně se nauč ím anglicky. Nespala jsem celou
noc. Odpoledne: Samozřejmě ještě mů ž u poč kat, SMS pro ně j
má m připravenou, ale neposlala jsem ji: Co dě lá tvů j hlas, už
mů žeš mluvit, já musela, ale nikdo tady není. Mů žeš pomoct?
Do prdele, křič ím! Jak k tomu přijdu, abych vž dycky padla na
chlapa, který mne staví před ně jaký problé m? Nebo jak muž i
přijdou k tomu, aby si vů č i mně ně co takové ho dovolovali.
Přece tam nebyl ž á dný soucit, spíše obdiv – lá ska, ne č asto
jsem se nemý lila ve své znalosti lidí.
Moje CD-ROM je hotové , samozřejmě má ná lada souvisí
i s tím. Dva roky odvá dě ní pozornosti od mé ho ž ivota jsou
pryč , pletu, uklízím a nemů ž u mluvit o svý ch pocitech, jsem
tak v depresi. Sny se plní samy, nepotřebuji ty freudiá novy.
Porsche, peníze, golf není tak zlé , ž e to nebudu mít, o to jsem
nikdy neusilovala, už dá vno vím, co je v ž ivotě podstatné , ale
nejhorší je, ž e mi dá val nadě ji na prá ci s ním, na přá telství
s Maximiliá nem, na normá lní ž ivot. Jsem smutná , ž e freudiá n
sklouzl do Axelový ch kolejí, ten taky tomu co ̌ríkal vě řil jen
v okamž iku, kdy to říkal, o minutu pozdě ji to bylo pryč .
U Axela mi to bylo jedno, byl alespoň tu a tam přítomný, ale
teď jsem tak sama. Freudiá n dě lal terapii sprá vně , to ano, jsem
teď mnohem hrdě jší, ale tak hrdá , ž e nikomu nemů ž u říct, jak
jsem zraně ná . To jsem nechtě la.
KONEC. Pokud si muž i okolo č tyřicítky myslí, ž e si mohou
dovolit všechno, ž eny kolem šedesá tky si to myslí také . Ciao
freudiá ne. Každá vě c je jako její konec. Sonka & já !
Říká m, to bylo ještě podě laně jší. Tak ně jak si myslím, ž e freudiá n se nejen tak podobal Axelovi, on také vě zí za celou tou

historií. Leo mě l stejně ně jak moc zasvě cený ch vě domostí.
A freudiá n ně č ím připomíná robota, strašidelné , pomyslela
jsem si vž dycky, když jsem jej potkala.
>> Zač ínali jsme spolu s Kay vařit, řekla jsem, když jsme
jedli kari.
>> To bychom mohli společ ně . Jako malý chlapec jsem chtě l
bý t kuchařem.
>> No prá vě , já s ním nechtě la připustit pocit rodiny, domova.
>> Necítíte se sama?
>> Ne, sama jsem rá da, a osamě lost? Tu už ně jak zvlá dnu...
Vě dě ní je pozná ním ně č eho nepř ítomné ho.
Pozdrav, ne objetí.
>> Jak vy to oddě lujete... Byla jste ně kdy u Řeka?
>> Ano, s Janou, byl tam takový ošklivý chudá k, nevě dě la
jsem, je to muž nebo žena?
>> Vždycky mi dokazujete, jaký velký JSTE ČLOVĚ K.
>> Jak mů žete říkat ně co takové ho? Stydím se, protože nevím,
zda to tehdy byla žena nebo muž.
>> No prá vě . Protože to pro vá s byl č lově k, já ho dokonce
zná m, jen ně jaký č lově k. Vy jste taky nevidě la Axelovu krá su.
>> Ale že už ani nevím, zda to byla žena nebo muž?
>> No ano, vidě la jste toho č lově ka. Pohlaví pro vá s není
dů ležité . Víte, jak se jmenuje?
>> Ne.
>> Steffen.
>> Takže muž?
>> Je bohatý. Víte jeho příjmení?
>> Ne, jak se jmenuje?
>> Je strašně bohatý.
>> No a?
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>> Nevidě la jste ho ně kdy dřív?
>> Pokud vím, tak ne.
>> Nezažila jste ně co podobné ho na cestá ch? Co jste vů č i
ně mu v tom okamžiku cítila?
>> No, č astě ji u lidí s elefantiasis... Mrzá k.
>> Co jste cítila v tu chvíli?
>> Mě la jsem strach, že se do ně j zamiluju, to se mi taky
pokaždé stalo – trošku.
>> Přesně , vy má te taky ještě svů j vlastní syndrom pomocníka. Soucit se totiž mů že rychle změ nit v lá sku.
>> Jednou jsem na Howrath Bridge vidě la dítě , zhruba dvouleté , jak prodá vá č esnek. Tři stroužky. Rozplakala jsem se.
>> Pojedeme do Kalkaty, zachrá níme to dítě .
>> Jemu už teď ale musí bý t tak dvacet let.
>> To už je tak dlouho? Nevadí, odvezeme z Kalkaty jiné dítě .
>> Já žá dné dítě k adopci nedostanu.
>> Ale já . Proto vy dě ti vidíte jako dospě lé , vždycky, když jste
konfrontová na s dě tmi, myslíte na tu scé nu?
>> Ano.
>> Jsem hotový.
>> Proč ?
>> Ještě vá m to nesmím vysvě tlit, ale je to s vá mi šílené .
>> Já vá m nerozumím.
>> To je mi líto, já už nemohu. Jste si jistá , že jste Steffena
ještě nikdy nevidě la?
>> Ne.
>> Byla jste hrá t kuleč ník s ním a s Axelem.
>> To byl on? Nepoznala jsem ho, to přece nebylo tak dá vno,
jak to, že jsem ho nepoznala?
>> Patrně potlač ujete všechno, co souvisí se mnou.
>> To nechá pu.
>> A já vá m to nemohu vysvě tlit, udě lal jsem tolik chyb,

co se vá s tý č e.
>> Ne.
>> Jste toho ná zoru, že jsem všechno udě lal sprá vně ?
Vě ci jsou, jaké jsou.
Jak je vnímá me my,
zá lež í jen na tom,
v jaké m je pozorujeme svě tle.
>> Rozhodně .
>> Co byste mu řekla, kdyby jste jej znovu potkala?
>> Steffene, je mi líto, já tě posledně nepoznala.
>> Tak to je dobře. Udě lal vá m R. ještě ně co horšího, než ty
vě ci s Kašmírem a s Amerikou?
>> Ano, č asto mne muč il, nechtě la jsem bý t bita, proto jsem
ně kdy udě lala ně co jiné ho, než bych si přá la, bá la jsem se ho.
Nená vidě la jsem se za to. Taky mi fackou protrhl bubínek
levé ho ucha. A zlomil levou paži. Pokaždé jsem byla rá da,
že s ním nemá m žá dné dě ti. Celé hodiny nezastavil, když jsem
řekla, že bych potřebovala na zá chod.
>> Pojedeme do Kalkaty pro to dítě . Proto má te k dě tem jiný
postoj, než lidé tady, vá žíte si jich jako osobností a pokaždé ,
když jde o dě ti, vidíte tu scé nu na mostě .
>> Ano, dě ti jsou pro mne jako dospě lí.
>> Proč je to v Indii takové ?
>> Tam se musí dě ti už ve dvou letech živit samy nebo se starat o menší sourozence. Proto se tak hně vá m na Sybillu,
že si nedoká že představit, jak mne zranila svý mi pozná mkami
o mé babič ce a mamince. Ona je vlastně dost špatný č lově k
a byla vaše kamará dka, proto jsem se s vá mi nechtě la spřá telit. Proto jsem ti dala šanci, tím, že jsem zapomně la ten več er
a toho Velké ho Muže. Pro mne to byl strašný več er,
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mnohdy jsem kvů li ně mu plakala, a ty jsi byl přitom?
>> Tahle svině , R. žá rlil na lá sku tě ch dě tí na chatě . A když
jsme byli sami, mohla jsem poč ítat s tím, že mne več er zbije.
Tak mi to nepřá l. Byly i jiné příležitosti, kdy mne tloukl,
a vždycky bezdů vodně , proto jsem s tím vlastně nikdy
nepoč ítala. I když jsem modelovala ně co hezké ho, jen zá vidě l.
>> Já vím.
>> Já ale netuším, zda je pro mne dobré , že to zpracová vá m
až teď . Především jsem sama a přitom č asto plá č i. Chtě l mne
dokonce předvé st jako zá vislou na tabletá ch, on, který bez své
trá vy nemů že žít.
>> Ale to jsi byla také ty, kdo tohle té ma otevřel.
Kdyby jen tady byl freudiá n. Ale takhle se propadá m do tě ch
nezpracovaný ch srač ek, které mož ná ani nestojí za to, abych
je zpracová vala. A všechno to na mů j vkus trvá moc dlouho.
Co pomalu zraje, stá rne pozdě .
Mož ná freudiá n dě lá , jakoby mne miloval, pomá há mi, přitom
ale sá m upadl do spá rů té bestie? Zhruba před 20 lety přišel R.
domů a ̌rekl: >> Byl jsem s Tobiasem S. na jedné schů zce,
když se jeden nechce rozvá dě t, tak to ten druhý taky nedoká že,
je to docela lehké .
Ano, pomalu mi svítá . Ale bylo by hrozné , kdyby to byla
pravda... Bý t rozvedená a toho bastarda se přesto nezbavit???
Freudiá n se mne vyptá val na Salem. Který, zeptala jsem se.
Zná m nejmé ně tři. V tu chvíli byl hotový – zase jednou. Řekl:
>> To ještě nikdo neřekl. Dá l jsme o tom nemluvili. Byl
jenom překvapený, ž e se vyzná m v historii Salemu na vý chodním pobřež í Ameriky. Ano, kdyby se mne zeptal, zda vím,
který interná t navště voval, tak bych pravdě podobně řekla
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Salem. Tobias S. mi ̌rekl, když se freudiá n objevil ve dveřích
jeho kancelá ře a zeptal se >> Mů žu pomoci?: Je jako já , jen
vypomá há . Při další přílež itosti pravil, ž e freudiá n je tady jen
kvů li mně . Myslela jsem, ž e to je zas ně jaký jeho vtip. Pak
řekl, ž e freudiá n je psycholog, já to nechá pala. Zeptal se:
>> Líbí se ti? Já mu odpově dě la, ž e nemá m rá da lidi, kteří se
jmenují Bruno. Pak ̌rekl: >> Mů žeš mu dá t jiné jmé no.
Takž e freudiá n zná Axela. Organizoval nakonec všechno z pozadí? Patrně . Nakonec se mnou zase jen manipulovali?
Zaparkovala jsem nedaleko Calypso, vzpomně la jsem si, ž e
mi tady tenkrá t ukradli krá snou espé zetku mé hondy. Jinak to
zítra bude pě t mě síců od naší debaty, další má už nejvyšší č as.
PUSTIT! >> Je opravdu křeč ovitý, a vy myslete na to, že když
si č lově k představí porá žku vítě zů , bude mu mnohem lé pe, řekl
mů j neurolog.
Nechtě la jsem s freudiá nem bojovat. Proč ?
Nemá m dů vod, mů j intelekt mi stač í, nepotřebuji vě dě t ještě víc,
vím, ž e vím příliš má lo, ale pro jednoho č lově ka je to dost. Ženy,
které vě dí mé ně , to v muž ské m svě tě stejně mají lehč í, tenhle
poznatek jsem získala už dá vno. Já jsem pro ně jako č ervený
šá tek.
Mé srdce je tam,
kde nejsem já , to je chimé ra.
SALEM??? Elitá řské myšlení. Jaké jen je spojení mezi freudiá nem, Axelem a Salemem? Nevím, přesto tady ně jaké bý t
musí. Jde to. Už sebou neškubnu při kaž dé m ná klaď á ku
Paulaneru. Velký muž mi sice tenkrá t slíbil, ž e pro mne ten
več er nebude mít ná sledky, ale vyvinulo se to jinak.
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Problé m elit v naší době spoč ívá v tom,
ž e se více a více specializují a př itom ztrá cejí př ehled.
Eva sklá dá bá sně :
Říká malý mé ď a ná š:
„Od lesa jdu, jak Mikulá š.“
Nemá však dá rky, jen v hlavě gulá š.
Okolo plaká tu s heslem se nese:
Mikulá ši všech zemí, spojte se!
Až se mu z toho chce plakat,
jde dá l, porazí plaká t..
Zpívá si bez not písnič ku:
Medvídci všech zemí,
podejte si pacič ku.
Zemí jde mé ď a, zpívá si dá l:
Kdybych potkal Mikulá še,
já bych mu dal!
Vyženeme všechny Mikulá še,
plyšoví medvídci, to je spá sa naše!
To jsem našla, když jsem hledala ná č rt zá znamu z mé ho
več era u Řeka. Ano, stojí v ně m leccos, co jsem do Pohledu
z nadhledu nenapsala, například, jak ke mně freudiá n přišel
a omluvil se. Sybille z toho byla celá pryč , já se třá sla, to mě l
o pě t let pozdě ji pravdu, ž e se třesu, když mne chce obejmout.
A pak ta poslední vě ta, kterou mi dal Leo na cestu. Tady jde,
ta velká malá dá ma. Komické , poznamenala jsem si k tomu
tehdy, to ̌rekl Anthony Quinn. Neříkal freudiá n ž e to doplní,
tehdy, když jsme jedli kari? Ten več er? Pá r vě cí jsem
zamlč ela, anyway. Taky velký muž řekl vě tu: >> Také bych si
vá s chtě l vzít. Jemu jsem ale neřekla, postavte se do fronty.
Chtě l mne odvé zt domů . Ano, získá vá m odstup, ten mi pomá há , vidě t vě ci poně kud střízlivě ji.

Když ně co moc chceš, pusť to,
tř eba se to vrá tí. Když ne, nestá lo to za to.
Dneska jsem se zeptala Marka B.: >> Mů žeš mi říct, co má m
společ né ho s absolventy Waldorfu a Salemu? Ten pá n straší
v mé m životě už celou věčnost a když to začne být vá žné, vytratí se.
Vyprá vě la jsem mu o Wolfgangovi, ž e předpoklá dá m, ž e ho
zná m ještě z dob v Passau. Že jsme společ ně zaž ili ducha na
jedné chalupě v Krkonoších a spali spolu. Ano, pokud je to
on. Proč ke mně freudiá na koneč ně nepustí? Za č trná ct dnů to
bude pů l roku od našeho rozhovoru – a dva roky od terapie
v Rosenbergu.
A vidě la jsem freudiá na v televizi...
>> Ano, musím ně co udě lat, jinak mne nebudeš milovat.
Přijdu bě hem mistrovství svě ta.
>> Kdy to bude?
>> Koncem kvě tna.
>> Ach bože, to nevydržím.
>> Když to nevydržíš, nevadí, jen se pak nesejdeme.
>> Vydržím to.
>> Zajímá tě fotbal?
>> Když je to zajímavý zá pas, tak ano.
>> O. K. Na ty nejlepší se podívá me spolu. Freudiá n
>> Prima.
>> Tebe víc zajímá box, v té době bude taky boxovat Tyson.
>> Ano, na to se urč itě podívá m.
Proč není freudiá n zvě davý, jak jsem daleko s prací, totiž
s vířením a prolamová ním povrchu? Markus B. řekl:
>> Možná vyč ká vá .
>> Nač č eká ? Až jej budu milovat ještě víc? To už nejde.
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>> Ten sen, co jsi mi vyprá vě la, ten byl skuteč ně jako film, ve
snu se mnohdy vě ci zpracová vají.
>> Ano, to souhlasí, ti ná ckové , to bylo ně co... Jednou jsem
se ho zeptala, jaký je jeho politický postoj. Řekl, že kdybych to
vě dě la, nemluvila bych s ním.
>> Vidíš, to jste ale byli docela daleko. On musí absolvovat
pořá dné vyprá ní mozku, proto to trvá tak dlouho.
>> Mů že bý t, na to jsem nepomyslela. Má š pravdu.
Chtě la jsem si sebou na kliniku vzít Stifterů v Hrad blá znů , ale
v knihovně u mne jej nemě li. Objednali ho pro mne. Tak jsem
si vypů jč ila pá r knih a cé dé č ek. Taky jsme dlouho mluvili o
Stifterovi, vyprá vě la jsem freudiá novi, ž e jsem navštívila
Stifterů v rodný dů m. Proboha, to už je tak dlouho, připadá mi
to jako sen. Jsem na klinice, uvidíme, jak dlouho to vydrž ím
tentokrá t. Předbě ž ně jen na interně , ale i tady na mne byli zlí,
když si mysleli, ž e freudiá na nemiluji. Ně co mi tady chybí.
Jinak jako vž dycky, jakoby se zastavil č as.
Jen on mi chybí, je vů bec ještě tady?
Kdo má ještě chá pat tenhle salá t? Při příjmu mi doktor Plyšá k
nabídl termín u dr. dr., ten jsem s díky akceptovala. Vyprá vě la
jsem dr. Plyšá kovi, ž e mne nemocenská pojiš̌tovna odmítla
poslat na rehabilitaci, ale napsala mi, abych si hledala terapii
v místě bydliště . O. K. To bylo vč era, a dnes? Při vizitě se
mne vrchní lé kař ptal, jak zapů sobila terapie před dvě ma lety,
zda mi pomohla. Řekla jsem, ž e moc dobře. Řekl, ž e u mne
skuteč ně mnohé mů ž e bý t psychosomatické , jsem tě lesně
zdravá , a když mi terapie pomohla, mů ž eme ji zopakovat.
Vyprá vě la jsem mu, ž e teď si mohu daleko víc už ívat ž ivota,
daleko více než dřív ž iji TED
̌ A TADY. Jen teď , když už má m
hotové své cé dé č ko, nevím, co si poč ít sama se sebou.

>> Kdo vá m pomohl nejlé pe?, zeptal se mne doktor.
>> Pan Wilhelm.
>> Jste s ně ký m odsud ještě soukromě v kontaktu?
>> Myslíte pana Wilhelma? Už vč era jsem s panem dr.
Plyšá kem mluvila o tom, že bych chtě la mít termín u pana dr. dr.
>> To se dá zařídit. Jak se vá m vede teď ?
>> Ne prá vě zvlá š̌t dobře. Propadla jsem se do č erné díry.
>> No, tak zařídíme termín u dr. dr. Ještě ně co: Chtě la bystě
bý t na pokoji zá sadně sama?
>> Ne zá sadně , ale už jsem se spá lila, před dvě ma lety jsem
tady přece v narkó ze dostala facku.
>> Ach, na to jsem zapomně l, souhlasí, ale tahle paní už vá s
bít nebude.
>> O. K., pak je mi to jedno, usmá la jsem se.
>> Ale ona byla – jak se jen jmenovala – byla vlastně velice
milá .
>> Ano, devě t dnů , až k tomu políč ku.
>> Jak jen se jmenovala? Proč tady vů bec byla?
>> Reisenthel, řekla bych, že lovit mužské .
>> Přesně , to bych také řekl, zasmá l se pan dr. Plyšá k a explodoval.
>> Vidíte to taky tak?, zeptala jsem se. To už jsme se smá li
všichni. Vyšli z mé ho pokoje. Za minutu se vrchní lé kař vrá til,
zů stal stá t ve dveřích.
>> Dojedná me vá m termín u dr. dr., pan Wilhelm z tý mu terapeutů odešel, dě lá už jen dokumentaci, ale i tam se mů žeme
o termín pokusit.
>> ??? Dě kuji.
O patná ct minut pozdě ji jsem na chodbě potkala sekretá řku od
dr. dr. >> Paní Lexová , u pana Wilhelma už nemů žete žá dnou
terapii dě lat.
>> Paní Uhl, ten rozhovor s vrchním lé kařem nabral docela
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jiný smě r, než jsem chtě la, zeptal se mne, kdo mi nejvíce pomohl, já řekla pan Wilhelm. Vím, že pana dr. dr. nemů žu obejít.
>> Vaše žá dost o poradu už leží na jeho stole.
>> Dě kuji. A u pana Wilhelma, až budu v civilu... ten den už
jsem prošla ̌radou vyšetření, také kolonoskopii, >> prostě
ně kdy zaklepu. Ono ho to neporazí.
>> Ale ano.
>> COŽE???
>> Samozřejmě ne.., zasmá la se.
>> Ach tak, usmá la jsem se na ni.
Při kolonoskopii jsem dostala injekci, po které jsem byla hned
mimo, moc příjemné , ž á dná narkó za, ale skvě lý pocit. Po
vyšetření jsem se zeptala: >> Mluvila jsem?
>> Ano, v jednu chvíli jste byla skoro vzhů ru, chtě la jste vstá t,
myslela jste, že jste doma.
>> Pravda, to ještě vím.
O dvě hodiny pozdě ji: připadalo mi to, jako kdyby mne ně kdo
oslovil: >> Ještě jsem se chtě l zeptat, proč pořá d nosíte hně dé
vě ci?
>> Vždycky jsem rá da nosila hně dou. Už moje nevlastní sestra říkala, že má m nosit modrou, protože má m modré oč i,
odpově dě la jsem.
>> No dobrá , tak přesně jsem to vě dě t nechtě l, to mi stač í.
>> Proč se mne potom ptá te?
Tak, a to celé nemů ž u odpřisá hnout, protož e jsem přece jen
byla mimo, ale co vím: chtě la jsem vstá t, připadala jsem si
jako doma. BYL TO FREUDIA
́ N OSOBNĚ ?
Dostala jsem volno, jela jsem domů a šla k Markovi B.
>> Marku, ti se ke mně chovají jako k hvě zdě !
>> Jako taková taky vypadá š.
Vyprá vě la jsem mu svoje vjemy při vyšetření.
>> Pokud je to pravda, odpově dě la jsi sprá vně .

>> Ano, tihle ze Salemu a Waldorfské školy... Je to spiknutí,
ještě chybí, aby ses přiznal i ty.
>> Já se nepřizná m.
Doma. Jen jsem spala a dívala se na formuli 1 v Monte Carlu.
Poč así smutné . Freudiá n jednou řekl, ž e by mi nejradě ji koupil pivovar, Braník, kde jsem se narodila, kde jsem jako dítě
cítila vů ni chmele.
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INTERNA
Zapsat celý tý den, to je pro nebohou hlavu moc prá ce. Tak jen
heslovitě , přijde to, jak to přijde. Když freudiá n přišel na internu do pokoje, hned jsem mu předala lá hev Prosecca.
>> Čemu vdě č ím za tu č est?
>> Protože se zná me dva roky, ale kde, zná me se sedm let.
>> Já tě zná m jen dva roky.
>> Aha, teď už nevytě sň uju, tak to budu fantazírovat.
>> To je skuteč ně opak vytě sň ová ní.
V ná sledující minutě to ale přiznal: >> Ne dva satelity, ale tři,
tomu třetímu jsi nabídla bonbó nek. Znala jsi ně koho?
>> Ne. Mě la abych?
Ten jeden satelit byla Hermíne Kimmel, kterou na mne freudiá n poštval už před deseti lety. Polka Mala byla jeho kamará dka, Eve ze školy taky. Hermíne se s ním přá telí dodnes! Tři
ž eny, nejafektovaně jší mezi všemi pod sluncem. Tam freudiá n
patří, k té hle afektované paká ž i. Ještě Detlef, ten je překonal
všechny. Afektovaný – namyšlený, vyumě lkovaný, strojený.
>> Radě ji ne. A když tě oslovila? Freudiá n
>> To je ono, neoslovila mne.
>> Souhlasí, ale č lově k neříká jen gesty, že chce jídelní lístek.
Freudiá n
>> No prá vě , proto jsem se jí taky drze zeptala: CO?
>> Ano, prá vem, ně co takové ho se nedě lá . Freudiá n
>> Když mi došlo, co chce, tak jsem se tě přece zeptala, zda
ten jídelníč ek ještě potřebuješ.
>> Naprosto sprá vně , tvrdila, že ti ně co řekla. Freudiá n
>> Neřekla nic, teprve potom při tě ch šatech zavolala
moje jmé no.

>> A já , co jsi říkala, jak jsem reagoval? Freudiá n
>> Bylo mi tě líto, byl jsi tak bezmocný... Tvoje ruka, jak jsi
ten jídelníč ek chtě l před ní ubrá nit.
>> Soucítila jsi se mnou? Freudiá n
>> Ne, to ne.
>> To je toté ž, ač koli, má š pravdu, není to toté ž. Už jsi mne
ně kdy v takové situaci vidě la? Freudiá n
>> Ano, když jsi u dr. dr. žá dal o dovolenou. To mi bylo tak
nepříjemné , až jsem vstala, už jsem u toho nechtě la bý t.
>> Promiň , že jsem s tebou nebyl na tomografu. Freudiá n
>> To přece nevadí, nemohl jsi vě dě t, že se mi u toho udě lá
špatně . Kromě toho se to jednou stane u 500 pacientů . A jak si
to vů bec představuješ? Byla jsem nahá .
>> Dobře, tak si to představuji. Přece by se nic nestalo,
nebo? Freudiá n
>> Samozřejmě by se nic nestalo, a kdyby přece, solá rium
není daleko.
>> Přesně , pak bychom řekli, promiň te, musíme na chvíli do
solá ria. Freudiá n
>> Na chvíli?
>> Tvoje č tvrthodinka a moje č tvrthodinka.
>> To jde. Když teď pršelo, byla jsem v solá riu dvakrá t.
>> Beze mne?
>> Ty jsi dobrý, já vů bec nevě dě la, jestli ještě jsi na klinice.
>> A kdepak bych mě l bý t? Freudiá n
>> Jednou jsi řekl, že chceš dě lat ně co jiné ho.
>> Chceš, abych odsud odešel?
>> Ano, bylo by mi to milejší.
>> Chceš, abych odsud odešel?
>> Ano, bylo by mi to milejší.
>> Proč ? Freudiá n
>> Myslím si jen, pro pacienta je klinika O. K., ale deset let
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772 jako psychoterapeut stač í.
>> Myslíš, enough is enough? A co má m dě lat?
>> Nechci ti nic doporuč ovat, ale ně co u Tobiase S. nebo tak.
Když odejdu, šel bys opravdu se mnou?
>> Řekni prosím, prosím.
>> Prosím.
>> U Tobiase S.., to dě lá m už dlouho, tak č i tak, radě ji bych
byl profiler. Freudiá n.
>> O
́.
>> Co je?
>> To by se mi líbilo.
>> Dě lala bys to se mnou? Freudiá n
>> Rá da, jen nevím, zda to umím.
>> Umíš, ty s tvý mi pozorovacími schopnostmi. Nezná m
nikoho, kdo by to umě l lé pe.
>> Myslíš? Skuteč ně bys šel z kliniky se mnou, když odejdu?
>> Ano.
>> Pak to udě lej. Ale musíš jíst, já bych tady chtě la převzít
roli tvé má my.
>> Nebo co bys mi doporuč ila, co bych mě l jinak dě lat?
>> Jít ke Corinně a nauč it se dě lat s Directorem.
>> Kdo je Corinna? Freudiá n
>> Docentka na škole, kde jsem vypá lila své cé dé č ko, jsme
kamará dky. Už jsme spolu byly u mé ho jezera a k našemu
Řekovi jsem ji taky pozvala.
>> Gratuluji ti k nové mu přá telství...
>> Ano... Díky, jsem taky docela pyšná . Thomas přihlížel,
proč se mu vů bec tolik podobá š?
>> To říkají mnozí. U našeho Řeka jste také byly??? Odkud
víš, že jsem to u ně j byl já ? Freudiá n
>> Řekl mi to mů j pulovr!
>> Jak?

>> Docela jednoduše, už jsem si ho neoblé kla, až do té doby,
co jsi byl u mne.
>> Jsem šoková n... Já vím, poznal jsem ho. Freudiá n
>> Cože???
>> Ano, divil jsem se už tenkrá t, že nosíš vě ci od Benettonu.
>> Proboha!!! Chtě la jsem si jej zase oblé ct, bylo to den před
mý mi narozeninami.
>> Takže jsi chtě la, abych přišel, promiň , prosím.
>> Nic se nestalo. Teď jsem ho koneč ně vyrazila.
>> Říká se vyhodila. Ten už ti nikdy nic neřekne. Freudiá n
>> Ano.
>> A jak ti to řekl?
>> Den před svý mi narozeninami jsem si ho oblé kla a ptala
se, kdy jsem ho na sobě mě la naposled. Bylo to v ten den
v prosinci, když jsi byl u mne. A taky tenkrá t u Řeka. Od té
doby už ne.
>> Má š ale ještě jeden. Freudiá n
>> Ano, ten hně dý, ten jsem mě la, když jsme se poznali před
sedmi lety u Focusu. Mě la jsem ho na sobě taky na ná mě stí
Odeon.
>> Já vím. Je krá sný. A taky ta sukně , kterou jsi mě la, se mi
líbila. Freudiá n
>> Ten nezahodím, to je mů j nejmilejší pulovr.
>> Škoda, že jsi zahodila ten č erný, mohl jsem se jej také na
ně co zeptat. Ale to se zkrá tka s poslem špatný ch zprá v dě lá .
Musíme koneč ně zase jít k Řekovi. Až odsud ve středu vyjdeš,
ve č tvrtek tam pů jdeme, ano? Musíme, vyjít si v pá tek, to není
IN.., zasmá l se. >> Nebo kdy jsme u Řeka byli?
>> 27. zá ří.
>> Odkud to víš tak jistě ? Freudiá n
>> Přece jsem ten den přijala zpá tky svoje dívč í jmé no.
Potřebuji se jen podívat do pasu.
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>> Pravda, to je to tak dlouho? Takže tam pů jdeme nejpozdě ji
27. zá ří.
>> Ano, zavolá š mi? Jmenuje se to Calypso. S tím hně dý m si
mů žeš promluvit, stejně jsem se ti jako textařka líbila víc, než
jako grafič ka. A s tím Řekem, to by bylo skvě lé , jím tam moc
rá da. Myslím, že spousta lidí říká , že jsi velice podobný
Thomasovi... On byl přece mnich, ty v žá dné m případě nemů žeš bý t jeho potomek. A ten kurs je moc drahý ? Rá da bych
ho opakovala a pořá dně se nauč ila Director nebo Flash, pak
spolu mů žeme dě lat cé dé č ka.
>> Nebo obojí, Director i Flash. A ta mateřská role?
>> Ne, jen role matky tady. Pak budu stá t u tebe a říkat: Jez,
jinak nebude žá dné solá rium.
>> Nejlé pe s bič em.
>> Ne.
>> My ale spolu nemů žeme jíst, to skonč í jídlo tomu druhé mu
v oblič eji. Freudiá n
>> Já vím, musíme si vždycky sednout tak, abychom na sebe
neplivali.
>> Ty jsi to vě dě la? Freudiá n
>> Ano.
>> Jak ty vypadá š! Jsi tak krá sná , lidé si budou myslet, že
jsem si tě vzal pro peníze. Freudiá n
>> Je to tak u Maximiliá na?
>> Ano... podobně ... Ale když nechceš převzít roli mojí matky,
co potom jsi? Freudiá n
>> Co jsem? Nejspíš tvů j zanedbaný vztah.
>> A já pro tebe?
>> Ty jsi mů j zanedbaný vztah.
>> A Rita? Freudiá n
>> Ta tady bohužel ještě není.
>> Ona v polovině cesty vzdala.

>> Ano, takříkajíc.
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>> To je mi tak líto. Ty jsi mi onehdy volala.
>> Ano, chtě la jsem, abys se mnou šel do školy, zažila jsem
tam hrozné č asy a nechtě la jsem bý t sama.
>> Promiň , prosím.
>> Nic se nestalo, přežila jsem to. A Ritu nemusíš litovat, ona
zase přijde.
>> Myslíš?
>> Tím jsem si jistá .
>> O. K. A Markus? Vytvá říš skupinu spolujedlíků ?
>> Ano, Markus stojí při tobě .
>> Vě dě la jsi, že spolu nemů žeme jíst?
>> Ano, to jsem vě dě la.
>> Doktor Plyšá k taky vyprá vě l, že tě poplival při té diagnó ze
lov mužů . Jak to vlastně , že to víš? Ten se divil, že to víš, řekl
jsem mu, že ti není jasné , proč jsi vyinkasovala tu facku.
Ostatně , paní Fuchs smíš obejmout.
>> To mi dovolíš?
>> Ano, to ti dovoluji. Ach bože, má lem jsem Maximiliá novi
řekl, co jsi mi to poslal za ženu? Taittinger už se krá sně chladí
a ty šedé šaty jsem ti koupil.
>> To muselo bý t strašně drahé .
>> To nemusíš říkat, koupil jsem ti to kvů li tě m satelitů m. Za
trest. Co bys řekla, kdybys najednou mě la spoustu peně z?
>> Ach tak, že jsem vyhrá la v loterii... Krá sa, díky za ty šaty...
Jen škoda, že se v jezeře u Rosenbergu nemů žu koupat nahá .
>> Dobrá odpově ď . Uká ži ti u jezera místo, kde se mů žeš
opá lit ú plně celá .
>> U tebe doma?
>> Ano a ne, taky u tebe. A jak se ti vede teď ?
>> Myslíš moje břicho? Od té doby, co jsem tady, je v pořá dku.
Ach ano, když jsem byla tady, ten pocit.., že jsem hotový
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č lově k... >> ... jsem ti dal. On
>> A teď , když zase přijdu, má m trochu špatné svě domí
>> I hotoví lidé mají bolesti břicha. A ta endoskopie?
>> Organicky jsem zdravá . Co myslíš, proč chodím pořá d
v hně dé ?
>> Ano!!!
>> Nechtě l to udě lat.
>> Přesně . Udě lá š ně co?
>> Ne, nemů žu to doká zat.
>> Vyprá vě la jsi to ně komu?
>> Ne, jen u Marka jsem nadá vala. Na staré absolventy
Salemu a Waldorfské školy a.., zasmá la jsem se.
>> ... podobnou paká ž, zapomně la jsi Yorgiho. Odkud to už
zase víš? A Markus? On
>> Prostě to vím. Nic, řekl jen, pokud je to pravda, pak že
jsem odpově dě la sprá vně . Řekla jsem mu: Teď už chybí jenom,
aby ses taky přiznal. Vů bec tě nezná m. Nevím o tobě nic a ty
víš o mě všechno.
>> Nemů že se přiznat, ty víš o mě spoustu. A já o tobě taky
všechno nevím, jinak bych už dá vno u tebe byl.
>> Kdy s tím přestaneš? Vroucně tě prosím – řekne se, blbé
slovo..
>> Ano, hodně blbé ... Brzy, musíš udě lat jen malič kost, ale to
taky ještě zvlá dneš, když jsi to doká zala až sem. Ty dva dny..,
řekl tiše.
>> Jaké dva dny? Zná me se sedm a pů l roku... Pojď , já už to
nevydržím. Co musím udě lat?
>> Nemusíš prosit, tak č i tak by to stejně přišlo. A Markus?
>> Ach, když nadá vá m na psychology, pak prostě řekne: Já
má m taky domov, komu to říká š.
>> Souhlasí, jeho žena je psycholožka, říkala jsi. A ještě ně co?
>> Ano, má m přece doma Maximiliá na jako plaketu a

připevnila jsem si ho na postel. Jednou, když se mi vedlo tak
zle, jsem Markovi řekla: Spím s Maximiliá nem. Na to Markus:
COŽE? Ty spíš s Maximiliá nem? Když nejíš, mě l bys aspoň pít.
Pevně se drž el lá hve.
>> Vadí ti to, že jsem tak hubený ?
>> Ne, ach tak, myslíš, pro mne bys mohl bý t takhle malý.
Uká zala jsem zhruba jeden centimetr mezi palcem a ukazová č kem. >> Ale pak musím zhubnout, když ty má š 69 kilo.
>> To, díky bohu, nejsem. Ne, nemusíš zhubnout, já musím
přibrat. Jaké to bylo před naším posledním setká ním?
>> Byla jsem vzteklá a smutná .
>> To jsou dva pocity, které ti povoluji.
>> ???
>> Co jsi dě lala proti vzteku?
>> Bušila jsem doma do polštá ře.
>> To zná m, také jsem to dě lá val. Čtu teď knížku o Indii.
>> O Indii, proč ?
>> Chci se o tom dozvě dě t víc. Dě lá m to, co tě zná m. Chci
vě dě t zrovna tolik, jako ty. A vypadá to moc zle, mezi Indií
a Pá kistá nem se to vyhrocuje.
>> To je tvoje vá lka.
>> Proč ?
>> Vzpomíná š si, jak jsi mi říkal, že to bude horší, když jsem
ti nadá vala?
>> No jasně . Ach tak, ty chceš tuhle vá lku hodit na mne. Má š
kolem sebe příliš mnoho vá lek, rozdá š ně jaké ?
>> Ano, přesně . Ty nejlepší poslední dvě knihy jsou
v Mü llerstrasse, ale tam nepů jdu, radě ji ti je koupím. Je
v té hle nemocnici ně kde MAC? Chtě la bych ti přehrá t svoje
cé dé č ko. Až budu mít hodně peně z, koupím si laptop, abych ti
to mohla přehrá t.
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778 >> Teď jsem se zase ně co nauč il. Vždycky když řekneš, až
budu mít peníze, pak si to koupím, tak tu vě c vů bec nechceš.
Jak krá sně umíš vždycky říct: Mohli bychom se vidě t? Nebo
moje jmé no.
>> Ano, je to tak, to říká m vždycky. Líbí se ti to? Řekneš mi to
taky ně kdy? Mohli bychom se vidě t?
>> Jistě . Jednou v březnu jsi mi volala, promiň , nemohl jsem.
>> Ano, chtě la jsem, abys se mnou šel do školy. Nemě l jsi č as?
>> Ne, nemohl jsem, to bys nepochopila. Přijde den, kdy se
budou stanice 4 a 5 přít o tebe jako pacientku. A to spaní s
mý m švagrem musí přestat, já s tebou musím spá t. Ach bože!
Maximiliá ne, co jsi mi to poslal za ženu? Vidím před sebou
nový titul tvé nové knihy. “Moje žena spí s tvý m mužem. “Je to
s tebou nuda, víš všechno dopředu.
Freudiá n. Opsala jsem rukou ve vzduchu imaginá rní kruh. –
(Imaginá rní, pomyslný, existující jen v představě .)
>> S tím musíš žít.
>> Rá d. Mě j u sebe vždycky obč anku. On
>> Má m. R. mi ně co udě lá . Musíš jíst... Vadilo by ti, kdybych
tady zů stala?
>> On už ti neudě lá nic. Budu jíst. V žá dné m případě . Freudiá n
>> Pokud ti to nevadí, pak to taky doká žu.
>> Když jsi tady, nemů že se ti už nic stá t. A ná mě stí Odeon?
Tehdy jsi říkala tak krá sné vě ci. A chovala jsi se naprosto
sprá vně . Co bylo to nejkrá sně jší?
>> A ty jsi je chá pal! Trochu mne rušili ti dva sateliti.
>> Všimla sis toho? Kdy? Freudiá n
>> Hned když přišli, tvů j oblič ej mi řekl všechno. A potom
tvoje ruce, byl jsi tak bezmocný... Bylo mi tě líto.
>> Byli tři, bylo to super, když jsi jednomu nabídla bonbó nek.
To jsem si mohl myslet, při tvý ch pozorovacích schopnostech,
ty jsou skuteč ně enormní:

Pozorovatel byl pozorová n pozorovaný m.
Jednající je vž dy bez svě domí;
nikdo nemá více svě domí, než pozorovatel.
>> Skuteč ně ? Ten byl hotový. Už když jsem u sebe vyšla
z domu, vě dě la jsem...
>> Opravdu? To mů žeš říct nahlas. A to nejkrá sně jší? Freudiá n
>> Tvoje nohy do O.
>> Souhlasí, má m křivé nohy. Ty je má š do X, ale minimá lně .
>> Legrač ní.
>> A v tom krá mě ?
>> Ach, tam šli sateliti dovnitř po mně , když už jsem si ty
punč ochy koupila.
>> A co říkali?
>> Co já vím, že jsem Havlova bý valá žena nebo Kischova
dcera.
>> Nebo obojí. Ty sis toho všimla už v tom obchodě ? Freudiá n
>> Ano.
>> Proto jsi byla tak samolibá . A já ti ještě vynadá m, že nejsi
zvě davá . Vysmá la ses mi.
>> Proč bych mě la bý t zvě davá , tak č i tak se to dozvím.
>> Odkud? Freudiá n
>> Od své hlavy!
>> Aha, souhlasí, a jak to, že víš, že tady Polka byla lovit
muže? Freudiá n
>> Zá vidě la jsem, že ty to víš a já ne.
>> Zapojila jsi hlavu. Dr. Plyšá k řekl, že jsi byla bá ječ ná ,
Člově k nesmí nepravdě podobné
a nepř irozené zamě ň ovat s absolutně
nemož ný m.
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780 když jsi to říkala. Řekl mi: Povídal jsi mi, že to neví, jak to,
že to ví? Freudiá n
>> Já vím.
>> Ano, a proto se tvoje břicho bouří, tak by to mohlo bý t.
>> Naprosto, ten pocit má m taky, co zapojuji hlavu. Ně jak
spolu nevychá zejí.
>> A pak ještě srdce, potřebuješ terapii, aby se všechny zase
sná šely. Jaké to bylo u příjmu? Freudiá n
>> Přece jen trošku komické , dr. Plyšá ka má m moc rá da.
>> Já vím, on tebe taky, doslova explodoval, když jsi s vá žnou
tvá ří řekla: Její diagnó za zně la lov mužů . Freudiá n
>> Ano.
>> Ptal se mne, zda jsem tě už vidě l nahou. Ne, odpově dě l
jsem. Obal byl super, povídal, ale teprve to tílko. Zeptal jsem
se: Které ? Obě , řekl. Koupila jsi ho u Becka? Freudiá n
>> Ne, Beck nic nemě l, u Palmers.
>> Souhlasí, já u Becka také nic nenašel.
>> ???
>> Palmers má krá sné vě ci. Koupil jsem ti ty šedé šaty. Freudiá n
>> Ne...
>> Ale ano. Jako trest za ty satelity. A Rosenberg, kavá rna?
Freudiá n
>> Bylo to moc krá sné , jen jsi mi připadal trošku smutný.
>> Vě dě l jsem, že tě dlouho neuvidím. Freudiá n
>> ???
>> A rozlouč ení?
>> Ně co tak hloupé ho, až uklidíš, pozveš mne. Díky bohu mne
napadlo taky ně co pitomé ho.
>> Mně se tvoje pitomá pozná mka líbila, a příště ká vu platíš
ty! A č ekala jsi Taittinger, když jsme si zač ali tykat? Freudiá n
>> Přesně . Mně ale tvoje ne!
>> Jak to na tebe pů sobilo? Freudiá n

>> Jako kdybych se vnucovala.
>> To nedě lá š, promiň , prosím, a taky tu endoskopii. Mů žeš
to zapomenout?
>> Ne, ale mů žu to prominout. Vypadali jsme jako starý
manželský pá r, co už spolu žije 20 let.
>> Kdy sis všimla, že jsi pozorová na? Freudiá n
>> Hned když jsem dorazila. Ně jaký muž se mne ptal, zda
chci jeho parkovací místo. Ně co takové ho se neříká .
>> Jak vypadal, poznala bys ho?
>> Ano.
>> Kdybys našla ně koho, kdo se mu podobá a koho oba
zná me, co bys řekla?
>> Zbabě lec Fahrmeier. Odešel bys se mnou odsud?
>> Přesně , byl to takový typ. Jak jsi to poznala? Ano, pů jdu
s tebou. Freudiá n
Ně jak to celé smrdí. Taittinger už se chladí v domě
u Rosenbergské ho jezera, kde se mů ž u koupat nahá ? Jsou to
dva roky, co se zná me a já od ně j nedostala ani jeden dá rek.
Mů ž e bý t, ž e jsem pro freudiá na jen neobvyklý případ? A se
svou agape jsem se mu vydala všanc? Ach, ostatně , moje
rtě nka byla nestíratelná . A co bude, pokud je freudiá n u toho
hně dé ho ž ivlu? Nic. Tak teda ne... Z interny jsem se přestě hovala na stanici 5. Bydlím společ ně s dě vč etem s bulimií.
Když jsem več er přišla, pá chlo to zvratky, až se mi taky
udě lalo zle. Popadla jsem své lož ní prá dlo a šla spá t do televizního pokoje. Hledala jsem noč ní sestru, abych jí ̌rekla,
ž e mne nenajde v pokoji. >> To nepřipustím, řekla a dala mi
nejlepší pokoj na oddě lení.
Přesto jsem spala velice špatně . Druhý den u paní Fuchs jsme
přesouvaly postele, ale vě dě la jsem, ž e ž á dné řešení nenajdeme. Tenhle tý den přišlo víc muž ů , než ž en, takž e bylo ne-
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mož né pro mne zařídit jednolů ž kový pokoj. Takž e jsem
skonč ila na třílů ž á ku.
Moc krá sné m, s příjemný mi ž enský mi, skoro super, přesto se
tě ším na příští středu a svů j starý pokoj.
Potkala jsem svou masé rku, paní Hummel: >> Ví vá š přítel,
že jste tady?
>> Ano, přišla jsem až po dohodě s ním.
Takž e zamě stnanci vč etně lé kařů o mně a freudiá novi vě dí,
přesto o tom nikdo kromě ní nezač al. Masé rč in šé f ale mě l na
č ele znač ku jmé nem: Glorifikoval tě .
Takhle je označ ený ch 20 procent všech.
>> Bylo by ale možné , že jste glorifikovala vy jej, ne on vá s?
Tuhle otá zku mi polož il terapeut, který se už jednou dopustil
ohromné chyby tím, ž e do mý ch propouště cích papírů napsal:
U
́ dajné pomluvy ze strany bý valé ho muže.
Hlupá k... To mi vadilo víc, než nemít vá leč ný syndrom.
>> Příliš přemý šlíte o svý ch traumatech, vy žá dný PTSD nemá te.
Ach tak, potom taky ̌rekl, ž e moc hledá m na internetu všechno
o konfliktech mezi Indií a Pá kistá nem. Ten samý terapeut,
který mi jednou ̌rekl: >> Pan Wilhelm vá s postavil na piedestal.
Terapeutka Palavy, kterou jsem mě la už tenkrá t před rokem,
řekla: >> Vy jste přece kdysi byla fotolaborantka. A dá l
vytrvale zů stá vá u té matu mé ho manž elství, šest tý dnů ,
nic lepšího ji nenapadá ? Řekla jsem jí, ž e mů j muž se ž enit
nechtě l a nechtě l se rozvá dě t. Pravdě podobně sama lesbická ,
nedoká ž e si představit, jak vypadá špatné manž elství. Mě la by
víc vě dě t o misogynních manž elstvích... Tá ž ž ena, která před
rokem ̌rekla: >> Kdybych ně kdy onemocně la, zastoupíte mne.
Myslela jsem na to, ž e ně kdy v roce 1982, když jsme dosá hli
vlastně všeho, přidal k bití ještě psychický teror.

Budil mne při kaž dé přílež itosti, skoro kaž dý den. Mohla jsem 783
ž adonit, nic nepomá halo, i když jen přišel do pokoje, kde jsem
spala a zeptal se, zda prší, ač koli jsem ho předtím prosila, aby
mne nebudil. Toho nič emu jsem musela opustit, jinak bych ho
jednoho dne zabila. Zač alo to za jednoho pobytu v Hongkongu.
Mě la jsem tehdy jetlag a nespala 48 hodin, pak jsem si vzala
všechno, co jsme mě li na sedativech a podobně , lehla jsem
a okamž itě usnula. Ale o pů l hodiny pozdě ji mnou zatřá sl,
abych prý se s ním šla najíst. Zá vidě l mi, ž á rlil tak jako tak...
A podobné vě ci dě lal po celé roky. Jednou mi dokonce docela
vá ž ně zakazoval modelovat. Tolik mi zá vidě l mů j ú spě ch. Nic
mi nedopřá l, jen mne tý ral. Kvů li tě m sochá m jsem mu ̌rekla,
ať jde do prdele. Vž dycky se smá l, když se mi stalo ně co
zlé ho. Byl dokonce pyšný, ž e mi protrhl ušní bubínek.
Poznala jsem pana Weilse – revma. A pana Schindlera,
Reinera, bydlí na Fuerteventuře a přišel dobrovolně , aby se
zbavil svý ch problé mů s alkoholem, ostatně na interně , ne na
stanici 5. Psychosomatik.
>> Spí denně se šesti svý mi pacientkami, pomyslete, a več er
jde domů tím vý chodem, kde leží ty mrtvoly. Víte, kde ty
mrtvoly leží? Pan Weils
>> Ne.
>> A pak možná ještě mrtvoly zneužívá . Pan Weils
>> Ale to přece nejde, to je lá ska na recept. Ale v tom není
sá m. Ještě jsem ty mrtvoly nepochopila. Kromě toho jsem
slyšela, ž e Ehrlich spí s jednou svou pacientkou.
>> Já vím, Ehrlich taky.
Ty mrtvoly jsem pořá d ještě nechá pala.
>> Divila jsem se, že Ehrlicha nevyhodí. Já
>> No prá vě , nemů že, ten ví o jeho mrtvolá ch ve sklepě ,
takříkajíc. Víte, co to znamená ?
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>> Ano, že je nekrofil. Ale tě m pacientká m přece mů že
najmout apartmá , poslat je do jiné kliniky nebo domů . Pořá d
ještě jsem nechá pala ty mrtvoly.
>> No prá vě , ale on je pravá ruka dr. Orbitova. Pan Weils.
>> To přece není tak zlé .
>> Ten č erně obleč ený – ten dr. dr. To je opravdový ď á bel,
satan... Pan Weils
>> No jo, mne nechce vidě t, a co na to dr. Gantke? (Šé flé kař
na interně , mnohdy má m pocit, ž e je mi blízký, moc sympatický, taky ho má m moc rá da...)
>> Ten je moc slabý. A ten psychoterapeut, co je pořá d ve
sklepě , jak se jmenuje?
>> Fahrmeier. Já
>> Zrovna tak se jmenuje.
>> To je zbabě lec.
>> Ano, to je on. Když ně co potřebujete, bě žte k Zeisigovi, to
je sprá vný chlap. Tady v domě se spřá dá moc intrik. Pan Weils
>> Víte, pane Weils, mně se, vě řím, nemů že nic stá t. Ještě
jsem nebyla intimní se svý m přítelem, kromě toho, on už
pů ldruhé ho roku žá dné terapie nedě lá .
>> No jasně . Ale já vá s varuju, ně kdo k vá m přijde, to jsem si
jistý. Dejte na sebe pozor. Pan Weils
>> Já se nebojím, to ještě nevíte, já jsem druhý m povolá ním
žurnalistka, na mne si nikdo nepřijde. Ti, kteří to mají vě dě t, ti
to vě dí. A nikdo dr. dr. souložit s mrtvolama nevidě l. Nebo
s jeho pacientkami.
>> Ale tak to nejde. Pan Weils
>> Ne, tak to nejde, ale jak to pů jde dá l? Myslím, že mů j
přítel se mnou chce odsud odejít. Až budu za tři mě síce
hotová , pů jde se mnou, vydá me se na cestu kolem svě ta nebo
budem společ ně bydlet nebo ně co podobné ho.
>> Vy nejste zvě davá , mů že si gratulovat, že vá s našel. Vy

nejste jako normá lní ženské , jste inteligentní, ne jako ty
prá zdné slepice, co tady bě hají kolem.
>> Ale já jsem zvě davá . Kdo vá m to vyprá vě l?
>> To prá vě nesmím říct, dal jsem na to ruku. Pan Weils
>> No, pak si s tím nemů žu nic poč ít, nikdo ho přitom nevidě l.
>> No jistě , nenajde se žá dná pacientka, která by proti ně mu
vypovídala. Pan Weils
>> To snad není možné . To je lá ska na recept, to se nesmí.
>> Chci vá s jen varovat. Pan Weils
>> Já ale má m svě domí č isté , mně se nemů že nic stá t. Kromě
toho jsem skuteč ně noviná řka, jen to všude nevyprá vím.
Přidal se k ná m třetí.
>> Ach, vy jste noviná řka?
>> Ano, píšu, vě tšinou jsem psala č lá nky o svý ch cestá ch, až
mne jeden přítel přesvě dč il, abych napsala ně co pro Focus.
>> Ach, zná te Tobiase S.?
>> To je ten přítel.
>> O
́.O
́.O
́.
>> Tobias S. vždycky říká val, že si sednu nahou prdelí do
kopřiv. Tyhle tady jsou vysoké jako chlap.
Když jsem s tím druhý m muž em osamě la, Reiner se jmenoval, řekla jsem: >> Pan Weils mne varuje, ale já se nebojím,
má m taky ještě Tobiase S., když všechno ostatní selže.
>> Před č ím vá s varoval? Reiner
>> Ach, to kdybych vě dě la. Já taky nevím proč a od koho to
má . Varoval mne třikrá t, ale já se nebojím.
>> Co říkal? Reiner
>> Ach, vlastně ně co, co se dá uplatnit nanejvý š v ně jaké
knize, pod falešný m jmé nem. Po 25 letech Bildu a zkušenostech ve Focusu vím, co dě lat s takový mi intriká nský mi informacemi. A zdá se, že tady to taky není jiné , než jinde.
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>> To byla rozkošná představa, jak s panem Weilsem chodíte
klinikou a hledá te pro sebe na noc ně jakou postel. Reiner
>> Ano, to bylo opravdu skvě lé , putovat od pokoje, pá chnoucího zvratky, přes televizní pokoj až k apartmá nu. A druhý den
pokrač ová ní. O pů l sedmé jsem vešla a tohle bulimické dě vč e
na mne křič elo: Proč mne budíš? Ta si vů bec nevšimla, že
jsem tam celou noc nebyla. 36 hodin jsem nemě la vlastní postel.
>> A č í to byla vina?
>> Nič í. Okolností. Druhý den rá no jsme se stanič ní stá ly
před ná stě nkou a přesouvaly postele. Ale jinak to nešlo,
to jsem vě dě la předem.
>> Proč ? Reiner
>> Protože tenhle tý den přišel jeden mužský navíc, ten je teď
v mé m pokoji, přestože není soukromý pacient.
>> Rozumím. Jak to, že se tak vyzná te?
>> Už jsem tady totiž byla před dvě ma lety, přesně touhle
dobou.
>> No jasně , a ten přítel, který se od vá s dozvě dě l o Kašmíru,
to je tentý ž?
>> Ano.
>> To je dobře. Reiner
Sobota odpoledne.
Když jsem přišla domů , zavolala jsem Reinerovi: >> Zkuste
z ně j dostat víc.
>> Ale jak?
>> Shrnující pojem je sex na recept.
>> O.K.
Teď je jedená ct več er a mne by zajímalo, kdo stojí o to, abych
to vě dě la. Freudiá n? Ale proč ? Zná mé pozorovací schopnosti,
zná mou ne-zvě davost. Co to všechno má znamenat, proč mne

do toho zapletli? Proč ? Skuteč ně za tím vším stojí on? Ale
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proč ? Proč to dě lá tak komplikovaně ? Maximiliá ne, prosím,
pomoz, modlím se k ně mu jako k bohu, pomoz mi prosím dá l.
Na zá znamník jsem freudiá novi ̌rekla, zavolej mi prosím, je
to nalé havé . Musím ho vidě t, zeptat se ho: >> Co vlastně se
mnou zamý šlíš? Pů jdeš se mnou z kliniky, až budu odchá zet?
Vzpomínala jsem na jeden rozhovor s ním o posledních hodiná ch před dvě ma lety. Tehdy se ho ty ž enské ptaly, zda jsem
špió nka. Při vzpomínce na to jsem se rozplakala a ̌rekla:
>> To je tak hrozné , když to lidé o mně říkají.
>> Už to ně kdo udě lal?
>> Ano, v nakladatelství Norden.
>> A proč ?
Kvů li freudiá novi, samozřejmě , také v nakladatelství Norden
zanechal své stopy. Lidé se diví, ž e se jako psycholog tolik zajímá o mou osobu. A pak si vymý šlejí ty nejhorší urá ž ky. Pozoruhodné je také , jak se mi přizpů sobuje. Stejné brý le, stejné
obleč ení, na ná mě stí Odeon jsme vypadali jako dvojč ata.
Peč ovatel Klaus vypadá , jako by mě l víc ž enský ch hormonů ,
než by mu jako muž i příslušelo. Sestra Nora vypadá , jako by
mě la více muž ský ch hormonů , než by jako ž ena mít smě la.
A teď mi tahle Nora vyklá dá , ž e na 401 lež í pacient, který
sebou má vlastní zdravotní sestru. A když jsem tu sestru
vidě la, hned jsem si pomyslela: Malý transsexuá l, víc ž ena,
než muž , ale ž ena, která mi od první chvíle byla sympatická ,
jako já jí.
>> Proč jsi tady?, zeptal se mne Reiner.
Vyprá vě la jsem o Kašmíru, jak jsem k tomu přišla, a řekla
jsem taky, ž e jsem zase nemocná . Diagnó za: kolektivní vina.
Řekl, ž e to chá pe, tak jsem ještě přisadila: >> Musela jsem si
uvě domit ten rozdíl mezi 3000 mrtvý ch v Americe a tě mi 35 000,
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kteří zemřeli v té době , co jsem Kašmír zažila.
>> To chá pu.
>> Ach, skuteč ně ? Pak taky pochopíš, že má m pocit zadostiuč ině ní, satisfakce?
>> Taky to chá pu. Reiner
>> To snad není možné .
>> Ale ano, rozumím ti. Byla jsi tady kvů li tomu i před dvě ma
lety?
>> Ano a ne, jedená ct let jsem o tom nemluvila a tady až po
dvou mě sících. Nechtě la jsem to a pokoušela se to vytě snit
a potlač ila jsem i jiné vě ci, dneska jsem v tom mistr svě ta. Mů j
přítel říká , že teď mne to katapultuje do dů chodu. Víš, když se
moje zasraná noč ní mů ra vyplnila, jak teď mů žu snít o míru?
Kromě toho má m pocit, že mů j zanedbaný vztah se tím nakazil. Mnohdy je to takový zmatek... Nejsem politik, ale nejsem
jediná , kdo vě dě l, že to tak dopadne, jak to dopadlo. Jen před
pě ti lety jeden americký politik řekl, co je v Kašmíru? Pá r koz
a šafrá n. A teď ? Říká m tomu splně ná zasraná noč ní mů ra.
>> No prá vě , jak se žije se splně nou noč ní mů rou? Reiner
>> Sné st se to dá jenom s tím pocitem satisfakce. Takříkajíc:
Vidíte? To má te z toho, že jste mne neposlouchali. Ale z míru
v Kašmíru bych mě la mnohem vě tší radost, jela bych tam a vidě la, že je mír a pak bych se toho zbavila. Ale to bohužel není
možné .
>> Vě dí to tady všichni?
>> Ano, přou se o mne, jsem organicky zdravá , vychá zím
šíleně dobře s lé kaři, taky na pě tce jsem vítaný host, zasmá la
jsem se.
>> A tvů j přítel?
>> Ten už žá dnou terapii nedě lá , už rok a pů l.
>> To je dobré , co tady dě lá ? Nejspíš jsi ho zvlá dla.
Od té doby, co je Tobias S. přítelem ná s obou, si tyká me.

Reiner je producent pro Pro7... Patří mu produkč ní firma.
>> Na jeho dveřích stojí Asistent dokumentace.
>> Vyprá vě la bys mi o tom víc? Reiner
>> Rá da, pokud to chceš slyšet, před dvě ma lety by to nebylo
možné .
>> Vě dě la jsi taky o Afghá nistá nu?
>> No jistě , stejné příznaky jako v Kašmíru.
Jednou před šesti lety se mne Tobias S. ptal na moje kaž dodenní zá znamy. Vyprá vě la jsem mu, ž e je to legrač ní, ž e má m
přítele, který mne pořá d proná sleduje a lidem v nakladatelstvích vyklá dá ně co jiné ho, než mně . Řekl mi, abych mu dala
zá znamy z posledního Silvestra, več era, kdy u mne byl Axel.
Dala jsem je Tobiasovi S., ovšem nebyla tam ani ̌rá dka od
ně koho jiné ho. Když jsme jedli kari, zeptal se mne freudiá n na
tenhle nehotový rukopis.
>> Ten je tady. Tenkrá t, když jsem ho dala Tobiasovi, to byl
jen zač á tek, ten več er trval celou noc a ty zá znamy se tá hly
přes celý rok.
>> Hned jsme říkali, že celá noc v hypnó ze je příliš. Jaký ten
več er byl? Freudiá n
>> Bylo to zlé , svlé kl mne, byla jsem nahá , byl u toho ještě
ně kdo, a taky mne chtě l zabít. Tenkrá t taky vznikl ten drb o pedofilii. Axel řekl, že Steffen, ten z kuleč níku, chtě l jít taky,
takže ho vzal sebou. Ale já nevě řím, že to byl Steffen.
>> A proč ? Freudiá n
>> Otevřela jsem oč i a stá l tam ně kdo jiný. Axel na mne
zakřič el: Zavři oč i!!!
>> Poznala bys toho č lově ka? Freudiá n
>> Ne.
>> Ještě ne, ̌rekl tiše. >> Jak vá s chtě l zabít?
Tak to byl freudiá n sá m? Axel mne v hypnó ze osahá vá
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790 a on je u toho?
>> Řekl: Nejradě ji bych ji zabil. Tím myslel mne.
>> Jak byla ta scé na?
>> Ležela jsem nahá na posteli a ti dva muži nade mnou, pak
řekl Axel ně co takové ho. Já plakala, řekla jsem, že ještě
nechci zemřít a že jsem nechtě la, aby přišel, a on teď řekne
ně co takové ho, proč , nikomu jsem nic neudě lala.
>> A potom?
>> Potom na mne promluvil ten velký muž, bylo to moc
krá sné , co říkal.
>> Vzpomíná te si na ně co? Freudiá n
>> Bohužel ne.
>> Ještě ne...
Byl to sá m freudiá n.
Do vzpomínek přichá zejí ještě ú trž ky rozhovoru na interně .
>> Vyprá vě la jsi tady ně co? Freudiá n
>> Ano, té první pacientce.
>> Ta je pryč .
>> Přijde zase, na chemoterapii.
>> Kdy?
>> Šestná cté ho.
>> Ano, pak je to všechno už oficiá lní. Freudiá n
>> Od té žá dné nebezpeč í nehrozí, má intaktní vztah.
>> Ty už mluvíš jako já . A ta tam?
>> Té nebudu nic vyprá vě t, má z mý ch vyjá dření stejně v
hlavě bramborač ku.
>> Říká se Lepziger Allerlei. Freudiá n
>> Když jsem jí vyprá vě la o Markovi B., zeptala se mne
druhý den, co budu dě lat s tě mi dvě ma malý mi dě tmi.
>> Odstraním je, mě la jsi říct. Freudiá n
>> Proč č teš knížky o Indii?
>> Protože situace tam je hrozná .

>> Tak tedy, tu nejlepší knihu napsal jeden profesor hindštiny
z Heidelbergu. Jmenuje se... Ach, teď nevím. Paň džá b má pě t
řek, jedna z nich je v ná zvu, potom mezi touhle řekou a Gangou. Ta druhá je od Bruce Chatwina, ne Chairmena.
>> Ach, souhlasí, o tom jsme taky mluvili.
>> Ano, jasně . Už jsi vyzkoušel ten toaletní papír, je opravdu
mě kký. Nemů žu ty dvě knihy přiné st, nemá m svů j moped.
A nemá m ani své ho kocoura. Ta bestie letos vů bec neodjela.
To má me z toho, my dva jasnovidci.
>> Jak to my dva? Freudiá n
>> Nevzpomíná š si, jak jsem říkala, myslím si, že příští rok
vů bec do Indie nepojede?
>> Ale ano. Freudiá n
>> A ty jsi řekl, to si myslím taky.
>> Jenže já to vě dě l, že nepojede. Freudiá n
>> Odkud? A proč jsi mi nic neřekl?
>> Ty jsi to přece vě dě la, jak vidíš. Kromě toho, jen ty víš
všechno dopředu. Ví R., že jsi na klinice?
>> Nevím, ode mne ne.
>> Dá vej pozor, nedá vno jsme tady mě li případ meningitis.
Freudiá n
>> Toho se nejvíc bojím.
>> Ne AIDS?
>> Proč ? S niký m nespím.
Proto ta ná vště va na interně trvala tak krá tce, abych se ho nemohla na nic vyptá vat. A já bych otá zky mě la. Například, co
mě lo znamenat tohle?
>> Když přijdeš do mé kancelá ře, řekneš jako první vě tu: Je
to tady jako v akvá riu. Nezapomeň na to, prosím. Freudiá n
Vede se mi mizerně , nelíbí se mi tam. Musela jsem dě lat alko-
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test, mluvím o lá sce, ale ten nejmilejší tady není.
Pacientky nadá vají na freudiá na, řekla jsem jim pravdu, jestli
tohle dopadne dobře... Ne, nedopadne, ně co přijde. Ale má m
ještě svů j domov, díky bohu. Tý den? Ve středu jsem vzala jednoho pacienta z pě tky do kavá rnič ky, celé dny jsem s ním
chodila, dokonce jsme se spolu byli koupat. Vě tšinu č asu jsem
ale sedě la v zahradě kavá rnič ky s Reinerem a panem Weilsem.
Mnozí se chtě li přidat k našemu stabilnímu trojú helníku, ale
nikdo si netroufal se mne zeptat, jako kdybych o tom rozhodovala já . Pořá d jsem há č kovala a poslouchala Weilsovo
nadá vá ní na kliniku. Sedě la jsem tedy s Arikem, tak se ten
chlapec jmenoval. Třiadvacet let a myslí si, ž e už ví všechno.
>> Myslíš, že tvů j přítel ví, že jsi pořá d se mnou? Arik
>> Ach, to nevím, jestli to ví.
>> Ale kdyby to vě dě l, co myslíš, že by řekl? Arik
>> Nevím, co by řekl, ale co vím, co si myslí, když tady pořá d
vysedá vá m s tě ma dvě ma, ví přesně , co s nima dě lá m, zná mů j
postoj k mužů m. Prodě lala jsem s ním č tyři mě síce terapie, to
jsi zapomně l?
>> Ano, to je pravda, tvů j postoj zná , jaký je? Ale ně co jiné ho: Je možné , že se do tebe zakoukal pan Ehrlich? Arik
>> To přece já nevím, musíš se zeptat jej.
>> Ale co ti říká tvá ženská intuice?
>> Vů bec nic, nezajímá m se o každé ho hlupá ka, který se do
mne zakouká , nedostatek mužů jsem nikdy nemě la, celý život ne.
>> Ale co si myslíš? Arik
>> Jak už jsem řekla, nezajímá mne to, musíš se zeptat jej.
>> Je možné , že tady jsi jen proto, abys vidě la své ho přítele? On
>> Co je zase tohle za nesmysl? Nemá š na skladě lepší otá zky?
>> To není žá dný nesmysl.
>> Ale jaký ! Vyprá vím ti, jak daleko jsem s ním mentá lně a ty

793
přijdeš s takovou blbostí. Má m č íslo jeho mobilu, mů žu mu
kdykoli zavolat. Představ si, ně kdo z personá lu se mne ptal: Ví
vá š přítel, že jste tady? Zů stala jsem tady až po dohodě s ním,
odpově dě la jsem.
>> Ach, promiň . Arik
>> Prosím.
>> Teď mne ně co napadlo.
>> Řekneš mi to?
>> Když dovolíš, nechá m si to pro sebe.
>> To zas bude blbost, co si tady vymý šlíš.
>> Jak mů žeš říct ně co takové ho?
>> Protože otá zky, které jsi mi položil, jsou naprosto slabomyslné .
>> Zaruč uji ti, že to žá dná blbost není. Arik
>> Nevidíš, že jsi poskok ně koho jiné ho?
>> Nejsem nič í poskok, řekl rozhořč eně .
Ten, který o dr. dr. vyprá vě l, ž e soulož í mrtvoly, je na mne
mezitím nesnesitelně zlý, č á steč ně rasistický. Aha, řekl mi
příliš mnoho a teď je na mne zlý ? Bojí se mne. Dobrá , já taky
nemů ž u vystá t lidi, kteří si koupí strašně drahé auto a pak jeho
kož ené sedač ky chrá ní před sluncem prostě radly, ukradený mi
z kliniky. Pan Ehrlich se na mne pravdě podobně zlobí, protož e
si ode mne sliboval víc. Tak to bude. Freudiá n jednou v té hle
souvislosti ̌rekl: >> Vzpomíná š si, jak jsem ti říkal, že se tě
lidé bojí, když jsou na tebe zlí?
>> Ano, ale nemů žu si to dá t dohromady.
>> To zvlá dneš.
>> Uvidíme, řekla jsem.
Zdá lo se mi o Ariane. Žily jsme spolu, byla to sprá vná holka,
jednou se mnou byla na klinice. Šly jsme kolem ně jaké ho
muž e, mě l zavá zanou pravou paž i a oč i. Ariane se mi
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vytrhla a vylezla si na jeho postel. Muž ovi příbuzní a
především já , jsme ji zadrž eli. Křič ela na mne: >> Potřebuje,
aby ho ně kdo držel za paži.
Řekla jsem: >> Ariane, ty víš, že se tatínek bude zlobit, když
se dozví, že jsme byly na klinice, já tě tam nesmím brá t sebou.
>> Pro tebe udě lá m všechno, neřeknu mu to, odpově dě la.
Říkala mi Amma. Koupila jsem ji sportovní boty. Když jsem
přišli na kliniku příště , zase jsme potkaly příbuzné onoho
muž e. Řekli ná m, ž e muž je z nejhoršího venku, všichni mluvili se španě lský m přízvukem, jeden muž mezi nimi ná s fotografoval, ale nemě l zapnutý blesk. Když jsem mu to ̌rekla, už
ná s nefotil, my ale s Ariane zů staly velmi dlouho v našem postoji a objímaly se. Cítila jsem lá sku, kterou mi darovala.
Več er, než jsem jela domů , takž e v pá tek, sedě lo u fontá ny pá r
pacientů z pě tky. Přisedla jsem si. Jedna mi ̌rekla: >> Ty zná š
Klause, toho pustili už ve středu, zů stal ale tady a odešel až s
Barbarou. Teď prá vě tady byla jeho žena, ta byla pě kně hotová , zítra jedou na dovolenou a on nepřišel domů .
>> No a, ně kde spolu šukají, řekla jsem.
>> Ale to přece nejde, zamilovat se, to je na stanici 5 zaká zané .
>> Kdo to říká ?
>> Dr. dr.
>> Proč , jak tomu chce zabrá nit, kromě toho je mý m svatebním svě dkem, zasmá la jsem se.
>> ???
Freudiá n na mne zamá val, to se mi moc líbilo. Blbá krá va.
Freudiá n chtě l jen uká zat, ž e není ž á dný diktá tor. Diktá toři nemá vají. O tom jsme mluvili na ná mě stí Odeon. Na stanici 5
jsem pokusný m krá líkem, laboratorním zajícem, má m svů j

status! Jsem té mě ř zdravá , 11. zá ří mi pomohlo, vyslovila
jsem to a přijala svů j Kašmír: freudiá nova případová studie.
Krá sné , s tím mů ž u ž ít, na to se mne ptal pan Ehrlich a já odpově dě la ano. Řekla jsem mu, ž e ve skupině nechci mluvit
o své m syndromu. Ehrlich ̌rekl: >> Nemusíte. U
́ dajně tím
skupinu provokuji. To nebyl mů j zá mě r, řekla jsem terapeutovi M. Také skoro zdraví lidé mají bolesti břicha. A moje
břicho protestovalo, protož e se cítilo odsunuto stranou.
Chci koneč ně to šampaň ské ...
Nesplně né sny nikdy nejsou tragé dií.
Ale velice č asto jsou tragé dií splně né sny.
Freudiá novo varová ní, co se tý č e jisté osoby, jsem bohuž el
zapomně la. Komické , má stejné iniciá ly jako já : E. L.
O. K., vlezla jsem do pasti, kterou mi nastavila.
Ale jeho druhá rada, Marita, je skvě lá , smě jeme se spolu až
k slzá m. Přišla mne navštívit.
>> Tady se nemaluju, řekla jsem.
>> Nemusíš!
>> Nedě lá m to!!
>> Nepotřebuješ to!!!
>> Nechci!!!!
>> Nedě lej to!!!!!
>> Nemá m to rá da!!!!!!
>> Nesmíš!!!!
Vešla pacientka, protož e myslela, kvů li našemu tó nu, ž e by
mohla urovnat ně jaký spor, ale to už jsme se smíchy vá lely na
podlaze. Pomalu ale jistě přichá zejí taky ostatní, pochopili.
Jeden pacient hledal ně jakou č ervenobílou skupinu, ale ne
dlouho, skonč il na trojce. Dů vod – chaotické pomě ry. Chudá k
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dostal sedativa a ú dajně ž vatlal ně co o duhové skupině . O. K.,
ještě mne to mrzí. Tak jsem tedy jen případ. No nazdar. Tak
daleko jsem to nechala dojít? Tak daleko jsem se freudiá novi
vydala. Je tak podobný Axelovi, ž e mne potřebuje jen pro
vě du? Nemů ž u říct, ž e bych Axela nená vidě la, na to mi byl
moc hloupý. Patřič ně jsem mu vysvě tlila, co si o ně m myslím.
U freudiá na přichá zí nechuť spíš globá lně a tak plíž ivě , až
mne to dě sí. Je natolik freudiá n a Evropan a tak bohatý a sebevě domý a spojený se svý m starý m svě tem, až se domnívá ,
ž e si mů ž e dovolit všechno, což ? Že to nejlepší pro ně j by
byla cesta kolem svě ta, neříká m až ode dneška. A teď ? Žá dná
cesta kolem svě ta, protož e hrozí jaderná vá lka... S hloupostí
jsem se vždycky sná šel špatně . – Sonka. Říká m, ž e troška
spontaneity před pá r mě síci by ho katapultovala do jiné ho
svě ta a jiné ho ž ivota. Ale kam bychom přišli, kdyby psychologové poslouchali své pacienty, pravda? Smů la, č lově k nemů ž e
mít všechno, ani za všechny peníze svě ta ne. Ty nejkrá sně jší
vě ci v ž ivotě nestojí nic. A mne ž á dní bozi nemilují, jinak by
mu pošeptali, ž e jeho šance u mne se scvrká vají. Basta. Jak ž e
to bylo? V tomhle mě stě musí ž ít ještě jiní psychologové ! U té
případové studie mne ještě ně co napadlo. Co to je, když mi
freudiá n daruje psychologickou pé č i a nic za to nechce?
Přá telství. A co, když mi tolik slibuje a nic nedodrž í? Zbabě lost. A co když se mnou chce spá t a neudě lá to? Ně koho má .
Připravovala jsem se na cestu ke klinice. No ano, má m ještě
spoustu č asu. Celý mě síc jsem svoje zá znamy posílala
Corinně jako e-mail. Nechat si tohle divadlo s freudiá nem pro
sebe, to už dě lat nebudu. Ještě z toho onemocním a budu frustrovaná . Ne, budu ž ít, ne č ekat.
Mů j neurolog soudí, ž e by bylo lepší, kdyby mne propustili

jako „nevylé č enou“, své ho PTSD se tady stejně stě ž í zbavím.
>> Musíme dá vat pozor, dokud jsi tady. Teprve když se trochu
vymě ní pacienti, bude to pro mne lepší. Freudiá n v rozhovoru
na interně .
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FACIT TÝDNE
Jsem na drogá ch zá vislá kluzká píč a, která ně co skrý vá , má
tajemství a neví ani, co znamená facit. To mi ̌rekli pacienti.
A ještě jednou ná vště va na interně :
>> Racek v kavá rně v Rosenbergu se díval jen na tebe. Freudiá n
>> To není pravda, na tebe taky.
>> Ale ano, jen na tebe, řekl ti taky ně co? Freudiá n
>> Ano.
>> Co?? Freudiá n
>> Už zase ty!!
>> Pravda, a co jsi odpově dě la? Poč kej, ty taky už zase?
Freudiá n
>> Ano.
>> Kdy jsi byla v kavá rně naposledy? Freudiá n
>> S Ritou. Tenkrá t.
>> Proč bys nemě la mluvit s racky, když mluvíš se svý m pulovrem? A ten zakuklený kardiná l, ta dá ma, ta se taky dívala
jen na tebe. Freudiá n
>> To souhlasí.
>> Souhlasí i to s rackem, na mne se nedívají ani zvířata, ani
žá dní lidé . Freudiá n
>> Ale bě ž.
>> Ano, je to tak, ty jsi už osobnost, v tom krá mě sis ze mne
dě lala legraci.
>> Ne!!!
>> Ale ano, a prá vem. Freudiá n
Ach tak, byla jsem na technické . To je vedlejší, ale vidě t freudiá na mne bolí, podle mé ho ná zoru nepřibírá ! Gü nter od benzínky ̌rekl, když dě lal technickou prohlídku: >> Musím tě
zklamat, tvoje auto má plaketu ještě dva roky.

Nad kavá rnič kou krmili před mě sícem svá tři mlá ď ata vrabci. 799
Teď zů stali už jen dva vý rostci, kteří se mezi sebou perou, až
to není hezké . Mnohdy si myslím, ž e se mezi ně musím vlož it,
tak zlé to je. Před freudiá novou kancelá ří je pá rek havranů ,
kteří si neustá le dokazují lá sku, mnohdy se mazlí tak, až se
č lově k ptá , co by dě lali, kdyby mě li ruce. Takhle si jen polož í
hlavu na rameno druhé ho. Anatev dě sí koupající už jen tím, ž e
jde kolem a hlasitě dý chá . Mnohdy, myslím, jde zá mě rně co
nejblíž e kolem ž en, které se nechá vají hý č kat sluncem.
Freudiá na jsem potkala v pá tek.
>> Pá n nic nejí!
Nezastavil se, ale tak přes rameno mi ̌rekl: >> A dá ma je
drzá , ve středu spolu má me hodinu.
Drzá ? Jak č asto jsem si musela vyslechnout tuhle pozná mku a
vž dycky byl ve hře ten pá n.
>> Marku, budeš mi držet palce? Stejně jsem tady tak dlouho
jen kvů li tobě , abys mne mohl navštívit, řekl v legraci freudiá n
– to se rozumí samo sebou, haha.
Adekvá tní: přimě řený, odpovídající.
Než pů jdu na hodinu terapie ve třech, ještě dvě vě ty: Tomu
pá novi vdě č ím za tolik, ž e pro ně j udě lá m venkoncem
všechno. Takříkajíc mu to dluž ím. A má m pocit, ž e mne
potřebuje, víc, než já jeho... Maximiliá n byl při tom... jako
plaketa. Všechno nechť zů stane, jaké je. Ano, už ně jaký č as
chci s freudiá nem spá t. Cítila jsem to velice silně , když se
naše ruce má lem setkaly na klice.
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HODINA VE TŘECH
Zeptala se ho: >> Miluješ ji?
>> Přirozeně ne.
Nic, co je proti př írodě , nepř etrvá .
>> Vě říte tomu, zeptala se mne terapeutka Palavy.
>> Teď ne, ale možná za hodinu.
A teď tomu pořá d ještě nevě řím, přitom přešlo už ně kolik
hodin. Nikdy bych od ně j nechtě la slyšet, jako od Axela, tak
to nebylo míně no. Nebo ještě lé pe, aby mi jednoho dne naprosto nevinný m tó nem řekl: >> Dokud nemocenská pojiš̌tovna
platila, byla to všechno pravda, potom jen lži.
Na to je mě škoda, připadá mi. Satelit Hermína vyjel od č aidianu/č ajovny v kabrioletu BMW.
Všechno to bylo nanic. Venku jsem potkala pana Ehrlicha:
>> Potřebuji terapii po terapii, řekla jsem mu. >> Druzí terapeuti vě ří, že jsem tady s diagnó zou „neš̌tastná lá ska k panu
W.“ a proto nemá m ná rok na PTSD?
>> Nesmysl, řekl.
>> Myslím, že jsem je oba s terapií zahnala ke zdi.
>> To je dobře.
Co všechno se ještě musí stá t, než mi tady zač nou vě řit? Musí
nejprve na Ně mecko spadnout bomby?
I to se mů ž e stá t: >> Pan Ehrlich tě miluje víc, než já , bě ž
k ně mu, prosím. Tě ž ké , nakonec zase zů stanu sama? To už ale
nechci bý t, nikdy. A všichni si myslí, ž e jsem zač ala já a jsem
tady uvnitř vlastně jen kvů li ně mu. Takový nesmysl.
>> Dr. dr. vyhlá sil zá kaz terapie, řekl freudiá n.

Co má tahle blbost znamenat? Já vím už rok a pů l, ž e freudiá n
už ž á dnou terapii nedě lá .
>> Chceš jít nahoru? Terapeutka
>> Kvů li č emu? Já nahoru nejdu. Freudiá n
>> Teď řekla, že tě miluje. Terapeutka
>> A to je to, co jí už nevě řím, jak tak slyším rů zné vě ci... On
Nevzpomíná m si, ž e bych ho ně kdy chtě la přesvě dč ovat
o opaku. A proč tomu freudiá n přestal vě řit? Ve stejné m
okamž iku, jako já ? Když mi zač aly bý t hloupé jeho sliby,
které nikdy nedodrž el? Já mu nikdy nic neslíbila... Zvlá štní,
já freudiá na nikdy neobelhala, to sá m řekl.
>> Co slyšíš? Dě kuji ti za případovou studii, vá žně super...
Slyším, jak vidíš, taky leccos. Nejhorší ale je, že prý tady jsem
jen kvů li tobě ... Já
>> Blbost... Freudiá n
>> Ona žá dný PTSD nemá . Terapeutka
A co má ona sama? Nemá tušení. Jako já v tomhle okamž iku
se musí cítit ž ena, která byla zná silně na a řekli jí, ž e šla dobrovolně ...
>> A co má ? Freudiá n
>> Chce do dů chodu. Terapeutka.
>> A s č ím? Freudiá n
>> S PTSD. Terapeutka Palavy
>> Tedy, kolegyně , opatrně , až dosud každý, kdo jí nevě řil,
na jejím PTSD ztroskotal a už tady není, v neposlední řadě
já ... Jak to jde k sobě ! Kromě toho vů bec nevě dě la, že jsem
tady. Freudiá n
>> ??? A kde bys mě l bý t? Terapeutka Palavy
>> Víš, jak jsi tuto ženu zklamala? Freudiá n
>> Proč ? Terapeutka Palavy
>> Mě la k vá m plnou dů vě ru a vy říká te, že žá dný PTSD
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nemá . Freudiá n
>> Když ho nemá ? Terapeutka Palavy
>> Ona ho má , byla s PTSD devě t mě síců na nemocenské a
pů jde s ním do dů chodu. S lidmi, kteří jí to nevě ří, doká že zachá zet, nemluví s nimi o tom. Tak je to. Evo, neboj se, já to nezapomenu. Freudiá n
>> Co je tohle? Terapeutka Palavy
>> Potlač uje to a já jí jen slíbil, že to nezapomenu. Freudiá n
>> Odkud to víš? Chtě la o potlač ová ní mluvit už i se mnou.
A odkud to víš ty?
>> Přece byla dřív mou pacientkou. Mluvila jsi s ní o potlač ová ní? Freudiá n
>> Ne, vlastně ne. Terapeutka Palavy
>> No, vidíš. Ona nejenom potlač uje, taky neumí poč ítat, je
legastenič ka, má problé my s daty, ať už to znamená cokoli,
ona to má . Mohl bych ti uvé st příklady. A nejezdí mě stskou
hromadnou dopravou, opravdu neumí poč ítat, je trochu autistická , není divu, když se stý ká s lidmi, jako jsi ty. Musí tady
bojovat nejen proti 22 pacientů m, ale taky proti terapeutů m,
kteří ji nevě ří. Mluvíš s ní o jejím manželství? To ona zpracovala už před lety, z té strany jí žá dné nebezpeč í nehrozí, to ona
ví. A PTSD má . Freudiá n
>> Odkud to všechno víš? Terapeutka Palavy
>> Byla taky mojí pacientkou, to přece víš! Freudiá n
>> Proto byla tak ú spě šná moje terapie s tebou, protože jsme
si tak dobře rozumě li. Koneč ně já .
>> Takže jste si v březnu zač ali tykat a pak přišly problé my?
Terapeutka Palavy
>> Taky. Ale nebylo to jen tím tyká ním. Freudiá n
>> Čím ještě ? Terapeutka Palavy
>> V březnu dokonč ila své cé dé č ko. Freudiá n
>> A co je na tom? Terapeutka Palavy

>> Nic, jen na ně m dva roky intenzivně pracovala, jinak nic.
Pak spadla do č erné díry. Freudiá n
>> To ale přece mů že říct!!! Terapeutka Palavy
>> Vy ji ale nenechá te mluvit, ty č eká š jen na její sprá vné
otá zky, vyprá vě t ji nenechá š nic. Je tady mě síc a vy ji nenechá te nic říct. Freudiá n
>> Když jí její PTSD nevě řím? Terapeutka Palavy
>> Pak bys ji nemě la lé č it, tak jednoduché to je. Jinak z toho
nic nebude. Freudiá n
>> A jak zachá zíš s tím, že tě miluje? Terapeutka Palavy
>> To je pro mne neadekvá tní a bezproblé mové . A ty se divíš
jejím sprá vný m otá zká m? Freudiá n
>> ??? Ano
>> To je obdiv vů č i ní, obdiv, ne ú div. Freudiá n
>> ??? Přejete si k té hle situaci ně co? Terapeutka Palavy
>> Ano, chtě la bych, aby všechno zů stalo, jak to je. Já
Tu se zasmá l, svý m starý m krá sný m smíchem, který tak miluju.
>> Proč se smě ješ? Terapeutka Palavy
>> Protože to je geniá lní odpově ď . Frudiá n
>> Víš, Bruno, naše ště stí je, že jsme spolu nespali. Já
>> Já tomu říká m naše neště stí, ale prosím. Freudiá n
>> Skuteč ně ne? Terapeutka Palavy ke mně . Pak se otoč ila
k freudiá novi.
>> Ne, ona nelže. Ty ses jí ptala, proč jí nevě říš? Proč jsi nepoč kala na její odpově ď ? Ptala ses jí, tedy jí to nevě říš. Já
nikdy neporušil kodex vztahů lé kaře a pacienta. Eva nelže.
Evo, už jsi tady lhala? Freudiá n
Smě šné , kolegovi by vě řila, mně jako pacientce ne. Proboha,
kdyby se to domyslilo do konce, muselo by to vypadat takhle:
Já lž u, tedy jsem s ním spala. On nelž e, tedy se mnou nespal...
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Jak má tohle jít?
>> Nech mne přemý šlet. Já
>> Myslím, tady, teď . Freudiá n
>> Ne, proč bych mě la lhá t. Já
>> Míní, že to nemá zapotřebí... Freudiá n
>> Tak tedy, vy víte, že se ve vě tšině případů pacientky zamilují do své ho terapeuta... Terapeutka Palavy
Doufá m, ž e tuhle šílenost přeč ká m bez ná sledků . Podívala
jsem se na hodiny, nuda a tři č tvrtě na č tyři... Vě dě la jsem, co
dě lá m... Freudiá n pozdě ji řekl, ž e by se prý v tom okamž iku
podíval na hodinky taky. A zasmá l se. Jaký to byl smích? Napů l zklamaný psycholog, napů l solidarita se mnou a byl v tom
i ná znak obdivu.
Řekla jsem zase ně co o dr. Wilhelmovi, ale okamž itě jsem si
odporovala: Takhle ne...
Zase jednou bezú spě šně jsem se pokoušela vytvořit odstup.
Freudiá n řekl: >> Takhle prá vě ano.
>> Co je zase tohle? Terapeutka Palavy
>> To je vě c mezi ná mi. Freudiá n
Ta chudinka nič emu nerozumě la. Stejná psycholož ka, která
mne před rokem chtě la vidě t zamilovanou do pana Wilhelma?
V duchu jsem potřá sla údivem hlavou.
>> V pondě lí jste se mne ptala, zda má m strach. Ne, strach
nemá m, ná š příbě h zač al tam naproti... Já
Freudiá n uká zal nejprve smě rem našeho prvního setká ní
v tomto domě , poté smě rem, kde dříve bý valy pokoje na terapii.
>> Co je zase tohle? Terapeutka Palavy
>> Ach, ona má velice špatný orientač ní smysl, zasmá l se
freudiá n.
>> A jak mů že jezdit autem? Terapeutka Palavy
>> Ta řídí tak dobře, to jsem ještě nevidě l. Freudiá n
>> Ně co jiné ho: Nevadí vá m, že vá s skupina neakceptuje?

Terapeutka Palavy
805
>> Nijak zvlá š̌t. Já
>> Vě dě l jsem, že tak odpovíš. Freudiá n
>> Chcete to skupině říct? Terapeutka Palavy
>> Ne. Já
>> A proč ? Terapeutka Palavy
>> Protože s tou skupinou rá da pracuji. Má m radost ze svý ch
sprá vný ch otá zek.
>> Dnes jsem se divila, jak sprá vné otá zky kladete. Terapeutka Palavy
>> Co k ní cítíš, je obdiv. Co dě lá č lově k s takový m pacientem, paní kolegyně ? Freudiá n
>> Ještě nevím, musím si to rozmyslet. Terapeutka Palavy
>> Ale ne moc dlouho... Teď pů jdu k dr. dr., co se tady dě je s
mou bý valou pacientkou, to už je opravdu příliš. Freudiá n
>> Ano, to bylo dneska zase typické , vyprá vím o své smrti... Já
>> Domně lé ? Freudiá n
>> Ne, ne jenom, taky o té opravdové a o té , která mne má lem
postihla v souvislosti s Kašmírem, a pan Hellwig se mi
vysmá l. Já
>> Ano, ano, kolegyně , vy ji nenechá te nic vyprá vě t. Freudiá n
>> Vidě li jste se v poslední době č asto? Terapeutka Palavy
>> Ne, vů bec ne. Já
>> Vů bec nevě dě la, zda tady jsem. Freudiá n
>> Cože? Terapeutka Palavy
>> To je vě c mezi ná mi. Freudiá n
>> O.K. Byla jste už ně kdy v té hle kancelá ři? Terapeutka
>> Ne, proč ? Jsem tady poprvé . Já
>> Kvů li tomu akvá riu. Terapeutka Palavy
>> Jaké mu akvá riu? Já
>> Jako první vě tu jste řekla, že to tady vypadá jako v
ně jaké m akvá riu. Terapeutka
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>> Ano, jasně , to jsem řekla, no a? Já
>> Nic, Evo... Freudiá n. >> To je zase dohoda mezi ná mi.
>> O. K. Já
>> A co říká te na to, že vaši zamilovanost neopě tuje?
Lá ska je schopnost a ochota dopř á t svobodu č lově ku,
na které m ná m zá lež í. Svobodu bý t, jaký chce,
ať už se s tím doká ž eme identifikovat nebo ne.
>> To je jeho vě c, Bruno pro mne udě lal tolik, že mne to nezneklidň uje... Jsem takříkajíc jeho dlužnicí... Je lhostejné , co
vů č i mě cítí...
>> Rozumím. Terapeutka Palavy
>> Přece jsem vá m to říkala už v pondě lí, když jste mi chtě la
vysvě tlovat, oč tady jde. Že Bruno hraje druhé housle, co se
tý č e toho přá telství. A já se mů žu beze všeho vrá tit ke kamará dovi. A kromě toho, co pojiš̌tovna přestala terapii platit,
je to pro mne přá telství.
A slovo „kontinuá lně “ nemů ž u říct, aspoň napsat to mů ž u...
Zase jsem potkala paní Hummel a ta se okamž itě ptala:
>> Jak to, že jste ještě nepřišla na masá ž, přestože tady jste už
mě síc?
>> To nejde, má m bolesti, to nepustím na svá zá da nikoho.
>> Ale nejde jen o masá ž.
Myslela jsem si, ž e jsou zvě daví a chtě jí vě dě t, jak to pů jde
dá l se mnou a freudiá nem. Ale tuhle radost vá m neudě lá m,
kromě toho to sama nevím, ty drbno... Připadá mi, ž e má
opravdová diagnó za nezní PTSD, ale NEŠŤASTNA
́ LA
́ SKA
K PANU WILHELMOVI... A musí mne na to upozornit, sama
na to nepřijdu. Vím, jaké to bude za mě síc, proto zů stanu, všechno se totiž obrá tí v mů j prospě ch. Tak č i onak... Ach tak,
co si terapeutka Palavy taky rozvá ž ila, to nebylo moc originá lní.

Bě hem příští skupinové hodiny, když jsem mluvila o Kašmíru, 807
opakovaly dvě spolupacientky znovu tu vě tu, kterou už k mé
zprá vě o Kašmíru jednou ̌rekly: >> V Kašmíru se už od r.
1948 pořá d ně co dě je...
Řekla jsem: >> To je všechno, co k tomu mů žete říct? Vedle
toho, co jsem si musela vyslechnout za posledních deset let, je
to neškodné . V koncentrač ním tá boře za druhé svě tové vá lky
to taky bylo hodně zlé . Nebo: Já bych to taky rá d zažil.., protože se pohybuji v žurnalistický ch kruzích... Co tady říká te, to
je jako obě ti zná silně ní říct: I jiné ženy byly zná silně ny...
Pak řekl č len skupiny, psá t o tom by byla ztrá ta č asu: >> Mluvili jsme o ně č em jiné m. A ona to dovolila a nezakroč ila...
Ade, další na ̌radě ... Nebo jsem nakonec zase prohrá la já ?
Nevím, pomalu mi to všechno smrdí. Freudiá n mne zná tak
dobře, ž e pro ně j není problé m mnou manipulovat. A já má m
ně co proti manipulaci. Přitom jsem si myslela, ž e jsem vá s terapií zahnala ke zdi. Je to nakonec obrá ceně ? Trošku má m
strach, protož e freudiá novi kolegové hrají svou nevíru, pokud
jde o mů j Kašmír, až příliš dobře. Přitom přece freudiá n řekl,
ž e mi po 11. zá ří vě ří všichni. Jednou při terapii freudiá n řekl,
ž e prý jsou venku muž i, kteří mi chtě jí ně co namluvit. Je to
nakonec on – ten, který ? Co se ještě musí stá t, aby mne ně kdo
bral vá ž ně ? Jaderná vá lka? Už tý dny, skoro mě síce, mi ně kdo
v 17.45 nebo 21.45 anonymně volá a hned polož í. A dnes?
Nikdo nezavolal, chybí mi to. Přijde freudiá n v pondě lí? Ne, v
pondě lí mu přinesu testy, které jsem od ně j koneč ně dostala.
Má povolení dě lat mou terapii? Nemusím už chodit k tě m,
kteří mé mu PTSD nevě ří? Prima... Dobře... Nebo jsem jeho
pokusný krá lík, aby se mohl profilovat? Jako Axelova
imitace. Kdo mi zaruč í, ž e není stejný psychopat, jako on?
Nikdo. Má to nakonec vypadat, jako u Axela, ž e uhá ním já
jeho? Je to k vzteku, ž e mi pořá d slibuje tolik vě cí a sliby ne-
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dodrž í. Příště se ho zeptá m: >> Už jsi uklidil? Kdy spustíš
kalhoty? Jsi teplý, neonaci? Jsi ten, kdo si hraje s dušemi
jiný ch lidí? Buď , ký m chceš, jen mne koneč ně nech na pokoji.
Pomysli jednou, skoro vždycky je to tak, že se pacientky zamilují do své ho psychologa, já bych nechtě la bý t první, která se
odvá ží to neudě lat.
Ale jak to pů jde dá l?
Otá zky, nic než otá zky. Freudiá n mi nadá vá : >> Nevě řím, že
mne miluješ. O. K. On ví, co teď přijde: >> No, tak teda ne.
Komické je, ž e on sá m řekl: >> Tak tedy ano. Bě ž, je to
nudné . Dívá m se na hodiny: Je to 14 mě síců , co jsme se na
klinice potkali, je sedm let od mé ho rozvodu, osm od setká ní
ve Focusu, je prostě příliš pozdě ...
V tomhle mě stě musejí bý t i jiní psychologové . Kromě toho
mi při setká ní ve Focusu připadal trošku jako vlezdoprdelka.
Nebo už tehdy vě dě l, ž e se do ně j zamiluju? Proč pořá d tyhle
pá dy? Proč ? Varoval mne před sebou samý m? A já blbá krá va
na to nalítnu? Konec, bylo ̌reč eno všechno, co bylo třeba říct.
Hodně ště stí, ty zanedbané dítě ... Mě j se... Já si své dotá hnu
do konce, udě lej to taky a nech mne napříště na pokoji. Freudiá n vě ří, ž e když říká , ž e už mi nevě ří, když tvrdím, ž e ho
miluju, tak mne taky nemusí milovat. Je to ně jak nelogické ,
ale tak č i onak, prozatím je konec... Stač í taky jen, aby byl
freudiá n jediný, kdo mi kdy Kašmír vě řil a potom, a když to v
Americe bouchne, mi vyklá dá , ž e mi to druzí taky vě ří... což
ale není pravda... A co má znamenat to vyptá vá ní se na mé
manž elství za tohohle pobytu, nestač í, ž e pan M. soudí, ž e
jsem si ty pomluvy jen vymyslela? U
́ dajné pomluvy. Freudiá n
mé manž elství nazval psychoterorem, já tomu říká m velice
špatné manž elství. R. mne 30 let jen šikanoval a tý ral. A terapeutka se mne ptá , jaké to bylo. Má tu drzost mi ̌ríct:

Nadá vky nejsou ná hradou za chybě jící argumenty.
>> Vy jste to ale mě la rá da... Přitom neví nic o tom, jak
špatný ten č lově k byl, ž e si ani nezaslouž í, abych na ně j myslela. A ona mne nechá vyprá vě t o mé m manž elství? Na Freuda
freudiá n trošku pozapomně l, ale on na ně j ne, zblbnul ho...
Musím poslouchat, ž e je dů vodem mé ho pobytu na klinice, a
on dá l hubne. Chce vzbudit soucit?! Ten hledej u své ho satelitu!!! Já nechci v té hle boudě dě lat pořá dek, chci jen svů j klid
a ne mít kolem sebe muž ské , kteří buď myslí ocasem nebo se
chtě jí nechat přemluvit, aby s č lově kem šli do postele. Nevím,
co je to za druh, ani mne to zvlá š̌t nezajímá . Než se do toho
pustím s hloubkovou psychologií, ̌ríká m si, freudiá n je taky
jen psychopatický lhá ř.
>> Víte, oč se jedná ve středu?, zeptala se mne terapeutka
Palavy v pondě lí před onou zmíně nou hodinou ve třech.
>> Netuším. Myslím, že o tom, proč mne skupina nepřijímá .
>> Ne, jde o vá š vztah k panu Wilhelmovi.
>> Ach tak.
>> Bojíte se?
>> Čeho? Od pana Wilhelma neč eká m nic, proto nemů žu mít
strach nebo bý t zklamaná .
>> Rozumím, dobrý přístup. Tak na shledanou ve středu.
Byla trošku masochistická , proč se mne ptala, zda se bojím, to
by mne ve snu nenapadlo, ač koli... Když se nad tím pořá dně
zamyslím, musím mít strach, ale z ní. Jak se ke freudiá novi
otoč ila, když jsem jí ̌rekla, ž e spolu nespíme... Nestydatost.
Nevě ří mi PTSD a má mne lé č it? Freudiá n jí to ale zřetelně
řekl. Jsem zvě davá , co tý den přinese. V mé propouště cí
zprá vě tenkrá t stá la taky freudiá nova vě ta: Drzá k blízký m
osobá m. Když jsem se jej na to jednou zeptala, ̌rekl:
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>> Mů žeš mi to prominout? Napsat to, byla ode mne hloupost.
>> Ano, prominout to mů žu, když mi řekneš, proč jsi to napsal.
Freudiá n byl i přesto nejlepší. A terapeut M. dnes řekl, ž e jsem
prý agresivní, proč ? Hodiny s ním nejsou dobré , jako terapeuta si ho nevá ž ím. >> Já nepotlač uji, ale popírá m, nemá m
žá dný PTSD, ale trauma.
Kde prosím je rozdíl? To jsou myšlenky pana M., mé ho
druhé ho terapeuta. Už chci domů . Už dá vno je č as na Taittinger. Ta hromada krabic od ně j před ná dherný m domem,
zvlá štní, jako bych dostá vala facky, z posmě chu a vý smě chu.
A pak freudiá n odstartuje? Jako už jednou já ? O. K., 1:1...
Myslela jsem, ž e mne přejede. Já jsem ale ta poslední, která se
obrá tí nebo za freudiá nem bě há ... Kromě toho, jak jsem
slyšela, jeho příjezdová cesta není dě laná na tak rychlou jízdu.
Lidi na mne koukali, jako bych to byla já , kdo tady jel stovkou.
Mezi dvě ma bouřemi do mé ho pokoje proniklo hejno komá rů .
Vyhnala jsem je sama, uklizeč ka stá la vedle mne a opakovala:
>> To se nevyplatí, ti se vrá tí.
Taková blbost, byly jich milió ny, blbá krá va.
Myslel si snad freudiá n, ž e co nedoká zal Axel, zvlá dne on
levou rukou? Ne. Já už se neskloním před ž á dný m muž em, a
už vů bec ne před tak bohatý m, jako je on, ten hoch z chryzanté mové ho bá lu. Brzy zač nou Bayreuther Festspiele. Hodně
ště stí, tam najdeš ně co daleko arogantně jšího, agresivně jšího,
afektované ho a vysazené ho na tvoje milió ny.
Skupina špatná , když jsem dnes vyprá vě la o své m dobrodruž ství s komá ry; nebo to byli moskyti? Dva č lenové skupiny
řekli, přejdi k vě ci! Jiní: >> Urč itě jsi nechala rozsvíceno.
Přitom bylo ještě svě tlo, když se to stalo, zkrá tka a dobře, škodolibost byla znač ná . Ano, jasně , zá vidí mi mů j jednolů ž á k a

mohli se uchechtat k smrti, když jsem vysavač em objíž dě la
strop. Terapeutka Palavy se smá la s nimi, ̌rekla:
>> Tré novala jste v pě tilů žkové m pokoji přežití? Ale kde, já
chtě la už vž dycky spá t v pokoji, kde došlo k trojná sobné
vraž dě . Apropos umě lec v přež ívá ní. Ona nemá vlastní
ná pady, co se tý č e mé terapie, navíc mi krade moje myšlenky,
mně ? Já to byla, která odpoledne druhé ho dne ubila ještě
ně kolik umě lců v přež ívá ní, totiž komá rů – a řekla to nahlas,
ž e to proniklo až k místnosti na terapii.
Dobrý ná pad pozná me podle toho, ž e ná m jej ukradnou.
Ano, takž e mluvit bych o tom nemohla. Nejsem zklamaná terapeutkou Palavy, spíš mne šokuje, ž e se dá přež ít bez pá teře.
Ale další, kdo si vzal slovo, mluvil o nadý má ní, velice podrobně . Dobré té ma, pravda? Po komá ří invazi a bezesné noci
v pě tilů ž kové m pokoji jsem jela domů a trošku se pokoušela
spá t... Než jsem jela na kliniku, mluvila jsem s Markem.
Řekla jsem mu: >> Nic se mi nemů že stá t, jen když dá m
pozor, aby zprá vu pro dů chodovou pojiš̌tovnu nepsala ta terapeutka, jinak napíše, že mi nic není.
A teď pojiš̌tovna nechce platit, přijdu o svů j jednolů ž kový
pokoj... Umím si představit, jak to funguje, když mi to nevě ří.
Tak č i onak, nevě ří mi to pacienti, ani terapeuti. A když napíše, ž e jsem sem přišla kvů li jisté mu psychoterapeutovi?
Díky bohu má m trpě livost, kterou ti mladší, ti pod padesá t,
nemají. Co má m dě lat, nechat se pokořovat obě ma stranami?
Atmosfé ru tady ovlá dají zá vist a ž á rlivost. Kdyby vě dě li, ž e
se na tom nepodílím, ani jedno nezná m. Ti ubož á ci.
V partě v kavá rně je chirurg, který se chce zbavit svý ch problé mů s alkoholem. Už druhý, který to zkouší na interně . Ale
nedoká ž e to. Moc nad ním a jeho financemi má jeho ž ena.
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Jeho ž ena a její intimní přítelkyně , říká m jim „dva generá lové “. Dva generá lové si odvezou doktorů v mercedes.
Žá rlivost je obdiv s vá leč ný m pomalová ním.
Mů ž ou ho potřebovat, mů ž ou potřebovat všechno, co doktorovi patří – ale nejprve ho odeslat do Haaru, proboha, č eho
jsou lidi schopní! Když jsem mu řekla: >> Doktore, když
takhle budete pokrač ovat, pošlou vá s ty dvě příští tý den do
Haaru.
>> Ne příští tý den – teď .
Jakou pravdu mě l, a já taky. Pů jč ila jsem mu peníze, on sá m
mi je nevrá til, byla jsem naštvaná , teď to chá pu: Jeho ž ena mu
nenechala ani kapesné a č ekala na jeho dluhy, kvů li konzumaci alkoholu. Přesně tak to bylo. A proč mi ty peníze
nepřinesl sá m? Stydě l se... A to všechno jenom proto, ž e jeho
ž ena je lesba a má za přítelkyni muž atku, jako je sama: ortodoxně a militantně lesbickou.
Kdy smím freudiá na v č ajovně navštívit? Apropos militantní:
Husy jsou taky militantní a myslí si, ž e břeh jezera patří jim.
>> Co to pro vá s znamená , když pojiš̌tovna nebude platit?
Další nestydatá otá zka, kterou jsem musela přijmout, dvakrá t
za sebou. Vlastně se tě ším domů . Terapeutce Palavy na
rozlouč enou řeknu: >> Vy jste tak slabá , ještě jsem nevidě la
slabšího č lově ka.
A Silke, která řekla, ž e jsem kluzká : >> Ubohá svině , ale já s
tebou nesoucítím, protože jsi bezcharakterní svině .
Erichovi, který ̌rekl, ž e použ ívá m slova, jejichž vý znam
nezná m (není divu, ž e chá pe jen ú trž ky): >> Nech sebou dá l
manipulovat, s tebou se nic jiné ho dě lat nedá , vů bec s takový mi zbabě lci, jako jsi ty. A dej si pozor, co říká m, pokud se
má š ještě trochu rá d, protože já zná m cizí slova o ně co lé pe,

než ty. A ty mi vyč ítá š, že je používá m, aniž bych chá pala jejich obsah? Facit: Nevím, co to znamená , a ty se mý líš. Už je
mi jasné , proč chá peš jen fragmenty.
Paní Vandagldong: >> Nejen každé slovo, se který m se na
tebe obrá tím, ale i každý pohled, který ti daruji, za to nestojí.
A má m ti prozradit svá tajemství? Nikdy v životě , tobě urč itě
ne, až do smrti mne mů žeš nazý vat strá žkyní tajemství.
Martin: >> Tvoje manipulace se neustá le obracejí proti tobě ,
spadneš na č umá k i bez epilepsie, protože zapírá š, co se dá .
Tvů j pravý oblič ej a tvé pravé já mají jizvy, ošklivé otevřené
rá ny, které sis způ sobil sá m. Tím nemyslím onu sladkou bolest
piercingu, ný brž tebe jako personifikaci bolesti. Nemů žeš se
mne dotknout, ani to nezkoušej, protože to nedoká žeš. Jiní to
taky nedoká zali a ti byli o ně co vě tší, než ty. Takže než ně koho
nařkneš z konzumace drog, rozmysli si to, mohlo by se to
obrá tit proti tobě . Ach ano, za tebou stojí ještě pan M. (terapeut), řekl, že umíš s lidmi manipulovat. Ty nicko! Zeptala
jsem se ho, jak to doká že sladit se svý m kodexem terapeuta.
Naštval se.
Ale terapeutka Palavy, ta se vydě sila, když se mne zeptala:
>> Co udě lá te s Martinový m vztekem?
>> Jak, co má m dě lat? Je to jeho vztek, co je mi do jeho
vzteku?
Má lem zatleskala radostí nad mou odpově dí.
>> Martine, tvů j vztek je umě lý, a sice jen proto, že jsem se
ptala, zda mů žeš bý t tak opová žlivý. Ze mne dě lat zá vislou na
drogá ch?
Ach, pak tady byl ještě ten Jugoslá vec, který mi řekl:
>> Co chceš, ty píč o?
To analyzovat nebo o tom psá t, to je vá ž ně ztrá ta č asu.
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Drby a pomluvy nemají dů kazy.
Chci k Sonkovi.
>> Když jsi tady, nemů že se ti nic stá t, řekl freudiá ner na interně . Zmý lil se. Mý lit se je lidské .
Tě ž ko se freudiá na mů ž u zeptat: >> Proč jsi koupil ten dů m,
co ho má š, nemů žu se tam prochá zet nebo koupat. Proč si jsi
tak jistý, že mi to všechno jednoho dne nepů jde na nervy?
Jde mi to na nervy, ̌ríkat si kaž dou minutu: Je konec. Ten
dů m? Ne, píši příbě h a on jde a koupí ten dů m. Na interně
taky ̌rekl: >> Musíš ještě udě lat jednu malič kost. A tu
lehce zvlá dneš, když jsi to doká zala až sem. Myslel, ž e má m
přijít do toho domu?
Ach ano, Sabine K., dobrá zná má pana Ehrlicha, mi v kavá rnič ce ̌rekla: >> Nemů žu si vedle pana Wilhelma představit
nikoho jiné ho, než tebe. A on má nejspíš strach, že by se mohl
stá t zá vislý na tobě .
>> ???
>> Propadnout ti.
Samozřejmě si kaž dou minutu musím ̌ríkat, ž e to skonč ilo.
Ale abych si kaž dou minutu ̌ríkala taky, ž e to je moje vina, na
to si mů ž e freudiá n poč kat dlouho.
>> Marku, proč mi neřekneš: TO ZAPÁCHÁ?
Freudiá n to říct nemů ž e, bez svě domí nebo s ním vě zí pod
jednou dekou. A to svě domí se jmenuje R. Řešení je tak jednoduché a geniá lní. Přišlo teď v noci, vlastně už rá no, v jednu
č ervencovou nedě li. Za vším vě zí R., které mu všichni vě říte...
Všichni. Jinak by se mne ta blbá koza terapeutka Palavy neptala pořá d na moje manž elství, freudiá n by mi vě řil, ž e se
nikdy, ale opravdu nikdy nevrá tím k R. Jeho vě ta před více

než dvě ma lety: >> Venku jsou muži, na které byste si mě la
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dá t pozor... To nebyla jeho vě ta, to jenom opakoval podě lanou
vě tu mé ho bý valé ho. A když mi freudiá n nevě ří, ž e už R. nemiluju, ani nená vidím, kdo mi to potom má vě řit. To je taky
celý klíč k našemu vztahu. Ano, tak to je, aby mne muž i nezranili, proto má ten dobrá k R. o mne takový strach, a freudiá n
hraje taky v tomhle muž ské m divadle? Ano, ano, proto mne
nemů ž e milovat, nikdy mne nemiloval, jen chtě l mou pozornost odvé st od tě ch ach tak zlý ch muž ů ... Díky za všechno,
bylo toho příliš má lo. Jak to řekl freudiá n?
>> Zasloužíš si bý t milová na.
Ale já si sama najdu muž e, který mne bude milovat. I když
bude starší, než freudiá n. Proto, teď mi to všechno připadá
jako vyřešená há danka. Jen si to musím nechat pro sebe a hrá t
hru do konce. Taky freudiá n by mne rá d vidě l zpá tky na straně
R.? Fuj. Proto se freudiá n plíž í kolem, abych s ním soucítila?
Mů ž u ho uklidnit, to už nikdy nebudu. Nebo s R.? Jak taky?
Jednou, když jsem spadla s koně a zlomila si ruku, mi R. ̌rekl:
>> Má m hlad, chtě li jsme se přece jít najíst. Jako bych si
ruku zlomila, protož e jsem mu chtě la ublíž it. Nebo když se
mě l odstě hovat z Mü llerstrasse, breč el a ptal se mne: Kam
má m jít? A kam jsem mě la jít já ? Budit soucit, když už nepomá hají rá ny, taková svině je R. A Maximiliá n? Jak dlouho mu
tenhle polobů h sliboval, ž e mne přivede zpá tky? Jsou freudiá n
a ostatní jeho přisluhovač i? Jak dlouho chtě jí ještě pomá hat
té hle šílené kryse?
>> Milovat v zastoupení je možné , stejně tak sex, ale v zastoupení se brá t, to nejde. Freudiá nů v citá t.
Zů staň si u svý ch satelitů !
V tomhle mě stě musí existovat ještě jiní psychologové ...
Rorschachů v test. Z legrace jsem ̌rekla?
>> Co má š zase se mnou v ú myslu?

816 Absolutní zá kaz terapie byl zrušen? No dobrá , a co dá l? Jsem
skuteč ně jeho případová studie? No ano, s tím doká ž u ž ít, je
jenom otá zka, jak dlouho. Pravdě podobně si sama musím dá t
ultimá tum... Ale souhlas jsem nikdy nedala...
Byla tady na ná vště vě Rita, byly jsme rů zně obleč ené . Já jí
uká zala č ajovnu a pohrozila: >> Už nebudeš jezdit na Kré tu,
tvů j nový vý letní cíl bude Rosenbergské jezero... Rita k mé
zprá vě o freudiá novi řekla: >> A kdy dostaneš ty slíbené šaty?
Napadlo mne, ž e freudiá n mož ná koupil celou kliniku. Potkala
jsem Andreu, šé fovu dceru. Nevypadá tak dobře, jak jsem si ji
pamatovala. Alkohol nebo drogy?

INDIVIDUÁLNÍ HODINA S PANEM M.
>> Nemluvíte o tom č asto, ale fantazírujete, co se tý č e vašeho
vztahu k panu Wilhelmovi.
Mluvili jsme o mrtvý ch v Kašmíru, zapracoval do toho tuhle
vě tu, já se tomu nejprve zasmá la. V noci jsem si uvě domila
celý dosah. Je to urá ž ka, když to ně kdo ně komu ̌rekne. A panu
M. bylo jasné , co dě lá .
Spolupracující terapeutka: >> Proč jste neřekla, že je vá m
sympatický ?
>> Proč bych to dě lala?
>> Mohl by pak říct, že také vy jste sympatická jemu.
>> Já přece vím, že mu jsem sympatická . Byli jsme si sympatič tí už za terapie před dvě ma lety.
>> To už jsou dva roky?
>> No jasně .
>> A vá š muž?
>> Co je s ním, jsem už sedm let rozvedená .
>> Cože? Proč jste to neřekla dřív?
>> Co? Proč bych mě la, tady nejde o mé ho bý valé ho muže,
ale o mě .
Hrozně se třá sla, bylo mi jí líto, nevě dě la jsem, proč . Aha, teď
už jsme tak daleko, ten pá n říká , ž e mne nemiluje a já fantazíruju, co se jeho lá sky ke mně tý č e. Basta, tihle psychoterapeuti jsou skuteč ně tak daleko, ž e mi říkají, ž e nemá m bý t
zamilovaná , mě la bych říct sympatická , a když řeknu, ž e to
pro mne není rozdíl, vysmě jí se mi. Do prdele. Díky bohu už
pojiš̌tovna mů j pobyt neplatí, brzy pů jdu domů a toho malé ho
hubené ho opravá ře duší nechá m za sebou. Je schopný mne
poslat do opravdové ho blá zince, aby mne odtamtud zase
namá havě dostá val?
Na to č ekat nebudu. Vě tšina psychoterapeutů mi PTSD nevě ří,
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tak co tady má m dě lat? Takhle ta terapie stejně nic nepřinese.
To je jedno, tak pů jdu domů jako nevylé č ená . Ať si poč kají, až
v konfliktu mezi Indií a Pá kistá nem spadnou první jaderné
bomby nebo až teror přijde do Ně mecka. Pak mi koneč ně
uvě ří? Vím, o č em mluvím. Dnes jsem hodinu přerušila, ta
dá ma se mnou nechtě la mluvit o panu Wilhelmovi, ale až
poté , co mi řekla, ž e nemluvím dobře ně mecky. Ale chtít po
mně ž ivotopis – nic, já přece neumím dobře ně mecky,
ně mč ina není mou mateřštinou, je to zná t, řekla: Nakonec tam
ještě ně co napíši, co by mohlo bý t použ ito proti mně ? Ne.
Už jednou jsem mu ̌rekla, ž e to nemá hná t moc daleko. A teď
dě lá stejné chyby, jako před dvě ma lety? Před rokem řekl:
>> Mě l jsem si s tebou zač ít, vyhodili by mne a bylo by hotovo.
A teď se nepřizná ani k sympatii?
>> Kdybyste neřekla, že jste do ně j zamilovaná , ale jen, že je
vá m sympatický, bylo by všechno v pořá dku. A příště : Proč
vlastně chcete vě dě t, že příště smíte přijít? A ti psychoterapeuti, ty si nevybírá te vy, jsou vá m přidě leni.
Takhle se mnou mluvila. A když jsem jí ̌rekla, ž e v ž á dné m
případě nelituji toho, co jsem ̌rekla, tak zase mluvila o tom, ž e
ně mč ina není moje mateřština a ž e neumím pořá dně mluvit,
když jsem rozč ilená . Řekla jsem ještě : >> Pokud tady ně kdo
fantazíruje, tak vá š kolega, který už posledně do propouště cích papírů napsal, že žá dný PTSD nemá m a navíc, že
ú dajné pomluvy ze strany mé ho muže...
Potom ̌rekla ona: >> On to tak nevidě l.
>> No dobře, ale moje manželství, to byl opravdový psychoteror.
Dvakrá t se mne ptala, kolik č asu ubě hlo od mé ho rozvodu,
když jsem to opakovala, zač ala se znovu třá st, ale jak. Pak
řekla, ž e se mnou o panu Wilhelmovi nechce mluvit.
Odvě tila jsem: >> Já ale momentá lně jiné té ma nemá m, a

zeptala se jí na konsekvence případné ho přerušení hodiny.
Nikdo z nich není vě rný sá m sobě . Ale já nevyprá vím ž á dné
pohá dky, nikdo se mne neptal, zda si doká ž u představit budoucnost s panem Wilhelmem. Odpově dě la bych, ž e ne,
s takový m slabochem nikdy.
Nemů ž eme dě lat všechno, ale musíme dě lat, co mů ž eme.
Tak já tedy fantazíruju, co se tý č e mé ho vztahu k freudiá novi?
To si líbit nenechá m, skonč ím... Stejný psychoterapeut, pan
M., už jednou o freudiá novi řekl: >> Paní Lexovou postavil na
piedestal. Tedy mi nevě ří mou velikost. Nevě ří, ž e jsem velká
i bez podstavce? Když jsem se freudiá na u Rohrschachova
testu ptala: >> Co se mnou zase zamý šlíš?, nezeptal se mne:
>> Co myslíš???
Odpově dě la bych: >> Chci tě obejmout... Ostatně ale ne, když
se mi vede špatně , a ty jsi u mne, to taky, ale chybíš mi, i když
jsem veselá . Heč ...
A to jsem skoro pořá d. Freudiá n: >> Divím se, že jsi tak veselá . Myslím na sebevraž du všeobecně , teď vím, co pro
č lově ka znamená – BLAMÁŽ, takové svinstvo, taková
blamá ž , co si tady freudiá n vymyslel. Není schopný své kolegy přesvě dč it, ž e zač al? Že jsem ž ila v intaktním sexuá lním
vztahu (se dvě ma orgasmy denně ), když mi vstoupil do ž ivota,
ani to nedoká ž e freudiá n říct?
>> Miluji vá s, řekl freudiá n před dvě ma lety.
>> Já to zná m jen obrá ceně , řekla jsem.
Místo toho se mi freudiá n smě je jako duševně choré , která se
zamilovala do své ho psychologa? Dě kuji mu za tento status.
To nikdy nezapomenu... Jen to slů vko zbabě lost mne napadá v
souvislosti s ním, ale to nesouhlasí, freudiá n je prá vě takový
psychopat, jako ten špatný hypnotizé r Axel... A stejně se
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chová . Jen usmívat se umí lé pe, lé pe než Saša.
Řekla jsem jen: >> Mě l bys jít k volbá m, dnes jsou podnikové
volby.
>> Odkud víš zase tohle?
>> Inu, má m své informanty.
A pokrač uje se. V individuá lních hodiná ch se všechno toč í
kolem jednoho té matu.
>> Jak fantazíruju?
>> No, co říkal pan Wilhelm, zda vá s miluje? Ne, řekl.
>> Ne, samozřejmě řekl.
>> To je toté ž.
>> Ne, není. To je přece jeho vě c, zda mne miluje nebo ne.
Jak fantazíruju?
>> No, prá vě co se tý č e jeho lá sky k vá m. Terapeutka
>> Nechá pu. Mů žete mi to vysvě tlit?
>> Mě la byste říct, že je vá m sympatický, pak by mohl říct, že
vy jemu taky.
>> Proč bych to dě lala? Sympatický mi byl ty tři až č tyři
mě síce terapie. Pořá d ještě nevím, jak fantazíruju.
>> Vy si přece myslíte, že vá s pan Wilhelm miluje.
>> Opakujete se. Už vč era jste to řekla, že na tom ale nemů žeme nic změ nit, já prostě řekla, že ho miluju. Nelituju
toho, city nelžou, uč ím se tady. Kromě toho jsem řekla, že
je to jeho vě c, co ke mně cítí. A taky ještě , že je to jedno. Než
pů jdu, budu ještě , myslím, usilovat o hodinu ve třech!
>> Proč ? Nevím, zda ji dostanete. Terapeutka
>> Proč ne, pan Wilhelm už taky chtě l hodinu ve třech a dostal ji.
>> A kdo by při ní mě l bý t?
>> Pan M. a pan Wilhelm.
>> A co byste se chtě la dozvě dě t?
>> Zeptá m se pana Wilhelma, jak přijde k tomu, aby říkal, že

fantazíruju. To přece mů že bý t jen od ně j.
>> To bylo jinak, my jsme se tak rozhodli v malé m tý mu. Diskutovali jsme o tom, že řekl, že vá s nemiluje, a dohodli jsme
se, že fantazírujete, pokud jde o jeho lá sku k vá m.
>> Co jste rozhodli?
>> Že fantazírujete.
>> Pak mu to řeknu, aby to vě dě l... Kromě toho je přece
jedno, co cítí on ke mně , opakovala jsem.
>> Vy přece soudíte, že vá s miluje. Terapeutka
>> Proč soudím? Pan Wilhelm ke mně mů že cítit, co chce.
A teď skuteč ně řekla ještě jednou: >> Mě la jste říct, že je vá m
sympatický, pak by mohl říct, že vy jemu taky. Třá sla se jako
osika... Dokonce jsem jí na zač á tku hodiny musela dá t svoje
hodinky. Bojí se, ž e mne nudí? To stejně dě lá .
>> Kdybyste řekla, že je vá m sympatický...
>> To už nemů žeme změ nit. Kromě toho je ta odpově ď pro
mne adekvá tní. Jak jste přišla na to, že si myslím, že mne miluje, mů že dě lat, co chce. Doká žete si představit, že jsou ve
vašem tý mu lidi, kteří dobře vě dí, jak mne miluje?
>> Ano, to si doká ži představit, ale my tři to nedě lá me. A my
jsme vaši terapeuti! Už bych o tom s vá mi nerada mluvila.
Změ níme té ma.
>> Já nemá m žá dné jiné té ma, mů žeme přerušit.
>> Na vaši zodpově dnost.
>> Když mne zač ala bolet hlava?
>> Je vidě t, že ně mč ina není vaše mateřština.
>> Jak prosím, kdy jste tohle zjistila? To mi musíte uvé st
příklad.
>> To bylo hned na zač á tku, nevzpomíná m si.
Tady je vidě t, co z toho udě lali, z poně kud autistická – neumí
sprá vně ně mecky.
Myslím si opak, pravda je, ž e když jsem rozč ilená , mluvím
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ně mecky mnohem lé pe, než jindy. A příklad mi neuvedla,
ž á dný ! Její hloupé otá zky: >> Rozumíte mi? Nebo
konstatová ní: >> Víte, co myslím... Ty jsou od zač á tku do
konce mimo, třese se, protož e č asto doká ž u ně co vysvě tlit
lé pe, než ona. Ně co takové ho mi ̌ríká ze zoufalství. A její
smích, nalepený, nepravý, jen fasá da.
Mnozí oslepují, i když nemají šajn...
Chtě jí freudiá novi pomoct, osvobodit ho od té paká ž e, tzn. od
té zamilované pacientky. To nemají zapotřebí, stač í, aby řekl:
Vytrať se! Nebo se mne zeptat, jak by ty fantazie mě ly vypadat, ne, to se bojí, ž e by se jejich chorá představa kryla s mou
zdravou – totiž , ž e si pod naším bytím ve dvou nedoká ž i nic
představit.
Změ nit té ma a nechat mne samotnou s mý mi fantaziemi? Terapeutka přišla před dvě ma dny do kavá rnič ky a řekla mi, ať
napíši ž ivotopis. Čerta staré ho, jsem příliš rozč ilená , říkala
přece, ž e když se rozč ílím, neumím dobře ně mecky. No prá vě ,
pak ani nemů ž u sprá vně ně mecky psá t. Po sedmi tý dnech pobytu tady má m psá t svou zprá vu?
K č emu, ve středu jdu přece domů , nač ještě ž ivotopis? Nudí
mne, jak znovu a znovu zdů razň ují, ž e prý fantazíruju.
Všechno naznač uje obrovský krach. Nebo jak si má m
vysvě tlit, ž e na mne ně co hodí a pak ̌reknou: >> Konec,
nechci o tom mluvit. A já má m strach, ž e do mý ch propouště cích papírů napíší:
Diagnó za: Neš̌tastně zamilovaná do jednoho terapeuta. Ale
neurolog, který to bude č íst, se umlá tí smíchy, byl to přece on,
kdo mne takříkajíc vehnal freudiá novi do ná ruč e. Zá vidě jí
freudiá novi, ale zasá hnou mne, tak ně jak mi to připadá . To
jsem taky ̌rekla panu Ehrlichovi, když jsem se v nedě li

vrá tila na kliniku. Už zase uplynul tý den. Kaž dopá dně mi
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řekl: >> Vy nefantazírujete. A taky se mne zeptal: >> Jak
byste mě la fantazírovat?
>> Ano, to jsem se jí taky ptala.
>> Co řekla?
>> Dohodli jsme se na tom v malé m tý mu.
>> To snad není pravda, vy nefantazírujete.
>> Já vím, nejprve jsem si myslela, že to přišlo od ně j a proto
jsem usilovala o hodinu ve třech, ale když řekla tohle, ta spolupracující terapeutka, pomyslela jsem si, že se to nevyplatí.
On už mi řekne sá m, že nefantazíruju. Nebo taky ne, uvidíme.
>> No jistě , jenže on teď nemů že.
>> To si myslím, ale to je jedno. Ach, ještě poč ká m, řekla
jsem mu, jen mi přijde šíleně smutný, to mne bolí, a jak zhubnul, strašně . Ostatně , že nefantazíruju, to vy jste vě dě l dřív,
než já , že ho miluju... A on mne. Vy, s vaší upřímností.
>> Souhlasí.
>> Já tehdy ještě nebyla tak daleko, před rokem, teď už jsem a
fantazíruju? Víte, jaká je to pro mne blamá ž?
Druhý den odjel na dovolenou, zů stala jsem sama se svý mi terapeuty, ty hodiny byly hrozné , ně jak mi předhazují, ž e nemluvím sprá vně ně mecky. Slyším to poprvé za 34 let a pak
hned od tří osob. No ano, dohodli si to v tý mu. Nejhorší mi
připadá jiná dohoda, na které se domluvili, totiž ž e jsem na
kliniku přišla jen kvů li freudiá novi. Že jsem vč era zase mě la
ve stolici krev, to nezajímá nikoho, ž e už zase tý den nespím,
to je vedlejší?
Protož e miluju, nemá m ná rok na PTSD??? Žá dný strach, mí
terapeuti, i kdybych ho nemilovala, PTSD mi zů stane, bohuž el. Komu to má m vyklá dat, jen té bedně ... Nebo má m napsat freudiá novi? Mně by se líbilo, kdyby se mnou mluvil, ná š
poslední rozhovor byl před celou vě č ností. A jak byl krá sný.
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Jak mů ž u bý t tak drzá a tě šit se na další? Má m jít příští č tvrtek
k Řekovi? Freudiá n ̌rekl, až tady skonč ím, pů jdeme tam.
Ach, dozvě dě la jsem se, ž e klinika prý byla prodá na. Šé f, pan
Orbitov, potkal ně koho v Rosenbergu a ten ně kdo se ho ptal:
>> Odkdy jste u scientologů ? Divila jsem se, ž e se
v naší kuřá rně poslední tý den koná tré nink multipliká torů a
nesmíme tam kouřit.
Mluvila jsem s Tobiasem S. a vyprá vě la mu o scientolozích.
Moje připojiště ní už ně kolik tý dnů nekryje mů j jednolů ž kový
pokoj. Ale přichá zejí taky všemož né ú č ty, které má m poslat
dá l na soukromou pojiš̌tovnu, ač koli by je normá lně mě la zaplatit moje všeobecná pojiš̌tovna. Já samozřejmě nechci a nemů ž u je zaplatit... Poradili mi, abych navštívila advoká ta...
U sekretá řky jsem podepsala ně jaký papír a zbavila ji povinnosti mlč enlivosti – komické , to jsem ještě nikdy udě lat nemusela. Freudiá n jednou řekl, ž e přijde den, kdy se o mě
jednotlivá oddě lení budou prá t. Abych se nesmá la! Ostatně ,
než se mi pokusil pomoct šé flé kař z interny, byla jsem
přestě hová na do č tyřlů ž á ku, kde jsem vydrž ela jen jednu noc.
Šé flé kař se ze sprá vy kliniky vrá til velmi smutný, nedosá hl
nič eho. Pak jsem šla koneč ně domů . Jednoduše platím už celé
roky 35 euro připojiště ní a pak tohle?
Jsem pryč , doma jsem nejprve spala dvaná ct hodin a jako
sně hová krá lovna se radovala, ž e jsem zase ve své říši.
Byl tady na ná vště vě Saša, trochu jsem s ním mluvila o freudiá novi. Připadalo mi, ž e naši historii zná . Zvlá štní. Zdá se
mi, jako by naše historie skonč ila, jsem trošku smutná , ale satelit se k ně mu asi hodí lé pe, než já ... Musím jej nechat odejít,
i bez toho, ž e by mi ̌rekl ade.

>> Nenechal ses najít, když jsem tě hledala. (Volně podle
Sonky).
Ale nejprve jsem mu poslala SMS.
>> Nezastihla jsem tě , jsem doma, zavolej, prosím.
Zda ještě platí naše setká ní u Řeka? Byla jsem nakonec přece
jen jeho případová studie, udě lal koneč ně mů j profil a je spokojen s vý sledkem? Slyšel ode mne dost, nauč il se, jsem mu
teď na obtíž ? Musím bý t zamilovaná , když mne napadají takové vě ci? A co je s ním? Přirozeně ne.
Člově č e, já nejsem přítel zá vě reč ný ch rozhovorů , ale chci
patrně bý t masochistická , chci to ještě jednou slyšet od ně j.
Jeho přirozeně ne má zabít mou lá sku, abych tady nezů stá vala
vě č ně sama. Propustím jej potom?
Jednou ve skupině doporuč il pan M. jednomu z jejích č lenů
velmi dlouhou terapii. Tak asi dva až tři roky. Řekla jsem, ž e
bych jej radě ji vidě la zamě stnané ho mimo Ně mecko, ten pacient sá m mluvil o takové mož nosti. Pan M. mi ale ̌rekl:
>> Říká te nesmysly.
Pan anonym zase zavolal. Takž e nejsem sama, ně komu ještě
stojím za anonymní telefoná t...
Freudiá n na moji SMS neodpovídá , je dobře, dů chod má přednost.
Sabine K. v noci přece jen ještě zavolala, všechno je vina kliniky, řekla. Darovala mi vypalovač ku. Takž e zač nu se svý m
třetím plá novaný m cé dé č kem. Asi musím, abych přišla na jiné
myšlenky. Muselo se jí stá t ně co hrozné ho, zítra už na kliniku
nechce, breč ela a byla naprosto hotová . Poslala jsem ji k dr.
Plyšá kovi, snad má služ bu. Zatraceně , proč jí nikdo nepomů ž e?
Pan Ehrlich je na dovolené , freudiá n taky, a ona neví,
co má dě lat.
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Poradila jsem jí odejít, souč asně jsem zašifrovala ú trž ky, které
mi řekla. Tvrdila, ž e freudiá n je příliš ostý chavý. Je u ně jaké
sekty. Taky řekla, ž e má Oidipů v komplex, já na to, ž e tomu
nevě řím a myslela jsem na jeho ruku na ná mě stí Odeon.
Řekla jsem ale: >> Myslíš, že jen proto, že jsem starší než on,
musí mít Oidipů v komplex?
>> Ne, řekla, >> ale víš, že to nesmí bý t, psycholog a pacientka, aby se zamilovali.
>> Kodex nikdy neporušil.
>> To ti vě řím, ale nenapadá tě nic?
>> Co by? Musíš bý t precizně jší.
>> No jistě , že mu už dá vno vymyli hlavu, myslím mozek?
>> Tomu nevě řím, myslíš, že mne miluje z pově ření scientologů nebo co?
>> Ano, ně co takové ho.
>> Ale on už pů ldruhé ho roku terapie nedě lá .
Pak vyprá vě la ně co o zneuž ití. Freud ú dajně řekl, ž e vztahy,
konč ící zneuž itím, jsou špatné vztahy, ale když ně kdo ze
zneuž ití vyrazí zisk, je oficiá lně svatý, obdivovaný. Nic jsem
nepochopila, ale mě lo to mířit na dr. dr. Chce ho ně kdo vydírat? Pak musí odejít, i kdyby na tom byla jen trocha pravdy, ž e
se kvů li ně mu pacientky zabíjejí, ̌rekla. Hergot, trvala na tom,
ž e mi napíše č íslo Weilse, toho pá na, který mi jako první
vyklá dal o sexuá lních preferencích pana dr. dr.
Kruh se uzavírá .
Dnes odpoledne jsem č íslo Sabine K. dala Tobiasovi S. S ním
jsem poprvé mluvila o freudiá novi a koneč ně se zeptala, jak
se jmenuje jeho sestra. Jennifer. Není mi při tom vů bec dobře,
ale pokud má freudiá n jen to nejmenší společ né s tím spolkem
na klinice, jak naznač ila Sabine K., konč ím okamž itě ...
Ostatně tatá ž Sabine K., která mne před mě sícem ujiš̌tovala,
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ž e si pro freudiá na nedoká ž e představit jinou ž enu, než mne.
Dá le ̌rekla, ž e freudiá n by s tím mohl mít co dě lat. Už do toho
nevidím. Její nejlepší přítel je pan Ehrlich.
Teď už nemá m pod kontrolou nic, sebe samu nejmé ně . Je to
divadelní hra, ve které hraju hlavní roli, aniž bych to vě dě la?
K č emu mne chtě jí zneuž ít? Na konci našeho rozhovoru ̌rekla,
ž e má m freudiá na zavolat telepaticky. Když jsem jí ̌rekla, ž e
to u ně j funguje, odpově dě la, ž e to funguje jen u zamilovaný ch. Musela mi ale nevrhnout ně co trapné ho, protož e jsem to
potlač ila.
Poslední den na klinice jsem ná hodou potkala dr. Plyšá ka, narychlo jsme si ̌rekli, ž e si doká ž eme oba představit, jak spolu
sedíme na zahrá dce U mlý na nebo v jiné pivnici. To je dobře.
Postará m se, aby dostal mé telefonní č íslo. Ne, ne, co to jen se
mnou je?
Nic, jen jsem znič ená z tě ch vě č ně problematický ch muž ů ,
chci sedě t v hospů dce a smá t se. Jinak nic. Je mi vcelku jedno,
s ký m, hlavně aby byl sympatický a milý. A to je pan Plyšá k
pro mne už dva roky. Vž dycky říká m, ž e jsme byli dodá ni
společ ně , skuteč ně jsme do kliniky vstoupili v jednom dni.
Tobias S. ujiš̌toval, ž e freudiá na nezná , taky když jsem mu
řekla, ž e jsem jej u ně j urč itě vidě la. Tobias a R. byli dvacet
roků kolegové . Prá vě tak dlouho R. tvrdil, ž e pů jde do Asie.
Jednou mi Tobias ̌rekl, ž e je přesvě dč ený, ž e to R. taky udě lá .
Tady si ně kdo ošklivě zahrá vá s mý m potlač ová ním... Mluvil
velice dlouho o mé sestře, nechá pu proč .
Jsem zvě davá , zda Sabine K. zase zavolá .
Pokud ně co brá ní př á telství a soudrž nosti, pak zá vist.
Ve své nejhorší formě ignoruje a popírá existenci druhé ho.
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Markus B. ̌rekl, ž e má m napsat detektivku.
Nemusím, moje zá znamy už jsou jako detektivka... Teprve teď
zač íná m fantazírovat: Lidem se buď vymyje mozek nebo je
pošlou do Haaru, případně se vyřídí sami, když spá chají sebevraž du. Já se tomu vyhnula, to je všechno.
Je mi celkem jedno, co ke mně freudiá n cítí.
Freudiá n zmizel v dá li. Už Axel mi byl podezřelý, a teď zase
naprosto nevinně do ně č eho spadnu? A kde je freudiá n? Daleko... Tobias S. ̌rekl, ž e má m freudiá novi zavolat, já ale
nechci. Taky ̌rekl, abych freudiá na vzala do Prahy a zbombardovala č eský mi knedlíky. Ve vyptá vá ní ohledně mé sestry
jsem nevidě la dů vod, také jsem mu řekla, ž e freudiá na miluji,
zatímco on mne ne. Přirozeně jsem taky ̌rekla, ž e všichni
psychologové jsou blá zni, s č ímž souhlasil. Taky, ž e jsem se
do ně j jako pacientka zamilovala... Lhala jsem, ale co na tom,
on přece lž e taky...
Anonym zase zavolal a já přišla na ten pitomý ná pad, ž e bych
přece jen mě la jít k Řekovi, ž e tam freudiá n č eká . Nic,
zů stanu doma, jsem unavená a svoji fantazii už neovlá dá m.
Fantazie musí mít nekoneč nou volnost,
zkrocená by to už nebyla fantazie.
Sabina K. mi odříkala celou šká lu od Bojí se, ž e bys jej ovlá dla až po Miluje tě , ale mož ná jen ve jmé nu scientologie a já
jí odpově dě la: >> Nedě lej si starosti, budu ho ještě dva tři
roky milovat, ale spá t budu s ně ký m jiný m. Blá zním, díky
bohu jsem doma, tady to nikdo nevidí a neremcá . Na klinice
už říkali, ž e fantazíruju, přitom jsem přece ani nezač ala.
Vč era jsem byla na jídle s Markem B., bylo to krá sné , už nestojí na straně freudiá na, pomalu chá pe taky on, ž e freudiá n

lž e. Jedu do Wolfratshausenu ke Corinně , má tam vystoupení, 829
břišní tanec.
Sabine K. zase poslala zoufalou SMS, ale její mobil je mimo
dosah sítě , takž e jí nemů ž u zavolat. Zavolala Inge, zavolala
Grete, obě jsem poznala na klinice a zdá se, ž e jsem s obě ma
uzavřela přá telství. Stá ly obě při mně , když jsem zaž ívala tu
blamá ž s fantazírová ním. Byly toho ná zoru, ž e za tím stojí
freudiá n. Obě ma jsem jim ̌rekla, ž e to tak není a telefonicky
pak, ž e se odmilová vá m. To jsem ̌rekla i vč era Markovi B. Jde
to ztuha, s freudiá nem jsem si dala. A teď tady stojím, s jeho
sliby a prá zdný ma rukama. Ani ty šaty mi nedaroval. No jo, já
nechci ž á dné šaty, chci jen, aby se ozval. Není mi dobře, jsem
opravdu freudiá nů v pokusný krá lík? Chce doká zat, ž e se do
ně j lidi zamilují a on nemusí kromě lž í investovat nic? Především ž á dné city?
Jeho satelit – Hermíne – ať je ž ere, ty freudovské metody...
Ano, dě lá to, zuřím na ně j, jak ji mohl zasvě tit? Proč ? Já sama
nikdy nemluvila o tom, ž e bych mě la bý t dcerou E. E. Kische
a freudiá n to vyklá dá naprosto nezná mý m lidem? Jednou to o
mně řekl Maximiliá n, když se mu líbil jistý mů j text. Nelíbí se
mi stav, do které ho jsem se přivedla. Freudiá n je přece zanedbané dítě a já musím č ekat. Poč kat, až zapomenu na celou tu
bídu? Jasně , když nedoká ž u č ekat, je to moje chyba, vě dě la
jsem přece, co mne oč eká vá : Malý chlapec, deset let vystavený lidský m lž ím, takž e nakonec vů bec nerozeznal dobro do
zla. Jistě , při té klientele, ti jsou opravdu na hlavu, a co teprve
ti kolegové , nejen bez emocí, ale bezhlaví. Freudiá n prostě nerozezná ruku, která jej chtě la pohladit, zná jen ruce, které mu
chtě jí ubliž ovat? Satelit takové ruce má a freudiá n se jí nedoká ž e zbavit? Ve mně vidí pacientku, která se do ně j zamilovala, do psychologa? Špatně , to jsem nikdy nebyla. Freudiá n
byl kamará d...
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O
́ , to jsem dopadla, byla jsem na klinice navštívit Grete, kvů li
tomu vymě ně né mu cé dé č ku jsem chtě la mluvit s freudiá nový mi kolegy. Bylo pů l č tvrté , doufala jsem, ž e tam freudiá n už není. Jenž e byl a mohl se nad mou ž á dostí potrhat
smíchy. >> Je to nalé havé ?, řekl, ale takový m tó nem mohl
říct taky: >> Rušíš mne.
Proboha, vž dyť mi jen nevrá tili moje originá lní cé dé č ko, na
které m jsem pracovala dva roky, to je všechno... Podě laný
blá zinec...
Přišla jsem domů , namísto abych bušila do polštá řů , uklízela
jsem byt. Potřebuji motivaci, situace bez ní zná m, jenž e tehdy
zavolal Tobias S. a šla jsem k Focusu. Teď mi nezavolá nikdo.
Všichni si myslí, jak jsem silná a ž e to zvlá dnu, ale já
nezvlá dnu nic, má m špatnou ná ladu, a kvů li komu? Kvů li
freudiá novi. Nemá m ž á dný ú kol a on mi straší v hlavě . A pak
se mi taky ještě vysmě je, když mi v Rosenbergu vezmou mé
cé dé č ko? Přitom to byl originá l... Do prdele.. Ostatně , Markus
říkal, ž e golemek je ná dherný. Jsem taky spokojená . Vě novala
jsem jej své mamince.
Blamá ž s fantazírová ním, kterou mi připravili freudiá novi kolegové , má vě tší ná sledky, než jsem č ekala. Když se mi dnes
odpoledne vysmá l, zase ve mně cosi zemřelo. Kousek mé
duše, dů vě ry k lidem, tzn., ž e budu ještě autistič tě jší. Nemohla
jsem se smá t s ním, připadala jsem si, jako kdybych freudiá novi nadbíhala, přitom jsem s ním vů bec nechtě la mluvit.
Hloupost neznamená : má lo vě dě t.
A také ne: chtít má lo vě dě t.
Hloupost je: vě ř it, ž e víme dost.

Nejsem ž á dná samaritá nka, tedy jsem se dnes probudila a má
první myšlenka už nepatřila freudiá novi. Musí sá m hledě t, jak
se z té hle situace dostat. Nejprve se odstřihnout od starý ch
zá vislostí, tedy vyhý bat se jistý m místů m, to je první krok:
>> Vždycky najdeš lidi, kteří ti pomohou, jen si musíš nechat
pomoct.
Dlouho jsem mluvila s Ritou, o zneuž ívá ní, o muž ích, bylo to
hezké a velice konstruktivní. Mluvím o freudiá novi bez
emocí, nedoká ž i se artikulovat zvlá ště dobře, ale přece jen to
jde, má m ovšem trochu strach. Rita to skuteč ně vidí velice
realisticky a rychle chá pe, to se mi líbí – bylo to moc krá sné .
V duchu se raduji, ž e o tom vztahu od zač á tku mluvím s
lidmi, všichni mi radí, vě ci, na které bych jinak nepřišla. A
když freudiá n skuteč ně nemů ž e? Když mi to pan Ehrlich ̌rekl,
neptala jsem se, kdy zas bude moci. Proč bych mě la? Pořá dná
terapie trvá tak dva až tři roky, se mnou by tak dlouho netrvala.
Vstala jsem, zase zapojila MAC, přitom je tak pozdě ...
A zapsala jsem, ž e freudiá n bě hem hodiny ve třech řekl, ž e už
mi nevě ří, ž e ho miluju, ale o pě t minut pozdě ji se mne ptal,
zda jsem v té hodině lhala, přitom dobře vě dě l, ž e jsem mu
nelhala ještě nikdy. Zmatek.
Noci jsou hrozné , připadá m si tak sama, myslím na R. a jeho
bestialitu. Jeho grimasy, když se mi ně co povedlo. Jeho ž á rlivost na všechny, kdo mne mě li rá di, jeho rá ny...
Vím, proč to dě lá m, abych si pokaž dé mohla ̌ríct: Všechno
lepší, než on. Ale tentokrá t to už nefunguje. Nutím se ž ít, jdu
na bleší trh, domluvím si termín ohledně vypá lení mý ch soch
a musím zase modelovat. Při modelová ní zapomíná m na svě t
kolem sebe.
Myslím na ten vý rok: >> Rita v tom zů stala na pů l cestě .. Byl
březen, když to freudiá n řekl. Čeká mne ještě rok?
>> Miluji vá s, miluji tě .
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Tenkrá t, když to freudiá n řekl, jsem taky k nikomu nebě ž ela,
abych si stě ž ovala na zamilované ho psychoterapeuta. Ženy
smíme podvá dě t, muž e ne.
No dobrá , má m to tedy akceptovat? Ne. Jako ten psychopatický Axel? Nesezná mila jsem se přece s ž á dný m kně zem,
mě la jsem pocit, ž e mne freudiá n má rá d. Neví snad, ž e
dů vě ra a zodpově dnost chodí ruku v ruce? Kde zů stal jeho
kodex cti.
Jen č lově k se sebedů vě rou si mů ž e získat dů vě ru jiný ch.
Freudiá n už nikdy nepřijde a jako terapeut udě lal chyby, které
by ho mohly stá t krk. Vede se mi lé pe, i když nechci nikoho
vidě t, ani Markovi B. jsem nezavolala. Musela jsem se
rozlouč it s tolika lidmi, už si prostě nerozumíme. Pořá d jsem
breč ela, mezitím jsem si na to zvykla. A freudiá n? Sedm let
jsem jej mě la za přítele a latentního milence, to je přece
krá sné , pravda? Když už mi víc nemů ž e dá t, taky dobře.
Jdu se koupat, už ně jaký č as myslím na Monka, u ně j se skuteč ně mnohé spojuje. Dobře, ž e tady byl Saša, mohla jsem s
ním prohovořit to zá kladní a teď mi to slouž í ku pomoci. Ta
sekvence s Monkem minula tak rychle a přitom mi tolik pomohla. U jezera mne napadlo, co asi freudiá n udě lal s tě mi
šedý mi šaty? Vě noval je satelitu? Jí by ale nesedě ly, je mnohem hubeně jší, než já , leda by byla tě hotná , pak by to bylo
perfektní, historie by se skuteč ně opakovala. Chtě l tím freudiá n ně co svě tu doká zat? Že muž ů m vž dycky stejný m způ sobem nalítnu? Ne, tuhle radost z jeho teorie, tu mu neudě lá m.
Nenalítla jsem ani Axelovi a co se freudiá na tý č e, dvojná sobně ne.

Zavolala Sabina K., na klinice skonč ila, mož ná pů jdeme spo- 833
leč ně na ně jaký ostrov, až dostanu svů j dů chod. Rá da bych získala ode všeho odstup. Rita dnes ̌rekla:
>> Evo, nech to, jak to je, ten už se neozve.
Tak, v televizi zase ně co o lidech s PTSD, říkají vě ci, které si
také myslím. A pak ̌rekl jeden z psychologů vě tu: >> Pro lidi
s PTSD není dobré dě lat překvapivé pá rty, mohlo by se stá t, že
dojde k vraždě .
Mnohdy si myslím, ž e tě ch ně kolik má lo přá tel, které jsem
mě la, jsem ztratila proto, ž e jsem jim nevyprá vě la o Kašmíru,
a dnes jsou pryč i ti, který m jsem to vyprá vě la.
Všechno je to vina představivosti. Jiní ji nemají a když to vyprá vím nebo se o tom dozvě dí, řeknou, ž e blá zním, protož e se
chtě jí chrá nit před strašný mi představami.
Mnohdy se přistihnu, ž e říká m: >> Je to jedno.
Jde to, ale musím proklínat všechny psychology. Všechny.
Pan M., špatně : >> Vy žá dný PTSD nemá te. Ani to neumí
sprá vně vyslovit. A pak pilné zakazová ní, o PTSD i jen mluvit. Když jsem chtě la mluvit o vytě sň ová ní, přišlo té ma mé ho
dě tství nebo manž elství. Špatně . Nakonec je to moje vina,
protož e jsem nespolupracovala? A mů ž u ještě sama zaplatit
poslední pobyt na klinice?
Je to všechno tak neuvě řitelné . Je mi taky jasné , proč moje nechuť ke psychologů m nevznikla až teď . Protož e vlastně nikdy
nevidí plody své prá ce, nikdy se nemů ž ou zaruč it za to, co
dě lají, a mají pocit, ž e nad nimi už je jen bů h. To jde č asem na
nervy, č lově k by mnohdy chtě l dě lat také to, co říkají ostatní.
Terapie přinese ú spě ch jen u tak má la případů ! To už byl lepší
mů j ná vrh cesty kolem svě ta jako terapie. Nejlepší terapií je
získat si odstup. Mohla bych jít do Prahy nebo založ it nadaci,
například pro obě ti PTSD. Nevě ří jim nikdo, kdo to sá m
nezaž il, proto nemluví, z toho dů vodu jsem i já deset let
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mlč ela. Pozdě ji, když jsem o tom mluvila, se to taky nezlepšilo. Sliby, ne, když na to pomyslím, co všechno mi freudiá n slíbil, proč ? Vě řil tomu v tu chvíli? Axel toho taky
namluvil a neudě lal nic. U ně j mi to bylo jedno.
>> Co udě lá š, až se dozvíš celou pravdu?, zeptal se mne freudiá n v kavá rně v Rosenbergu. Jak je ubohý... Jednou řekl,
pokud bych naším vztahem mě la trpě t, radě ji bych jej
ukonč ila. Tak to je.
Ta blamá ž , jakou jsem zaž ila, ta mi stač ila. A mě la jsem
pravdu, když jsem se freudiá na ptala:
>> Co se mnou zase zamý šlíš? Ano, je to tak, zkouší manipulovat mý mi pocity, za to mi to nestojí.
>> Já vím, má te takový blok, až do poslední chvíle na to nemyslíte, proto je vaše mysl tak jasná , i když říká te, že o sexu
smý šlíte jako muži. Ne, vy o sexu přemý šlíte, jak to mů žete
dě lat jen vy – bez problé mů , sex je tady proto, aby č lově k
ušetřil na makeupu. Má te pravdu a všechno jste udě lala natolik sprá vně , jak by to nedoká zal nikdo, kdy by si to chtě l
naplá novat. Vy dě lá te vše s takovou lehkostí, že to druzí nedoká ží pochopit a já vá s nejen proto zbožň uji. Citá t freudiá na.
Potkala jsem se s jedním zná mý m na ná mě stí Rů ž ové ho kavalíra a dala jsem mu č íst své zá znamy. Předtím jsem se zeptala
Marka, zda to má m udě lat. >> No jasně , nic na tom není,
v nejhorším případě se setká š s nezá jmem.
Freudiá n mi dá l doporuč il terapii, ač koli myslel sá m sebe? Je
to tentokrá t stejně ? Mož ná , to by pak vysvě tlovalo přepadení
mé osoby bě hem poslední terapie, přepadeními myslím
například setká ní u jezera nebo v domě samotné m, kde jsem si
pokaž dé myslela: >> Chce, abych jej oslovila.
Neudě lala jsem to. Ale spolé há m se na to, co freudiá n jednou
řekl: >> Ty dě lá š všechno sprá vně .

Modelovala jsem, vypalovala. Markus mi ̌rekl:
>> Namaluj přece obraz, když se ti vede tak špatně , jsi přece
umě lkyně . Nemalovala jsem, ale modelovala.
Nemů ž u č ekat, taky ještě ž iji. Dnes jsem u jezera vidě la, ž e
lé to skonč ilo. Spadané listí pokrý valo trá vník.
Freudiá n jednou řekl:
>> Ně co takové ho, jako jsi ty, nesmí volně pobíhat, ně co takové ho je třeba si vzít.
Takž e jsem skuteč ně nebyla svobodná . Nebyla, souhlasí, teď
jsem spokojená , takhle jsem po rozvodu vž dycky chtě la ž ít.
Provedla jsem autoanalý zu, která probě hla dobře, ne jako
vě tšina, už jsem tak daleko, ž e ani freudiá novi nechci vyč ítat.
Jediné , co bych se jej zeptala: >> Jsi už tak daleko, aby mi
objasnil problematiku dá lnič ních staveniš̌t?
Anonym je zase tady. Byl na dovolené ? Zavolal ve 20.00.
Nakonec freudiá n, jako ten hezounek, ̌ríká :
>> Lidé jsou zlí také na mne. Nebo: >> Ach, bá l bych se, bý t
na tobě zá vislý. Zaslepily ho jeho prachy... A Freud, skvě lá
kombinace. Ach ano, ještě ně co, jeho syndrom pomocníka.
Člově k si ště stí peně zi nekoupí,
ale č lově k s peně zi mů ž e ště stí darovat.
Teď jdu na kliniku, doufá m, ž e ho neuvidím, musela bych
zvracet na podlahu, tak by mi bylo špatně . No ano, freudiá na
jsem nepotkala, ale už bý t na klinice pro mne ž á dný m potě šením není, nejradě ji bych tam nechodila už nikdy. Přitom
musím zase zítra zatelefonovat, kvů li tomu cé dé č ku. Často
myslím na to, co freudiá n řekl, když se mne ptal, č eho se
bojím.
>> Teroru, řekla jsem. Teď bych rá da vě dě la, jakou odpově ď
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836 tehdy oč eká val. Osamě losti, smrti, nemoci, chudoby, vá lky?
Rá da bych to vě dě la. Dnes v Ně mecku roste strach z teroristický ch ú toků , je to v kaž dý ch zprá vá ch.
>> Vy musíte vždycky všechno vě dě t dopředu – taky jedna
freudiá nova vě ta. Ne, ne v okamž iku, kdy zapojím hlavu.
>> Velice dlouho nepřijdu, to ale nemá co dě lat s vá mi, jen
marginá lně .
Sympatie probouzí sympatii.
Na tomto zá kladě stojí lá ska.

NA ŘADĚ JE NEUROLOG
On a jeho řeč před rokem: >> Vá š život bude nyní už jen
krá sný, splní se všechno, co jste si kdy přá la.
A teď ? Musím freudiá na pustit, ̌ríkal. To vím sama. Do prdele.
Vydala jsem se hledat Gandalfa a našla jej. Koupila jsem od
ně j všechno, co jsem mohla dostat. Snad mi to pomů ž e.
>> V penthouse na tebe č eká Gandalf.
Na mne urč itě ne. Ach ano, teď jsem přeč etla všechny
Wolfgangovy knihy, které mají co dě lat s problematikou syndromu pomocníka. Našla jsem v nich freudiá na a k jeho promě ně mů ž u říct jen: >> Hodně ště stí.
Zvlá štní, budu muset znovu promyslet moje heslo – Šťastní ti,
kdo nic neoč eká vají, nemohou bý t zklamá ni.
A ještě ně co: Když si pomyslím, ž e jsem freudiá na pustila,
tanč ím a zpívá m, mnohdy mne popadne takový nedě lní pocit,
pak se vrá tí nebo dostaví zase jaká si jistota, ž e freudiá n přece
jen ještě přijde. Slabomyslné , ale pravdivé .
Blahoslavený,
kdo se nemusí ú č astnit toho hemž ení
a v tichu smí č ekat na zpě v ducha.
(Friedrich von Schleel)
Potřebuji č lově ka, u které ho bych se mohla vyplakat.
>> Ano, to smíš, slyším freudiá na. Jako by mi to mohl zaká zat. Jsem tak blbá , ž e jsem mu všechno vě řila.
Ano, připouštím, ž e se za to nená vidím – jeho ne, jeho lituji.
Ten jde ž ivotem a zraň uje lidi svý mi nedodrž ený mi sliby, to je
ta vů bec nejniž ší podoba komunikace.
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Divné , dnes jsem už dvakrá t zač ala psá t a pokaž dé č esky. A
dokonce vím, proč to tak je. Nechci s freudiá nem komunikovat ani na papíře. Ano, tak to je. Necítím potřebu psá t.
Byla jsem u jezera, bylo to moc krá sné .
Pořá d ještě nemá m potřebu psá t. Byla jsem u jezera s Ritou,
super. Jak se to tak hezky ̌ríká ? Udě lala jsem si sama v sobě
jasno. Ně jak jsem vě dě la, ž e existuje spojitost mezi Tobiasem
S. a Axelem.
Ně jak vím, ž e existuje spojitost mezi freudiá nem a Axelem.
Axel mi jednou v hypnó ze vyprá vě l, ž e má sestru jmé nem
Jennifer. Mluvil o tom jmé nu velice dlouho, taky o Tobiasovi
S. Freudiá n chce bý t profilerem, Axel taky vž dycky vyprá vě l,
ž e pracuje pro policii. A Tobias S.? Je tou spojnicí? Proč
spojnice? Je snadné vyřešit tuhle há danku. Všichni tři, Axel,
R. a freudiá n, vě zí pod jednou dekou s Tobiasem. Proto Tobias
S. nepřizná , ž e freudiá na zná , protož e pak by musel přiznat,
co už dá vno vím, protož e mi to už ně kdy před dvaná cti lety
vyprá vě l R.: >> Existuje možnost, přimě t ženy, které se chtě jí
rozvé st, aby změ nily své rozhodnutí... Říká mi to má hlava,
pokud ne, tak mů j instinkt, a když ani ten ne, tak pulovr! Proboha, co když jsem se stala obě tí spiknutí?
Klan je jako ještě rka:
když ztratí ocas, naroste jí zá hy nový.
Pořá d ještě nemá m potřebu psá t. Ozřejmit si, co ti tři nebo
č tyři muž i napá chali v mé m ž ivotě , to bolí – no, mož ná nebolí, ale je mi zle... Mů ž ete si založ it klub pasivně agresivních
muž ů . Ale tak pasivní zase nebyli.
Ritě jsem u jezera ̌rekla: >> Vztah musí ně co přiné st, jinak
není k nič emu.

>> Musíš se pomalu zamyslet nad tím, co dě lá š špatně , odpově dě la.
Tahle vě ta nese rukopis R. Nedá vno R. omylem zavolala. R.
se ptal, jak se mi vede, namísto aby mu ̌rekla, ž e mu do toho
nic není, mu vyprá vě la, ž e jsem byla už potřetí v Rosenbergu,
s PTSD.
Tu ta krysa po 13 letech koneč ně řekla:
>> Pak na tom musí ně co bý t.
Zamlč ené pravdy jsou jedovaté .
Tak jsem to zaž ila, mlč ela jsem deset let, předpově dě la jsem
ten teror, ve které m jsem mentá lně ž ila od toho roku 1989
v Kašmíru. A pak přijde zprá va z kliniky, ve které stojí,
ž e moje sebevě domí se rovná nule?
Co je s mou intuicí? Bojíte se jí? No jasně , nevede se mi
dobře, jasně má m tu a tam propady, jasně ale nechci skonč it
v opravdové m blá zinci, jasně , mnohdy je mi tak, ž e bych
mohla udě lat ně co nepě kné ho, ale to skuteč ně není jen moje
vina. Nikdy není poblíž nikdo, kdo by mi pomohl. Skuteč ně
se mi nevede dobře, a od 11. zá ří ještě hů ř.
V manž elství jsem byla mnohem více sama, už ívá m si samotu, ale přesto je mi mnohdy tak podě laně , až si přeji
ně koho, s ký m bych si promluvila – ale ne freudiá na,
ne Axela a už vů bec ne R. Vy jste všichni z jednoho tě sta.
Jeden bohatý, jiný slavný a ten třetí krá sný. Mohli byste si založ it alianci: Znič íme tu ženu, která je vždycky upřímná , neintrikuje a navíc je chytřejší, než my všichni.
Přesto, proč se kolem mne znovu a znovu objevují muž i,
o který ch mů ž u říct, když to skonč í: >> Dobře, že je pryč ?
Jednoduše je to trilogie mé ho ž ivota.
Jen o R. bych nejradě ji nikdy nenapsala ani slovo, toho mi ani
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není líto, nemů ž u ani ̌ríct, ž e bych ho nená vidě la. Nezajímá
mne. Vím, proč jsem se nechala rozvé st, chtě la jsem toho
č lově ka odstranit z mé ho okolí. To se mi podařilo. Jenž e, a teď
to přijde, freudiá n mne svý m chová ním a svý mi blbý mi
otá zkami k ně mu nutí, abych na ně j pořá d ještě myslela. Díky
bohu k ně mu, k nim obě ma, cítím jen zá š̌t.
Vč era jsem s Ritou byla v pinakoté ce moderny. Stojí tam
Tatra 603. Bylo to super, mohla jsem jí vyprá vě t tolik, co jsem
nevyprá vě la ani Markovi. Dá vá mi oporu, kterou momentá lně
potřebuju. Nejkrá sně jší bylo, když jsme obě zjistily, ž e freudiá n už nemů ž e bý t nebezpeč ný, ani kdyby zavolal. Ne, necítím vztek v pravé m smyslu slova, na to kolem mne bylo příliš
mnoho muž ů s touhle nemocí. Jen jsem hledě la z toho vyjít
beze škody, což se mi povedlo. Ujasnila jsem si, ž e jsem s
freudiá nem nikdy nechtě la ž á dný vztah navá zat. Ne ve Focusu, ne u Řeka ani v nakladatelství Norden nebo Mü llerstrasse, nikde.
Provokovat znamená , nechat lidi myslet.
Teprve v Rosenbergu, kde na mne pů sobil, jako by tam patřil,
tam mi připadal sympatický, jeho ego signalizovalo jistotu, terapie mi dala víc, než jistotu.
Že jsem ho ale pořá d ještě vidě la jako kamará da a ne jako
mož né ho partnera, to bylo dobře a mě lo to tak zů stat. Teprve
v březnu tohoto roku jsem se ptala, jak to, ž e od ně j nechci
víc, než jen kamará dství. A freudiá n se cítil vyprovoková n
mý m dlouhý m odmítá ním, lá sku mi jen předstíral? Zač ala
jsem se ptá t, zda jej přece jen nemiluji a mů j instinkt křič el. Já
ale poslouchala hlavu. Moje chyba. Udě lalo se mi zle
a zbytek zná me.
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V posledním posudku stojí, ž e má m příliš nízký pocit vlastní
ceny. Freudiá novi kolegové ! Zraň ující a nepravdivé . Ti nemají
ani potuchy, jak se cítí ž ena v 56 letech, když se o ní napíše,
ž e si sebe samé necení. Mizerně , bojá cně . O empatii nikdy
neslyšeli? Všechny ty freudovské ž vá sty. V terapii se vž dycky
klade dů raz na to, aby nehodnotila ani neodsuzovala, a oni
sami? Dě lají to, k tomu špatně .
Vaši cenu nemů ž ou stvrdit druzí.
Jste cenní, protož e sami tvrdíte, ž e to tak je.
Mě li byste založ it centrum pro terapii, kde by jí prochá zeli
lidi stejně ubozí, jako freudiá n a jeho kolegové ...
Nebo by si tam doplnili vzdě lá ní. Já zpě t k R. nepů jdu,
i kdyby mi svatbu slibovalo ještě deset muž ský ch.
Nejsem zklamaná , pomalu si na to zvyká m. Všechno je to
divadlo. Tolik energie jen proto, abych se k té bestii vrá tila?
Ne. A freudiá n jako vlajková loď tohohle šílenství?
Markus a já jsme se byli najíst. Takový nesmysl, ̌rekl o sebehodnocení, nezná prý ž á dné ho č lově ka s vě tším sebevě domím
a přitom zdravé ho.
>> Freudiá ni mají lobby, jakou si vlastně nezaslouží. Markus
>> Ano. Podsouvat mi, že neumím ně mecky. Ale napsat to do
propouště cích papírů , na to jsou příliš zbabě lí, protože to nesouhlasí. Tak napíší, že nemá m žá dnou sebedů vě ru.
>> Ostatně nezná m nikoho, kdo by mě l více sebedů vě ry, než
ty, opakoval Markus.
Duši nejvíce síly dá vají dvě vě ci:
dů vě ra v pravdu a dů vě ra v sebe sama.
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Už zase promluvil kus obleč ení, tentokrá t hně dá kostkovaná
sukně . Ach ano, ta Polka, jak jí ̌ríkal freudiá n, ta mi nejde z
hlavy. Té hle ž eně , která mne udeřila bě hem mé ho prvního pobytu, tak nikdo neříkal. Než mi ji vrazila, chtě la dokonce,
abych se nastě hovala k ní, tehdy jsem totiž nemě la ž á dný byt.
Bylo tam snad ještě ně co?
Freudiá n a ona? Doká ž i si to bez problé mů představit. Že by
nakonec nebyla na klinice na lovu muž ů , ale speciá lně Bruna?
To bych se zasmá la, nakonec ta facka, kterou jsem chytila,
patřila freudiá novi? Ten mi dluž í 1500 marek, tedy 750 euro
bolestné ho, jasné ? Byla tak ž á rlivá , ž e mne musela bít? A
k tomu ještě když jsem lež ela v narkó ze? Nemohla jsem se
brá nit. A když jsem zač ala s terapií u freudiá na, zeptal se mne:
>> Doká žete si představit, že to bylo kvů li mně ? Že vá s
udeřila?
>> Ne, to si představit nedoká žu.
U toho zů stalo, pravdu mi freudiá n nikdy neřekl. >> Jednoho
dne ti to musím říct, řekl na ná mě stí Odeon. Nikdy mi nic
nevysvě tlí, nepomů ž e mi a nic mi nedaruje, postará m se o to,
aby mi už nikdy nezkříž il cestu. Bylo by mne pro ně j škoda.
A při hodině ve třech se postaví a ̌rekne: >> Jsem č tená ř
tvé ho deníku.
Odkdy? Že o tom nevím... Chodí freudiá n tajně na mů j MAC?
Nedivila bych se. Co freudiá n slíbil Polce Male? Svatbu,
zá mek, peníze? Jsem rá da, ž e alespoň prozatím zmizel z mé ho
ž ivota, protož e takovou, jako jsem já , už nenajde. Jsem na
sebe velice hrdá , ž e jsem na to přišla. A kdo mi to řekl? Moje
sukně , kterou jsem na sobě mě la na ná mě stí Odeon a která se
mu tak líbila. Podíval se na ni, jako kdyby zdravil staré ho
zná mé ho. Je to jasné , tu sukni jsem koupila u kamará dky,
která Polku tehdy navštívila.
Freudiá n vě dě l, co Polka nosí. A moje sukně mu ji připom-

ně la. Pokud to tak je, jsem opravdu rá da, ž e z mé ho ž ivota
zmizel, blbý afektovaný vů l. Má m dokonce velice dobrou
šanci na freudiá na brzy, ba velice brzy zapomenout.
>> Marku, sedm let jsem si nedovolovala toho č lově ka milovat. Když se to ale v březnu letošního roku stalo, protestoval
mů j instinkt, ten mne přece varoval tak dlouho.
>> Tak to bude. Vlastně bys musela dě lat terapii.
>> Já to zvlá dnu sama, i když mi chybí. Udě lal mne zá vislou
na terapii, bylo to moc krá sné , terapie s ním. Ale já nikoho
nenajdu...
Teď taky vím, proč nikdy nenadá vá m na R. Protož e bych se u
případný ch budoucích přá tel musela stydě t, ž e jsem to s ním
vydrž ela tak dlouho – především, pokud jej znají osobně .
A freudiá n nakrá č í přímo do Mü llerstrasse, i když jsem to
nechtě la. Brzy se za ně j budu stydě t.
Volby. Jdu volit, podílím se na dě ní, což mne tě ší. Otá zka jen
je, jak dlouho. Freudiá n, když byl u mne: >> Divím se, že
neztrá cíš nervy č astě ji.
>> Ne, já už kontrolu neztrá cím, u Kašmíru ještě sice ano, ale
jinak už ne.
Jak taky? Nikdo mne zá mě rně nebudí, jako R. Zač al Oktoberfest. Všude vidím Paulaner... O
́ bož e, jako v pekle, jednoho
dne snad kvů li tomu emigruji, nejhorší ale je, ž e ta firma je
všude, po celé m svě tě . Nejlepší bude, jít tam toč it pivo. Jak
tomu ̌ríká freudiá n? Konfrontace s fetišem?
Nemocenská pojiš̌tovna se rozhodla zase platit a ve velice milé m dopise mi sdě lila, ž e si přeje bý t předem informová na, až
příště zase pů jdu do Rosenbergu. Divné .
Zase jsem volala kvů li CD-ROM. Terapeutka, která o mě
tvrdila, ž e neumím ně mecky, mi ̌rekla: >> Musíte o tom mluvit s ně ký m kompetentním.
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Takový ž vá st, kdo je tady kompetentní? Nená vidím psychology a ty, kteří se za ně považ ují. Jak se v mé individuá lní hodině třá sla strachy, ach, skuteč ně jsem napsala strachy? Ano,
je to tak, č ím jinak?
Myslím si své . Sabine K. ̌rekla, ž e už do kliniky nepů jde.
Řekla jsem: >> Má š pravdu, co tam s tebou dě lali, to byla nestydatost.
Ač koli... Co se jí tam stalo, tak přesně nevím.
Stač í mi, ž e se tam ten nič ema postaví a ̌rekne: >> Přirozeně
tě nemiluji.
Myslí si freudiá n, ž e jej budu chtít přemluvit, aby mne miloval nebo jej budu vydírat, s jeho sliby? Ne, nic takové ho, už
dlouho vím, ž e k lá sce nikoho přemluvit nelze. A freudiá n?
Jak č asto chtě l on se svý mi peně zi ně koho přemluvit, aby jej
miloval? A nepovedlo se mu to. No prá vě , ne všichni lidé se
dají koupit. Já taky ne. Připadá mi to, jako bych jej musela litovat, je takový chudá k. A mnohdy se pokouším to celé vidě t
z odstupu. Pak to vypadá takto: Také freudiá n se mne bojí,
mé ho nevě domé ho já . A já mu dodala množ ství příkladů , jak
to vypadá , když všechno rozhodnu jen instinktem. Proto sotva
má m vztek, protož e kaž dý o své m ště stí nebo neště stí rozhoduje sá m, nerozhodují za ně j druzí. Proto nezná m nená vist,
nejsem ani zahořklá . Jen mu od té to chvíle budu ̌ríkat ten
sviň á k. Bude mi tak mnohem líp. Mnohdy se na ně j dokonce
zlobím, ž e mi pomohl mluvit o Kašmíru.
Koneč ně zavolala terapeutka, které jsem své cé dé č ko pů jč ila.
Samozřejmě , ona ho nemá . Řekla jsem jí:
>> Ulevilo se mi, už do toho vašeho bordelu nemusím volat.
Smutné je, že jsem přišla o originá l své ho CD.
S Corinnou jdu v pá tek k Řekovi, jako před sedmi lety. Proč
to dě lá m? Musím se tam zase najít, hlavou jsem freudiá na už
tenkrá t milovala, instinkt mi to zaká zal, roky jsem ho poslou-

chala, to mi v kaž dé m případě prospě lo. Tak musím po845
krač ovat, pak bude zase všechno v pořá dku. Takovou blamá ž
bych nechtě la zaž ít ještě jednou, s niký m.
Samozřejmě bych freudiá na rá da informovala o stavu vě cí,
prá vě proto, ž e už ho nemiluju. Ať si dá svů j ž ivot do pořá dku,
to by bylo vše, co bych po ně m chtě la. Člově k by mě l ž ít
především jasně , nejlepší ž ivotní heslo, tak se dostane nejdá le.
Freudiá n byl jednou s Axelem v Mü llerstrasse. Axel mne
uvedl do hypnó zy a když jsem musela č urat, řekl mi:
>> Vyč urej se do vany. Udě lala jsem to, taky jsem byla nahá a
pak ně kdo prošel kolem chodbou a ̌rekl: >> Moje sestra to
taky vždycky dě lala.
Byla jsem naprogramovaná , abych vnímala jen Axela, tedy
jsem se jej zeptala na jeho sestru.
>> Ano, má m sestru.
>> Jak se jmenuje?
>> Jennifer.
Byl to freudiá n, ne Axel. Freudiá n vě zí taky za tou odyseou s
Axelem, ̌rekl tehdy Tobiasovi S. a R., ž e existují prostředky,
aby se ně kdo neodtrhl od jiné ho č lově ka. Ve které hlavě tahle
idea vznikla? Doká zala jsem to. Nerovný boj, ve které m jsem
ztratila vě ci, které by mi od zač á tku přiná lež ely. Ztratila jsem
byt, ztratila jsem kocoura, přá tele a svou dobrou pově st. Byla
jsem ú dajně zná silně na, mě la ně co s dě tmi, jsem vraž edkyně ,
kradu... Kopali do mne a já přece vstala, jen jedno jsem nezapomně la, spolé hat se na svů j instinkt. Jen jednou jsem pozapomně la, na chvíli, a má lem jsem to zaplatila ž ivotem. Ale tak
to bylo už u Axela.
Freudiá n o mé m manuskriptu ̌rekl: >> Je brizantní. No jasně ,
do té doby to neřekl nikdo, šlo taky o jeho hlavu. Saša jednou
řekl: >> Axel sedl na lep tě m kluků m z interná tů Salemu a
Waldorfu.
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Steffen, Axelů v kamará d, o které m freudiá n řekl, ž e má ještě
víc peně z, než on, byl on takový m spojovacím č lá nkem? Proč
č te freudiá n mů j deník?
Teď vím, proč mne v Rosenbergu nechtě li. Kdybych vyvá dě la
a říkala pravdu, poslali by mne do Haaru? Co na takové vyrovná ní s minulostí ̌ríká freudiá n? Sama jsem se bá la, ale on
mne znovu a znovu podně coval, ž e to jednoho dne muselo
vyjít najevo. Pomá hala mi moje intuice a ještě ně co, mů j pud
sebezá chovy.
Myšlení bez vě dě ní zaklá dá vlá du ná hody.
Skuteč ně jsem na to přistoupila jen proto, abych se dozvě dě la
pravdu. Kdybych ji chtě la slyšet od freudiá na, to bych mohla
č ekat dlouho. Nevadí. Jeho laciné pokusy, tu blbou ženskou
přece jen ještě ukecat, aby se vrá tila zpá tky k bý valkovi, ty
neuspě ly. Ale já za to získala jiné poznatky.
Pak tedy ne.
Slyším freudiá na, jak se ptá : >> Kdo ti zase tohle řekl?
Blbá otá zka, ví líp než já , ž e jsem intuitivní, ž e jsem mnohé
předvídala, a on mne v tom nikdy nepodpořil. Zatraceně , on
se mi kvů li tomu vysmíval nebo mne deptal. Instinktivně jsem
tím vž dycky trpě la. Nejradě ji by mne nauč il myslet racioná lně , mou intuici by udusil v zá rodku. Proč ? Ze zá visti. Milý
freudiá ne, vě tšina lidí mi zá vidí, protože co si vymyslím, to
prostě také mohu udě lat. Nebo ně kam jdu a má m dveře
vždycky otevřené . A to není jen imaginace. Ně č ím takový m se
už nebudu zabý vat.
Došla jsem mnohem dá l. Jak? To ještě nemů ž u vysvě tlit, a
proč taky a komu?
V Rosenbergu stá li všichni na straně freudiá na, taky pan
Ehrlich, ten mne takříkajíc hřeje. Se Sabine K.

Sabine nedá vno řekla: >> Nejvě tší potíže pro mne zač aly,
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když jsem se sezná mila s tebou... A myslela MNE...
Já schytá vá m nadá vky, které vlastně patří freudiá novi. Zapírá ní a fantazírová ní. Ano, musím jen za Axela dosadit freudiá na nebo R. a jsem doma – i bez projekce.
Nudí mne to, skuteč ně lituji toho dne, kdy jsem se rozhodla
freudiá novi vů bec ně co vě řit a dovolila mu, aby se podílel na
mé m ž ivotě .
Dokonce ten neurolog nechce mít ve své praxi moji zprá vu.
Když jsem u ně j byla naposledy, vrá til mi zprá vu o mé m posledním pobytu v Rosenbergu se slovy:
>> Ve své praxi ji nechci.
>> ???
>> Z vá žné ho dů vodu.
Drž el nakonec v ruce ně co nanejvý š vý bušné ho? Dostal také
strach, musím si hledat ně koho jiné ho? Lidi, já nemá m ani
AIDS, žá dný mor, jen jsem narazila na špatné osoby!!! A ještě
ně co, skuteč ně má m PTSD.
>> Z vá žné ho dů vodu, řekl. Co to má znamenat? Všichni se
mnou mluvíte jako s dítě tem. To dítě by nemě lo slyšet pravdu,
přitom to dítě už dá vno ví, ž e Jež íšek není.
Pomsta?
Pomsta je jen pokrač ová ním bezprá ví.
Ne, na to jsem moc malá , nemá m ž á dné dů kazy, jen svou intuici, kterou se pokoušíte přehlé dnout. Je to drzost, pronikat
do mé ho ž ivota, i když freudiá n vě dě l, ž e jsem jej znovu a
znovu odmítala. A dnes také vím proč . Celá jeho bytost mi
byla podezřelá .
Freudiá n byl u toho, když se mne Axel ptal, zda si doká ž u
představit lá sku mezi ž enou a koně m.
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>> Ano, řekla jsem, >> šeptá se, že Kateřina Veliká to dě lala.
>> A lá sku mezi dospě lý mi a dě tmi?
>> Také to si představit doká žu.
>> Pak to mů žeš taky praktikovat.
>> Cože, chceš tvrdit, že zneužívá m dě ti?
A on řekl: >> Ano.
Žá dná lež nemů ž e bý t tak nahrubo slá taná ,
aby jí Ně mci neuvě ř ili.
Už roky bojuju proti vě trný m mlý nů m a proti vá m. Freudiá n
se pokouší mne přetá hnout na svou stranu? Lhaním a
prá zdný mi sliby? A přitom dě lá s Axelem společ né vě ci?
Navště vovali stejnou školu? Patří k jedné sektě ? Nejednou
jsem si myslela, ž e Axel blbne z esoteriky... A freudiá n?
Sekta? Psychokult?
>> No tak teda ne.
Podívala jsem se na ú č et podrobně ji, zvlá štní, hodina ve třech
tady vyú č tovaná není. Nové rozhodnutí pojiš̌tovny, která najednou ú č et platí, bezplatná hodina, nikdo za ni nechce peníze,
to všechno potvrzuje mé podezření ohledně spiknutí.
Nemá m slov. Freudiá n přece není nezletilý a nedopustili jsme
se incestu, přesto si tak připadá m. Bož e milý, nedovol, abych
vinu dá vala sobě . Dej mi sílu, abych vinu hledala jen u ně j.
Nedoká zala bych ž ít s tím, ž e jako Češka nemá m ná rok se
svobodně rozhodovat.
V noci zase ně kdo zatelefonoval, aspoň jeden č lově k, který na
mne myslí, i když se zmý lil. Co se tý č e mé osoby, jsem docela
v rozpacích. Jsem jen objekt, které mu je mož né se vysmívat?
Ne, to si líbit nenechá m. Vy jste smě šní: freudiá n a Axel a R. -

freudiá novy kontakty k Hochstrasse, to myslím k sudetoně mecké mu landsmanšaftu, ne, ne... Oni jsou v Hochstrasse
totiž také jiné spolky, jako například Ackermannová obec a Spolek Adalberta Stiftera, které pořádají velice zajímavé výstavy a
přednášky, které ráda a často navštěvuji.
Freudiá n přece vidě l, ž e kvů li PTSD docela ú spě šně potlač uji
i jeho. Že jsem ho nikdy nepoznala. Mnohdy se ptá m, zda
vů bec bylo nutné mne pouč ovat o realitě .
>> O svatodušních svá tcích budu ten nejdelší den v televizi.
Freudián
Axlovo smýšlení o Holocaustu a ten malý okamžik, co jsem
viděla freudiana v televizi, na sjezdu SL mne přivedly zas
dá le. Ně jak si tím vysvě tluju i svoje sny o nacistech a freudiá novi.
Jsem hotová !
Teď mů ž u koneč ně zač ít blá znit. A hned je tady první
blá znovství. Je freudiá n taky transexuá l, jako ten první terapeut?
Steffen z kuleč níku, přítel freudiá na a Axela, ten je taky tak
ně jak muž nebo ž ena. A Axel? Ten patrně změ nou pohlaví
nikdy neprojde. A freudiá n? Byl to on, kdo mi ̌rekl, ž e je Axel
transsexuá l, a ty ž enské nevě dě ly nic lepšího, než přiřadit
transsexualitu mně ?
>> Vy jste ale byla fotolaborantka. Terapeutka Palavy
Odkud to vě dě la? Přirozeně od ně j. Ne snad, ž e bych se za to
stydě la, ale Axel na mne jako grafič ku nikdy nevě řil. Považ uje přece za nejvě tšího grafika sá m sebe. Ach bož e, to jsou
přece, lidi, vaše problé my! Mně byl přibá sně n pyj jen za
přítomnosti Axela a freudiá na, jinak nikdy. Není to divné ?
Přá ní otcem myšlenky, u vá s obou. Má m bý t, jako jste vy?
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JE HOCHSTRASSE ŘEŠENÍM?
Freudiá n jednou řekl: >> Jsem zvě davý, co udě lá š, až se
všechno dozvíš.
Nic, chci jen mír. A dostá vá m strach. Proč ? Protož e si vzpomíná m na ten blbý test bě hem mé poslední narkó zy na klinice.
>> Proč chodíte pořá d v hně dé m? Dr. Englert byl tak
naštvaný, ž e to udě lal, ž e ke mně byl drzý. Když jsem řekla:
>> Už moje nevlastní sestra říkala, ať chodím v modré ,
odpově dě l dost bryskně : >> Tak přesně jsem to vě dě t nechtě l.
Nebo to nakonec byl freudiá n sá m?
Vě doucí ví, kde najít, co ještě neví.
>> Ty jsi příč inou mé ho hubnutí. Freudiá n na interně .
Člově č e, ty lž i se daly vidě t, pravdě podobně freudiá n chtě l,
abych se teď zabila. Co nedoká zal Axel, doká ž e on? Ne, to
smrdí.
Když se mne terapeutka ptala: >> Co od ně j č eká te?, mě la
jsem odpově dě t: >> Že se bude chovat jako č lově k a ne jako
bezcharakterní impotentní svině .
Klíč ke všemu je totiž v tom, ž e od ž á dné ho č lově ka nikdy nic
neč eká m. Co mi mů ž e dá t, je jeho vě c, já jsem vdě č ná za
kaž dé setká ní a vž dycky se ně co přiuč ím. Odtud pochá zejí mé
poznatky. Ale neč eká m nic. A freudiá n mi dal víc, než si
doká ž e představit. Nebo než mi je milé .
Mů j krá sný byteč ek musel č ekat, přesně dva mě síce, než jsem
jej podrobila generá lce. Teď má m už tý den pocit, ž e jsem to
doká zala: Odstup nebo, jak tomu ̌ríkají psychologové , vymezení. Já tomu ̌ríká m zneuctě ní. Je mi líto, ž e použ ívá m tak
příkré vý razy, ale teprve jako hajzl nebo sociopat freudiá n od-

povídá mé představě , jinak v mé hlavě nemá místo.
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Je to tě ž ký osud, bý t vě doucí, když ná m naše vě dě ní nepřinese
ž á dný vdě k. Křeč ovitý nebo uzavřený, nepomohlo nic. Nejvíc
mi ale pomohlo, ž e jsem si freudiá na představila jako ultrapravič á ka, radiká la, to ú č inkovalo nejlé pe. Jak rá da bych řekla
ně jaké dobré přítelkyni, kdyby tady byla:
>> Víš, já žiji spokojená se sebou i se svý m okolím. Ale ona
tady není a ta doba zřejmě taky ještě ne.
Myslím na to, ž e ti v Rosenbergu se mne skuteč ně museli bá t.
Před dvě ma lety si přijdu a vyprá vím, ž e má m PTSD. Tenkrá t
jsem ani nevě dě la, ž e se to tak jmenuje. Pak se do mne zamiluje ten psycholog, ̌rada lidí musí Rosenberg kvů li mně opustit – samozřejmě pro svů j zmatený svě tový ná zor, pak Detlef,
lé kařka. Detlef udě lal takové chyby v rá mci spiknutí, jak tomu
mezitím ̌ríká m, až už to nebylo hezké .
Spiknutí znamená vě řit v souvislosti, jejichž vztah bezprostředně skuteč ně platí. Sestá vá z přísahy na vý znam vě ci,
ve kterou se vě ří a jejíž uskuteč ně ní musí bý t prosazeno bez
ohledu na jinou skuteč nost. Nutnost je vý sledkem negativity
celku, který zaklá dá víru spřisahanců : aby jednoho dosá hli,
musí ně co jiné ho dě lat. Nepracují v realitě a s ní, ný brž proti
ní. To vyžaduje ovlá dá ní vě ci a č lově ka, sebeovlá dá ní jako cizí
nadvlá du skrze sebe samé ho. (Fašismus)
Detlef soudil, ž e když mne bude pokořovat, bude to stač it, ale
ž e se po třiceti letech přá telství hned při prvním pokusu projevil jako svině , to zapomně l... A pokrač uje po vyjeté koleji.
Nakonec vypadá smě šně přede mnou i před svý mi přá teli...
V Rosenbergu mi řekla internistka, ze které nikdy dobrá psycholož ka nebude, co prý jsem za ož ehavý problé m. Nedoká ž e
se vyjá dřit lé pe, tahle školač ka ze Salemu? Jednou mi jeden
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spolupacient nadá val, mimo jiné řekl: >> Když tě vidím zezadu, chce se mi zvracet.
Ona mu ̌rekla: >> Možná je to chyba lé kařů , nepodařený
zá krok.
>> Jaký nepodařený zá krok?, zeptal se jí.
Takž e má bý valá lé kařka vě dě la, ž e v nemocnici, kde mi vyoperovali ž luč ník, zapomně li podlož ku pro mů j kříž . Byla
jsem pro ně taky nebezpeč ná ? Byl u toho freudiá n? Mě la jsem
už podruhé problé m s plotý nkami... Chtě l zjistit, zda v narkó ze mluvím, a co?
A pak uzavřou pakt. Chtě jí, abych v ž á dné m případě nepřišla
do Rosenbergu podruhé . Když jsem v Rosenbergu, je třeba
pro mne najít prá ci, abych zase zmizela. Jsem pořá d ještě nebezpeč ná , i když už mezitím nevím, komu. Pravdě podobně
všem. Přijde 11. zá ří, všichni myslí na mne:
>> Mě la přece pravdu se svý m varová ním před terorem.
Pak na mne nasadí mé ho bý valé ho psychologa. Ten mi předstírá lá sku a touhu, brá ním se tomu vě řit, poslední bodnutí
tedy musí přijít v Rosenbergu.
>> Denuncujeme ji, diskvalifikujeme jako zamilovanou pacientku. To musí fungovat!
Nefunguje. Oleg tvrdil, ž e zneuž ívá m dě ti, ani to nestač ilo.
Detlef jako zbraň použ il mé oblé ká ní a vlasy, taky to bylo
má lo. R. přišel se zná silně ním, které jsem prý zaž ila.
Přirozeně to také nezabralo. Proč to všechno? Axel s jeho terapií hypnó zou, kterou jsem nedovolila, a freudiá n s terapií,
kterou jsem podepsala. A pojiš̌tovna to zaplatí?
Oba pá nové se ale po terapiích spojí s lidmi kolem mne a vy
prá vě jí dá l, co jsem buď ̌rekla v hypnó ze nebo svě řila
v Rosenbergu freudiá novi. Proč ? Protož e se Heleně nepodařilo dosá hnout, abych byla první dá mou ve stá tě ? Už tehdy
v tom byla zapojena Hochstrasse, to vím stoprocentně . Axel

a jeho nevíra ve vyvraž dě ní šesti milió nů Židů . Typické .
Nebo mi chcete namluvit, ž e jsem dcerou Kische? A když to
jednoho dne o sobě ̌reknu, pryč se mnou do Haaru???
Nebo to bylo jen muž ské spiknutí, abych nikdy neopustila R.?
Protož e beze mne nedoká ž e udě lat fotku? A tady hraje roli
Maximiliá n – ale ještě vě tší freudiá n? Proč , proč jen? Ta vě c
je tak neuvě řitelná , nicmé ně ji takto vidím.
V noci jsem zase mě la sen; zase jako film. A sice jsem byla ve
filmové m studiu, když přišel telefoná t freudiá novy matky.
>> Přineste mi prosím ty č asopisy, které vá m mů j syn pů jč il.
Zítra v poledne, v jednu hodinu, ano?
Souhlasila jsem a když jsme mluvili o podrobnostech, napadlo
mne jako první: >> Proč mi telefonuje, když by se mnou
mohla mluvit osobně ? Sen pokrač oval, ale já v tom okamž iku
už vě dě la, proč jej sním. Všechno přede mnou lež í jako na
dlani, sklá dač ka je hotová . Na celé vě ci spolupracovali lidé ,
kteří dě lali chyby. Kdyby mi jen řekli, ž e už nemá m s freudiá nem nic mít, stač ilo by to. To bylo má lo, vě tšinu jsem pochytila, když se brá nili hovořit o tě ch lž ích a pomluvá ch.
Motivací lidí kolem mne byl strach. A nejbojá cně jší samozřejmě kdo? Freudiá n. Tak, ty dva roky uplynuly a já
pochopila, ž e v lidech – kolem mne, ale i lidstvu vů bec –
najdu jen má lo ně č eho, pro co by se vyplatilo ž ít.
Přesto to dě lá m, a rá da. Pro mne samotnou je to ta nejvě tší
pravda, jakou jsem kdy poznala. Strach mě li mnozí proto, ž e
vě dě li o mý ch kontaktech. Co nevě dě li: Mé kontakty nestá ly
na mé straně . A je to skuteč ně pořá d tak. Když jsou lidé ke
mně nejvíce zlí, mají nejvě tší strach.
Sabine K. se naposledy ohlá sila z Oktoberfestu: >> Vždyť víš,
jsem u Vroni. Divné , odkud bych to mě la vě dě t? Podívala
jsem se na internet, samozřejmě patří „Vroni“ k Paulaneru.
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Sabine K. už 3x nepřišla na dohodnutou schů zku, nikdy se
nechtě la se mnou setkat, byla jen freudiá nů v špió n. V dnešní
době sehnat poskoky není ž á dné umě ní.
On si je najde vž dycky. Například Inge Reichert mu chtě la pomá hat, ale dě lala to stejně špatně , jako Sabine K. Když jsem
Sabine K. ̌rekla své míně ní o freudiá novi, spadla klec.
Ta už nezavolá . Taky ̌rekla: >> Rozbila jsem si mobil, ach
bože, budu potřebovat nový. Což mě lo znamenat: >> Už mi
nevolej, svou misi jsem splnila.
Sabine K. byla taky první a jediná , která se mi zmínila
o scientolozích na klinice.
Jo jo. Že mne má za blbou, to je to nejhorší, co mu vyč ítá m.
Tato zprá va ale dosvě dč uje, ž e blbá nejsem. Jen to chvíli
trvalo, protož e mne ty voloviny nezajímaly. Než iji, celebruji
svů j ž ivot. Zase tanč ím, uklidila jsem, až se cítím jako na
ná vště vě u cizích. Ano, v manž elství jsem se nauč ila tolik, ž e
z toho pořá d ještě mů ž u č erpat. Ano, a v Rosenbergu taky.
Ale v manž elství to bylo tak, ž e jsem svů j ž ivot nikdy
neuč inila zá vislý na ně m, díky tomu jsem vlastně imunní vů č i
strastem lá sky.
A Rosenberg? Zá vislá ? Ne, ač koli to jde snadno. Když lidi nechá te vyprá vě t o své m ž ivotě , stanou se jednoho dne zá vislý mi, tohoto mechanismu využ ívají nejen psychologové , ale i
sekty...
Zítra jdu k neurologovi, rozmyslela jsem si, co mu asi ̌reknu,
když se mne zeptá na freudiá na.
Nezeptal se, pomohl mi s papírová ním kolem dů chodu a já
mu řekla: >> Víte, pane doktore, teprve v březnu letošního
roku jsem si dovolila jej milovat.
>> Ach tak, souhlasí, pak tedy myslíte, že díky tomu bude
krá tká doba inkubace nebo zpracová ní.
>> Ano.

Byl to on, kdo mi před rokem řekl: >> Ale pouště jte se do
toho velice pomalu.
Řekla jsem mu taky: >> Mů j život jde dá l, v manželství jsem
se nauč ila žít nezá visle na manželovi. Přesto jsem pro ostatní
byla jen ně č í žena.
>> Svoboda, kterou jste si vzala, vá m nyní pomů že.
Je to tak, freudiá n se svý m chová ním podobá Axelovi a R.,
takž e jej musím nechat padnout jako horký brambor, podobně
vysně né vztahy už jsem přece mě la dřív. Ale protož e ke
vztahu patří dva, má -li si své jmé no zaslouž it, já vystupuji.
Myslela jsem si, ž e s kokosový m kari jsem hotová , ale kde!
Dneska, když jsem uklízela skříň , jsem si vzpomně la, ž e se
freudiá n ptal, zda bych si ji vzala sebou do penthouse.
>> Ano, ̌rekla jsem.
>> Tu jste taky tady smontovala sama? Příště to dě lat nebudete... Ach bože, teď jsem udě lal chybu.
>> Proč ?
>> To nic, odpově dě l.
Nerozumě la jsem, jak taky? Teprve teď mi to dochá zí, když
jsem si prohlé dla manuskript. O své skříni jsem nenapsala jediný řá dek! Odkud to má ? Od Axela. O skříni jsem s ním mluvila dlouho, jako s jediný m č lově kem. Takž e za tím přece jen
vě zí on, za celou tou zá lež itostí s Axelem... A teď ? Musela
bych dostat strach, když pomyslím, ž e se freudiá n nedal
poznat! Ale když u mne chyboval, dě lal chyby urč itě i u jiný ch!
Na mé m Bali došlo k bombové mu ú toku. Také tentokrá t má m
pocit satisfakce, ještě vý razně jší, než jindy. Deset let jsem vá s
bezhlesně varovala, všechny, a co je vý sledkem? Mí bohové
nic nedoká zali ani na Bali. A já tady? Byl tu Axel, který mi
v hypnó ze vsugeroval vlastní zá jmy, a v zá tylku freudiá n, oba
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mne poslali na cestu do země pokusné ho krá líka č . 1. jaký
vý smě ch! Já , která jsem nevě dě la, co se mnou je, jsem kaž dodenně musela bojovat proti PTSD, a na druhé straně proti jejich vů li hypnotizovat lidi, kteří to nechtě jí, což by mě lo bý t
zaká zané .
Jednou freudiá n řekl, ž e by chtě l studovat filosofii.
O rok pozdě ji jsem mu ̌rekla: >> Filosofii č lově k nepotřebuje
studovat.
>> Ale č lově k přece usiluje o sbírá ní poznatků .
>> No jasně , ale ty přijdou tak č i tak, podprahově , mimochodem.
Freudiá n pozdě ji o tomto rozhovoru ̌rekl: >> Říkala jsi tak
krá sné vě ci, musíš udě lat ještě jednu malič kost.
Ta malič kost se přece vyřídila sama, nebo? Pokud mne freudiá na použ il jako pokusné ho krá líka, mě l by se nejpozdě ji teď
omluvit – za milostné intermezzo nebo lž i, které mi tady předná šel – a bylo by to vyřízené .
Když jsem šla v pá tek k neurologovi, zase mne sledovali.
No jasně , přišlo mi to pově domé . Co to má znamenat, ptala
jsem se.
Tobias S. vyprá ví, že ho nezná ho, přitom o ně m s freudiá nem
otevřeně mluvím.
>> Tobiasi, ty jsi mi ho přece představil, tenkrá t, když jsem u
vá s pracovala.
>> Nevzpomíná m si. Jak se jmenuje, říkalas?
Jsem zvyklá na slepé ulič ky, musím vzít, co tady je. Saša? Jak
rá da bych s ním mluvila, nic, mé společ enské prostředí je v
troská ch. Už dlouho se neohlá sil. Po té velké explozi na Bali
promluvil švý carský konzul, poznala jsem v ně m bý valé ho
majitele Schweizer Inn. Byli jsme na Bali č asto, velice č asto
jsme tak také jedli v té hle švý carské restauraci. Milovala jsem

tu smě sici místní a evropské atmosfé ry. Trošku jsem mluvila
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balijsky, vž dycky rá da. Tak jsem majitele a jeho ž enu získala
za kamará dy. Když to vidě l ten patologický ž á rlivec, vyprá vě l
jim, ž e mu jsem nevě rná .
Tak reagoval č asto, když jsem byla veselá , u lidí, s nimiž jsem
se dobře bavila.
Přá telství přirozeně okamž itě skonč ilo a Švý car ani jeho ž ena
už na mne nikdy nepromluvili. Samozřejmě jsem se R. ptala,
co se s nimi stalo, takhle z jednoho okamž iku na druhý...
>>Myslíš, že tě musí každý považovat za sympatickou? To
byla jeho odpově ď . Ne, vž dycky to bylo tak, ž e lidi, který m
jsem byla sympatická , chtě l za kaž dou cenu mít na své straně ,
i kdyby ze mne musel udě lat dě vku nebo špatné ho č lově ka.
Ani stopa loajality. Mí nepřá telé byli jeho přá teli. Takové vě ci
dě lal až do samé ho konce našeho manž elství. A freudiá n?
Také on se svý mi mož nostmi dě lá z mý ch přá tel mé nepřá tele,
všichni si sednou na prdel před jeho peně zi, jeho mocí.
V tomto případě je to toté ž ... A já se pokouším hledat TY
LIDI, kteří stojí za tou fasá dou. Ale ž á dní tady nejsou, jsou to
jen loutky, které se před ním pokorně klaně jí. Že zná m freudiá na sedm let... A pokaž dé , když se naše cesty znovu zkříž ily,
jsem jej nechala tam, kde jsem jej natrefila? Nikdy v budoucnu jsem jej vidě t nechtě la. Nemá m potřebu. Proč se mne
na to nikdo nezeptal? Strach z pravdy...
Pravda mů ž e č ekat, je na to zvyklá .
Žá dost o dů chod je plně v chodu. Doufá m, ž e to už dlouho nepotrvá . Když jsem tak projíž dě la Mnichovem, myslela jsem
na to, ž e freudiá n se vž dycky divil, ž e si udrž ím kontrolu. Doká ž i to, přirozeně , rá da ž iji sama, už před rozvodem jsem si
vytvořila svě t, ve které m ž iji v souladu sama se sebou. A proč
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je to tak? Aby mě l zas ně co k obdivová ní. Udrž uji se svou
pravdu, svů j adat, a když o tom mluvím s lidmi stejné ho
smý šlení, č asto přijde vě ta: >> Vím, jaké to bylo. Markus ji
říká č asto, neurolog, taky Rita. Je to pokaž dé ú plně skvě lé .
Strach, který se teď mezi lidmi šíří, ten zná m. Já už jím trpím
dvaná ct let. Teď nejsem sama, celý zá padní svě t se třese. Nedivím se. Takzvaná svoboda, Američ any zprofanovaná , ta je
O. K., ale než ijeme sami na té to planetě , existují lidi, jejichž
pohled na svě t je velice odlišný. Jasně , Bali bylo velice tolerantní. Když odejdete z Kuty a Legianu, sotva potká te ně jaké
turisty – tahle jejich ignorance existovala vž dycky. A teď ?
Skuteč ně jsem ž ila s lidmi země , kterou jsem prá vě navštívila,
nakolik to jen bylo mož né . R. to ode mne převzal, jako
všechno, v č em vidě l vý hodu pro sebe.
Žá dné ho č lově ka nemotivuje ke
ŠPIČKOVÝM VÝKONŮM,
je-li kaž dý den oč erň ová n.
Jednou tenhle sviň á k hodil po domorodci na Sulawesi tě ž ký
popelník, kdyby ho zasá hl, zabil by ho. A to jen proto, ž e mu
šel na nervy. Nikdy jsem to nezapomně la, celé roky jsem ž ila
s potenciá lním vrahem.
A dá le se to zhoršovalo. Tenkrá t v Kašmíru, když jsem myslela na budoucnost, přepadl mne strach, jaký dnes mají milió ny lidí. Pak ke mně přišel plíž ivě , postupně , bě hem let. A
proč to tak bylo? Protož e mi nikdo nenaslouchal. Nikdo si nedoká zal představit, ž e se jednou vyplní obava, kterou jsem
mě la celé roky. Bush chce přepadnout Irá k. Mů ž e to bý t ještě
horší. V mnoha zemích se propadne hospodá řství, když lidé
nebudou moci cestovat. Proboha, jak jsem ty roky trpě la. Nemě la jsem jediné ho č lově ka, který by mi naslouchal. Mý m

stá lý m prů vodcem byl strach. A přesto, ještě jsem je všechny
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chá pala, když to v Americe bouchlo. Proto ta diagnó za kolektivní viny. Dá vala jsem vinu sobě , ž e jsem o své m strachu
nemluvila hlasitě ji; ach, co znamená hlasitě ji, já o ně m nemluvila ani tiše. Tedy jsem je nevarovala. Ale oni nechtě li poslouchat, č asto jsem mě la pocit, ž e se bojí ná kazy. A namísto aby
se mne zeptali, jaké to bylo a nechali mne vybreč et, šoupli
mne do škatulky dě tské pornografie, tvrdili, ž e se vtírá m kvů li
dě dictví, R. mne nechal zná silnit, nazval mne zlodě jkou, vyprá vě l o mně samé blbosti, bylo to zlé , ty pomluvy... Ž e jsem
si nevzala ž ivot, to je má lem zá zrak. Řekla jsem také své mu
neurologovi: >> Mnohdy si myslím, že by pro mne bý valo
lepší dá l mlč et.
Pochopil to.
>> Víte, pane doktore, mnohdy si myslím, že by mi uvě řili
teprve, až by bomby padaly tady v Ně mecku. Sorry.
I to pochopil.
Budu muset kvů li dů chodu k posudkové mu lé kaři, ale chtě la
bych vidě t toho č lově ka, který by mi nevě řil mů j PTSD, teď ,
když se to všechno stalo. Údajně se vě dě lo, ž e je Bali ohrož ené ú tokem, ale přesto nikdo nejednal.
V noci jsem vstala, šla rovnou k MACu a vzpomně la si, jak
tady byl freudiá n a řekl: >> Dnes več er jste byla venkoncem
bez emocí. Tehdy jsem to vidě la jako svů j nedostatek. Ale
když mne v Rosenbergu chtě li diskreditovat jako pacientku,
zamilovanou do své ho psychologa, tu mi bylo jasné , ž e to je
moje silná strá nka, neukazuji-li city, tedy slabosti. Je to tak,
nikdy jsem ho nemilovala, spíš jsem potřebovala ně koho na
vydrbá ní zad a do kina...
Sdílet a sdě lovat. Ono moje tak tedy ne bylo z mé strany hned
od poč á tku velice vypoč ítavé .
Mít a uká zat city, se mnou už ne. Při tomto pozná ní je mi hned
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mnohem lé pe.
Lá ska je vž dy sobecká . Jsem rá da, ž e to teď vím, nikdy není
příliš pozdě . Freudiá n se za č tená ře mé ho deníku neoznač il
jen jednou. Po mé m manuskriptu už ode mne neč etl nic, až na
tu nedokonč enou povídku o broukovi, který se přestě hoval do
Rosenbergu.
Jednou jsem mu ̌rekla, ž e Joshi, který se mi staral o MAC, mi
nezavolal.
>> Ale ano, zavolal.
Jak to mohl vě dě t, špiclují mne dá l? A proč ? A potom, když
jsem mu tu povídku dala, ̌rekl: >> Škoda, že nemá m e-mailovou adresu.
Nestydatost.
Ani se Sašou nemů ž u poč ítat. Naposledy také řekl: >> S esoterikou nechci nic mít.
Jako bych s esoterikou mě la ně co společ né ho já .
Jasně , do mý ch propouště cích papírů museli napsat, ž e má m
nízkou sebedů vě ru a jiné lž i o mně , pak pořá d ještě zů stá vala
mož nost, ž e zač nu pít. Nene, tuhle radost vá m neudě lá m. Proboha, jak je to krá sné , mít před sebou celou tu sklá dač ku. Vše
spolu souvisí. Freudiá nova ná vště va u R., kterou jsem nepovolila, u lé kařky, která ze mne už taky chtě la dě lat alkoholič ku...
Vě novala jsem freudiá novi knihu Milana Kundery
Nevě domost, když u mne byl. Jak symptomatické , já skuteč ně
nevě dě la, co se tady sedm let odehrá valo.
>> Byla jsem to já , kdo řekl: Zná m to jen obrá ceně , řekla
jsem neurologovi. >> Tenkrá t v terapii, když freudiá n poprvé
mluvil o své ná klonnosti nebo lá sce.
Špiclová ní pokrač uje, proč ? Protož e jsem se informovala o
psychosektá ch? Teprve po sedmi letech? Sice trošku pozdě ,
ale přece... A jsou pravicové . Ně kde jsem č etla, ž e vystoupení
ze sekty funguje jako rozvod. V nakladatelství Norden sedí

taky, docela nahoře... Říká se to.
Freudiá n byl jednou, ještě před Rosenbergem, u té lé kařky.
Sestra zavřela dveře č eká rny, abych ho nevidě la... Když teď s
odstupem na tu situaci myslím... Ač koli všechno na chová ní
sestry ukazovalo, ž e přišel kvů li mně , podívali se na mne také
všichni ostatní v č eká rně , takž e jsem musela tiše říct:
>> Nevím, proč .
Přesto, bylo to, jako kdyby to byl intimní přítel lé kařky.
Rozum je svě tlo.
Jím chce a má bý t př íroda osvě tlena,
nikoli však podpá lena.
Škoda, ž e jsem mezitím zpracová vá ním ztratila už tři mě síce.
Ty jsem si mohla odpustit. Zpracová ní jeho pasivní agresivity,
co je mi do ní? Zpracová vat jeho politický ná zor? Ani ten není
mou vě cí...
Agresivně pasivní se lidé stá vají tím, že je milujeme za to, co
dě lají a ne pro jejich osobnost. To mi šlo do hlavy lehce. Ale
proč je agresivní ke mně ? Protož e je takový vž dycky. To mi
nestač í. Spíš si myslím, ž e jde o ně jakou pomstu.
Jeho nohy do O mi uč arovaly, za ty nemů ž e. Sen o inovaci
pravý m smě rem. Ano, Markovi B. jsem ̌rekla:
>> V okamžiku, kdy se dozvím, že to tak je, se musím
odmilovat. A ten sen pořá d ještě nemů ž u napsat, tak zlý byl.
Sudetoně mecký landsmanšaft. Rá da bych se mý lila, je přece
jedno, č ím freudiá n je, mně to přece mů ž e bý t jedno, nikdy
nebude mý m partnerem. Nemiluje mne. Políbila mne opět
moje žurnalistická múza a jsem zvě davá , jak to s ním pů jde
dá l. Taky tahle zvě davost pomine.
Přemítá m, zda nemá m podniknout menší cestu, je krá sné , pro-
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chá zet se podzimním listím. To dě lá m rá da. Dě lala jsem to u
jezera. Má m radost, ž e jsem tehdy bě hem hodiny ve třech
neřekla: >> Připadá mi sympatický. Považ ovat ně koho za
sympatické ho je vě tšinou definitivní, tě ž ko jej pak zase
považ ovat za nesympatické ho.
Já řekla zamilovaná ... Teď jsem proto rá da, protož e přestat bý t
zamilovaná mohu i bez dů vodu.
Zvlá štní, myslím na tolik vě cí, souvisejících s R., ale taky
s freudiá nem a Axelem. Je mož né , ž e bych vě dě la všechno?
Ale když souhlasí všechno, co si tak myslím, pak potřebuji jen
ně koho k mluvení, ač koli Markus je už velice dobrý. Přesto,
kdy skonč í tohle zpracová vá ní, nevyplá cí se, nikomu nic
nepřinese, nejmé ně mně samotné , která do detailu vím, jak to
skuteč ně bylo.
Benešovy dekrety už pro politiku nejsou dů lež ité , VPM od
března neexistuje a ve svě tě dochá zí k tolika bombový m
ú toků m, ž e se i ten poslední ultrapravič á k musí nově zamyslet
nad svý mi cíli.
Proboha, nevě dě la jsem, ž e jednoho dne, totiž jedné noci, to
vyjá dřím v jediné vě tě . Doká zala jsem to. Jsem š̌tastná , prozatím, než mne napadne ně co jiné ho.
Víra ná s nikdy nemů ž e př esvě dč it o tom,
co odporuje našemu pozná ní.
Jsem pořá d ještě š̌tastná a teď vím, jak to je, jak to bylo.
Zná mosti R. pomohly, takové , ž e se k nim nedostanu. To je
taky jedno, co bych mě la, z toho, ž e se Maximiliá n dozví
pravdu, nic! Ať se R. vede dobře, s tou trochou nená visti už se
taky vyrovná m. Tahle svině , v Peru jsem dokonce musela jíst
polé vku, do které se kuchaři vymoč ili. Nevě dě la jsem to, on
jim ̌rekl, aby to udě lali, poznala jsem to hned po první lž ič ce,
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pím. Vzpomíná m si, ž e jsem si vzala ještě jednu lž ič ku a nebyla jsem schopna představit si č lově ka, který dě lá ně co tak
nelidské ho. Ale tak to bylo. Jednou v opilosti mi ̌rekl, ž e to
tak bylo. Byl na své č iny hrdý.
Tloukl mne a pak ̌ríkal, ž e je to moje vina. Podně coval lidi
proti mně , vyprá vě l, ž e jsem mě la ně co s dě tmi, ž e šlapu
chodník... Jsem vraž edkyně , kradu.
A freudiá n svou misi také neplnil špatně . Co jsem zaž ila v Rosenbergu, to bylo všechno, jen ne krá sné . A jak jsem přišla na
to jejich spiknutí? Freudiá nova chyba, nechal mé připojiště ní
zaplatit jeden ú č et, který dva mě síce proplatit odmítalo. Jinak
byl ten tah proti mně perfektní. Pravděpodobně jim zavolal a
řekl, že přeci jen mám PTSD.
Jak se jen musel přetvařovat, abych mohla ̌ríct, ž e ho miluju.
To bylo pravdě podobně heslo, signá l k ukonč ení mstivé ho
taž ení s ná zvem: Jak znič it dobrou manželku, která si troufá
opustit jednoho z ná s a jiné mu říct, aby jí políbil zadek se
svou blbou svatbou. Bylo by přirozeně krá sné , kdyby se freudiá n do mne opravdu zamiloval, ale to všechno bylo jen divadlo. Zlá hra. Škoda papíru, na které m je to napsá no. A já
rá da přizná vá m porá ž ku dříve, než se mi stane ještě ně co
horšího. Ač koli bych to mohla celé otoč it a říct, ž e zlou hru
jsem si dovolila já . Vě c zač ala smrdě t, když mi freudiá n a jeho
pomahač i chtě li vnutit roli milující ž eny. Paní Fuchs s rů ž í,
pan dr. Englert s převodem na stanici 5 a tak dá l. A já si snad
myslela, jak daleko freudiá n zajde?
Smě šné . Zbabě lé . Jen strach mi nahnal svou sebejistotou,
jakou automaticky získá s pozicí toho, kdo tahá za nitky. Ti
mají moc. A moc já nesná ším. A freudiá n? Ten ví, ž e si za peníze mů ž e koupit kaž dé ho, jen mne ne, takž e? Ruce pryč ...
Vzít nohy na ramena a zmizet... Hraje poker s city, jenž e jako
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psycholog musí vě dě t, ž e se mu to vrá tí.
A Sabine K.? Když jsem jí ̌rekla, ž e se scientology je to jen
kachna a freudiá n je hajzl, tak už mi víc nezavolá ? Napadá
mne, ž e jsem s freudiá nem nikdy nemluvila o jeho slibech,
které tady rozdá val. Facit: Nikdy jsem nevě řila, ž e ně jaký slib
dodrž í. Je to tedy 1:1.
Freudiá n mi taky nevě ří, ž e jsem jej milovala. Jsem přesvě dč ená , ž e mne jen moje obrovská zvě davost přinutila
setrvat tak dlouho. Ale teď , honem pryč ... Dnes v noci se
mi zdá lo, ž e jsem freudiá novi v telefonu sprostě vynadala. A
nakonec jsem hovor sama ukonč ila, ač koli jsem volala já
jemu. Ta blouznivá jistota, ž e jsem zavolala já jeho a ne on
mě , ta mi šla mocně na nervy.
>> Nedivila ses tehdy u Řeka, že se tě ten velký muž ptal, zda
s tebou chtě l spá t ně který z mužů , s který mi jsi jednala ohledně prá ce v Praze? Freudiá n u kari.
Tehdy jsem odpově dě la: >> Přinejmenším jeden. Hloupé , ti
druzí dva mi nikdy neudě lali nemorá lní nabídku.
>> A ten jeden? Řekl ti to? Udě lal ti takovou nabídku?
>> Ale kde, jen R. to doma vyprá vě l.
>> A řekla jsi to ně komu dalšímu?
>> Nikdy.
>> A nedivila jsi se, že to ten velký muž ví? Freudiá n
>> Co já vím, komu ještě to R. řekl.
I přes rozhodnutí Tobiase S. a R. se přece nechá m rozvé st,
budu ž ít svů j vlastní ž ivot, až se jednoho dne dozvím, proč mi
ten gauner pořá d říká vraž edkyně . Jdu navždy pryč. Řekl
ještě : >> Mohlo by se ti stá t, že neodejdeš živá .
Nedoká zala bych koukat tak rychle, jak jsem potlač ovala.
Lé kařka, od poč á tku zasvě cená , mne pošle do Rosenbergu.
Freudiá n dě lá , ž e mne nezná a převezme mou terapii? Přijde
lé kařka a chce mne přemluvit, abych šla domů , protož e ví, ž e
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miluje, a nejen oni, taky pacienti se jej ptají, zda se zamiloval.
Já ho zařadím do šuplíku kamará d a jdu š̌tastná domů , protož e
jsem dostala diagnó zu PTSD.
Ale dá m freudiá novi č íst svů j manuskript, tak se dozví, ž e nic
nezapomíná m. Jako první o mé m rukopise ̌rekl: >> Je to brizantní. Ale taky, ž e je ná dherně napsaný. Tak to ale nejde,
sešla z oč í, takž e jsou zapojeni všichni moji zná mí, konfrontová ni s ně jaký mi vě cmi, a uteč ou, stojím tady sama – až do teď ,
kdy všechno prokouknu, především ty chyby.
Freudiá n mi říká , ž e je č asto v nakladatelství Norden, sama ho
tam potká m na chodbě , je tak drzý, ž e pak ještě přijde do kancelá ře, kde sedím. Byly tady už vž dycky ná znaky, ž e freudiá n
jen sleduje své cíle. Jaké jsou? Chce doká zat, ž e se ž ena
nesmí nechat rozvé st? Slabé .
>> Řekl ti ně co na té chodbě v Nordenu?, zeptal se mne při
kari freudiá n.
>> Ne, byli jsme oba moc překvapení. Oba jsme se otoč ili a
ptali se, odkud se zná me. A pozdravili jsme se.
>> A ve škole?
>> Souhlasí, ve škole byl taky.
>> Vidě la jsi ho?
>> Ano.
>> Co řekl?
>> Ke mně nic, já ho přece neznala.
>> Myslím, co říkal jeho oblič ej?
>> Netuším.
>> Jak bys ho interpretovala? Představ si, prosím, jak to
tehdy bylo.
>> Jako kdyby se mi chtě l omluvit, ale já nevě dě la, zač ...
>> Má m strach! On
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>> Tos byl ty!!!??? Kde jsem musela vě tšinou strpě t ty
nejhorší skutky a ú toky proti mně , tam jsi byl taky?
>> Ne.
>> Ale ano, a proč jsi mi to neřekl, když jsem přišla do
Rosenbergu?
Ticho.
Čert to vem. Byl tehdy přítomen při velké m raportu. Nikdy
jsem nepovolila hypnó zu, jen se mi smá li, protož e Axel všem
vyprá vě l, co se v onen več er stalo. Prý má m ně co s dě tmi,
tvrdil... Taky když jsem se poprvé zase nastě hovala
do Mü llerstrasse, byly pro mne ty raporty nesnesitelné a opakovaly se, i když jsem nikdy nedala svů j souhlas. Tak jsem
ž ila ve stá lé m strachu před Axelem. Nikdo nestá l při mně . A
freudiá n byl přitom!!!
U Doris... V mé m roce před rozvodem... Hypnó za, vysmá li se
mi... A byli při tom všichni mí tehdejší přá telé ... Ach ano, ten
več er, kdy jsem spala se Sašou a Axelem, taky tam byl!!!
Takž e mne nejen vidě l nahou, ale taky při sexu se dvě ma
muž i? To je přece perverzní... A naprosto neuvě řitelné . Potom
jsem freudiá na potká vala velmi č asto. Moje podvě domí ho
pokaž dé poznalo, ale souč asně mi zaká zalo jaký koli kontakt.
Pak se objevím v Rosenbergu. Nemě l tu terapii se mnou dě lat,
přesto ji dě lal. Hraje mi zamilované ho, já nejprve povolím, až
když se o rok pozdě ji zapojí mů j tehdejší vzor – ten neurolog.
Dneska je mi líto č asu, který jsem s freudiá nem strá vila. Lituji
také jeho, protož e jsem se rozhodla, ž e mu jeho chyby
neřeknu, ať si sá m nabě hne na nů ž , mož ná to už udě lal. Ně kde
musí narazit na lidi ještě s etikou a to pro ně j bude velice
tě ž ké . Prachy nejsou v ž ivotě všechno, ač koli s nimi mů ž e
mnohé prosadit. Ale ne vž dycky jen dobré .
Je pozoruhodné , jak peníze doká ž í zastřít charaktery i pomě ry.
Například vž dycky doká ž e, ž e lidé kolem mne na mě křič í

nebo přehnaně reagují na cosi, co vlastně takovou intenzitu
pocitů nebo vý tek nevyž aduje. Příklady? Spousta.
Nejhorší mi připadá , ž e se do všeho míchá a pravdě podobně
vyprá ví, ž e se v mý ch pocitech vyzná lé pe, než já . Drzost.
Žá dný pulovr, ž á dná sukně mi to nevyprá vě la, přesto to lež í
všechno přede mnou jako hotová kniha. Přirozeně jsem
mnohé potlač ila, mnohé zapomně la, ale přesto: Intriky a
hrá tky, které se mnou freudiá n a jemu podobní hrá li, ty mi
uká zaly, jaké ho netvora jsem si vzala a kolik mě l pomocníků
v době , kdy bych je já potřebovala mnohem víc, než on.
Při posledním telefoná tu mi R. ̌rekl: >> Když sem volá š, vypadá to, že ode mne ně co chceš. Svině .
Odpově dě la jsem: >> Ano, udě lej mi tu radost a koneč ně
chcípni. To od tebe chci.
Freudiá nů v satelit, jak se jmenoval? Hermíne, ta o mně ví,
pouč ená freudiá nem. Pravdě podobně i z toho dů vodu už
nechce pracovat jako psychoterapeut? No jasně , stejně by mu
vzali licenci. Přece nesmí šířit dá l, o č em se hovořilo v hodiná ch terapie.
Axel po faux pas se mnou ani nezkusil otevřít vlastní praxi...
Ale proč se freudiá n nepouč í z chyb, které udě lal? Dá l štve
proti mně lidi, kteří nemají potuchy, vlastně nemají co do
č ině ní s psychologií, a to už celé roky. Poslední byla
Detlefova uklizeč ka.
Ten ná pad mohl pochá zet jen od freudiá na. Přece na mne
poštval už před lety svou přítelkyni Hermínu. To má bý t
ně jaká analý za? Nebo co to všechno má znamenat?
Blamá ž pro ně j, ž e použ ívá tak laciné prostředky.
No ano, dokonce hodnotně jší lidé mu zobali z ruky, ale co má
bý t? Všichni jsou oslně ni jeho milió ny. Ať jsou. Mne to
nesvrbí.
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Zů staň , kde jsi. Daleko ode mne. Kdybych tehdy Axela udala
kvů li nedovolené hypnó ze, narazila bych samozřejmě na freudiá na. Že jsou zapojeni taky Tobias S. a Jennifer, freudiá nova
sestra, jsem vě dě la. Axel sice tehdy ̌rekl, ž e je u toho Steffen,
ale byl to freudiá n, který se tam prochá zel bytem, aniž bych
jej v tu chvíli vidě la, protož e mne ten pes bez dovolení hypnotizoval. Jak jsem na to přišla? Při kari jsme se bavili o konfliktu na blízkém východě: >> Nejlepší by bylo, kdyby
Amerika dala Židů m nový Izrael. Já
>> To už jsem jako možnost taky ně kde slyšel, ale tím by přiznali porá žku. On
>> No a? Radě ji prohrá t a žít, než vyhrá t a bý t mrtvý. Já
Tuhle tezi ode mne slyšel v onen silvestrovský več er, tehdy
jsem to řekla poprvé ... Ale o tě ch Kurdech... Ve stejný več er,
o vá nocích 1995, u mne byl Axel a zhypnotizovanou mne
vysvlé kl do naha. Celou noc. Má m před sebou obraz: Freudiá n stojí v rá mu dveří a ̌ríká : >> Má hezké tě lo.
A Axel na mne křič í: >> Evo, zavři oč i!!!
A já ty ohavnosti, co se mnou Axel a frediá n v hypnó ze
prová dě li, nemů ž u doká zat.
Axel mne tenkrá t več er chtě l zabít. Nenapadá vá s nic lepšího?
Já takříkajíc prohrá la, no a? Žiji, vím, jak to bylo, chtě la jsem
dokonce tu pozorovatelku, Hermínu, dá t dohromady s Axelem, ta by se mi pro ně j líbila. Pro ně j jako přítelkyně . Řekla
mi tehdy, její přítel psycholog k ní přichá zí kaž dé dva až tři
mě síce...
Když řeknu, ž e mi R. ně co udě lá , řekne freudiá n:
>> Ten už ti nic neudě lá .
Odkud to ví? Snadno uhá dnout – od ně j. Freudiá n vě zí s celou
tou paká ž í pod jednou dekou, když Tobias S. taky ještě říká ,
ž e ho nezná , pak je mi všechno jasné . A ti štamgasti? Dozvím
se ně kdy, proč mne nenechají v klidu?
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Zdařilá terapie. Nic víc a nic mé ně . Ale hřeje mne také jistota,
ž e freudiá n zná mů j ná zor, totiž : K lá sce nelze nikoho donutit.
Mohlo by to bý t od Sonky, ale je to moje. Že ně kdy pů jde
proti tě m lidem, kteří mi ublíž ili, na to bych mohla č ekat
dlouho, protož e to by freudiá n musel mluvit nejprve o sobě .
Kdyby se se mnou nesetkal soukromě po terapii, nikdy bych
nevytahovala, co jsem ú spě šně potlač ila... To vím, on ostatně
taky... Jednou jsem se jej ptala, proč mi R. taky ještě vyprá ví,
co o mě tak mezi lidmi rozšiřuje.
>> Snadná odpově ď , ̌rekl freudiá n. >> Jak by se jinak dostal
k ozvě ně svý ch sprostot?
Jasné je mi taky, ž e chtě l sá m vě dě t, jak mne drtí jeho vlastní
sprosťá ctví, proto se do mne bě hem terapie zamiloval, aby
mne potom mohl pozorovat. Bylo to tak?
Na telefon jsem si nalepila lísteč ek se slovy:
>> Ty si troufá š sem zavolat? Teď by se tam hodil jiný :
>> Vím o tobě všechno. Nebo: >> Dokonce o tobě vím, že
má š herpes, jak dobře, že jsme spolu nespali. Za to vdě č íš své
Hermíně ... V roce 1992 mi to o tobě řekla. Nebo: >> Cože,
tak zá hy volá š? Nebo: >> Na č í straně stojíš? Nebo: >> Stá lo
tě to moc ná mahy, hrá t zamilované ho a dosá hnout, abych se
do tebe zamilovala? Nebo: >> Bylo to dobře inscenované , nefungovalo to jedině proto, že skuteč ně žiji radě ji sama. Nebo:
>> Nejvíc jsem se ale nasmá la, když jste mne označ ili za
ně koho, kdo má malé sebevě domí a navíc neumí ně mecky.
Nebo: >> Oblbovat se mů žu i sama. Nebo: >> Tvý m krá sný m
slovů m jsem nikdy nevě řila, musela bych se tě zeptat:
A kde je ten Taittinger?
Co by se například stalo, kdybych freudiá na konfrontovala
s jeho sliby? Šaty, porsche, dů m u Rosenbergské ho jezera,
svatba... Setká ní s Maximiliá nem. Nikdy jsem to neudě lala,
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proč taky, byly to stejné lž i, jako ty Axelovy. Škoda, moc jsem
toho od ně j nechtě la, jen aby se mnou mluvil o tě ch dvou terapiích, snad bych mu i mohla ně co nabídnout, č asto říkal, ž e
reaguji sprá vně , aniž bych studovala psychologii, ž e kladu
sprá vné otá zky a č asto kontruji. To by přece bylo krá sné , kdybych freudiá novi se svý mi poznatky mohla trochu pomoct dá l.
Teď , co ho zná m trochu víc, bych to doká zala ještě líp.
Svě domí mě l č isté . Nepouž ité .
Jak to ̌ríkají psychologové ? Otevřely by se mu jiné ,
nové horizonty, krá sně jší než ty, které má teď . Zvlá štní, č etla
jsem tolik knih, č á steč ně jsem se v nich našla, nejvíc jsem ale
našla freudiá na u Alice Miller. Přišlo mi nové pozná ní:
Když stá le více lidí reaguje přehnaně , je ně co v nepořá dku.
Pacienti a terapeuti, kteří se mnou mluvili umě le navztekaní,
tady byl ve hře pokus o ú tlak.
Irena mne tehdy skuteč ně před Hermínou varovala. Ostatně
jen tak nevý razně , ž e jsem se naštvala, co si to dovoluje!
Když ten den R. přišel domů , Hermína se s ním nechtě la setkat, to je mi jasné až v tuto chvíli, po dvaná cti letech! Že mne
už tehdy mě la pozorovat a tu bestii mož ná dokonce znala. A
když jsem ty dva představovala, musela jsem ̌ríct: >> Vy dva
se zná te? Chovali se tak divně , R. a Hermína. Je to všechno
na hovno. A co chtě li? Ta kaná lie mne nechtě la nechat odejít.
A tady se podílí jeho i moje okolí ? >> Irena mne varovala
před Hermínou, přitom ji vů bec nezná , řekla jsem tehdy R.
>> Možná ví, proč .
>> Pak by mi to PROČ taky musela říct, říká si moje přítelkyně .
Jednou jsem neurologovi ̌rekla, když se mne ptal, č eho se

nejvíc bojím: Tě ch, kteří se vezou. Ostatně , když si to promyslím, tak nejen tě ch, kteří se svezou na vlně terorismu, ale taky
lidí v mé m okolí, nejsou to stateč ní lidé , jsou jen líní, podívat
se pravdě do oč í.
A zá vistiví. Ale kriminá lníci jsou to také .
Čeká na mne druhá noc se zprá vami kaž dou hodinu. Bali nebylo tak zlé , asi proto, ž e smrt má v sobě cosi definitivního.
Ale protož e vím, jak se cítí lidé v tom moskevské m divadle,
cítím s nimi. Už 48 hodin strachu. Bez postele a vyhlídky na
další ž ivot.
Rusové jsou brutá lní, to skonč í špatně .
A když jsem mluvila o Kašmíru, Axel mi ̌rekl: >> To bych
chtě l taky zažít. Člově č e, to teď mů ž eš zaž ít všude, také na
Bali, jak vidíš. Jak já toho bastarda za tuhle vě tu nená vidím.
Ač koli mi freudiá n a Axel přinesli v ž ivotě mnoho utrpení,
jsem já ta, která má strach a nic nepodnikne. Co jiné ho? Freudiá n má tolik peně z a moci, tady nemů ž u nic dě lat, a kromě
toho, on nestojí na mé straně . Nikdy nestá l, ten jen tolik sliboval, aby se dozvě dě l, zda ně co podniknu nebo ne. Rá da bych
své zá znamy ukonč ila, protož e když budu pokrač ovat, tak mi
mož ná přinesou ještě víc utrpení, pomluv, co já vím, co
všechno mi mohou přiné st.
Vč era jsem se byla s Ritou projít. Bylo to moc krá sné , když
jsem přišla domů , ptala jsem se: >> Co cítíš k tomu freudiá novi? Nic, byla má odpově ď . >> Je to lepší, než
nená vidě t, slyšela jsem se ̌ríkat.
Dnes jsem v autě mě la ještě lepší ná pad. Jednou, když jsem
freudiá na potkala v Mü llerstrasse, se na mne podíval, jak se
na mne do té chvíle nepodíval nikdy nikdo.
Šla jsem do domu a mů j pohled zů stal přilepený na mramoru,
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vě dě la jsem, ž e se ně co stalo, ale co, to jsem nevě dě la. A když
teď trochu uklízím ve své m archívu, mů ž u to taky obrá tit. Proč
jsem ho v Rosenbergu nepoznala, na to se musím zeptat své ho
instinktu, chudá č ek, už mi zodpově dě l tolik otá zek, přirozeně
i tuhle. A sice: Nikdy jsem ho nechtě la poznat. A mů j instinkt,
zvyklý, ž e dě lá m jen to, co mi radí, protestoval. O. K., ale s
tím obrá cením? To bylo tak, když mi imponoval v té
Mü llerstrasse, chtě l mů j rozum instinkt přemluvit. Že tomu
teď rozumím, to je jedno, musím si to udě lat tak pochopitelné ,
abych až se jednoho dne nebo už teď zeptá m: Co k ně mu teď
cítíš?, mohla s klidný m svě domím odpově dě t: Nic, a je to
lepší, než nená vidě t.
Ač koli, tak rychle to nejde. Nejprve jsem zase mě la sen. Byli
jsme skupina na ně jaké m seminá ři nebo kongresu, nevím. Já
byla přidě lena do skupiny na prochá zky, takž e jsem v místnostech pro seminá ř nebyla č asto. Jednoho dne ale bylo velice
chladno a šli jsme dovnitř. Naše skupina byla vřele přijata a já
vidě la, ž e u jiné ho stolu sedí Axel. Necítila jsem vů č i ně mu
nic, jen jsem poč ítala roky našeho ně kdejšího přá telství. Napoč ítala jsem 23. Šla jsem dá l a sedla si. Barbara, jedna má
vzdá leně jší zná má , ̌rekla:
>> Poprosila jsem Axela, aby pro ná s, lidi u tohohle stolu,
udě lal předná šku.
Když přišel a zač al mluvit, vidě la jsem, ž e mnozí u stolu jsou
jím tak fascinovaní, až upadli do své ho druhu transu. Já ne.
Poslouchala jsem bez hně vu, jen se sympatiemi.
Po předná šce ke mně přišla Barbara a ̌rekla: >> Nic jsem
nevnímala, jeho charisma mi to nedovolilo.
>> Tak se vede skoro každé mu.
>> A tobě ?
>> Ne, já už s jeho krá sou umím zachá zet.
>> Jak to?

>> Byli jsme 23 let kamará di.
>> A teď ?
>> Teď má m nové ho přítele, moc milé ho, tady prá vě přichá zí.
A jakoby vyšlo slunce, bě ž ela jsem ke freudiá novi. Podivné :
Mě l mů j oblič ej, bylo to jako zrcadlo, jen on byl muž a já ž ena.
Ten sen mne nechal zase jednou potkat freudiá na s vřelý m
citem, tenhle rok jsem o ně m snila třikrá t. Když jsem překonala ty peníze a tu vlastně antipatii vů č i ně mu, přišly dva sny
po sobě – třetí, o dva mě síce pozdě ji, byl zlý. O freudiá novi a
jeho dobrý ch vztazích k nacistů m. Byla jsem tak šokovaná , až
jsem přestala slyšet na svou intuici.
To se uká zalo jako velká chyba. Mé srdce a má hlava už se
podílely natolik, až jsem onemocně la. Přišla jsem z Rosenbergu domů a vě dě la, ž e na freudiá na musím zapomenout,
především mne intuice zač ala bombardovat takový mi vě cmi,
jako spiknutím s Axelem a Tobiasem S., s Maximiliá nem,
který přinejmenším vě dě l, a doká zala jsem se odmilovat. Pomohl mi taky pocit, který jsem mě la už u Axela, ž e své
nepřá tele nemá m milovat, ale zneuctít. Dnes ten krá sný sen o
freudiá novi. O. K. Ještě pořá d nejsem tak daleko, ale:
>> Nemů žu nikoho nutit, aby mne miloval, mů žu jen ně komu
říct, že je hajzl, protože nedodržuje své sliby.
Když tady byl, mluvil freudiá n podrobně o mé knize, o č tená řský ch cestá ch, které podnikneme.
>> Ty jsi tak inteligentní, jak to, že jsi to nepoznala?
Tuhle vě tu jsem v posledních letech slyšela č asto, jen jsem na
ni nikdy nedoká zala sprá vně odpově dě t. Teď bych odpově dě la
asi takto: >> Poznala jsem to, ale já taky rá da hraji, to jste
přehlé dli. Nerada hraji jen hry, na který ch se nesmím aktivně
podílet.
Takž e facit: já nebudu ta, která vyprá ví zbytek, i kdyby se mi
do MACu mě li dostat hackeři. Jak to, ž e freudiá n vě dě l, zda
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mi mů j technik zavolá nebo ne?
Když jsem mě la dostat tu prá ci v Praze, pozvali mne do Wiener Café , tam jsem potkala své ho spoluž á ka z dě tství – Eddyho Nichtbü rgera. Divné , ž e jsem byla v poslední chvíli
pozvaná tam, jinak jsme se domlouvali vž dycky v Sheratonu.
To setká ní bylo zinscenované , Axel mi jednou ̌rekl: >> Než
uplyne rok, setká š se s ním.
A tak to bylo, po 36 letech. Tenkrá t jsem to neprokoukla, až
teď . Mluvila jsem o tom taky s freudiá nem, jak ten se vylekal,
ž e jsem to odhalila jako fingované . Ptal se mne, zda bylo fingované ještě ně co. Severin, odpově dě la jsem, ten taky, teď
vím, ž e u toho byly ještě jiné vě ci, pochá zející od freudiá na a
štamgastů . Pokud vím, nebyli tam jen takoví, kteří nená vidě li
ž eny, ale i velice nahně dlí lidi, jako Slová k. A moje zkušenosti, co se tý č e nená visti k Židů m, zač aly teprve po rozvodu...
Dr. Schuster z nakladatelství Arabella a ta zná má , která mne
jednou nazvala podě lanou ž idovkou.
Přesto, u Vá clava v hospodě jsem potkala jednoho ze štamgastů a ten mi ̌rekl: >> Koneč ně jsi toho bastarda opustila... a
mínil R.! Dal se R. dohromady s pravič á ky jen proto, aby mi
ztíž il ž ivot? Označ uje mne za šílenou? A freudiá n vž dycky
jako pů vodce?
Je to tak krá sné , mít sklá dač ku pohromadě . A to jsem teď
doká zala. A potom ten dnešní sen o obou akté rech, ze které ho
freudiá n vyšel jako vítě z, ostatně s mý m oblič ejem... Ano,
přirozeně mne hřeje i ten cit, který jsem k ně mu mě la, s tím
mů ž u ž ít, zaslouž il si i sympatie, protož e mi uká zal, jak mů ž u
ž ít se svý m Kašmírem. Například teď , při posledním teroristické m ú toku v Moskvě , jsem s lidmi tam uvě zně ný mi nesoucítila tak silně , jako jinak vž dycky, protož e nakonec o ž ivot
tak č i onak přijdou.
Skuteč ně lež í kaž dý osud v ruká ch politiků , které si lidi zvo-

lili, přitom se mnozí uká zali bý t neschopní. Ale to je jiná kapitola. 875
>> Chcete vů bec, abych byl psychologem?, zeptal se mne
freudiá n při prvním pobytu v Rosenbergu.
>> Ne, ač koli vá m nemů žu říct, co byste mě l dě lat.
>> Ale ano, to mů žete.
Kdyby už tenhle č as skonč il! Nikdy jsem nechtě la za přítele
psychologa, vž dycky jsem ně co mě la proti terapiím – je to, co
jsem zaž ívala v tě ch dvou letech, odpově ď ? Já přece nevě řím
v boha, ale když přijde první zavolá ní s omluvou, asi budu
muset. Ale ž á dná omluva od nikoho nepřijde, tím si mů ž u bý t
jistá .
Moc ve spojení s esoterikou je tím nejvě tším zlem.
Čtu. Moc zajímavé , dozvě dě t se spoustu nové ho. A spím, až to
není hezké , tak 12 – 16 hodin denně , díky tomu mé ně kouřím.
Doufá m, ž e mi obojí vydrž í. Zavolala jsem Sašovi a mluvila o
Axelovi, poté jsem byla moc smutná , protož e to Saša bere lehce.
Stojím tady, nikde nikdo, aby mi ̌rekl zapomeň na to, ale je to
tak tísnivé , tahle bestie, Oleg, Helena, ž e v Praze vyprá vě li to
o tě ch dě tech. Irena, ó , to je dobré , ž e si na ni vzpomíná m, ta
blbá krá va mi nechybí, stejně jako ti ostatní, takž e mů ž e bý t,
ž e mi jednoho dne nebude chybě t nikdo z nich?
A Axel, jak mů ž e zů stat nepotrestaný ? V takový ch okamž icích
si myslím, ž e chce freudiá n jen dotá hnout do konce prá ci, kterou Axel zač al. Mož ná chce uspořá dat svů j ž ivot, mož ná se
zase sná ší se satelity. Mož ná ode mne nikdy nic nechtě l, nanejvý š vyzkoušet, nakolik se nechá m koupit, jak daleko
pů jdu. Všechno je mož né ... Dokonce byl falešný. Ano. Já si
ale zů stala vě rná a přeji mu všechno nejlepší. Co by se mnou
taky mě l dě lat, nezajímá mne moc, přitom moc ovlá dá jeho
ž ivot? A já ji neberu vá ž ně ?
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Jsem, č ím jsem, protož e jsem udě lala to, co jsem udě lala.
A s tou tabletkou na spaní to souhlasí, když odepíšu freudiá na,
nemů ž u spá t. Komické , ale pravdivé .
Udě lal to moc špatně , a celý ten klan s ním. Vnesli do terapie
jenom zmatek, Axel a freudiá n, vž dycky s dů razem na lá sku.
A kdybych to u obou nedopustila? Pak jsem byla posedlá
ď á blem? Axel takový nesmysl zkusil – vymítá ní ď á bla. Freudiá novi bych taky ̌rekla, ať mi s takový m nesmyslem políbí
zadek, to on ví.
Axel mi jednou ̌rekl, ž e se musím Ně mců m omluvit za odsun,
já , které tehdy byly dva roky... Před asi patná cti lety se Saša
velice rozč ilil, protož e Monk šel na školení pro manaž ery.
Saša hledal lidi, kteří by stá li při ně m. Nenašel je. Řekla jsem
tehdy:
>>Nech ho bý t. Teď jsem přesvě dč ená , ž e to byla ta sekta VPM.
Jednoho dne v roce 1990 mi Monk ̌rekl: >> Oblé kni si zítra
ně co hezké ho.
Neporozumě la jsem. Druhý den mi řekl: >> Knispel, dojdi
k vý tahu pro jednoho č lově ka, já tady má m telefoná t.
Došla jsem pro cizince k vý tahu a odvedla jej do Monkovy
kancelá ře. Když pak byl pryč , Monk si mne zavolal. >> Co si
o ně m myslíš? Líbil se ti?
>>To byl Mucke? Koza? Tygr? To byli Monkovi přá telé , které
jsem znala jen jmé nem.
>>Ne. Líbil se ti?
>>Docela ano...
>>Knispel ty jsi mi ale...
>>Ne tak, jak ty si myslíš.
>>A jak tedy?
>>Jak se jmenuje?
Řekl mi jeho jmé no.
>> Škoda, nemá m rá da muže, kteří se tak jmenují.
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>> Odjakživa?
>> Odjakživa.
>> A co si o ně m myslíš?
>> Je mi hrozivý.
Monk tam sedě l s hlavou v dlaních, šla jsem k ně mu a řekla:
>> Mů žeš mi to vysvě tlit?
>> Ne, to nemů žu... Mohl by mít ně co společ né ho s pivem?
>> Beze všeho.
>> Proč si jsi tak jistá ?
>> Zná m šé fa pivovaru Ayinger, je mu moc podobný.
Odešla jsem.
Byl to freudiá n. Potlač ila jsem to, jak jinak, potlač ila jsem i
to, ž e se mnou chtě l freudiá n už tenkrá t mluvit o Kašmíru a já
odpově dě la: >>Ale já nechci.
Šla jsem poté , co se mne zeptal, do své kancelá ře a jako
vž dycky v takový ch situacích jsem zírala do zdi. Kolegyně se
mne zeptala, co se stalo. Já samozřejmě , namísto abych ̌rekla,
ž e jsem potkala muž e pro svů j další ž ivot, jsem odpově dě la:
>> Nic, nic.
Freudiá n přišel za mnou a zeptal se, zda bychom se mohli
spolu jít najíst. Řekla jsem ano. Takž e jsem v roce po Kašmíru
přece jen ještě byla v nakladatelství. Ten rok jsem naprosto
vytě snila. Freudiá n by řekl, ž e je to typické pro lidi, jako jsem já .
Před osmi lety jsem byla na operaci, Axel a R. mne přišli
navštívit, Axel přinesl hezč í kytice, než R. Doktor, který mne
operoval, mi ̌rekl, ž e má m své ho muž e opustit, pokud chci dá l
ž ít. Pravdě podobně mu R. vyprá vě l, ž e jsem blá zen.
Teď jsem dřela. Musela jsem si sama zodpově dě t příliš mnoho
otá zek. Mnohdy mne odpově di tak šokovaly, ž e jsem jim
sama nemohla uvě řit. Autistická , což ? Ale opravdu, a nejspíš
jsou i ty odpově di pravdivé . Ně kdy mezi mluvícím rackem u
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Rosenbergu a freudiá nový ma noham do O na ná mě stí Odeon
se to pak skuteč ně stalo. V ž á dné m případě ne při terapii, tam
pro mne byl jen kamará d. A když ne, co mne zajímá jeho
ná zor? Jen já sama, já musím uvě řit, co je pro mne tak tě ž ké ,
protož e co se tý č e jeho osoby vytě sň uju obrovsky. Nic není
přenechá no ná hodě . Prá vě jsem chtě la napsat, ž e když jsem
dřív mě la psá t zprá vu o cestě , mě la jsem ji vesmě s hotovou už
dopředu a po příjezdu už jsem jen doplnila ně jaké malič kosti,
takhle jsem to chtě la pojednat (hloupé slovo) taky u té hle
zprá vy a... Mů j mobil se zeptal: >> Chceš se mnou odjet na
cesty? Sabine K.
Ne, nemů ž u, musím tady ně co udě lat, zítra jdu k neurologovi,
už je to rok, co mne upozornil, ž e freudiá n ode mne č eká i
ně co jiné ho, než jen pacientku, spokojenou s jeho terapií. Také
už brzy ve vykopaní těch vytěsných situacích, nadejde den,
kdy se odvá ž ím a odjedu do Rosenbergu a v kantý ně řeknu
freudiá novi, ž e se zpracová ním poslední hodiny jsem ze tří
č tvrtin hotová . Tenkrá t jsem mu už chtě la napsat dopis.
Vě tšinou je to tak, ž e když č lově k odkryje své nitro, cítí vů č i
posluchač i zá vazek. Ano, ve vě tšině případů to tak je. Ale ne
u mne. Ale freudiá n sá m řekl, ž e na mne nesedí ž á dný vzor.
Ach, co, analyzuju nebo polemizuju, to přísluší Markovi.
>> Nechtě la jsem, aby byl freudiá n psychologem a přitom
jsem se do psychologa zamilovala? Nelogické .
Čas ochromení je pryč , potřebuji se, nevede se mi dobře,
pravdě podobně musím na kliniku. Ale do Rosenbergu už
nepů jdu. Tu blamá ž , ž e se mne ně kdo zeptá na freudiá na, tu
bych už zaž ít nechtě la. Co má vlastně freudiá nova osobnost
společ né ho s mý m ž ivotem? Nesmyslné setká ní. Ne jedno,
více, a já od zač á tku vě dě la, ž e to nedopadne dobře. Je to
malá zá sluha, a kdyby tím jen chtě l doká zat, ž e mě li Freud

nebo Adler dobrou znalost lidí, není to ani malá zá sluha, je to
zrada na nich. Tak to vidím. Na jedné straně jsem rá da, dokazuji si tím, ž e jsem veskrze ž ena. Mou jedinou starostí momentá lně je, freudiá na rychle a bezbolestně zapomenout... A
ž e jsem se u ně j nestala alkoholič kou mi dokazuje, ž e i když
ž ena, jsem silná . Kdyby freudiá n vě dě l, co jsem za ty dva
roky zaž ila. Nebo za deset? Když se dozvě dě l, ž e mi o ně m
Hermína vyprá vě la, byl zase naštvaný, ale ne na ni, ný brž v
první chvíli na mne. Potom ̌rekl:
>>Teď chá pu, co jsi myslela, když jsi Leovi řekla, aby nedě lal
žá dné chyby, za které bys pak musela pykat ty.
Když jsem Tobiasovi S. Řekla, ž e mne sezná mil s freudiá nem,
nebyl schopný ̌ríct: >> O.K., víš všechno.
A já neč eká m, ž iji. A pokud se ně kdo z ná s dvou blamoval,
byl to freudiá n. Už jsem všechno zapomně la, otevírají se nové
obzory a já jim jdu vstříc. Chtě la bych totiž ještě jít na prochá zku, cestovat, mož ná mít zase sex, pokud to snad není
příliš odvá ž né přá ní, taky lyž ovat a pořá dně se nauč it anglicky, rá no se radovat a smá t, modelovat, to už vlastně zase
dě lá m, mé ně poslouchá m hudbu. Chci zase s ně ký m pít víno,
tě šit se na vá noce a prostě zapomenout, ž e existují přespříliš
bohatí freudiá ni, ná silím sbírající poznatky o lidech. Už
nechci bý t pro nikoho pokusný krá lík, chtě la bych přehlíž et ty,
kteří přehlíž ejí mne a netřá st se, když jednou za č as zazvoní
telefon. Sná šet se s drzý mi satelity, jak se Hermína o mne
opřela, se mnou se chtě la srovná vat. Jak mohl freudiá n tolik
let strpě t, aby ke mně byli tak zlí?
Gratuluji, Tak pravil pulovr je o jedno slovo delší než Pohled;
to slovo zní srač ky. Je mi to všechno proti mysli, už nechci.
Jak to bylo? I když jsou lidi nemocní, mají prá vo na lá sku. Ale
já tak č asto přehá ním, ž e by i teď ? Mnohdy už se smě ji, jako
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dnes rá no. Vzpomně la jsem si na tohle: Freudiá n se jednou
označ il za osobu, ke které se vztahuji. Nebo nevím, koho
myslel, když napsal: Jsem prý k nim drzá .
Kdo byl v té době pro mne blízkou osobou, kdo je to dnes?
Koho prosím smím zatíž it svý mi myšlenkami? Nikoho, protož e společ nost tzv. rozchody pojedná vá pořá d stejně : Tím si
č lově k musí projít.
Sonka freudiá novi moc nepřinesl, jinak by si dal pozor, aby to
celé neskonč ilo tak zle. Co to všechno doká zalo? Jsem teda já
ta blbá , která všemu vě řila? Ano? Ale lehké to se mnou nemě l,
jinak by jeho sliby nemířily tak vysoko. A ubohá Hermíne už
tomu musí vě řit přes deset let?
>> Tak si ji koneč ně vezmi, ale pozvi mne prosím na svatbu,
vždyť víš, Taittinger...
U
́ plně vá ž ně , bez freudiá na se ž ije lé pe. Při kari:
>> Nemů žete se aspoň trochu radovat, že má m peníze?
>> ???
>> Ach ano, souhlasí, nemů žete. Milujete mne jako osobnost,
jasně , vidíte mne celkově , ne jen moje peníze.
Ano, jasně , ž e nevidím jeho prachy, nezá lež í mi na tom, co
dě lá , jestli je psychologem nebo hraje na burze, to je mi
srdeč ně jedno. Dobrá partie – no a? Musí bý t lidský. A to lidi
kolem ně j zatím nevidě li, musí mít spoustu prachů , ž e jsou tak
oslně ní. Já vidím jen jeho osobnost. Z toho pramení jeho agresivní pasivita, ž e musí lidem znovu a znovu dokazovat, ž e je
taky č lově kem, ž e za ním nestojí jen peníze. Vě tšina jich to
nevidí. Proto na mně taky Axel tak visel, ž e jsem nevidě la
jeho krá su. Mož ná se tak zlobím, když mi chtě jí tvrdit, ž e
jsem se zamilovala do psychologa? Není to pravda a kdo si to
myslí, je pro mne hlupá k. Milovala jsem celou jeho osobnost.
Milovala? Aha. I když freudiá ner řekl:
>> A to je to, co už ti nevě řím. V tom to bylo. Lidi, vč etně

jeho, mi neuvě ří, ž e jsem jej milovala jako osobnost.
Ta nelidská stvů ra R. svou ž á rlivost skrý vala po celé roky tak,
ž e jsem si jí nevšimla. Jen jsem si myslela, co to je hnusá ka.
Axel mi taky za 23 roky nedoká zal říct o svý ch sexuá lních
problé mech. Zbabě lec.
A freudiá n? Tuším u ně j hned ně kolik potíž í. Kromě toho mu,
stejně jako jiný m, chybí dů vě ra, dů vě ra ke mně . Myslí si, ž e
jsem jako ostatní lidé zajatcem společ enský ch konvencím ale
to se mý lí.
Svě domí je schopné považ ovat
bezprá ví za prá vo, inkvizici za libou bohu
a vraž du za politicky cenný č in.
Taky ještě musím napsat ten sen o inovaci, ale pak budu
opravdu hotová . Ale vlastně – nemusím nic. Co a komu jsem
tímhle příbě hem doká zala? Nezů stala ani nejmenší otá zka, na
všechny otá zky jsem dostala odpově ď . Od koho? Od sebe
samé , ale jen proto, ž e jsem před sebou neutekla, ný brž se
ptala své pamě ti a vyč kala, až mi dala tu sprá vnou odpově ď .
Mnohdy chtě li odpovídal najednou, srdce, instinkt, hlava,
proto to taky ně kdy byl docela zmatek. Ale to byl smysl celé
vě ci, takříkajíc, odvé st pozornost.
Dobře vymyšleno, dobře, ž e mne nikdo nehlídá , patřím sama
sobě ! Teď jsem mluvila s Corinnou, chce se se mnou potkat 4.
prosince u Řeka, ví, ž e to je vý roč í?
Ale kde hotová , ani venku se mi nevede líp. Freudiá n mi
pořá d ještě straší v hlavě . Nechá pu to, ale je to tak. Příklad: Ve
spojitosti s Monkem, se Silvestrem a s Axelem. A teprve ten
Řek. Nevím, kam to povede, nejvíc by se mi líbilo, kdyby zavolal a jednoznač ně řekl: >> Mezi ná mi nikdy nic nebylo...
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882 Jak bych si to přá la. Pak by byl konec...
Dnes jsem byla u neurologa.
>> Ale musel se zlobit, když jste do toho domu nepřišla, ̌rekl.
>> Nejspíš ano, ale já nejdu nikam, kam mne nepozvali.
>> On ale říkal, že je to vá š dů m. Neurolog
>> To ano, ale taky mi slíbil porsche, a kde ten je? Kromě
toho jsem jej milovala kvů li ně mu, ne pro jeho milió ny nebo
domy. Musí si zvyknout, že existují lidi, kteří to dě lají, ale já
už také kvů li ně mu odstartovala jak raketa.
>> Souhlasí, pravdě podobně proto zmizel. Jak jste vů bec
zpracovala jeho peníze?
>> Tři mě síce to trvalo.
>> A vý sledek? Postup? Neurolog
>> Ty peníze mi nepatří, takže si s nimi nelá mu hlavu. Co je
mi do nich? Vzpomíná te si, jak jste to říkal, už tehdy jsem si
myslela, co je mi do toho.
>> Přesně jako s tím domem. A kdy jste se dozvě dě la, že má
tolik peně z? Neurolog
>> No, ten dů m mi nikdy nepatřil, takže mne ani nemů že
mrzet, že ho nemá m. Od ně j, když u mě byl.
>> Už leccos jsem si myslel, ale tohle tady... Já žasnu. Co by
bylo, kdyby jste bý vala šla do té zahrady? Neurolog
>> Nad tím jsem nikdy neuvažovala.
>> Pokuste se, představte si to.
>> Pravdě podobně bych nepřežila, kdyby se mě zeptal: Co
tady hledá š?
>> To bych taky nepřežil. Ale ten dů m vá m daroval. Neurolog
>> Když u mne byl, daroval mi mnohem víc. Samé vzdušné
zá mky.
>> Ale vy jste to v tom příbě hu tak krá sně popsala.
>> Vy jste to č etl?
>> Ano, bylo to přitom. Kdyby ně kdo tak krá sný příbě h na-

psal mně , mohl bych ho jen milovat. Neurolog
>> Že mne miluje, to mi říkal č asto.
>> Taky bě hem terapie?
>> Ano, taky.
>> A vy?
>> Kamará dství, tak ně jak jako s vá mi, jen jsme se č asto smá li.
>> Já vá s taky zač al mít moc rá d. Neurolog
>> Já vá s taky.
>> Ale č lově k se mů že vzchopit, pravda?
>> Přesně tak.
>> A pak zmizel? Neurolog
>> Ale jak, odstartoval ještě rychleji, než já .
>> A proč jste to udě lala vy? Neurolog
>> Chtě la jsem s ním mluvit, když jedna spolupacientka, Inge
Reichert, vyklá dala, že svoje skulptury dě lá m s připravený ch
forem. A on ten hovor odmítl.
>> Hloupé . Vy jste mu dala malý nožík? Neurolog
>> Ano.
>> Říkal, že byl rezavý. Neurolog
>> Cože? Ať mi ho vrá tí.
>> Nenapadá vá s nic?
>> Tuhle otá zku nená vidím.
>> Promiň te. Doká žete si představit, že to dlouholeté ú silí
bylo k ně č emu dobré ? Mě lo smysl?
>> Když se to stalo s Havlem, myslela jsem, že je to kvů li ně mu.
>> A teď ?
>> Netuším.
>> Ono to bude... Nesmě l vá m tolik vyprá vě t o tě ch lé kařích.
Nebo vě ci z terapie. Neurolog
>> Ale já už nechci, je mi to příliš hloupé . Proč to dě lá ?
>> To vá m musí říct sá m. Mů žete ještě chvíli poč kat? Neurolog
>> Ano.
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884 >> Proč nená vidíte tu otá zku: Nenapadá vá s nic?
>> Protože pak hned přijde: Ty jsi tak inteligentní. Ale já
nejsem inteligentní proto, abych rozpozná vala hrá tky, intriky a
ú toky na mou osobu, a na to, abych se vžívala do jejich
způ sobu uvažová ní.
Je zá kladním nedorozumě ním vě ř it,
ž e inteligence roste s majetkem.
>> Promiň te, že jsem vá s nechal samotnou, kromě toho se
vždycky vžívá te do jejich situace, a to docela dobře. Co vá m
na té historii vadí nejvíc? Neurolog
>> Že se mnou zachá zejí jako s dítě tem, přehlížejí, že mi mů j
instinkt nebo moje intuice všechno řeknou.
>> Je to enormní pozorovací talent, co má te, a je pravda, že
se k vá m buď chovají jako k dítě ti nebo vá m zá vidí. Neurolog
>> To už jste jednou říkal, že jsou zá vistiví. Ale já si myslela,
že stojíte na jejich straně , když jste mi řekl: Vaši zprá vu bych
tady nechtě l mít.
S lá skou k bliž nímu se setká me např íklad u lidí,
kteř í nedodrž ují služ ební př edpisy.
>> Tak jsem to nemyslel, pokud na ně č í, stojím na vaší straně ,
jste moje pacientka. Skuteč ně nemá te komu dů vě řovat? Neurolog
>> Ne, nemá m nikoho, Markus má vždycky kopie mý ch
zá znamů , to je všechno.
>> Rozumím. A jak jste se vyrovnala s tolika peně zi? Pravdě podobně jste se vrá tila k tomu, co jste si o jeho peně zích
myslila hned zpoč á tku?
>> Přesně tak, škoda tě ch tří mě síců .

>> Vá š instinkt vá m udě lal škrt přes rozpoč et. Taky mu obč as
říká te chlapec z chryzanté mové ho bá lu? Neurolog
>> Ano, přišel ke mně a vyklá dal ně co o dobré partii. Tak
jsem mu tak zač ala říkat.
>> Neudě lalo to na vá s dojem, pravda? Neurolog
>> Ne.
>> Ale říká te mu taky ještě jinak?
>> Malý Číň á nek.
>> Víte, co to taky mů že znamenat?
>> Nemá m potuchy.
>> Mandžurský kandidá t.
>> ???
>> Tak je to lepší, ale jak vá s zná m, brzy to budete vě dě t. Nevíte, co je to Kö fels?
>> Ne, to už se mne ptal i freudiá n.
>> Kdy?
>> Když byl u mne.
>> A jak se jmenovala ta, která vá m nejprve slíbila pomoc a
pak vá s nechala padnout?
>> Inge Reichert.
>> ??? Neurolog
>> Co je ???
>> Ach bože, to je všechno horší, než jsem si to doká zal představit. Neurolog
>> Jak horší?
>> Mnohem horší. A kdo je pan Ehrlich?
>> Ach, taky jeden terapeut odtamtud.
>> Jak píšete, že se nezajímá te o každé ho blbeč ka, který po
vá s hodil okem, krá sa. Proč do toho byl zapojený ? Co myslíte? Neurolog
>> Ach, já napsala romá n, vlastně je to mů j deník, a tam
stojí, že se o mne vě tšinou zajímali dva muži. Freudiá n to č etl.
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886 >> Jmenoval se jeden z nich Axel? A o vá s se tedy zajímají
dva muži?
>> Ano. Připadá mi laciné , když soudí, že to zase chci zažít
takhle. Není to poprvé , co udě lal ně co podobné ho.
>> Laciné , to je to sprá vné slovo. Vy jste vů bec nenastoupila
do toho vlaku. Neurolog
>> Jak taky, Ehrlichovi nevě řím ani slovo.
>> Ale mluvila jste s ním o freudiá novi.
>> No jasně , jinak jsem v Rosenbergu nemě la nikoho.
>> Pan Wilhelm?
>> Ten? Když ně co potřebuju, nepomů že mi nebo je pryč ,
vždycky, když to ně kde hoří a je třeba se rozhodnout, zmizí.
Tenkrá t, když jsem dě lala tu terapii, jsem nemě la byt, on žvanil o lá sce a přesto mi nepomohl, jen na mne štval lidi, kteří
mi mě li jeho lá sku udě lat přitažlivou. Když jsem jej jednou varovala, aby to nehnal příliš daleko, tak se mi nejspíš vysmá l a
neudě lal nic.
>> Stá hl ocas. Znají se ti dva, freudiá n a Axel? Neurolog
>> Ano, na 99,99 procent.
>> Tak se znají.
>> Ano, freudiá n říká o Axelovi, že je to psychopat.
>> Aha, a co je on? Neurolog
>> ???
>> Je Axel hodně krá sný ?
>> Ano.
>> Řekla jste to bez emoce. Neurolog
>> No jasně , v té době jsem ho znala 23 roků . Jeho krá su
jsem vždycky přehlížela. Ten taky míchal do terapie lá sku.
>> Cože?
>> Ano, on byl takový samozvaný psycholog, grafik jako já ,
hypnoterapii s ním jsem nikdy nedovolila.
>> Řekla jste mu ně co hodně ošklivé ho? Neurolog

>> Ano, a bylo to zlé .
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>> Aha, a ně co jiné ho, že se nenechá te rozvé st se svý m
mužem, když to on nechce, to vám není jasné ? Neurolog
>> Ale ano, jenže co je cizím lidem do toho?
>> Ano, je prostě příliš mnoho lidí, kteří se pletou do vě cí, do
který ch jim nic není. Neurolog
>> Já už řekla i Markovi, že freudiá n straší v mé m životě už
moc dlouho. Vyprá vě la jsem vá m, že ta hodina ve třech se neobjevila ve vyú č tová ní nemocenské pojiš̌tovny?
>> Skuteč ně ?
>> Ano, chtě l mít svě dky, ač koli mi jen potřeboval říct: vypadni, a já bych odešla.
>> Přesně tak, jenže on vá m to říct nemů že. A kromě toho jste
oba terapií zatlač ila ke zdi. Jak jste si prostě vyžá dala taky
hodinu ve třech, skvě lé . Neurolog
>> Dě kuji. Proč by to nemohl říct, jednoho dne to bude muset
říct.
>> Proč ?
>> Má m potíže přestat na ně j myslet..
>> No ano, to bude ještě chvíli trvat. Ale jak jste to myslela,
když jste řekla: Všechno ať zů stane, jak to je. Neurolog
>> Nevím, pořá d ještě .
>> A jak by jste to interpretovala dnes? Neurolog
>> Asi jsem chtě la říct – drž se ode mne dá l.
>> Taky jsem dlouho přemý šlel, proč jste to řekla, mohlo by
to tak bý t. A ten švagr nebo bý valý šé f vašeho muže?
>> No, to nechá pu, že mů j bý valý jednou přišel domů a vyprá vě l, že ženy, které se chtě jí nechat rozvé st, toho nikdy nedosá hnou. A já se přesto rozvedla.
>> Vy jste individualistka. A mů žete bý t veselá , jak jen chcete.
Žá dný terapeut si nemů že dovolit vá m říkat, že mu připadá te
moc veselá . Jako pan M... Oni se vá s v Rosenbergu všichni tak

888 bojí, až dě lají chyby. Neurolog
>> ??? Co vlastně chtě li?
>> Freud kdysi uvedl hysterii do souvislosti s rozpolcenou
osobností a ti v Rosenbergu u vá s hledají hysterii, protože
vě dí, že takovou osobností jste.
>> Takový nesmysl. Já nejsem hysterická .
>> Kdy u vá s freudiá n použil slovo hysterie? Neurolog
>> Ptal se mě , kolik kilometrů jsem ujela a zda jsem způ sobila ně jaké nehody. Když jsem mu to řekla, prohlá sil, že hysterická nejsem.
>> Typické . Nevíte, že individualismus je ně co pozitivního?
Neurolog
>> Ne.
>> V Rosenbergu jste se jedné terapeutky ptala: Víte, co on
je? Co jste jí chtě la říct? Neurolog
>> Že je pasivní agresor.
>> To už taky víte? Pak už to dlouho nepotrvá jste z toho
venku. Co chcete dě lat, až budete v dů chodu? Neurolog
>> Pů jdu na tři mě síce na Maltu a budu se uč it anglicky.
>> Vy neumíte anglicky?
>> Ano, ale ne pořá dně .
>> To je krá sné ... Jak se jmenuje ta první kniha?
>> Charakter povrchu.
>> A střední č á st?
>> ... tak pravil pulovr.
>> A konec?
>> Pod povrchem.
>> Ještě na ně co bych se vá s rá d zeptal: Doma jste přece
mě li chov drobné ho zvířectva. Vy jste z generace, kdy se menší
zvířata ještě porá žela doma, jak to u vá s bylo? Neurolog
>> Ach, jednou jsem vidě la otce, jak zabil krá líka jednou
ranou, pro ná s. Tak jsem doma řá dila, že jsme od té doby jedli

jenom kupované maso. Ale přesto dosá hl toho, že jsem pak
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ně kdy taky jednoho krá líka zabila.
>> No to je dobré , kolik vá m bylo let? Neurolog
>> 12 nebo 13, ale prosím vá s, nikomu to neříkejte, nechci,
aby to ně kdo vě dě l.
>> Já to nikomu vyprá vě t nebudu, proboha, co jste kvů li tomu
č lově ku všechno musela zažít. Dů vě řujete vů bec ně komu?
Jaké ještě má te vzpomínky na otce? Neurolog
>> Ach, sbírali jsme houby nebo na podzim pekli brambory
na otevřené m ohni, teda v popelu.
>> To je krá sné . Neurolog. >> A jaké to bylo ve škole?
>> Nebyla jsem dobrá .
>> Nepoznal nikdo, že se nudíte?
>> Ano, chtě li mne strč it do speciá lní školy, své ho druhu interná tu, dostala jsem takový strach, že už o tom nikdy nemluvili. Nejspíš to byla škola pro nadané dě ti, ale já to nechá pala.
>> Chtě l bych se vá m omluvit, že jsem vá m víc nepomohl.
Mů že bý t, že vá s takříkajíc uchová vá pro ně koho jiné ho? Nebo
si myslí, že se vrá títe do Mü llerstrasse? Neurolog
>> Netuším, i když jednou o Axelovi řekl: Milovat v zastoupení, to jde, spá t s ně ký m taky, ale v zastoupení si ně koho vzít,
to nejde. Do Mü llerstrasse se nevrá tím nikdy, to radě ji až do
konce života zů stanu sama.
>> Vě dě l jsem, že odpovíte takhle. Je mi líto, č ím prochá zíte a
pravdě podobně ještě budete muset projít, ale jednou bude
zase i pro vá s svítit slunce. Mě la jste krá sné dě tství, to cítím,
je to tak?
>> Ano, moc krá sné , moje maminka byla ná dherná a inteligentní žena, mů j otec mě l smysl pro humor a ani jeden nebyl
materiá lně založený. Markus mi jednou varoval před lidmi,
kteří měli špatné dětství.
>> Měl pravdu. A rodina vašeho bývaleho manžela?
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>> Ach, jednou chtěla jeho matka na delší dobu přiject, ja
jsem řekla, jenom když nepojedeš pryč, on jim řekl, že já to
nechci a jeho bratr mě na telefonu už jenom, ty krávo, tituloval.
>> To je příšerné. Chtě la jste dě ti?
>> Ano, ale mů j bý valý muž říkal: Dě ti? Jenom když mi podepíšeš, že nejsou moje.
>> To je to nejhorší, co jsem kdy slyšel. On byl nebo je
duševně chorý. Je možné , že freudiá n tu lé kařku znal? Neurolog
>> Ano, urč itě . Kdysi pracovala v Rosenbergu. A mů j
ně kdejší manžel ji znal taky.
>> Neuvě řitelné . A je možné , že freudiá n chtě l, abyste vě dě la,
že byl u Detlefa? Neurolog
>> Velice pravdě podobně ano, jednak taky vě dě l, že to
u Detlefa nevyjde, potom samotná ta ná vště va... Přišel ten
den, kdy jsem tam vlastně nemě la bý t, ani nebyl žá dný pá dný
dů vod, abych přišla. Když mu Fritz otevřel dveře, urč itě mu
řekl nebo naznač il, aby mlč el, ale freudiá n přesto řekl:
Dneska je ale pondě lí. Nebo pá tek, to nevím, každopá dně to
řekl tak, že jsem to slyšela a přirozeně jsem poznala jeho hlas.
To je hodně zlé , vě dě la jsem, že mů j ex by to nedoká zal sá m,
tolik zlé ho mne potkalo. A pak freudiá n při terapii řekne: Doká žete si představit, že za tím vším stojí vá š bý valý manžel?
>> Tehdy jste samozřejmě odpově dě la ano. Neurolog
>> Ano.
>> Už jste ně kdy ně co podobné ho zažila? Neurolog
>> No prá vě , to bylo taky tak podobně , ten muž o mě vyprá vě l
nepravdy, ale ani tehdy to nefungovalo.
>> Ví to freudiá n? Neurolog
>> Víc než to, on byl tím mužem v pozadí.
>> Vy jste tomu muži řekla ně co ošklivé ho, bylo to
v zač á tcích terapie? Neurolog
>> Ano. On taky smě šoval terapii s lá skou.

>> To snad není pravda. Jak je to s Havlem a Kischem?
>> Ach, to je jiná kapitola.
>> Mě l si vá s Havel vzít? Neurolog
>> Moje nevlastní sestra to chtě la, líbilo by se jí, stá t blízko
první dá my ve stá tě .
>> A Kisch? Je to myslitelné ? Neurolog
>> Beze všeho, moje maminka v době , kdy jsem přišla na
svě t, pracovala v Lucerně . Rozumě la si velice dobře se šé fem,
tedy Havlový m tatínkem. To mi vyprá vě la moje teta. Maminka
byla neobyč ejně krá sná a chytrá .
>> Tomu vě řím hned. Proto jste si Havla nemohla vzít, protože jste možná jeho nevlastní sestra?
>> Tak jsem to ještě nikdy nevidě la.
>> Já si to nemyslím. Ale pravdě podobně jste Kischovou dcerou. Jak vy píšete a vaše pozorovací nadá ní, vě tší, než si sama
uvě domujete. Jak píšete o tě ch ptá cích, moc krá sné , skvě le
jsem se bavil. A kdo je Anatev? Neurolog
>> Dě kuji. Velký č erný pes. Ze sousední zahrady.
>> Jak jste o ně m v tom příbě hu psala, že je tak mírný –
ná dhera. Neurolog
>> Jeho mírnost je opravdu ú žasná .
>> Ten brouk by chtě l bý t taky takový. A vy? Anatev si vá s
všímá ? Neurolog
>> Ne, ten si nevšímá nikoho.
>> Doká ži si představit.
>> Rá da bych byla stejně mírná jako on.
>> Poradím vá m: kdykoli si budete přá t bý t jako on, myslete
na ně j, on vá m pomů že. Neurolog
>> Dě kuji, to udě lá m.
>> Často jsem si představoval, jak tam sedíte, pletete nebo
há č kujete a nechá pete ten sex s mrtvý mi.
>> Ano, trvalo to dlouho, než jsem pochopila.
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>> Pokrač oval jsem ve vašem smyslu dá l a představil si, jak
si pomyslíte: A kdo ten sex s mrtvý mi zaplatí, taky VZP?
>> Tedy, pane doktore, vy jste ještě horší, než já , zasmá la
jsem se.
>> Nebo když píšete, jak vá m řekl: Už ti nevě řím, že mne miluješ. Píšete, že jste jej nikdy nechtě la přesvě dč ovat o opaku.
To taky souhlasí, je to vaše logika, vaše trochu autistická logika – moc krá sné . A jak to bylo, když freudiá n od Detlefa
odešel?
>> Ach ano, zeptala jsem se, kdo to byl. Oba najednou řekli:
Nikdo. Já přirozeně řekla, ně kdo to byl, ach tak, no, pak už
vím. Co ty víš, řekl Fritz. Jen tak přes rameno, mě lo to znít velice urá žlivě . Zně lo. Jen kdo to byl, jsem řekla já .
>> To se ale vylekali, pravda? To nemě li dě lat, bylo to špatně . On
>> Víc než to. Bylo to zlé .
>> Napište to. Neurolog
>> Ale já potřebovala pomoc a nikdo mě nepodpořil.
>> Přesně tak, potřebovala jste pomoc, a kde byl freudiá n?
>> Ten tady nikdy není, když potřebuju pomoc.
Za vším stojí freudiá n, on se skuteč ně pokusil mů j ž ivot manipulovat. On byl tím muž em ve stínu. Ach bož e. Zneuž ití? Vymý vá ní mozku? Se mnou ne. Freudiá n mi vž dycky připadal
zá hadný, zů stal pro mne takový dodnes. Co udě lal, to bylo
opravdu zloč inné . A hloupé , jiné slovo mne nenapadá , hloupost, hranič ící se zloč inem. A ještě smě šné. Osobně si myslím,
ž e je lepší falešnou ná klonnost psychopata neakceptovat.
Takový způ sob zneuž ívá ní nikdo nepotřebuje. A kdo ji přijme,
tomu zaruč uju, ž e za ni bude muset dlouho platit, mentá lně a
emocioná lně .
Co vymá míte podvodem a lstí, to není vítě zství.

Nejradě ji bych napsala do Rosenbergu: Nevě domost dě lá z
č lově ka nejen hlupá ka, ale také zloč ince. Co má te z toho, ž e
mi nevě říte mů j PTSD? Ano, jen se zbavujete zodpově dnosti.
Jste smě šní.
Zapírá m, fantazíruju, zamilovala jsem se do své ho psychologa! Ano, jednou jsem tomu jisté mu pá novi ̌rekla:
>> Nechci, abys byl psychologem. Ale to urč itě nikomu
neřekl.
Proč ? Protož e o jedinou moc, kterou nade mnou, jak vě ří,
coby psycholog má , by mou pozná mkou přišel. A má pravdu,
o svou moc, kterou si v té to společ nosti tak tě ž ce vybojoval,
musí bojovat dá l. Že jsem v ně m vidě la jen kamará da, to mu
bylo má lo, jinak se mu lidi neustá le hluboce klaní, jako psychologovi nebo jako dobré partii, což ode mne, jak dobře
vě dě l, č ekat nemohl. Moje moc pramení z toho, č eho on ještě
nedosá hl, totiž zralosti. A to vyvolá vá vá š obdiv, co se tý č e
mý ch sprá vný ch otá zek. Nechtě li jste, aby se vá m to ně jaká
pacientka odvá ž ila takto kvě tnatě říct – otevřeně jsem to
neřekla, taky to nebyl mů j ú mysl, jen mé sebevě domí, které je
dá l, než vaše, sorry, o to jste mne také chtě li připravit, jako
o poslední zbraň ? Má svoboda nebo zbraň moci – ve vašich
oč ích bezmoci – ̌ríct: >> Miluju pana Wilhelma. Tady jste
triumfovali, O. K. Konvence vá m také dá vají za pravdu.
V oč ích dnešní společ nosti je slabý, vydíratelný, zranitelný a
ohebný, kdo miluje. Mý líte se a opak je pravdou. Člově k
přerů stá sebe sama. A co jsem udě lala s koulí, kterou jste mi
připevnili na nohu? Odhodila ji. Pan Wilhelm by mi při své
nezralosti nemohl kromě materiá lních vě cí nabídnout nic.
V lé tě bych se vá s byla rá da zeptala, zda mi pomů ž ete
s nejtě ž ší otá zkou, jakou jsem ̌rešila: jaký je ten fantastický
vztah k panu Wilhelmovi? Dnes odpově ď zná m: Na
nejrů zně jších roviná ch, na který ch jsem se s ním setkala, mi
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trošku vyhovoval, ale hned taky vzal do zaječ ích. To bylo v
rovině Focusu. A to už taky dá vno ně koho poslal napřed, kdo
si se mnou mě l špinit ruce. On ne, muž v pozadí se nikdy neuká zal a zů stá vá v pozadí doposud. Jeho chyba, pokud se mnou
vů bec ně kdy mě l ně jaké ú mysly. A pokud ne, je to zneuž ití –
etiky, hypnó zy, terapie, lidské hrdosti a přá telství. Zneuž ití,
které musí připisovat sá m sobě . Ne já jsem byla tou obě tí, to
on. A sice v zá vislosti na systé mu, proti které mu by se v té to
společ nosti mě lo vlastně bojovat. Hodnoty, pozná ní, to na ně j
ještě č eká . Když je akceptuje, pozná celý rozsah svý ch chyb.
Přeji mu k tomu hodně ště stí.
Ale... Nedostatek lítosti nebo pocitu viny. Nedostatek pocitů
nebo ohledů na ztrá ty, bolest a utrpení obě tí. Smě řová ní k bytí
bez ú č asti, vá šně , citů a empatie. Tento problé m se obvykle
projevuje pohrdá ním obě tmi. Takoví prostě pá ni psychopati
jsou!!! Teď taky vím, co za vý raz jsem vidě la tenkrá t
v oč ích té bestie. Strach vraha, které ho chytili. Co si pamatuju, cítil potřebu vidě t mne trpě t. Je to vrah, chtě l udusit mou
duši. Nezdařilo se mu to.
Jednou jsem si vytvořila soupis mož ný ch reakcí, co bych freudiá novi mohla ̌ríct, kdyby zavolal. Teď jsem přidala další:
>> To je hezké , že volá š, to ukazuje zralost.
Pokud se zeptá , č í? Pak ̌reknu: >> Tvou a mou.
Indoktrinace, to je deviza, kterou ž il. Indoktrinace – masivní
ideologické ovlivň ová ní.
Neurolog: >> Co byste mu tolerovala politicky? CSU?
>> To už by byla hranice.
>> A sex?
>> Jeho přítelkyně sice vyprá vě la, že má herpes,
ale to já obč as taky.

>> Skuteč ně by jste si přá la s ním spá t v solá riu?
>> Blbost, to už by jej muselo napadnout ně co krá sně jšího.
Například vý let do Garmische.
>> Jak je to vů bec se sexem? Neurolog
>> Nic, už rok jsem s niký m nespala.
>> Doká žete to ještě vydržet? Neurolog
>> Jasně . Zase vá s dostal. Promiň te, že to tak formuluju.
Psychopat doká ž e podvé st kohokoli.
>> Na tuhle vě tu jsem č ekal, mne nikdo nedostal. Vy jste moje
pacientka, moc milá . Myslel jsem, že až budu v dů chodě ,
mohli bychom se setká vat dá l.
>> Prima. Zavolá vá m? Zavolal?
>> Ne, já sá m posuzuji, co vidím. Mne nikdo nedostal, je to
jen tak, že je to ten nejkrá sně jší milostný příbě h, jaký jsem kdy
slyšel. Co jste říkala, že trvá už sedm let? Neurolog
>> To je prá vě to, já nevím, v poslední době si myslím, že trvá
už deset let, možná dé le. Ale nejsem si jistá .
>> Vyprá vě jte.
>> Myslím si, že jednou navštívil mé ho šé fa, to bylo, když
jsem se rozhodla, že se nechá m rozvé st.
>> Co jste tenkrá t řekla?
>> Že mi připadá hrozivý.
>> To není tak zlé , doká žete ten pocit prožít znovu? Neurolog
>> Beze všeho!
>> Sama jste se lekla té rychlé odpově di? Neurolog
>> Ano.
>> Promluvil instinkt, poslechně te jej a všechno bude dobré ...
To ale muselo bý t hned po Kašmíru. A potom? Jak č asto jste
se vidě li?
>> Ano, chtě l se mnou tehdy o Kašmíru mluvit, ale já už se
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jsem se s ním potkala. Nikdy jsem ho nepřevá dě la, nechala
jsem jej v té rovině , ně co podobné ho jsem ještě nikdy neslyšela.
>> Není to docela normá lní, ale pokud jste si myslela, že jste
šílená , to nejste. Pro vá s to byl vždycky ochranný štít. A před
sedmi lety? Neurolog
>> To mne chtě l dokonce doprovodit domů .
>> Co jste řekla? Neurolog
>> Není třeba. Proč mi to neřekl při terapii, to nechá pu.
>> Mě l strach, že odejdete. Neurolog
>> A teď ho má m rá da.
>> Jaký je to pocit? Myslím, co jste například cítila, když
odešel z interny? Neurolog
>> To je zvlá štní, řekla jsem si, mě la bys přece bý t š̌tastná ,
ale takový pocit se nedostavil.
>> A další setká ní? Neurolog
>> Podobná .
>> Jakou má barvu oč í?
>> Svě tle hně dou.
>> Gratuluji vá m, teď jste si zasloužila polovinu domu. Co
dě lá te se svou ná klonností k ně mu?
>> Nerozumím. To odmilová vá ní mi trvá moc dlouho, mě l
tehdy v hodině ve třech říct ztrať se, to by bylo nejlepší.
>> On ale dě lal, jako kdyby jste se vídali dá l. Neurolog
>> No prá vě .
>> Co s tím udě lá te?
>> Poč ká m, až mi řekne ztrať se.
>> To neudě lá nikdy. Neurolog
>> Jednoho dne to bude muset říct.
>> Neřekne. Neurolog
>> Ale ano, udě lá to, o to se postará m.
>> Jak toho chcete dosá hnout?

>> Pů jdu mu na nervy, dokud to neřekne.
>> Nevě řím, že to udě lá , ale řešení je to krá sné . Mě la byste
řešení také pro ně j?
>> Ano, docela jednoduché , mě l by si odpustit.
Protož e kdo doká ž e odpustit sobě ,
doká ž e odpustit i druhý m.
>> To je geniá lní. A vy, prominula byste mu? Neurolog
>> Já mu nemá m co promíjet. Musela jsem žít v té boudě , kterou mi na deset let zavařil. Nebrala jsem to osobně , ale že mi
neřekl, že je to on...
>> A Markus, je tam ně co intimního? Neurolog
>> Ne, nic.
>> On se vá m vydal napospas – co vá m říkal o tě ch lé kařích,
to nesmě l. Neurolog
>> Proč to dě lal? Ptala jsem se, proč to dě lá . Pravdě podobně
vě řil mé mu bý valé mu.
>> Chtě l by, aby jste proti ně mu ně co podnikla. Neurolog
>> Jak? To nikdy neudě lá m, proti jeho prá vnímu oddě lení
mů žu jenom prohrá t.
>> Ale on by chtě l, abyste mu domlouvala a vyč ítala. Neurolog
>> Na to si musí najít ně koho jiné ho, pro mne je to moc komplikované .
Co č lově k miluje, musí umě t také propustit...
Vrá tí-li se to, je to tvoje...
Nevrá tí-li se, nikdy ti nepatř ilo.
>> Rozumím, ale on je zvyklý, že lidé dě lají to, co chce on.
Neurolog
>> To vě řím, ale já to nedě lá m, je dospě lý muž a musí sá m
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>> Umíte si představit že prá vě chce, abyste mu nadá vala?
>> Ale ano, umím, ale nebudu to dě lat, nejsem jeho má ma.
>> Přesně tak. Takže byste si doká zala pomoci, kdybyste se
odmilovala? Neurolog
>> Ano, ale možná to přejde i tak, jen mi přijde, že to trvá
moc dlouho.
>> Ve škole byl také . Neurolog
>> Souhlasí, tehdy jsem řekla, že je mediá lním psychologem.
>> Tedy jste jej mnohdy poznala? Neurolog
Rozum vidí lecjaký nesmysl.
Mnohý z toho př ehlé dnout je rozumná rada.
>> Souhlasí, a když jsem ten den přišla domů , R. se mě ptal,
co bylo ve škole. A já si pomyslela, co to má bý t? Blá zní?
A bylo to pryč .
>> A všichni si myslí, že lžete, přitom postupujete tak
sprá vně . Chtě l by, abyste mu vyč ítala – a co udě lá te vy? Byla
jste ně kdy u Kaye v Nietzschestrasse? Neurolog
>> Ano, ale nebyl doma. Ať si myslí, co chtě jí, já nemů žu, nemohla jsem jednat jinak.
>> Jak dlouho už jste bez sexu? Rok? Mů žete ještě poč kat?
Neurolog
>> Samozřejmě .
>> Tak to udě lejte, je to pro vá s lepší.
>> O. K.
>> A to řešení pro ně j, aby si sá m odpustil, to je geniá lní.
Pořá d ještě vá s nechá vá sledovat? Neurolog
>> To ano, ale já to nená vidím, protože si pak myslím, že
blá zním... Ano, docela jednoduché , musí si doká zat odpustit...
ale...

>> Jaké ale?
>> Má kolem sebe ty nejlepší psychology, proč mu nepomů žou?
>> Nevíte, že ve vě cech lá sky nedoká ží psychologové pomoci
nikomu? Neurolog
>> Ne, to nevím.
>> Teď už ano, psychologové pomá hají, ale chybně . Má jen
dvě možnosti: Buď se nauč í řeč racků nebo bude neš̌tastný.
Neurolog
Krá sné na psaní je, ž e v sobě spojuje dvě radosti:
mluvit sá m a mluvit k davu.
>> To ho radě ji nauč ím racč inu.
>> Doufejme, že to doká že, mě l bych z toho radost i za ně j.
Neurolog
>> Tak tě žké to není, to už jsem mu řekla.
>> Jakže?
>> Ano, on už chtě l bý t jako já .
>> Kdy? Neurolog
>> Když byl u mne.
>> Řekla jste mu, že na to nemusí bý t psychologem? Neurolog
>> Ano, to jsem řekla.
>> No, vidíte, vy chcete, aby vů bec psychologem nebyl a
v Rosenbergu to chtě jí vidě t tak, že jste se zamilovala do ně j
jako psychologa. Neurolog
>> Přesně tak. Takový nesmysl.
>> Vzpomíná te si, jak jste mi vyprá vě la, že jste pracovala u
jednoho dlouholeté ho přítele, který je k vá m teď tak zlý ? Je to
ten Detlef? Neurolog
>> Ano.
>> Tehdy jste řekla, co vá m asi musel udě lat, že je k vá m tak
zlý. To jsem poprvé zpozorně l. Myslel jsem si, tady je její pro-
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>> Ale zrovna tak to bylo s Axelem, mimo to: Já nezač ala, to
on sá m. Ještě jsem řekla, že to zná m jen obrá ceně .
>> To jste mu řekla? Víte, proč nechtě li, aby jste šla do
Rosenbergu podruhé ? Neurolog
>> Netuším, nebylo místo č i co.
>> Nechtě li, aby jste panu Wilhelmovi řekla, že jste ho vidě la
u své ho přítele.
>> Blbost, on přece mů že chodit, kam chce, já mu to nemů žu
zaká zat. To jsem mu řekla.
>> Popsala byste mi ještě jednou tu scé nu u Detlefa?
Když jsem to udě lala, ̌rekl: >> Detlef vá m nemě l říkat, že jste
lhá řka, a jak to pů sobilo na vá s? Celý ten rozhovor? Nevidíte
ten rozpor? Neurolog
>> Je mi líto, ale on mů že jít, kam se mu zachce.
>> To ano, ale jak jste mohla to setká ní v Rosenbergu zapracovat, to nechá pu.
>> No, já se jen divila, proč mi neřekl, že mne zná . Jinak nic.
>> Kdy?
>> Ach tak, vy myslíte v Rosenbergu? Ne, teprve po rozhovoru s Detlefem.
>> Teď chá pu, a předtím? Totiž prá vě v Rosenbergu? Neurolog
>> Ale ano, každý den před spaním, ale ú vahy pokaždé
skonč ily asi takto: Na to stejně nepřijdeš. A ná dherně jsem usnula.
>> Nikdy jste se ho neptala? Neurolog
>> Ne, byl to jen pocit, nic víc, nemě la jsem pro to slova.
>> To je pro lidi s PTSD typické . On se vá s bojí. Ale při té hodině ve třech... Neurolog
>> Možná , ale proč , proč mne nenechal na pokoji po té terapii, to bylo všechno O. K.
>> Nemů že, miluje vá s. Neurolog

>> Tomu nemů žu vě řit, proč nepřijde?
>> Ublížil vá m, stejně jako ten přítel, u které ho jste pracovala, proto k vá m byl tak zlý, a zrovna tak je to s ním.
>> Ano. Tak to jsem z toho ještě vyvá zla docela dobře.
>> Sprá vně . Příliš mnoho vá m řekl a příliš mnoho udě lal
špatně . Tolik toho vyprá vě t o lé kařích, to nemě l. Ostatně : vy
jste je vá žně tou terapií zahnala do kouta. Aby se pacient
bě hem hodiny díval na hodinky, to je pro každé ho psychologa
ta nejvě tší urá žka. Neurolog
>> Ano, já vím. Dě kuji, jsem rá da, že to vidíte takhle. Co
pořá d chtě li?
>> Hledají ten vztek ve vá s. Pravdě podobně je to ještě horší,
když řekne, že vá s miluje, pak jsou lidi ještě rozzlobeně jší a
nestydatě jší k vá m. Neurolog
>> To mů žou hledat dlouho. Já nejsem ani zahořklá . A proč
se do toho míchá i on? Tak to bude, mnohdy mi vý smě šně
říkali, že si šlapu po ště stí.
>> Proč se podílí i on? No prá vě , nezná ještě vaši řeč . Když
se ji nauč í, bude to ta nejkrá sně jší milostná historka, jakou
jsem kdy slyšel. Mohla jste ještě zřetelně ji říct, že se vá m jejich metody terapie nelíbí. Rozkošné , jak jste vyžadovala tu
hodinu ve třech. Neurolog
>> No prá vě , já dokonce vě řím, že umí č esky. Jen si musí
zvyknout, že jej lidi milují pro ně j samé ho.
>> Ne lidé , vy!
>> Ach tak, já .
>> Co řekl, když jste mu řekla, že se vá m nejlé pe líbí jeho
nohy do O? Neurolog
>> Nebyl z toho zrovna nadšený.
>> Není na to zvyklý, kdy jste se do ně j zamilovala? Neurolog
>> Ně kdy mezi ná mě stím Odeon a kavá rnou v Rosenbergu.
>> Mů žete mi pově dě t, jak to, že jste to vě dě la a pak dokonce
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toho pozorovatele oslovila, jak jste to doká zala? Neurolog
>> O
́ , to nemů žu... Leda bych mě la oč i v temeni hlavy,
jinak si to taky nedoká žu vysvě tlit.
Literatura je umě ní odkrý t neobyč ejné
v obyč ejný ch lidech a obyč ejný mi slovy o
tom ř íci neobyč ejné .
>> Vy jste geniá lní, vaši znalost lidí vá m č lově k mů že jen
zá vidě t... takže mezi křivý ma nohama a rackem jste se zamilovala, a co si o ně m myslíte? Neurolog
>> No, jak už jsem řekla: Je pasivně agresivní a svou nerozhodností dě lá lidi kolem sebe neš̌tastný mi.
>> Dě lá neš̌tastný m sá m sebe. A jak to bylo v tě ch deseti letech? Neurolog
>> Lidi ke mně byli vždycky nestydatí nebo přehnaně zlí,
nikdy jsem si to nezasloužila.
>> Vy, která mluvíte s racky. Co byste mu řekla, kdyby teď zavolal? Neurolog
>> Ach, při té poslední individuá lní hodině , kterou jsem s ním
mě la, jsem mu vysvě tlila problematiku dá lnič ních staveniš̌t. A
on pozdě ji řekl, že by chtě l taky bý t, jako tehdy já ... Tedy se jej
zeptá m, zda už by mi to taky doká zal vysvě tlit. O té hodině
řekl: Taky bych už chtě l bý t tak daleko.
>> Promiň te, ale kdybyste do ně j byla zamilovaná , pak byste
se mu asi chtě la vyprá vě t ně co jiné ho, tehdy ve vaší poslední
hodině . A on řekl, že by taky už chtě l bý t, jako jste vy? Tak
přece jen konkurenč ní myšlení. Neurolog
Co!!?, vykřiklo mé podvě domí, taky jde po mé osobnosti?
Mohli mne muž i vů bec milovat? Pravdě podobně ne, vidí ve
mně vž dycky konkurenta!!!

>> Myslíte, pane doktore?
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>> Ano. Neurolog. A: >> Jak dlouho už to dě lá ?
>> To kdybych vě dě la, já vím jen, že se zná me sedm, ne, deset let.
>> Rozumím, ale to musí souviset s vaším vá leč ný m syndromem.
>> Ano, to bylo myslím v roce 1990. Dě lá dlouhodobou studii? Ta terapie hypnó zou, která selhala, to zavá ní zneužívá ním,
proč mi to neřekl?
>> To je pro ně typické . Vá š rozhovor na interně , to jste spolu
mluvili tak krá sně , nikdo by to nechá pal, zná t se dva roky, ne,
sedm let... dokonce deset. Řekně me, že se zná te po lé ta, jaká
byla vaše setká ní nebo spíš ná sledky, když hovořil s lidmi
kolem vá s?
>> Bylo to zlé , říkali mi kurva, pedofil, vražedkyně , zlodě jka,
nadá vali mi do židovek. Co já vím, myslela jsem, že to
přichá zí od mé ho bý valé ho manžela. Ale postupně jsem
si ujasnila, že za tím nemů že stá t jenom mů j ex.
>> Já s ním o tom ani nemů žu promluvit. Víte, co by řekl?
Neurolog
>> Jasně , že se mnou dě lal studii.
>> Přesně tak. Znají se ti dva? Vá š ex a on? Neurolog
>> Ano, on u ně j byl, přestože jsem mu to zaká zala.
>> Co řekl? Neurolog
>> Že si to chtě l poslechnout taky z druhé strany. Mů j ex pak
všude vyprá vě l, že žá dný PTSD nemá m a že mi nevě ří ani
v Rosenbergu.
>> To je ale hrozné , víte, co to je? Neurolog
>> Zneužití, já mu zaká zala k mé mu ex chodit.
>> To snad není pravda, musel tam jít, aby vá m mohl zodpově dě t, že už k ně mu chodí dlouho.
>> Pravdě podobně . Taky chodí do hospody, ke stolu kamará dů mé ho bý valé ho muže.

904 >> Co udě lá te teď , když už to všechno víte?
>> Nic, už toho pá na nechci nikdy vidě t. Jen ať zmizí z mé ho
života.
>> A to je to, o č em vě řím, že to neudě lá , miluje vá s. Neurolog
>> A tomu má m vě řit?
>> Ano. Lhala jste v té hodině ve třech? Neurolog
>> Ne. Myslím si teď , jen mezitím už vím, co bych řekla, kdybych musela říct, jak dlouho se zná me. Ně jak mi to připadá ,
když se to, co jsem potlač ila, zase objeví, zmizí to, když o tom
nemluvím. A lidi kolem mne si myslí, že lžu, ale já nelžu.
>> Přece jste mu o mě síc dřív na interně vyprá vě la, že ho
zná te sedm let. Neurolog
>> To ano, ale pokud to s tě mi dvaná cti lety souhlasí, tak
jsem i tam řekla ně co špatně .
>> Před dvaná cti lety, to ale bylo, pokud to souhlasí, hned po
Kašmíru. Vyprá vě la jste to tehdy ně komu?
>> Ano, jednomu milé mu kolegovi jsem řekla: Prodě lala jsem
vá lku, ale nemů žu o tom mluvit.
>> A ten kolega to řekl dá l. Neurolog
>> Pravdě podobně .
>> Je to ten problé m?
>> Ano, možná .
>> Je to horší, než jsem si doká zal představit. Pokrač ujte,
ono už se to rozuzlí. Myslel jsem, že jste se dostala k jiné mu
problé mu, když jste u mne byla poprvé a vyprá vě la, že ten
přítel, u které ho teď pracujete, se vá s tak pokouší deptat. Že
vá m udě lal ně co zlé ho. Tehdy byl ve hře taky freudiá n. To ale
teď víte. Neurolog
>> Ano... Ale...
>> Jaké ale?
>> Nikdy jsem se sama sobě nezpronevě řila.
>> Napsala jste to?

>> Ne. Co má m dě lat? Nenapsala.
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>> Ten pá n tady chodí a vyklá dá , že jej milujete. Nebo že on
miluje vá s. Neurolog
>> Mů že vyprá vě t co chce, Markus B. ví, jak to bylo.
>> Já to taky vím, ale ten Ehrlich, co to je za č lově ka?
>> Tvá ří se, že stojí při mně , ale já mu nevě řím ani slovo. Jen
jsem v Rosenbergu nikoho nemě la.
>> Vždycky si držte vě tší odstup. A ... Neurolog
>> A?
>> Hrozivý, to jste řekla, když jste ho vidě la poprvé . Možná
byste to mohla pojednat jako s tě mi peně zi. Vrá tit se zase na
zač á tek, k ú plně prvnímu setká ní?
>> Ano. To udě lá m, dě kuji.
>> Všimla jste si, že freudiá n bě hem hodiny ve třech neřekl,
co tak slý chá vá . Neurolog
>> Komické , pravda?
>> Ano, moc, neuvá dí žá dný příklad, protože o vá s sá m
vyprá ví nepravdy, to by si musel podat sá m sebe.
>> Souhlasí, nejspíš. To není tak zlé , doma mi vyprá vě l horší
vě ci, které pak nedodržel. Kromě toho je mi jedno, co si o mě
myslí Detlef.
>> Ostatně , když lidi říkají přirozeně , je to vždycky podezřelé .
Co vá m nejvíc vadí na slibech, které vá m dal? Neurolog
>> Že mne nedal dohromady s Maximiliá nem.
>> Takže nic materiá lního?
>> To skuteč ně ne. Mů že mít prachů , kolik chce, to je mi
jedno. Musí bý t lidský.
>> Maximiliá n pravdě podobně taky chce, aby vá s přivedl a
on se na ně j z té hož dů vodu zlobí. Neurolog
>> Možná , mnohdy pochybuju, že mu to freudiá n řekl.
>> Já má m taky své možnosti, Maximiliá n se to dozví. Jak jste
se v Rosenbergu rozlouč ila? Zá leží na poslední vteřině . On
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>> S tím nemá m problé m, vím, co myslíte. Když jsem
v Rosenbergu byla poprvé , jeden spolupacient mne urazil.
Když odchá zel, řekl: Dej na sebe pozor, dě vč e. Odpově dě la
Když lidé vlastní bohatství,
není to nic špatné ho.
Špatné je, když bohatství vlastní je.
jsem: Ne, když jsi v mé blízkosti, a jeho ruku jsem nechala nedotč enou trč et ve vzduchu. O té hle reakci freudiá n ví, č asto
říkal, že by to nedoká zal udě lat lé pe. Podobně jsem nechala
stá t jeho, když jsme se vidě li naposled – ostatně beze slov.
Vyhnula jsem se mu obloukem.
>> A pan M.? Je to ten, který o vá s napsal, že jste se velice
špatně stavě la k tě m hudebním ná strojů m? Neurolog
>> Ano.
>> Myslel jsem si to. Vů bec vá s nedoká že odhadnout, nic
z toho, co o vá s píše, nesouhlasí. Neurolog
>> Například?
>> Všechno, ale nejvíc mi vadí, že si myslí, že ho neprohlé dnete. Musela byste bý t skuteč ně velice omezená , kdyby
jste neprohlé dla jeho terapeutická opatření, tý kající se vaší
osoby. Co s vá mi dě lal, to jsou všechno nesmysly. Neurolog
>> Prima, dě kuji. A ještě ně co, když R. ještě pracoval, přišel
domů s teorií, že se žena nemů že rozvé st, pokud to muž nechce.
>> Kdy to bylo?
>> Před Kašmírem.
>> Aha, rozumím. Pak je to ještě horší. Ta schů zka byla
s Tobiasem S.? A Maximiliá nem jako šé fredaktorem? Ještě
ně co: freudiá n tedy ví, že jste ho u své ho přítele vidě la. Kdy
jste o tom mluvili? Neurolog
>> Když byl u mne na več eři.

>> Co říkal? Neurolog
>> No, že tam byl. Zda se na ně j kvů li tomu zlobím.
>> A co jste řekla?
>> Že mu to nemů žu zaká zat, kam pů jde, to je jeho vě c.
>> A jak to přijal?
>> Tak ně jak s ulehč ením. Nerozumím tomu, vždycky jde tam,
kde jsem já .
>> Taky do Rosenbergu vá s poslali kvů li ně mu. Neurolog
>> Cože? To je přece neslý chané , to je ně jak nelegá lní.
>> Jenže on to schová vá za lá sku. Neurolog
>> To dě lal taky Axel. A nefungovalo to.
>> Vy nemá te obdobu, to by už mě l po tě ch letech vě dě t. On
>> To taky říkal.
>> A co teď říká Tobias S.?
>> Že freudiá na nezná .
>> Typické .
>> Ano, on mi ho představil. Teď jsem Tobiasovi řekla, že
jsem se zamilovala do své ho psychologa, ale to dě lá spousta
pacientek. Nevím, proč jsem to řekla.
>> To je dobře. Jdete prostě sebou na led, ale nezů stanete
dlouho. Na nos spadnou oni, ne vy! Víte, proč freudiá ny
nemá m rá d? Protože míchají lá sku s analý zou. Ně co takové ho
by se mě lo zaká zat.
Ta zá lež itost s Detlefem. Až dnes jsem ji zapsala do své ho deníku, protož e dosud jsem ji potlač ovala. A když jsem ji na
psala, nevě dě la jsem, č ím má m bý t šokovaná dřív. Skuteč ností, ž e freudiá n prochá zí mý m ž ivotem a zanechá vá stopy, se
který mi nevím co si poč ít, nebo potlač ová ním jako takový m.
Ne, ně co takové ho, to zachá zí příliš daleko!
Jednou, když jsem mu vyprá vě la, ž e na mne Detlef štve svou
uklizeč ku ohledně mé ho zevně jšku a vlasů , řekl freudiá n:
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908 >> Pravdě podobně to dě lají, protože č asto vyprá vím, jak
krá sně se vždycky oblé ká te.

NEUROLOG, ZASE JEDNOU
>> Vzpomíná te si, v poslední zprá vě z Rosenbergu stojí ně co
o hypnó ze.
>> To ano, ale nevím, co tím mohli myslet.
>> Kdy jste se dostala do spojení s hypnó zou?
>> V Rosenbergu? Jedna pacientka to u mne zkusila.
>> Vy se třesete, je vá m ta vzpomínka nepříjemná ? Neurolog
>> Ano. Přes Axela jsem se dozvě dě la, že je možné zhypnotizovat č lově ka, který k tomu nedal souhlas.
>> Vá s od nyně jška nebude moci nikdo zhypnotizovat, jedině
lé kař, tedy já . Já ale odchá zím do dů chodu a vezmu si to
sebou. Opakujte to.
>> Mne mů že zhypnotizovat jedině lé kař.
>> Tak je to sprá vné . A proč ve své zprá vě pořá d píšete:
V tomhle mě stě musejí existovat ještě jiní psychoterapeuti?
>> To je poslední vě ta mé ho manuskriptu, kterou č etl.
>> A cítil se osloven? Neurolog
>> Ano, pravdě podobně . Dokonce jistě , u mne doma to formuloval stejně .
>> Má te ně jaké č íslo? Vždyť víte, urč ité jedno č íslo.
>> 27.
>> Bude vá m 27. špatně od žaludku. Využijte toho, když vá m
bude špatně , přestaň te kouřit! Ale když to nedoká žete, nebude
tak zle, mů žete se svobodně rozhodnout. Neurolog
>> Já už kouřím mé ně .
>> Taky to říkal. Neurolog
>> Ale proč píšou o té hypnó ze až teď ? Já
>> Protože byste freudiá novi pě kně zavařila, kdyby jste mluvila o Axelovi. Tak z vá s udě lají zamilovanou pacientku, pak
vě dí, že už nepřijdete. Přesto si myslím, že freudiá na už
v Rosenbergu nechtě jí a byli by rá di, kdyby byl pryč . A vy
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sama mu také ještě říká te, aby z Rosenbergu odešel. Neurolog
>> Proč bych mu zavařila?
>> Protože se ti dva znají. On s vá mi terapii dě lat nesmě l, to
je vše. Ještě ně co k té hodině ve třech: Nedivila jste se, že hovoří o společ né budoucnosti? Neurolog
>> Ano, zvlá štní, pravda?
>> Ještě se uvidíte.
Mož ná si vů bec neumím představit, co musí freudiá n prodě lat,
je mož né , ž e by si pachatelé mnohdy museli prodě lat víc, než
ú dajné obě ti? Mě lo by to tak bý t vž dycky, jen si v jeho
případě přeju, aby získal víc odvahy a mohl se mnou mluvit,
protož e potřebuju jeho pomoc – je toho moc, neprojdu tím,
tak silná nejsem. A jsem si jistá , ž e by tím pomohl taky sobě .
Všichni si mysleli, ž e jsem silná , zvlá dnu to sama, kromě toho
bylo velice pohodlné nevidě t, jen se vé zt. Jenž e já tak silná
nejsem, jak taky, odmítala jsem tuhle společ nost, orientovanou na vý kon, takž e jsem se nemohla nauč it intriky a lž i, které
jsou tady pro přež ití nezbytné . Jsem slabá – v mý ch a také ve
vašich oč ích. Říká te ně co jiné ho. Přesto, chybí mi síla bojovat, odvaha a chuť, ne, nebudu bojovat, protož e pak bych musela akceptovat vaše pravidla hry a prá vě to neudě lá m. A ještě
ně co, se slabšími protivníky jsem nikdy nebojovala.
O svatodušních svá tcích přece jen krá tký okamž ik v televizi –
zosobně ná nená vist.
Šťastný č lově k je ten,
který své ho prá vě prož ívané ho ště stí dosá hl sá m.
MIKULA
́Š
>> Nechceš jít na kafe?
>> Ne, urč itě ne. Polož ila jsem.

Byl krá tký, ten telefoná t mezi mnou a R. Že zavolá na
Mikulá še, to je nestydatost. Obrovská nestydatost!
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A POKRAČUJEME S NEUROLOGEM
>> Proč například se freudiá n schová vá za maskou milence,
když jsem pro ně j jen případová studie?
>> To je pro ně prá vě typické , co myslíte, proč nemá m rá d
Freuda? Neurolog
>> Hm, já taky ne.
>> Hezky si to představuji, jak sedíte v té kavá rně , pletete a
vysvě tlujete, když se vá s ně kdo zeptá , co to znamená , je-li
jeden z lé kařů nekrofil. Víte, že freudiá ni také mají jistou
chybu, totiž že dodá vají hned také oč eká vanou odpově ď . To
mů žete od té to chvíle také využít. Co byste odpově dě la, kdybych se vá s zeptal: Považujete za možné , aby se freudiá n bá l,
že byste mohla mít sex s dě tmi?
Je-li nená vist zbabě lá ,
vydá se do společ nosti
maskovaná za spravedlnost.
Arthur Schnitzler
>> To je přece absurdní. Je to blbec, kromě toho byl přitom,
když vznikl ten blá znivý ná pad s dě tský m pornem.
>> Jste si jistá ? Neurolog
>> To je prá vě to, nejsem si jistá , ale ten več er se tolik mluvilo o ně m a o jeho sestře, a pamatuji si scé nu, trochu
zastřeně , stojí tam ve dveřích... Nebo Axel se svý mi pohledy
na svě t, které nebyly jeho. Popírá holocaust.
>> Je to horší, než jsem č ekal, už jsem si to myslel, když jste
mi vyprá vě la o tom příteli, který se po 30 letech promě nil.
>> Ano, to bylo velice ponižující. Jako bych se chtě la vnucovat.
>> Ale až z vá s jednoho dne bude pá r, bude to ten
nejkrá sně jší milostný příbě h, jaký zná m. Co udě lá te se svý mi

pozná mkami? Neurolog
>> Uložím je u advoká ta.
>> Notá ř by stač il.
Byla jsem u posudkové ho lé kaře, moc milý, má m dobrý pocit.
Ptal se mne, zda má m přítele. Jasné ne. Moc dobrý rozhovor,
přínosný, jela jsem k ně mu taxíkem a kam?
Do Rosenbergu. Ná hoda?
Pohovor s lé kařem, který mě l rozhodnout, zda má m č i nemá m
PTSD:
>> Kdy jste poprvé slyšela zkratku PTSD?
>> V Rosenbergu.
>> A předtím, jak jste tomu říkala?
>> Vá leč ný syndrom. Když jsem v televizi vidě la veterá ny
vietnamské vá lky mluvit o jejich utrpení, vždycky jsem si myslela, taky bys tam mohla takhle stá t a mluvit o tom, každé
slovo bylo, jako bych je řekla já . Jenom...
>> V tom jste se našla. A ..? Lé kař
>> Ale nemohla jsem si to dovolit, já přece jsem žena, žá dný
vojá k. A neslyšela jsem, že by to mívaly také ženy. Zá vidě la
jsem jim, rozplakala jsem se.
>> Tehdy jste do toho dala celou svou zá vist. A co jste řekla,
když o tom přece byla řeč ? Lé kař
>> No... Mě la jsem to.
>> Kdyby se na to v Rosenbergu ná hodou nepřišlo, mluvila
byste o tom vy sama? Lé kař
>> Ne, už tehdy se mne ptali a to ne bylo už tehdy velice č isté .
>> Na to mů žete vzít jed. A 11. zá ří? Lé kař
>> To už jsem znala své ho neurologa, ten mne takříkajíc doprová zel.
>> Ale co jste cítila? Lé kař
>> To bylo zlé , nejprve obrovský vztek, abych tak řekla, tady
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to má te, nikdo mne neposlouchal. Po 14 dnech pocit satisfakce. Pak se to zlepšilo.
>> Tam jste svů j vztek pohřbila. Lé kař
Má zá vist odešla s veterá ny Vietnamu. A vztek s 11. zá řím.
Lé kař rozhodl: Má m PTSD, jsem ale naprosto schopná prá ce.
Hledat vztek v sobě se uká zalo jako nesmyslný podnik. Tahy
proti mně , které mě ly tento vztek vyprovokovat – laciné .
Babské , nedů stojné č lově ka, které ho jsem mě la milovat.
Vlastně bych jej musela nená vidě t. R. si myslí, ž e jsem posedlá , dé monem, jehož jmé no je B. W. Ten psychopat by se
mě l starat o své vlastní dé mony, není jen smě šný, ale taky
padlý na hlavu... Jeho bá sně – pod psa. Dobeš dokonce řekl,
ž e s nima otravuje v Praze.
Zdravý selský rozum nevidí ani nejhorší zlo,
ani nejvyšší dobro.
Spala jsem, tuším, 22 hodin, sice s přestá vkami, ale tak ně jak
to mohlo bý t. A podívejme, zase se objevilo jedno ̌rešení. Sice
ne v podobě snu, jako vě tšinou, když ně co zpracová vá m, ale
je tady. A sice pobyt v Rosenbergu, ty vý levy vů č i mně , ty
byly podle stejné ho vzoru, jako u Detlefa. U Axela. U lé kařky.
Lidé jsou vů č i mně tak přehnaně zlí, až se musím ptá t, co mi
udě lali. Odpově ď je snadná : NEVĚŘILI, proto si myslí, ž e si
mohou dovolit všechno – vů č i lhá řce. Vž dycky jsem si myslela, ž e potlač uji jen vě ci, související s Kašmírem. Ne, dě lá m
to se vším, co mi přijde trapné nebo neuvě řitelné . A s terapiemi, Axela i freudiá na, jsem zaž ila neuvě řitelné vě ci. Teprve
teď si vzpomíná m, jak jsem č trná ct dní mě la strašný strach, ž e
zavraž dím R. Tohle i podobné mi vsugerovali. Když už na
100 procent vím, ž e mi Axel provedl křivá rnu, mů ž u si přece
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taky myslet, ž e nejsem jen obyč ejná , ale dlouhodobá případová studie, pravda? Je dobře placená ? Ví se už od r. 1990, ž e
má m PTSD, jen já sama to nevě dě la?
Moc krá sné , už tehdy mne pozorovali, ̌rekla mi Jana, ale
nikdo mi neřekl pravdu, kolem sebe jsem mě la jen zbabě lce.
Co by bylo, kdybych tehdy opravdu skoč ila z okna? Doopravdy zavraž dila R.? Proboha, chcete vě dě t, kde zů stá vá
mů j vztek? V ignoranci, s jakou ke mně lidi přistupovali, když
nechali freudiá na, aby dě lal co chtě l, třeba ze mne blá zna.
Byla jsem u nové ho psychologa, ú dajně se vyzná v PTSD,
první hodina se mi líbila, uvidíme. Jednou jsem v Mü llerstrasse dě lala sochu, muž skou hlavu.
>> Já vím, kdo to je, řekl R.
>> Povídej. Já
Často jsem vytvá řela oblič eje, které byly ně komu podobné ,
ale sama jsem nepoznala komu.
>> Když to nevíš, tak ti to neřeknu.
Tak mě urá ž el č asto. Pozdě ji tu muž skou hlavu nazý val už jen
dé mon nebo ď á bel. No jasně , proč taky ne, když mi v hypnó ze
namluvili, ž e ho má m zabít? Snad jsem to opravdu mě la
udě lat, ale hypnó za tak docela nefungovala. Aha, proto doma
nejedl nic, co jsem uvařila, myslel si, ž e ho otrá vím... To už
Gisela taky ̌ríkala.
Nechat vě domosti platit jako vě domosti,
nevě domost jako nevě domost – to je vě dě ní.
Dnes ta soška lež í vedle hlavy Axela a já už teď vím, komu je
podobná . Freudiá novi. R. v jednom svazku bá sní píše, ž e
musel vž dycky předstírat impotenci. Nemusel. Svině , on impotentní je! Nemusela jsem ani volat Maximiliá novi, ani
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nemá m ž á dné otá zky na freudiá na, všechny odpově di jsou v
mé hlavě . Slyším freudiá na: Tak je to vždycky. No dobrá ,
pokud si to myslí. Já už ho nikdy neuvidím, co si myslí, je mi
venkoncem jedno. Musela jsem jen dá t pozor, abych zů stala
sama sobě vě rná , a to jsem udě lala. Nemá m ž á dné otá zky.
...a chtě l bych vá s, jak nejlé pe mohu, poprosit, abyste byli
trpě liví vů č i všemu nevyjasně né mu ve vašem srdci a pokusili
se mít rá di ty otá zky, jako uzavřené pokoje a knihy, napsané
cizím jazykem. Nepá trejte nyní po odpově dích, který ch se vá m
nemů že dostat. Prožijte nyní otá zky, pak snad ně kdy, postupně ,
v dá lné budoucnosti a aniž by jste to poznali, přejde vá š život
v odpově ď . Rainer Maria Rilke
Jediná imaginá rní otá zka, kterou zde polož ím a hned zodpovím, zní:
>> Proč jsi mi tolik slíbil a nedodržel?
>> Protože to tak dě lá m vždycky, odpově dě l by.
Škoda, ze srdce bych mu přá la, aby vidě l svě t jiný ma oč ima.
Pů jč ila bych mu svoje oč i. Nauč ila bych jej taky ̌reč racků .
Takhle jsem jej pouze pá r mě síců doprová zela, dobrovolně ,
dík neč eká m a dá l mu přeju ště stí. Nadá le budu muset své
zná mé dě lit na ty, kteří do Mü llerstrasse chodí a na ty, kteří
tam nezajdou. A freudiá n, ten byl všude, dokonce v Praze. Nedivím se, ž e už nemá m skoro ž á dné přá tele. Donutil mne, zabý vat se jeho osobou, ale já to deset let odmítala. On se vydá
do Mü llerstrasse k R. pro instrukce, jak se mnou má zachá zet.
Navštíví všechny, kdo mne prová zeli ž ivotem a vyprá ví jim
svoje zvrá cené té ze. Nakonec se jich zeptá , zda by mohlo bý t
ně co pravdy na fá mě , ž e jsem kdysi mě lo ně co s malý mi
dě tmi. Vyklá dá , ž e mi v Rosenbergu nevě ří PTSD. A ten feťá k,
mů j bý valý manž el, který stejně nikdy nemě l vlastní ná zor,

nikdy sá m nerozhodoval, ten o mě prohlá sil, ž e jsem byla
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zná silně na a šlapala chodník. Ti dva si ale dobře rozumě li,
jsou z jednoho tě sta. A R. teď napíše ve svý ch bá sních, ž e
jsem posedlá satanem, dé monem? To vž dycky ̌ríkal o soše
freudiá na... A tady já prostě nehrá la. Vě dě la jsem jen, ž e mne
ty lž i nezajímají, a pokaž dé , když zase o soše řekl,
ž e je to satan, tvrdila jsem, ž e je to andě l. Jednou dokonce
řekl: >> Ano, satan s andě lský m oblič ejem... Takový to byl
hajzl. Vž dycky jsem se ptala, jak mů ž e R. vě řit v boha, momentá lně sice ně jaké ho indické ho, ale už dřív si hrá l na velice
zbož né ho, i když opravdu vě řící nebyl. Když mluvil o bohu,
jen mu nadá val. A pochopila jsem, jak je to mož né . Psychopat
byl oloupen o své dě tství, vyrostl bez lá sky, to mají všichni
společ né . Jednou pak R. zjistil, ž e je spokojený, jen když já
trpím... A tu se obrá til k bohu, své svinské chová ní vlož il
takříkajíc do jeho rukou a co teď udě lá druhý m lidem, to dě lá
ve jmé nu bož ím... Všechno to hodil na boha, docela jednoduše... Svinstvo, ale je to tak, takříkajíc to není jeho vina.
Kdykoli mů ž e říct: To ne já , to je dílo bož í. A tak má omluvu
pro své kruté jedná ní. U R. se k tomu ještě přidalo, ž e všechno
svedl na ď á bla... Je to jasné , on, „svatý “, to přece nemohl
udě lat. Na ď á bla dokonce opravdu vě řil, hlavně zamě řené ho
proti mně . Hrozil mi dokonce č arodě jnicemi. Pokaž dé jsem jej
prosila, aby takové vě ci nikde neříkal, lidi ž e se mu vysmě jí.
A ten idiot řekl: >> To povídá m jenom tobě ...
A freudiá n přece jen moc má . Nejednou mi slíbil, ž e mi
pomů ž e. Ano, vž dycky mi obstaral školu nebo prá ci, aby mne
mě li pod kontrolou. A pak se pokusil mne před lidmi, kteří mi
byli blízcí, ohavný mi vě cmi blamovat, zranit, znič it. Jeho
vinou jsem zaž ila tolik utrpení, až to není hezké . Axel jednou
řekl, ž e jiní by se už zabili. Zvlá štní, ž e jsem ještě nevzdala
hledá ní č lově ka, který by stá l na mé straně . Ztratila jsem
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dů vě ru v lidi, ale ne v sebe, to je to hlavní. Proč to tak je?
PTSD. Nebrá nila jsem se, nikoli pro nedostatek argumentů , ty
jsem mě la vž dy pohotově , kvů li PTSD jsem si vž dycky ̌rekla,
když ke mně lidi byli zlí, ně co mi vyč ítali, jsou na svě tě mnohem dů lež itě jší vě ci, než jim vysvě tlovat, ž e jsem nikdy nedě lala kurvu, nemě la nic s dě tmi, nevlichocovala se kvů li
dě dictví, nebyla zná silně na, nemě la nic s dě tmi. Atd. Vlastně
jsem rá da, ž e jsem je ignorovala, byla by to škoda energie. Ať
si ti druzí udě lají pořá dek v hlavá ch, já nejsem příslušná pro
jejich myšlení ani pro zá vist, kterou u nich vzbuzují mé
zkušenosti...
A pořá d ten zá jem, kde zů stá vá má zá vist? Mů j vztek? Mů ž u
vá s ujistit, nezná m ani jedno. Moje zá vist je pohřbena v
srdcích veterá nů z Vietnamu, který m jsem deset let zá vidě la,
ž e mohou mluvit, zatímco já ne. A vztek? Autistické , ale pravdivé : Mů j vztek lež í pochová n v New Yorku, na Ground Zero.
Obří vztek na všechny ty lidi, kteří mne deset let cpali ž ivotními moudrostmi, styly – ně co dě lá š špatně –, namísto aby
mne prostě vyslechli, ten vztek tam lež í. Pod zemí, tam už nikomu neškodí. Tím, ž e jsem zpracovala deset let své ho ž ivota,
zpracovala jsem souč asně i freudiá na, který k mé mu
ž ivotu patří, ať chci nebo ne. Jeho jistota, ž e potlač uji, ta skuteč ně mohla vydrž et tak dlouho, protož e jsem to také dě lala.
Potlač it jej, to k mé mu ž ivotu patřilo jako PTSD, a když jsem
akceptovala PTSD, musím přijmout také freudiá na. Byl to on
sá m, kdo mne na to upozornil, když v kantý ně řekl: >> Myslel jsem, že už nic nepotlač ujete.
Bylo to přece taky u Detlefa, kde jsem freudiá na akceptovala.
Označ ila jsem freudiá na za ně koho, kdo se vž dycky zjeví tam,
kde jsem já . Freudiá n pak udě lal ten rozhodující krok k tomu,
abych potlač ené nechala zase vyplout na povrch. A sice jsem
poznala, kdy ně co potlač uji: V situacích, kdy mi lidé dě lají

ně co zlé ho, chtě jí mne zranit nebo prostě o mě říct ně co
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nepříjemné ho. Případně se mnou chtě li mluvit o Kašmíru.
Teprve když jsem sama zač ala o Kašmíru mluvit, přestala
jsem s potlač ová ním. Teprve teď se zamý šlím nad tím, ž e jsem
od freudiá na nikdy nedostala telefonní č íslo. Jen na mobil,
ale ne adresu, ne telefonní č íslo domů . Je dobře, pro mne to
nikdy problé m nebyl, ale ž e moje soukromé vě ci vyklá dal dá l,
dá l dá val mou e-mailovou adresu, to je mi nepříjemné a nemě lo by to bý t, pokud se mne předem nezeptá . Ale kdepak,
dodnes dostá vá m e-maily, které jsem neobjednala já , ale on.
Dů kaz? Jistý pan Santana. Nebo Bü rger. A freudiá n? Ještě se
za to omluví, tedy chce, abych vě dě la, ž e tu adresu dal dá l?
Ale nikdy se mne nezeptal, vž dycky dě lal, nač mě l chuť!
Monk, lé kařka, Jana, Detlef, nakladatelství Arabella, Focus,
R.,, Vá clav, Kay, nakladatelství Norden, kosmetič ka, Středá k,
přá telé ... Také milioná ři mohou bý t zneuctě ni. A ani mi není
ná padná logika freudiá nova koná ní. Chce lidem kolem sebe
pů sobit bolest. Škoda. Je možné se citu nauč it, pane Freude?
Ani neudivuje, ž e mi to zpracová vá ní trvalo tak dlouho, moje
odysea přece trvala deset let. Celé armá dy lidí v mé m okolí se
vů č i mně chovaly tak, ž e za jejich intrikami mohl bý t jen freudiá n. Vlastně bych je mohla zpracovat masově , kaž dá jednotlivost zvlá š̌t se nevyplatí. Je to pryč a tak to zů stane. Kniha o
posledních deseti letech by se pak musela jmenovat: Zahrabá no hluboko pod povrchem. Čerta staré ho budu dě lat,
škoda č asu, který bych nad tím strá vila. Nebyli to lidé , ale roboti. Že na sebe vzali podobu dé monů ? To není tak zlé .
Dé monů proto, ž e R. ve své knize píše: Eva je posedlá
ď á blem, dé monem. Nevšímá si sebe sama a jemu podobný ch.
Jednou jsem mu ̌rekla:
>> Nechá pu, proč R. až teď – pě t let po rozvodu – přichá zí s
domně nkou, že jsem byla zná silně na.

920

>> To musí, jinak z toho nic nebude mít. Chce vidě t, jak tím
trpíte.
>> Ale já tím netrpím, nebyla jsem zná silně na, taky jsem
nikdy nic nemě la s dě tmi. Ach tak, proto jsem byla „zná silně na“, aby se mohlo říct, že to takříkajíc předá vá m dá l?
>> Ano, tak to pravdě podobně bylo, ale za pokus mu to stá lo,
jinak by z toho nic nemě l, kdyby vá m to neřekl, do poslední
chvíle doufá , že trpě t budete. B.W.
Přesně tak, to jsou stejné myšlenkové postupy u obou: vidě t
mne, jak trpím. Axel byl zrovna takový, ještě horší. Dů vě ra
vytvá ří zodpově dnost, to je jednoduchá rovnice, která by je
mohla dové st dá l. Zů stá vá mi jen zneuctě ní a to je lepší, než
diskriminace.
Obě tí v tomto smyslu jsem nikdy nebyla. Že jsem potlač ovala
nebo byla navá dě na v hypnó ze, za to nemů ž u. Chtě li mne
znovu a znovu vidě t v roli obě ti, oblbovali mě intelektuá lský mi nebo esoterický mi ž vá sty a já nereagovala na nic.
Prá vě proto, ž e jsem vlastně individualistka, tady mi ti malí
lidé nestač í. Dě kuji své mu instinktu, to bych koneč ně mě la
říct. A strach, ten nemá m, ten mají ti druzí, proto na mne byli
celé ty roky tak zlí.
V umě ní pochopit kaž dé ho
v jeho individualitě se skrý vá tajemství klidné ho
souž ití se všemi.
Freudiá n řekl: >> Jsem zvě davý, co udě lá š, až budeš vě dě t
všechno. A já jsem zvě davá , co udě lá freudiá n. Potlač uje
přece taky. Musím myslet na Marka, jak jsem mu jednou
řekla, ž e si už ívá m kaž dé ho dne od té doby, co ž iju sama,
kaž dý den je pro mne svá tek. Na to řekl: >> Nikomu to ne-

prozrazuj. Hezké zá vě reč né slovo za tímto rokem, pravda?
Chytrost je velice vhodná ,
chceme-li si uchovat, co má me. Ale jen odvaha
doká ž e získá vat nové .
Nemů ž u se zbavit myšlenky, ž e freudiá n byl taky v Praze a
taky tam pokrač oval ve svý ch špinavostech. Je to sice jedno,
kdo z tě ch dvou v Praze byl, freudiá n nebo R., ale freudiá n s
jeho mocí doká ž e způ sobit leccos, co už se nedá napravit. To
už doká zal taky tady. Zvlá štní je, ž e jako dů chodkyně nechci
jít do Prahy, ný brž na Maltu.
Pravdě podobně bych nechtě la kvů li ohavný m pomluvá m bý t
zavřená . A pan Hanzel a freudiá n sice nemají postoj, ale vliv.
O. K. Žiji, ale nejsem zavřená , takž e přizná vá m porá ž ku, vy
vítě zové .
Onehdy jsem zavolala Markovi: >> Už asi dva mě síce si myslím, že freudiá n udě lal další tah – č asto se mne lidi ptají, zda
by mezi ná mi dvě ma mohly bý t ně jaké intimity.
>> Nesmysl. A jak se ti jinak vede? Markus
>> Ach ano, neřekla jsem ti to, nemluvím o tom, ale je tady
své ho druhu distance, izolace, a ten odstup je pořá d vě tší.
>> Tak to bylo už dřív.
>> To ano, ale tentokrá t přemý šlím o tom pá novi, on je sociopat a já individualistka.
>> To nejde dohromady. Markus
>> Ne, opravdu ne.
Charakterové rysy sociopata: Neschopnost vž ít se do druhý ch,
převzít zodpově dnost, souč asně jasné odmítá ní a nedbá ní
veškerý ch společ enský ch norem, pravidel a povinností. Neschopnost udrž et dlouhodobě jší vztah, ovšem ž á dné potíž e
s navazová ním vztahů nový ch. Nízká tolerance vů č i frustraci,
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sklony k agresivnímu a ná silné mu chová ní, absence vě domí
viny, neschopnost pouč it se ze zkušeností.
Pokud to tehdy u Monka byl freudiá n, tehdy, když mi připadal
hrozivý, pak zkusil mů j ž ivot manipulovat hned po Kašmíru.
To je zlé . Byla jsem pro ně j jen loutka, namísto aby se mne
v tě ch dvaná cti letech ně kdy zeptal, zda přece jen nemá m
vá leč ný syndrom, manipuloval mů j ž ivot, vž dycky s vě domím, ž e jej nepozná m. Přirozeně jsem freudiá na nepoznala, R.
dodnes nezná jeho jmé no, říká mu bezejmenný dé mon.
Lé kařka. Proto mi při poslední ná vště vě řekla, ž e by chtě la
praxi zavřít, protož e vě dě la, ž e když promluvím, tak jako tak
ji ztratí.
R. mi řekl: >> Nechoď tam. Jako by vě dě l, kam jdu. Jistě to
vě dě l, to by se mu hodilo, abych skonč ila v Haaru. Freudiá n –
č lově k bez citů ? Proto skonč il s prací psychoterapeuta, mě l
strach, ž e promluvím? Všechno jen ze strachu přede mnou? R.
to řekl, když jsem s ním krá tce po Rosenbergu naposledy mluvila: >> Tobě nevě ří nikdo, jen mně . Spiknutí. Lidi v Praze –
taky zmanipulovaní, jen abych se nemě la na koho obrá tit?
Zítra budou vá noce a já nemá m na celé m svě tě jediné ho
č lově ka, které mu bych stá la za dá rek, neřkuli telefoná t, mož ná
dokonce nikoho, kdy by na mne jen pomyslel. A přesto se necítím vinná touhle mizé rií. Freudiá n si mů ž e připsat vítě zství.
Jakoby mu ke ště stí nestač ily jeho milió ny. Nestač í. Modlím
se k bohu. Prosím, bož e milý, nedovol tomu č lově ku už nikdy,
aby se mi přiblíž il.
Jako blesk, jako matematická rovnice, jako vý hra v loterii,
jako vymytí mozku, které si č lově k sá m přá l, jako nejkrá sně jší
ž ivotní zá ž itek, jako přeč íst najednou tisíce knih, dostat
Nobelovu cenu, nahlé dnout do Einsteinova mozku, jako potkat na zemi boha, jako nejkrá sně jší opojení bez drog, jako bý t
jedno se svě tem, mít splně né nejvě tší přá ní, jako jít bosý

trá vou, jako poprvé v ž ivotě otevřít oč i, tak nebo podobně
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jsem se cítila, když jsem zjistila, ž e za vším zlý m, co mne potkalo, stojí zosobně ná ubohá nená vist.
Byla jsem u Grete, super, lepší bych si to nedovedla představit. Nemyslím pokaž dé na to, ž e kaž dé pozná ní sebou přinese
další lá tku ke zpracová ní. Musím pak jen za kaž dou urá ž ku,
které se mi dostalo, dosadit freudiá na. Mnohdy je to tak zlé ,
ž e bych si to zpracová vá ní rá da odpustila. Teď je na řadě
škola. Tu už jsem ale semlela tolikrá t, proplakala, a teď tam
ještě musím zapojit freudiá na, tě ž ké . Jak mů ž e ně kdo druhé mu způ sobit tolik zla a nezajímat se? Mož ná při té sekvenci
koneč ně přeskoč í ona slavná bož ská jiskra a já mu nebudu
moci prominout. Byl přece dokonce ve škole, jako přítel Eve,
té svině , která mi celý jeden rok tak ztrpč ovala ž ivot.
Zlí drž í pospolu, i když se navzá jem nená vidí.
V tom je jejich síla.
Dobř í lidé jsou rozptý lení po svě tě , to je jejich slabost.
Jedna scé na, když byl ve škole: Otevírají se dveře třídy, vidím
freudiá na a ně kdo říká : >> To je přítel Eve.
>> Aha, tak to už vím, říká m
>> Co víš? Čím je. Čím? Mediá lní psycholog.
Ostuda. Doma pak R., který mi říká : >> Černí muži tě zabijí,
uvidíš, ď á bel tě proná sleduje.
Blá zen, č ert... V ten den se mne poprvé ptá : >> Jaké to bylo
ve škole?
>> Jako vždycky, povídá m.
>> Jako vždycky?
>> Ach tak, byl tam přítel Eve, pokud myslíš tohle.
>> Já nemyslím vů bec nic, zná š ho?
>> Ano, už jsem ho tu a tam vidě la po redakcích, je mediá lní
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psycholog nebo tak ně co.
A když mi Eve ukradla a druhý den zase přinesla tu peně ž enku, byl doma, všechno to slyšel, ale pak lhal, ž e o tom
nevě dě l? Proboha, proč , proč jsem tu dobu musela zaž ít tak,
jak jsem ji zaž ila, bylo to peklo. A ten zloč inec R. řekne, ž e
jsem posedlá dé mony? Všechno obrací proti mně , proč ? Jen
zá vidí, ž e bych snad mohla bý t sestra nebo dcera ně koho slavné ho? No a? Když jsem freudiá na poprosila, aby mne doprovodil do školy, neudě lal to. Neumí si představit, ž e jsem ze
vzpomínek na školu a represá lie od Axela a R. velice, velice
neš̌tastná ? Přijde sem, lž e, až se strop prohý bá , jen aby se
přesvě dč il, ž e mu nic nezazlívá m? A já to tak potlač ím, až
vě řím, když si představím rozmě ry jeho bestiá lních ú toků na
mů j ž ivot, ž e jsem musela ně komu ublíž it? Ne, ne, použ ívá
sektá řské metody. Telefoná ty nebo osobní ná vště vy u lidí z
mé ho okolí a svý m způ sobem je informuje o mé skuteč né podstatě . A nakonec řekne: >> Teď ještě malič kost, dejte si pozor
na své vě ci, ona krade! Dejte si pozor na dě ti, pokud ně jaké
má te, jinak je zná silní!
Proboha!
Nejvíc špíny se objeví, když ruka ruku myje.
Všechno je to mnohdy tak neuvě řitelné , ž e to ani nemů ž u
všechno napsat, to bych se musela nechat dobrovolně zavřít
do cvoká rny. Když zpracová vá m školu, stá le č astě ji se v mý ch
vzpomínká ch objevuje Steffen, Axelů v kamará d z kuleč níku.
V takový ch svě tlý ch okamž icích si myslím, ž e na celé té
mizé rii musí bý t i ně co dobré ho a skuteč ně ně co nachá zím.
A taky jsem deset let spala tak špatně , protož e ty akce proti
mé osobě , které organizoval, byly jen vedlejší produkty jeho
falešný ch myšlenek? A mohlo by to dokonce bý t tak, ž e mne

před ním Saša varoval, ale nejprve se postaral o to, aby se
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freudiá n dozvě dě l o mé m zá ž itku z Kašmíru? Když pak vstoupil do mé ho ž ivota jako psycholog, vidě la jsem mož nost přesvě dč it ho o opaku. Tato skuteč nost mi dovolila poprvé od
Kašmíru zase spá t. Tak to bylo. Ptal jsem mne také , co lidem
zá vidím.
>> Spá nek.
Tak to teda ví.
A dá l jsem si na příští rok naordinovala takovou terapii:
>> Vždycky, když se v mý ch myšlenká ch objeví freudiá n, konfrontuji jej se zosobně nou nená vistí.
Divné , myslela jsem si, ž e to ten sociopat doká ž e (to jasno,
které hledá m, to nedoká zal). Zpracovat školu bylo horší. Doufá m, ž e potom už nic nepřijde. Svě t moci a peně z není mý m
svě tem. Zapište si to za uši, vy elitá ři. Vím, ž e vím víc, než
vím. Basta. Jak basta, když si představím, ž e Eve a freudiá n,
ne... Ne. Nebo přece? Pokud opravdu je, co si myslím, pak je
Eve s takový m přítelem velice neš̌tastná . Přeji jí to.
Za peníze si je mož né koupit mnoho př á tel,
ale má lokterý za ty peníze stojí.
Což takhle kdybych doká zala poč kat, až budu v dů chodu a
pak to namísto k notá ři odnesla k advoká tovi a koneč ně udala
všechny ty lidi, kteří mi tolik ublíž ili? Byla ta č ajovna, byly ty
bedny Taittingeru ú platkem za mlč ení?
Jako u Axela, pá nové psychologové se schová vají za lá sku,
aby mohli prová dě t svoje rejdy? Nebo dě lají chyby už
zá mě rně , protož e vě dí, ž e nic neřeknu? Jako u R.? Když
mne celé roky šikanoval, pomysleli si, ž e tak mů ž ou pokrač ovat? Jen s tím, ž e ty facky nejsou fyzické , ale mentá lní a
verbá lní? Ta přece nic neudě lá , ta je blbá , nechá si říkat vě ci,
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jaké by jiné lidi dohnaly k sebevraž dě ? No poč kej! Pokud
bych opravdu mě la bý t dcerou jisté ho pá na (vá š ná pad), pak
musím postupovat docela jinak. Stane se to. Ne pomsta, to by
mi bylo moc primitivní, jen ̌reknu pravdu, ta vá m zlomí vaz.
Moje blbost zase jednou zvítě zila?
Mož ná . Když Saša 1990 vidě l, jak se kolem mé hlavy zač ínají
stahovat č erná mrač na, řekl jednou: >> Jisté mu č lově ku, prosím tě , se vyhni velký m obloukem. A já , tehdy jako dnes zamě stnaná Kašmírem, jsem to zapomně la, potlač ila?
A teď ? Teď sedí freudiá n před mý m vnitřním zrakem spolu s
R. a omlouvá se mu, ž e mne nedoká zal přivé st zpá tky. Na
chalupě , kam byli pozvá ni dě tmi, se který mi jsem mě la já mít
sex. Teď jim je kolem třiceti, doufá m, ž e zů stali lidmi a tě m
dvě ma vyprá vě jí jen pravdu. Že je R. nená vidě l, když přišli ke
mně , ž e jsme urč ovali kvě tiny, ž e jsem se od nich uč ila dialekt, než šli do školy a ještě neumě li spisovnou ně mč inu, ž e
jsem je uč ila plé st, kvů li jejich zbož nosti jsem před nimi schová vala č erty, které jsem modelovala, ž e se modlily k mý m
ukřiž ovaný m a ž e by mne dokonce akceptovali jako ná hradní
matku.
Když ale ucítí moc a peníze, jako Axel, o které m jsem si myslela, ž e jsem na ně j mě la dobrý vliv? Pak přijde R. rozzá řený
do Mnichova a vysvě tlí mi, ž e už mne neudá kvů li zneuž ívá ní
dě tí, protož e je takový č istý charakter. Haha. Ano, sedí tam na
chalupě , kdo by u toho ještě mohl bý t? Eve? Axel? Irena? Slová k, Detlef? A vymý šlejí si na mne ně co nové ho, protož e
první plá n nevyšel? Chudá k Axel, co všechno musel udě lat
pro to, abych se na ně j zlobila, chudá k freudiá n, který mi
všechno slíbil, ž e mi daruje dů m za 16 milió nů , protož e už si
se mnou neví rady? A nakonec doufá , ž e ho budu nená vidě t
prá vě tak jako toho R. a tak o mě vyprá ví nebo mi nechá
vzká zat: Urč itě by chtě la mít sex s mou dvaná ctiletou dcerou?

Ubož á ci!
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A teď to přijde, nemů ž u to vů bec zastavit!!! Vidím ty první raporty, které jsem nedovolila, Axel, R., Irena. Detlef tehdy
pravdě podobně odřekl, neú č astní se toho. Doris, u které jsem
bydlela. A ně jaký cizinec. Já stojím, on sedí, ptá m se: >> Kdo
je to? Přirozeně freudiá n. Jsem zvě davá , jak to chce zase
všechno srovnat. Jednou jsem do koberce v mé m pokoji v
Rosenbergu vypá lila díru. Dali mi ž lutou kartu, ale jinak se
tomu všichni smá li, protož e jsem řekla: >> Co se nechá peně zi zase dá t do pořá dku, to není tak zlé .
To na mne neplatí, já jsem zlá , protož e nejsem ke koupi. Nedoká ž ete to, protož e všechno, co se nedá koupit, je pro vá s
navž dy ztracené , tu nepomů ž e ani to nejvě tší prá vní oddě lení,
ani ty nejkrá sně jší domy. Tady by pomohlo jen srdce. A soucit. Smě ji se, takovou situaci jsem už zaž ila, například moje
ú dajné zná silně ní. Teď je to podobné . Vy jste pachatelé , poslední, laciný typ zloč inců , ale nemá te ž á dnou obě̌t!
Proč ? Protož e jste použ ili nejostřejší ze všech zbraní – anticipaci. Ale se mnou ne!
Přitom to byl freudiá n, kdo mi bě hem terapie vyjevil svou
lá sku, až jsem musela ̌ríct: >> Zná m to jen obrá ceně .
Nezapírá m a nepotlač uji, a on dě lá jiné vě ci, pro mne naprosto
nepochopitelné , například se při posledním pobytu rozebírá
moje manž elství, přestož e jsem rozvedená už sedm let,
zkrá tka a dobře: Usiluje o indoktrinaci. Freudiá n mluví o mé m
domě , kde se mohu koupat nahá , nejkrá sně jším domě
u Rosenbergské ho jezera.
Často se označ uje za č tená ře mé ho deníku, poslední den na
klinice se dozvím, ž e dr. Orbitov ji ú dajně prodal scientologů m. V zá ří si pož á dá m o dů chod. Ve zprá vě o mě
z Rosenbergu se píše, ž e trpím nedostatkem sebevě domí. Od
R. dostanu k Mikulá ši knihu bá sní. Jsou v ní bá sně o mně .
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Jsem prý posedlá ď á blem, dé monem (díky bohu jsem
ateistka), a on na mne ještě pořá d č eká . O Pat, své přítelkyni
z Thajska, napsal, ž e polyká sperma a ž e v Evropě vž dycky
jen hrá l impotenci. Nemusel, byl impotentní, co ho zná m...
Nebo latentně homosexuá lní, co já vím... Jinak je to chvalozpě v na drogy a indická bož stva. V knize o Indii jsem napsala, ž e doufá m, ž e mi Ganeša kouká přes rameno... Taky to
mi ukradl. Nevidí, jak jsou ty bá sně špatné ? A ještě s nimi
vyjde na veřejnost? I když , veřejnost, to je přehnané . Nechal
vytisknout jen 35 exemplá řů . Jeho mozek je zamlž ený drogama a podivný mi bož stvy. Hajzl, psychopat, navíc feťá k. Ani
ná zev není od ně j, jako tolik vě cí mi jej ukradl: Dobrý den,
Indie. Když jsme tu zaká zku tehdy dostali, já mě la psá t, ten
sviň á k fotografovat, to už jsme byli v Indii tolikrá t, ž e jsem se
hrozně tě šila. Ten več er jsme byli na več eři s „přá teli“. Já už
vě dě la ná zev, vě dě la jsem, o č em bych chtě la psá t, prolog
jsem napsala za jediný den. Bylo to pro mne snadné , Indie
mne vž dycky fascinovala. Ten več er jsem tedy mluvila o oné
knize. Byl to moc krá sný več er, ti přá telé se radovali s ná mi,
nakolik jsem to mohla posoudit.
Šli jsme domů . Pak spá t, všechno bylo jako jindy. Rá no jsem s
Miki šla nakupovat, přinesla jsem tomu hajzlovi č erstvé
housky, uvařila mu ká vu a docela normá lně s ním mluvila, na
to si ještě vzpomíná m. Pak jsem jela do prá ce.
V nakladatelství pak telefon od té bestie: >> Ty svině ! Co jsi
to vč era zase vyprá vě la v hospodě za hovadiny! Taková
drzost, ty krá vo blbá !!!
Z oč í se mi vyronily slzy tak rychle, ž e si to nikdo neumí
představit. Tahle svině mi zá vidě la, ž e jsem to mě la psá t! Pak
přišel Kašmír a nakladatelství odřeklo. A teď mi ukradne dokonce i ten titul? Kaná l.
>> Co hrozné ho jsem mu musela udě lat, že se choval, jak se

choval?, ptala jsem se č asto. Nic, jen jsem mu pomohla, kde
jsem mohla.
To jsem se dostala mezi pě kné spiklence. Ale zů stala jsem si
vě rná kaž dou vteřinu, to byla moje spá sa. Kdo všechno č etl
mů j manuskript, kdo si ze mne dě lal legraci, to bych rá da
vě dě la. Zatím nikdo nezavolal a nepřiznal se, nemluvě o tom,
ž e by se omluvil za to, jak lezl do prdele freudiá novi. Ten je
sá m obě tí lidí, kteří dě lali, co po nich pož adoval. Monk taky?
Ano. Tímto způ sobem přišel o svů j adat, svů j kodex cti,
nenašel se nikdo, kdo by mu ̌rekl: >> Hej, ně co dě lá š špatně .
A já ? Já to taky nebudu.
Předpoklá dá se, ž e sociopat není vinou způ sobu, jaký m pracuje jeho mozek, schopen zvá ž it dů sledky své ho jedná ní.
Ná vrhy pro novou č á st mé ho deníku: Nikdo mi nevě ří! Jak
taky, pravda je to nejneuvě řitelně jší, co vů bec existuje.
Porá ž ka vítě zů !
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TŘI PSYCHOPATI
Psychopatie, fem., med.: (vrozená ) psychická ú chylka. Charakteristické pro tuto anankastickou (nutkavou) poruchu osobnosti jsou pocity pochybnosti, perfekcionismus, přehnané
připisová ní viny druhý m, neustá lá kontrola, tvrdošíjnost a
přehnaná opatrnost a neú stupnost. Mohou se objevit neodbytné a nechtě né myšlenky nebo impulsy, nedosahující
zá važnosti nutkavé poruchy. Tito lidé žijí takříkajíc bez jaké hokoli svě domí. Typická pro lidi s nutkavou poruchou osobnosti je neú stupnost v myšlení a jedná ní, projevující se jako
nepřizpů sobivost, pedanterie a nucenost. Dochá zí k nadmě rné mu zamě stná vá ní se detaily a pravidly, takže vlastní
aktivita č asto ustoupí do pozadí. Schopnost k vyjá dření pocitů
je omezená . V mezilidský ch vztazích postižený č asto pů sobí
odpovídajícím způ sobem chladně a agresivně . Snížená je
schopnost přizpů sobit se zvyků m a zvlá štnostem i blízký ch lidí,
namísto toho psychopat oč eká vá od druhý ch svou vlastní
vě rnost principů m a normá m. Lidé s nutkavou poruchou osobnosti jsou vě tšinou perfekcionisté , nadmě rně orientovaní na
vý kon. V profesním životě se proto projevují jako pilní a až
přehnaně přesní, přič emž přílišný perfekcionismus mů že
plně ní ú kolů i narušovat. Strach z chyb omezuje jejich schopnost rozhodová ní. Nejenže uctívají majetek a moc, ale mají
zvlá štní radost, mohou-li převzít majetek druhý ch. Co opíší,
podvodně získají, ukradnou nebo si vynutí, to je pro ně plody
sladšími, než ty, které by mohli získat poctivou prací. A poté ,
co z jednoho zdroje vymač kali všechno, co mohli, obrá tí se
k jiné mu, aby jej využili, nechali vykrvá cet a poté odvrhli; jejich potě šení z neště stí druhý ch není nikdy ukojeno. Lidé jsou
zneužívá ní jako prostředek, mají se podřídit a musí bý t ponižová ni, aby asociá l došel vlastního stvrzení...

Koneč ně je tady Nový rok, byla jsem sama o vá nocích i na
Silvestra. Skuteč ně ? Byla kolem mne spousta lidí, které sice
kolem sebe ve skuteč nosti mít nechci, přesto mne doprová zeli: Eve, freudiá nova přítelkyně , mů j nejvě tší nepřítel. Už
proto nemů ž u s freudiá nem promluvit ani slovo. Detlef
například, jak č asto mi ̌ríkal, ž e jsem drzá nebo mu odporuju,
jako k dítě ti ke mně mluvili, č í je to rukopis? Freudiá na. A on
sá m? Že nosím hně dé obleč ení! Takové srač ky ze mne nechá
vytá hnout v narkó ze. Má stejné brý le jako já , přizpů sobuje se
mi, a pak tohle? Dě tinské , laciné .
Kdo svou vě c prohrá l a neví,
kam se svý m vztekem,
zkouší to s dě tinskou polemikou.
Nezná empatii, mnohdy je mi ho líto, ž e se mnou před rokem
do školy nešel. Už mne nic nešokuje, ani fakt, ž e na kliniku
snad přišel před deseti lety jako pacient, se svou pasivní
agresí. A co z toho vzniklo? Stal se z ně j sociopat.
R. v telefonu ̌rekl: >> Všude vyklá dá š o Mikešovi, že je velikou osobností. To jsem řekla jen freudiá novi.
Nebo: >> Axel tvrdí, že má š ně co hrozné ho ve dvaná cté m
domě . To mi ̌ríká , i když ví, ž e astrologii a esoteriku odmítá m? Takový kec. Ví to vů bec? Ten o mě ví jenom lž i, které si
sá m vymyslel. Jak jinak by mne mohl po celé roky varovat
před tím ď á blem?
Neurolog mi ̌rekl, ž e pokud nechci, nemů ž e mne zhypnotizovat nikdo jiný, než lé kař.
Kdybych to tak bý vala vě dě la před osmi lety! Jak vů bec se
mnou Axel mohl dě lat hypnó zu, když jsem mu to nikdy nedovolila? Protož e jsem ho znala 23 let, jako přítele, se vším co
k tomu patří, dů vě ra a tak. Ano, mě li jsme se rá di. Myslím na
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932 jeden případ z roku 1974. Byla jsem poslední den u Quicku,
den před mou svatbou. Byla to pomsta za to, ž e jsem si vzala
R. a ne jeho? Sedě la jsem v R.ově autě , Axel k ně mu
přichá zel, R. dupl na brzdu. Chtě la jsem vystoupit, protož e
Axel mířil přímo ke mně . V poslední vteřině pak ale šel dá l.
Za tuto chvíli jsem musela zaplatit takovou cenu? Když tady
byl freudiá n, vidě l svatební fotografii a ̌rekl mimo jiné :
>> To byl ten den, kdy se do vá s Axel zamiloval?
>> Pravdě podobně , Saša mi to jednou říkal.
>> On ne? To nechá pu.
>> Já taky ne.
>> To je zbabě lé , ale jak jste mu mohla říct ně co tak
hrozné ho? Freudiá n
>> On mi taky mohl říct ně co strašné ho.
>> Jednoduše tak?
>> Ano, tak jednoduše.
>> V terapii jste vyprá vě la, že R. vždycky míval přítelkyně –
jak to bylo s tou první?
>> Tenkrá t odjel k ní do Ameriky.
>> Řekl vá m to?
>> Ne, vyprá vě la mi to jedna jeho zná má .
>> A on?
>> Když jsem mu řekla, že na ně j poč ká m, udeřil mne, ale
jak, až jsem krvá cela.
>> Bil vá s č asto?
>> Moc č asto, vždycky bezdů vodně .
>> Když se k vá m vrá til, z Ameriky, co jste udě lala?
>> Ona mu po šesti tý dnech dala kopač ky... Já se o ně j starala, už tehdy jsem mě la ten džob u Quicku, on nemě l žá dné
peníze, kam mě l jít, a já si odpřisá hla, že mu nikdy nebudu
vě rná . Mohl u mne bydlet, samozřejmě jsem mu taky dá vala
najíst, on přece nic nevydě lal.

>> A on vá m to teď vrací? Stydím se za ně j. Byla jste kvů li
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ně mu č asto na ulici?
>> Často mne zbil tak, že jsem musela odejít a strá vit noc v
gará ži... Je to bestie.
>> Vy, tím jsem si jist, byste ho nikdy nevyhodila!
>> Přirozeně ne, kam by šel?
>> Tahle bestie by si zasloužila za to, co vá m udě lala. Mü llerstrasse přece byla přiřč ena vá m?
>> Jsem naživu, on by mne ze zá visti a žá rlivosti zabil, kdybych tam zů stala.
>> Tomu teď také vě řím. On ženy nená vidí.
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NEUROLOG JDE BOHUŽEL DO DŮCHODU
>> On ale nesmí nic říkat nic, co není pravda, například že
jste se do ně j bě hem terapie zamilovala.
>> A to není pravda, on zač al, prý mne miluje a takové kecy.
>> A to vyprá ví vašemu muži a každé mu, kdo to chce slyšet,
jak jste prý blbá , že se zamilujete do své ho psychologa. A jak
to vidím já , skoro každý mu to vě ří. Pravdě podobně je to ještě
horší, když řekne, že vá s miluje, co na to řeknete? Neurolog
>> Ano, vyprá ví spíš tohle, lidi jsou pak přehnaně zlí, protože
mu zá vidí jeho peníze – a jak! Co jsem kvů li ně mu všechno
musela prožít, ne.
>> Je mi vá s líto. Neurolog
>> Mů žete mi říct, co má m já společ né ho s jeho peně zi?
>> Inu, chcete, aby je nemě l, to nejste jediná , jenže ti druzí
mají jiné dů vody, než vy. Neurolog
>> Ano, to jsem mu řekla.
>> Kdy.
>> Když byl u mne.
>> Odkdy vů bec o jeho peně zích víte?
>> Taky od toho več era, tehdy mi to řekl. Přijde ke mně a povídá : Já jsem jeden z nejžá daně jších mlá denců .
>> Ach tak, s tím si tě žko ně co poč nete. Neurolog
>> Teď mne ně co napadá . On byl urč itě už dřív u mé ho ex,
například ta zá ležitost se zná silně ním, to přišlo teprve před
rokem, ú dajně jsem byla zná silně na.
>> A co říká te na to, že jste prý mě la mít ně co s dě tmi? Neurolog
>> Takový žvá st! Ač koli o vá nocích byl mů j bý valý zase na
chalupě . A pokud jim on a freudiá n dají peníze, tak třeba
budou vyprá vě t, že jsem se jich dotý kala nebo tak ně co.
>> Kolik je jim let? Neurolog

>> Teď okolo třiceti. Jsem zvě davá , co přijde příště .
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>> Doká žete si ty dva na chalupě představit?
>> Beze všeho, freudiá n tam stejně chtě l.
>> Jakže? Neurolog
>> Řekla jsem mu, že si nepřeji, aby chodil k R., už bě hem terapie, ale on tam přesto šel a když jsem se jej na to ptala, odpově dě l, že si to chtě l poslechnout taky z druhé strany. Přitom
tam patrně chodí už dlouho.
>> Jak dlouho už, odhadujete, freudiá n navště vuje R.?
>> Když se nad tím zamyslím – tak deset let.
>> Ptala jste se jej?
>> Ano.
>> Co řekl?
>> To že mi říct nemů že, zda prý to pochopím.
>> Přirozeně jste řekla, že to nechá pete.
>> Jasně .
>> Rá d bych vá m řekl, že už nepřijde nic, ale potom, co jste
zažila v Rosenbergu, vá m nemů žu slíbit nic. Musela byste bý t
padlá na hlavu, kdybyste vě řila tomu, co vá m tam navyklá dali.
A pak jsou ještě tak drzí, že tomu říkají terapeutická opatření.
Kdy se to stalo, jak vá s jedna pacientka chtě la hypnotizovat?
Neurolog
>> Prá vě před dvě ma lety, a teď to tam napíší?
>> Myslím, že vím proč . Neurolog
>> Proč ?
>> Protože už se ho taky chtě jí koneč ně zbavit.
>> Souvislost?
>> Vy nená vidíte hypnó zu, protože ten vá š zná mý, Axel, ji
u vá s nepovoleně provozoval. Jenže ti v Rosenbergu o tom
s vá mi nikdy nemluvili a chtě li ho chrá nit, proto vá m nikdo
nepomohl. Natož pak aby o tom mluvil. Neurolog
>> No prá vě , ale tady by se dalo ně co dě lat. To přece nesmí
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>> Stoprocentně si předá vali také vaše hypnotické zaklínadlo,
trigger. Kdyby se ale postupovalo proti Axelovi, muselo by se
stejně zakroč it i proti freudiá novi. Neurolog
Pravda má č as, protož e má dlouhý ž ivot.
>> Tak jsem to nevidě la, ale je to tak, on byl hnedle u všech
raportů . Když Axel přišel sá m, tak to chtě l zapírat.
>> A co on o Axelovi říká ?
>> Je to psychopat.
>> A co je on? Co bylo na té hypnó ze nejhorší?
>> Že jsem jela opilá autem, že jsem má lem spá chala sebevraždu... Že mne chtě l zabít, že mne svlé kl donaha, ale
nejhorší bylo, že jsem 14 dnů vě řila, že jsem ně koho zabila, to
bylo to nejhorší.
>> Víte teď , proč vá s v Rosenbergu nechtě li mít? Neurolog
>> Ne.
>> Protože byste o tom při příštím raportu mluvila. Neurolog
>> To by přece nebylo nic špatné ho.
>> Ale pak by došla řada na freudiá na. Neurolog
>> Takhle jsem to nevidě la.
>> No jasně , vy jste si jej všimla teprve v Rosenbergu. Když
jste mu ale řekla, tebe zná m sedm let, to už vě dě l, co jej č eká .
>> To vě dě l už předtím.
>> Mluvil s vá mi o tom?
>> Ano, když byl u mne, když jsem se ptala – byl jsi to ty? –
řekl, ještě ne. A potom v Rosenbergu řekl: Jsem zvě davý, co
udě lá š, až se dozvíš všechno.
>> Co jste odpově dě la? Neurolog
>> Pravdě podobně nic, a: Ty už jsi pro mne udě lal hodně .
>> Co řekl on? Neurolog

>> Pak tu zá ležitost mů žeme ukonč it. Když jsem se na ně j nechá pavě podívala, tak řekl: Zá ležitost, která ještě ani pořá dně
nezač ala...
Ano, když mi R. ̌rekl o tom zná silně ní, povídal taky:
>> Všichni se ti smě jí, v Praze i ve Vídni.
Ale lidi se přece nesmě jí ně komu, kdo byl zná silně n – leda by
byli nemocní. Já nikdy zná silně na nebyla. Lé kařka... Jak ta se
mne polekala, ž e ně co udě lá m. Její blbá teorie, ž e jsem alkoholič ka, ta neobstá la. Pě t let se pokoušela ze mne alkoholič ku
udě lat. Detlef by mne rá d jako alkoholič ku vidě l, i freudiá n.
To by bylo ně co, kdybych proti nim zkusila zasá hnout a
přitom se opíjela!
Ná silí je posledním vý chodiskem neschopný ch.
Neurolog taky řekl: >> Freudiá n mi připadá , vedle toho, že je
psychopat, jako ne zrovna chytrý. Jak vá s například nechá
zeptat se, proč chodíte pořá d v hně dé ... Já vá s zná m dva roky,
samozřejmě mnohdy v hně dé přijdete, ale ty vě ci nejsou nové ,
to vidí i slepý.
Jedna scé na. Minulé lé to jsem se slunila u jezera, na sobě jen
spodní díl plavek. Najednou, jako blesk z č isté ho nebe, se
otoč ím smě rem k č ajovně . Stojí tam freudiá n, na sobě bermudy. Hledá m svoje brý le, když jsem je našla, schoval se za
strom. Byl to on, tím jsem si jistá , ale proč bermudy? Dokonce v nich druhý den přišel do prá ce.
Dneska – je tě ž ké , vcítit se do menšího mozku, než má č lově k
sá m, ale jde to přece.
Chtě l, abych za ním šla do druhé zahrady, kde byla odstavená
jachta a kde se dalo koupat na adama. A bermudy? Jen proto,
ž e jsem mu ̌rekla, ž e se mi líbí jeho křivé nohy? Dě tinské .
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V boji proti skuteč nosti má č lově k jen jedinou zbraň : fantazii.
Letos budu dě lat, jako bych se přestě hovala do ně jaké cizí
země , znovu emigrovala. Doufá m, ž e naposled.
>> Jak budete slavit vá noce? Má te ně koho?, zeptal se mne
neurolog.
>> Ne, o vá nocích budu sama. Marka jsem už celé mě síce nevidě la, kromě toho se mě už taky v Rosenbergu ptali, zda mezi
ná mi jsou ně jaké intimity.
>> A?
>> Žá dné nejsou.
>> A dá l ně koho má te? Neurolog
>> Ne, vů bec nikoho. Jednou se mne Inge Reichert ptala, zda
si dovedu představit hlubší vztah s panem Wilhelmem.
>> Při prvním pobytu? Tak to formulovala?
>> Ano, přesně tak.
>> Co jste řekla vy?
>> Je to mů j psycholog, kromě toho vů bec nevím, jestli není
ženatý.
>> To bylo potom, co vá m přiznal svou lá sku?
>> Ano... Dala jsem jí jednu z nejkrá sně jších soch, jaké jsem
kdy udě lala. Řekla, že mi v každé životní situaci pomů že. Tenkrá t jsem breč ela, protože ně co tak hezké ho jsem už dlouho
neslyšela. O mě síc pozdě ji, když jsem hledala byt, mi v telefonu řekla: V Mnichově je taková spousta bytů , a levný ch. Pak
ně kdy jsem jí řekla, aby mi tu sochu vrá tila, tak tvrdila, že
socha zmizela z jejího bytu, kromě toho prý byla stejně odlé vaná ve formě – pokaždé , když na to myslím, musím plakat,
promiň te...
>> Taky bych plakal, při takové bezcharakternosti. Neurolog
>> A proto nemá m jediné ho č lově ka, pravdě podobně , protož e
bych ně co takové ho už nechtě la zažít.
>> Rozumím. Zatím taky stá l freudiá n. Inge Reichert je ob-

chodní partnerka jeho rodinné ho podniku. Neurolog
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>> Vá žně ? Když jsem se s Inge kamará dila, byl u toho
mnohdy ně jaký muž. Jmenoval se Bartel. Na klíč ích mě l jako
přívě šek emblé m starý ch salemistů .
>> Pak je vá m všechno jasné , pravda?
>> Ano. A ta bestie z Mü llerstrasse ve svý ch bá sních píše, že
jsem posedlá satanem, dé mony. Já jsem přitom ateistka.
>> Mluvila jste o tom s freudiá nem?
>> Ne, teď ne, ale když byl u mě , tak jsem mu řekla, že Axel ze
mne chtě l vyhá ně t ď á bla.
>> On u toho tehdy nebyl?
>> Ne, jenom jeden mů j přítel a Axel. Ten přítel tomu díky
bohu zabrá nil. Do prdele, to bylo zlé .
>> A teď , když to ně kdo č te, bude u vá s zase chtít vymítat
ď á bla.
>> Souhlasí, je to nestydatost.
>> Na vašem místě bych nedovolil, aby vů bec ně komu cokoli
o vá s vyprá vě l. Neurolog
>> Jak to má m udě lat?
>> Až budete v dů chodě , bě žte za advoká tem, ne k notá ři,
a podejte na ně j žalobu. Docela prosté . Ještě jedna otá zka:
Vě říte, že do toho byla zapojená i vaše bý valá lé kařka?
>> Urč itě . Do Rosenbergu mne poslala kvů li freudiá novi. R.
to vě dě l a ona taky, dokonce mi nabídla svoje auto. Jen abych
nic nedě lala. Mě la strach, že přijde o svou praxi.
>> Proč jste vů bec od ní odešla? Neurolog
>> Mimo toho, že žá rlila na freudiá na, mne pě t let podezřívala, že piju. Při poslední mojí ná vště vě u ní, pořá d poukazovala na moje č ervené ruce.
>> To snad není možné !!! Neurolog
>> Ale je to tak. Když jsem to pak už nechtě la poslouchat,
odešla jsem.
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>> Co jste řekla té nové lé kařce? Neurolog
>> Že jsem musela odejít kvů li neexistujícím problé mů m
s alkoholem.
>> Sprá vně , vy žá dná alkoholič ka nejste.
>> Já vím. Dokonce jsem smě la, vyprá vě l freudiá n, při své
první ná vště vě v Rosenbergu pít alkohol, chtě li mne zkoušet,
ale já nepila nikdy.
>> To je položilo, což? Neurolog
>> Ano, radě ji by všichni vidě li, že piju.
>> Proč nepijete?
>> Nechutná mi to. Kromě toho má m strach, že bych vyprá vě la ně co, co nechci.
Mezi PTSD a historií freudiá na se ukazuje jistý dualismus.
Obojí je příliš neuvě řitelné , než aby to mohlo bý t pravdivé .
Jen zná m freudiá na díky bohu už dvaná ct let, jinak bych musela deset let č ekat, než lidi kolem dostanou rozum? To je
dobře, ž e to nemá m zapotřebí. Jako jsem kdysi zač ala mluvit
o Kašmíru, mů ž u teď mluvit také o freudiá novi. A se svý mi
nový mi poznatky mů ž u jednat lé pe v ná sledujícím případě ,
který urč itě přijde.
Kdo strpí bezprá ví, sá m bezprá ví č iní.
Je to tak neuvě řitelné , už mě síc vím, co jsem v tě ch dvaná cti
letech skuteč ně zaž ila.
Jednou se mne Kay zeptal, jak se mů j syndrom projevuje. Nemohla jsem mu ̌ríct: >> Nejvě tší problé m je, že si nechá m
všechno líbit, lidi u mne zachá zejí moc daleko, protože vě dí,
že se nebudu brá nit. Mů j PTSD byl přítomen a všechno mi
bylo tak ně jak putna. Byla jsem svý m způ sobem vydaná všem
na pospas. Dokonce vě řím, že stejně nebo podobně se vede

každé mu s PTSD. Člově k je ochromený, neschopný reagovat.
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Když má te trauma, tak už jste to nejhorší v životě zažili, tak co
teda ještě ? Když se ale ke lžím R. ještě přidalo, že usiluju o
dě dictví nebo jsem alkoholič ka, to už jsem koukala a ptala se,
jak mů žou bý t lidi tak zlí. Mů žou, dokonce mne mů žou bít, já
jsem v pohodě , protože mů j PTSD mi nedovolil se na ně zlobit.
Že to tady napíši, to ještě dlouho neznamená , ž e tomu taky rozumím, je to jen tak. Ale mož ná , ž e všechny sprostoty jsou
proti PTSD jako nic. Jediná vě ta, která by mne doká zala zranit, by byla:
>> Proč jsi to tak dlouho vydržela s R.? A ta vě ta nikdy nepadla.
No, mož ná je syn Inge Reichert dokonce šé fredaktorem listu
Planet... Vž dycky, když u mne ně jaká sekvence dochá zí do
konce, si myslím, teď už nebude ná sledovat nic, ale chyba, pokrač uje to, tolik jsem toho potlač ila, zvlá dnout to, na to je
prá vě třeba č as. Proč to píšu? Teď jsem si představila, jak musí
Eve trpě t freudiá nový mi machinacemi, mnohem víc, než já ,
která jsem byla jen smutná , ž e jsem kvů li lž ím ztratila lidi. A
u mnohý ch mi to vů bec nevadilo, jako u ní, svině . A Detlef
například, tohle přá telství už bylo dá vno v troská ch, ještě než
se do toho vmísil freudiá n.
Tak, to byla jedna vě c, ale hned poté se vynořil obraz freudiá na, který tady u mne taky zkoušel hypnó zu, extatický mi
řeč mi, jenž e já nevě dě la, co to dě lá , kvů li tomu jsem mu
dokonce pě kně vynadala.
Neurolog řekl: >> Tě šilo by mne už kvů li vá m, kdyby to už
přešlo, také bych vá m rá d slíbil, že to konč í, ale vím, že jste
prodě lala hodně a ještě mnohé prodě lat musíte.
A prá vě tak to je. R. poslal docela tlustý dopis, pravdě podobně mne chce chrá nit před dé mony. Já už se ochrá ním, ať si
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dá pozor na ty svoje. Dopis jsem neotevřela, posílat ho zpá tky
taky nechci, ně kdy, když přijde Rita, ho otevřu. Nejradě ji
bych mu zavolala a ̌rekla: >> Proboha, ty jsi ale chudá k, ze
strachu přede mnou se taky znič íš, nebo?
Všechny ty komické pomluvy se objevily až po rozvodu. Já
vím, ž e se momentá lně cítíš silný, nejsi jediný s takový m
zá zemím, jaké svý m obě tím nabízí freudiá n. Ty jsi obě tí
dé mona, ne já . Nechá pala jsem to tenkrá t a nerozumím tomu
ani teď .
Potkala jsem profesora, nechtě l se mnou mluvit – ž e bych
freudiá na skuteč ně podcenila, jeho vliv je opravdu enormní.
Extatická mluva (glosolá lie), znamená hovořit řeč í, kterou
mluvící sá m nezná . Je to nadá ní ducha, díky které mu mů že duchovní bytost skrze jazyk potažmo ú sta č lově ka, které ho
(přinejmenším krá tkodobě ) ovlivň uje, slyšitelně hovořit, Tímto
způ sobem se mohou srozumitelně projevit jak nebeské , tak
i pekelné bytosti, případně zemřelí. Co je v křesťansko-charismatický ch kruzích přijímá no jako „slova Ducha svaté ho“,
mů že ostatně v mnoha případech pochá zet od „zá řivý ch
dé monů “, kteří sice používají biblické č i podobné vý razy, ale
posedlé vě řící svá dě jí na naprosto špatnou cestu a mohou
způ sobit dlouhotrvající posedlost.
Když to tak č tu, je mi jich líto obou, č i dokonce všech tří.
Především freudiá na... Zase jednou, jako už tolikrá t, jsem
změ nila smě r svý ch citů k ně mu. Ale tentokrá t to není vů bec
ž á dná zraně ná ješitnost nebo pocit msty nebo vlastnictví, nic,
má m krá sný pocit tepla, pé č e, má m ho rá da a z dá lky jej miluju... A přeji mu v ž ivotě všechno nejlepší. A kdyby to chtě l
slyšet, řekla bych mu, odpouštím... Také ostatním. Hleď te,
abyste ze svý ch ž ivotů ještě ně co udě lali, vyplatí se to! Já
přece pro vá s byla příkladem, proto jste mne nechtě li pustit.

Ale přišlo ně co mnohem krá sně jšího, já pustila vá s, jsem
nakonec ta, která se smě je nejlé pe, osvobozená od tří psychopatů . Vidě t bych nechtě la ž á dné ho z nich, ani mluvit s ním.
Vč era, když jsem potkala profesora, bylo mi jasné , ž e neví,
jak se mnou má zachá zet, jako obě̌t se nechová m, soucit odmítá m, a přece jsem to se sebou nechala tak dlouho dě lat?
Jsem snad ještě navíc vinná ? To jsou myšlenky, které se mu
honily hlavou, když mne skoro nechal stá t na ulici. Musela
jsem za ním ještě zavolat: >> A pozdravuj Collette. Ani tě ch
mi není líto, ž e jsem je ztratila. Proč mne ti dva neoslovili, nezeptali se, zda je pravda, co jsem prý řekla o profesorovi?
A další ú trž ky rozhovoru s neurologem.
>> Oni se ho v Rosenbergu chtě jí zbavit.
>> ???
>> Ano, proto vá s provokují, abyste zač ala mluvit o Axelovi,
a pak by mohli vyhodit freudiá na.
>> Proč ?
>> Už jen proto, že vá s znal, to je jeden dů vod, vzít mu diplom, který teprve teď dostal. Neurolog
>> Nerozumím tomu.
>> Nevadí. Vy už udě lá te všechno sprá vně , jsem nadšený.
>> Já si to nevymyslela.
>> Já vím, proto je to tak dokonalé . Neurolog
>> To Markus taky říkal.
>> Ostatně Markus: Co myslíte, kdy ho dostanou?
>> Už ho mají, myslím.
>> Ta lé kařka, jaká ta byla? Neurolog
>> Ta byla ke konci tak zlá , až jsem musela odejít.
>> To si nesmí žá dný doktor dovolit, co ta udě lala. Bojí se
vá s. Vě řila vá m vá š PTSD?
>> Já vím. Kdepak.
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>> A Rita?
>> Pomalu si myslím, že už je taky tak daleko.
>> Proč ?
>> Protože vždycky říká , mě la bych namalovat obraz, ale taková umě lkyně není, ně co takové ho nikdy nedě lala. A nedá vno
řekla, abych uvá žila, co dě lá m špatně .
>> Jak dlouho se zná te?
>> 20 let.
>> No, teď jste prošla skoro všechny, ale teď na vá s č eká ta
tě žká č á st, protože já se taky zamý šlím, a což teprve ten posudkový doktor. Doká žete na ty tři pohlé dnout jako na jednu
osobu? Neurolog
>> Já jsem přece zdravá , až na PTSD.
>> To není chorobné , myslet si tři osoby jako jednu. Když to
doká žete, pak jste to zvlá dla. Jak dlouho už freudiá n chodí k R.?
>> To mi říct nechtě l.
>> To si doká ži představit.
>> Zaká zala jsem mu tam chodit.
>> Kdy?
>> Chtě l to už bě hem první terapie, pak šel k té doktorce.
>> A kdybyste to mě la odhadnout, odkdy?
>> Deset roků , tak zhruba, sedá vají spolu v hospodě .
>> To je mi líto, vy už nemů žete dů vě řovat nikomu. Neurolog
>> Taky nedů vě řuju.
Kdo si zabírá kaž dou kvetoucí kytku,
zodpovídá taky za kaž dou ... vadnoucí.
>> Se svý m mužem jste žila v manželství 25 let, je jasné , že
jemu jste dů vě řovala, jak dlouho jste znala Axela? Neurolog
>> 23 roky.

>> Jasně , to jste musela dů vě řovat i jemu, a freudiá n? Ten byl 945
kdysi vaším psychologem, komu jiné mu, prosím pě kně , byste
mě la vě řit?
>> Oni tomu pak říkají, že dá vá m lidem moc velký kredit.
>> Kdo to řekl?
>> Ta lé kařka.
>> Ta, která se pě t let pokoušela z vá s udě lat alkoholič ku?
>> Ano. A u té byl freudiá n taky.
>> Tak tedy, když ty tři nevidíte jako jednu osobu, komu byste
dala šanci? Neurolog
>> Jen freudiá novi.
>> Doká že to?
>> Ne, i když bych mu to přá la.
>> Tak to má ještě šanci. Víte, že jste mu pomohla?
>> Ano, říkal to.
>> Pomá hala byste mu i dá l?
>> Ano.
>> Víte, já vá s teď pozoruji už dva roky. Vy jste jediný č lově k,
který mu mů že pomoci. Neurolog
Pozdě ji.
Tohle R. ̌rekl o sošce freudiá na: >> Ten ď á bel, ten dé mon.
>> Vypadá spíš jako andě l, vysmá la jsem se mu.
Plastika je nejsilně jší forma ož ivení;
sestoupit dolů a vyné st na svě tlo,
co odpoč ívá v hlubiná ch. Sonka
>> Tak je to ď á bel s tvá ří andě la. R. Facit? Axel mne naprogramoval, abych freudiá nů v oblič ej nikdy nepoznala. I když
jsem ho modelovala, nepoznala jsem ho. Namaluju té andě lské tvá ři oč i... Svě tle hně dé .
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Když tady byl freudiá n na jídlo, zeptal se mne:
>> Proč ve své m textu nepíšete o tom setká ní s vaším spolužá kem Eddym Nichtbü rgerem?
>> Protože bylo zfalšované .
To ho vzalo. To se mi při tom hovoru stalo č astě ji, teď je mi
jasné , ž e nemohl dovolit, abych skuteč ně s ně ký m mluvila
o své m ž ivotě , protož e by vyšlo najevo, ž e je zapleteno šíleně
mnoho lidí, kteří se bojí a při první přílež itosti by jej prozradili. Jak to, ž e to vím? Protož e Eddy Nichtbü rger, které ho
jsem nevidě la 36 let, byl mý m spoluž á kem na zá kladní škole
a já o ně m mluvila při jednom raportu. Ten ostatně freudiá novi připadal nudný, pozdě ji o tom sezení ̌rekl:
>> Držet ně koho celou noc v hypnó ze, to se nesmí, taky jsme
to říkali.
A Axel tenkrá t při tom samé m raportu ̌rekl: >> Toho Eddyho
Nichtbü rgera bě hem jednoho roku potká š.
Skuteč ně to tak bylo. A kdybych hledala, našla bych víc
příkladů . Ale proč hledat? Jednodušší je představit si, ž e freudiá n, Axel a R. společ ně zkoušeli manipulovat mů j ž ivot. Společ ně byli silní, mysleli si. Vymítá ní ď á bla se jim nakonec
stalo osudný m. A když R. lž e a vyprá ví o mně takové vě ci,
pak to nevznikalo jen v jeho hlavě , ný brž ve dvou nebo ještě
více nemocný ch mozcích. A proto neotevřu ten dopis, který
mi poslal, to je zase jen strategie, kterou si pravdě podobně vymyslel freudiá n. Jenž e už to nefunguje. Bomba imploduje.
Bez mé ho přič ině ní.
Mezi tě mi třemi je jedna paralela tak markantní, ž e ji musím
napsat, přitom jsem vž dycky přestala ji vidě t, když jsem na to
ně kdy myslela. Myslela jsem, ž e to nikdy nevyřeším.
Tady je jeden příklad a také řešení: Když mě l R. pořá d ně jaké
přítelkyně , nakonec jsem přestala ž á rlit, v nadě ji, ž e se
u ně které uchytí. U Axela jsem si vž dycky připadala jako č íslo 1.

Když mi zač al nahá ně t strach svou hypnó zou, vž dycky jsem
říkala: >> Sežeň si prosím přítelkyni.
Nechtě la jsem s ním mít už nic spleč né ho. U freudiá na, když
se na ná mě stí Odeon objevila Hermíne, bylo to překvapení,
ale souč asně ulehč ení. O muž e bojovat? Proč , je tolik jiný ch,
a mé ně komplikovaný ch, a ty případy s ním, kdy jsem se
krá tkodobě zamilovala, ty si doká ž u odpustit. Vž dycky, když
jsem mě la ž á rlit, jsem se vlastně radovala, ž e jsem se dotyč né ho muž e zbavila.
Jednou mne Axel posthypnoticky zpracová val, abych odjela
do Švý carska. Spala jsem v hotelu, který mi urč il, v Schaffhausenu. Ale nespala jsem, nemohla jsem, protož e jsem
přemý šlela, jak jsem se tam vlastně dostala. Když jsem mu ve
č tyři nebo v pě t rá no zavolala, ̌rekl zhruba tohle: >> Dě lej, co
chceš. Bylo by mu jedno, kdyby se mi ně co stalo. A tohle
všechno freudiá n vě dě l? To všechno mu Axel vyprá vě l a on
mne v takový ch situacích nechá val. Nebyla to jen tahle, jednou jsem po več eru u Řeka jela autem naprosto opilá . Proto
mne chtě l mít v Rosenbergu, zařídil všechno, abych tam
přišla, jen aby vě dě l, jak jsem to všechno přež ila – tě sně a
vzteklá na ně j i ostatní, ale jako abstinent. Je to pravda, nejen
R. chtě l, abych zemřela.
Ze lž í se č lově k mů ž e vyzpovídat,
pravdu si musí nechat pro sebe
– jak pravdivé .
Zavolala jsem R. a ̌rekla mu, aby mi už neposílal ž á dné dopisy, ž e je zahazuju. Zase jsem mu to ̌rá dně vytmavila. Axel se
svou pomstychtivostí. Kdyby to nebylo tak vá ž né , byli byste

947

948

smě šní, vy muž i. Uvé st mne do zloč inné hypnó zy, celé roky
mi dá vat posthypnotické příkazy a pak na mne poštvat lidi,
kteří mi chtě jí jen ubliž ovat? Všichni tři ale má te svou lobby,
kterou já nemá m, já má m jen strach z lidí kolem sebe, kteří
s tím nechtě jí mít nic společ né ho a tak mne radě ji znič í – mne,
která za nic nemů ž u! Ach tak, R. jsem taky ̌rekla, ž e je to Maximiliá novi líto, co pro ně j udě lal, pro takové ho č lově ka. Lež .
Nebo přece ne? Kdyby Maximiliá n vě dě l, jak se mi celé ty
roky vedlo, stejně by to řekl. Kromě toho to vyslovil freudiá n,
ne já .
Pořá d ještě ty tři provokuju svou silou... To už napříště dě lat
nebudu, protož e sociopati nemají velkou šanci na vylé č ení, to
se mi po celé roky znovu a znovu potvrzovalo. Jen jsem tomu
nechtě la vě řit, teď už to vím...
Nové mu psychologovi jsem ̌rekla, ž a bych příště chtě la mluvit
o tom, proč jsem pořá d tak veselá . Hned jsem ale dodala taky
odpově ď : >> Pravdě podobně , protože jsem přežila svou
má lem smrt v souvislosti s Kašmírem.
Dnes si myslím, ž e to nesouhlasí.
Pravda je, ž e jsem rá da, ž e ž iju ž ivot bez sociopatů a podobné
paká ž e. Takž e jsem nakonec přece jen napsala detektivku, detektivku, která pro mne dopadla dobře? O „dé monovi“, o které m R. vž dycky říkal, ž e mne bude proná sledovat. Tenkrá t
jsem se tomu smá la a prosila jej, aby to nikomu nevyprá vě l,
protož e si jinak o ně m budou lidi myslet, ž e nemá všech pě t
pohromadě . Jo jo. Ale moje pozorovací schopnosti jsou lepší,
než ten nejvě tší dé mon. Například teď vím, ž e moje bydlení
v Baldhamu bylo jen zinscenované , ž e jsem školu mohla dě lat
jen proto, aby mne freudiá n mě l pod kontrolou, ž e všechna zamě stná ní, která jsem mě la, se realizovala jen pod jeho kontrolou a ž e jsem v dramaturgii, kterou si vymyslel, hrá la velice
dobře.

Ale od okamž iku, kdy budu v dů chodu, na mne nebude mít
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ž á dný vliv. Proto nesmím mít ž á dný PTSD, abych se nevymanila z jeho vlivu? A k tomu se přidá vá , ž e mu došlo, ž e spiknutí nefunguje, já se nikdy nevrá tím do Mü llerstrasse a on
ztratí svoji hrač ku – mne. Takž e si rychle vymyslí, ž e mne miluje, ale tady už jeho svě domí odmítne spolupracovat, kromě
toho, č ím víc vím, tím jsem nebezpeč ně jší. On byl taky první,
kdo o mé m manuskriptu ̌rekl, ž e je brizantní. Jasně , pro ně j.
Abych se nesmá la.
Jednou na Bali jsem se bavila s ž enský ma, jak jsem jim ̌ríkala.
Ano, mluvila jsem balijsky špatně , ale přece. Prostě jsem je
poslouchala, když masírovaly mne a ostatní. A pak mne, protož e je to bavilo, uč ily kaž dý den víc. Smá la jsem se spolu s
nimi mé vý slovnosti, a když jsem s nimi zase jednou mluvila,
o poč así, o dě tech, o turistech, smá ly jsme se tak hlasitě , až se
lidi na plá ž i zastavovali. Tu přišel R. a bylo zřejmé , ž e chce
uká zat, ta, co si s tě mi ž enský mi povídá , je moje ž ena. Zů stal
stá t, já na ně j pohlé dla, a hrdost, kterou cítil se v okamž ení
promě nila v nená vistnou zá vist. V tu chvíli jsem dostala strach
z ná sledků . A ty přišly. Přihodilo se mi to už v Řecku, když
jsem po šesti tý dnech umě la řecky, ale tehdy to byl č istý
obdiv, co jsem č etla v jeho oč ích.
Kdyby ně kdo rá d vě dě l, proč jsem R. vlastně opustila, popsala
bych mu, co se stalo na Bali. Ale to nikdo slyšet nechtě l, dodnes platím za nevě rnou manž elku, která opustila tak milé ho
muže. Freudiá n č asto říkal, č lově k, který tolik ví, musí mít
spoustu nepřá tel.
Já jsem sice jiné ho míně ní, vž dycky jsem se tě šila na rozhovor s chytrý m č lově kem, ale přinejmenším jsem od
Rosenbergu chá pala, proč mne ti lidé nená vidí. Příliš mnoho
vím. Proboha, pokud to souhlasí – pak, jak by to zně lo:
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Ten veliký žurnalista jen simuluje roztroušenou skleró zu, ale
jeho žena, ta má ně co, ta má PTSD!!! A vá lky předpovídá ona,
ne on? Ne, takhle tedy vypadá porá ž ka vítě zů ? Ano. Špatná
kombinace, pane psychologu, pravda? No ano, pořá d ještě
jsou v tomto mě stě i jiní psychologové . Ještě milejší.
Když víš, ž e se ně co na kaž dý pá d dozvíš,
pak nepospíchej zeptat se na to,
protož e to škodí tvé pově sti.
A zase se vynořuje ně co z več eru s kari:
>> V hodině jste jednou řekla, že žijete podle hesla: Když nic
neč eká m, nemů žu bý t zklamaná .
>> Ano, a?
>> Ale jak to jde dohromady s tím, že vá s lidé kolem vždycky
zraní? Freudiá n
>> Jak zraní?
>> Ty ženské , jak jim říká te, ty vá s zraň ují neustá le.
>> To přece není tak zlé , co je mi do toho pó vlu?
>> Ale jak to bylo ve škole?
>> Tam to bylo zlé , Eve dosá hla toho, že jsem nemě la nikoho
– ať už vyprá vě la cokoli, že jsem mě la dva muže nebo sex s dě tmi.
>> Jak vá m ten jeden řekl, že na ně j nikdy nepoč ká te v gará ži, ale souč asně tvrdí, že po ně m ně co chcete. Freudiá n
>> To bylo legrač ní.
>> Ano. Vy jste mu řekla: Pomoz mi přece, nevím, jak to myslíš. Freudiá n
>> Ano. Ale proč ..?
>> Já vá s také pořá d zraň uji.
>> Nevím, co myslíte.
>> Umíte si představit, že vá s neustá le zraň uji? Freudiá n
>> Ne, při nejlepší vů li ne.

>> Ale je to tak. A nedě lá m to jen u vá s, ale pořá d. Freudiá n
>> Pane Wilhelme, vy jste ale ke mně moc milý, já netuším,
co myslíte.
>> Ano, všechny ty rá ny, které jste dostala, ty jdou na moje
konto.
>> Takový nesmysl.
>> Ale je to tak. Je mi to líto, smím se vá m za to omluvit, už
to nechci dá l dě lat, opravdu vá s miluji a vadí mi to. Freudiá n
>> ???
>> Je to tak, jednoho dne to pochopíte.
Dnes ten den přišel.
Kdo se vzdá svobody,
aby získal jistotu, ztratí obojí.
Jak pravdivé .
A celé roky sedá vá se štamgasty v hospodě , jak laciné .
Uvě domit si znamená zapojit svě domí,
vě dě t, co je zlo a co dobro.
>> Lidé s osobními zraně ními mají prá vo na osobní pohled,
ale ne na zvlá štní ohledy.
To řekl poslení, bý valý skalní komunista Oleg Hanzel. Nalezeno na internetu.
To nejtě ž ší: znovu a znovu
objevovat, co už stejně víme.
Musela jsem k Detlefovi, protož e mne freudiá n nedoká zal
znič it bě hem mé ho prvního pobytu v Rosenbergu. Ty dlouholeté šikany, které si štamgasti kolem R. vymý šleli, ty selhaly.
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Že byl freudiá n tady u mne, za to vdě č ím jen Detlefovi, chtě l
vě dě t, co dě lá m.
A já nedě lá m nic, co má z toho, ž e se pokaž dé objeví tam, kde
jsem já a vyprá ví lž i, bě há k R. a doná ší mu dů vě rné vě ci? Jak
č asto mi Axel namlouval, ž e se musím Ně mců m omluvit za
odsun, taky jeho nevě řícnost, co se tý č e doby nacismu... Ne ne.
Přirozeně jsem mu ̌rekla ně co nehezké ho, ale teprve když
zač al s tou svou hypnó zou, kterou já nikdy nechtě la. Doris,
u které jsem bydlela v předrozvodové m roce, ta se vydě sila,
když jsem jí ̌rekla, ž e vím, ž e k ní chodili a dě lali se mnou
hypnotická sezení. Ta se radě ji přestě hovala do Španě lska, tak
byla podě laná .
Jednou mi Axel v hypnó ze vyprá vě l o mostu, přes který budu
č asto přechá zet, a o dvou pilotech, se který mi budu mít co do
č ině ní. Bylo to tak, za dva mě síce jsem dě lala reportá ž
o cessně , která spadla do Bodamské ho jezera se dvě ma piloty
na palubě . A v nakladatelství Arabella je mů stek.
Ná let helikopté ry jsem jednou sama zaž ila. Nikdy jsem to nikomu nevyprá vě la – jen jednou Ritě a ta mi to nevě řila.
Jeden č lově k nemů ž e vě dě t všechno,
ale kaž dý by mě l mít ně co,
č emu poř á dně rozumí.

NEUROLOG, NEŽ ODEŠEL DO DŮCHODU
>> Tak krá sný příbě h jste mu napsala, kdyby jej ně kdo napsal
pro mne, nevím, přinejmenším bych ho mě l rá d, opakoval neurolog.
>> Jsem rá da, že se vá m líbí.
>> Vy jste nevě dě la, co je to rmut? Neurolog
>> Ne.
>> Vy žijete nebezpeč ně .
Potř ebovala jsem 30 let,
abych se př es noc stala slavná .
>> Já vím.
>> Ach tak, vy to víte, a proč , pokud se smím zeptat? Neurolog
>> Protože mi to s tím rmutem nikdo nevě ří, je to tak neuvě řitelné , že tomu sama nemů žu vě řit, ale je to tak.
>> O
́ , já vytušil hodně , co se vá s tý č e, ale tohle ne! Jsou ve
vašem životě č asté vě ci, který m nevě říte ani vy?
>> Ano.
>> Vypadá to, kdybych vá s smě l srovnat s poč ítač em, jako
byste mě la dva pevné disky, které fungují nezá visle na sobě ,
jeden externí, který ale nosíte pořá d sebou a mů žete z ně j kdykoli č íst, a jeden pevný. Neurolog
>> Jsem nemocná ?
>> Ne, to si nikdy nesmíte myslet, nemá to moc lidí. Proto
vá m zá vidí. Vy má te jen PTSD.
>> To freudiá n říká č asto.
>> Co? Neurolog
>> Že mi lidi zá vidí... Proč mi v Rosenbergu v lé tě 2002 dali
psychofarmaka a řekli, že jsou neškodná , že po nich nanejvý š
přiberu na vá ze?
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954 >> Takové chyby dě lali?
Jednou, při tom nejdelším raportu (celonoč ním), jsem Axelovi
řekla: >> Co tady se mnou dě lá š, to mi připomíná koncentrá k.
Facky, nedobrovolná hypnó za, mů j rozvod, opuště ní bytu,
který byl přiřč en mně , ve škole rozbitý vý fuk, pomluvy, kdo
mi to jednoho dne splatí? A pak všechna ta ztracená přá telství,
podě laná ž idovka... Irena, má bý valá přítelkyně :
>> Ty krá vo blbá , samozřejmě to bylo krá sné , když jsem spala
s Axelem!!!
Přá ní otcem myšlenky, rá da by.
Neurolog:
>> Je mi vá s líto, že to všechno musíte zažívat.
>> Rita například řekla, když jsem jí vyprá vě la o tom ú toku
helikopté ry: To mohla bý t jen ná hoda. Jak bezmocná jsem se
cítila, to si nikdo nedoká že představit. Ně co jsem jí vyprá vě la,
jen jednu vě c, kterou jsem považovala za neškodnou, ač koli
byla hrozná , to proná sledová ní, samozřejmě jsem vě dě la, že
platí mně a skuteč ně se to stalo, to vím. Tedy neškodná ve
smyslu snadno pochopitelná . A ona to nepochopila. No ano,
tak nebezpeč né to, pane doktore, zas nebylo, s Axelem už je to
pě t let a všechno jsem zpracovala. Tu hypnó zu jsem nikdy nepovolila.
>> To také tak nemyslím, ale hned vá m řeknu, proč přesto
nežijete nebezpeč ně . A sice, jednou jste řekla, že jste si
vždycky zů stá vala vě rná , to je ono, vá s nemohou vydírat,
nikdo vá m nic nemů že. Neurolog
>> To jsem nikdy nechtě la – nenechat se vydírat, to je moje
heslo. Ač koli obč as, se sexem, mne vydírat chtě li.
>> Podařilo se jim to? Neurolog
>> Ne.
>> No jasně , víte proč ?
>> Ne.
>> Protože když se vá m líbil, šla jste s ním do postele, ať už

byl nebo nebyl poslaný. Neurolog
>> Ano.
>> A vy si nikdy žá dný vztah neslibujete a tak to funguje. Vá š
vý poč et vychá zí, jejich ne... Sex není tak zlý, ale vztah, to by
mě li ně co v ruce.
>> Ale nepodařilo se jim to.
>> Jak taky, to nejde, buď tady vztah je nebo není. Neurolog
>> Přesně .
>> Chcete vů bec ně jaký vztah? Neurolog
>> Nemusí bý t. Ale když přijde, nemá m nic proti.
>> Ano, tak pů sobíte, na rozdíl od vě tšiny žen se nedá te vydírat, víte to? Neurolog
>> Ano. Takový m způ sobem žiju. Kromě toho, na to č lově k
nemusí bý t psychologem, vztah se nedá vynutit.
Lá sku č lově k mů ž e mít, nikoli však vlastnit.
>> Vy jste ale už velice daleko, obdivuhodné . Kromě toho,
protože vá s nemohou vydírat, museli si vymyslet ně co speciá lního, jako třeba pedofilii. Neurolog
>> Přesně tak. Dě kuji! Ale proč zhubl, to ještě nevím.
>> Také kvů li vá m, ale když to víte, je dobře, když ne, taky
dobře. Neurolog
>> Jistě , je to jeho vě c, jen mi ho je líto.
>> Jak se to po ty roky odehrá valo?
>> Bylo to zlé , ponižová ní, pomluvy, všechny lidi jsem ztratila, vinou mé ho bý valé ho muže, myslela jsem si, ale teď
vidím, že napomá hal freudiá n.
>> Budete ho nená vidě t? Neurolog
>> Ne, nemyslím, jsem rá da, že jsem z toho venku.
>> Momentá lně ještě ně co cítíte?
>> Ne, přestože mne pořá d ještě sledují.
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956 >> Dnes?
>> Ano.
>> Už jste si dřív ně kdy tykali?
>> Ano, ach tak, vy myslíte, zda jsme spolu byli intimní? Ne,
jen mne vidě l nahou při té hypnó ze.
>> Víte, komu za to vdě č íte, že byl freudiá n u vá s? Neurolog
>> Ne.
>> Detlefovi, ten vá m nemě l říkat: Co ty víš?! Neurolog
>> Nerozumím, O. K., takže si ze mne freudiá n jen dě lal
blá zny? To ale mohl mít daleko jednodušeji, bez vší té
ná mahy.
>> Nemohl, vy jste se do ně j zamilovala až letos, to vím.
Jenže když k tomu skuteč ně došlo, byl už zamilovaný také , hlupá k. Vyhrajete vy, ne oni... To je machiavellismus, co se s vá mi
pokoušejí dě lat. Neurolog
Přišlo mi to s tou operací ž luč níku v klinice napravo od Isary
tak ně jak divné . Operovali mne v pá tek o č tvrté odpoledne.
Objednali mne v sedm rá no. Když už jsem lež ela na operač ním stole, všimla jsem si, ž e mi zapomně li dá t podlož ku
pod zá da, ale to už jsem byla v narkó ze a nemohla jsem na
sebe upozornit, zato jsem slyšela, jak ně kdo ̌ríká :
>> Má hezké tě lo, kolik jí je?
Kdo to byl? Freudiá n? Tehdy mne chytly plotý nky, bolesti
byly nesnesitelné . O pů l šesté , hodinu po operaci (kvů li tě m
bolestem jsem nemohla pořá dně spá t) mne vzbudila sestra,
protož e volal mů j muž .
>> Proč mě budíte?
>> Říkal, že je vá š muž.
>> Jsem rozvedená , žá dné ho muže nemá m.
>> On ale v telefonu tak nalé hal.
>> A kvů li tomu mě budíte?

Lé kař přišel až o 24 hodiny pozdě ji. Mě la jsem šílené bolesti. 957
Moje lé kařka se mnou o té operaci nikdy nechtě la mluvit.
Když jsem jí o pů l roku pozdě ji přesto vyprá vě la, jak to pro
mne bylo hrozné a co jsem slyšela na operač ním stole, ̌rekla:
>> To jste slyšela?
>> Ano, jak jinak bych vá m to mohla vyprá vě t? Ale jak to, že
to víte vy?
Už tenkrá t chtě la, abych k ní dá l nechodila, proto si vymyslela
ten mů j alkoholismus.
Taky velice rychle ̌rekla: >> Ale přežila jste to, tak co?
Potom ta Polka. Pilně mluvila nahlas, aby mne vzbudila,
i když jsem ještě byla v narkó ze. Jinak byla velice tichá ,
vž dycky afektovaně trpící. Dě lala to, co jí ̌rekli? Co jí ̌rekl
freudiá n? Detlef: ty zlomyslnosti po třicetileté m přá telství.
Inge... Pokaž dé , když na ni myslím, zač nu plakat. Ach ano,
a ta hně ď při poslední narkó ze...
Člově k se nikoho nebojí a
nikoho nená vidí tolik, jako toho, komu ublíž il.
Tolstoj
Ouha, moje ž á dost o dů chod byla zamítnuta! A všechno kvů li
Axelovi. Kdyby se mnou tehdy probral ten problé m s Kašmírem, mě la bych to už dá vno za sebou. A tu zá lež itost
s freudiá nem bych si taky ušetřila. Šuplíky, které si pro mne
udě lali, nakonec mé osobnosti neodpovídaly. Tady už nepomohly ani hospodské porady. Freudiá n už nedoká zal udrž et
roli muž e ve stínu. Buď – anebo. A to nebo mu přišlo lehč í,
zů stane u své ho staré ho ž ivota, tam taky patří: k Hermíně a
své mu spolku, až jednoho dne pochopí, ž e bez falešný ch
ideá lů se ž ije mnohem lé pe. K ž ivotu č lově k ani nepotřebuje
ž á dné idoly, a než se to freudiá n dozví, to pravdě podobně
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ještě potrvá dlouho. Ale má lem bych zapomně la (a to by ani
nevadilo): Freudiá nova rodina je mezi nejbohatšími Ně mci na
22. místě .
Bohá č spíš riskuje svů j ž ivot pro své bohatství,
než bohatství pro svů j ž ivot.
Copak to nikdy nepřestane? Teď jsem si zase vzpomně la, co
mi mů j lé kař říkal v roce 1990:
>> Je mi vá s líto.
>> Proč , zeptala jsem se.
>> Protože to, co jste zažila, ještě nebylo probá dá no.
>> Co jsem zažila?
>> To, co jste mi teď vyprá vě la.
>> Rozumím.
>> Nikdo vá m to nebude vě řit.
Jak pravdivé . Dvaná ct let jsem ž ila s tím, ž e mi to nikdo nevě ří. Po tom rozhovoru jsem pě t let nešla k ž á dné mu lé kaři.
Další doktorka, ta byla dokonce sadistka – ta s alkoholič kou:
>> Co říká te na to, že vá m Kašmír nevě řím?
Vlastně se mne to ptali všichni, v nadě ji, ž e se zlomím a koneč ně přizná m, ž e mi nic není. Kdepak, já je jen ztratila, protož e vidě li, ž e ke mně byli nespravedliví. Ano, jak jinak, kde
jsou všichni ti takzvaní přá telé ? Není tady ani jeden, přitom
bych tak rá da mluvila. Ne, namísto piva nebo kuleč níku mi
pořá d dohazují psychology, přitom Freuda nesná ším, jsem
pořá d ještě toho ná zoru, ž e kdo jde k psychologovi, musí bý t
blá zen.
Přitom jsem byla na nejlepší cestě k tomu, abych Kašmír akceptovala. Teď zase se snaž ím zbavit se ho terapií, nevím, co
si má m myslet. Co jsem potlač ila, to mi dá vá zabrat a
připadá m si jako lhá řka. To přitom nejsem, a už vů bec ne in-

triká nka. Ale mnohé , co jsem zaž ila a co se teď zase vynořuje,
mi připadá tak neuvě řitelné , ž e tomu sama mů ž u vě řit jen s
problé my.
Freudiá n mi Kašmír uvě řil jako první, ale jeho kolegové tomu
říkali intriky a lž i, já naproti tomu nevě dě la, ž e potlač uji, což
na ně jako zalhá vá ní pů sobit mohlo. Že jsem si vylé č ila i deprese, když jsem se zase vrhla na prá ci, to nevidě li?
Terapeut M.: >> Jak vy jste pořá d veselá , to je neuvě řitelné .
Proboha, kdy lidem dojde, ž e i přes PTSD nechci bý t vylouč ena ze společ nosti, ný brž zkouším se chovat jako ostatní?
Milý Bruno,
jistě se divíš, že ti píši. Dů vod pro to je velice jednoduchý :
bě hem minulé ho roku jsem dě lala svou osobní terapii. Černý
pulovr mne takříkajíc svedl k tomu, abych se zač ala prohrabá vat posledními dvaná cti lety. O vý sledcích ještě nemů žu
říct mnoho, č asto si myslím, že to skonč ilo, ale pak, za nocí,
které trá vím stá le č astě ji bdě ním, se přidá vají nové a nové
aspekty.
V poslední etapě (zda je poslední, to vlastně taky ještě nevím),
tedy už ně jaký č as si myslím, že otá zky, které jsem ti zodpově dě la při terapii a také mimo ni, bych dnes už zodpově dě t nedoká zala. Doká žu si například představit, proč pan M. mé mu
potlač ová ní říkal „zalhá vá ní“. V tě ch letech po Kašmíru to
muselo č asto vypadat, že lžu. Příklad? Když ses mne v první
hodině terapie zeptal, zda už jsme se ně kdy setkali. Řekla
jsem: Nevím o tom. Musely přejít dva roky, když jsem
v Rosenbergu zase hledala pomoc, řekla jsem dokonce, že
mý m problé mem je potlač ová ní – vý sledek zná š. Byla jsem
prohlá šena za zamilovanou pacientku, nevě řili mi mů j PTSD a
navíc jsem si sama skuteč ně zač ala připadat jako lhá řka, protože situace, kde jsem tě (před lety) poprvé vidě la, se mi také
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již vrá tila. Vynořila se a plave na povrchu, jak tomu říká m.
Tak č i tak, tvoje vě ta - „Přirozeně tě nemiluji“ – mi přirozeně
nebyla zcela nezná má , mohla by taky znít: Připadá š mi hrozivá ... Tak jsi připadal ty mně , když jsem tě vidě la poprvé .
Co mě zná š lé pe, než já tebe, víš, že jsem přesvě dč ená , že k
lá sce nebo ná klonnosti nelze nikoho nutit. Takže tu vě tu jsem
stejně považovala za nevhodnou. Má lá ska se také brzy vytratila. Mů j neurolog mi řekl: >> Pově zte, když jste se do ně j prý
zamilovala při terapii, proč mu při vaší poslední společ né hodině vysvě tlujete problematiku dá lnič ních staveniš̌t? Jak pravdivé . Pokud ně kdo zač al mluvit o lá sce, pak ty. A když ses zase
stá hl, nabídl jsi mi nepříliš duchaplnou hodinu ve třech, namísto abys mi popřá l do budoucna vše nejlepší. A já , k č ertu,
jsem již potlač ené potlač ila znovu. Jak jsem potřebovala
pomoc! Tak č i onak, přeji ti, jak se sluší, v tvé m koná ní
všechno nejlepší, dě kuji ti za všechno dobré , co jsi udě lal pro
mne a přijímá m nevyslovenou omluvu za všechny křivdy, které
jsi mi způ sobil. Eva
Samozřejmě jej neodešlu. Ale když hledá m dialog s freudiá nem, je to už krok vpřed. Člově k s PTSD potřebuje proté zu, protož e PTSD je postiž ením. A ta proté za se jmenuje
psycholog. Kdo přestal potlač ovat potlač ené , vystavuje se nebezpeč í, ž e bude vypadat jako lhá ř, jediná mož nost tedy je –
znovu potlač ovat!
Dnešní list kalendá ře: >> Díky bohu jsem ateista.
Nejradě ji bych tomu sviň á kovi zavolala a ̌rekla: >> Hej, tvů j,
mů j satan je nemocný, pomoz mu, ode mne si pomoct nenechá ,
od tebe snad? Vá ží ještě mé ně , než když jsem ho vidě la naposledy. Tobě taky hodně pomohl, v pokusech komplikovat mi život...
Odkud to vím? Sabine K. byla vč era v Mnichově , i nadá le
vyklá dá o klinice strašlivé vě ci. Sezná mila jsem ji se svý mi
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>> Proč jsi mi to nevyprá vě la už v lé tě ? Ach tak, chtě la jsi vypadat jako blbec.
>> Ne, Sabine, to ne, nedoká zala jsem to vidě t globá lně , nedoká zala jsem ti to zprostředkovat. Teprve teď , s odstupem a
pořá dný m kusem zpracová ní, to doká žu.
>> Rozumím... Teď je mi freudiá na koneč ně líto. Sabine K. o
ně m vyprá vě la, ž e vypadá jako mrtvola. Co s ním jenom je?
Rá da bych mu pomohla, ale jak, když si pomoct nenechá .
Prá vě tak to mohlo bý t se mnou. V prvním roce po Kašmíru,
když byl u Monka a řekl mi: >> Zů staň te ještě tady, chtě l
bych s vá mi mluvit–
>> O č em, zeptala jsem se ho.
>> Například o Kašmíru.
>> Ale já o tom s tebou mluvit nechci.
A odešla jsem. Nechtě la jsem si nechat pomoci, jak taky by ta
pomoc mě la vypadat?
Já si jako pomoc vž dycky představovala jenom: Promluvit si s
lidmi, které miluju. Ale ž á dní tady nebyli. Tenkrá t ne a dnes
také ne. Že pro to existují psychologové , to jsem nevě dě la.
Taky jsem nevě dě la, co to vlastně má m. Zda je to dnes lepší?
Ne. A co dů chodová sprá va zamítla mou ž á dost, myslím si dokonce, ž e psychologové , kteří by mi pomohli, vů bec neexistují.
Cit myslí ostř e.
Pryč se soudcem, který jen myslí!
Gynekolog ̌rekl: >> Najdě te si partnera, nezů stá vejte tak
dlouho sama. A? Breč ela jsem...
Nechci jít sama ani na Spitzwegovu vý stavu. Rita nechce jít
se mnou, Spitzwega nemá rá da. ALE: Velice č asto myslím na
jednoho muž e, který mi tolik ublíž il, a mé vzpomínky po-
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kaž dé konč í slovy: Pro zraň ová ní už nejsem k dispozici, chci
žít v klidu.
Mů j neurolog odešel do dů chodu. Škoda. Darovala jsem mu
jednu svou krá snou skulpturu. A neurologů v ná sledovník mi
napsal nemocenskou, takž e jeden problé m je sprovozen ze
svě ta.
Na zamrzlé m okně mé ho auta byla předevč írem kresbič ka.
Dvě srdce. Vč era tam bylo prstem napsá no: ZÍTRA. A dnes
tam bylo nakreslené nové srdce. Pravdě podobně od mé ho policisty, který tu a tam přijde na ká vu. Komické , chodí od té
doby, co má m tu mazdu, tenkrá t v Rosenbergu jsem o ně m při
terapii mluvila, ž e mi přiná ší své ho druhu jistotu, když přijde
na ká vu. Byla jsem u nové ho psychologa, chce Kašmír postavit na zase jiný zá ž itek z mé ho ž ivota. Snad ně co z dě tství? A
tak jsem se ho zeptala: >> A co z toho budete mít, když to definujeme?
Vlastně mi prá ce s nový m psychologem jde na nervy, dříve
jsem potlač ovala nebo vytě sň ovala a bylo to pryč , nic mne tak
snadno nevyvedlo z míry. Teď se mne sousedka zeptá :
>> Ještě žiješ? A já má lem exploduju. Příště jí řeknu, ž e je
drzá .
Nově jsem instalovala Quark, doufá m, ž e už nebude dě lat takové zmatky, jako dosud. Jdu s Corinnou k Řekovi.
Mě la jsem sen, který se dostavuje vž dycky, když jedna sekvence skonč í! Spala jsem s freudiá nem a pak jsem
šla nakupovat. Na Maximilianstrasse, bez skrupulí. Komické ,
zase mne otravovala jedna ze zamě stnankyň , jako v jednom jiné m snu.
Rita přece ̌rekla:
>> Je možné , že si to všechno jen namlouvá š?
>> To bych rá da, řekla jsem.
A jak rá da bych si to jen namlouvala. Ale bohuž el. Vrací se mi
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je tak neuvě řitelný, ž e mu nevě řím ani já . Saša říkal, ž e
potřebuje tři tý dny, aby si to přeč etl, a teď ? Už je to šest tý dnů
a on se neozý vá .
List kalendá ře:
Umě ní psá t je umě ní hladit.
Myslela jsem, ž e už nemů ž e nic přijít, ale přichá zí to přece.
Nejvíc mne deptá ta scé na v Mü llerstrasse, když byl Axel u
mne celou noc. S freudiá nem, ten mi ̌ríkal vě ci, jaké mi ještě
neřekl nikdo, ná dherné , zamilované vě ci. Oba se pak pohá dali,
šlo o mne, ale potom Axel vynadal mně . Poká rala jsem ho.
>> Jak mi mů žeš nadá vat kvů li vě cem, za které vů bec nemů žu? Řekla jsem ti, abys nechodil. A ty ještě přivedeš ně koho
sebou a nechá š mne tady pobíhat nahou?
Freudiá nova řeč tehdy byla pů sobivá , bohuž el si dosud
nevzpomíná m ani na jedno slovo. Ně co tak krá sné ho jsem
ještě nikdy neslyšela. Když se ti dva kvů li mně há dali, nerozumě la jsem také nič emu. Jen to, ž e Axel řekl: >> Nejradě ji
bych ji zabil!
U
́ č inek hypnó zy zač íná bý t slabší, mizí, a to je dobře. Zato se
na povrch vynořují vě ci, o který ch jsem nemě la ani tušení.
Chudá k freudiá n, co ten si musel prodě lat.
Teď ale vychá zejí na svě tlo podivné myšlenky. Například
myslím na to, ž e jsem u freudiá na zjistila jistou zá vislost na
dr. dr. Když tady byl, ptal se mne také na mé ideá ly.
Divila jsem se, ž e je ještě na klinice, přestož e říkal, ž e chce
dě lat ně co jiné ho. Není to mů j problé m, ale takhle se nikdy
neosamostatní. Vzpomíná m si při té přílež itosti, ž e R. jednou
vyprá vě l, ž e bratr Maximiliá novy sestry je u ně jaké sekty.
Když jsem se zeptala u jaké , řekl R.: >> To ti říct nemohu.
Ale horší, než scientologové .
Tak drž klapač ku, mě la jsem tehdy ̌ríct.
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Je to pravda? Je freudiá n č lově kem, který mi vyznal lá sku tím
nejkrá sně jším způ sobem? Je to skuteč ně ten, který tenkrá t
říkal, přijdu, udě lej konec s Axelem, pak přijdu a odvedu tě
odsud. A proč č lově k zapomene to nejkrá sně jší vyzná ní lá sky,
jaké ho se mu dostalo? Řekl, ž e přijde zhruba za tři roky. Ale
od slov k č inů m vede dlouhá cesta. Je skuteč ně jen tou ubohou sviní, potřebuje sá m pomoc? Otá zky, se který mi mohu,
musím ž ít, pokud je nedoká ž u zodpově dě t. Musím!! Bylo to
v r. 1997, když si mne chtě l poprvé vzít. Já o ně m nechtě la
vě dě t, takž e jel další tři roky ve svý ch starý ch kolejích. A
teprve od roku 2000 vidě l, ž e se o ně j zajímá m a koneč ně se
vydal na cestu, zkusil stá t se normá lním muž em? Bludy. No
prá vě . Protož e ten pá n nezavolá , nezeptá se, jak se vede jeho
zamilované pacientce. Komické , pokaž dé myslím na to, co
freudiá n stá le znovu opakoval: >> Ty jsi nikdy nevidě la toho
psychologa ve mně . Mě l takovou pravdu, ale neobelhá vá sá m
sebe, když ̌ríká , ž e jsem se do ně j zamilovala jako do psychologa? Žvá st. Mě j se! Pravdě podobně freudiá n č ekal, až
udě lá m chybu, ale to musel velice napomá hat, abych se vydala na ten tenký led, musel mne tam takříkajíc postrč it.
Přesto: Kromě freudiá nský ch intrik toho moc neumí,
především se nedoká ž e vž ít do osobnosti mé ho typu. Pravdě podobně to jako psycholog nedoká zal nikdy, jak jinak by se
stal sociopatem? No ano, skuteč ně se mi podařilo, vidě t ty tři
jako jedinou osobu, protož e mají společ né ho jmenovatele:
Zá vidí mi mů j IQ.
Než zítra zač ne znamenat vč era,
př ehlé dnou mnozí, co jim nabízí dnešek.
Copak to nikdy nepřestane? Teď mne napadlo, když se Axel
a freudiá n přeli, ̌rekla jsem ně co, co, to nevím, ale okamž itě se
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vil. Já ale řekla, ž e tomu nevě řím. Pak pravil: >> Zapomeň
všechno, co o té hle osobě víš. Když ho ně kdy příště uvidíš, radě ji ho nepozná š, to je pro tebe životně dů ležité .
>> Když myslíš.
Já s tou svou blbou slepou dů vě rou, kterou jsem k ně mu tehdy
mě la, jsem to udě lala.
Pak ten velký muž řekl ještě ně co: >> Nikdo tě nezabije, o to
se postará m. Takž e mi freudiá n dokonce zachrá nil ž ivot.
Ten lá skyplný satan tehdy na Silvestra hovořil andě lský m jazykem.
Nejvě tší chytrost chytré ž eny
polé há v tom, ž e svou chytrost neuká ž e.
Chtě la bych freudiá novi zavolat a ̌ríct:
>> Hej, i kdybych tě už nikdy v životě nemě la vidě t, milovala
jsem tě a přeji ti krá sný život s Eve, doktorkou nebo
Hermínou, Malou nebo Andreou. Díky za vše.
Kdyby to bylo tak snadné , špatný den! Myslím, ž e nepřešla
ani minuta, ani sekunda, kdy bych nemyslela na freudiá na.
Dokonce uvaž uju, ž e bych znovu jela do Rosenbergu a trošku
ho popadla za ramena a protřá sla.
Tebe ve tvé luxusní vile sž írá strach z duchů .
Mne v mé chatrč i sž írá strach, ž e se sama duchem stanu.
Celou noc jsem nespala, přemý šlela jsem, co to ti všichni
přísahali. Zapřisá hli se moci, ď á blu, peně zů m? Strašné . Přitom
skuteč ně nepostupovali příliš chytře a mne vž dycky zachrá nilo mé podvě domí. Zase jednou dě kuji své mu instinktu.
Přirozeně se vynořily také hrozné minuty strachu: Když jsem
se po več eru u Řeka opilá posadila do auta a hledala u Axela
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vysvě tlení a před jeho dveřmi stá lo Lianino auto.
Nebo jak lež ím nahá na posteli, v Mü llerstrasse. Freudiá n
říká , jak mne miluje, Axel by mne nejradě ji zabil, plá č u ze
strachu o ž ivot, freudiá n odchá zí a Axel zů stá vá celou noc
a udrž uje mne zhypnotizovanou. Tenkrá t freudiá n č á steč ně
převzal vedení, protože na mne se nehodí nikdo.
Ano, tak to musí vypadat, spiknutí vž dycky kaž dý přehlé dne,
jen když se zhroutí jako domeč ek z karet, radují se všichni, ž e
se nic nestalo. A ten, komu spiknutí platilo, skonč í v blá zinci?
Protož e mu nikdo nevě ří? Ano, pravda, té uvě řit je nejtě ž ší. Ti
blbci jste vy. No jistě , Ně mecko blbne, byl by to zá zrak,
kdyby se tak nedě lo té ž v mé m okolí.
Má m před oč ima pořá d ještě tu silvestrovskou scé nu, když
jsem podala odvolá ní ohledně dů chodu.
>> Já ještě nechci zemřít. Já
>> Proč ? Co říkal? Nezná mý /freudiá n
>> On chce, abych byla mrtvá , už jednou mne chtě l zabít.
>> Kdy? Nezná mý /freudiá n
>> U Doris, řekl tenkrá t, že má m skoč it z okna.
>> Nikdo tě nezabije, o to se postará m. Nezná mý /freudiá n
Stá li nad mou postelí, já byla nahá , ohavná scé na.
Ach ano, pak jsem myslela na to, ž e bych mnohem radě ji
mě la psa, než muž e. Často myslím na Anateva.
Musím nově promyslet svou minulost. Jak jsem ji znala, už
nesouhlasí. Dnes bych musela ̌ríct tohle, kdyby se mne ptal,
co udě lá m, když se dozvím celou pravdu. Kterou? Tu, ž e tady
freudiá n byl a sliboval mi modré z nebe v nadě ji, ž e to budu
vyklá dat dá l? A lidi, kteří to slyšeli a uslyší, ti mne prohlá sí za
šílenou? Milioná ř si tuhle ž enskou nikdy nevezme, zblá znila
se ú plně ? Ale s touhle teorií už Axel neprošel. Nebo ta druhá
pravda? Freudiá nova muž ská solidarita jde tak daleko, ž e se

skuteč ně chtě l pomstít, ať už za R. nebo Axela. Přitom přehlé dl, ž e ta svině R. mne č asto bezdů vodně tloukla.
Anebo u ně j hledal a našel solidaritu – jako R. u Saši?
Jenž e Saša mi jednou ̌rekl: >> Nemohl jsem mu ji dá t. Jak
jen, Evo? Řekl mi: Ujela mi ruka. Je smě šná , ta armá da pomocníků , kteří se bezmyšlenkovitě zařadili. Jako třeba Detlef.
Až obdivuhodné , jak je ten ubohý buzík schopný zapírat svoje
buzerantství, aby mne nenadá le překvapil. Urč itě už spadl na
č umá k, aniž bych musela třeba jen pohnout malíč kem. Dokonce ten byt, který prodal dr. Schusterovi, to jde urč itě na
freudiá novo konto a navíc to souvisí se mnou. Jak? To přenechá m tě m intriká nů m, lé pe řeč eno lidem kolem mne... A
pokud to souhlasí, pak všechna č est. Freudiá n kombinovat
umí, i prodat kamará dy, jen se znalostí lidí to pokulhá vá .
Nemít peníze není ostuda, ostuda je nemít charakter. Zneuž ít a
č ekat, až udě lá m chybu, to byla jeho devíza, a já tu chybu
udě lala. Řekla jsem mu, miluju tě , to byla ta nará ž ka. Pak
přišel kopanec do zadku.
>> Čekal jsem na vá s deset let a potom, když jste koneč ně
přišla, jsem se až lekl, nakolik se má představa o vá s kryje se
skuteč ností.
Zatímco toto zapisuji, cítím pohrdá ní, vý smě ch tomu, co jednou řekl při terapii. A? Buď se mnou dě lal dlouhodobou studii
nebo šlo o zneuž ití, když mi tenkrá t na Silvestra ̌rekl:
>> Já urč itě přijdu.
Skonč ila jsem s vykopá vkami. A to je dobře. Ten pá n ať
zů stane, kde je, jak se Hermíne chtě la se mnou srovná vat, na
ná mě stí Odeon, když svou hlavu situovala tak blízko vedle
mé . Nepochopila jsem to, tenkrá t mi to vysvě tlil neurolog.
>> Chtě la se s vá mi mě řit.
>> Se mnou se nikdo mě řit nemusí, když je jeho přítelkyně , je
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to O. K., jen...
>> Co jen?
>> Tu na mne poštval už před jedená cti lety a ona mi před pů l
rokem do telefonu tvrdila, že mne nezná .
>> Typické , to je přece jeho rukopis. Neurolog
Škoda, ž e odešel do dů chodu.
Vč era jsem s Corinnou byla u Řeka.
Tak tedy pokud to souhlasí, pak se ten bohatý freudiá n choval
velice lacině . Skoro celý rok jsem si přá la, aby přišel, teď si
říká m: jen to ne! S tě mi zá ž itky, které jsem kvů li ně mu mě la,
by mi bylo milejší, kdyby zů stal, kde je. Jaké to je, když je
ně kdo grandió zní?
Se Sabinou K. jsem se dohodla, ž e ji navštívím v Salzburku.
Krá tce před mý m odjezdem mi poslala SMS: Slunce tady nesvítí. Já jí ale ̌rekla, ž e bych s ní chtě la mluvit o tom, co a jak
jsem doká zala zpracovat, ne se opalovat. Zná m to, mnozí se
mnou od jisté ho okamž iku taky nechtě li bý t sami. Ano, mysleli si potom, ž e nesplní freudiá nova nařízení, když ji situaci
vysvě tlím. Facit: Zase jedna odpadlice. Co jí freudiá n slíbil?
Grete, poté co drze řekla: >> Ale ten dů m jsi mohla dostat,
nebo? Taky je pryč . Už nezavolá . Divné , ta už nikdy nechtě la
na kliniku a teď tam lež í kaž dý druhý tý den. Chodí na
ozařová ní kvů li své rakovině .
Poté , co Sabina odřekla, jsem jela do Rosenbergu, racek tam
nebyl, ale na klinice se šíleně staví.
Ptala jsem se, co cítím. Tam, NIC, zpá tky jsem byla myšlenkami daleko – kde? Že až přijedu domů , uklidím kuchyň a
budu bílit. Ale přece jsem to neudě lala, jen jsem zpracová vala
svů j telefonní seznam, vytřídila Sabine K. a podobné lidi. Sabine K. – mouřenín udě lal svou povinnost... Samozřejmě
patřila k tě m přisluhovač ů m a bylo jí zaká zá no, mluvit se

mnou o samotě . Podle freudiá novy strategie nemá m s niký m
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mluvit o tom, jaké pocity mnou skuteč ně hý bou. Je dobře, sice
nevím, co to se mnou udě lá , ale zkusím to. Překonala jsem
všechny překá ž ky, které mi postavil do cesty, zvlá dnu i tuhle
SABINE.
Bezprá ví se č asto dopouští také ten, kdo nic nedě lá .
Kdo mů ž e bezprá ví zaká zat a neudě lá to, ten je př ikazuje.
Jak pravdivé , proboha, není mi líto ž á dné ho z tě ch lidí, které
jsem freudiá novou vinou ztratila. Koho mezitím už taky moc
nelituju, to je profesor s jeho ž enou, ani ti se nechtě li informovat o pravdě , dovolili, aby se to stalo, takž e facit: Ani tě ch mi
nesmí bý t líto.
Díky bohu Sabine v poslední chvíli odřekla, mů ž u si tak tu
odyseu vychutnat až do hořké ho konce. A 27. bude vý roč í řeč i
mé ho pulovru. Takž e se tě š z vykonané prá ce a na nové lé to,
ať už s ký mkoli, nejspíš sama, ale ně kde hluboko uvnitř mi
nejvíce chybí koč ka a pes. Nejradě ji bych mě la muž e, protož e
pak bych si pořídila taky psa. Mohl by ním več er chodit ven,
ještě ve mně z Kašmíru zbý vá tolik, ž e sama več er ven nechodím.
POSLEDNÍ A NEJDELŠÍ DOVOLENÁ ZAČALA: Doká ž u
to, dostanu dů chod, musím, protož e svě t prá ce už pro mne
neexistuje...
Když se o mne přeli ti dva, Axel a freudiá n, cítila jsem se jako
zhypnotizovaná mrtvola, freudiá n tehdy stá l na mé straně ,
Axel byl naštvaný. Proč freudiá n pokrač oval s pomluvami a
kampaní proti mně , to teď také vím. Chtě l vě dě t, jak budou
reagovat lidé kolem mne, a ti, sž írá ni zá vistí, reagovali přesně
tak, jak si to sice představoval, ale vlastně nepřá l.
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>> Tenhle več er pro tebe zů stane bez ná sledků .
Také u Řeka padla tahle vě ta, jenž e tenkrá t to souhlasilo, nic
proti sobě jsem neslyšela. A zase jsem doká zala nastolit ve
své m ž ivotě harmonii, díky té nejtě ž ší prá ci. Pá r lidí si to ještě
muselo odská kat, například Rita se svý m: >> Nevymyslela sis
nic? Ale to je O.K., radě ji sama, než mít kolem sebe lidi, kteří
mi nechtě jí pomoci.
Musím si potom pomoct sama a vý sledek je, ž e si připadá m
ještě hodnotně jší. Nikdy bych si nemyslela, ž e své místo v
řešení najde i zamilovaná pacientka, ale našla.
Nezů stá vá mi jediná otá zka. Jen freudiá n mi ně co dluž í, za
zá mě rně znič ený vý fuk, tím Čechem ve škole, a 1500 DM za
facku. Ale to on hladce zvlá dne, ví ode mne, ž e co se dá napravit peně zi, není nikdy tak zlé .
Nejradě ji bych freudiá novi zavolala a ̌rekla: >> Hej, pane
Wilhelme, zapracovala jsem tě do své ho života, všechno
je v pořá dku...
>> Cože? Tak rychle?, slyším ho ̌ríkat.
>> Ano, vá lky jsou taky pořá d rychlejší, musela jsem se přizpů sobit. Za jaký ch podmínek bych ti mohla předat tu zprá vu?
Nebo ti to dokonce říct osobně ?

VÁLKA!
Celý svě t oč eká vá vá lku, a ve mně samé ? Harmonie mezi
břichem, hlavou a srdcem, jen jeden orgá n naprosto není
s řešením spokojen, ale co má bý t, na ně m to nezá visí.
Radě ji jsem zač ala skenovat a mož ná skuteč ně udě lá m ještě
třetí CD-ROM. Moje stará bedna stá vkuje, kde jen mů ž e,
s Quarkem je teď ale všechno v pořá dku.
Dnes v noci jsem se probudila s myšlenkou na Kašmír a ž e od
zač á tku co s ním souvisí, potlačuji.
Celé roky pro ně byl dů lež itý jen jeden cíl, udrž et mne u R. A
pokud by to nešlo, tak zú ž it mé sociá lní prostředí, až bych si
jednoho dne ̌rekla: >> Udě lala jsem chybu, když jsem opustila
R.? Nic takové ho, ž á dnou chybu jsem neudě lala! Jsem bez ně j
š̌tastně jší a všechny ty ž vá sty kolem dě tí a podobně , ty si
mů ž ete odpustit. Ach bož e, tahle bestie v Mü llerstrasse!!! A to
všechno kvů li ně mu! A pak ještě Rosenberg, když mi pořá d
ještě nedošlo, ž e má m ž ít svů j ž ivot, jak to chtě jí oni, ne já .
Zbabě lci. A freudiá n prohlá sil, ž e mne doká ž e znič it, s pomocí
nemocenské pojiš̌tovny? Neuvě řitelné , a ta odysea, kterou
jsem prož ila v Rosenbergu, ta jde taky na jeho konto? Ten
vrchol, označ it mne za zamilovanou pacientku, ne, to je nenapadlo nic lepšího? Přitom zač al on už bě hem první terapie,
poté , co mi řekl, ž e mne miluje:
>> Chcete přestat? Freudiá n
>> Vy myslíte, že bych pak mě la psychologa doma?
V tomhle mě stě musí bý t ještě jiní psychologové ... Zapomeň
na to... Teprve teď přestanu s terapií, ale ne kvů li freudiá novi,
kvů li sobě , protož e jsem hotová ...
Byla jsem u jezera, jaro je v plné m proudu, a já promý šlela
všechny mož nosti, kde všude jsem freudiá na potkala, aniž
bych ho znala. Špatné je, ž e na to nemů ž u myslet dost do
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hloubky, taky se nedivím, ž e jsem to potlač ila, protož e se do
mé ho ž ivota vž dycky vmě šoval ná silně , srovná vala jsem to
dokonce s onou té mě ř smrtí, která mne postihla z vyč erpá ní,
taky tu jsem potlač ila, skoro ú plně , protož e i ta byla vý sledkem ná silí. Všem tě m lidem, kteří ale ̌reknou:
>> No a? Přežila jsi to, tě m přeji ně co podobné ho.

>> Proč klepeš? Nemů žeš zazvonit, jako ostatní lidi?
>> Ty bys mne nepustila dovnitř...
>> A jak jsi se dostal do domu?
>> Kay nechal udě lat dupliká ty obou klíč ů .
>> To snad není možné , no jasně ! On byl taky zapletený,
odkud by jinak mě l ty nové zuby... Já
>> Pojď , prosím, nerozsvě cej... Freudiá n. A po chvíli:
>> Nevíš, jak to bylo s Arikem?
>> Ne, odkud.
>> Utíkal k Ehrlichovi a stě žoval si, že ho ignoruješ.
>> Ach tak, souhlasí, dokonce jsem šla do stanič ního pokoje,
protože tam dě lal takový ná tlak.
>> A Ehrlich řekl, že to zvlá dne sá m, když ses jej ptala, co se
dě je. Freudiá n
>> Přesně tak, potom jsem odešla.
>> Arik křič el dá l, ale Ehrlich mu řekl: Nevyvá dě jte tady, já ji
zná m trochu lé pe, než vy, ta už tady byla třikrá t, má svaté
prá vo, vá s ignorovat. Freudiá n
>> A potom?
>> Pak mu řekl, možná pan Wilhelm miluje ji víc, než ona
jeho. A potom ho vyhodil. Freudiá n
>> Dobře... To jsem nevě dě la.
>> Teď to víš, myslel jsem, že tě to bude zajímat víc.
>> Ne, Arik mě nezajímá , jen že jsem mu já krá va pitomá

vyprá vě la, co jsi mi řekl, jak dobře vypadá m, to se mohl
potrhat smíchy.
>> Přitom sá m taky moc dobře nevypadá . Freudiá n
>> Přesně , má takový trojú helníkový oblič ej.
>> Co ti nejvíc pomohlo při tom zpracová vá ní?
>> Mů j postoj k peně zů m a to, že ho zná š.
>> Vě dě l jsem, že to řekneš. Freudiá n
>> Mnohdy mi ty peníze dokonce vadily, už bych ti byla zavolala, ale byla tady prá vě tahle zá brana.
>> Ty mi mů žeš zavolat kdykoli. Freudiá n
>> A ty nikdy nezavolá š zpá tky... Odkud jsi to vě dě l?
>> Myslíme stejný m způ sobem.
>> No jasně , všichni si před tvý mi milió ny sedají na zadek.
>> Říká se, že si dě lají do kalhot. Freudiá n
>> Musí se říct miliardy.
Bohatý muž je č asto jen chudá k se spoustou peně z.
>> Tolik nemá m.
>> Ale tvoje rodina.
>> Odkud má š tohle? Freudiá n
>> Nejbohatší hlavy Ně mecka.
>> Tak tedy, víš, co je Kö fels. Freudiá n
>> Už se mne ptali tolikrá t, že jsem si to musela vyhledat.
>> Kdo se tě ptal? Freudiá n
>> Ty, neurolog, Inge Reichert.
>> A jak sis to dala dohromady s Paulanerem?
>> Masková ní. Tvů j bratranec je sympaťá k.
>> Víš, č ím je? Freudiá n
>> Ano.
>> To snad není možné , víš taky, co to znamená ? Freudiá n
>> Přirozeně .
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Od jisté pozice v ekonomice a společ nosti poč ínaje,
je vytvá ř ení osobnosti tou nejdů lež itě jší
př ípravou šikovné dialektiky.
>> To je tak neuvě řitelné , jak ty o tom mluvíš. Freudiá n
>> Jak bych o tom mě la mluvit?
>> Nic, nic. A? Freudiá n
>> Co a?
>> Myslel jsem, že řekneš, že se mu podobá m... Vždycky
říká š, že jsem tomu nebo onomu podobný. Freudiá n
>> To tedy ano.
>> A co říká š na ty peníze – poč kej, ty říká š prachy, tak tě m
prachů m?
>> Ná hoda, co má m říkat, sama se divím, jak na to reaguju,
ostych před peně zi zná m – Burda, Strauß, divné , u tebe jej necítím.
>> Jednou jsem se bá l, že se ostý chat budeš. Freudiá n
>> Ano, taky vě řím, že sis do myslel.
>> Jen neříkej. Opravdu víš, kde to bylo? Teď tu vě tu řekni
do konce, prosím. Freudiá n
>> Nevzdě laný, neromantický a ještě k tomu bohatý ! O
́ , to
jsem rá da, že jsem to smě la říct. To mi dě lá dobře! A ještě
ně co jsem ti chtě la říct: Kdysi jsi sliboval, že až uklidíš,
pozveš mě , zda se tam ještě nepovalují ně jaké satelitky?
>> Vě dě l jsem, že mi to řekneš. Je to ná dherné ... O tě ch peně zích jsi se dozvě dě la příliš pozdě . Freudiá n
>> Je to možné . Ač koli jsem potřebovala tři mě síce, abych ty
tvoje peníze zpracovala...
>> To jsi mě lo hodně co dě lat... Freudiá n
>> Ano.
>> A facit? Freudiá n
>> Po tvý ch peně zích mi nic není... Jsou to tvoje peníze...

Nevadí mi.
>> Cože? Nevadí ti? Ach tak, souhlasí, když jsem ti to přiznal, řekla jsi, že tě to tak ně jak ruší, teď ti to tedy nevadí, logické . Jen mi to nikdo nebude vě řit. Nemohla by ses trošku
radovat?
>> Ale ano, má m radost, tě ší mne to kvů li tobě .
>> Miluješ mne nebo mé peníze? Freudiá n
>> Jak se mě mů žeš takhle ptá t?
>> Promiň , chtě l jsem slyšet, co odpovíš.
>> A jak jsem odpově dě la?
>> Protiotá zkou. Perfektní. Freudiá n
>> Prima.
Jsou to malič kosti, co tvoř í dokonalost,
ale dokonalost je všechno jiné ,
než malič kost.
>> Krá sa. A co pro tebe bylo nejhorší? Freudiá n
>> Ten vý fuk. Ten mi nejde z hlavy, pro ten nemá m žá dné vysvě tlení. Je to, jako když ně komu podá š ruku a on ti ji zlomí...
Ale to si neumíš představit.
>> Proč bych si to neumě l představit? Freudiá n
>> Protože jsi nemocný, jsi sociopat. A ti se nedoká ží vžít do
duše jiné ho č lově ka. Stá l 250 marek.
Pravda raní víc, než jaká koli urá ž ka.
>> R. říkal, že jsi zaplatila 30 marek.
>> No ano, jemu jsem nemohla říct pravdu, jen by tvrdil, že je
to moje vina... To si nedoká žeš představit, to tak bolí.
>> Chá pu, je to zlé , ať to stá lo 30 nebo 300 nebo 3000, je to
svinstvo... Umím si to představit. Freudiá n
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>> To prá vě neumíš! Ty dě ti, v tom jsi mne taky nechal, jsi nemocný.
>> A to už prá vě nejsem, víš, kdy jsem zač al? Když jsi mi
řekla, že nemů žeš do Prahy, v tu chvíli jsem vě dě l, že musím
ně co udě lat. Freudiá n
>> Ptal ses Tobiase?
>> Ano.
>> Dokaž, že už nejsi sociopat!
>> Jak?
>> Vezmi si mě .
>> To stejně chci, kromě toho ti ještě dlužím ká vu.
Člově k mů ž e ž ít strašně levně , je-li bohatý.
>> Evo, ta ženská od toho s tím vý fukem, ta pracuje v televizi,
ta už neudě lá žá dný film, za to ti ruč ím... Ti se ještě budou
divit... Jak jsi to všechno mohla zpracovat?
>> Řekla jsem si, že ti do toho nic není, když jsem Axelovi
řekla ně co ošklivé ho nebo opustila R.
>> Nic mi do toho není. Udě lá me si oslavu... Ještě se kamará díš s tou Inge, co tak rá da há č kuje?
>> Ano, č asto si telefonujeme. Přá telí se s maminkou
dr. Essenberga. A ostatně , pro lidi s PTSD není dobré dě lat
překvapivé oslavy.
>> Doká ži si představit. Proč ? Freudiá n
>> Já taky, ze všeho nejdřív bych šla po krku Heleně . Nebyla
jsem první, kdo mluvil o tom U
́ prkovi a ona nakonec tvrdí, že
usiluju o dě dictví. Říkají, že by mohlo dojít k vraždě , usmá la
jsem se.
>> O. K., pak to všechno udě lá me oficiá lně . A ta, u které jsi
byla o vá nocích? Freudiá n
>> Ano, ta Grete, naposledy, když ležela na klinice, mi řekla:

Ten dů m jsi ale mohla mít, nebo? Drzost.
>> Proč jsi nepřišla do domu?
>> Nechodím nikam, kam nejsem pozvaná ... To už bys mě l
pomalu vě dě t... Kromě toho jsi nijak nedá val najevo, že bych
mě la vejít.
>> To je pravda, ty ale také ne. Ani jeden z ná s neudě lal ten
první krok. Freudiá n
>> Inu, tak to už se víc neuvidíme?
>> Ale existují ná hody, například jsem byl u Řeka ve stejný
den, když jsi tam byla s Corinnou.
>> Tos byl ty? Ty ale vypadá š dobře.
Taky jsem si chvíli myslela, ž e je v loká le, ale když nepřišel
ke stolu, zase jsem na to zapomně la...
>> Ano, díky, přibral jsem. Freudiá n
>> To jsem rá da.
>> Co myslíš, proč jsem ten dů m koupil?
>> Pro Hermínu, tvoje rodič e, Eve nebo tu Polku, co já vím.
>> A ten Taittinger?
>> Legrač ní, zasmá la jsem se, když jsem vidě la ty krabice.
>> Jaké auto má Hermína?
>> BMW kabriolet.
>> Takže to víš. Freudiá n
>> Já teď vím všechno, ale bylo to zlé .
>> Já má m tak rá d tvou vů ni. Freudiá n
>> Já vím, to už jsi jednou říkal.
>> Kdy?
>> Když jsi u mne byl s Axelem, v Mü llerstrasse.
>> O
́ , jsi vynikající. Víš ještě víc? Freudiá n
>> Ano. Co jsi mi řekl. Byla jsem nahá .
>> Já už tě vidě l nahou tolikrá t... Víš, co jsem říkal? Freudiá n
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>> Ano, každé slovo (to jsem lhala, i když ...). Taky v nemocnici při té operaci? Já
>> Myslel jsem, doufal jsem, že se to nikdy nedozvíš.
>> Ach, doufal jsi? Bylo to hrozné , mě la jsem takové bolesti.
>> Podruhé plotý nky s druhý m mužem, musím si tě vzít. Freudiá n
>> Je to tak.
>> Víš teď , proč jsem ti ten dů m kupoval?
>> Teď už ano, tehdy ne.
>> A kde jsem tě ještě vidě l nahou?
>> Tenkrá t při tom komické m Silvestru v Mü lerstrasse.
>> Víš opravdu všechno, co jsem říkal? A víckrá t, myslíš, ne?
Inu, jak tě teď zná m, urč itě na to taky ještě přijdeš.
A u Saši bě hem onoho več era ve třech. Ně co tak blbé ho, v tu
chvíli jsem na to už nemyslela. Potlač eno? Mož ná , ně co tak
trapné ho, co si ten pá n onen več er dovolil, svě dč í opravdu o
nehorá zné hlouposti. Kromě toho jsem tenkrá t byla v hypnó ze.
>> Ano.
>> Ještě ně co ti dlužím, hodinu ve třech. Docela hezky drzé ,
no, ne drzé , ale odvá žné : Když mě l pan Wilhelm hodinu ve
třech, já ji chci taky... S ký m bys ji chtě la mít? Freudiá n
>> S Maximiliá nem, ale tvoje sestra u toho přirozeně smí bý t.
>> Maximiliá n už se tě ší. Už o tom ví. Co bys dě lala, kdybych
nepřišel? Freudiá n
>> Nic, to už jsem přece řekla.
>> V hodině jsi říkala, že mne zná š dva roky, ale mně před
mě sícem, že už mne zná š sedm let.
>> Ano, je to zvlá štní, když to nezpracuju, tak se to zase
ztrá cí, zase to potlač uju, jako kdyby to nikdy nebylo.
>> Ach tak, jako dvakrá t potlač eno – lé pe potlač eno. Freudiá n
>> Ano, tak to bylo i s Detlefem, byla jsem se přece s tebou
najíst, to už jsem vě dě la, že jsi u ně j byl, přesto jsem o tom s
tebou nezač ala mluvit, to pak nepomů že ani, když na mne lidi

křič í, pro mne je to v takové m okamžiku docela normá lní.
>> Rozumím... Tenkrá t v Rosenbergu jsi ale v kavá rně i v hodině říkala, že jsem pro tebe hodně udě lal, jak jsi to myslela?
Freudiá n
>> PTSD, myslím si dneska, prá ce, kterou jsi mi obstaral...
>> A co bys dě lala, kdybych nepřišel?
>> Doufala, že mne nechá š na pokoji. Nechal bys mne, prosím, napříště na pokoji? Ně jak jsem se s tím vyrovnala...
Nemě l jsi sem chodit.
Co chceme, v co doufá me a vě ř íme,
aby si druzí mysleli, co si také my myslíme.
>> Nemů žu, chci si tě přece vzít. A co sis myslela, zda přijdu
nebo ne? Freudiá n
>> Nepřemý šlela jsem o tom, buď bys přešel nebo ne...
>> Ale já si tě přece chci vzít... Freudiá n
>> Ach, pravda... A kde je tvů j krá sný porsche?
>> Už objednaný. Když jsem vidě l, že tě nechá vá chladnou,
prodal jsem ho. Freudiá n
Bratr moci je vliv.
>> Nedě lal jsi nic jiné ho, než to, co vím? Já
>> Ne, vím, co myslíš, jsi ale taky ještě cítit mandlemi, nebrala sis cyankali?
>> Ne, jsem jenom dě sivě opilá ... Odkud víš, že vím, co myslíš?
(V Mnichově bylo zavraž dě no ně kolik mladý ch dívek a
hledá n byl bohatý muž , jezdící pravdě podobně v porschi.)
>> Uvažujeme skuteč ně stejný m způ sobem. Freudiá n
>> Mů žeš vů bec se mnou spá t?
>> Ano, doufá m, brzy pojedeme do Garmische, proč ? On
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>> Ach, Eve říkala, že jsi ně jak nemocný.
>> Teď je mi na zvracení, když si představím, že bych mě l
s tou Eve spá t. Freudiá n
>> Já si ale musím jít odplivnout.
>> Pů jdu nejprve do kuchyně a pak domů , zamknu tě ... Tedy
tvá kuchyně !!! Freudiá n
>> Co je s ní?
>> Tak je tak krá sná , budu rá d, když pro mne, pro ná s,
zařídíš ně co tak krá sné ho. Ostatně , Ariane se tě ší, že tě pozná .
Mů žeš mi odpustit tu pozná mku o ní?
Př ijde doba, kdy se naši potomci budou divit,
ž e jsme nevě dě li tak zř ejmé vě ci.
>> O
́ ... Ano, jistě , mů žu. Řekl ti ten neurolog, co jsem povídala?
>> Ano, že jsem blbý, má o tobě moc dobré míně ní... Freudiá n
>> Ano. A Ariane, myslím, že jsem ji v lé tě slyšela z domu,
v zahradě , ale nevidě la.
>> Ano, vyprá vě l jsem jí, že mluvíš s racky, tak je zvě davá . On
>> A ty? Už mluvíš racč í řeč í?
>> Perfektně , ti jsou tam vždycky, jen ne ten jeden, ten ale
přiletí, když přijdeš, tím jsem si jistý... Freudiá n
>> Nechala jsem ti vyřídit, že je to docela lehké .
>> Tvoje kuchyně je hezč í, než Detlefova. Freudiá n
>> Dě kuji, mně se jeho kuchyně taky nelíbí... Co jsem se tě
chtě la zeptat: Ten prodej bytu, to bylo taky tvoje dílo?
>> Nechtě l jsem, aby ses to dozvě dě la, tak... Freudiá n
>> Ach, skuteč ně , hrá la jsem v tom kšeftu taky ně jakou roli?
>> Proč myslíš?
>> Protože jsem tě slyšela v nakladatelství Arabella, jak se mi
smě ješ... Se Schusterem.

Mezi úspěchem a neúspěchem
ve sporu, ná maze a vítě zství,
se vytvá ř í charakter.
>> Promiň , prosím, to mne mrzí. Freudiá n
>> Nedá se to odestá t.
>> Díky. Obdivuji tě , dovolíš mi to? Ale jak tě zná m, přijdeš
také na to. A proto jsi milovala v Rosenbergu mů j smích, nikdy
už jsem se nesmá l tobě ...
>> Ale ano, ještě jednou, ale to bylo pravdě podobně kvů li té
žluté kartě , proto jsem si z toho nic nedě lala...
>> Jsi chytřejší, než všichni lidé , které zná m. Freudiá n
>> Díky...
>> Tvoje kuchyně je opravdu krá sně jší než Detlefova, ta jeho
se mi nelíbí. A jak jsi se s ním mohla tak dlouho přá telit,
připadá mi dost hloupý... Freudiá n
>> Ach, on u toho vždycky ně kdo byl... Vě tšinou...
>> Mnohdy jsem se ptal, jak jsi se s ním mohla přá telit 30 let.
>> Řekl jsi mu to?
>> Co?
>> Že je moje kuchyně hezč í.
>> Ne, ale udě lá m to...
>> Ano, udě lej to, a proč se ke mně ten hlupá k tak choval?
>> Protože jsem mu řekl, že mne miluješ. Toho Mikeše jsi
udě lala ještě krá sně jšího a ten dů m na stě ně , ne, já to všechno
nechá pu. Freudiá n
>> Kdo to má všechno chá pat, když ne ty? Já
>> Ale ty jsi neudě lala žá dnou chybu, nic, kde bych mohl říci,
tuhle ženu nechci... Ty rů že, ty jsou pro mne? Vě dě la jsi, že
přijdu? Přirozeně ne. A tak krá sně uklizeno. Vždycky jsi malovala tak krá sně ? Freudiá n
>> Já vím, dě kuji. Ty jsi jak ten policista, pan Bathke, ten
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to, že má te vždycky tak krá sně uklizeno? Já zná m byty mnoha
umě lců a v tě ch je vždycky nepořá dek...
>> Souhlasí... Má pravdu. Další dů vod, proč nechceš bý t
umě lkyně . Chceš mít uklizený byt...
>> Rita jde ještě dá l...
>> Jak daleko jde Rita? Freudiá n
>> Pokaždé se mne ptá , jak dlouho už tady bydlím...
>> Rozumím... Freudiá n
>> Rá da o sebe peč uju, ale tohle jsem nevě dě la.
>> Jak to bylo v manželství? Freudiá n
>> No prá vě , to jsem se musela postarat nejprve o tu bestii,
až potom jsem přišla na řadu já . Jak jsem mohla vě dě t, že
přijdeš, myslím, že mne nemiluješ.
>> Já tě miluji velmi... Freudiá n
>> A jak teprve já tebe.
>> Vě dě l jsem, že tak jednou odpovíš... A svatodušní svá tky? On
Moc odejde jen pod ná tlakem jiné moci.
>> Nic, není to tak zlé , příští rok budou v EU, pak je to jedno.
Řekl ti, co jsem cítila?
>> Ano, řekl. Promineš mi to? Freudiá n
>> Co ty jsi to za č lově ka, jak jsi to mohl všechno dě lat, myslím teď se mnou. To ostatní mne nezajímá .
>> Mů žeš mi odpustit? Freudiá n
>> Ano, odpouštím ti, ale napříště mne nech na pokoji.
>> Ano, nechá m tě do budoucna na pokoji, jen oženit bych se
s tebou chtě l... Potřebuji tě , jinak to nedoká ži... Ten neurolog
ale říkal, že jsi cítila ještě ně co, ale to že mi nejlé pe řekneš
sama... Freudiá n
>> Ně kdy to udě lá m...

Takž e mu neurolog neřekl, co jsem ještě cítila. Když jsem
neurologovi líč ila tu scé nu v televizi, kde na mne freudiá n
pů sobil jako zosobně ní nená visti, zeptal se mne:
>> A ještě ně co?
>> Ano, odpově dě la jsem. >> Chtě la jsem s ním, myslím,
poprvé spá t, ale nechá pu to.
>> To se snadno vysvě tlí, řekl. >> Za vá lky chtě lo mnoho žen
spá t se svý mi muč iteli... Je to docela normá lní, chtě jí je
ně jaký m způ sobem uchlá cholit, uklidnit. Je to podobné ,
jako s ú nosy – nebo u vá s, když jste byla masivním ná tlakem
nucená jít ně kam, kam jste nechtě la.
Stockholmský syndrom mů že na první pohled vypadat jako kuriozita. Jak obě ti, tak pachatelé , sledují společ ný cíl, přežít,
tedy spolupracují. Obě ti se pokoušejí chrá nit v rá mci nevypoč itatelné situace tím, že usilují splnit přá ní pachatelů . Pachatelé se budou k obě tem č asto chovat přívě tivě , aby zamezili
eskalaci situace. Z toho mů že vzniknout emocioná lní pouto
mezi obě̌tmi a pachateli, obě ti jsou až vdě č né . Maximá lní
ztrá ta kontroly je při ú nosech rukojmí jen tě žko snesitelná .
Snesitelně jší se stane, když si obě̌t namluví, že je zč á sti také
její vů le například identifikovat se s motivy ú nosců . Bý t
unesen nebo sloužit jako rukojmí je podle ná zoru psychologů
jedna z nejhorších zkušeností, jaké č lově k mů že udě lat.
Z jedné vteřiny na druhou je bezmocný, vydá n napospas svý m
ú nosců m. Mnoho rukojmí bě hem své ho zajetí prožívá smrtelný
strach, ale cítí také sympatii, mnohdy dokonce lá sku ke svý m
ú nosců m.
>> Ten obrá zek s Mikešem je krá sný, umě la jsi vždycky tak
krá sně kreslit? Freudiá n
>> Ano, vzpomíná m si, že když jsem přišla na gymná zium,
uč itel kreslení mi řekl: Aha, ty jsi z té rodiny, kde všichni umě jí
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>> Takže jsi vždycky malovala tak krá sně . Čím jsi chtě la bý t?
>> Já ? Kadeřnicí, to vá žně nebylo nic zvlá štního, v mé rodině
maloval každý dobře. Jedna tetič ka se jednou zeptala, co z té
se jednou stane?
>> Myslela to pozitivně , ty toho umíš tolik.
>> O
́ , dě kuji, vždycky jsem si myslela, že ze mne nebude nic.
>> Kdy to řekla?
>> Když vidě la jeden mů j obraz.
>> Vidíš. Ty jsi mi dvakrá t volala? Freudiá n
>> Jednou kvů li nekrofilii a jednou kvů li scientologů m.
>> Ach tak, tenhle nesmysl a scientologové , odkud jsi to
vě dě la?
>> Od Sabine K., proč jsi mi nezavolal zpá tky?
>> To s nekrofilií byla blbost a u scientologů jsem nikdy
nebyl. Co bys udě lala, kdybych teď nepřišel? Freudiá n
>> Nic.
>> Nezavolala bys mi?
>> Ne, proč ? Ty zpá tky nezavolá š. Koupil jsi tu kliniku?
>> Ano. Přirozeně nepatří mně samotné mu. Freudiá n
>> Já vím.
>> A pokud jsou oni u scientologů , co já s tím má m společ né ho? Freudiá n
>> Nic, souhlasí, ale u VPM jsi byl.
>> Vě dě l jsem, že to přijde. Freudiá n
>> Ano, jasně .
>> Ti už neexistují, kvů li tobě jsem všechno předě lal, dokonce
uvažuji, že se vykašlu na starosalemisty...
Jak ti se k tobě chovali. Freudiá n
>> Smrdí to spiknutím.
>> No prá vě ... Ach, teď řeknu nará žku, Angela Steiner? Freudiá n
>> Taky zpracová no – zpoč á tku tě žce, ale potom, nic.

V internetu jsem narazila na zprá vu o ú dajný ch machinacích
dr. Orbitova a jeho spolku. Zmiň ovala i ̌radu přepadení helikopté rami.
>> Obdivuji tě , přitom má š taky za sebou jedno takové přepadení. Freudiá n
>> Ano, Rita mi to nevě ří...
>> Já jí řeknu, že to je pravda... Ty jsi tak silná , obdivuji tě ...
Ty rů že, mě l jsem takové dostat?
>> Přesně takové . Já
>> Vyprá vě la jsi ně komu o té vě ci s vrtulníkem? Freudiá n
>> Nikdy... Až teď Ritě .
>> Neuvě řitelné , co jsi musela prožít. R. říká , že si sama
kvě tiny nikdy nekupuješ. Freudiá n
>> Tyhle jsem si koupila sama vč era. Ten toho namluví, jak je
den dlouhý.
>> Především v hospodě , pravda? Mluvila jsi o tom s ně ký m?
>> Samozřejmě ne, s niký m, přišlo to taky jen tak bokem.
>> Jasně , dohodli jsme se, že pokud to budeš vě dě t, s hospodou a štamgasty, je konec... To bylo klíč ové slovo. Freudiá n
>> A co si myslíš o VPM?
Fanatický ž ivot ve skupině se zaklá dá
na totá lním pocitu mé ně cennosti,
který je kompenzová n pocitem moci
z identifikace se skupinou.
>> Až teď ? Nenechají si koukat do karet.
>> Víš, kdo je jejich duchovním otcem?
>> Ano.
>> Co si o ně m myslíš?
>> Je ten pá n trošič ku konfú zní, to už je mi milejší Freud.
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>> Ale proč jste tak dlouho č ekali s tím heslem štamgasti?
Je tř eba př ipomenout, ž e prvním ú kolem spiknutí,
politické ho, kriminá lního nebo
uvnitř firmy, je př esvě dč it druhé o tom,
ž e ž á dné spiknutí neexistuje.
U
́ spě ch spiklenců je mě ř en
hlavně jejich schopností toho dosá hnout.
>> Já ne, já tě miluji už dlouho.
>> Já vím, je možné , že tě taky už tak dlouho miluju?
>> Možné to je, jak dlouho myslíš?
>> Od roku 1990, když jsi byl u Monka?
>> Přesně , to jsem s tebou promluvil o Kašmíru. Freudiá n
>> A já zač ala potlač ovat.
>> A má š pořá dný PTSD. Tenkrá t sis řekla: Opatrně , nepřítel
se mnou chce mluvit o Kašmíru! Ale pak je to víc, než jsem
č ekal... Freudiá n
>> ??? Odkud to víš?
>> To je č ím dá l tím lepší, já byl u toho.., zasmá l se. >> Já tě
taky potlač oval, vždycky, taky jsem s tebou nechtě l nic mít,
až k Řekovi. Freudiá n
Kdo své ruce myje v nevině , utírá si je do pokrytectví.
>> Je to pro tebe tě žké , že má m PTSD?
>> Ne, má m za tebe radost, že to tak je, když víme, co po
tlač uješ, má me to pořá d pod kontrolou. Teď už s tím umím zachá zet – zapomně la jsi, že jsem kdysi byl tvů j psycholog? Tenkrá t u Monka na tebe křič elo tvé podvě domí: Zapomeň na
ně j!!! A ty jsi mne vyhostila ze své pamě ti, navždycky. Freudiá n

>> Přesně tak, 1990 jsem zač ala s potlač ová ním...
>> Má m jednu otá zku: Mluvili jsme přece o tom, že se zná me
sedm let? Freudiá n
>> To ano, ale pak to bylo zase pryč . To je tak, když o tom s
niký m nemluvím, zase se to ztratí.
>> A říkají ti, že zapírá š. Freudiá n
>> V Rosenbergu to pro mne bylo tak zlé , proč mi nepomů žeš?
>> Nemohl jsem, nechtě l jsem mít s niký m kontakt, ale
vždycky jsem tě hledal, vidě la jsi to? Freudiá n
>> To ano, ale nechá pala jsem to. Když mne nemiluješ, je to
v pořá dku, nutit tě nemů žu. Co tady vlastně dě lá š? Já
>> Nemusíš mne nutit, já tě miluji... Mů žeš mi odpustit, že
jsem při prvním pobytu v Rosenbergu dě lal, že tě nezná m?
Nutit mne nemusíš, já tě stejně miluji. Freudiá n
>> Kdybych vě dě la, že jsi Eve kamará d, nespolupracovala
bych. Ale tak, ty č tyři mě síce, ty byly nutné , rozumě li jsme si
skvě le a poznali se.
Je hloupý, kdo vě ř í, ž e se dá slovy odestá t, co se stalo.
>> A ty jsi na tu lá sku nepřistoupila. Freudiá n
>> A?
>> A nic. Všechno je sprá vně , co jsi udě lala... Postřehla jsi,
že má me vždycky osmimě síč ní přestá vku?
>> Ano, znamená to, že přijdeš zase za osm mě síců ? Příští
rok? To nevydržím. Já
>> Ne, je březen, to znamená , že bych přišel v listopadu, ty
opravdu neumíš poč ítat. Chceš muže? Freudiá n
>> Ne, opak je pravdou, aby mne koneč ně nechali v klidu, to
by bylo ně co.
>> Chceš vů bec ně jaký vztah se mnou? Freudiá n
>> Jasně , chci, jenže mi tvů j způ sob jde pomalu na nervy, sice

987

988

jsem velice trpě livá , ale jednou bych ti napsala, že si má š
vyzvednout deník. Nebo že ti ho pošlu. A pak by byl konec
s dlouhodobou terapií. Víš, mnohdy jsem si v Rosenbergu
myslela, že kromě ná s nejsou na svě tě žá dní lidé .
>> Miluji tě , ten pocit jsem mě l také . Freudiá n
>> To je prá vě to, bylo to s tebou tak krá sné .
>> Taky s tebou... Nejvíc se mi líbilo, když jsem se tě ptal, jak
tě trestali, když jsi byla dítě . Roztřá sla jsi se, myslel jsem, teď
to přijde, ale nepřišlo nic, tebe vů bec netrestali, jen ta představa, že by mohli, tě znejistila... Freudiá n
>> Legrač ní, ale souhlasí to.
>> A jak si představuješ ná š vztah? Freudiá n
>> Nepředstavuju si ho. Až k tomu dojde, mů žu o tom popřemý šlet.
>> Má š dlouhé vlasy. Freudiá n
>> Ano.
>> Mů žeš mi říct, zda s tě mi dě tmi skuteč ně nikdy nic nebylo?
Freudiá n
>> Cože? Blá zníš? Sedě la bych tady? Byla bych přece ve
vě zení nebo se zabila, kdyby na tom ně co bylo. Přirozeně ti
mů žu říct, že nikdy nic nebylo, proč se ptá š?
>> Ano, ale co myslíš, jaký bude tvů j vztah k Ariane? Freudiá n
>> Budu se s ní mazlit, když bude chtít.
>> Ona už se nemazlí, je jí skoro 13.
>> Ach bože, opravdu, to už přešly dva roky. Já se ú plně
zblá znila. Víš, sex mi nechybí, ale mazlení, třeba i s ně jaký m
zvířá tkem, koneč ně bych chtě la ně co na mazlení.
>> Přivinout se mů žeš ke mně , já se s tebou také tak rá d mazlím. Možná proto ná m sex vů bec nechybí... Tak je to taky
sprá vně ... Jsem rá d, že si má me fyzicky co nabídnout. Má m
rá d tvou vů ni a rá d se tě dotý ká m... Kdy jsi naposledy s ně ký m
spala? Freudiá n

>> Před pů ldruhý m rokem.
>> Byla jsi mi vě rná ? Freudiá n
>> Ano, dá se říct.
>> Dě kuji ti, že jsi k Řekovi přišla v tom žluté m saku, nejen
Saša, také já ho má m rá d. Freudiá n
>> Takže jsi to byl ty. Proč jsi nepřišel ke stolu?
>> Nevím. Vidě la jsi Sašu v poslední době ?
>> Ano, v tom tý dnu, když jsem přišla z Rosenbergu. A zač á tkem ledna jsem mu dala svů j deník, řekl, že se do tří tý dnů
ozve, ale zatím to neudě lal.
>> Diví se, že všechno víš, je snad dokonce v šoku. Jako jediný se nepodílel. Freudiá n
>> Umím si představit. Ty ale vů bec nemá š vousy.
>> Až se příště uvidíme, budu mít plnovous... Corinna říkala,
že ses ani nepodívala, s ký m tam stojím. Freudiá n
>> Ne, myslela jsem si, že kdybys to byl ty, přišel bys k našemu stolu.
>> Ta vá za je ná dherná , jsou ty rů že takříkajíc pro mne? Jak
bych mohl bý t tak domý šlivý ? To slovo jsi použila, a oni jedním dechem říkají, že neumíš ně mecky. Přitom tenhle vý raz
spousta Ně mců vů bec nepoužívá ... Freudiá n
Při terapii s ním jsem vyprá vě la, ž e jednou při mytí jsem té
vá ze urazila jeden roh. R. tehdy ̌rekl: >> Musí to bý t? Freudiá n
mi pak ̌rekl: >> Takový gauner, namísto aby vá m koupil
novou, je takhle nestydatý. Vů bec se nedivím, že jste jej opustila. Řekla jste mi, že jste tu vá zu milovala.
Ano, miluju ji ještě pořá d, i tak poškozenou. Teď ji obdivoval on.
>> Hrozné , jak blbá je ta terapeutka Palavy. Dala jsem jí
ještě jednu možnost omluvit se, ale neudě lala to. Čekala jsem
na ni tři hodiny, když jsem odchá zela z kliniky. Já
>> To říkali, že č eká š na mne. Freudiá n
>> Proboha!!! To není pravda.
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>> Proč ? Freudiá n
>> Protože v rozhodujících chvílích tady nikdy nejsi.
>> Chceš, aby odešla z kliniky? Odešli všichni, kteří ti nevě řili PTSD. Freudiá n
>> To je mi jedno, já na kliniku už nikdy nepů jdu, ale jak tam
vydržíš ty? A ta spoluterapeutka, ta je opravdu na zvracení,
vždycky mi vyklá dala cosi o fantazírová ní... Možná má
pravdu, ale nikdy neuvedla žá dný příklad... (Zase se mi chtě lo
zvracet.)
>> A když ti ně co bude? Freudiá n
>> Nemocnice ve Schwabingu nebo Deckerova klinika.
>> Jak jsem slyšel, dě lá Deckerova klinika jenom kosmetické
operace. Za jaký ch okolností bys na kliniku přišla? Jako moje
žena? Freudiá n
>> To ano, ale jinak ne.
>> Ti se ještě budou divit... Jak na tebe pů sobila poslední
ná vště va na klinice? Freudiá n
>> Kdyby na mne nebyli tak zlí, bylo by to smě šné .
>> Promiň , nechal jsem je to řídit. Freudiá n
V tom okamž iku jsem musela zase jít...
>> Je mi to jedno, nedě lej si kvů li tomu zvracení starosti, nevě řím ani, že to je vina alkoholu, musíš zvracet kvů li tě m
lidem. Freudiá n
Byla jsem na sebe pyšná , tři dny jsem si myslela, ž e vá lku
v Irá ku vidím jako kaž dý jiný – ne, dneska přišel pořá dný propad. Zač al tím, ž e lidi, kteří mi nevě řili PTSD, najednou defilovali před mý m vnitřním zrakem a všichni křič eli:
>> Nemá žá dný PTSD!!! Ošklivé , nejde mi to z hlavy.
Detlef: >> Tak se nechovají lidi, kteří ho mají.

V tě ch vteřiná ch jsem vž dycky myslela na to, ž e jsem tenkrá t
ty lidi v Kašmíru opustila, ž e jsem byla v posledním letadle a
všem ostatním jsem nechala budoucnost s vá lkou...
A tě m, kteří na mne křič eli, jsem ještě dá vala za pravdu. Jsem
vá ž ně ta opravdová bestie, která nic neudě lala! Mohla jsem
odletě t, stydě la jsem se tenkrá t a stydím se dodnes, když
ně kdo ̌rekne, ž e mi nic není... Stydě la jsem se za to a ž e přece
jen ně co má m.
To, č emu ř íká me zlé svě domí,
je př ece vž dycky č isté svě domí.
Je to dobro, co se v ná s zvedá
a obž alová vá ná s u sebe samý ch.
Podařilo se mi narazit do ně jaké ho auta, ale jela jsem dá l.
Uvidíme, když se tři mě síce nebude nic dít, je to O. K., jinak
má m na krku ú tě k od nehody. Tak ně jak mne to pobavilo,
vý fuk je koneč ně trochu splacený.
Jen má loco stimuluje víc, než první zdař ilý zloč in.
Dnes u jezera jsem trochu povídala, ž e mne ta vá lka deptá a
proč . Servírka, která mi pak přinesla jableč ný mošt, řekla:
>> Ale nedě lejte tady žá dné hlouposti.
Mě l to bý t vtip... Ano, špatný vtip, přišla jsem na to, ž e
vlastně už třiná ct let hledá m lidi, se který mi chci mluvit o
PTSD a Kašmíru, ale nejsou tady! Doká zali by si ně co představit, kdybych ̌rekla rakovina, nehoda, dokonce zná silně ní,
ale ne PTSD. A já jim musím ještě přiznat, ž e bych to taky nedoká zala.
Vč era jsem u psychologa ̌rekla, ž e chová m k freudiá novi vřelý
cit a ž e tahle vá lka, kdyby nebylo tě ch mrtvý ch, by byla

991

992

smě šná . V obou případech mě l z mý ch vý pově dí radost...
A, ještě ně co, gratuloval mi, ž e jsem odjela z místa nehody...
Kdy získá m ten odstup, který bych mě la mít? Jdu sama sobě
na nervy. Dneska je tomu rok, co č erný pulovr zač al mluvit a
freudiá n se ně kde smě je pod vousy, jak blbé jsou ty ž enské .
A prá vem...
Jdu k nové mu neurologovi, ná sledovníkovi toho příjemné ho.
Jsem dost naštvaná , ž e nevolá m freudiá novi, abych mu ̌rekla
ně co vulgá rního... Myslí taky jenom na svoje vý hody... A své
blaho...
A vzpomíná m si na další rozhovory, které jsme tady vedli před
deseti dny.
>> Víš, co mi zně lo v uších, když jsi naposledy odchá zela z
kliniky? Freudiá n
>> Ne, copak?
>> Jak jsi mi při Rohrschachovu testu řekla, abych šel
k volbě odborové rady. Já ale nemohu volit. Freudiá n
>> Takže jsi tu kliniku přece koupil?
>> Ano, ale není jenom moje. Freudiá n
>> Má š na ní podíly?
>> Ano. A taky, i pokud jsou Trattningovi u scientologů , já u
nich nikdy nebyl. Freudiá n
>> No prá vě , za to nemů žeš, zaká zá ni nejsou.
>> Četla jsi tu poslední knihu Hartvigové ?
>> Dokonce jsem si ji koupila, moc dobře o tom píše. A ta
jedna vě ta od Tolsté ho... Už proto se vyplatí, tu knihu mít. Já
>> Ano, nikoho se č lově k nebojí víc, než toho, komu ukřivdil. On
>> Já vím, nechci, abys přichá zel sem... Jako ten Axel, a na
konec tvrdíš, žes tady nikdy nebyl?
>> Je to zlé , já vím, ale je to naposledy. Jak si představuješ,
že bydlím? Freudiá n

>> Já si to vů bec nepředstavuju. Ach tak, myslím, že ten penthouse v hotelu Maritim je nahoře.
>> Tak to není. Freudiá n
>> Mně to všechno přijde moc hloupé , má m kvů li tobě tolik
potíží, nechal bys mě prosím na pokoji?
>> Chceš vů bec ně jaký vztah se mnou? Freudiá n
>> Ach, bě ž přece ke své Hermíně nebo té Polce nebo Eve, to
je mi jedno.
>> Ale já myslel, že mě miluješ. Freudiá n
>> Co to s tím má co dě lat?
>> Co bys dě lala, kdybych nepřišel. Freudiá n
>> Ten technik dneska poslal mů j deník k vypá lení, jednou
dostaneš CD-ROM a pak bude definitivně konec... Já mohu žít
bez tebe, s tebou má m víc problé mů , než bez tebe.
>> Ale ty poznatky... Nepotřebuješ o tom s ně ký m mluvit? On
Kdo bojuje, mů ž e prohrá t,
kdo nebojuje, už př edem prohrá l.
>> Ale ano, chtě la jsem, se Sabinou K., ale ona odřekla a teď
už ani nechci. Rita se ptá , zda jsem si to třeba č á steč ně
nevymyslela. Saša už se neozval, co to má . Má m toho dost.
A ještě ně co, nikdy o tebe nebudu bojovat.
>> Proto nikdy nežá rlíš. Freudiá n
>> Přesně tak, budu rá da, když zů staneš u Hermíny.
>> A to je to, co ti nikdo neuvě ří. Skoro všichni lidé jsou
žá rliví.
Jisté není jen to, ž e mnohé nevíme,
ale také , ž e mnohé nikdy vě dě t nebudeme.
>> Proč si ji vlastně nevezmeš? Ta přece na to č eká ... Ach
ano, nemá rá da, když jí ně kdo říká Hermíno. Já
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>> O
́ , to už taky víš... U Hermíny nezů stanu, miluji tebe, ne
ji... Saša se patrně už neohlá sil, protože jej šokovalo, že
všechno víš. Freudiá n
>> To si umím představit, tahle blbost, co jste se mnou prová dě li, ne...
>> Je ti vů bec ně koho líto? Freudiá n
>> Ne, nikoho.
>> U profesora bych mohl ně co dě lat. Freudiá n
>> Nech to bý t. Vypaluju jinde a jde to... O vá nocích jsem ho
potkala, ani pořá dně nevě dě l, co si se mnou poč ít.
>> Co jsi dě lala, když ti Sabine odřekla? Freudiá n
>> Jela jsem do Rosenbergu na ká vu.
>> Hledala jsi toho racka? Freudiá n
>> Ano, ale nebyl tam.
>> U mne taky ještě nebyl, ale jsem si jist, že když přijdeš,
přiletí taky on... Dozvě dě la ses také ně co o sobě ? Freudiá n
>> Ano, jsem excentrická .
>> Skuteč ně nechceš s niký m mluvit? Freudiá n
>> Ne, necítím potřebu, už nemá m žá dné otá zky.
>> Obdivuji tě , slyšela jsi to? Freudiá n
>> Ano, sama se obdivuju. Nebyla to žá dná prochá zka, místy
to bylo moc zlé a nikdo tady nebyl... Teď taky vím, proč jsi
řekl, že jsi rá d, že z barev má m nejradě ji mint.
(Kö fels, freudiá nů v rodinný podnik, má ná dhernou webovou
strá nku v té hle barvě .)
>> Grafikové tomu ale říkají jinak. Freudiá n
>> Ano, cyan,
>> Když jsme se vidě li naposledy, vyhý bala ses mi obloukem.
Freudiá n
>> Ano, s tím musíš napříště poč ítat vždycky.
>> Vzpomíná š si, v autě , tam jsem tě velice miloval. Ty jsi
byla tak chladná . Freudiá n
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>> Ano, to bylo moc krá sné .
>> Dostal jsem strach, že už tě nikdy neuvidím. Taky jsi ně kdy
mě la strach, že už mne neuvidíš? Freudiá n
>> Ne, strach ne, vyrovnala jsem se s tím... miluju tě , ale nemusím s tebou bý t, a pak ta Hermína... Má š přítelkyni, tak co
tady má m co hledat já ? Strach, že už tě neuvidím, jsem mě la
jen jednou.
>> Já vím, kde to bylo, dole v kantý ně , je to tak? Freudiá n
>> Ano, ta představa, že už tě neuvidím, ta byla strašná .
>> Tehdy jsi mne nakazila, také jsem se bá l, že už tě neuvidím... Jaký jsi mě la pocit, když jsem byl na interně ? Freudiá n
>> Dojetí.
>> Přesně tak, byla jsi mnou dojatá ... Ty jsi volala Eve.
>> Ano, ale ona nevolá zpá tky.
>> Proč ? Co jsi od ní chtě la? Freudiá n
>> Zeptat se, co jsi jí slíbil, aby dě lala všechno, co chceš. Té
Polce taky ještě zavolá m.
>> Jak to, že víš o té Polce, to nechá pu. Freudiá n
>> Jasně , už se v tě ch tvý ch intriká ch sá m nevyzná š. Já s ní
ležím devě t dnů v jednom pokoji, všechno pro ni udě lá m a nakonec mi dá facku?
Ne ten, kdo první sá hne po zbrani,
vyvolá vá povstá ní, ný brž ten,
kdo k tomu zavdal př íč inu.
>> A jakou! Než mne udeřila, řekla, že jsem vulgá rní. Nic
jsem té ženě neudě lala, nic neřekla, jen jsem k ní byla slušná –
a ona řekne, že jsem vulgá rní? Ne, to jsi byl ty, tvů j dík za to,
že jsem tvé mu příteli řekla, ať mi se svou blbou svatbou políbí
zadek. Je to jenom jeho a moje vě c, co se mezi ná mi stalo, do
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toho tobě nebo jí nic není. A ty to pak vyprá víš cizím lidem?
Kteří mne pak mlá tí? Je to všechno na blití! Je to jenom moje
vě c, a taky ještě vyprá vě t, že opouštím na smrt nemocné ho
muže, ten vů bec žá dnou RS nemá ! Nebo je to tvoje bý valá ?
>> Nechci, abys jí volala. Freudiá n
>> Ach, skuteč ně , jak také jinak? Kroutíš se, když to řeknu,
ale obíhá š moje lidi a vyprá víš o mně vě ci, které bys vyprá vě t
nemě l! U koho jsi ty dě lal terapii, u dr. dr.?
Mů j psychoanalytik mi tě nedoporuč il.
Našla jsem si jiné ho.
>> To je ně co, co ti nesmím říct... nechci říct. Mů žeš mi odpustit? Freudiá n
>> Ale bě ž, nudíš mě . Ty ještě nejsi zdravý, takhle to nedoká žeš.
>> Tebe skuteč ně neznič í nikdo. Myslíš, že jsem ti slíbil ně co,
co nedodržím? Tak to není... Myslel jsem a myslím to vá žně ...
Freudiá n
>> Opravdu?
>> Ano, miluji tě ... Freudiá n
>> A já tebe...
>> Vě dě l jsem, že to tak řekneš... Freudiá n
>> Ano, opravdu uvažujeme stejný m způ sobem... Ale mnohdy
si myslím... Ne, leda byste mne opravdu strč ili do blá zince, ale
na to má m své ho neurologa, ten tomu zabrá ní.
>> Ano, souhlasí, Jana taky říkala, že tebe nikdo neznič í. On
>> Mnohdy... Poč kej, nejlé pe to řeknu takhle: Že se lidi neznají nebo už neznají tebe, to se uká zalo, až když jsi vstoupil do
mé ho života. Předtím to tak nebylo. Je to pokus dostat mne do
Haaru? To dě lají mnozí, možná všichni... Mnohdy si myslím,
že se mnou zachá zejí jako s dítě tem. Je to celá strategie, jakou
umíš? Pane psychologu? Ale pokaždé dě lají chyby, protože

tak to nemů že bý t... Tenhle fenomé n se objevil až s tebou. A
Jana řekla? Kde je ta knížka, řekl jsi, že doplníš tu kapitolu o
Calypsu – kde je? Má m ti to říct? Nechceš, aby to bylo
zveřejně no, jen jsi to slíbil... A nic nedodržíš!
>> Poč kej, ono se to zveřejní, chtě l bych, aby v tom byl ještě
mů j podíl. Zveřejní se to. Jakže se jmenuje ten první díl?
„Charakter povrchu“, druhý díl pak „... tak pravil pulovr“
a třetí díl „Pod povrchem“... Tak je to sprá vně . Až to bude
venku, pojedeme společ ně na předč itatelskou cestu... Stejně
bych se chtě l více podílet na tvé m životě , než tě jenom uvé st
v mý ch kruzích. Mohli bychom také zů stat bydlet tady. On
Kaž dá dobrá kniha se píše sama,
č lově k př i tom jen nesmí rušit.
>> Tady? Já chci z té hle č tvrti pryč a ty tady chceš bydlet?
>> Je to tady anonymní... Chtě l bych se více podílet na tvé m
životě , než tě jen dá t dohromady s mý mi lidmi. Kromě toho,
ten dů m jsem ti chtě l darovat... Myslel jsem, že nic nevíš. On
>> Pak bych ho mě la, nemyslíš? Mů žeme mluvit o tom, proč
jsem nešla dovnitř.
>> Souhlasí. Freudiá n
>> Ach tak, když nic nevím, nemů že se ti nic stá t, myslíš, a
když vím všechno a vyprá vím, že si mne chceš vzít, že mi daruješ dů m, pak se ti taky nic nestane? No jasně , stejně mi nikdo
neuvě ří, takový bohá č ... A když to bude vyprá vě t moc č asto,
tak ji přece jen ještě strč íme do blá zince. Je to tak?
>> Nesmysl, já si tě vezmu, uvidíš, ale mohlo by to bý t tak, že
ti den předtím ně jaký vů l přirazil okno před nosem? A proto
jsi nemohla dovnitř, protože sis myslela, že bych ti před nosem
já přirazil dveře? Freudiá n
>> Přesně , jsi gé nius, prá vě tak to bylo...
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>> A Eve? Nebo poč kej, co řekla, když se tehdy vrá tila do
třídy, víš, když jsem tam byl já ? Freudiá n
>> Řekla Marině : Vidě la jsi jeho hodinky?
>> Přesně , už jsi ně kdy vidě la moje hodinky?
>> Ne, ještě nikdy.
>> Na moje hodinky se nikdo nedívá , já si ale vždycky prohlížel tvoje, daruji ti svoje hodinky, pak se na ně musíš pořá d
dívat. A víš, že je v tvé ulici prodejna porsche? Má š rá da
tó novaná skla? Freudiá n
>> Bezpodmíneč ně , proč to jde jen u porsche? Skuteč ně v mé
ulici? To nevím.
>> Je to tak. Vá noce jsi strá vila u Grete? Freudiá n
>> Ano, nevě dě la jsem, kam jít, nikoho nemá m. Bylo to krá sné .
>> To je v pořá dku, ale ona teď byla na klinice, je tě žce nemocná , brzy umře... Freudiá n
>> ... to je mi líto.
>> Zlí jazykové tvrdí, že pak chceš pro sebe jejího muže.
>> Takový žvá st, já má m rá da ji, ne jej... O vá nocích jsem nevě dě la, kam jít. Nikoho nemá m a ty si sedíš v Rosenbergu a
poslouchá š takové nesmysly? A pak mi to taky ještě vyprá víš?
Proč jsou ti lidi na klinice ke mně takoví? Pořá d ještě . Nestač ilo, co provedli v lé tě ? Proč mne vždycky tak zraň uješ? Jsi
nemocný... Nemů žu to brá t osobně , přesto mne to zraň uje...
Plakala jsem... Pokud se nemý lím, plakal i freudiá n... Přinesl
mi kapesníč ky...
Není jiná cesta, jak najít sá m sebe,
než ž e se č lově k ně kdy docela ztratí.
>> Evo, prosím tě , promiň ... Ještě nejsem hotový, vidím to.
Řekla jsi ně co velice dů ležité ho. Že to nebereš osobně . On

>> Ne, to ještě nejsi. Já to osobně brá t nesmím, tolik nestydatostí už mne potkalo... To nemů že mít nic společ né ho se mnou,
to jsem si nezasloužila...
>> Ty jsi ně co podobné ho řekla už v lé tě , možná je to zamě řené proti mně ... Teď to vypadalo jako v hodině terapie,
ještě chybě lo, abych ti řekl, že smíš plakat...
>> A to ty nesmíš, já mů žu plakat, kdy se mi zachce.
>> No jistě , byl jsem pro tebe vů bec psychologem? Freudiá n
>> Ne, nikdy.
>> A ty jsi pro mne taky nikdy nebyla pacientkou... A pak prý
ses do psychologa zamilovala... Vzpomíná š, jak jsi v listopadu
byla v kantý ně ? Freudiá n
>> Ano.
>> Co jsem tehdy řekl o terapii? Freudiá n
>> Já že ji potřebuju.
>> Jak jsem to mínil? Co myslíš?
>> Ty ji potřebuješ, myslel jsi sá m sebe.
>> Přesně tak. A proč jsi řekla, že tě glorifikuji?
>> Ale, paní Hummel se mne jednou drze ptala: Ví vá š přítel,
že jste tady?
>> Ach tak, tedy jsi myslela, že tě glorifikuji? Anatev umřel.
>> O
́ , to je mi líto.
>> Myslel jsem si, že to nebudeš vě dě t... Freudiá n
>> Proč sis to myslel, protože jsi mne chtě l hypnotizovat?
Protože jsem jednou zapomně la na Arianu? Nerada jsem jasnovidná , ani pokud jde o mne, ani u jiný ch.
>> Vzpomíná š si, jak jsem byl v Mü llerstrasse? Freudiá n
>> Ano, ty a Axel, há dali jste se.
>> Popiš mi tu scé nu, prosím. Freudiá n
>> Ležím nahá v posteli, vy stojíte nade mnou... přete se.
>> Tak tedy víš všechno... Axel tě miluje. Proto tě chtě l zabít.
Freudiá n
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1000 >> Tomu nemů žu vě řit, proč nepřijde? Ale co, ať si zů stane,
kde je.
>> Víš také , co jsem tehdy řekl? Freudiá n
>> Ano, všechno...
>> Proč jsi jako první řekla: „Proč nepřijde?“ Freudiá n
>> Protože jsem nejprve myslela na to dlouholeté přá telství,
to je přece pochopitelné ...
>> Příští rok se my dva budeme zná t také tak dlouho, jako ty
s Axelem.
>> ???
>> Pan Ehrlich tě také miluje, to znamená , líbíš se mu. A také
R. tě miluje. Freudiá n
>> Ten gauner mi už nikdy nesmí zkřížit cestu... Nevě řím, že
by doká zal ně koho milovat. A ty?
>> Neboj se, já tě miluji nejvíce. A také Markus tě miluje. Milují tě všichni, celá armá da, tak to bylo už v nakladatelství
Arabella, to jsem vidě l... Tvá hlava a tvů j šarm, jak dlouho
chceš ještě vypadat tak dobře? Freudiá n
>> Moje tetič ka vypadala dobře ještě v osmdesá ti, poč ítej s tím.
>> Rá d, ty jsi ale tě žce pracovala. Freudiá n
>> Bylo to zlé , mnohdy jsem vů bec nechtě la do postele, protože vždycky ně co vyplavalo na povrch.
>> To zná m. Freudiá n
>> Proč ty? Taky potlač uješ?
>> No jasně , když jsem tě vidě l poprvé a ptal se na Kašmír,
zač ala jsi potlač ovat – a já taky. Freudiá n
>> Ach, Axel by mi prosím mě l vrá tit ten film, který si tehdy vzal.
>> Co je na ně m? Freudiá n
>> On a moje socha, ta hlava s rukama.
>> Takže jsi vypalovala, ve Wortstrasse?
>> Ano, ti zase byli mý ma vě cma nadšení, říkali mi, že jsem
profík. A žá ci ve škole, když jsem vypalovala svoje cé dé č ko, ti

stá li hromadně kolem mne. Taky mi říkali profík.
1001
>> A já tě taky nazý vá m profesioná lem. To jsi zvlá dla perfektně , kolegyně ... Vě řím, že v tobě každý vidí profíka, ty jím
jsi, nemusíš už nic dě lat, pokud nechceš, už jsi v životě udě lala
tak ná dherné vě ci. Freudiá n
Musela jsem myslet na toho šílence, který vž dycky vidě l jako
nedostatek to, ž e jsem mohla dě lat tolik vě cí. Vž dycky mi to
vyč ítal, jakoby to patřilo k mý m špatný m vlastnostem.
Podle mé ho ná zoru není genialita v tom,
ž e má me velkolepé myšlenky, ale v rozpozná ní,
ž e prá vě já nebo ně kdo jiný velkolepou myšlenku má me.
>> Dě kuji, já už nechci nic víc dě lat... Ale že ty taky potlač uješ? To nechá pu.
>> Ach, tomu se divíš, ty, pravá umě lkyně v potlač ová ní?
Nechtě l jsem s tebou mít nic společ né ho, přesto mne mé cesty
pořá d přivá dě ly do tvé blízkosti... A co udě lá š? Freudiá n
>> Nic neudě lá m, všichni jsou přece na tvé straně , i tvoje
dvacetihlavé prá vní oddě lení.
Rozhodující otá zkou není,
zda č lově k má moc, ný brž jak s ní zachá zí.
>> Nemá m žá dné dvacetihlavé prá vní oddě lení.
>> Já vím, ale je mi to všechno protivné , s Axelem jsem přece
zažila přesně to samé , taky jsem ho vždycky prosila, ať mne
nechá na pokoji... Jak ses sem vů bec dostal? S tě mi klíč i, které
ti obstaral Kay? Příště zavolá m policii.
>> Ach tak, proto se kamará díš s tím policistou, zasmá l se.
>> Už nikdy nepřijdu. Freudiá n

1002 >> To je dobře.
>> Co bys dě lala, kdybych nepřišel? Freudiá n
>> Nic, brzy dostanu CD-ROM se tě mi zá znamy, pak si znovu
mů žeš přeč íst mů j deník a potom je konec.
>> Pak ti musím také já dá t své pozná mky. Freudiá n
>> To by bylo vhodné .
>> Jak konec, já myslel, že mne miluješ. Freudiá n
>> To s tím nemá co dě lat, já nemusím bý t s tebou.
>> Myslel jsem si, že řekneš ně co podobné ho. Starosalemisté
ti také zá vidí, jsou pyšní na svoje školy a pak přijdeš a uká žeš
jim v praxi, jak by mě li žít. Taky přemý šlím, že bych odtamtud
odešel... Jak ti připadala ta ná vště va na klinice? Smě šná !
Přesně tak, zesmě šň ují se, protože nevě dí, jak s tebou zachá zet. Freudiá n
>> Hlavní je, že to teď vím já .
>> Dozvě dě la ses o sobě ještě ně co? Freudiá n
>> Ano, nejsem vulgá rní... Má m mnoho talentu... A nejsem
drzá , ach tak, hysterická tomu říká te, to taky nejsem. Co jste
vlastně chtě li?
Na tuto otá zku neodpově dě l. Jak taky? Musel by přiznat, ž e je
to všechno podvod. Všechno jen proto, aby mohli všichni tři
říct, ž e jsem tu bestii opustila kvů li jiné mu muž i? Ale kdepak,
udě lala jsem to jen proto, ž e je R. takový tyran.
>> Všechna č est, chceš se mnou vů bec žít? Představila sis
ně kdy budoucnost se mnou? Freudiá n
>> Ne, až to přijde, mů žu se nad tím zamyslet, teď ne, to už
jsem řekla. Kromě toho s tebou žiju, ty jsi pořá d přítomný.
>> Jako u mne, mů žeš si bý t jistá , že není ani minuta, kdy
bych na tebe nemyslel... Tebe skuteč ně není možné vydírat, ani
tvou vlastní budoucností. Freudiá n
>> Proč mi nezavolá š?

>> Zavolá m ti. Freudiá n
>> Za osm mě síců ?
>> Ne, za 14 dnů ... Vím, který ká men se ti bude líbit.
>> Tak, který ?
>> Larimar. Freudiá n
>> Je modrý ?
>> Ano.
>> Pak se mi líbit bude.
>> Jako tvoje vá za, koneč ně ji vidím in natura. Freudiá n
>> Tak tedy s Hermínou obč as spíš? A proč si ji nevezmeš?
>> Už dlouho miluji tebe, ji nemiluji. Kdy jsi ji vidě la? Freudiá n
>> V lé tě , už není tak hezká , jako před deseti lety, a byla
smutná , když od tebe odjíždě la. Proč jsou ženy s tá á khle perfektními muži neš̌tastné ?
>> Ty jsi perfektní, proč vlastně ? Freudiá n
>> Nejsem perfektní, jen se nenechá m vydírat.
>> To souhlasí, možná je to toté ž. Našlo by se na svě tě vů bec
ně co, č ím by tě č lově k mohl vydírat? Freudiá n
>> Ano, Mikeš.
>> Proto jsi ho přenechala R. Freudiá n
>> Sprá vně .
>> Víš, odkud Hermína pochá zí?
>> Ano, přišla do Mnichova s tebou.
>> A co dě lá její rodina? Freudiá n
>> Ano, ně jaký zvířecí spolek.
>> Nevě dě la, co je to mainecoon. Freudiá n
>> Není divu, to mnoho lidí neví.
>> Hermínu bych si chtě l nechat. Freudiá n
>> Ach, zase mnohoženství, to už nefungovalo u Axela.
>> Ano, ale ty taky má š Sašu... Freudiá n
>> Se Sašou bych nespala, kdyby se to všechno nevyvinulo
tak hloupě . Vlastně je to tvoje vina. Ty jsi byl taky u té hypnó zy.
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1004 >> Souhlasí, ty má š tak pravdu. Freudiá n
>> Tehdy jsem ně koho potřebovala na mazlení. A dodnes se
nikdo neomluvil. Nebylo by to pro tebe dobré , kdyby ses dá l
přá telil s Hermínou ...
>> A protože vím, že nejsi žá rlivá , vě řím ti, co říká š... A jak to
bylo po ty roky předtím?
>> Co?
>> Se sexem a Sašou? Freudiá n
>> Cože? Já Sašu nikdy nespojovala se sexem, 18 let pro mne
byl bezpohlavní. Axel taky.
>> A teď ? Freudiá n
>> Co teď ?
>> Když byl tady? Freudiá n
>> Oba jsme plakali dojetím, že se vidíme.
>> Mů j bože, ty jsi tak veliká ... Tak perfektní... Hermína bude
první, která se ti omluví... Kdo ještě se má omluvit, například? On
>> Inge Reichert, od té chci omluvu.
>> Říkala, že si vymyslí ně co speciá lního. Ty jsi ale jako tvoje
sestra, co jste jen mě ly za vychová ní, vaše dě tství muselo bý t
tak intaktní. Freudiá n
>> Byl jsi taky u ní?
>> Ne, já ne, ale budeš se divit, kdo u ní byl... Nic si z toho
nedě lej, že jsi zvracela, to nevadí. Do zítřka ten ruč ník uschne,
pak zapomeneš, že jsem tady byl. Freudiá n
>> Ten neuschne.
>> Ale ano. Freudiá n
>> Neuschne, kromě toho, už nemů žu bý t zhypnotizovaná ,
neurolog to zrušil. A že jsem ti umazala sako? Nepozvala jsem
tě , dnes več er jsem příliš pila.
>> Tedy si myslíš, že když jsi mne nepozvala, mů žeš mě pozvracet? Freudiá n
>> Ne, promiň , prosím.

>> Nic se nestalo, jak už jsem říkal... Proto jsi nepřišla do
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domu, nebyla jsi pozvaná ? Freudiá n
>> Ano!!!
>> Pojď , tady se posaď , na mů j klín. Freudiá n
Udě lala jsem to.
>> Já jsem ale tlustá , nelíbí se mi to... Vzpomíná š, jak snadno
jsem zhubla v Rosenbergu?
>> Ano... Mně je to jedno, kvů li mně hubnout nemusíš. Teď
jsem ti to vrá til, pro mne bys mohla bý t jako sud, já tě budu
milovat vždycky. Freudiá n
>> Ach, interna.
>> Ano, miloval jsem tě a miluji tě za to, co jsi řekla... Kde
má š své šperky? Freudiá n
>> Příliš mi připomínají tu bestii.
>> Pak ti musíme také koupit nové šperky. Freudiá n
>> Nemusíme.
>> Ale udě lá me to. Freudiá n
>> Už jsi vyzvedl ty boty a tu sochu?
Zapomně la jsem ty vě ci 11. zá ří 2001 u své ho posledního zamě stnavatele.
>> Ne, nevím, kde jsi pracovala. Freudiá n
>> Peter Kohl to ví.
>> Já Petera Kohla nezná m. Moje nejmilejší socha... Freudiá n
>> Tak se zeptej Marka, ten to ví.
>> Jak ty se mnou mluvíš, víš vů bec, že tenhle tó n na tobě
muži tak milují? Freudiá n
>> Ne, jaký tó n? Myslíš ten trochu vladařský, dominantní?
Domina ale nejsem.
>> Jenže je to tak, Axel, Monk, Saša, všichni... Taky terapeut
M... U ně j si nejsem tak jistý, dě lá sice – ne, ale... Kdy jsi na-

1006 posledy vidě la Steffena? Freudiá n
>> Přece jsem ti říkala, tenkrá t u Řeka.
>> A slyšela? Freudiá n
>> Když jsem volala Axelovi ohledně mé ho cé dé č ka. Ach tak,
teď , přivezl tě sem.
Chtě la jsem onehdy, aby Axel udě lal k mé mu cé dé č ku hudbu
a Steffen zvedl sluchá tko.
>> Ano, oni spolu bydlí. Tak tedy si koupíš nové boty a tvoje
sochy jsou ještě krá sně jší. Freudiá n
>> Vymodelovala jsem tebe jako sociopata.
>> Vidím ho. Je vypá lený ? Freudiá n
>> Ne, to se nevyplatí, je tak ošklivý.
>> Nevadí, už jsi mne modelovala, aniž bys mne znala.
>> Jako andě la, ale R. vždycky říkal, že je to satan.
>> R. je blbec. Ale když není vypá lený, tak ho mů žeme rozpustit v jezeře. Freudiá n
>> Skvě lý ná pad, super, tam patří.
>> Není v tom nic umě lé ho? Freudiá n
>> Ne, je to jenom hrnč ířská hlína.
>> Nevidíš, jak se to kolem ná s už roky a bez našeho přič ině ní stahuje? Freudiá n
>> Ano, ale ty jsi trochu napomá hal.
>> Moc ne, já tě totiž taky potlač il, jako ty mne. Freudiá n
>> To snad není možné .
>> Ale je to tak. Co jsi myslela, když jsi řekla, že jsem napomohl. Freudiá n
>> Ale, jak R. říkal, než jsem šla do Rosenbergu: Nechoď tam,
kdo ví, zda odtamtud vyjdeš živá , přitom já nevě dě la, kam jdu.
>> Bestie... A ty jsi tam přece šla a dě lali jsem spolu terapii,
jak už jsme vzorní. Freudiá n
>> Jenže on to říkal dřív, než jsem vě dě la, kde skonč ím... Bylo
to tehdy s tebou hezké .

>> Bylo to taky hezké s tebou, takže přece modeluješ? Freudiá n 1007
>> Moc ne, má m teď jiné zá jmy.
>> Aniž by ses na mne napojila, fušuješ mi do řemesla a dě lá š
to velice dobře, všechna č est, kolegyně . Freudiá n
>> Střílet si ze sebe mů žu i sama.
>> Nestřílím si z tebe. Musíš mi ještě hodně vyprá vě t, jaké to
bylo. Freudiá n
>> Potlač ová ní je podivná vě c, ně co si nosíš sebou, aniž bys
to vě dě l... Ostatně : ten pulovr jsem přece jen nezahodila,
jenom jsem ho vyká zala do nejzazšího kouta mé ho bytu.
>> To se dě lá vá s posly špatný ch zprá v. Freudiá n
>> Krá sně řeč eno...
>> Víš, kdo tě taky má moc rá d? Freudiá n
>> Ne. Kdo?
>> Pan Ehrlich, jak ty mu říká š. Freudiá n
>> Ach ano, to říkal i Arik.
>> A je to pravda, jednoho dne ke mně přišel a řekl: Teď to
má me, já ji taky má m moc rá d.
>> Co myslel?
>> Jak jsi o sobě řekla: Jsem legasthenická na data, to ho porazilo... Ty ale už nejsi. Freudiá n
>> Souhlasí, proč ?
>> Protože má š kalendá ř s prů povídkami. Komické , dnešní
citá t: Člově k ví, kdy zač íná vá lka... A dnes skuteč ně vá lka
zač íná . Slibuji ti, že to je poslední vá lka, kterou trá víš sama. On
Bě da stá tníkovi, který v dnešní době pro vá lku
nehledá dů vod, který by byl pá dný ještě i po vá lce.
>> Přijdeš na jaře do Rosenbergu? Freudiá n
>> Ne, opravdu ne, tam už víckrá t nepů jdu.
>> Ani jako moje žena ne? Freudiá n

1008 >> Ano, to by byla možnost.
>> A kdyby ně co bylo? Freudiá n
>> Pak pů jdu do Schwabingu, ale ne do Rosenbergu... To je
moc mizerná firma.
>> Rozumím... A proč o té soše tady říká š, že je to andě l?
>> Protože si rukama podpírá bradu, jak to andě lé dě lá vají.
>> Proboha, je třeba tě nechat vyslovit se, pak se č lově k dozví
opravdové skvosty... Tak tedy mne chceš vidě t jako andě la,
prosím, dá m ti svou kreditní kartu a mů žeš jít do Maximilianstrasse nakupovat, to andě lé také dě lají – dobré skutky... Ale
ty jsi o mě nic nevě dě la, koho ti ta socha jinak připomínala?
>> Je to zvlá štní, celou rodinu... Já urč itě nepů jdu do
Maximilianstrasse nakupovat, moje konto je v mínusu.
>> Já ale nechci, abys byla v mínusu... To se musí změ nit. Postará m se, aby mé peníze ně co přinesly také tobě . Freudiá n
>> Nechci od tebe peníze. Miluju tebe, ne tvoje prachy.
>> Já vím, krá sně jsi to řekla. Celou rodinu, říká š? Freudiá n
>> Ano, byla jsem ještě moc malá a oni ke mně byli strašně milí.
>> Vyprá vě j mi prosím, co o nich víš. Freudiá n
>> Ale rá da, udě lali mi sukni, ach, poč kej, mě li takový stroj
na lá tky, nevím, jak se to sprá vně jmenuje.
>> Tkalcovský stav.
>> Ano, tkalcovský stav a dceru, zvlá štní, vždycky si říká m,
proč mi ta rodina připomíná tebe, když mě li dceru. Ta byla
mnohem starší než já , 16, odhaduju. Ně kdy jsem s ní chodila
nakupovat a taky jsem u nich jedla. Ti byli tak milí. Vždycky
jsem na židli dostala polštá ř, tak jsem byla malá .
>> Dá l, co na to říkala tvoje mamka?
>> Mazlila jsem se s ní, když jsem přišla domů , a když u ná s
byly tetič ky, vždycky se ptaly, co tak u nich dě lá m. Moje maminka to vždycky odbyla a já tam šla zase.
>> A kdy jsi přišla na to spojení se mnou? Freudiá n

>> Když jsem přišla do Rosenbergu, připomně l jsi mi je.
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>> Mnohdy prá vě stač í hlas nebo jiná malič kost, a pak jsem
ve tvý ch vzpomínká ch. Freudiá n
>> Ano. Díky.
>> Nic jsem pro tebe neudě lal, nemusíš dě kovat. Tak jsi se
nauč ila, že se č lově k mů že cítit dobře i v cizí rodině . Freudiá n
>> Ale ano, pomohl jsi mi, celé roky mi vadilo, že R. o té soše
říkal, že je to ď á bel.
>> Rozumím, je to ná dherná historka a já dě kuji bohu, že
jsem pro tebe mohl ně co udě lat... Tahle svině ... Proto jsi ji nezapracovala do své ho cé dé č ka, protože vinou R. ta socha nebyla tím, č ím jsi ji chtě la mít... A kdy jsi zjistila, že je mi ta
socha podobná ? Freudiá n
Když jsem mu přehrá la své ho golemka, divila jsem se. Připadalo mi, ž e pořá d na ně co č eká , ně co hledá , když to skonč ilo,
vypadal i svý m způ sobem zklamaný. Aha, tady to zase má me,
myslel si, ž e ho zapracuji do své ho cé dé č ka... A teď mi dokonce poskytuje dů vod, proč jsem to neudě lala.
>> Když jsi loni 4. prosince odchá zel domů , tak jsem se polekala, to si umíš představit.
>> Jak se jmenovali.
>> Martínkovi.
>> Malí Martinové . Ale zvlá štní je, že nemá žá dné oč i... On
>> Teď mu oč i namaluju...
>> Jak mi říká š, když mi neříká š freudiá n?
>> Milý.
>> Taky ti tak říká m, když jsem s tebou docela sá m. Ale podobný jsem paní Golemové . Freudiá n
>> To jsem já taky.
>> Vložila jsi do toho podstatu ná s obou. Chtě la jsi mluvit

1010 s ně ký m kromě Sabiny? Freudiá n
>> Ano, s Tobiasem S., ale ten říká , že tě nezná ... Lhal.
>> Také jsi lhala? Freudiá n
Vý hoda chytrosti polé há v tom,
ž e mů ž e př edstírat hloupost. Obrá ceně je to
př ece jen tě ž ší.
>> Ano, řekla jsem, že jsem se zamilovala do své ho psychologa.
>> To byla lež, neurolog mi říkal, že jste se smá li, ty vů bec
nechceš, abych byl psychologem a mě la ses do mne jako psychologa zamilovat? Freudiá n
>> Ano, smá li jsme se, on byl opravdu dobrý.
>> A ten nový psycholog? Freudiá n
>> No ano, ten taky hledá příč iny Kašmíru v mé m dě tství...
>> Kvů li tomu zvracení se netrap... Já už v nemocnici vidě l
takový ch vě cí.
>> Já taky, první noc mé poslední ná vště vy jste mě dali do
jednoho pokoje s dě vč etem, které mě lo bulimii.
>> Ty jsi tam ale nespala, všichni tě obdivovali... Řekl ti
vů bec ně kdo kvů li tomu ně co? Nemluv o tom, jinak budeš zase
zvracet.
>> Vů bec nic, nikdo. Přesně tak, zas musím.
>> Myslel jsem si to. Freudiá n
>> Ale já pá chnu, je mi to nepříjemné . A jsem tlustá , už
nemů žu tak krá sně shodit, jako v Rosenbergu.
>> Zeptá m se ti na to, možná to souvisí s tě mi hormony, které
bereš. Freudiá n
>> Možná , díky, zeptej se ně kdy.
>> Ale ke kosmetič ce už bys zajít mě la. Freudiá n
>> Já vím, ale momentá lně žá dnou nemá m.

>> Proč ? Freudiá n
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>> Přišla jsem o ni, taky kvů li tobě .
>> Jak to?
>> Když jsem u ní byla poprvé , po ně kolika vě tá ch o tobě
řekla: On se do vá s zamiloval. Když jsem přišla příště , bylo to
tak, že to řekla ve smyslu: Přenechte toho ubohé ho mladíka
mladším, vy stařeno...
>> A ty to hladce udě lá š, což? Freudiá n
>> Beze všeho...
>> Ale já žá dnou mladší nechci, já chci tebe. Já si přece
mohu vybrat ženu, kterou chci... Freudiá n
>> Ty ano, ale já ne...
>> Proč ? Freudiá n
>> No, to je tak, ač koli je stejně stará , jako já , přesto tím
chtě la říct, že si ve své m vě ku a ošklivá , jaká jsem, vlastně
žá dné ho muže nemohu dovolit, taková je vě tšina žen mé ho
stá ří. Nebo co myslíš, proč na mne ta doktorka byla tak zlá ? A
Detlef? Ten by samozřejmě rá d vidě l, kdyby sis zvolil jeho sestru Leu... Jen zá vist a žá rlivost, všechny chtě jí mít muže...
>> A ty ne? Freudiá n
>> Ne, já ne, když ty přijdeš, je to O. K., když nepřijdeš, taky
– přeji ti všechno nejlepší...
>> Ty jsi tak obrovský č lově k. Mě la jsi takové problé my
vždycky? Freudiá n
>> Ano, s tě mi se vyzná m... Zá visti, už lé ta mi nosíš jen potíže...
>> Promiň , proto jsi taky tenkrá t řekla: Nevím, zda to s vá mi
má m opravdu dopustit. Freudiá n
>> Chá peš teď ?
>> Ano... Má m tak rá d tvou vů ni, prodá vají takový parfé m
taky pro muže? Vzdala by ses mne z takové ho dů vodu? On
>> Ano. Ať si tě mají...

1012 >> Čteš Petera Laustera? Freudiá n
>> Ne, ještě ne, možná teď . Když jsem to č etla, moc mne to
rozrušilo. Teď jsem hotová , teď to urč itě mů žu č íst.
>> Ano, myslím... Ale co, vidím, že jsi hotová . A to body, to je
taky pendant pro to, které jsi nosila na klinice?
>> Ano.
>> On mi to popsal tak dobře, že to vím. Nemě l bych ti vů bec
tolik říkat, ale já si pořá d myslím, že to chá peš. Freudiá n
>> Jasně , chá pu to, ale přesto mne to tíží. Já
>> Tvoje ň adra jsou tak krá sná , kdybych to nevě dě l lé pe, řekl
bych, že to je chirurgická prá ce.
>> Chtě la bych se tě na ně co zeptat: Proč jsi mi říkal, abych
zů stala na klinice, já ti přece řekla, že budu mluvit.
>> Jak mluvit? Freudiá n
>> No, o tom, že tě miluju.
>> To přece nevadí, já už roky vyprá vím každé mu, kdo to
chce slyšet, že tě miluji... a ty jsi nikdy nic neudě lala špatně ,
nikdy mne nenapadlo, že bych tě mohl zapomenout, nikdy.
Rozkošné bylo, když jsi v té hodině pro tři řekla: Chtě la bych,
aby všechno zů stalo, jak to je... Ty jsi to ode mne nevzala, že
tě nemiluji... Nebo jak jsi se podívala na hodinky... Obdivuji
tě ... Kolik bylo? Freudiá n
>> Tři č tvrtě na č tyři a nuda. Samozřejmě jsem ti to vě řila.
>> Takže to nebylo hrané ?
>> Ne.
>> Jak to, že to víš s tou nemocnicí a že jsem byl u tvé operace? Jak jsi se to dozvě dě la?
>> Ta lé kařka nikdy nechtě la, abych jí ně co vyprá vě la o té
operaci. O pů l roku pozdě ji jsem to pak přece jen udě lala a
vyprá vě la jí o své m pozorová ní, tu vykřikla: To jste slyšela?
Ano, řekla jsem, ale jak to, že to víte vy, vy jste přece u toho
nebyla. Pak znejistě la, došlo jí, že udě lala ně co, co nesmě la a

navíc v chybné m okamžiku.
1013
>> Bá la se tě . Zamilovala se do mne. Freudiá n
>> To snad není pravda... Myslíš: do tvý ch peně z?
>> Ano, víc do mý ch peně z. Myslíš, že jsem tě vidě l nahou
ještě vícekrá t? Freudiá n
>> Ano, bě hem toho komické ho Silvestra. Axel mne v hypnó ze
svlé kl a osahá val mne a ty jsi u toho byl. Tenkrá t taky vznikl
ten nesmysl s dě tmi... Ach, bože.
Kdo př ipustí bezprá ví, sá m bezprá ví č iní...
>> Chceš s tím ně co dě lat? Freudiá n
>> Jak, ty přece stojíš při ně m.
>> Už ne. Víš, co jsem ti řekl? Freudiá n
>> Ano, bylo to moc krá sné .
>> Víš teď , proč jsem ti koupil ten dů m? Freudiá n
>> Teď ano, tenkrá t ne. Ale jak jste to všechno mohli se mnou
dě lat?
>> Ještě jsi byla vdaná . Freudiá n
>> A proto jste to mohli? Já nikdy s žá dnou terapií nesouhlasila. Ach tak, jako vdaná jsem byla takříkajíc nesvé prá vná ?
>> Já bych ti teď rá d pomohl. Freudiá n
>> Ano, já pomoc potřebuji, teď dostá vá m peníze z pracá ku,
dů chod mi zamítli.
>> A odvolala jsi se?
>> To ano, ale to teď zase potrvá , ně kdy bych mě la jít na sociá lku, ale to si tě radě ji vezmu, zasmá la jsem se.
>> Rá da bys pracovala? Freudiá n
>> O tom jsem ještě nepřemý šlela, ano, rá da, ale když pomyslím, jaké to bylo u Detlefa... Ne.
>> Kde se ti líbilo nejvíce? Freudiá n
>> V nakladatelství Norden, tam jsem si to užívala.

1014 >> Užívala sis prá ci? Ná dhera... Proto se přá telíš s Markem?
>> Nesmysl, Markus pro mne nemů že nic udě lat.
>> Já vím, a jak spíš? Freudiá n
>> Pravda, momentá lně nespím vů bec.
>> A když jsem poblíž já ? Freudiá n
>> Nevím, musela bych zkusit, zda to ještě funguje.
>> Proč myslíš, že už by to nemě lo fungovat? Freudiá n
>> Teď o tobě vím víc, taky nehezké vě ci.
>> Teď mne zná š skuteč ně skrz naskrz, tak, jako mne nezná ,
myslím si, nikdo jiný. Zná š i moje chyby, ale já se změ nil, to
vím... Stojím, ne, radě ji kleč ím před tebou, docela normá lní
muž, a prosím tě , abys mne také milovala. Freudiá n
>> To dě lá m, možná ještě víc, než předtím. Ale miluju tvoje
chyby.
>> Ty miluješ mé chyby, ano, jasně , proto jsi řekla: Nemá š mi
co odpouště t... Freudiá n
>> Je to tak, při tom zpracová vá ní jsem vždycky doká zala na
své otá zky ně jakou odpově ď najít, takříkajíc harmonizovat, vyjasnit, jen u toho vý fuku to nešlo...
>> Rozumím, ty jsi ten nejlepší č lově k, jaké ho zná m. Chceš,
abych ti teď pomohl? Freudiá n
>> Ano, prosím. Ani netušíš, jak moc tě miluju...
>> Také já tebe. Má š ještě více problé mů ? Jsem já tvů j problé m? Freudiá n
>> Ty? Ne, ty nejsi problé m, buď přijdeš nebo ne, jsou jen
tyhle dvě možnosti...
>> Přišel jsem... Freudiá n >> A tedy tvoje kuchyně ...
maď arská sukně jako ubrus, super. Vidě la jsi ten hrníč ek?
>> Ano, ten byl taky z Maď arska.
>> Otoč il jsem jej tak, abys to jmé no Eva vidě la jen ty a ona
ne. Freudiá n
>> Toho jsem si všimla. Proč jsi mi ho nedaroval? Já ti mů žu

dá vat dá rky a ty mně ne?
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>> Chtě l jsem ti dá t velký dá rek, ten dů m, ale ty jsi odmítla. On
>> Kdo odmítl? Ty jsi mi ten dů m nikdy nedal a já ho neodmítla, tak krá sný dů m bych neodmítla nikdy. Já
>> Líbí se ti? Freudiá n
>> Je to nejkrá sně jší dů m u Rosenbergské ho jezera. Překrá sný.
>> Ano, a ty jsi nešla dovnitř. Freudiá n
>> Ty jsi se taky netvá řil, jako bych mě la vstoupit.
>> Ani jeden z ná s neudě lá ten první krok. Tak krá sně jsi to
popsala v té povídce, ná dhera. Už jsi u ní udě lala korektury? On
>> Ano, to ano, ale nemů žu ji č íst, přijde mi moc strašidelná .
>> Rozumím. A co jsi říkala na Taittinger? Freudiá n
>> Smá la jsem se, ten je pro Hermínu nebo Eve, pro Malu, co
já vím, pomyslela jsem si...
>> Je to tak. Vidě l jsem tě na monitoru... Freudiá n
>> A pak zmizíš?
>> Zlobil jsem se, že jsi nešla dovnitř. Freudiá n
>> Aha, a pak musíš zmizet? 1:1, nikdy nejdu do domu, kam
nejsem pozvaná .
>> Pořá d ten dů m chceš? Freudiá n
>> Ano.
>> Ale já ti přece říkal, že jsem ten dů m koupil pro tebe. On
>> To ano, ale já netušila, proč .
>> Co sis tehdy myslela, proč ti dá vá m darem dů m? Freudiá n
>> Pro to akvá rium, komické , pravda?
>> Ach tak, jak jsem chtě l, abys řekla, že to u mne vypadá
jako v..? Freudiá n
>> Ano. Až teď vím, proč . Tehdy jsem mě la jen tohle jedno
vysvě tlení.
>> Když jsi řekla: Tady to vypadá jako v ně jaké m akvá riu,
myslela jsi na mou vě tu? Freudiá n

1016 >> Ne.
>> Pak si ten dů m stejně nezasloužíš... Ale já myslel, že ty víš
všechno, zasmá l se.
>> Ne, než jsem vě dě la všechno, trvalo to rok.
>> Pomohl ti ně kdo? Freudiá n
>> Vů bec ne, nikdo. Trošku ten neurolog.
>> ... a pulovr. Neurolog má o tobě moc dobré míně ní... A víš
ještě , kdo tě taky má rá d? Freudiá n
>> Ne.
>> Dr. Plyšá k.
>> Ach, skuteč ně , chtě la jsem s ním jít na pivo, ale nikdy nezavolal.
>> Co bys mu řekla? Freudiá n
>> Všechno, co bych vě dě la, jen jsem tenkrá t nevě dě la mnoho.
>> To, co má š na sobě ... Má š to taky v modré ? Freudiá n
>> Ano.
>> On mi to popsal tak přesně , že jsem si to myslel. Tolik ti
toho svě řuji, nemě l bych to dě lat, ale miluji tě , pořá d si myslím, že mi rozumíš. Freudiá n
>> Vždyť taky ano.
>> Kromě toho jsi ten nejchytřejší č lově k, jaké ho zná m.
Přijdeš do domu o víkendu? Freudiá n
>> Ne. Když mne nepozveš, ne...
A teď ? 27. 03. 2003? Rok poté , co pulovr zač al mluvit? Chci,
aby ten satanský freudiá n už nikdy nezkříž il mou cestu ž ivotem, nemů ž u za nic ruč it. Mů j instinkt by ho patrně zabil,
moje srdce na ně j zapomíná a má hlava už zapomně la...
Je ten odstup dost velký ?
Myslím, ž e ano, a kromě toho se mi skuteč ně podařilo ty tři
vidě t jako jednoho nemocné ho muž e. Teď je mi taky jasné , až
teď naprosto jasné , jak je to s tím překvapivý m več írkem, ž e

by lidi s PTSD mohli ně koho zavraž dit. Má m pocit, ž e bych
mohla zabíjet, dokonce bez več írku.
Freudiá n převrací mů j ž ivot, aniž by se mě zeptal, zů stá vá m
sama a nemů ž u s niký m mluvit o svý ch citech, to je dostateč ně velký zloč in. Zneuž ití. Zneuž ití jen proto, ž e jsem potlač ovala? A proč ? Potlač ová ní je obranný mechanismus,
už třiná ct let se před ním chci chrá nit. Zatraceně , chci křič et,
pak přichá zí jen proto, aby kontroloval, co dě lá m? Krá sný experiment, jenž e by mohl ně komu velice uškodit, na to nemyslí? Jde k Řekovi jen abych jej vidě la a ani mě nepřijde
pozdravit? Jako kdyby ̌ríkal:
>> Vidíš, i Corinnu má m na své straně ... Mě j si, ale nech mne
na pokoji!!!
Já bych taky chtě la... jej nená vidě t. Cyrana z Bergeracu!!! Sociopata!!!
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28. 03. 03 NAROZENINY
List kalendá ře:
Žá dná vá šeň v lidské hrudi není silně jší,
než touha př esvě dč it ostatní,
aby vě ř ili, č emu č lově k sá m vě ř í.
Jak pravdivé , jen bych chtě la bý t silně jší, než ostatní. Mé
přá ní je, jednoho dne nechat lidi vě řit, č emu chtě jí – když na
oplá tku udě lají toté ž pro mne.
Boj proti moci je bojem pamě ti proti zapomně ní.
Ono už to bude tak, ž e se freudiá n chtě l s mou pomocí zbavit
svý ch komický ch spojení. To je O. K., ale ať mi ̌rekne:
>> Teď jsem hotov, teď už tě nepotřebuji. Protož e mé city se
mohou vž dycky zblá znit, když zase přijde a znovu odejde...
V onen več er plný zvracení jsem vidě la, ž e příště budu muset
říct: >> Ztrať se, freudiá ne!
Slova spojují jen tam,
kde už dá vno souhlasí naše vlnové dé lky.
Max Frisch
Zase jsem celou noc nemohla spá t, to by nebylo tak zlé , ale je
to už bů hví koliká tá noc beze spá nku. Pořá d dá l myslím na
freudiá na a na „zvracecí več er“, stydím se...
Byla jsem s Ritou u Itala, ná dherný več er, hodně jsme se nasmá ly, řekla jsem jí: >> O. K., oblbová ní to není, když, tak
mne vodí za nos a s tím bude muset jednoho dne přestat,
nebo? A až skonč í, pak mi dva, sedm, třiná ct let dá val místo

lá sky jen placebo.
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Krá sný nový titul by byl: Rozplá clé placebo.
Rita se zeptala na dlouhodobou studii, kterou prý freudiá n dě lá .
>> Ach, přivedla jsi mne na ná pad, teď ho budu vydírat. Dá m
mu svů j deník, až když on mi dá svů j. Nebo tu studii, jinak ne,
řekla jsem jí.
Byla jsem u jezera, hrdě jsem plavala dvakrá t dokola... Bylo
to třeba, nemá m ž á dný pohyb. Když se freudiá n gynekologa
zeptá , proč nehubnu, jsem si jistá , ž e mu řekne, ž e potřebuju
solá rium nebo Garmisch.
Nemů ž eme se zř íkat lidí,
kteř í mají odvahu k nový m myšlenká m,
dokud je nemohli př edstavit.
Jsem tak smutná , proč mne ten č lově k nenechá koneč ně na
pokoji, jako pravý freudiá n by ̌rekl: >> To se odehrá vá jen v
tvé hlavě . Je to svinstvo, myslela jsem, ž e jsem z té hnusné
hry venku, přitom se mi vede moc špatně ... Smutná , naštvaná ,
nevím, melancholická , nemě l by sem chodit, riskuje? Je drzý.
Mů ž e přece zavolat, když mě chce vidě t.
Tak rá da bych mě la ně jaké zvíře, nedá vno jsem vidě la psa,
vlastně č asto vidím takové psy, jako byla Miki, a jsem potom
vž dycky moc smutná , chci si s ně jaký m zvířetem aspoň povídat a mazlit se...
A co dě lá m? Pokouším se pro freudiá na namalovat obraz,
v oleji, radě ji jsem to mě la nechat bý t, nemyslím na ně j jen
kaž dou minutu, ale kaž dou vteřinu. Ošklivě mne to vzalo,
jsem zase tak zamilovaná . Moje silné strá nky, kde jste?
Rozpustily se v lá sce, chtě la bych ječ et strachy, ž e už ho neuvidím. Proč mi to dě lá ? Je to opravdu pomsta za Axela nebo

1020 R.? Nebo je pořá d ještě nemocný, potřebuje si potvrdit, ž e existují lidi, kteří milují jeho a ne jeho peníze? Trpím... Neš̌tastná
tloustnu, z neš̌tastné lá sky, nepomá há nic, ani nakupovat...
boty. Jsou to jen slova, která použ il: Miluji tě . A to říká muž ,
který pravdě podobně není schopen lá sky. Také to mají ti tři
společ né .
Trpě t, to není zá sluha;
oveč ka, která se nechá sež rat, posiluje vlč í ř á d.
O. K., byla jsem u psychologa, nechce psá t ž á dný posudek ohledně dů chodu. Bojím se, ž e by tam napsal ně co, co by situaci
nezlepšilo, ale mohlo naopak zhoršit... Jiný mi slovy, nevě ří mi
mů j PTSD. Řekl, ž e ně co má m, ale je to zá ž itek, který lež í daleko v minulosti... Aha, takž e pokud jde o Kašmír, bude se
hrabat v mé m ž ivotě ... Na otá zku, co z toho budeme mít, když
to budeme vě dě t, zbavím se tak svý ch problé mů , zas nedoká zal odpově dě t, takž e jsem řekla: >> Už u vá s nejsem
š̌tastná , když vidím, že mi Kašmír nevě říte...
Facit: S Kašmírem jako tajemstvím jsem na tom byla lé pe,
než teď , kdy si musím připadat jako lhá řka, ale nejsem... Tak
už k ně mu zkrá tka nejdu.
A Bruno? Není schopný převzít zodpově dnost za své krá sné
řeč i, takž e co s tím? U banky má m mínus 1500 € a on mluví
o porsche, co to má všechno znamenat, nechci, to pů jdu radě ji
na sociá lku, než abych musela ještě jednou poslouchat ty jeho
kecy...
Formulá ř dá m vyplnit nové mu neurologovi, psychologovi
jsem nabídla, ž e by tam mohl napsat, ž e k ně mu chodím pořá d
s oč ima č ervený ma od nevyspá ní, ani to nedoká zal opravdu
potvrdit, nakonec mi ani nevě ří, ž e nemů ž u spá t? Co u ně j
má m ještě hledat? Chodila jsem k ně mu č tyři mě síce, zač ala

mu dů vě řovat a teď takový konec...
Dě jiny by se mě ly psá t tuž kou.
Taky dobře, mohla jsem bez PTSD ž ít dřív, když jsem tomu
říkala mů j malý Kašmír, tak tomu budu dá l takhle ̌ríkat, ale
byli i lidi, kteří mi to mě li za zlé , jak tomu teda má m ̌ríkat?
Nejlíp vů bec nijak, dá l potlač ovat a basta, a ně kdy pak to dvakrá t potlač ené budu muset ještě taky zpracovat? Má m toho
plné zuby. Nespím, nic nemá m... Deset let jsem denně myslela
na Kašmír, ještě si vzpomíná m, ž e jsem si mnohdy sama myslela: Tu energii, kterou vě nuješ na Kašmír, bys mohla jinde investovat už iteč ně ji... Za tmy nechodím na ulici, nejezdim
mě stskou dopravou a nemá m nic... No dobrá , přizpů sobím se
a budu vá ž ně tvrdit, ž e mi nic není...
Psychologové ! Freudiá n po č tyřech mě sících terapie taky nevě dě l nic lepšího, než bě ž et k R. a vyprá vě t mu, ž e vů bec
ž á dný PTSD nemá m. A teď ? Ani nemů ž u do Rosenbergu, kde
mi to diagnostikovali. Takový nesmysl, kam teda má m jít?
Všichni si myslí, ž e jsem si Kašmír jen vymyslela, nikoho nemů ž u přesvě dč it – a proč bych mě la? Deset let jsem ž ila s tím,
ž e mi to nikdo nevě řil... Takž e facit? Nikomu nedů vě řuju,
nejmé ně freudiá novi. Je tohle ta síla, kterou u mne obdivuje?
>> Ty jsi i bez podstavce veliká .., řekl tuhle.
Krá sné ̌reč i, lž i, na to jsou dobří, pá nové psychologové . Jakž e
to bylo? Nenechá m se sež rat, nechci už mít nic se ž á dný m
druhem psychologa – samozvaný nebo ne, přítel nebo
nepřítel. Duševní ná silí, zneuž ití, to je jediné , co mne teď
k freudiá novi napadá .
Už nikdy ho nechci vidě t. A to doká ž i, jen když budu hodně
silná ... A to jsem – podle ně j. A tak jde freudiá n s tou bestií do
hospody, přes Slová ka se skamará dí s Eve a od štamgastů si
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1022 vyslechne, jak jsem špinavá , co jsem mě la s dě tmi, ž e jsem
byla zná silně na, jak blbá a nevě rná jsem, co jsem za dě vku –
a pak přijde ke mně domů , bez ohlá šení, a diví se, ž e se mi
udě lá špatně ? Koho bych prosím pě kně mě la poblít?
Namísto aby se za všechno omluvil a nechal mne v klidu,
mluví o lá sce, společ né budoucnosti, svatbě ... Jasně , ž e je mi
na zvracení... Jak by to taky mohlo jinak vypadat? Má m mu
přesto, při všem, co mi provedl, dá l vě řit? On, který se přá telí
s Axelem a tím lhá řem, s lidmi, kteří mi tolik ublíž ili? Zmiz!!!
Jako ti druzí... A ten nový psycholog, tenhle č lově k nebyl
schopen mi pomoct a bere za to peníze? Je o sobě tak přesvě dč ený, ž e si nepřipustí ž á dnou svou chybu? Takové
svinstvo, lidi se mý lí neustá le, co se tý č e mé osoby... Taky
freudiá n, ten potřebuje hned roky, aby mi uvě řil mů j charakter... Na svě tě ale není nikdo, kdo by mne vidě l sprá vně , jen já
sama. Jak jinak by se mohlo té doktorce stá t, ž e ze mne pě t let
dě lá alkoholič ku, kterou nejsem..?
Byl tady přece ten případ s mopedem. Vidí mne na mopedu a
ptá se, zda jsem ztratila ̌ridič á k. Blbá krá va. Podívala jsem se
na zem, zda mi nevypadl z tašky, tak naivní jsem byla... Není
to chyba, co tahle bohyně v bílé m dě lala celé roky? A místo
aby to přiznala, tak se na mne zlobí, ž e už k ní nemů ž u chodit? Ptá se mé ho bý valé ho lé kaře, zda jsem dříve pila víc, taková srač ka! Nemě la jsem nikoho, jen ji, a ona udě lá ně co tak
hrozné ho, to je víc, než jen chybná diagnó za, znala hodnoty
mý ch jater. Ten starý doktor jí to ̌rekl sprá vně , mě la jsem já tra
jako dítě .
Freudiá n je rá d, ž e to s hospodou a štamgasty koneč ně vyšlo
najevo. Přijde ke mně , aby mi to vyprá vě l, namísto aby lidi
jako Detlef, lé kařka, Inge, Sybille, Hermíne nebo Axel přivedl
k tomu, aby se mi omluvili, fuj! Samozřejmě je mi při takové
reakci špatně .

A Ehrlich? Například jsem vč era psychologovi ̌rekla:
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>> Je dobře, tak já teda pů jdu do Rosenbergu.
Jak jen přijdu na takový ná pad, v Rosenbergu mi nikdo nepomů ž e, Ehrlich mne poslal k Redd, která mě nemá rá da, protož e kvů li mně musela z Rosenbergu odejít. Ale moje vina to
nebyla ani minutu. O pů l roku pozdě ji na mne Ehrlich křič í:
>> Buď te trošku č estná ... Ale neřekne, jak to myslí, jen
vyklá dá o ubohé nemocenské pojiš̌tovně , která to musí zaplatit... Mů j pobyt v Rosenbergu. Zatraceně .
Freudiá n vyklá dá , ž e se nesmíme vídat a doporuč í mi terapii...
O dva mě síce pozdě ji ale přijde ke mně domů a povídá o
lá sce... O. K., konec legrace. Kdo chce do pekla, zahrá vá si s
ohně m... Ne, já ne, já se té hle zlé hry už neú č astním... Ani
jeden telefoná t, ani e-mail, poslední zně l:
>> Já tě přirozeně nemiluji.
A pak zase přijde ke mně domů ? Sviň á rna, totá lní zneuž ívá ní
zodpově dnosti, kterou by musel né st jako mů j psycholog
nebo zná mý...
A jak to bylo v onen „zvracecí več er“, tehdy ̌rekl:
>> Tvů j byt je vždycky tak krá sně uklizený, R. pokaždé říkal,
že jsi nepořá dná .
>> Ach ano, pořá d ještě ho navště vuješ, a jaký je jeho byt?
>> Uklizený, ale špinavý, lepkavý, nevím, zanedbaný. Freudiá n
Myslela jsem na to, jak jsem se o toho hajzla vž dycky dobře
starala. Třicet let jsem peč ovala o jeho byt, vařila mu a nakupovala všechno obleč ení, od drahý ch obleků až k botá m a
spodnímu prá dlu. Ostatně : Boty. Ty jsem mu nikdy neč istila.
Facit: 30 let chodil v nevyč iště ný ch botá ch. A jak č asto říkal:
>> Podívej, jak má m špinavé boty, to proto, že mi je nevyč istíš. A on, ž e by mi pomohl s domá cností? Nikdy. To už
radě ji přejíž dě l prstem po televizoru, aby mi uká zal, jak špi-

1024 navý je v tomto případě mů j byt.
>> Špinavý, není div, ten ještě v životě nevzal do ruky hadr
nebo prachovku. A já o svů j byt peč uju, protože se o sebe rá da
stará m.
>> A jak to bylo, když jsi žila s ním? Freudiá n
>> To jsem se musela v první řadě starat o ně j... Proč k ně mu
pořá d ještě chodíš?
>> Musel jsem si tvů j život prohlé dnout ze všech stran.
>> Takový nesmysl, to jsi nemusel.
>> Mů žeš mi to odpustit? Freudiá n
>> Přestaň s tě ma vě č ný ma omluvama, jde mi to na nervy.
>> Že tě nezamě stnal, když jsi přišla o prá ci... To nechá pu.
>> Nechá peš? To je tak snadné k pochopení. Jako manželka
jsem pro ně j všechno dě lala zadarmo.
Takž e dě lal dlouhodobou studii o mé m ž ivotě . Zajímalo by
mne, zda mi Kašmír od zač á tku vě řil nebo ne... Pravdě podobně ne, taky je to jedno, jenž e teď sklízím plody. Všude
vyprá ví, ž e nic nemá m a ž e mne miluje. Zda jeho rovnice
ně kdy vyjde? Nemyslím, a taky mne doopravdy nezajímá . Tak
č i onak, freudiá n navštívil všechny lidi z mé ho okolí a ještě to
přizná vá . Jak by to mohlo vypadat s tím posledním psychologem, šel by k ně mu a ̌rekl: Myslím, ž e ž á dný PTSD nemá . A
miluji ji. To si taky ještě doká ž u představit. Vč era, když jsem
o freudiá novi řekla, ž e v našem vztahu chyboval, vrá til mi
psycholog formulá ř pro dů chodovou sprá vu. Mohli by si myslet, ž e jsem si to vymyslela, mů j Kašmír, a freudiá na se drž ím
jen proto, ž e by mi mohl pomoci? Míní to takhle? To by bylo
ně co... Ne, ale opravdu ne. >> Zmiz, bě ž o dů m dá l, kde ti
tvoje hrá tky vě ří... Proklíná m den, kdy jsem tě poznala! A přeji
ti, abys nepřišel o svou sociopatii. Budeš jen neš̌tastný.

Takž e přece konkurenč ní uvaž ová ní, to se ale, freudiá ne,
musíš mnohem víc snaž it, pokud chceš bý t takový, jako já .
Mů ž eš vž dycky k té bestii a poslouchat ty lž i...
A k tomu psychologovi už nikdy nepů jdu.
Steffen sem freudiá na přivedl, a i když si nejsem jistá , napíšu
to. Steffen, Axelů v přítel, ̌rekl:
>> A jak se dostaneš domů ? To jsem zaslechla, než jsem
otevřela dveře.
>> Taxíkem, zně la freudiá nova odpově ď .
Jednu malič kost ten psycholog zapomně l. Já tu situaci, kdy mi
lidi nevě ří Kašmír, dobře zná m. Potřebovala jsem si jen připomenout dobu před dvě ma lety a to jsem udě lala...
Sice to jsou už tři roky, ale co je na tom, nic! Tak, a dneska
v noci jsem mě la svů j zá vě reč ný sen, ten přichá zí vž dycky na
konci zpracované sekvence. Zvlá štní, ani na okamž ik nebyl
vidě t freudiá n. Ale R., v celé své blbosti... Jak se vž dycky a za
kaž dé situace na mne spolé hal, taky v tom snu. Jen jsme nebyli sami a lidi kolem ná s mu to struč ně a jasně řekli. Sen:
Tak na zač á tku jsem R. vyprá vě la, ž e se mi dnes v noci zdá lo
o země třesení, R. v kuchyni v Mü llerstrasse vařil vajíč ka (sen
ve snu, nikdy nevařil, ani vajíč ka) a pak se země skuteč ně
zač ala třá st... >> Pojď , pů jdeme ven, řekla jsem mu.
>> Nech mě to dodě lat, odpově dě l, ale když země třesení zesílilo, vyšel se mnou jak byl, jenom v košili, na ulici plnou lidí,
kteří se chtě li zachrá nit, všichni bě ž eli ven z mě sta, řada
budov se kymá cela a já si myslela: Tak to musí vypadat, když
lidi ztratí všechno, kromě holé ho života. A ti lidi R. nadá vali,
protož e mi nevě řil, ž e přijde země třesení.
U jezera jsem si zase vzpomně la na ná š poslední več er s freu-
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mluvit, protož e se mi pak zase dě lá nevolno.
>> Ty mi kvů li mý m peně zů m nezavolá š? Takže si před tě mi
prachy, stejně jako ostatní, sedneš na zadek, jak ty tomu říká š.
>> Ne, tak to není, já ti nezavolá m taky proto, že o tebe nikdy
nebudu bojovat, to tě mů že mít Eve nebo Hermína nebo ta
Polka. Ty musíš přijít sá m, protože jinak bych si taky myslela,
že ti volá m kvů li tě m peně zů m... Především teď , kdy nemá m
prá ci.
>> Teď chá pu, přišel jsem sá m, to se ti líbí? Freudiá n
>> Ano, moc.
>> Opravdu jsi rá da, že tady jsem? Freudiá n
>> Ano.
>> Ale s tím bojem o mne... Ty jsi nebojovala ani o Axela,
pravda? Tam byla ve hře jeho krá sa. Ale teď jsi mi prozradila
své tajemství, proč nejsi žá rlivá , ty si to odpustíš... Bože mů j,
co ty jsi za č lově ka! Ty jsi tak zlatá ! Freudiá n
A kdybychom procestovali celý svě t,
abychom našli krá su, musíme ji né st v sobě ,
jinak ji nenajdeme.
Prozradila jsem mu svou ž ivotní filosofii a proto se mi taky
udě lalo zle... Souhlasí?
Mož ná je to tak: Ti tři psychopati mají zmizet z mé ho ž ivota.
Teprve až uvě řím, ž e je zbaven SL, VPM a jiný ch neřestí,
budu s ním moci svobodně ji hovořit také o svý ch ná zorech na
ž ivot. Urč itě má m mnohem lepší ú sudek, protož e ně co takové ho, jako je VPM, bych nikdy nedě lala... Silný jen ve skupině , takový nesmysl. Davové uvaž ová ní, kam jsme to
dospě li? Vzdá t individualitu?

Citá t: Myslím, že tento obraz také velice dobře ladí s našimi
osobními zkušenostmi. Jak č asto již jsme se setkali s projekty
nebo spolky, které z odstupu vypadají jako malé rá je a to až
příliš lidské se projeví, až když se jimi konkré tně zabý vá me.
Kdybych vě dě la,
co je to umě ní, nechala bych si to pro sebe.
>> Tu analý zu jsi ale udě lala skvě le, gratuluji, kolegyně . On
>> Nikdy jsem nechtě la bý t psycholožkou.
>> Já také vím proč , jsi jí totiž od narození.
Myslím, ž e v tu chvíli jsem zase musela do koupelny. A dnes
u jezera jsem koneč ně vě dě la, s č ím, s jakou situací v mé m
ž ivotě , ten več er mohu srovnat. Vž dycky když Axel hovořil
přímo s mý m podvě domím, bylo mi špatně od ž aludku, přesně
jako u freudiá na. A ještě ně co, teď to má te, pá ni psychologové : Já našla ̌rešení, jak s vá mi do budoucna zachá zet...
Za prvé přestanu bý t č inná v psychologii a za druhé už nebudu mluvit o Kašmíru... Zná m to, tahle nevíra, kterou ukazují psychologové a taky vě tšina lidí kolem mne, ta mi jde na
nervy. Konec, už o Kašmíru nebudu mluvit, k nič emu to není.
Žá dný citá t, mů j vý rok:
Vztah musí k ně č emu bý t,
jinak není k nič emu.
Tímto se vzdá vá m vztahu mezi Kašmírem a mnou... Mů j milý
Kašmírku, najdi si ně koho jiné ho, například toho padoucha R.
>> Tedy přece, ty peníze ti vadí.
>> Ne, jen natolik, že ti nezavolá m, ale to je jedno, ty stejně
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>> Co miluješ víc, moje peníze nebo mne? Freudiá n
>> Co je tohle za blbou otá zku? Tebe miluju, ne tvoje peníze...
>> Milovala bys mne, i kdybych žá dné peníze nemě l?
>> Samozřejmě , ale tuhle otá zku jsem si nikdy nepoložila,
proč to dě lá š ty?
>> Musel jsem se tě na to zeptat, promiň ... Freudiá n
>> A jak jsem odpově dě la?
>> Lé pe by to ani nešlo...
Mož ná mi bylo špatně proto, ž e jsem ještě nezpracovala tu
SL, v tomhle smě ru potřebuju pomoc. Dnes odpoledne u jezera jsem telefonovala s Markem, mož ná dostanu dž ob v nakladatelství Norden.
A už to jde zase dá l, copak to nikdy neskonč í?
>> Ehrlich tě má opravdu rá d, obdivuje tě , jak všechno
zvlá dá š. Vyprá vě l mi, že když jsi vyšla z hodiny ve třech, řekla
jsi: Dohnala jsem je terapií až ke zdi, oba... A že potřebuješ
terapii po terapii. Freudiá n
>> Hm. Smá l se, č ekal na mě .
>> A což teprve paní Fuchs.
>> To mne tě ší.
>> Všimla sis vů bec, jak jsem se kolem tebe pořá d plížil? On
>> Ano, ale nechá pala jsem to.
>> Jednou, když jsi v ruce držela tu vlnu, jsi vypadala jako
Lilit.
>> Kdo je Lilit?
>> To nevíš? Myslel jsem, že to víš, když jsi č etla o tom sociopatovi. Freudiá n
>> Ne, nevím to.
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>> To je arabsky?
>> Ano, teď jsi mne ale vylekala. Freudiá n
>> Proč ?
>> Že to tak říká š, je to pravda.
>> No jasně , protože Eva je hebrejsky žena a používá se to na
celé m svě tě .
>> Dohá č kovala jsi ty vě ci? Freudiá n
>> Samozřejmě . Saša je vidě l a řekl, že je mů žu prodá vat na
Maximilianstrasse a dostanu za to stovky eur.
>> Ty na Maximilianstrasse nebudeš nic prodá vat, ty tam
pů jdeš jen nakupovat, s mou kreditní kartou, pokud by tvoje
byla prá zdná . Čeká m mnoho, ale má oč eká vá ní, co se tý č e
tebe, jsou překonaná . Musíš také znovu promyslet své heslo.
Mohl jsem ti ně co nabídnout? Freudiá n
>> Dá se to tak říct!
>> Terapeut M. U ně j si nejsem jistý, nedoká že se vyjá dřit, co
se tý č e tvé osoby. Freudiá n
>> To vě řím, on mne nechá pe.
>> Mů žeš mi uvé st příklad? Freudiá n
>> Rá da. Jednou mu bě hem mé hodiny ně kdo zavolal, kvů li
hudebnímu pokoji, ve které m se mě l konat tré nink multipliká torů a on toho č lově ka na telefonu odbyl. Když položil,
řekla jsem mu, že je obdivuhodné , jak to umí. Zeptal se mě ,
zda si z ně j dě lá m legraci. Řekla jsem, že to je mi vzdá lené .
>> Víš, co to je? Freudiá n
>> Ano.
>> Ano, přirozeně to nemohl objasnit, protože se stydě l, že ti
skoč il do řeč i a potom, když to vysvě tlil, radě ji řekl, že neumíš
ně mecky. Proč to o tobě říkají, to stejně nechá pu. Říkají, že
neumíš ně mecky a nikdy nedoká ží opakovat, co jsi řekla. On
>> No jasně , on řekl, chcete mne vodit za nos, to by vá m
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umě jí.
>> Víš, jak to bylo s tě mi drogami? Přirozeně ne. Řekli jsme,
že bereš opium a Martin myslel na drogu a vyklá dal, že jsi
feťač ka. A ten s tím oknem, ten taky vyletě l, protože ti to okno
přirazil před nosem a předtím volal tvoje jmé no, abys přišla.
Nestač il koukat, jak rychle byl venku. A ten s opiem taky. Terapeuti ně co dě lají a nemyslí na to, že když v 16 hodin zmizí,
zů stá vá ještě več er, kdy tě ti ostatní trá pí. Pak tomu říkají, že
tě skupina nepřijala. Kdy se to stalo s tím oknem? Stejný den,
jako s tě mi drogami, pak je mi jasné , proč jsi nechtě la přijít
do domu, mě la jsi strach, že ti zavřu dveře před nosem. On
>> Přesně tak, ty jsi gé nius, tak to bylo.
>> Promiň , prosím, i ten tomograf. Freudiá n
>> To bylo taky ně co! Prostě mě vezmete na tomograf a nevysvě tlí, proč . Tehdejší neurolog byl taky řá dně překvapený.
A k tě m dalším vě cem: Co mají říkat, jinak proti mě nic nemají a pak řeknou, že beru drogy nebo neumím sprá vně
ně mecky. Nemů žu jim objasnit, že to nesouhlasí. Například
jsem taky Inge Reichert nikdy nemohla vysvě tlit, že své plastiky neodlé vá m ve formá ch, že to se svý mi sochami
nedě lá m...
>> Jak pravdivé , a mluvíš tak ná dhernou ně mč inou. Freudiá n
>> Ano, u tebe a lidí, kteří jsou mi nakloně ni, u jiný ch ne.
Sama přece vím, že mluvím dobře, taky ten neurolog mou
ně mč inu vždycky obdivoval.
>> No prá vě , ale ne u lidí, kteří tě nemohou vystá t. Freudiá n
>> Přesně , já je taky nemů žu vystá t a pak s nima taky mluvím
špatnou ně mč inou.
>> Ten neurolog mi vyprá vě l, že jste se smá li, když č á stka za
tu hodinu ve třech nebyla vyú č tovaná . Freudiá n

>> Ano, jak se taky taková hodina má jmenovat? Dě lá me z
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pacientky zamilovanou pacientku? A potom, když přišla ta
zprá va, zlé , řekl, že bych musela bý t slabomyslná , kdybych takové metody terapie odsouhlasila.
>> Co například? Freudiá n
>> Inu, o M. Říká , že si už podruhé odporuje, co se tý č e mé
osoby.
>> Souhlasí. A o terapeutce Palavy? Freudiá n
>> Ta že by mě la pracovat jako internistka a ne jako psycholožka, tomu nerozumí.
>> Souhlasí, má š pravdu... Platí, oni nebo jejich rodič e, horentní sumy za vzdě lá ní a pak přijdeš ty a kladeš ty sprá vné
otá zky a vyzná š se lé pe, než oni. Až příště přijdeš do
Rosenbergu, už tam nebude. Freudiá n
>> A pak s tou hypnó zou.
>> Jak, co je s hypnó zou?
>> Píše se tam, že s tím má m problé my.
>> Ano, to je přece v pořá dku. Freudiá n
>> Tomu říká š v pořá dku? Mluvila jsem o tom jen při své m
prvním pobytu a teď , o dva roky pozdě ji, to tam napíšou?
>> Trošku se zpoždě ním? Freudiá n
>> No jasně , když jsem tomu neurologovi trošku vyprá vě la,
řekl, že tě chtě jí znič it.
>> To jako mne? Freudiá n
>> Ano, kdybych mluvila o hypnó ze v Rosenbergu, zmínila
bych tě při tom prvním sezení. A mě l pravdu, co jste se mnou
dě lali, to by se mě lo zaká zat.
>> V Rosenbergu o Axelovi nic nevě dí. Freudiá n
>> Ano, ale já bych to řekla.
>> Tenkrá t jsi ještě nebyla rozvedená . Freudiá n
>> Ach, skuteč ně , já se rozvá dě la. Myslíš, že když k tomu dá
souhlas ta bestie, tak se nikomu nemů že nic stá t? A dneska,
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dal sá m sobě povolení?
>> Souhlasí, ty jsi ně co podobné ho řekla taky už
v Rosenbergu, mě l bych o tom s tebou více mluvit. Freudiá n
>> Ty? Ty se vá líš smíchy, že mi ukradli to originá lní
cé dé č ko. Já bojuji v pokoji s milió ny komá rů a ty jsi vedle a
nepomů žeš mi? Víš, co jsem řekla té Kains?
>> Ano, že jsi rá da, že už nemusíš telefonovat. Freudiá n
>> No jasně , ty ú toky na mne, ty byly zlé a nevhodné . A ty
kecy, že jsem na tebe poslední den č ekala...
>> Myslíš, že jsem tě teď chtě l uvé st do hypnó zy? Freudiá n
>> Ano.
>> A jak?
>> Když jsi zaklepal na dveře, namísto abys zazvonil, tohle
hypnotické zaklínadlo, tenhle trigger, má š od Axela. Dnes
jsem rozvedená a má m ně co proti hypnó ze, to víš, a ty přijdeš
sem, proč vlastně ? Řekl jsi, že mne nemiluješ, to je v pořá dku,
co ale potom hledá š tady? Hermíne mi v telefonu řekne, že
mne nezná a o dva mě síce pozdě ji se se mnou mě ří na ná mě stí
Odeon? Takříkajíc, koukni, jak jsi blbý, že takovou stařenu
zveš na kafe? Ani jsi mne nepozval... Tobias tě taky nezná , co
to má bý t?
Hlas svě domí by byl lepším poradcem,
kdybychom mu poř á d nenapovídali, co má ř íkat.
>> Souhlasí, chtě la se s tebou srovná vat. Co si o tom srovná ní myslíš? Freudiá n
>> Zbyteč né .
>> Jasně , ty přece nejsi žá rlivá , pro tebe žá dné srovná ní neexistuje, a ten PTSD?
>> Nevyprá vě la jsem ti, že co přišlo z Rosenbergu víc uško-

dilo než prospě lo?
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>> Chceš novou zprá vu? Freudiá n
>> Ale bě ž, co to má znamenat, to není tvoje starost! Lidi mi
pak vyklá dají, že svoje skulptury dě lá m z forem, ty neustá le
bě há š k R. a vyprá víš, že mi nic není, nemá m žá dný PTSD. Víš
vů bec, že je zaká zané hypnotizovat lidi s tímhle syndromem? A
ty víš, že ho má m, od zač á tku, už 13 let. Axel u mne chce vymítat ď á bla a ty přijdeš sem a vyprá víš, že si mne chceš vzít?
Stejně to neudě lá š, jinak bys to už udě lal. Zneužití, nic jiné ho
mě nenapadá . Nová zprá va? Zase slibuješ ně co, co nedodržíš? Radě ji si založ spolek s R. a Axelem, alianci tří psychopatů !
>> Ještě uvidíš. Prom... Freudiá n
>> Strč si svoje vě č né omluvy ně kam.
>> Souhlasí, všechno, co říká š! Už jsi ně co podobné ho řekla
v Rosenbergu. Freudiá n
>> No jasně , ani s tím hejnem komá rů jste mi nedoká zali pomoct, musela jsem je vyhnat sama. Všichni se chovali jako
svině , a ty to víš a nemluvíš se mnou o tom? Víš, kdo to byla
Kirké ? Já
>> Ne.
>> Moc mužů kolem sebe promě nila v prasata.
>> Hypnotizoval tě ně kdo v Rosenbergu? Freudiá n
>> To kdybych vě dě la, mě se nikdo neptá . Zda chci nebo ne...
Nebo ses mě dnes zeptal? Víš, co bych ti odpově dě la... To by
tě zajímalo, jestli jsem o tom s ně ký m mluvila! No jasně , protože ty ú toky, ty nebyly urč ené mně , ty byly zamě řené proti
tobě , a já si to pak odská č u.
>> Ach bože, ano, má š nejspíš pravdu. Freudiá n
>> No jasně . Ty mi říká š, že si chci vzít toho Španě la, takový
žvá st. Nebo že jsem na tebe poslední den chtě la č ekat – proč
mi to vyprá víš? A proč bych to dě lala? Řekl jsi, že mne nemi-
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tvý m a mý m myšlením?
Rozplakala jsem se, podal mi kapesníky.
>> Myslím, že přede mnou plá č eš poprvé .
Že plakal se mnou, toho si nevšiml.
>> Chtě l jsem má lem říct: To smíš. Freudiá n
>> Já vím, ty ale nejsi mů j psycholog, plá č u, kdy se mi zachce...
>> Sprá vně , nejsi moje pacientka... Freudiá n
>> A ty mů j psycholog...
>> Nikdy jsem nebyl, pravda,
>> Ne, i když jsi jako psycholog byl super... dokud...
>> Dokud?
>> Nemě l bys lidem kolem vyprá vě t, co jsme probírali v terapii... A co má Lilit společ né ho se sociopatem?
>> To nevím, budu se muset podívat. Freudiá n
>> Ještě ně co, tahle paní Scheider-Rottig, ta spoluterapeutka,
ta je opravdu na zvracení...
>> Neříkej to, jinak zase budeš muset... Nevě řím, že je to alkoholem, že musíš pořá d zvracet. Jak jsi vů bec přišla na sociopata? Freudiá n
>> Přes tu pasivní agresivitu. Pomalu už tomu taky přestá vá m
vě řit... Tolik jsem ani nepila.
>> Musíš blít nad tě mi lidmi. Gratuluji, paní kolegyně ... Proč
je ta spoluterapeutka taková ?
>> Vždycky mi říkala, že fantazíruju, pokud jde o mů j vztah
k tobě . Když jsem ji požá dala o příklad, žá dný nevě dě la.
>> Ano, příkladů se vzdali... Ale ty jsi přece říkala, při té hodině ve třech: To je přece jedno, co pan Wilhelm vů č i mně cítí.
To se mi líbilo. Ostatně , byla jsi ná dherná . Freudiá n
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>> Díky.
>> A jak to, že víš, že to byl tré nink multipliká torů ? Freudiá n
>> Protože se pak konal v naší kuřá rně .
>> Ten krokodý l, co si sá m plete svou ků ži, je tak krá sný... Ale
tvoje kuchyně , ta mne dorazí. Víš, co bych změ nil, kdybych
tady bydlel? Freudiá n
>> Ano, tu lampu, ale ty tady nebydlíš.
>> Ano, jinak bych to změ nil. Chě l jsem si toho krokodý la
prohlé dnout, jak si plete pulovr, to jsem narazil poprvé . Pak
vstanu a narazím podruhé , do té lampy... Jako boxer je tvoje
kuchyně , zastupuje tě , protože to vidíš jako drzost, že jsem sem
přišel. A protože ty nemů žeš, vyřídí to za tebe tvoje kuchyně . On
>> Och, ty krvá cíš, musím si pro brý le.
>> Ne, nemyslím, chtě l bych, abys pro brý le nešla, jde to?
>> No jasně .
>> Ty jsi bez brý lí tak krá sná , já tě bez nich nezná m. Ten dů m
tady, taky ti připomíná tu č ajovnu? Freudiá n
>> Ano, jsou stejné .
>> No, stejné nejsou, ač koli u tebe mne to neudivuje, že to
říká š. Vadí ti, že se k tomu mů stku musí jít přes ulici? Freudiá n
>> V žá dné m případě , takhle mů žou kolem jezera chodit
i normá lní lidi. Je na ně m ně jaký č lun?
>> Ano, dvaná ctimetrová jachta. Zná š ji, je tam na jezeře.
V lodě nici by sis mohla zařídit atelié r... Freudiá n
>> O
́ , to je krá sné . Ano, zná m ji.
>> Umíš surfovat? Freudiá n
>> Ano, špatně , dě lala jsem kurs na Rosenbergské m jezeře,
ale nebavilo by mě to moc. Obč as ně jaký vý let, ano.
>> Ariane je ú plně nadšená . Freudiá n
>> To je hezké ... Ostatně , ty bydlíš tady u mne, nepřejde minuta, abych na tebe nemyslela... Jsi pořá d přítomný.
>> Jako u mě ... Taky bych radě ji hrá l tenis nebo golf. Mohli

1036 bychom pořídit tenisové kurty. Freudiá n
>> Ty tam urč itě už ně kdy byly...
>> Odkud to víš?
>> Já to nevím, jen tak jsem to řekla... Kdy byl ten dů m postavený ? 1934? To byly tenisové kurty u každé ho domu.
>> Proboha, na svě tě není jediná vě c, kterou bys nevě dě la...
Ač koli svý m způ sobem se mý líš, ten dů m byl postavený v tom
roce, kdy se narodila tvoje maminka. Freudiá n
>> To je pravda, jak jsem na to jenom přišla?
>> Pravdě podobně se v tom roce stala ta vražda. Musím se
podívat. Co ti připomně lo to dnešní přepadení? Freudiá n
>> Hongkong, tetič ku Karolínu, taky jsme přišli bez ohlá šení
a ona si udě lala č as a nalíč ila se a vzala si šperky, než s ná mi
zač ala mluvit.
>> Souhlasí, ně co takové ho už jsi taky ně kdy říkala, když se
u tebe zjevil Axel. Musím se R. zeptat, jak to bylo s tou
ná vště vou v Hongkongu.
>> Nic s ní nebylo, jen ná dherný vý hled na South Ferries,
jinak nic – proč k ně mu vů bec ještě chodíš? Já ti přece nelžu,
kromě toho jsem ti to před třemi lety zaká zala, proboha, to už
jsou tři roky. A ty jsi k ně mu chodil předtím a chodíš tam dá l?
>> On byl tvou poslední blízkou osobou. Freudiá n
>> Co to tady vyklá dá š za nesmysly? Jsem už sedm let rozvedená .
>> Osm let. Freudiá n
>> Tím hů ř, naposledy jsem s ním mluvila před dvě ma a pů l
lety a ty se ho jdeš vyptá vat? Ty jsi opravdu ten satan, co o
ně m pořá d mluví, on skuteč ně myslí tebe. Je to drzost, přijít
sem a vyklá dat mi, že má š klíč e od mé ho bytu. Příště zavolá m
policii.
>> Udě lal jsem jednu chybu. Freudiá n

>> Jako Axel. Já nemá m ani tvou e-mailovou adresu a ty má š 1037
moje klíč e od bytu? Kde to jsme? Axel se taky v Mü llerstrasse
choval jako v samoobsluze! Jasně , že je mi špatně , celá ta situace je na blití!
>> Ty ale taky ještě má š klíč e od Mü llerstrasse. Freudiá n
>> No a, proč ne? Je tam mů j moped a v archívu jsou fotky,
které jsem dě lala já , ne on, a ty pořá d ještě stojíš na jeho
straně ? Terapeutka Palavy se mě taky pořá d ptala na
manželství, co je tohle za blbost..? Nejradě ji bych tě už nikdy
nevidě la. Založte si spolek psychopatů , ty jsi zrovna jako ti
dva... říká š, že už se s Axelem nepřá telíš, ale Steffen tě přivezl
sem a ten s ním bydlí. Má m ti ještě dá t 20 feniků na telefon?
>> Už to stojí víc než 20 feniků , s tím bych ti zavolat nemohl. On
>> Dě lá š si legraci?
>> Promiň , prosím, co si on vzal sebou? Freudiá n
>> Co já vím, všechno, taky jedny hodinky, mimo jiné .
>> Jak se ty hodinky jmenují?
>> Prim.
>> Udě lal jsem jednu chybu. Freudiá n
Je nebezpeč né mít pravdu ve vě cech,
ve který ch se zavedené autority mý lí.
>> Ale jakou, obrovskou! Nevzpomíná š si, co jsem ti řekla
jednou bě hem terapie? O tom jednom, který si s R. taky tak
dobře rozumě l? Bě ž k ně mu, ale pak nesmíš už nikdy přijít sem.
>> Už to víckrá t neudě lá m, když si to nepřeješ. Freudiá n
>> Nepřeji si to! Chodíš ke všem zná mý m, dokonce k mé mu
neurologovi a nechceš, abych zavolala Eve nebo Hermíně ?
Víš vů bec, co to dě lá š? Dů vě ra vytvá ří zodpově dnost a ty ji
neustá le zneužívá š. Zatraceně , ty bohužel pořá d ještě nejsi
zdravý.

1038 >> Já vím, mů žeš mi odpustit? Freudiá n
>> Ano, ale pravdě podobně bych tě mě la vyhodit.
>> Promiň mi, prosím, ano? Já už dlouho vím, že R. tě nezná .
Chtě l ti namluvit všechny svoje špatné vlastnosti... Má m ti
uvé st příklad? Když je ně kdo tak žá rlivý jako on, má pořá d
komplex mé ně cennosti... Já už tě nikdy nesmím hypnotizovat. On
>> Ano. Víš, že se to nesmí dě lat s lidmi, kteří mají PTSD?
A ty to dě lá š?
>> Prosím, odpusť mi, má m odejít? Jak to myslíš, dostal jsem
tě tam? Freudiá n
>> Když jsi zaklepal. Proč jsi klepal, protože bych ti stejně
neotevřela, jasné ? Pochopil jsi to?
>> Ano... Prosím... Tak tedy, jak se to tam jmenuje? South
Ferries, já si to pořá d pletu s New Yorkem, tam je zase Star
Ferry. On
>> Vyzná š se, byl jsi ně kdy v Hongkongu? Já si to taky pořá d
pletu.
>> Ano, já si dokonce myslím, že jsme se v Hongkongu potkali. Freudiá n
>> Taky si to myslím, kvů li tomu jsem odtamtud vů bec nechtě la odjíždě t... A pak jsem tě hledala pokaždé , když jsem
v Hongkongu byla.
Když mají dva společ né tajemství,
č asto nedoká ž í jeden od druhé ho odejít.
>> Co jsi říkala? Freudiá n
>> Ano, pokud je to pravda, je to zlé , nebo?
>> Ano, ale opravdu to tak mů že bý t, taky jsem tolik cestoval,
jako ty, jen o tom nemluvím, jako to i ty nedě lá š. Freudiá n
>> Ach bože. Já jsem se tehdy otoč ila.
>> Já taky... Naposledy, pak už nikdy. Freudiá n

>> Ale ano, v nakladatelství Norden jsme se zase otoč ili.
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>> Souhlasí, oba. Teď to chvíli nech bý t, bylo by toho na tebe
moc, také na mne... Ně kdy napíšeme ve stejné m okamžiku
jmé no té ulice, o které vě říme, že jsme se tam vidě li... Freudiá n
>> Já tu ulici vím.
>> Já taky, a proč mi říká š „malý Číň an“? Víš to teď ?
>> O
́.
>> Prosím... Ale pak se zná me už tak dlouho, jako jsi znala
Axela... Nevidíš, že se naše cesty stá le znovu kříží? Kdo je teta
Karolína? Freudiá n
>> Ano...
>> S ký m se ti to líbí víc, se mnou nebo s Axelem?
>> Tebe miluju, Axela jsem nemilovala. Byla to tetič ka jednoho souseda z Mü llerstrasse. Gorden Forster...
>> Toho taky zná m...
>> Byl by to zá zrak, kdyby ne...
>> On je v Jednotě bratrské , víš, co to je? Freudiá n
>> Ano, ná boženská skupina...
>> A jaká ?
>> Ano, to taky, jednou mi daroval svícen, nebo dva.
>> Jeden byl ode mne. Já jsem se s ním ten večer v Hochstrasse seznámil. Freudiá n
>> To jsem si mohla myslet, ale neznala jsem tě .
>> Proč si to myslíš? Freudiá n
>> Přišel hned ze shromá ždě ní ke mně nahoru, bydlel
v přízemí, myslím, že vů bec nešel domů , a pak mi jeden dal.
Potom zů stal a strá vili jsme spolu hezký več er a než odešel,
dal mi ještě jeden.
Tehdy Gordena freudiá n doprovodil k mý m dveřím, ale netroufal si dá l. Vidě la jsem ho, když jsem otevřela dveře. Jenž e
v tomto okamž iku bylo všechno ještě pohřbené moc hluboko.
>> Teď je vidím, oba tam stojí, on tě taky mě l rá d. Freudiá n

1040 >> Pravdě podobně , byl takový divný, když mi dá val ten
druhý...
>> Přesně , chtě l ti říct, že tě taky miluje tolik, jako já . Já ti ho
přes ně j poslal... Ten več er jsem se s ním sezná mil a ta
Karolína v Hongkongu už byla mrtvá , jinak bych ji také ještě
navštívil... Gorden je prima, víš, kde se narodil?
>> Ano, v Betlehemu v Americe.
>> Ta koč ka, tu jsi také restaurovala. Víš, že je pro mne
zvlá ště vý znamná ? Freudiá n
>> Myslím si to, vždycky byla na balkó ně .
>> Ano, a pokaždé , když jsem byl v redakci mó dního žurná lu
jsem ji vidě l, dě kuji ti, že jsi ji vzala sebou. Freudiá n
>> To bylo jasné , já ji taky má m moc rá da.
>> Má skvě lý vý raz... Zrovna jako ten vepřík Nero. Je vidě t,
že je to prase, přesto ale má v sobě ně co lidské ho, až se č lově k
lekne, když se na ně j podívá . Freudiá n
>> Má m radost, že to říká š.
>> A pro mne je ná dherné zjiště ní, že zná š mé chyby a dá l
mne miluješ. I s nimi.
>> Nejen to, já miluju i ty chyby.
Zase jsem musela zvracet.
>> Mů žeš mi prosím říct, jak jsi zjistila to o té Polce? On
>> Ach, to tě zajímá , ale jak se mi vede, to ne? O. K., na
ná mě stí Odeon ses podíval na mou sukni a já se jí pak zeptala, koho jsi v té sukni vidě l, mě totiž ne.
>> A co ti sukně řekla? Freudiá n
>> No prá vě , tu Malu.
>> A když jsem na interně řekl: Ta sukně se mi líbila, myslela
jsi na ni? Freudiá n
>> No jistě , a ty taky.
>> Ano, bylo mi to zá hadou, proč jsem na ni v tu chvíli musel
myslet. Víš, že ně co takové ho vů bec neexistuje, aby se ně kdo

bavil s obleč ením? Freudiá n
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>> Ach, a protože to neexistuje, tak to nesmím nebo co?
>> Ty jsi opravdu gé nius. Co ti pomohlo v tomto případě ? On
>> No, ona chtě la, abych se nastě hovala k ní, ale to jsem nemě la v ú myslu. Pak jsem šla k Vá clavovi. Chtě la, abych se k ní
nastě hovala, tak tě má rá da – nebo tvoje peníze...
>> Pravdě podobně moje peníze. A ještě ně co? Freudiá n
>> Ano, když se sestra Marion ptala, zda vím, proč jsem tu
facku dostala, odpově dě la jsem: Ne, řekně te mi to. A ona na
to: Já nebudu ta, která vá m to řekne. Tu jsem řekla: Nevadí, já
se to tak jako tak dozvím.
>> To jsi řekla? Freudiá n
>> No jasně , je to tak.
>> A potom?
>> Potom se mne ptala, kdy se to dozvím.
>> A co jsi řekla?
>> Tak za dva roky.
>> Souhlasí, za dva roky jsi to vě dě la. Kdo ti to řekl? On
>> Nikdo, moje hlava mi to řekla. Nebo jsi zjistil ně co jiné ho?
>> Ne, je to tak, ale ty jsi ten nechytřejší č lově k, které ho
zná m. Freudiá n
>> Nechá pu, ale tě ší mne to.
>> A potom? Ta sukně ? Freudiá n
>> Zá mě rně jsem šla do toho butiku, ne, to bylo tak zlé ,
uvnitř jsem o tobě vyprá vě la. Pak ně kdy jsem pochopila, že
tady Mala kupuje svoje sukně , ale to už bylo pozdě .
>> To je ná dherné , co tady vyprá víš. Freudiá n >> Udě lalo to
na mne dojem.
>> To bylo tak zlé .
>> Ne, ty říká š, že to bylo zlé , ale jen proto, že víš, že to jiní
lidé zažijí má lokdy nebo vů bec. A ty ně co takové ho zažívá š
neustá le. Freudiá n

1042 >> Ne neustá le, ale č asto.
>> Jak jsi to poznala? Freudiá n
>> No, najednou jsem si pomyslela, to je přece ta ženská ,
která Polku navštívila na klinice.
>> Ty jsi vyprá vě la o mně ? Freudiá n
>> Ano, tenkrá t po našem več eru v prosinci, nevě dě la jsem,
co si s tím poč ít.
>> Já pak pokaždé řekl: Má š pravdu... Tenkrá t v tom obchodě
s punč ochami ses mi vysmá la, a prá vem... Protože jsi už také
tam vě dě la, co se hraje, a já si nedoká zal představit, že to
všechno prohlé dneš... Ale ty vidíš, víš všechno. A co miluješ
víc, mne nebo mé peníze? Freudiá n
>> Samozřejmě tebe, byla bych radě ji, kdybys žá dné nemě l.
Má m z toho jen spoustu problé mů .
>> Jaké například? Freudiá n
>> Detlef, proč ten byl ke mně tak zlý ? Protože by přirozeně
rá d vidě l, že se zamiluješ do jeho sestry a ne do mne... Musíš
vů bec všude vyklá dat, že mne miluješ?
>> Nemusím, ale říká m to, protože to je pravda. Freudiá n
>> A já si to pak odnesu.
>> To je mi líto, postará m se, abys z mý ch peně z ně co mě la,
uvidíš. U Axela jsi nevidě la jeho krá su a u mne nevidíš mé peníze. Freudiá n
>> Přesně . A že jsem multitalent? Já to vím, a byla jsem jím,
ještě než mne Axel hypnotizoval.
>> Já žasnu. Freudiá n
>> Pokud to s tou sukní nesouhlasí, klidně mi to řekni, já se
zlobit nebudu...
>> Bohužel je to tak. Freudiá n
>> Ach bože.
Jsou velikonoce, moc mne to nezasá hlo, ani vajíč ka jsem ne-

malovala, nic... Proč ? Přebírá m si to setká ní v Hongkongu
před 22 lety. R. tehdy řekl: >> Na toho zapomeň ,
ten je tak bohatý, nebude se zahazovat s takovou, jako jsi ty...
A: >> Taky je to švagr tvé ho Axela.
>> Axela? Ten přece nemá žá dnou sestru.
A protož e se mnou takhle zachá zel vž dycky, neptala jsem se
tehdy, proč se mnou tak mluví... Ale R. v tě ch třech minutá ch
na Nathanroad v Hongkongu vidě l, ž e se od prvního setká ní
mezi ná mi ně co dě je... Ještě mi o freudiá novi ̌rekl:
>> Ten má tolik peně z, že si mů že dovolit každou ženskou
na svě tě .
Freudiá n se mne tehdy ptal, zda také fotografuju, ano, ̌rekla
jsem, a ještě píšu. Ten kaná l sarkasticky dodal:
>> Když to ně kdo vytiskne.
Mů j č lá nek z té hle cesty vyšel tiskem okamž itě v prvním
č asopise, které mu jsem jej nabídla, ostatně bez jeho fotek.
Není to chorobné , slibovat mi, ž e o velikonocích mů ž u dva
dny strá vit s freudiá nem? A je velikonoč ní nedě le a nevolá ?
Ale na druhé straně , i nemocní lidé mají ná rok bý t milová ni...
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NATHANROAD
Doufala jsem, ž e alespoň ten hlas se mi nebude líbit, ale když
otevřel ú sta a zeptal se mne, co dě lá m, vě dě la jsem: Tenhle
muž je nebezpeč ný. Jak nebezpeč ný pro mne, to vidím až teď ,
o dvacet let pozdě ji... Tenkrá t na Nathanroad se otoč il, já taky,
a jakoby kousek ze mne odešel s ním, tak zase kousek z ně j
zů stal u mne... Všechno kecy, nikdo mi nemů ž e bý t nebezpeč ný. Teď jsem si myslela, ž e freudiá n pořá d ještě není docela zdravý a má m pravdu, ani nezavolá , natož pak aby přišel.
Takový nesmysl. A přitom říkal, když tady naposledy byl:
>> Chceš se mnou strá vit velikonoce?
>> Ano, rá da.
>> Musím na dva dny k Ariane, ale dva dny bych byl rá d
s tebou.
>> To je krá sa, už se tě ším.
Prchej, při sebemenším zá vanu sociopatie, a tady je to ú plný
huriká n... Freudiá n mi už nikdy nebude nebezpeč ný, jen když
mu uká ž u dveře pokaž dé , když se ohlá sí. To jsem sice posledně také už udě lala, ale příliš pozdě , příliš pozdě ... Dodnes
se tou ná vště vou musím zabý vat. No, ale všechno je lepší, než
mít vedle sebe nemož né ho muž e, a to on by byl, kdybych mu
to dovolila. Skuteč ně jsem č ekala, ž e se freudiá n ozve? Ne,
ten je takový chudá k, ž e patrně ně koho potřebuje i k telefonová ní. K Janě jel s Leo (ach, teď mne napadá , ž e Jana taky už
tenkrá t o Axelovi ̌rekla: >> Možná tě chce pro ně koho jiné ho.
Když jsem se zeptala pro koho, odpově dě la: >> To ti nemů žu
říct...)
Na první setká ní se mnou si sebou vzal hned celou armá du satelitů , sem naposledy taky nepřišel sá m a vrcholem byla hodina ve třech: Vzít si sebou kolegyni a přesvě dč ovat mne, ž e
jsem zamilovaná pacientka! A po kaž dé m setká ní bě ž í

k mé mu bý valé mu muž i? Ten a zdravý ? Bohuž el ne... A mne 1045
by mohl se svý mi pokusy o hypnó zu udě lat ještě nemocně jší,
než jsem teď . Je mož né , ž e bych musela zvracet pokaž dé ,
když mne ně kdo uvede do hypnotické ho stavu? To je dobře,
hypnó zu nená vidím, a on přijde a zkouší to na mne? Už nikdy
ho nechci potkat... A do té dě sné kliniky už taky nepů jdu.
To je přece neslý chané , když jsem byla v Rosenbergu poprvé ,
diagnostikoval mi freudiá n PTSD, ale postaral se o to, aby se
celé mé okolí vč etně bý valé ho manž ela dozvě dě lo, ž e mi nic
není. Do propouště cí zprá vy napíše, ž e jsem drzá k osobá m
blízký m.
A teď bě há k mé mu ex s kaž dý m prdem, ač koli jsem mu to zaká zala. Ztraťte se!
Dnešní citá t:
Padouši nejrů zně jších ná rodností si rozumě jí beze slov.
Vidím, ž e nemá m potřebu psá t, to by taky bylo, co má m psá t,
všechno bylo řeč eno, všechno napsá no. Freudiá novu kapitolu
mohu uzavřít, ten už nikdy nepřijde. A pokud, tak ho zase
zmaž u, tak tu nedovolenou hypnó zu nená vidím. Objevuje se
takový vztek, plíž ivý, je to dě sivé . Co mě la znamenat ta
vý č itka, ž e ještě má m klíč e od Mü llerstrasse? Co to má bý t,
na č í straně freudiá n stojí? Na mé ne. Taky se najednou vynořila ta sekvence, kde jsem se po celé roky chtě la brá nit jej
poznat. Dnes se ptá m, proč jsem to dě lala, mimo Kašmír
přirozeně . Je mož né , ž e mne varoval Saša. Tě ž ko to vysvě tlit,
radě ji jen psá t. Protož e jsem zapomně la všechno, co s freudiá nem souviselo, zapomně la jsem i na to varová ní? Když
tady Saša byl naposledy a já mu zmínila freudiá novo jmé no,
byl takový divný. Bylo by samozřejmě mož né , ž e jednou řekl:
>> Všechno, co souvisí se jmé nem Bruno Wilhelm,
radě ji zapomeň .

1046 Ale to už je tak dá vno... Kaž dopá dně jsem na vnitřní stranu
dveří bytu připevnila veliký lístek:
Pozor, na klepá ní neotvírat.
Zda mne to ochrá ní? Freudiá n řekl, ž e jsou ná hody, které
ž á dný mi ná hodami nejsou. To jsem ale rá da, ž e jsem mu
řekla, ž e považ uju za drzost přijít sem bez předchozího
zavolá ní.
>> Lidi se nesmí bavit s obleč ením a proto to nesmím ani já ?
>> Ale ano, ty smíš, proto chodíš na blešá ky, ty vě ci tam ti
vyprá vě jí své příbě hy a ty jsi jediná , která jim rozumí, proto
taky miluješ svou vá zu, protože ti řekla, má milá , teď se dá š
rozvé st, a s tou Polkou má š pravdu, bylo to přesně tak, jak jsi
říkala.
>> Škoda...
>> Vě ci a zvířata tě zajímají víc, protože ti neubližují.
>> Ano, kde je tě ch 1500 marek za facku? Nikdy jsem k té
ženě nebyla vulgá rní, to byla tvoje facka, ty jsi ji mě l dostat.
>> Přesně tak. Freudiá n
>> A taky ještě dostanu ty peníze za reklamu, říkal jsi to.
>> Taky pravda. Proto tě lidé nezajímají, protože ti ubližují,
a s takový mi nemů žeš ani promluvit. Já ti říká m autistická –
promiň , to nesouhlasí.
>> Já vím. Komu ta hypnó za ně co přinese? Urč itě ne mně ,
tobě ? Že mů žeš předvá dě t svou moc? Drzost, přijdeš sem,
poté co jsi řekl, že mě nemiluješ? Je dobře, nemusíš mne milovat, ale pak mne nech na pokoji.
>> A ty má š pořá dný PTSD. A tehdy sis řekla: Pozor, nepřítel
se mnou chce mluvit o Kašmíru! Ale to je pak víc, než jsem
č ekal...
>> ??? Odkud to víš?
>> Já přece byl u toho, zapomně la jsi to?
>> Pravda.

>> Víš, jak je to s tvý m PTSD?
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>> Ne.
>> Podle posledních vyšetření se předpoklá dá , že tě lo ukazuje jistou chemickou reakci, když č lově k delší dobu žije pod
napě tím. Freudiá n
>> Napě tí, to je to pravé slovo pro pocit, jaký jsem mě la –
možná ještě křeč , tak by se to dalo nazvat.
>> Jak dlouho?
>> To přece víš, pě t dní a pě t nocí.
>> No prá vě , a to dojde k vymě šová ní ně jaký ch hormonů
nebo š̌tá v, které ovlivň ují mozek... Freudiá n
>> Ale proč mi to nikdo nevě ří?
>> Není to ještě pořá dně prozkoumané . Udě lej ten pohyb
ještě jednou, prosím.
Křeč ovitě jsem se stá hla, jako v Kašmíru, ale teď to bylo
hrané ...
>> Vyprá vě la jsi to ně komu? Freudiá n
>> Ne, kdybych to ně komu vyprá vě la, pak tobě , jinak se mnou
o Kašmíru nikdo nemluví... Skoro každý říká , že nic nemá m.
>> Kdo to říká ?
>> Terapeutka, Detlef, R.
>> Co říkal Detlef? Freudiá n
>> Tak se nechovají lidi, kteří to mají.
>> Co jsi řekla ty?
>> Představ si, já byla rá da, že zná ně koho, kdo to má , ale on
to říkal jen tak.
>> A ten nový psycholog? Freudiá n
>> Prů švih, poslal mne k ně mu posudkový lé kař, ale ten taky
chce jen hledat v mé m dě tství, co by mohlo vyvolat Kašmír.
>> Tvoje dě tství je v pořá dku. Jistý dr. Markowitsch na tuhle
tezi přišel. Vím, že má š PTSD. Freudiá n
>> Ale nelíbí se mi, co tady po celé roky pořá dá š, ještě nejsi

1048 hotový...
>> Ano, Evo, musím ti dá t zapravdu, č í je to vliv, co myslíš?
>> VPM.
>> Četla jsi o nich? Freudiá n
>> Ano, ale oni nic nezveřejň ují nebo nezveřejň ovali.
>> Pak víš, č í duchovní otec byl zakladatelem, co si o ně m
myslíš?
>> Je ten pá n trochu konfú zní, Freud je mi sympatič tě jší.
>> Ach bože, ty má š pravdu... A to ho ani nemá š rá da. A SL?
>> O tom bych nechtě la mluvit.
>> To vě řím, ale pomohla bys mi? Freudiá n
>> Víš, ty už jsi mi ně kdy pomohl?
>> Nikdy jsi mne neprosila.
>> To sice nesouhlasí, ale O. K., pozdě ji. Ano, nemů žu o tom
mluvit.
>> Rozumím, chtě la bys, abych ti teď pomohl? Freudiá n
>> O
́ , ano.
>> Pomohu ti. Freudiá n
>> Díky.
Momentá lně k jezeru nechodím, spím tak deset až dvaná ct
hodin, ostatně usíná m až rá no mezi č tvrtou a šestou...
Všechno je lepší, než kolem sebe mít ně koho z aliance
psychopatů ... Zů staň te si u svý ch Patricií, Lian, Mal, Hermín,
Ev – mně je to milejší.
A dá l: >> Myslíš, že jsem tě chtě l dneska uvé st do hypnó zy?
>> Jasně , ale to už nejde, neurolog řekl, že mů žu bý t zhypnotizová na jen jím, a on šel do dů chodu a své znalosti si vzal
sebou.
>> Proč nemá š rá da hypnó zu?
>> Komu co přinese, mně urč itě nic, a tobě , dá ti možnost demonstrovat svou moc? Tu má š tak č i tak, pokud chceš. Je to

drzost, hypnotizovat ně koho, kdo si to nepřeje... Co to povídá m, zloč in je to!
>> Zdá se ti, že má m moc? Freudiá n
>> Ano, myslím tvoje peníze.
>> A já ?
>> Přede mnou ne, já s tebou mohu vychá zet jako s normá lními lidmi... To mne tě ší.
Opravdová moc vlá dce není tolik v lehkosti,
v tom, jak obtíž né je napadnout jej;
pokud to tak smím ř íci:
V nedotknutelnosti jeho postavení.
VPM je svě toná zorová společ nost, zastupující pravicově konservativní ideologii. Navenek se zasazuje za hodnoty
křesťanské humanity. Podle rozsudku švý carské ho spolkové ho
soudu je ale dovoleno spolek označ ovat za sektá řskou organizaci, psychicky manipulující své stoupence. VPM je aktivní
mimo politický rá mec, spolupracuje s křesťanský mi fundamentalisty a konzervativní pravicí, ale také s pravicový mi extremisty. Na kritiku mé dií reaguje VPM velice citlivě a odpovídá
prostředky denunciace. V rozsudku zemské ho soudu ve Stuttgartu ohledně žaloby VPM proti SDR se konstatuje, že VPM
spustila hotovou lavinu procesů proti svý m kritiků m.
V té to souvislosti je zmiň ová n jiný proces před touté ž komorou, jehož předmě tem byla pravdivá nebo bezvý znamná faktická tvrzení nebo přípustné vyjá dření ná zoru. VPM si podle
ná zoru soudu musí nechat líbit také srovná vá ní se sektami
jako jsou scientologové , protože: Toto představuje vě cně
zdů vodně ný kritický pohled, jaký si žalobce, sá m ne prá vě
ohleduplný, musí ve veřejné m souboji ná zorů nechat líbit.
Dne 3. března 2002 spolek odsouhlasil své rozpuště ní. Dů vod
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1050 byl ozná men v komuniké , podle které ho byla znač ná č á st cílů
spolku dosažena. Curyšský žurnalista a znalec sekt Stamm
ostatně v ú plné rozpuště ní VPM nevě ří. Vů č i Tagblattu Stamm
uvá dí, že lidé z VPM v uplynulý ch letech založili poč etné další
organizace, spolky a politické ú derné oddíly. Jmenuje
například Pracovní kruh Ekonomika a sprá va, Komité pro demokratickou lidovou školu, Švý carskou Hippokratovu společ nost, noviny Zeit- Fragen a Fó rum pro Zeit-Zeugen. Jejich
zamě ření je prá vě tak pravicově konzervativní až radiká lní,
jako VPM, říká Stamm. Nebyly rozpuště ny ani soukromé školy,
založené v minulý ch letech, zů stalo nakladatelství Menschenkenntnis, které dá l rozšiřuje spisy VPM.
Martin Kriele, odborník na stá tní prá vo, veřejně dokumentoval svou podporu například Spolku k rozvoji psychologické ho
pozná ní č lově ka – Verein zur Fö rderung der Psychologischen
Menschenkenntnis (VPM) –, který dokonce Bild charakterizoval jako pravič á ckou psychosektu. Stejně tak kolínský sociolog
Erwin Scheuch, jako podjatý platí té ž církevní historik Gerhard Besier, který v jednom procesu há jil dubió zní psychoskupinu. Vyšetřovací vý bor parlamentu jej proto nepředvolal
jako experta.
Já už to dě lá m sprá vně , je to prostě tak, když je č lově k starší,
opravdové zá ž itky přichá zejí jen obč as, sotva jednou za rok...
Když jsem byla vdaná , přichá zely kaž dý druhý den – to je ten
rozdíl. Ale když přichá zejí tak ̌rídce, tak se č lově k ještě víc raduje, i když já se radovala z ú spě chů , které jsme oba mě li...
Přesto, kdybych mě la tu volbu, dala bych přednost souč asné mu způ sobu ž ivota. Sama jsem se stala středem své ho
ž ivota, to jsem nikdy dřív nebyla. Vž dycky jsem byla ž ena
toho fotografa.
A pak se v mé m ž ivotě objeví ještě dva muž i a chtě jí mi tvrdit,

ž e od té to chvíle jsou oni tím č íslem 1? Nic takové ho... Já
patřím sama sobě .A i když nevím s jistotou, zda freudiá n stoprocentně přerušil veškerá svá spojení, už ho nechci vidě t...
Už je nejvyšší č as na rozhovor s Maximiliá nem.
A znovu se hlá sí „zvracecí več er“.
>> Další dů vod, proč nechceš bý t umě lkyní, musela bys mít
doma nepořá dek a to nechceš...
Krá sná vě ta, ale freudiá n takové říkal vž dycky...
>> Messie, Kay je taky jeden z nich, jak to u ně j doma vypadá .
Takž e byl u ně j, jasně , vyzvednout si klíč e od mé ho bytu. Byl
taky u Vá clava, ten mi to jednou ̌rekl.
Slyším to poselství, ale chybí mi víra.
J. W. Von Goethe
Dne 18. 03. 2003 jsem řekla: >> A nech si tu vě č nou svatbu,
stejně si mě nikdy nevezmeš, jinak bys to už dá vno udě lal..
Proč jsi mi tehdy v Rosenbergu nepomohl, vě dě l jsi, že nemá m
kde bydlet, a přesto jsi mi nepomohl...
Teď jsem dostala ná pad. A sice, pokud se Axel a freudiá n znají
už celou vě č nost, bylo by přece mož né , ž e freudiá n ž á rlí na
jeho krá su. Když o mě Axel tolik vyprá vě l, zamiloval se do
mne a teď mu jde o to, aby Axelovi uká zal? Tím, ž e si mne
buď vezme nebo mne zatá hne do postele? Nebo mne podfoukne?
Axel taky mě l klíč e od Mü llerstrasse, no jasně , ty mu dal R.
Svinstvo!!!
A ten prozatím poslední ú sek březnové ho več era:
>> Už mi doká žeš vysvě tlit problematiku dá lnič ních staveniš̌t?
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1052 >> Ne. Vě dě l jsem, že se mne na to ně kdy zeptá š. Freudiá n
>> Škoda, doká žeš to?
>> Ano.
>> Jak dlouho ještě budeš potřebovat?
>> Už ne dlouho, myslím. A SL? Freudiá n
>> O tom bych nechtě la mluvit.
>> Ještě ne? Freudiá n
>> Ano, ještě ne, nemů žu...
>> Jak to myslíš? Doká ži to? Freudiá n
>> Ne, je mi líto... Jak dlouho jsi u nich byl?
>> Deset let.
>> To je zlé .
>> Poč ká š?
>> To nemů žu slíbit.
>> Pak je to v pořá dku, když nepoč ká š. Ale já ti doká ži, že to
zvlá dnu. Přijdu tak za osm mě síců . Freudiá n
>> Teprve? To znamená , že přijdeš v lednu příštího roku?
>> Ne, osm a tři je jedená ct, ty skuteč ně neumíš poč ítat.
>> No ano, myslela jsem...
>> To je v pořá dku, mnozí lidé prostě neumě jí poč ítat a ty
prostě jsi „legastenik na data“. Jak dlouho trvalo tvoje
nejdelší zpracová vá ní?
>> Čtrná ct mě síců ...
>> O. K., tak přijdu za č trná ct mě síců .
>> Teprve?
>> Poč ká š? Freudiá n
>> Pravdě podobně , ale slíbit to nemů žu.
>> Já nechci, abys mi ně co slibovala.
>> A ty? Ty to dě lá š pořá d a nikdy nic nedodržíš.
>> Co například?
>> Porsche, dů m, co já vím, co všechno, teď zase.
>> Myslíš, že to nedodržím?

>> Ano.
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>> Ty se ještě budeš divit. Freudiá n
>> Tyhle fenomé ny...
>> ??? Co je? Pomohla bys mi? Freudiá n
>> Ano.
>> Když jsi předtím mluvila o fenomé nu... Myslel jsem, že
chceš povídat o své m bý valé m švagrovi... Freudiá n
>> Ne, to jsem nechtě la, chtě la jsem jen říct, že se lidi najednou od urč ité ho okamžiku neznají, to se mi stalo až s tebou.
>> ... říká se mu fenomé n...
>> Ano, já vím, nemá m potřebu, i když si tak č asto říká m, že
ten pravý dů vod musím napsat, proč spolu už nemluvíme,
ně kdy to musím udě lat.
>> Jaký on je? Freudiá n
>> Ale, jednou jsem mě la psá t o Neugebauerovi a sudetský ch
Ně mcích pro č eský Playboy.
>> A?
>> Ale potom, když jsem si nechala uká zat tu rubriku, kam
mě l ten č lá nek přijít, řekla jsem Heleně , že neumím o negativních vě cech psá t pozitivně , to umí jen Oleg, já ne.
>> Cože?
>> Ano, mě lo to bý t o Neugebauerovi, nechala jsem si poslat
příbě hy tě ch lidí, o který ch se v té rubrice psalo a byli to samí
pozitivní lidi, mezi nimi fotbalisté a bá sníci.
>> Víš, co jsi udě lala? Freudiá n
>> Ne.
>> A on nato napsal tu hnusnou knihu, která vů bec nic
neříká , chtě l ti doká zat, že umí psá t o negativech pozitivně ,
ale nedoká zal, ty píšeš mnohem krá sně ji, než on. Ani ty
jeho další knihy za nic nestojí... Freudiá n
>> Ano, je to ohavná kniha, ale co s tím má m co dě lat já ?
Souhlasí, jsou tam pro mne ukrytá poselství... Ano, ale já tím
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>> Proto ta blbá kniha vznikla, ano, pravdě podobně zvlá š̌t
zvolil i místo dě je, protože jsi jednou napsala, že bys rá da jela
na dovolenou lodí. Freudiá n
>> Ano, to jsem si už taky myslela...
>> No prá vě . Nikdo nemů že psá t o negativních vě cech pozitivně , jenže to celé je jeho životní filosofie, o které on mínil, že
ho nikdo neprohlé dne – a tobě na to stač í jediná vě ta. Proto
mu nevadí, co se o ně m píše v jeho biografiích, protože ta vě ta
chybí, ta by mu vadila nejvíce, jenže ty jsi gé nius, a řekla jsi
mu to do oblič eje? Freudiá n
>> Ne, řekla jsem to Heleně .
>> Ano, dá vej pozor, oni o tobě tvrdí, že souložíš s dě tmi, usiluješ o dě dictví, to všechno nesouhlasí, nemají proti tobě v ruce nic negativního, proto si musejí vymý šlet lži... Protože
s pravdou by se nedostali dá l, jsi příliš dokonalá . A Oleg je
hlupá k, pokud si myslí, že mu to projde. Freudiá n
>> Svinstvo... A dá l?
>> Ano, ty jsi ale jeho životní filosofii dostala, když jsi to
řekla. Tak přímo mu to do té doby neřekl nikdo. Přirozeně mu
ty biografie o ně m nevadí, protože chybí tahle vě ta. Mů že
bá snit o negativních lidech, jako například o Stalinovi, a
potom to vyprá vě jí o tobě a navíc tvrdí, že jsi autistická , to ale
ty nejsi, ty jsi prostě gé nius, píšeš lé pe, než on, namísto aby tě
obdivoval, pomlouvá tě ? A to jsi do svý ch zá znamů nikdy nenapsala?
Autoř i, kteř í na stroji píší jen dvě ma prsty,
mají vý hodu, mohou př itom v klidu př emý šlet.
>> Ne.
>> Škoda, to by mi taky pomohlo...

>> Proč tobě ?
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>> Protože bych pak znal přesně tvů j postoj k SL.
>> Nikdy jsem to nenapsala, teď to napíšu.
>> Víš, to je taky krá sné zá vě reč né slovo, protože tady je zakopá n pes. A já tě miluji ještě víc...
>> Rodič e taky říkali, že píšu líp, než on...
>> Řekla jsi mu to?
>> Heleně .
>> To je toté ž, já si to taky vždycky říkal, když jsem č etl ně co
od ně j, proto nemů že zveřejnit tvou knihu, je totiž lepší, než
všechny jeho knihy dohromady. Ty píšeš tak bezprostředně ,
mezi č tená řem a tebou nezů stá vá volný prostor... Víš, co jsi
mě la s Helenou, to spojuje Axela se mnou. Jen mezi muži existuje skuteč ná solidarita. Kdybych o jeho ženě řekl ně co podobné ho, neřekl by jí to, pokud by mi to mohlo uškodit...
>> Díky.
>> Jinak jsi napsala všechno?
>> Ano. Ne – až na ten sen s ná cky.
>> Ach ne, to č eká zase na mne rok zpracová vá ní... Ne, dě lá m
si legraci, s tebou se dá mluvit o všem, ale pak musím také já
dá t své zá pisy tobě .
>> To by bylo vhodné .
>> Miluji tě .
>> Já tebe taky... Taky jsi jednou říkal, že ta kniha vyjde. Já
>> Chci si s tebou přeč íst ještě tu druhou č á st a potom...
Ty píšeš tak krá sně , bude to ná dherná kniha.
>> A tvoje minulost?
>> Nic, nebyl jsem sá m, a pokud ji chci zpracovat, musím ji
akceptovat. Vydá me se pak společ ně na předč itatelské turné
a tak budu nejlé pe moci všechno zpracovat...
A já zase jednou zmizela v koupelně .
>> Má m odejít?

1056 >> Bylo by mi to milejší.
>> O. K.
>> Má m příště ně co uvařit?
>> Ne, pů jdeme se najíst.
Myslím, ž e to nebylo alkoholem, to zvracela duše... Prostě
več er na zvracení.
Ten sen, který vlastně ž á dný nebyl, konč il tím, ž e jsem řekla:
>> Mů žeš mi slíbit kolik chceš vzdušný ch zá mků , dokud
v žá dné m nebydlím, zů stanu nohama na zemi.
Pokud mají bý t memoá ry zajímavé ,
musí bý t indiskré tní.
Indiskré tní se ale smí stá t až ten,
kdo už nemá nic př ed sebou.
Myslím, ž e jsem mu to taky tak ̌rekla, jen jsem si vzdušný
zá mek spletla s letohrá dkem (Luftschloss – Lustschloss).
A potom mne taky ještě napadlo, ž e mů j ž ivot ně kdo naplá noval. Štamgasti. A ž e pokaž dé , když se zase objeví takový sen,
přejde osm mě síců , takž e v lednu příštího roku na shledanou...
Ve snu... Ne, v listopadu letošního roku???
A jak to bylo s tím kladivem?
>> Pane sousede, mů žete si své blbé kladivo použít sá m.
Nevím, je to pravda nebo přelud, moc alkoholu nebo hypnó za,
to je taky jedno, ně co podobné ho se mi stalo už mockrá t.
Hlavně aby mne to dovedlo dá l – a to funguje... A za to
všechno vdě č ím Eve, ž e jsem jí zavolala. Ale ona namísto
zpá tky mně , zavolá freudiá novi a ten zase přijde, aby zkontroloval situaci...
Nebo to bylo, jak ̌rekl, kvů li štamgastů m? Tomu ale nevě řím...
Ti pá nové , všichni, byli tak přesvě dč eni o své m paktu. Ti by si
porá ž ku nikdy nepřipustili. Axel, ten ať se dá l kamará dí

s freudiá nem a vyprá ví mu, jak mne miluje, až bude zá vidě t,
taky R. ať pořá d hraje opuště né ho. Takhle tedy vypadá odstup? Že je mi pokaž dé špatně , když ně koho z toho paktu
vidím a mluvím s ním? Pravdě podobně ...
Kdo daleko př edbě hne svů j č as,
č asto celé roky není na doslech.
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BYLA U JEZERA
Myslela jsem, ž e ten 18. březen nebudu moci zpracovat,
nejen, ž e jsem zvracela, taky jsem plakala kvů li tomu
Španě lovi, manž elovi Grete, kde jsem byla o posledních vá nocích, pak ty ̌reč i na klinice... Je dokonce mož né , ž e to o mně
řekla sama Grete a freudiá n to jenom opakuje..? A i kdyby, on
stejně lž e, až se stromy ohý bají... A já to přece zpracovala,
přinejmenším mi dnes tak je. Pořá d poslouchá m Gandalfa a je
mi dobře... Freudiá n?
Mluvila jsem teď s Grete, vede se jí dobře a stejně jako dřív
nemá nejmenší chuť jít na kliniku... Byla velice překvapená ,
když jsem jí ̌rekla, co tvrdí zlí jazykové . Ta už se taky nikdy
neozve, jsem si jistá , ž e to přišlo od ní.
Odnesla jsem tři ze svý ch soch do palá ce antické ho umě ní,
sezná mila se s velice milou paní Ester. Příští nedě li chceme do
zvířecího domova, zeptat se, zda by pro mne nemě li mainecoona... Vyprá vě la jsem Ester o freudiá novi, přitom jsem myslela na to, ž e freudiá n mož ná nelž e, třeba skuteč ně celé roky
říká pravdu o citu ke mně , a lidi jsou na mne tak zlí jen proto,
ž e zá vidí jeho prachy a chtě jí mne při kaž dé přílež itosti nič it,
protož e není mož né , abych smě la mít s muži tolik ště stí. Ale
co absolutně nechá pu, proč jsou tak zlí ti v Rosenbergu! Je
skoro konec kvě tna, tohle dobou jsem poslední tři roky
vž dycky byla v Rosenbergu. Rá da bych tam šla na kontrolu
i letos...
S pravdou je to jako s kurvou...
Kaž dý ji zná , ale je trapné ji potkat na ulici...
Dě jiny je třeba přepsat, jejich chronologii. Nezná m freudiá na
tři roky, ani osm nebo třiná ct, ale 22 let, od Hongkongu.

A dnes jsem zase snila o sexu s ním...
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...odpusť svý m nepřá telů m, ale nikdy nezapomeň jejich jmé na.
Eve Bö hme mi zavolala, bohuž el jsem s ní nemohla mluvit,
vzbudila mne... Svý m afektovaný m hlasem ozná mila:
>> Vy jste mi před ně kolika dny volala... Pož á dala jsem
ji, ať mi zavolá za hodinu, ž e spím... Ta už nezavolá nikdy...
Jsem rá da, ž e jsem slyšela její hlas... Pokud ně č í hlas nená vidím, tak její... Nená vidě t ji samotnou? Ta se mne tak bojí, ž e
bych ji spíše mě la litovat... Lidi, kteří mě li kdy co do č ině ní s
touhle ž enou, nejsou mý mi přá teli...
V celé té armá dě lidí, které jsem mě la kolem sebe, byl jen
jeden, který mi nezá vidě l... Gorden Forster, Američ an z jednoty bratrské ... Jinak všichni, vč etně muž ů ... Ne, ještě jeden,
dva – přesně ji ̌reč eno Saša a Markus. Ti ostatní mi zá vidě li
mů j pohled na svě t...
Naposledy jsem to ú plně postrá dala u freudiá na, z konkurenč ního myšlení nic nezbylo... ̌rekně me zá visti... On to doká ž e, jednoho dne mi problematiku dá lnič ních staveniš̌t
doká ž e objasnit.
Dnes jsou to tři roky od mé ho příchodu na kliniku...
Ponechá me-li př írodě volnou ruku, pracuje proti rovnosti.
Chodím kaž dý den k jezeru, č tu Petera Laustera a jsem spokojená ... Ach, má lem bych zapomně la, má me svatodušní
svá tky... Tentokrá t je setká ní SL v Augsburgu... Je svatodušní
pondě lí, byla jsem u Ester... Udě lala oblož ený sý rový talíř,
protož e prodá vá na Viktualienmarktu sý r. Stejně jako já má
radost z nové ho přá telství... Když jsem jela domů , napadlo
mne, ž e to nejhorší, co jsem tady za tě ch 34 let zaž ila, mi
udě lali Češi: Eve a její pomluvy a ten Čech ve škole, který mi
zá mě rně poškodil auto. Doufá m, ž e ti dva svý ch č inů jednou
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bylo. A Jana, za to, ž e jsem jí sehnala dž ob u Quicku, by mi
nejradě ji vrazila nů ž do zad? Tak mi to o ní vyprá vě li její kolegové . A má bý t? Když mi to ten kolega ̌rekl, řekla jsem mu,
ž e Jana a Slová k jsou ve své m politické m smě řová ní velice
č erní. Ty tomu říká š č erní? Jsou dohně da. A R.? Škoda papíru...
Dá l jsem si myslela, chudá k freudiá n, pokud je rá d, ž e se
zná me dvaadvacet let, jako s Axelem, mož ná mu tenhle
poznatek stač í... Mož ná ode mne napříště nebude nic chtít...
To je dobře... Taky tak je to dobře... Všechno nejlepší, mů j
milý... Rita o mé zprá vě z 18. 3. 03 řekla:
>> Ty mu ale docela pě kně kontruješ... A to je to, co nechci...
Ať zů stane, kde je, protož e mu odteď mů ž u nabídnout ještě víc
odporu a kritiky...
Má m pocit, ž e freudiá na víc miluju a míň ho chci vidě t...
Ně jak ho, zní to skoro komicky, miluju víc než kdy dřív a
přesto přišel konec... Anonym zase telefonoval a já se našla
v knihá ch Petera Laustera... Budu první ž enou, která freudiá na
kvů li jeho peně zů m opustí...
Nade mnou je u ně koho rozbité splachovadlo, dě lá pekelný
rá mus, když jde na toaletu... Zlé . Dnem i nocí. Křič ím:
>> Prosím, dejte si opravit splachová ní... Tenhle
stav trvá už č tyři mě síce... Teď jsou venku ještě hrozná vedra...
Takž e jsem dokonce líná jet k jezeru, tak se tomu ̌ríká ... A telefon? Jen anonymus... Dnes v noci zase ně kdo zavolal... Jde
mi to na nervy...
Vě tšina memoá rů je jen zpola podař ený pokus,
vzpomenout si na vzpomínky.

Jak vidím, pro B. W. nepotřebuju ž á dné omluvy . Proč
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nepřijde, tahle otá zka už nestojí v centru mý ch ú vah. Hledat
pro ně j omluvy, to jsem vzdala – obrovský krok kupředu, soudím. Pů jdu pravdě podobně s Ester na letní pouť, s atrakcemi
z celé ho svě ta.
Jednou mi ta blbá doktorka řekla: >> Když vá m ně kdo ublíží,
vy neodejdete...
Ta by se divila... Teď odchá zím, než mi ně kdo ublíž í. To je tak
typické ... Když lidé B. W. dě lají ně jakou služ bu, splní ji a on
jim ná sledně zaká ž e jaký koli kontakt se mnou...
A oni to dodrž uji... Tak je to vž dycky...
Porozumě ní mezi tě mi, kteř í rozhodují a tě mi,
kteř í musejí poslouchat, je prostě nemož né .
Ano, anonym zase volá , dvakrá t třikrá t denně . Zítra pů jdu
s Ritou k jezeru.
Na Silvestra jsem odlé vala olovo... Vyšla mi jedna jachta,
jeden gekon a kytice...
Schovala jsem si je... Mnohdy si je prohlíž ím... Myslím si:
zatím se vů bec nic nesplnilo! Jak taky, má m v sobě pocit
klidu, skoro lhostejnosti, taky to je docela hezké ...
Moje ú vahy z dnešní noci: Jsem rá da, ž e jsem s B. W. nemě la
nic hlubšího.
Člově k je o to bohatší, č ím více vě cí doká ž e nechat bý t.
Ještě před pá r mě síci jsem si přá la, aby přišel, pak mi to bylo
jedno a teď doufá m, ž e nepřijde... Zjistila jsem, ž e mů j cit
k ně mu je mi k nič emu... A on sá m? On mi ještě nikdy
k nič emu nebyl, ten B. W.... Čá steč ně jsem dokonce myslela
na zneuctě ní, ale taky stač í jen ten odstup, který má m...

1062 Po jednom roce si mohu gratulovat ... Už rok jsem mu nezavolala, kdo přišel, byl on...
Nadě je není př esvě dč ení,
ž e ně co dobř e dopadne,
ný brž jistota, ž e ně co dá vá smysl,
ať už to vypadá jakkoli.
Byla jsem s Ester v Kleinhardingu a potom v Rosenbergu...
Pokusila jsem se modelovat B. W., ale nedaří se mi... Pravdě podobně je z mé hlavy pryč .
V internetu mi ně jaká ž enská nadá vala při kuleč níku:
>> Jsi kurva... Pak to chtě la říct ještě španě lsky.. Tu jsem
řekla: >> I kdybys mluvila španě lsky, zů staneš ... Censura ale
sež rala, co jsem chtě la ̌ríct. To nese rukopis Liany, matky
Axelova dítě te... Taky byla tehdy tak překvapená , když vidě la,
ž e umím španě lsky... Nebo Hermína..? Ona nebo on, nepřišlo
to samo, u stolu byl ještě ně kdo, kdo mlč el... “Ano, dívky!
Vaši muž i vá s nemilují, ti milují mne... Ale to jste mě ly už
dá vno vě dě t a dá t jim kopač ky... “
Naposledy ̌ríkal B. W., ž e už se s Axelem nepřá telí... Pravdě podobně to nesouhlasí. Kdyby to byla jedna z tě ch ž en u
kuleč níku, o č emž jsem přesvě dč ena... pak – za prvé – by B. W.
nemě l nikomu cizímu dá vat moji přezdívku a za druhé jsou
obě tak ubohé , tak se drž í svý ch muž ů , přitom je už dá vno
jasné , ž e ti je nemilují... Nadá vat mi kurvo, to není jen laciné ,
ale taky špatně , protož e prá vě to, co v sobě případně z kurvy
má m, ti dva milují... Kdyby jen vě dě ly, ž e se mne to nemů ž e
dotknout... Nikdy jsem kurva nebyla a ty dvě jen použ ívají
slova, která přísluší jim, protož e se u Axela nechá vají zkurvit
jeho krá sou a u B. W. jeho peně zi.
Pořá d mé ně chá pu, ž e to ti dva muž i tak dlouho vydrž eli, mi-

lovat mě a spá t s jiný mi ž enami... Pravdě podobně jsou oba
zbabě lci... Ale proč taky B. W.? To nechá pu...
Chyba je v tom, ž e spousta vě cí smrdí,
ale ne v nosech mocný ch.
Miloval mne doopravdy? Ne, chtě l mne jen mít, jako ti druzí
dva. Mít, vlastnit, protož e uvaž uju jako muž , jsem chytrá a
mohli se ode mne uč it i ve svý ch oblastech. Grafiku nebo psychologii jsem vž dycky mě la jako koníč ka a nedě lala jsem je
špatně , mož ná dokonce lé pe, než mnozí, kteří se to uč ili...
Že má m pro fotky lepší oko, než R., to jsem vě dě la celé ty
roky... A on taky... A i kdyby to nikdy nepřiznal, musel přiznat, ž e fotografii rozumím lé pe, než on. Z jeho archívu nikdy
nevyšla fotka, které jsem nedala své O. K. Teď zná m celou
pravdu.
Pro myšlenky a city hranice neexistují.
To strach vytvá ř í hranice.
No jasně , R. ž á rlil na všechny moje milence... Jak taky jinak,
ocas mě l jenom na č urá ní – na sex byl naprosto nevhodný...
Axel u mne nikdy nesmě l dě lat hypnó zu, cítil, ž e jsem mu
charakterově nadřazena, jen v hypnó ze nade mnou mě l moc,
kterou by v normá lním stavu nikdy nemě l. A freudiá n... Ne.
Rozšiřuje vě ci, které se ode mne dozvě dě l při terapii, naprosté
zklamá ní dů vě ry...
Kde je ohrož ena svoboda, je ohrož ena ř eč – a vice versa.
Udě lali všechno, aby znič ili mou osobnost... Má lem by se to
podařilo, kdybych mě la jen jednu.
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Za zmnož ení své moci platí lidé odcizením
od toho, nad č ím moc vykoná vají.

ZNOVU SE VRACEJÍ VZPOMÍNKY NA 18. BŘEZEN
>> Myslíš si, že má m moc?
>> O
́ ano, a tvé peníze ještě víc, ale to je toté ž.
>> No, to není, já jim jen vyprá vě l, že tě miluji. Zvlá štní, jediný č lově k – ty –, u které ho jsem moc nikdy uplatnit nechtě l,
říká , že ji má m. A nad tebou má m moc? Freudiá n
Všechna lidská moc je smě sí č asu a trpě livosti.
>> Mě l jsi, když jsi řekl, že mne nemiluješ, tak jsi ji ztratil, teď
ji má š zpě t.
>> Ale ty přece má š ně co proti moci? Freudiá n
>> Ano, ale ne proti té to moci, to je jediný druh moci, jaký toleruju.
>> Ty jsi taková hydra.
>> Jak prosím?
>> No, víš, kdo byla hydra? Freudiá n
>> Ano.
>> Taky na to přijdeš, je pravdě podobně nemožné znič it
osobnost ně koho, kdo jich má více, jako ty.
>> Chtě li jste to?
>> Ano, ale jen abys zů stala u té bestie, pak už ne... Freudiá n
Mě la jsem krá sný sen, Markus by ̌rekl, inovativní sen... Jdu
s Markem na jídlo, zase po pů l roce... A ten sen? Překrá sná
všední historka ze ž ivota freudiá na a mé ho... Skuteč ně jsem
rá da, ž e jsem nikdy nezašla tak daleko, ž e jsem si lá sku k
ně mu neodlé č ila. Taky by to nešlo...
Byl tady pan Bathke, vyprá vě l, ž e v č ajovně se slavilo...
Markus se mnou mluvil o Olegovi. Vysvě tlila jsem mu, proč
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1066 jsem ztratila svou pě stounskou rodinu. Mluvili jsme o tom, ž e
to bylo kvů li mé pozná mce:
>> Oleg doká že psá t o negativních vě cech pozitivně . Že jsem
tím zasá hla jeho nejslabší místo, to jsem si hned neuvě domila.
Řekla jsem proto: >> Marku, víš, vlastně je to jedno, že už se
s nimi nepřá telím, už proto, představ si, říkal své matce soudružko matko.
>> To je přece zrů dné , ̌rekl Markus.
>> Přesně tak, vě tšina lidí vě dě la, že je komunismus nerealizovatelný, on taky... Bý t komunistou z chamtivosti a vydě lá vat
peníze na příslušnosti k takové mu systé mu, to je vlastně
zloč in. Vzpomíná m si, že jsem se ho jednou ptala, proč jezdí
volhou, tehdy mi řekl: Koho píseň zpívá š, toho vozem bys mě la
jezdit... Oportunista.
>> To přece není možné , řekl Markus a já myslela na to, ž e
mů ž u bý t velice š̌tastná , ž e má m takové ho přítele, jako je
Markus...
Ve jmé nu tolerance bychom si mě li
uchovat prá vo netolerovat intoleranci.
Je to stejně zvlá štní, dřív bylo tě ž ké myslet na ně co jiné ho než
na freudiá na, dnes je to svá tek, když si na ně j vzpomenu...
Je v tom pořá d ještě pocit tepla, ale neč eká m, ž iju,
už ívá m si, jezdím na kole, chodím se koupat a vypadá m moc
dobře. Pohrá vá m si s myšlenkou, ž e navštívím kliniku kvů li
masá ž i... Ale zařadit se do armá dy jeho ž enský ch, ne...
Jednou, když jsem s Polkou Malou lež ela na pokoji, zavolali ji
ven.
Když se vrá tila, zeptala jsem se: >> Co bylo?
>> To ti nemů žu říct.

>> Proč ?
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>> Šlo o tebe.
>> Cože? A proto mi to nemů žeš říct? Nevadí, já se to i tak
dozvím...
>> To se nedozvíš nikdy.
>> Ale ano, možná ne teď , ale pozdě ji to budu vě dě t.
>> To není možné .
>> Přece to budu vě dě t...
Naká zali jí jenom, aby mne v urč itou dobu poslala na chodbu
pro led, protož e sama musela lež et – abych tam potkala freudiá na? Podivné , přece ten pá n chtě l vlastně mít jistotu, ž e ho
nepozná m, aby se mnou mohl dě lat terapii. A já ho nepoznala!
Když mne poprvé potkal na chodbě a nepozdravil, pomyslela
jsem si: No tak teda ne!
NO TAK TEDA NE... Při druhé m setká ní, přesně o 24 hodiny
místě , mne pak přece pozdravil.
Když tady byl, podrobně se mne vyptá val na způ sob, jaký m
Lö wenbrä u dě lá reklamu pro své pivo, co si myslím o tě ch
fotká ch... Když jsem mu ̌rekla, ž e jsem ještě ž á dný plaká t nevidě la, ̌rekl:
>> Nejsou ty fotky dobré , například dě lají reklamu s nakloně ný m horizontem...
>> Fotky s křivý m horizontem pro mne žá dné fotky nejsou...
>> Je možné , že bys fotografovala lé pe, než R.?
>> Cože? Nad tím jsem ještě nepřemý šlela. Fotografii rozumím hodně , to je pravda.
>> Má m ti doká zat, že jsi lepší – pokud jde o fotky?
>> Jak to chceš udě lat?
>> Jednoduše, ty jsi s ním nechtě la jet do Brazílie. On
odřekl... Proč , co myslíš? A o pů l roku pozdě ji znova, co to
mě lo bý t za knihu?
>> Jižní Afrika. Divné , on říká , že neumím nic a potom chce,

1068 abych s ním dá l dě lala knihy? Já , zná silně ná kurva?
>> Ano, je slabomyslný. Vidíš, proč nejel sá m? Freudiá n
>> Ano, když mě potřeboval, řekl, že to umím nejlíp, dě lat
s ním knížky.
>> Ale v žá dné knížce nebylo podě ková ní. Freudiá n
>> To souhlasí, on byl vždycky zbabě lec... Neví, co to je
vdě č nost nebo svě domí. Je a zů stane duševně chorý hajzl. A že
ty knihy beze mne nedě lal? Řekla jsem mu, aby vzal sebou
Pat, vyprá vě l přece, jak dobře umí cestovat... Ale to jen lhal,
protože mne tím chtě l zranit. Já přece vím, že by ty knihy beze
mne neudě lal, vím nejlíp, že jsem mu hodně pomohla.
>> Nejen to. Ty pravdě podobně fotografuješ lé pe, než on. To
ví každý, bez tvé pomoci by toho tolik nemohl udě lat. On bez
tebe už žá dnou obrazovku neudě lá . A peníze za tu reklamu. Co
cítíš, když ji v rá diu slyšíš? Freudiá n
>> Vztek.
>> Vztek? Proč vztek..?
>> Docela jednoduše, chybí pointa.
>> Co je ta pointa?
>> Řekla mi: Co říká š mý m plavká m? Já
>> Ano, to říká ten jeden přece taky tomu druhé mu. Jeho
pivu.
>> Jenže já odpovídá m: Nic, ony se mnou taky nemluví. A to
tam není!
>> Teď chá pu... Tu pointu ná m nechtě la říct ani za nic.
>> Proč jste se nezeptali mě ? Vždycky, když mě ně co napadne, tak to lidi nechtě jí opakovat... Protože zá vidí, to už bys
mohl vě dě t.
Typický psychopat, krade, co to dá , jako R.
>> Souhlasí, promiň , že jsem s tebou o tom nemluvil. On
Má m tolik dů vodů , toho č lově ka ze své ho okolí vygumovat,
ale jeden by stač il, abych na ně j navž dy zapomně la. Bylo to

tak poniž ující, když mi lidi ̌ríkali:
>> Nemů žu ti nic říct, jde o tebe.
A bylo jich hodně , kteří to ̌ríkali... Zaplatil jim nebo jim ně co
slíbil.
Také okř ídlená slova potř ebují př istá vací drá hu...
Rá da bych mě la ně jaký ú kol... Zpracová vat rukopis nebo psá t
č lá nek... Ale chodím kaž dý den k jezeru a z toho vedra mi
mě kne mozek... Jsem příliš líná , než abych ně co dě lala...
Vč era jsem byla s jednou zná mostí z internetu
v Hirschgartenu... Je mu 28, je moc zá bavný, hodně jsme se
nasmá li... Bylo to milé ...
Zítra jdu na kliniku, přece jen jsem si nechala předepsat
masá ž e... Nerozpakuju se... vů bec...
A přesto: Dnes v noci se mi zdá lo, ž e freudiá n nemá ž á dné peníze a jdeme ruku v ruce přes louku... Taková blbost... Byla
jsem na klinice, nic zvlá štního... Potkala jsem dr. Plyšá ka, byl
dost strohý... Potkala jsem taky terapeuta M., to jsem zas byla
strohá já a uká zala jsem svou pokerface. To je ten, který se ve
mně tak č asto zmý lil. Proč bych s ním teda mě la mluvit? Není
třeba...
A co se tý č e freudiá na... Koupala jsem se v jezeře, vidě la jsem
jeho jachtu, taky rackové lé tali kolem, strá vila jsem na
Rosenbergské m jezeře ná dherný den... Čajovna je krá sná a
ž ije, už není mrtvá ...
Přá la bych si, aby freudiá n ž á dné peníze nemě l... Bylo by to
lepší, mohli bychom bý t prostě kamará di... Ale není to mož né ,
musím to akceptovat, jak to je... To je v pořá dku... Co nemá
bý t, nebude... Příští tý den jdu zase...
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1070 Dostala jsem předepsaný ch devě t masá ž í...
Vč era, když jsem lež ela u jezera, jsem si myslela, ž e ve freudiá nově zahradě slyším ně jaké ho malé ho psa... To by mi vadilo. Ach, tak se ̌ríká , ž e jsem zá vistivá ... A sice hodně ... Dů m,
peníze... Ne, ale psa si pro svů j ž ivot přeju... Není hezké ž ít
bez zvířat... Charakterově je freudiá n nula... Proč mi neřekne
pravdu..? Nebo lidem? Tobias, ač koli vě dě l všechno, dě lá ,
jako kdyby jej neznal... A pak Inge Reichert, ta mi ošklivě
zahrá la... Ukřivdili mi, všichni! A teď tady stojí a o nič em nevě dí... A já se mů ž u považ ovat za š̌tastně jší, ž e jsem freudiá na
zapomně la... Myslí si, ž e by to mohl vyhrocovat? Ne, tu
přílež itost už nedostane... Hra skonč ila...
Ať si své ú spě chy sbírá jinde...
Dokonce i andě lské jazyky potř ebují
k ú spě šné mu ká zá ní ozvuč nou desku.
Den patří zase mně ... Več er, když nemů ž u spá t, pak mnohdy
ne, ale to se srovná , urč itě ... Vidím ty tři jako jednoho muž e a
co vidím? Zbabě lost. Když jen pomyslím na to, jak č asto mne
ten lotr při kaž dé přílež itosti budil... Vž dycky s nevinný m
ú smě vem v oblič eji... O
́ , promiň , netušil jsem, ž e spíš... I když
jsem jej prosila, aby mě nebudil...
Vž dycky... I na cestá ch. To bylo hrozné ... Taky v narkó ze v
nemocnici Napravo od Isary, hodinu po operaci... Sestra mnou
zatřá sla, jen aby mi ̌rekla: >> Volal vá š muž, trval na tom,
abych vá s vzbudila...
>> Cože?, řekla jsem. >> My jsme rozvedení...
>> On ale docela vyvá dě l, bezpodmíneč ně s vá mi chtě l
mluvit...
>> A teď ?
>> Teď to položil...

>> A proto mě budíte? Kromě toho má m mobil...
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A ta Polka? Ta mě zá mě rně vzbudila, telefonovala tak hlasitě ,
ž e jsem se musela probudit... A to dvakrá t po sobě , pů l hodiny
poté , co jsem dostala narkó zu... Všechno je to freudiá novo
dílo, to si doká ž i představit. Jednou se toho gangstera ptal, co
mne nejvíc vyvá dí z míry, a když ten mu řekl, ž e buzení, tak
mu poradil, aby mne vzbudil nebo nechal vzbudit vž dycky a
při kaž dé přílež itost. Už ho nikdy nechci vidě t... Oba! Co se
pamatuji, mne ta bestie muč ila nedostatkem spá nku! Ach tak,
zítra jdu zase do kliniky na masá ž ...
A vidě la jsem ho!!! Má vousy a dlouhé vlasy, ovšem jinak se
od posledního roku nic nezmě nilo, plíž í se kolem mne... Jako
vž dycky... A já za ním chtě la zavolat: >> Ty má š také prá vo
svobodně žít!
Duch pravdy a duch svobody to jsou opory společ nosti.
Připadala jsem si tak nesamostatná , v tranzu, jako pod hypnó zou. Cítila jsem s ním, tak rá da bych mu řekla: >> Hej,
nech mne, abych ti pomohla, jsem v tvé m okolí jediný
č lově k, který nemiluje tvoje milió ny...
Nic, jde kolem mé ho auta a dě lá , jako kdyby mne neznal...
Vidě la jsem paní Fuchs, pan Ehrlich nechá vá hezky pozdravovat... Ach tak, on už není na klinice.
Tak rá da bych freudiá novi zavolala a ̌rekla: >> Jsem tady pro
tebe!
Podivné bylo, když jsem jej spatřila, i přes plnovous a dlouhé
vlasy jsem si pomyslela, to jsem přece já . A projel mnou takový pocit souná lež itosti... Vidě la jsem ho jen na okamž ik, ale
bylo mi, jako bych se dívala do zrcadla, takový to byl pocit.

1072 Když jsem paní Fuchs ̌rekla: >> Myslím č asto na vá s a pana
Ehrlicha, chtě la jsem ještě dodat: >> A na jednoho jisté ho
pá na myslím neustá le...
Venku pak ještě jednou přešel kolem mé ho auta. Zdá lo se mi,
ž e zase slyším tu vě tu: >> Miluji tě .
Když u mne byl v březnu, řekl přece, ž e by tady se mnou chtě l
bydlet. V tom bytě , mezitím už naprosto asociá lním? Už osm
mě síců má soused rozbité splachovadlo a 24 hodin denně vím,
kdy jde č urat... A to on dě lá č asto, pokud je to ten soused, které ho míním, ten je totiž tě ž ký alkoholik. Dě lá takový rá mus,
ž e se probudím i přes ucpá vky v uších. Pak křič ím a prosím
ho, aby si přece to splachovadlo dal opravit... Nic nepomá há ...
Vedle mne bydlí, nedlouho, turecká rodina se dvě ma dě tmi,
dě ti celý den křič í, otec křič í na dě ti... Sotva spí, má lokdy
vychá zí ven, pořá d jen křič í – a to dlouho do noci... Proč tuhle
bídu tak podrobně popisuju? Byt v Mü llerstrasse, kde pořá d
ještě sedí ten hajzl, neoprá vně ně , ten byl tak klidný... A mě l
balkó n, mohla jsem modelovat... Tady je celý den tma, jinak
mi sousedé koukají do polívky. A taky tady ještě freudiá n té
bestii pomohl, aby mohla zů stat... Pomá há na špatné m místě ...
Taky jinak mu pomohl, vyprá vě l o mně tolik srač ek. Ně jak
vím, a to stoprocentně , ž e si musím k freudiá novi vytvořit odstup, až je to dě sivé .
Byla jsem se s Ester najíst ve Mlý nu... potom ve votivní
kapli... bylo to moc krá sné , jako nedě le s ní vž dycky...
Když jsme mluvili o umě ní, řekla jsem: >> Umě ní vidím, jako
všechna ostatní řemesla, také jen jako řemeslo...
Vlastně jsem už nechtě la nic psá t, ale ten dnešní list z kalendá ře je tak dobrý, ž e to napsat musím:
Kdo př emů ž e jiné , je silá k.
Kdo př emů ž e sá m sebe, je nepř emož itelný.
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pocit, ž e tam skuteč ně ně kdo vě ří, ž e mu otevřu... O dvě hodiny pozdě ji, když jsem zhasla svě tlo a ulož ila se ke spá nku,
ještě jednou... Zá hada...
Tak depresivně jsem se už dlouho necítila... Sousedovo splachovadlo mě budí x-krá t denně (a v noci), taky jinak mne ruší,
když chodí č urat, musím jej mentá lně doprová zet... Je to
k posrá ní... Jsem nevyspaná , hlá sí se mů j herpes... Vlastně
jsem taky zoufalá ... Trvá to teď už devě t mě síců ...
Mnohdy si myslím, ž e zaklepu nebo zazvoním v Rosenbergu
a zeptá m se, zda tam smím přespat... Protož e doma to je nemož né ...
Osobnost zač íná tam, kde př está vá srovná ní...
Já vě tšinou nesrovná vá m a koneč ně vím, proč ...
Často si myslím, ž e má strach, abych nezveřejnila své
poznatky o tom, co prová dě l v mé m ž ivotě a proto je tak
zdrž enlivý. Nebo si mne drž í připravenou, „teplou“, č i dě lá
takové přestá vky, protož e si stejně nechce se mnou nic
zač ínat...
A mnohdy si myslím, ž e nemů ž e jinak, protož e bych nesouhlasila s jeho politický mi ná zory...
Tedy ně co takové ho! Vč era tady byl technik, přezkoušel mů j
plynový bojler... Je to zlé , vdechuju tolik zplodin, ž e bych na
to mohla zemřít – říkal technik...
Byla jsem na klinice, poslední masá ž . Pak jsem jela do
Rosenbergu a tam se najedla... Ně jak jsem si tam připadala
nepatřič ně , myslela jsem si: >> Sem se nehodíš, tady bydlet
nebudeš. Tak jsem se rozlouč ila s Rosenbergem a vším, co
jsem tam zaž ila. Škoda, ale nevě řím a neč eká m, ž e by freu-

1074 diá n ještě jednou přišel... Dokonce je mi to trošku líto, mít až
tak velký odstup, ale co má bý t? Přijde ně co nové ho...

ZVUK Č. 1
Bojím se o sebe. Ze sousedova splachovadla opravdu blá zním,
jsem depresivní, trvá to teď už deset mě síců . Vzbudím se pokaž dé , když jde na toaletu, ruší mne to i teď , když sedím
u poč ítač e... Je klid a pak najednou takový zvuk, který mi projede až do morku kostí...
Jdu se s Markem najíst, koneč ně zase jednou!
V té to ná ladě mne napadlo, jak Eve ve škole jednou dosá hla
toho, ž e se mnou nikdo nemluvil. I když jsem se na ně co zeptala, nikdo mi neodpově dě l, spoluž á ci se mi vyhý bali...
Plá č u, když si na to vzpomenu – přestož e jsem nalíč ená ,
makeup mi sté ká dolů . Proč se tehdy nikdo nezeptal, zda na
tě ch ohavnostech, které o mně Eve vyprá vě la, je ně co pravdy?
Ne, všichni jí vě řili a já si připadala tak, jak se mnou zachá zeli
– jako jedna, která zná silň uje malé dě ti! Takové svinstvo...
Proč , když za tím vším vě zí freudiá n, proč mi nikdo z nich nezavolá a neomluví se?
Všechny si koupil. Všechny lidi kolem mne: Irenu a Slová ka,
Helenu a Olega, všichni se doká zali prodat. Všechno od toho
obchodníka s lidmi... I tahle malá krysa Kay... Ten tady taky
jednou klepal. A když jsem se ho zeptala, proč nezvoní, řekl
přesně to, co freudiá n o dva roky pozdě ji: >> Neotevřela bys
mi... Nechat udě lat dupliká ty mý ch klíč ů a pak je dá t freudiá novi? Za nové zuby..? Jsou to otroci... Nikdy si nejsou
vě rní.
Na mé odvolá ní odpově dě la dů chodová sprá va, ž e mi ž á dný
dů chod platit nebudou... Co mi zbý vá ? PTSD, který mi nikdo
nevě ří – a má lem šedesá tiletá si má m hledat prá ci?
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Když jsi v prá vu, mů ž eš si dovolit zachovat klid;
nejsi-li v prá vu, nemů ž eš si dovolit jej ztratit.
Pravdivý vý rok... Krá sa, moci si jej přeč íst. Neptal se freudiá n
v březnu naprosto vá ž ně , zda se vracím do Mü llerstrasse..?
Ale skuteč ně ne – ač koli se z teroru splachovadlem stá vá psychoteror... Píši dopisy sousedů m a má m nervy nadranc...
Ač koli, dnes tady byl pan Bathke a vzal to do ruky... Slíbili
jsme si, ž e ně kdy podnikneme ně jaký vý let a já mu řekla, ž e si
s ním vyjdu, až tohle skonč í...
Ostatně , vyjít si: >> Vezmeš si své univerzá lní šaty a pů jdeme
se najíst. Řekl freudiá n...
Ne vž dy jsou tiší také hned mudrci.
Existují i zavř ené truhly, které jsou prá zdné .
Hrozí mi sebevraž da, tak to je, a i kdybych si to nechtě la
připustit, pomyšlení na to, ž e bych otevřela okno a skoč ila
dolů je už dva dny tady a mů ž u dě lat, co chci, ty myšlenky
nemizí a přichá zejí pořá d č astě ji... A proč ?
Kvů li tomu rozbité mu splachovadlu... Pořá d mne budí, když
ten č lově k jde na toaletu...
Například dnes v noci o pů l druhé jsem si vzala tabletu na
spaní a vida, skuteč ně jsem usnula, přirozeně s ucpá vkami
v uších... A? O pů l č tvrté mne to zase vytrhlo ze spá nku a už
jsem neusnula, tedy dvě hodiny... A to už celé mě síce... Spím
jenom dvě hodiny...
Pan Bathke... Ano, když jsem mu vyprá vě la, ž e pomý šlím na
sebevraž du, řekl jen: >> Ale jdě te... Já přece chci jen spá t...
Mnohdy myslím na to, jak dobře jsem umě la vařit křemená č e
a lišky... A teď na podzim na to prostě myslím...
Sousedů v zá chod, to je ale takový psychoteror, mockrá t bych

se opila, ale zatím to nedě lá m... Je to kaž dý den a kaž dou noc
toté ž ... Ohavný zvuk, ze které ho šílím...
Vá ž ně přemý šlím o tom, ž e bych ně kam odešla: do Rosenbergu,
do hotelu – breč ím a nevede se mi dobře.
Policista se vrá til od mé ho domá cího s nepořízenou... Majitel
domu si z ně j vystřelil, vyprá vě l mu, ž e ten zvuk přichá zí od
ně jaké ž eny, jejíž jmé no nezná ... Už jsem se svou lahví vína
byla skoro všude... Tohle mne nesnesitelně ruší... Jak si
mů ž ou lidi vů č i mně dovolit tyhle vě ci pokaž dé znovu? Je to
stejné , jako když mne přesvě dč ují, ž e nerozumím ně mecky...
Jako naposledy v Rosenbergu... Odpově ď zná m... Myslí si, ž e
jsem blbá a proto ž e si to ke mně mů ž ou dovolit... Odkud to
přišlo?
V pondě lí jdu na kliniku MPI... Po tomhle infernu tady v bytě
to bezpodmíneč ně potřebuju...
Člově k snese hodně , dokud snese sá m sebe...
Zase jsem snila o tom, ž e se přá telím s freudiá nem... Už dva
dny se ho pokouším dovolat, chci s ním jít na jídlo a vysvě tlit
mu svou situaci. Jaká je?
Jde o to, vytá hnout se vzhů ru za vlastní vlasy,
sá m sebe př evrá tit naruby
a všechno spatř it nový ma oč ima.
Vypadá to, ž e freudiá na z hlavy nedostanu. Teď například jsem
si vzpomně la, jak jsem jednou přišla k Hochstrasse. Ve vestibulu stá lo pá r muž ů . Jednoznač ně jsem slyšela:
>> To je ona, ale vypadá velice dobře. Jeden z nich, jak jinak,
byl freudiá n.
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Poutník nemusí vidě t jen svou cestu,
ale také obzor za ní.
Je to zlé , soused seshora, pravdě podobně ten s tím splachovadlem, hraje kaž dý den klasickou hudbu tak hlasitě , ž e mu
buď zatelefonuji nebo zazvoním u jeho dveří. Až do vč erejška
byl pokaž dé přá telský, ale když jsem potom zvonila, přirazil
mi dveře před nosem, dost nehezky. O pě t minut pozdě ji zvonil on u mne. Myslela jsem si, ž e se chce omluvit, ale ne, byl
ještě hrubší. Já prý obtě ž ovala JEHO, křič el.
>> Domá cí mi říkal, že terorizujete celý dů m...
Bojím se... Ten hlasitý zvuk toalety je tady pořá d...
Čas utíká , už je skoro polovina listopadu... Potřebuji pomoc!
Nalé havě ! Kdo mi pomů ž e, prosím... Já taky vž dycky pomá hala, kde jsem jen mohla... A teď ? Nikde nikdo, komu bych
se mohla svě řit se svý m trá pením. Nemů ž u ani popsat, jak zle
se mi vede... Dnes v noci mne ten zvuk zase dvakrá t vzbudil,
přes tablety. Ty na spaní už beru mě síce, ale nepomá hají,
přesto se budím... V uších má m ucpá vky celý den i v noci, ale
ani ty nepomá hají... Pokaž dé , když mne vzbudí, myslím na sebevraž du, jsem napjatá , moje nervy taky už nejsou ty
nejlepší... Přece se nemů ž u pořá d schová vat v ně jaký ch kliniká ch? Hledá m nový byt... A k tomu se přidal ten případ z pondě lka... Co když soused, který vidí, jak zů stá vá m klidná , zajde
ještě dá l? Jednoho dne mne srazí ze schodů – jen tak z legrace? Křič el na mne strašně : >> Vy obtě žujete celý dů m.
Dřív mi pomohlo, když jsem si řekla: >> Všechno je lepší ,
než ta bestie. Teď už nepomá há ani to.
Je sedm hodin rá no, i přes tablety na spaní jsem vzhů ru...
Freudiá n se taky č asto postaral o to, aby mne ně kdo vyhodil
na ulici, takž e jsem s plá č em jezdila autem po Mnichově a
hledala, kde zů stat... A dnes zase toté ž , už jsem té mě ř na ulici

a on mi ani nezavolá zpě t...
Co už to je, taková svatozá ř ?
Zase jedna vě c navíc, kterou je tř eba č istit.
Jen ž á dnou sebelítost. Konec, odstě huju se... A zač neme
(zač nu) zase od zač á tku...
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STĚHUJI SE...
Byt v oblacích, v mrakodrapu... Stejně jsem tam ně kdy chtě la
bydlet a už před třemi lety jsem domovníkovi nabídla peníze,
aby pro mne ně jaký byt našel... A teď je to tady.
Člově k musí jen dostateč ně dlouho poč kat, všechno přijde!
Už tak č asto jsem si ̌ríkala, ž e to musím napsat, ale nikdy jsem
to neudě lala...
Tedy dnes... Jsou to přesně dva roky, co se tady freudiá n byl
najíst, servírovala jsem kari v míse... Přišlo mi, jako by se štítil... Jako ta bestie? Mikeš mě l na ž rá dlo stejnou mísu,
jenž e jsem tehdy nevě dě la, ž e mu to ten lotr vyprá vě l. Přesto
to byl intenzivní pocit, ž e to taky nemá rá d, použ ívat stejnou
mísu jako kocour... Pozdě ji mi to freudiá n vyprá vě l,
ale podal to tak, ž e R. odporoval, tvrdil mi:
>> Řekl jsem mu: Jak to má s tou mísou udě lat? Ostatně jsem
ji koupila až poté , co byl kocour pryč . To znamená , ž e R., ta
svině , jej vzal do kuchyně a tu mísu mu uká zal...
Ten milý neurolog jednou ̌rekl: >> Pokud se nechcete na
žá dné hypnó ze podílet, prostě se vyblijte na toho č lově ka,
který vá s chce hypnotizovat.
Toho jsem se přidrž ela a také jsem řekla: >> O
́ , to se mi líbí..
>> Když to jednou dvakrá t udě lá te, uvidíte, ten už vá s nikdy
hypnotizovat nebude, řekl potom.
Milovat je vě tší ště stí, než bý t milová n.
Anonym je zpá tky – komické , odkud beru tu jistotu, ž e je to
freudiá n..? V nedě li več er.
Přestě hovala jsem se...

Lá ska je stejně bezproblé mová , jako auto.
Problematič tí jsou ř idič i, pasaž é ř i a silnice.
Franz Kafka
Ono to ně kdy pomine, utě šuju se, a vů bec, co když R. tehdy
v Hongkongu říkal pravdu?
>> Ten od tebe nikdy nebude nic chtít, ten je tak bohatý, že si
mů že dovolit každou ženu na svě tě .
Nemů ž e ani zavolat a ̌ríct: >> Evo, nic s ná mi dvě ma nebude,
zmý lil jsem se. Mů ž u bý t všechno, ale nejsem zbabě lec...
Vč era tady byla Rita. Mluvila jsem s ní o freudiá novi, jak
bych mluvila o R. Prá vem, jsou oba stejní. R. taky vž dycky
zkoušel mne manipulovat, předvá dě l se jako lepší, než jsem já
a přitom přehlé dl, ž e by nemohl udě lat tolik kníž ek, kdybych
mu nepomohla. Krysa... A mne před druhý mi lidmi vž dycky
srá ž el...
Fascinuje mne moc, fyzika a paranoia moci.
Touha po moci existuje, protož e je ná hraž kou duše.
Celé ty roky mne R. č asto tyranizoval, jen jsem plakala a nebrá nila se, až mi jednoho dne v hospodě , kam jsem jej vzala,
řekl: Ty píč o... Udeřila jsem ho, přitom se smá l, ač koli jej to
muselo bolet, byla to pořá dná rá na... Proč se smá l, to jsem si
ujasnila až po letech. Mohl od té doby vyklá dat, ž e biju já jej
a ne on mne. V manž elství mi ̌rekl: >> Ty jsi asociá lní.
Přitom jsem byla jeho ž ena, která s ním celé roky dě lala jeho
kníž ky. Řekl mi do tvá ře i jiné „příjemnosti“:
>> Tebe č lově k musí vymač kat jak citró n a pak tě kopnout do
prdele. Kradl mi moje fotky, když byly hezč í než jeho, což
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byl natolik nestydatý, ž e tvrdil, ž e si ho vymyslel sá m. Že by
mne zamě stnal? Jako manž elka jsem přece všechno dě lala
zadarmo... R. se smá l, když se mi stalo ně co zlé ho nebo bolestné ho.
A ten poslední, to je stejně vrchol... Ví o všem, co mi ti dva
udě lali, přece jim radil, jak se mnou mají zachá zet... A co
dě lá ? Nic, jen lž e a slibuje, vodí mne za nos, na to je dobrý...
Lhá ř, mož ná nejvě tší z tě ch třech...
Cynismus je ú spě šný pokus vidě t svě t takový, jaký je.
Už je po vá nocích, zítra Tři krá lové . A já pořá d ještě nepíšu...
Vyšla jsem si s Ester, pořá d ještě mluvím o freudiá novi, ale
spíš jsem rá da, ž e nepřijde, zbabě lec, k vá noců m mi neposlal
ž á dné přá ní, nic. Byl tady taky Markus a ptal se mne,
jak jsem přišla k takové mu sociopatovi.
>> No, docela snadno. V Rosenbergu na mne byli proto tak
hloupě zlí, protože se freudiá novi prostě nedaří zbavit se své
sociopatie a tak mne srá ží, kde jen mů že.
>> Má š pravdu, řekl pak Markus...
První podoba nadě je je strach,
první projev nové ho je dě s.
V noci se mi zdá lo, ž e zase spím s freudiá nem. Byl to krá sný
pocit, který jsem si chtě la udrž et, dokud se neprobudím...
Stejně jako s tou panenkou, kterou jsem si přá la jako malé
dě vč e... Chtě la jsem ji mít i v bdě lé m stavu...
Mnohdy si myslím, ž e když nepřijde, nebude to zlé , ně kdy ty
sny přestanou. A když ne, taky mi to nevadí... Žiji si tady jako
na dovolené ... Ten dů m má v sobě cosi hotelové ho, a tak spím

až do poledne a mnohdy, když je špatné poč así, dokonce i od- 1083
poledne... Tak dvaná ct až č trná ct hodin denně ... Má m opravdový deficit, co se tý č e spá nku. Z balkó nu vidím Alpy.
Čím dá l proniká me do nezná ma,
tím je vě tší a ná dherně jší.
A mnohdy si myslím, ž e freudiá n nepotřebuje jen tři, ale dokonce šest let, aby se odpoutal od celé ho své ho dosavadního
ž ivota. Vč era mi bylo 58 let. Anonym je tady zase... V devě t
več er zavolal dvakrá t a jako vž dy, ani slovo, nic...
Všechna pravda je prastará .
Kouzlo nové ho polé há jen ve variacích vý razu.
Zvlá štní, teď zase myslím na tu vě tu: >> Tys nikdy neudě lala
nic, při č em bych si musel říct: S tou už nechci mít nic společ né ho.
Freudiá n to řekl 18. 03. 2003...
Noč ní mů ry, pořá d a pořá d víc... Byla jsem u freudiá na doma
a poznala celou tu velkou rodinu, ž ijí v palá ci, kde jim před
probuzením sypou rů ž e... Miloval mne a vysvě tlil, proč tak
dlouho nemohl přijít, a já to chá pala... Díky jeho lá sce jsem
omlá dla o dvacet let... Zase takový sen, uzavírající jednu sekvenci. Proč vů bec ještě zpracová vá m? Od našeho posledního
rozhovoru ubě hlo 14 mě síců , bylo by na č ase, zase si spolu
promluvit. Ano, chybí mi komunikace jaké hokoli druhu. No
ano, sex taky... Prostě mazlení... Prima, ž e má m Marka.
Všechno má přirozeně svů j smysl, i ten sen. A sice, protož e
koneč ně připouštím, ž e má freudiá n prachy, ž e koneč ně myslím na to, ž e bych díky jemu mohla zbohatnout, vím souč asně ,
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ví? Pravdě podobně , je přece zvyklý, ž e lidi vidí jenom ty jeho
prachy... Jeho jako osobnost? Ne, to nevidí... Já zase, s jeho
pomocí, jsem poznala a zamilovala si jen jeho osobu...
Člově k se musí mý lit,
bý t neopatrný, ba blá znivý,
jinak je totiž nemocný.
Nejsem zahořklá , jen se mi nevede dobře... Má m všechny
mož né bolístky, dokonce zase vysoký krevní tlak, i přes tablety. Hotovo, konec legrace... Kvů li své mu odvolá ní
jsem byla u soudní psycholož ky. Má m docela špatný pocit,
dobrozdá ní pro mne nedopadne dobře. O. K. To není tak zlé ,
pak prostě uzavřu tuhle kapitolu jmé nem předč asný dů chod
kvů li PTSD. Už toho má m dost, pořá d a pořá d o tom ně koho
muset přesvě dč ovat...

U NEUROLOGOVA NÁSLEDOVNÍKA
>> No, jaký má te pocit?
>> Nedobrý, už mne to unavuje, pořá d a pořá d ně koho
přesvě dč ovat, že má m PTSD. Má m to a basta, i když to tak
ně kteří psychologové nevidí.
>> Když jsem mluvil s tou soudní psycholožkou, dě lala na
mne docela rozumný dojem.
Ná sledník mé ho milé ho neurologa.
>> To mě tě ší... Doufejme, že to teď vyjde.
>> Mluvila jste o freudiá novi?
>> Jak? Ne, mů j problé m není freudiá n, mů j problé m se jmenuje Kašmír.
>> Myslel jsem...
>> Co jste si myslel? Že s ní o tom budu mluvit? Ne, tenhle
vý prask nemů žu nikomu vysvě tlit bě hem deseti minut. Moje
nejlepší přítelkyně se mne jednou ptala, zda si to zč á sti nenamlouvá m.
Pro velice komplikované problé my
neexistují jednoduchá ř ešení. Nitku je tř eba
trpě livě odmotá vat, aby se nepř etrhla.
>> Já tomu taky vě řím...
>> Čemu, že si to namlouvá m? To vě řím, pane doktore, ale
víte, co jsem jí řekla? Je mi to líto, ale bohužel ne. Když u mne
byl naposledy, zjistili jsme, že jsme se poznali před třiadvaceti
lety v Hongkongu... Kdo to má prosím ještě chá pat? Ně jakou
terapii se mnou by vů bec nemě l dě lat.. kamará dí se s mý m
mužem, od Kašmíru se kolem mne motá a pak mne lé č í? A ta
přítelkyně , ta mi nevě řila jen jedno přepadení helikopté ry, ale
on řekl, když byl u mne: Musím Ritě říct, že je to pravda.
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>> Ano, jednou ji vidě l.
>> S tím vrtulníkem to ale přiznal.
No nazdar... nový neurolog mi taky nevě ří. Nemohl to ̌ríct už
dřív?
>> No jasně , proč by nemě l?
Vyzná ní lá sky je jako šachové otevř ení:
Ná sledky jsou nepř edstavitelné .
Škoda, už je jaro, mohla bych malovat, modelovat, psá t nebo
přinejmenším jít na prochá zku – a co dě lá m? Nemá m na nic
chuť. Nejradě ji bych odcestovala, pořá d ještě si prohlíž ím nabídky, zkusím zastihnout Ritu, rá da bych s ní ně kdy jela na
Kré tu...
Jsem na 180... Domá cí mi chce napařit ú č et za instalaci, přes
280 €... Jsem tak rozč ilená , ž e jsem ani nejela k Ester... A to
prosím v nedě li... Opila jsem se, zas jednou po letech... A bylo
to dobře, došla jsem k rozhodnutí, ž e freudiá n se do mé ho
ž ivota vetřel, aniž by se mne zeptal... Přišel totiž dopis
(lé kařský posudek z roku 2002), který jsem si z Rosenbergu
vyž á dala. Přece mi vž dycky říkali, ž e mů j střevní polyp musí
bý t kaž dý druhý rok kontrolová n, tak jsme s mou lé kařkou
myslely, ž e to bude stá t v tom posudku z roku 2002, totiž kontrolovat za dva roky. Není tam nic... A k tomu tam stojí, ž e
podle mý ch vlastních vý pově dí má m PTSD. Mů ž u jen říct:
>> Zmizte z mé ho života!
Není mi dobře, nesná ším alkohol... Ale pů jde to... Přitom jsem
si ale myslela: >> Nikdo mi nezavolá a nezeptá se, jak se ti
vede? Proč bych se mě la pořá d a pořá d ptá t, jak se vede tomu
č i onomu? Nic, ať se kaž dé mu vede tak, jak si to zařídí. Já se
napříště budu také starat jen o vlastní blaho... Najednou je

pryč , pryč z mé hlavy... Vytvořila jsem si hranice...
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Myslím, ž e teď ně kdy přijde ještě jeden dopis a v ně m bude
stá t: >> Chtě l jsem od tebe jen přá telství, nic víc... Atd. To už
zná m od Axela... Taky jeho chová ní nese freudiá nů v rukopis...
Co tedy dě lá freudiá n jinak? Nic, vů bec nic, je to všechno
podle stejné ho sché matu... Jsem zvě davá , zda se vů bec
vzchopí natolik, aby napsal aspoň takový dopis, jako tehdy
Axel...
Ale on nedoká ž e ani to a já vím, proč .
Zda se jedná o mou sestru, Axela nebo Helenu, R.... – všichni
postupovali stejně ... A freudiá n taky. Nejprve mne udeřit a
když neodejdu, mů žou to opakovat znovu a znovu?
Freudiá n řekl: >> Ja tě nemiluji a myslel, ž e mne s tím mů ž e
konfrontovat stá le znova... Hodiny se mnou mluví o mé m
PTSD a pak přijde z Rosenbergu pozná mka:
Podle vlastní vý pově di. Všichni jsou to machiavellisti.
Mohu to všechno prohlé dnout jen proto, ž e mi ti lidé , až na tu
svini R., nic neřeknou do oblič eje.
>> Když byl u mne, řekl o sobě , že je spolkový typ a že chce
dokonce odejít od starosalemistů , řekla jsem k Markovi.
>> Zdá se mi, že se musíme vidě t a zase spolu mluvit, odpově dě l.
>> Ano, Marku, já budu šíleně rá da, freudiá na jsem sice dostala z hlavy, dokonce jsem doká zala zpracovat SL, ještě bych
mu tolerovala CSU, ale myslím, že tahle otá zka už je také ze
stolu... Má m ten odstup, který potřebuju.
>> To vidím.
O
́ , bylo to krá sné , s Markem ještě mů ž u komunikovat – a on
se mnou!
Čtu Laustera, pomalu ho budu mít celé ho, jeho knihy jsou geniá lní. Vzpomně la jsem si, ž e se mne freudiá n v terapii ptal,
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chtě la, ale rodič e?
Nikdy. Ti na mne byli jenom hodní.
Vzpomíná m si, jak stojím asi desetiletá u okna a plá č u. Maminka stojí u mne, obě se dívá me z okna.
>> Já nechci do té speciá lní školy.
>> Když nechceš, nepů jdeš tam. Nikdo tě nebude nutit. Maminka
>> Já chci pořá d zů stat u tebe a tatínka.
>> Ně kdy budeš přece muset odejít, ale pozdě ji, zatím zů staneš tady.
Objaly jsme se a maminka ̌rekla: >> Víš, Evič ko, ty jsi velice
zvlá štní, svá .
To jsem jednou vyprá vě la freudiá novi.
>> Kdo chtě l, abys šla do té speciá lní školy? Freudiá n
>> Uč itelé , ti k ná m pořá d dochá zeli a chtě li mé rodič e přemluvit.
>> Ně jaký urč itý uč itel víc, než ostatní?
>> Ano, uč itel historie,
>> Dě jepisu, jak se jmenoval?
>> Moravec.
>> Nebyla v tvé m dě tství ještě ně jaká osoba s tím jmé nem?
>> Ano, jeden chlapec, nemě la jsem ho rá da. Moje má ma, ta
ho rá da mě la, pokaždé , když s ním mluvila, jsem ji tahala pryč .
>> Byli jste stejní.
>> Cože? Já a on?
>> Ano, on je dnes na Harvardu koryfej své ho oboru, takříkajíc Einstein...
>> Ach bože...
>> A ten uč itel? Freudiá n

>> Ten mi jednou řekl, že má m přijít, až mi bude 18.
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>> Zamiloval se do tebe. A přišla jsi?
>> Ne.
Když to č lově k domyslí do konce nebo se na to pořá dně podívá ... R., ta svině , pro ně j jsem tady byla pořá d, ten chtě l,
abych skonč ila v blá zinci? Svině , hajzl, chci křič et, vyprá vě t
to celé mu svě tu, lidi, kteří byli kolem mne, to mohli vidě t,
kdyby chtě li... Ale ne, našel pomocníka ve freudiá novi, který
pro toho špinavce převzal tu satanskou prá ci. Předpoklá dejme
jen, ž e by se do mne v Rosenbergu ná hodou nezamiloval, tak
jsem dnes sedě la v lé č ebně a ne tady... Teď poslední vě ta nezní
zapomeň to, teď zní zveřejni to!!
Oba jsou stejní, co jsem zaž ila s freudiá nem, jsem mohla zaž ít
taky s Axelem... Jenž e oba špatně znají lidi, oba by se ode
mne mohli ně co nauč it... Že nechtě li, to je jejich chyba...
NO TAK TEDA NE.
Vč era jsem vidě la pořad o dě tech, které předč asně zestá rnou.
Desetileté dě vč e ̌reklo takovou chytrou vě tu:
>> Osvobodila jsem se od jednoho přá ní. Přá lo si vidě t aktivní vulká n a poté , co ho vidě lo, dě vč e řeklo ještě :
>> Přá ní v sobě mají ně co stísň ujícího, vždycky, když se
ně jaké splní, je č lově k svobodně jší.
Je mož né , ž e je tohle už dá vno moje ž ivotní filosofie, tak se
mi to líbilo. To už ̌rekl Saša, ž e si plním svá přá ní. Taky Axel
vž dycky ̌ríkal, ž e když si ně co moc přeju, splní se to. Vž dycky
se mi takhle vedlo, proč by to nemě lo fungovat dá l? Jednou
jsme o tom při terapii s freudiá nem mluvili.
>> Víte, že když si č lově k lé ta ně co přeje a pak se mu to splní,
je vě tšinou svý m způ sobem zklamá n?
>> Taková přá ní nemá m, řekla jsem tenkrá t.
Co si vů bec momentá lně přeju? Aby freudiá n zavolal a zeptal
se, jak se mi vede, aby se všichni omluvili, aby se té bestii v
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ž e jsem jeho ž ivot společ ně s ním koncipovala také já . A? Koneč ně krá sný byt, kde bych se cítila dobře a nemě la strach, ž e
o ně j zase přijdu. Jednou Mikeš okousal R.ovu rostlinku konopí, R. ho zmlá til tak, ž e dodnes lituji, ž e jsem to vidě la...
Bylo to moc zlé a já nic neudě lala. Mož ná je to vina mé ho
Kašmíru nebo toho vzduchu, pořá d tě hotné ho drogou, ale
mož ná taky jsem toho kocoura vzdala, jako č á steč ně sebe
samotnou.
Proč vlastně dá l píšu? Nechci padnout do č erné díry, což to se
mi stá vá vž dycky, když ně co dokonč ím. Příští tý den si dojdu
pro své už vypá lené cé dé č ko s ... tak pravil pulovr.
K volbá m nepů jdu, jsou to volby do Evropské ho parlamentu,
kromě Bernda Posselta nikoho nezná m a jeho bych volit nechtě la.
Nechala jsem si předepsat masá ž e, ale chodím tam vž dycky
jen v ú terý a ve č tvrtek. Tak snad freudiá na nepotká m. V hlavě
mi straší jedna vě ta doktorky a Detlefa, i když na mne oba
byli velice zlí. Jak ta vě ta zní? Stejně na mne zapomeneš.
A jak byla míně na? Kdybych si freudiá na přece jen mě la vzít,
nebudou ti dva mít nic z mé ho bohatství... Přesně tak, ty bych
zapomně la jako první. Už jsem zapomně la, i bez svatby.
Buď prvotř ídním vydá ním sebe sama.
Už je to zase tady, pá n se plíž í kolem mne. Vypadá dobře,
mě la jsem lepší pocit, než na podzim. Je ně jak vyrovnaně jší,
doufejme, ž e to doká zal, přá la bych mu to. Jsem masochistická , když jedu do Rosenberg na masá ž ? No jo, co už je na
tom, ž e jsem ho milovala? Tak tedy... Pomů ž e mi jen, když si
pořá d znovu říká m: >> Freudiá n to dě lá s každý m. Jak taky

jinak, ná š vztah (pokud to ně jaký byl, pochybuji) sestá val 23
roky převá ž ně z krá tký ch okamž iků , až na ty č tyři mě síce,
a vč erejší den mi zase potvrdil, ž e to tak zů stane. Vida, už
o ně m k sobě mluvím v minulé m č ase.

Žena, i když nechce s niký m ž ít, je pořá d jako štvaná zvě ř...
Osamoceně ž ijící ž ena v té hle společ nosti nemá co hledat,
tady to patří muž ů m okolo č tyřicítky... A ti si myslí, ž e s ní
mohou dě lat, co chtě jí? Nejvý še na stupnici urá ž ek stojí zesmě šň ová ní. Ale se mnou ne, já ž iju sama, protož e to chci.
A nechci ve své m ž ivotě ž á dné psychopaty.
Je neuvě ř itelné , č emu všemu musí vě ř ící vě ř it.
Čtu si Laustera a jsem rá da, ž e se najdu v kaž dé vě tě , jsem na
sebe nanejvý š hrdá . Když č tu ...tak pravil pulovr, objevuju
vě ci, které jsou mi nové . Dnes jsem zase byla v Rosenbergu
na masá ž i, dě lá mi to dobře, jezdím tam jednou tý dně ... Nad
nič ím se nezamý šlím, je mi venkoncem jedno, co si o mě ten
pá n myslí...
Naposledy masé rka vyklá dala, ž e pan Wilhelm pá chne potem.
Nevě dě la jsem, co si o tom má m myslet...
Freudiá n mi připadá ně jak nezralý, jak se kolem mne ometá ,
když jsem na klinice.
Všechno mluví pro to, ž e to nedoká ž e a zů stane na ú rovni malé ho č lově ka. Slíbil, ž e tu kníž ku vydá , kniha nikde. Ale to
není tak zlé , horší mi přijde, ž e neumí zavolat a prostě říct:
>> Nedoká zal jsem to. A protož e je sociopat, udrž uje mne
nebo udrž oval v pohotovosti, z dů vodů , které sá m nezná .
Bož e mů j, na všechno si musím odpovídat sama, už to je
příliš, nejsem přece ž á dný psycholog. Snila jsem o tom, ž e se

1091

1092 freudiá n ož enil... Nevě stu jsem nevidě la, ale myslím si, ž e to
byla Hermína.
Slovem hř ích rozumí vě tšina lidí
prohř ešek proti dietnímu plá nu.
Zase se mi zdá lo o freudiá novi. Choval se jako snob... Celý
dvů r ž enský ch, které mezi sebou soupeřily. A Ariane. Ariane
se mazlila od první minuty, co mne poznala, bylo to hezké .
Ostatně byla mladší, než ve skuteč nosti, okolo sedmi. Darovala jsem jí hodinky, které nosím už celé mě síce. Na ciferníku
mají jachtu. A mů j plyšá k ož il... Super!

HYPEREROSIE
Přišlo rozhodnutí ve vě ci mé ho dů chodu. Dů chod zamítnut.
Jedna pasá ž z posudku: Telefoná t s panem Senftlem, neurologem (k otá zce diagnostické ho zařazení), paní Lexová písemně
zbavila dr. Senftla zá vazku mlč enlivosti. Jednalo se o komplexní psychickou problematiku s neú stupný m setrvá vá ním
paní Lexové na diagnó ze posttraumatické poruchy.
Paní Lexová má prý č asto bludné představy. Mě la bludné
představy o lá sce ke své mu psychoanalytikovi.
Vzpomíná m si na jednu vě tu o psychopatovi: Psychopat svou
obě̌t č asto napadá tím, že prohlašuje, že tato trpí „bludný mi
představami“ a je mentá lně nestabilní.
Proč mi to ten doktor neřekl přímo?
Tak, nespala jsem celou noc – ž e jsem pomý šlela na to, ž e
skoč ím z okna, o tom je zbyteč né psá t. Tři roky chodím k neurologovi Senftlovi a tohle je vý sledek? Stejný neurolog,
které mu jsem ̌rekla, ž e když freudiá n ještě jednou přijde bez
ohlá šení, zavolá m policii? A toho č lově ka nelze volat k odpově dnosti, jak? Ten by ̌rekl, ž e fantazíruju nebo jsem šílená .
Jednou se mne dokonce ptal:
>> Je vaším problé mem freudiá n?
>> Nikdy nebyl, jen natolik, že mne lé č il, aniž by mi řekl, že
mne zná . To jsem odpově dě la. A pak řekne, ž e má m bludné
milostné představy ve vztahu k analytikovi?
Pokud myslí freudiá na a freudiá n za tím stojí, pak jsou oba
hajzlové . A hloupí, ano. Hloupost je to, označ ovat takhle ně jaké ho č lově ka bez jaké hokoli dů vodu. A kaž dý, ale opravdu
kaž dý bude vě řit jim, ne mně . Přesně jako s tě mi dě tmi. Když
se na zná most s freudiá nem podívá m globá lně , a to teď mů ž u,
musím okamž itě přestat, protož e se mi obrací ž aludek. Často
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1094 má m pocit, ž e musím zvracet. Pokud je tady ně kdo nemocný
blá znivou lá skou, je to freudiá n sá m. Kdo mne všude proná sledoval? Já přece nikdy ž á dnou analý zu nedovolila...
Už druhý psychoanalytik v mé m ž ivotě , který si tak říká ?
Jsou šílení? Když jsem naposledy byla v Rosenbergu na terapii, chtě li mi terapeuti přece vž dycky namlouvat, ž e fantazíruju. Aha, teď tady má me odpově ď ... Stala jsem se PTS. Teď
taky vím, proč freudiá n zhubl. Schová vá se za svou chorobu.
Nebo mu tak dali zabrat oni? Nesmí se mnou bý t ve spojení?
A oč erň ovat mne, to smí?
PTS
Jako PTS (Potential Trouble Source) označ ují psychokulty a
sekty ně koho, kdo má kontakt s SP, osobou, která jej utiskuje
nebo se staví proti ně mu a proto by kultu mohl pů sobit problé my. PTS 3. typu je osoba, která utrpě la nervové zhroucení
a stala se psychotickou, ú dajně vinou spojení s psychiatrem
nebo odpů rcem psychokultu č i sekty. Toto označ ení č asto dostanou osoby, které se zhroutí pod neuvě řitelný m tlakem paranoidních myšlenek psychokultu/sekty. PTS 3. typu jsou pak
podrobeni tzv. „Introspektion Rundown“. K tomu je osoba
izolovaná a hlídaná , aby nic neproniklo na veřejnost a nevznikly žá dné negativní PR.
Nejradě ji bych už než ila, takový je stav mé psyché . Skuteč ně
nemá m nikoho, kdo by mi poskytl trochu opory. Lé kař, osoba,
které jsem vě novala tolik č asu, říká : >> Trvá m na diagnó ze
PTSD. Jak to mů ž e ̌ríct? Deset let jsem o PTSD nic nevě dě la,
jen jsem tím trpě la, on to jednou vě tou shodil ze stolu a navíc
jsem „šílená lá skou“? To je o tom, ž e jsem na podzim
loň ské ho roku třikrá t zatelefonovala? Freudiá n neodpově dě l,
no a? Vedlo se mi mizerně , dokonce velice mizerně , to mne

nechal s mý mi problé my samotnou, no a? Mů ž u já za to, ž e je 1095
zbabě lec? Že mi ještě nikdy nepomohl, to přece vím.
Vž dycky, když se mi vede tak mizerně , jako dnes, myslím na
to, jak se do mé ho ž ivota vetřela Hermína. Jaká nestydatost,
a je tomu už 14 let.
Jednou jsem po pů l roce přišla do Mü llerstrasse. Lož ní prá dlo
toho prasete mohlo stá t, jak bylo špinavé . Nejprve jsem je se
sodou namoč ila ve vaně , protož e tu špínu by nezvlá dla ž á dná
prač ka. Když jsem je namoč ila, byla voda č erná jako dehet.
Zavolala jsem toho psychopata, ať se na to jde podívat. Když
to udě lal, ̌rekl, že jsem tam ně co přidala, aby to bylo tak
č erné . To je pro tyhle bestie typické , vž dycky je vinen ně kdo
jiný. Tak to bylo i s rozhodová ním. Vž dycky mne nechal
rozhodnout, pak mohl, kdyby ně co neklaplo, vž dycky ̌ríct:
>> Tak jsi to rozhodla ty...
I potom, co se mnou předtím souhlasil.
>> Je přece doká zá no, řekla Ester, >> že každý, kdo prodě lal
vá lku, trpí PTSD, tak co to je za křeč ?
Vedlo se mi lé pe, když jsem o tom nemluvila, to myslím
vá ž ně . A jaké má m, prosím, bludné představy? Vž dyť je
dobře, mohli byste se mnou dě lat cokoli, pokud bych to nebrala osobně , ale bohuž el to tak beru... R. byl vž dycky ten,
kdo říkal, ž e mi nikdo nevě ří, jen jemu... Ať je tedy vítě zství
jeho. Řekl, ž e jsem byla zná silně na, řekl, ž e jsem mě la ně co
s dě tmi. Kde je tady ten rozdíl, když o mně teď doktor ̌ríká , ž e
trvá m na diagnó ze PTSD nebo má m č asto bludné představy
nebo blouzním o lá sce – no prosím, když vá m to pomů ž e?
Vyprá vě jte, co chcete... Spravedlnost? Ne, tu nehledá m, to
bych se opravdu musela zblá znit. Ale komické to stejně je, ž e
ně kdo mů ž e bez dů kazů ̌ríkat takové nesmysly.

1096 Aha, tak rychle to odešlo, to bych si nemyslela. Lé kař totiž
mů ž e napsat, co chce. Chtě lo se mu, tak co? Já to stejně
nemů ž u změ nit. Naopak, ně co to přineslo. A sice, doktor mi
nevě ří, ž e to byl freudiá n, kdo zač al? Je dobře. Dosud jsem
neudě lala nic, co by se jen podobalo milostné mu blouzně ní.
A dá m si pozor, abych nic v tomto smě ru nedě lala.
O.K., pak ten pá n u mne nikdy nebyl, nikdy se to nestalo,
všechno jsem si to jen namlouvala... Super, já vím, ž e se mi
vedlo lé pe, když jsem toho pá na celé roky vytě sň ovala. Teď už
sice nepotlač uju, ale budu dě lat, jako kdyby mezi ná mi nikdy
nic nebylo. To mi jinak nepřinese nic, než bolest, fantazíruju
nebo má m bludy? Čekat na to, ž e mi ten pá n řekne:
>> Nikdy jsem u tebe nebyl? Ne... má m dokonce ̌rešení. Nebo
zbraň , jak kdo chce. A sice, Kašmír mi skoro nikdo nevě řil, já
to ale přesto zaž ila. A teď to není nic jiné ho, sotva kdo mi
freudiá novu afé ru vě ří, facit? Já ji přesto zaž ila. A freudiá n?
Ten mezi všemi lidmi kolem mne našel jen takové , kteří mi
nevě řili nebo vě řit nechtě li. Ale vyprá vě t dá l vě ci z terapie, to
smě l? Když jsem tomu hloupé mu doktorovi ještě před tím
skandá lem vyprá vě la, ž e jezdím do Rosenbergu na masá ž e,
řekl:
>> No a?
>> Co myslíte, ty masá že jsou prima, vždycky pomá hají.
>> Urč itě byste i v Mnichově našla ně koho, kdo by vá s masíroval.
>> Urč itě , ale já si to vždycky spojím s malý m vý letem,
Rosenberg je krá sný.
>> A vidě la jste ho?
>> No jasně , ten se pořá d motá kolem.
>> A?
>> Co a?
>> Co cítíte, když ho vidíte?
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>> Ach tak, vy myslíte, že má m šimrá ní v břiše nebo tak
ně co?
>> Ano, to myslím.
>> Ne, nemá m, ale zeptá m se jinak: Myslíte si, že pro mne
ně kdy byl problé mem?
>> Ano.
>> Nikdy nebyl, dobře jsem si s ním rozumě la, jen mi vadí, že
nedodržuje, co slíbí... Kromě toho, mů j problé m se jmenuje
Kašmír!
>> Ach bože, co jsem to udě lal?
>> Co jste udě lal?
>> Nic, nic.
Blbý hajzl, akademik.
Té ž akademikové mů ž ou bý t volové , a jací.
V noci jsem dostala hroznou chřipku, inhaluju a je mi celkem
mizerně . Taky jsem si pomyslela, ž e s tím neurologem to není
tak zlé . Sex s dě tmi byl horší. Taky když mluví o mé m milostné m blouzně ní a myslí si to i ti v Rosenbergu – co má m proti
tomu dě lat? Nic. Já toho pá na nikdy neobtě ž ovala, nikdy jsem
mu neřekla, co tak vyprá ví a slibuje. Lhal. O milostné m
blouzně ní u mne nikdy nemohla bý t řeč ... Ale doká zat to nemů ž u, stejně , jako to nemů ž ou doká zat oni, protož e ž á dné
dů kazy nemají... Slova, co to je? Nic. Prá zdné řeč i.
Chřipka šílená ... V pá tek jsem se ještě byla s Ritou koupat, ale
potom, v noci, to všechno přišlo: kašel, rý ma, plný seznam.
Vede se mi dost zle. Přirozeně přemý šlím, jak ten lé kař došel
k tomu, aby mne označ il za šílenou lá skou. Pravdě podobně
Rosenberg. Tam mu vyklá dali, ž e fantazíruju a ž e není pravda,
co říká m.
Ště stí se zdrž uje na místech, kde zapomíná me na č as.

1098 Erotomanie, fem.: Hypererosie, paranoidní stav, kdy si
postižený namlouvá , že je milová n ně jakou nezú č astně nou
osobou... Objektivně falešná přesvě dč ení a promě na vnímá ní
reality ná sledkem psychické ho onemocně ní. Obsah bludu pacient nevnímá jako nesmyslný, chybí mu vě domí choroby.
Často se objevuje milostné blouzně ní, veliká šství, chorobná
žá rlivost a bludy, vztažené k fysis. Zatímco jsou bludy poruchou myšlení, jsou halucinace poruchou vnímá ní. Bludy jsou
nejč astě ji diagnostiková ny u schizofrenní psychó zy, akutních
organický ch psychó z a jako ná sledek organické ho poškození
mozku.
Tuhle ná mahu, kterou si se mnou v Rosenbergu dali, považ uji
za nepřimě řenou. Nikdy jsem netrpě la milostný mi bludy a ten
pá n se nikdy nemusel obá vat, ž e mne to potká . V relaci je to
dost přetaž ené , neadekvá tní!
U hypererosie je hlavním té matem bludu představa, že je
postižený milová n ně ký m, kdo o tom neví. Vě tšinou se jedná o
idealizovanou, romantickou lá sku nebo duchovní spřízně nost.
Sexuá lní aspekty jsou spíše druhotné . Osoba, o které postižený
vě ří, že jej miluje, je č asto vý še postavená , starší nebo
zá možně jší.
Jak to odpovídá freudiá novi, je ú ž asné . O sexu s ním taky
vž dycky jen mluvil.
Předpoklá dejme, ž e jsem ho nepotlač ila, ný brž pokaž dé
vě domě zapomně la. To pak sice znamená , ž e nemů ž u mít
PTSD (což ale bohuž el nesouhlasí), ale zase jsem s ním nikdy
nechtě la nic mít. To je taky ně co! Nemohlo by to bý t nakonec
tak, ž e hypererosií trpí on? Kdo mne navště voval na všech
mý ch pracovištích, kdo znovu a znovu hledal kontakt ke mně
a organizoval setká ní? Využ íval lidi, jen abych přišla do jeho
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chal sledovat? Přepadení s helikopté rou, nedovolená hypnó za
s Axelem? Byl dokonce u mé operace. Kdo? Ano, vž dycky jen
on. A nakonec se pokouší to hodit na mne? Hypererosii, kterou jsem na rozdíl od ně j nikdy nemě la? Ten neurolog není jen
špatný doktor, ale taky hajzl... Nikdy se neptá m, jak si to
všechno, ty lž i a pomluvy, vů bec mů ž ou dovolit. Neptá m se,
protož e zná m odpově ď ... Byla jsem traumatizovaná a takoví
lidé se nebrá ní. Proč taky, co prodě lá vají, je mnohem horší,
než to má lo, co si o nich vymysleli druzí.
Byl jsem tak svatý, až mne mě li za zloč ince.
Sonka
Celou noc jsem nespala, přemý šlela jsem. Napadlo mne, ž e
označ ení psychoanalytik je špatné . A pokud ne, pak se nikdy
nemohlo vztahovat na freudiá na, ten nikdy mý m psychoanalytikem nebyl. Tady ně co velice smrdí! Pokud by ale mě lo mínit
freudiá na, pak to znamená , ž e se freudiá n stal mý m psychoanalytikem nedovolený m způ sobem.
Vů l.
Byli jsme s Ester na bleším trhu v Keferloh a já si koupila
moc krá sné ho plyšové ho psa. Vede se mi líp, ale byla jsem docela pě kně dole...
Chci 14 let přesvě dč it svě t, ž e má m PTSD, a když už je to tak
daleko, musím si přiznat, ž e to vlastně vů bec nechci, protož e
z předč asné ho dů chodu bych nemohla ž ít. Žaloba bude vzata
zpě t, o jednu starost mé ně ...
Svoboda je víc, než lé pe vydě lá vat.

1100 Kdybych mě la ně jaké ho nepřítele, má m přece tu Eve... Ať z té
udě lá blá zna, ale tak, abych se to dozvě dě la, abych z toho taky
ně co mě la. Vlastně mi to už jednou řekl: >> Té Eve se nevede
dobře... To je fajn...
Čtu knihy k té matu hypererosie a nemů ž u se v nich najít, jak
taky... Ale mnohé freudiá novy rysy, ty vypadají velice podobně , jako v tě ch knihá ch. Například, jak všechny mé lidi
přetá hl na svou stranu pomocí lž í. Nebo sliby? Koupil je?
Například Corinna, přece jsme byly kamará dky. A co jsem s ní
byla u Řeka, kde byl taky freudiá n, už se mnou nemluví. Je to
už pů ldruhé ho roku. Proč ti lidi zmizí z mé ho ž ivota poté , co
pro freudiá na ně co udě lali? Ten je velice nemocný...
Druhé nikdy nezmě níš, změ nit mů ž eš sebe.
Takž e pojď me na to, chci: >> Chci víc pě stovat sport a modelovat. A nechci už nikoho v životě potřebovat.
Sochař ina je umě ní volné ho prostoru.
Umě ní je a zů stane ně co nezvyklé ho.
Saša se teď v telefonu ani nenamá hal mi nalhá vat, ž e se ještě
uvidíme... >> Tak se mě j, byla jeho slova, ač koli jsem mu vylíč ila svou situaci. Takž e zase mlč et – je to jistě jší. Přitom
jsem to byla já , kdo vž dycky říkal, chtě la bych ž ít tak, abych
mohla o všem mluvit. No ano, tak zlé to taky není... Zlepšuje
se to... Ale musím všechno, co se mi přihodilo, zesmě šnit... To
pro mne není problé m...
Jako muž a umě lec mů ž eš bý t blá zen.
Jako ž ena a umě lkyně ne...

Lidé kolem mne mi připisují vlastnosti, které nemá m, a to jen
proto, aby si mohli ̌ríct, té není škoda...
Zatím jsem skuteč ně mě la co dě lat jen s lidmi bez charakteru...
Ale nemít charakter je ostuda...
Zavolala jsem tomu volovi doktorovi, kvů li té pozná mce v posudku...
>> Ach, to ale to špatně pochopila, byla jeho odpově ď .
Byla jsem se s Markem najíst, bylo to super... Je to milý
chlap... Vyprá vě la jsem mu nejnově jší udá losti a on taky:
>> Marku, mě to všechno už nudí...
Když jsem přišla domů , zase jsem myslela na to, ž e freudiá n
byl také při tom več eru ve třech. Spím se dvě ma muž i a freudiá n je u toho? Proto chtě l Axel tehdy za sex s ná mi zaplatit.
Proto mi říkal dě vko, protož e R. mezi štamgasty vyklá dal, ž e
jsem šlapala chodník. Ani k sexu nemohl přijít sá m? Když
Axel ně kdy přišel sá m, nejradě ji by to zapřel. A při tom
več eru ve třech se mi zdá lo, ž e ně kdo říká : Já chci taky,
a Saša pak odešel, asi se v kuchyni bavil s freudiá nem o tom,
jestli se ná hodou oba, on a Axel, nezblá znili. A já , v hluboké
hypnó ze, jsem i na tohle zapomně la... Sviň á rna, nikdy jsem
nechtě la, aby mne Axel hypnotizoval, ten kriminá lník.
Sedím už skoro 24 hodiny před televizí a sleduju rukojmí
v Rusku. Jak se ty obrazy podobají, ty v mé hlavě poté , co
jsem opustila Kašmír a ty, které vidím teď ... Tak jsem taky
musela vypadat. Neradovat se z přež ití, ale reagovat šokem...
Také jsem v Delhi prchala před ž urnalisty, kteří se mne chtě li
vyptá vat na situaci v Kašmíru... A pak dvaná ct hodin plá č e...
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1102 bez citu... v šoku. Potom ú tě k do Mnichova, pak vyč erpaná
v nemocnici. Marně hledá m ně jaký svě tlý bod... Ne, nebyl
tam. Byla jsem sama. A to deset let. R. vž dycky ̌ríkal:
>>Tak zlé to nebylo... a tím to pro ně j bylo vyřízené ...
Já dostala PTSD. Ne, nebylo to tak zlé , sice jsem se bá la
o ž ivot, Srinagar byl plný uprchlíků z hor, kaž dý den jich
přibý valo, v noci jsem kvů li střelbě nemohla spá t. Chlad a má
bolestivá zá da, a on ̌rekl: >>Tak zlé to nebylo. Ano, tím lepší
byla bandž a, kterou v Kašmíru mohl dostat tak levně a kouřil
po kilech.
Šťastní ti, kdo nic neč ekají, nemohou bý t zklamá ni.
Asi se zase přestě huju, tady v domě je to levně jší...
Abys dosá hl své ho cíle, utíkej opač ný m smě rem.
Trošku se bojím, ž e přijdu o peníze ... tě ch 1100 € kauce...
Člově k není svobodný, má -li prá zdnou peně ž enku.
Už je zase 15. zá ří, mů j osudový den... A souhlasí to... Zjistila
jsem, jak to souvisí – esoterika a „pravice“. Hugo Stamm mi
pomohl... A potom, k več eru, se mi otevřely oč i.
Pravdě podobně jsem ve vztahu ke freudiá novi propadla stockholmské mu syndromu. Když jsem si všimla, ž e stojí za všemi
tě mi represá liemi, zamilovala jsem se do ně j, namísto abych
jej zač ala nená vidě t. Díky bohu na to jdu s „hlubinnou psychologií“ a ne srdcem. A co z toho vzejde? Škoda č asu.
Dr. dr. v Rosenbergu je špatný psycholog, jinak by to poznal.
Teď odešlu vý pově ď , znovu objedná m stě hová ky.
Byla jsem u nové ho neurologa...
Trochu jsem mu vyprá vě la a on se zeptal:

>> Je to všechno pravda?
Ach, jak mi chybí ty č asy, kdy jsem byla veselá a myslela si,
ž e mne nic nevyvede z klidu... Kdy jsem si myslela, ž e mů ž u
mluvit o všem.
Nemluv o sobě jako o chudá kovi,
protož e se nesplnily tvé sny.
Opravdový chudá k je jen ten, kdo nikdy nesnil
Mů j ž ivot se změ nil. Už se tak č asto nesmě ju, neraduji se tak
č asto ze svobody. Přesto, kdybych mohla, nemě nila bych to za
svů j starý ž ivot. Bylo to snad takhle? R., kdyby zjistil, ž e jsem
bě hem své prá ce na jeho knize Indie dostala svů j PTSD, pak
by na ně j došlo, protož e by se jednalo o pracovní ú raz a musel
by mi platit?
Přestě hovala jsem se a bydlím ve třetím patře... Dozvě dě la
jsem se, ž e kamna jsou tady plná azbestu. To zrovna nepotě ší... Co všechno ještě musím zaž ít? Vede se mi velice
špatně , až na ty velké kusy jsem všechno stě hovala sama.
Nikdo mi nepomů ž e... Jediná radost je Ester... Vč era jsme se
zase, jako kaž dou nedě li, byly najíst. Má m ji rá da a ona mne
Jsem utahaná z toho stě hová ní. Myslím na to, co freudiá n
tuhle říkal: >> Od nyně jška nebudeš muset už nic nosit...
Vý smě ch!
Opravdový vě dec nesmí svý m teoriím vě ř it.
Saša se ozval a navštívil ná s na blešá ku... Strá vila jsem s ním
moc krá snou nedě li. A než na to zapomenu: Byla jsem proto
zná silně na, protož e pokud přece má m PTSD, tak z imaginá rního zná silně ní a ne z Kašmíru. Myslím, ž e freudiá n pořá d
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1104 ještě chodí k R.
Vč era v noci podivný telefoná t... Ně kdo šeptal mé jmé no...
Všechno naznač uje, ž e ně kdo zkouší, jak daleko zajdu. Nebo,
jiný mi slovy, tady je zakopá n pes. Kdybych freudiá novi ně co
řekla, například: >> Kdy si mne vezmeš, nebo od ně j chtě la
ně co, co mi slíbil, pak by ̌rekl: >> Já o tobě nikdy nechtě l nic
vě dě t, nech mne na pokoji.
Musím totiž dě lat to, co dě lá m už č tyři roky nebo pořá d.
Freudiá na ignorovat.
Stá ř í je jako vlna v moř i.
Kdo se jí nechá né st, plave nahoř e,
kdo se jí vzpírá , potopí se.
Je krá sný podzim... Pronajmout byt nahoře bude stá t ještě pá r
nepříjemností, ale co má bý t... Kauci má m zpá tky... Zjiš̌tuji,
ž e jsem š̌tastná ... Šťastná bez muž e, není to krá sné ? Jde to...
Život č lově ku přece jen nabízí leccos, i když ž ije sá m...
A freudiá n?
Smě šné . Nikdy jsem ho neznala...
Dnes v noci jsem R. vynadala do nácků.
Jedna z mož ností,
jak uniknout kaž dodennímu stresu,
je nevstá vat.
Mnohdy se ptá vá m, zda freudiá na nená vidím. Ne, natolik
jsem ho nemilovala, abych jej musela nená vidě t. Leckdy
s ním soucítím. Jak jej společ nost vychovala, ž e nedodrž í to,
co jednou ̌rekl..? Ale psychopati se poznají podle toho, ž e jako
poslední zbraň se pokoušejí vzbudit soucit. To mají všichni
společ né .

Už delší dobu mne obtě ž uje soused nade mnou... Pravdě po1105
dobně má uprostřed pokoje stá t lednič ku, která se zapíná
kaž dou 22. minutu... Na laminá tové podlaze to rá musí, až mi
pokaž dé mrzne krev v ž ilá ch. Domovní sprá va přislíbila
pomoc, ale nic se nedě je. Pomalu ztrá cím rozum, je to psychoteror, nevím, jak to má m vydrž et... Když jsem u souseda
byla a prosila jej, struč ně a jasně mi ̌rekl:
>> Já na vá s ohled brá t nebudu... To bolelo... Pomalu na mne
nebere ohled nikdo... Co jsem zač ? Ten soused je Rus, má m
ho upozornit, ž e není ká po v gulagu?
Když jsem dnes byla venku – vlastně vychá zím jen, abych to
neslyšela – dostala jsem ná pad. Když se freudiá n od R.
dozvě dě l, co ten mi udě lal v Kašmíru, nejpozdě ji potom
musel stá t na mé straně ... Ale nestá l... Z jeho strany represá lie
vů č i mé osobě nikdy nepřestaly... Člově k si jen musí představit tu drzost, jde s Axelem do mé ho bytu, aniž bych o tom já
vě dě la, a pozoruje Axela, jak mne nedovoleně hypnotizuje...
Jsem svlé knuta donaha a Axel mne škrtí, až má lem zemřu.
Oba se kvů li mně há dají, z mý ch ach tak má lo přá tel udě lá mé
nepřá tele... A on sá m? Říká , ž e prová dí analý zu, přitom jen
nič í mé sociá lní prostředí.
Už jsou zase vá noce, rá da bych zase zaž ila pů lnoč ní
v Jakubovi...
Propady se dají ještě prohlubovat. Nemluvím o vá nocích, to
zná m... Bý t o vá nocích sama mi mezitím přestalo vadit. Ale
ten teror seshora. Lednič ka u souseda se pořá d ještě zapíná
nebo vypíná , nevím... Ale pokaž dé je to zvuk, který mnou
proniká až do morku kostí... Z domovní sprá vy mi řekli:
>> Byli jsme tam, žá dná lednič ka tam nestojí.
Pro mne ale je to nesnesitelné , budu se zase stě hovat... Takhle
ž ít nemů ž u... Už to sná ším dva mě síce a je to jako v gulagu.

1106 Psychický teror... Často si myslím, kdybych byla mrtvá , takové starosti bych nemě la. V noci se pořá d probouzím, přes
den sebou trhá m, a to kaž dý ch 22 minut a 24 hodin denně .
Má m pocit, ž e mi krev mrzne v ž ilá ch pokaž dé , když se ozve
ten zvuk. Prosím v duchu všechny lidi, kteří mne kdysi mě li
rá di nebo pro které jsem ně co udě lala: Pomozte mi, jdu ke
dnu. Od té milostné šílenosti skuteč ně nemá m nikoho... Dokonce Rita ̌rekla: >> No ano, o ně m jsi pořá d mluvila...
Ano, jak taky, tak č asto se objevuje v mé m ž ivotě a já o ně m
nemá m mluvit? Takž e konč ím i s Ritou.
Všude vá noč ní ná lada... Bolí mě zub... Jsem sama, shora ty
zvuky... DO PRDELE...
Saša slíbil, ž e se rozhlé dne po ně jaké m bytě pro mne.
V Indické m oceá nu došlo ke katastrofě ... Obrovská vlna
splá chla spoustu obě tí z pobřež í do moře – a co dě lají Češi?
Představují si, jak by to bylo krá sné , kdyby tam byl na dovolené Havel s chotí. Je tam Karel Gott a mnozí se radují, ž e se
mu ně co stane. Fuj, takový ná rod! Už tam nechci, ani na
ná vště vu. Ale když už jsou tak zlí, mů ž u bý t taky taková a radovat se, ž e se tam tomu nelidovi ně co stane, pokud tam je.
Kaž dý ná rod má tu naivní př edstavu,
ž e je nejlepším bož ím ná padem.
Sama a ty zvuky seshora... DO PRDELE...
Bojím se o sebe... Hlá sí se flashback, nespím.
Zdá ní vlá dne svě tu a spravedlnost se objevuje jen na divadle.
Má m trošku nadě je, protož e jsem domovní sprá vě napsala
dopis, ž e trpím traumatem a zvuky shora mi ho připomínají...

K tomu ta strašná potopa, je to horší než vá lka. A freudiá n
řekl, ž e vá lka v Irá ku je poslední, kterou strá vím sama... Jeho
sliby... Škoda toho č asu, po který jsem je poslouchala.
Vá lka je masakrová ním lidí,
kteř í se neznají, ve prospě ch lidí, kteř í se znají,
ale nemasakrují.
Je to jeden z nejsmutně jších Silvestrů , které musím zaž ít...
Je to hrozné , 140 000 mrtvý ch a spousta pohřešovaný ch.
Markus ale zavolal, ach ano, dostala jsem jen jednu jedinou
vá noč ní pohlednici... Takž e to bude rok jako minulý, mož ná
o ně co má lo hezč í? Bez přá tel? Jen se sebou samotnou...
Musím bý t sama sobě tou nejlepší přítelkyní. A brá nit se proti
ž ivotu, jaký si pro mne vymysleli jiní – není to jediný skutek,
jediná svoboda, která zbý vá nevinné mu viníkovi?
Má te př íliš velký talent, mě la byste z jej mé ně využ ívat.
A ten rachot seshora pokrač uje. Brzy se zblá zním. Bylo by
třeba si zjistit, zda je to pomluva, ̌ríkat o ně kom, ž e má milostné bludy, je pedofilní nebo kurva. To bych rá da vě dě la,
pak bych taky chtě la vě dě t, jak hluboko je v tom bahně ten
samozvaný psychoanalytik, totiž freudiá n, zda se ještě dostane
ven bez cizí pomoci...
S blbostí jsem nikdy nevychá zel dobř e.
Sonka
Pokud je opravdu tím samozvaný m analytikem, co analyzuje?
Emigraci, neexistující pedofilní sklony? Nebo proč se znovu
a znovu potká vá m s muž i, kteří nemají ujasně nou svou sexua-
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1108 litu? Jsou přihřá tí, bi nebo transsexuá lové ? Má snad také
v tomto smě ru podobné problé my? Má lem bych tenhle odstavec vymazala... Není to taky naprosto šílené , ně co takové ho
se jen domnívat... To je jedno, nechá m to tam.
Člově k a jeho image, to jsou dvě rů zné vě ci.
Dostá t své mu image je zatraceně tě ž ké .
Moshammer byl zavraž dě n, škoda ho... Že jsou homosexuá lové č asto zabíjeni přihřá tý mi, to už vím... Problé m je, ž e
se muž i nepřiznají ke svý m sklonů m. Jsem si jistá , tak to
bude...
Rá da bych šla na prochá zku, ale nemá m se rá da a jsem zvyklá
si na prochá zká ch hezky popovídat. Jenž e teď jsem tak hotová , ž e se nemů ž u bavit sama se sebou. Zdá lo se mi o mé m
otci. Byl velice veselý a srozumě ný s tím, co dě lá m. Řekla
jsem mu, ž e Bruno a Hermína (ve snu se jmenovala Marie) se
rozešli. Zeptal se mne: >> Zavolá š mu? >> Ano, odpově dě la
jsem. Ale moc radost z toho nemá š, řekl. >> To je pravda,
vadí mi ta spousta peně z. >> Ať má č lově k kolik chce, nikdy to
nestač í. >> To je pravda, ale on má příliš mnoho... Vysvě tlila
jsem mu to. Nato otec ̌rekl: >> Tomu rozumím, velice dobře.
A protož e v noci kvů li tomu rachotu nemů ž u spá t, lehla jsem
si ještě odpoledne a co se mi zdá lo? O freudiá nově má mě ...
Krá sný sen. Mluvila za ně j a poprosila mne, abych mu byla
dobrou ž enou.
Dnes na den přesně je tomu deset let, co jsem se rozvedla. No
a? Zapomeň na ty svině , na všechny!!! A já na ně zapomně la!!! Vlastně jsem už ž á dný deník psá t nechtě la, mož ná
tím psaním ještě víc zabředá m do emocí? Ale je to ambivalentní, jednou se mi vede hů ře, jindy lé pe. Bush chce vpocho-
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dovat do írá nu, tady to má me – to je ambivalentní... A byť
jsem proti Bushově taž ení, zabrá nit mu stejně nemů ž u. A tak
zase myslím na slib, který mi dal freudiá n: >> Irá cká vá lka je
poslední, kterou zažívá š sama...
Zdá lo se mi, ž e mi freudiá n přece jen daroval č ajovnu. Byla
jsem v ní, šla od místnosti k místnosti, bylo to ná dherné ... Jo
houby, probudila jsem se v tom hororové m apartmá nu.
Kaž dý ch 22 minut mi zamrzá krev v ž ilá ch, celou noc buším
do stropu, je to hrozné ... To vě č né vyrušová ní ze spá nku je
taky své ho druhu ublíž ení na tě le. A ty vě č né lž i o mně jsou
chybný psychologický zá krok...
Chytř ejší ustupuje tak dlouho, až je z ně j ten hloupě jší.
Zavolala jsem Gisele a ̌rekla jí: >> Jsi tlustá svině a R. jsi
celé roky kryla, když mne tyranizoval. Přirozeně řekla, ž e to
nevě dě la... Pak jsem jí ̌rekla: >> Nikdy jsem s tebou
netelefonovala a polož ila jsem... Tenkrá t ten telefoná t s ní
zapřel i její muž ... >> Ty jsi s Giselou nikdy netelefonovala.
Tak proč ne já , teď ? Muž Gisely šel dokonce tak daleko, ž e mi
přímo z poštovní schrá nky ukradl vyú č tová ní za telefon z toho
mě síce, kdy jsem s Giselou telefonovala, zatloukal, takový
mě li strach!
Mů j citá t:
Špatné manž elství je zá rukou lepších č asů po rozvodu.
Ještě jeden:
Krá sa proti blbosti neochrá ní.

1110 Vě dě la jsem to... Anonym je zpá tky... Odpoledne o pů l druhé ,
jako dřív, není slyšet vů bec nic. Zavolal Achim Stredak, bylo
hezké , si s ním popovídat... Jana se ohlá sila o vá nocích, řekl,
ale velice brzy polož ila – ú dajně . Zda potřebuje pomoc, zeptal
se mne... >> Byla opilá ?, odpově dě la jsem otá zkou.
Inu, jak taky, já šest let nebyla v Praze, bá la jsem se, ž e se mi
ně co stane, když tam pojedu, a on se mě ptá ? Ona by mi nikdy
nepomohla, kdybych kvů li pomluvá m skonč ila ve vě zení...
Je to komický pocit, když nemů ž u jet do mé ho rodné ho mě sta.
Čtu „Lieblingsgeschichten“ (Eugen Sorg: Lieblingsgeschichten) a nachá zím v nich freudiá na. Skupinové myšlení, nikdy
jsem dav nemohla vystá t. A tady, u VPM, byli lidi celé roky
zá vislí na skupině ... Pak to získalo takovou vlastní dynamiku,
jsem si jistá , ž e ten nesmysl existuje dá l, i poté , co se ú dajně
rozpustili... A když je ně kdo „spolkový typ“, zů stane jím celý
ž ivot. Tak se označ il sá m.
Zdá lo se mi, ž e jsem freudiá novi od plic ̌rekla svů j ná zor...
Bylo by to hezké , kdybych to mohla udě lat doopravdy. Dnes
je taky poslední den, kdy slyším onen zvuk, naposledy,
doufá m... V pá tek tady byl pan Cussack, dokonce se ž enou...
Zase to slyšeli, doufá m ve zlepšení, pak budu zase moci ž ít
jako normá lní č lově k. Krá sně jší dá rek k Valentý nu jsem si nemohla přá t. Pan Cussack je z domovní sprá vy.
Spousta lidí se odnauč ila jíst, doká ž í už jen polykat.
Myslela jsem, ž e už nemá m ž á dné otá zky, ale poté , co jsem
přeč etla kníž ku o „Milá č cích“ (Lieblinge), přišly odpově di, se
který mi jsem už nepoč ítala. Tak tedy: Skuteč ně jsem byla
zařazena mezi potenciá lní protivníky a s tě mi dě lají lidi
z VPM krá tký proces. Kdo není s nimi, je proti nim. Takž e

štvaná zvě ř... PTS. Bohuž el o nich kolem mne skoro nikdo nic 1111
nevě dě l. Ví se, kdo jsou to scientologové , ale ž e jim je psychosekta VPM velice podobná a k tomu velice pravič á cká , to
nevě dě l nikdo. A ž e se rozpustili, tomu nikdy neuvě řím. Tedy
facit: Freudiá n už nikdy nepřijde, jen se mu podařilo mne
škrtnout z č erné ho seznamu protivníků ... A za to mu dě kuji...
A nechci jej už nikdy vidě t...
Jsou lidé ,
kteř í se té ž vnitř ně odívají tak,
jak př ikazuje mó da.
Koupila jsem si novou vá hu a dostala šok – 90 kilo! Na té
staré jsem vž dycky mě la okolo 75 kg. Hledá se dá l příč ina
zvuku, už od vá noc, a pořá d nic. Pomalu šílím, je to zlé ,
mož ná proto jsem tak tlustá , protož e si dopřá vá m všeho, jen
aby se mi vedlo lé pe.
Z toho zvuku jsem nemocná . Je to tak, jako kdyby si ně kdo
jen dě lal z mne legraci...
Přitom vidím, ž e se snaž í, přesto nenašli nic.
Pro mnohé je ně kdo pravič á k,
už když chodí vč as do prá ce.
A levič á k, má -li zamě stnanou ž enu.
Zvuk je pryč ! Jedna ná jemnice mě la starou lednič ku a ta tak
rachotila! A bylo to slyšet přes tři poschodí... Takž e jsem se
omluvila Rusovi nade mnou.
Zač íná m nový ž ivot, bez toho zvuku... A rá no to budou dva
roky, co jsem naposledy ně koho objala... Sex je pro mne cizí
slovo. Zů staly mi dvě zá liby – hubnutí a kanasta.

1112 Taky dobře. Jsou velikonoce, jsem trochu smutná , melancholická . Jedna kníž ka, kterou jsem si objednala u E-bay,
nepřišla. Jen podě laná pohlednice od té bestie...
Život je přece jen krá sný, zajímavý a přiná ší neustá le ně co nové ho. Například jsem se před ně kolika dny ptala, proč nepostrá dá m nikoho z doby mé ho ž ivota s bestií, chybí mi jen
rodič e, ti ale bohuž el zemřeli, tak č i onak. Ten blbec Detlef si
myslel, ž e od nich ně co chci. Všichni se mý lili. A jak to souvisí? Všichni spolupracovali s tím padouchem, jen prá vě
rodič e ne. Mož ná ani Saša, ale ten mi taky nechybí. Nic, co
má ně co společ né ho s tou bestií, mi nechybí. Telefonovala
jsem s Markem a moc se nasmá la, protož e:
>> Proti Michaelu Jacksonovi byl zahá jen proces kvů li pedofilii.
Pedofilie je ú dajně nevylé č itelná , tahle té ze je nová , doposud
se lé kaři vž dycky pokoušeli lé č it lidi, kteří zneuž ívali dě ti...
Tak jsem Markovi vyprá vě la, ž e kdybych mě la bý t pedofilní,
musela bych se už dá vno znovu na ně koho vrhnout... A ti lidi,
kteří tomu vě řili, ti mi mů ž ou bý t ukradení. A o dě dictví jsem
taky nikdy neusilovala... To vě dí nejlé pe ti, kteří tuhle pově st
vypustili do svě ta. Já taky vím, kde by mohl bý t zakopaný
pes. Bojovala jsem na špatné frontě a byla zařazena mezi PTS
a všechny represá lie proti mé osobě mne mě ly odvá dě t od kritiky VPM... Jako noviná řka jsem byla možný protivník.
Svobodě tisku je tř eba se uč it.
Ne vž dy je snadné ji uné st, zejmé na ze strany
kritizovaný ch ne.
Jsou lidi, kteří by Olega rá di vidě li na šibenici za to, jak v 50.
letech vě noval komunismu celý ž ivot. V mnohý ch č te-

ná řský ch dopisech č eský ch novin mu ̌ríkají „komunistická
kurva“.
Odpoledne se mi zase zdá lo o freudiá novi, zvlá štní ale bylo,
ž e mě l tvá ř mé nové zná mosti z kanasty... Jmenuje se Robert
a je ze Švý carska, uvidíme, co z toho bude...
Mů j ná zor na analý zu? Žá dná to nebyla, ale pokud ano, pak
špatně udě laná . Škoda, ž e se freudiá n nehlá sí, mohla jsem mu
říct, jak zpackaná jeho analý za byla. Ten udě lal tolik chyb, až
to není hezké . Mož ná dokonce víc, než Axel, který stejně
dě lal, co pan psycholog nařídil. Myslím č asto na mé ho oblíbené ho neurologa, který ̌rekl, ž e freudiá ni do svý ch analý z míchají lá sku... Taková křeč ... A taky, ž e vyhraju já a ne oni!!! To
taky ̌ríkal.
Kdo chce vyhrá t bitvu, musí se považ ovat za vítě ze.
Prohrá t bitvu mů ž e i ten, kdo se považ uje za vítě ze,
ale nikdy ji nevyhraje, kdo se považ uje za poraž ence.
... V souvislosti s VPM se znovu a znovu vynořuje otá zka, jak
se inteligentní a vzdě laní lidé mohou fixovat na postavu vů dce
a nechat spoutat ú zký m korzetem skupiny. Existenč ní strach,
psychické krize, dezorientace, ná boženské nebo spirituá lní deficity, chybě jící pocit bezpeč í atd. vedou k hledá ní skupiny,
která nabízí ideologická vodítka, jasné ná vody a přesvě dč ivé
odpově di na nalé havé otá zky. Zkušenosti s jiný mi takový mi
uskupeními ukazují, že vysoký inteligenč ní kvocient a akademický titul ani v nejmenším nechrá ní před podlehnutím zpě vu
siré n sekt a zvlá štních společ enství . Rozhodující jsou ve skuteč nosti struktura osobnosti, psychická stabilita a momentá lní
rozpoložení...
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1114 Zase jednou jsem mě la sex... A vů bec jsem nevě dě la, ž e mi
tak chybí, bylo to moc krá sné ...
Čtu Stamma, je moc dobrý... Před deseti lety, když se mnou
Axel dě lal tu blbou hypnoterapii, mi udě lil posthypnotický
příkaz, mě la jsem jet do Schaffhausenu ve Švý carsku...
Splnila jsem ho, s tím, ž e jsem spala v hotelu, který mi jmenoval. Teprve teď vím, proč to tak bylo. Stamm pochá zí ze
Schaffhausenu, mě la jsem v hypnó ze přiznat, ž e ho zná m,
nejvě tšího nepřítele VPM. Je mi taky až teď jasné , proč tehdy
R. rozšlapal ty kníž ky scientologů ... Chtě l tím naznač it, ž e se
jako potenciá lní nepřítel VPM má m bá t o svů j ž ivot? To se ale
sekl, o VPM jsem poprvé slyšela v poslední hodině terapie s
freudiá nem. A ž e mne varovala dokonce Irena, abych je
neč etla, ty kritické knihy o scientolozích. Ne, jsou ti lidi idioti.
Díky bohu s nimi už nemá m nic společ né ho...
A kdybych skuteč ně mě la bý t kurva, pak se ušpinili se mnou,
přece se mnou celé roky byli přá telé , případně ž enatí!
Jediný pokrok v lá sce za posledních
6000 let je ta cigareta potom.
Byla jsem v Memmingenu – setkat se s Robertem, kromě dobré ho pocitu a strachu z AIDS to ale nepřineslo nic. Ale přece,
a sice ně co negativního. Pořá d jsem si myslela, ž e když se
s ně ký m vyspím, dostanu z hlavy freudiá na. Stal se opak,
má m velikou chuť mu zavolat.
Kdo chce zabít psa, obviní ho ze vztekliny.

POSLEDNÍ ROZHOVOR
Ty dny, kdy nemá m ž á dné termíny a mů ž u jen tak lenošit, jsou
tak krá sné , ž e si jiný ž ivot ani neumím představit... Jsem dost
silná na to, abych ̌rekla, ž e nechci ž á dný vztah... Prostě si
už ívá m...
Tak, a zavolala jsem freudiá novi! Vyprá vě la jsem mu, ž e má m
strach to udě lat, protož e se potom vž dycky ně co stane.
Řekl: >> Nemusíš se bá t. A přemluvil mne na kafe... zítra se
uvidíme... Povím mu, ž e to má bý t poslední rozhovor... Když
se zeptá , proč , ̌ríká m: >> Ti v Rosenbergu chtě li vidě t, že jsem
se do tebe zamilovala jako do psychologa... Všechno žvá st,
pravdě podobně jsem tě milovala od toho setká ní v Hongkongu. Proč vlastně nevě dí, že jsou psychologové bezmocní
vů č i lá sce jaké hokoli druhu? A ty jsi nebyl schopen jim říct, že
je mi jedno, zda jsi nebo nejsi psycholog?
>> Odkud to víš? To jsi ně kde č etla?, slyším ho říct.
>> Ne, ale skuteč ně ne... Má m ti říct příklad?
>> Ano, prosím.
>> Ta bestie jednou přišla domů po termínu pro noviny,
s Tobiasem a řekla: Nikdo se nemů že nechat rozvé st, když to
ten druhý nechce. Cože, zeptala jsem se. Ano, ten opouště ný
už najde cestu, jak to udě lat... Řekneš mi, jakou? Ne, ale
opravdu ne, řekl tehdy R. Pak si s tím nemů žu nic poč ít... A
vidíš, já se rozvé st nechala, protože miluju život, především
život bez ně j. A vidíš, psychologové to nevzdá vají, jsem rozvedená deset let a udě lali ze mne erotomanku? Jen proto, že
jsem tě milovala, aniž bych za to ně co chtě la? Ještě další
příklady?
>> Ano.
>> Bě hem té hodiny ve třech jste oba pů sobili upjatě , neskuteč ně a smě šně . To bylo taky z toho dů vodu. Já naproti tomu
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1116 byla opravdová , řekla jsem, že tě miluju, no a?
Proč bych to neudě lala, co už mů žu ztratit? Žiju svů j život dá l
i bez tebe, vím, že kdybys mne také miloval, přišel bys, tady by
nic nezmohl žá dný spolek, žá dný psycholog... A že jsi mne miloval, to už vím, jinak by ta palba na mne nebyla tak mega
veliká ... Ještě ně co: Tvoje prachy jsou mi tak lhostejné ...
Tak nebo ně jak podobně pak naše setká ní skuteč ně probě hlo...
Zeptal se mne, jak se mi vede.
>> Má lem bych odpově dě la SUPER... Já
>> Na tom nic není, když se ně komu vede super, řekl.
Tak č asto si troufá m zač ínat znovu,
jako bych mě la př ed sebou deset ž ivotů .
Ještě řekl, ž e dobrý psycholog by doká zal tu lá sku z hlavy dostat. Na to jsem odpově dě la: >> Ne, to by nedoká zal ani
dobrý.
>> Ale ně co se mě ní... Freudiá n
>> No jasně , hormony... myslíš, když odpadne pyj nebo tak
ně co?
Rozesmá li jsme se. Další schů zku už jsme si nedomluvili,
taky dobře. Jeho pozdrav byl přehnaně hlasitý... Potřeboval
získat odvahu pro poslední bitvu?
>> V telefonu jsi ně co vyprá vě la o milostný ch bludech, co to
přesně je? Freudiá n
>> To je tak, jako kdybych tě bombardovala dopisy a telefoná ty, nechala tě sledovat a taková křeč .
>> A dě lala jsi to? To jsi nikdy nedě lala! Freudiá n
>> Psali to o mně v soudní zprá vě , já ji vzala a hodila do
koše.
>> To je ale legrač ní, teď by se nechalo ně co udě lat,
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když o č lově ku stojí ně co takové ho v soudní zprá vě ... Nevím
ani, co to je. Freudiá n
>> Ach, myslíš, že teď bych to mohla beztrestně dě lat nebo
co? Já
>> Ano.
>> Dokonce jsem zavolala své mu staré mu psychologovi, víš,
tomu příjemné mu, co je v dů chodu.
>> A co ten říkal? Freudiá n
>> Ještě to nese rukopis Rosenbergu. To ale nebylo všechno...
O pů l roku pozdě ji jsem potřebovala tablety, šla jsem k jednomu psychologovi poblíž. ten mi řekl, že mne nezná , kde jsem
prý byla předtím. Řekla jsem, ať si vyžá dá papíry
z Rosenbergu, tam přece urč ili, že má m PTSD.
>> A co přišlo?
>> Že má m hemeroidy prvního stupně .
>> Co jsi řekla potom? Freudiá n
>> Zbabě lci. Ještě jsem předpoklá dala, že jsi na klinice.
>> To bych taky udě lal.
Když tenkrá t přišel ten posudek z Rosenbergu, zeptal se mě
ten nový doktor, jak si to vysvě tlím, ̌rekl doslova, mů ž ete mi
to vysvě tlit jednou vě tou? Ano, zkusím to. Funguje tam parta
z VPM a já jsem noviná řka. To nejde dohromady, řekl. Ne, ne
doopravdy. Vy jste tam ale byla třikrá t, vyprá vě la jste, co
o vá s napsali dřív? Ach, to byly všechno kecy, co napsali, já
mě la jednoho velice dobré ho neurologa, spolu jsme se tomu
jen smá li... Šel do dů chodu a jeho ná sledovník z toho udě lal,
ž e jsem nemocná lá skou...
Rozumím... Přijď te, kdykoli budete ně co potřebovat.

>> A ty tablety jsi dostala? Freudiá n

1118 >> Ano, taky mi okamžitě vě řil mů j PTSD. Jak taky jinak, že
to má m, vím nejlíp.
>> Co dě lá tvoje psaní, potřebovalo by trochu zredigovat...
Freudiá n
>> Ach tak, myslíš, zda chci, aby to bylo zveřejně no?
>> Ano, to myslím. Freudiá n
>> Ne, nemá m zá jem, memoá ry by mě l psá t, kdo už nemá co
ztratit.
>> To je pravda. Od koho to je? Freudiá n
>> Nevím, ně kde jsem to č etla.
Přišel snad jen proto, aby se mne zeptal, zda to chci zveřejnit?
Laciné , to jsem mu mohla ̌ríct i do telefonu, ž e to nechci. Musela jsem myslet na to, co jednou ̌rekl Saša:
>> Zeptej se ho, kolik ti zaplatí, abys to neuveřejnila!
Autobiografii ztratí č lově k obvykle i zbytek př á tel.
Vyprá vě la jsem o pozorová ních, která jsem uč inila před svý m
č asem v Rosenbergu.
>> Například bylo docela komické , když za mnou ten padouch z balkó nu volal: Nechoď tam, mohlo by se ti stá t, že
odtamtud nevyjdeš živá ...
>> No ano, tak zcestné to není, co se tý č e vě cí, jaké se
odehrá vají na psychiatrii... Freudiá n
>> No jasně , jenže já v tu chvíli vů bec nevě dě la, kam pů jdu...
Teprve o pů l hodiny pozdě ji mne lé kařka poslala k vá m. Ta
vě c byla dohodnutá , lé kařka vě dě la, oč jde, zrovna tak ta
bestie, ty jsi to vě dě l, jen já ne. Ty jsi byl taky u té lé kařky,
když jsem tam byla já , sestra zavřela dveře k č eká rně , abych tě
nevidě la.
>> Nechá pu... Freudiá n
>> To mne taky neudivuje, ̌ríká m ti jen vý sledky mé prá ce,

která trvala mě síce nebo dokonce roky. Zase modeluju.
>> A co? Modelovala jsi zase také mne? Freudiá n
>> Ano, ale nemě lo to smysl, vychá zejí mi z toho jen samí
sociopati.
>> Samí malí sociopati, zasmá l se.
>> Ale nevadí, já už tě modelovala jednou, jako andě la. Teď
ho má m docela rá da, dostal svě tle hně dé oč i.
Komické , když jsem ho neznala, modelovala jsem ho jako
andě la, pak už jen jako sociopata.
>> Ty jsi tenkrá t v té hodině ve třech řekl, že je to naše
neště stí, že jsme spolu nespali. Já řekla, že to vidím jako ště stí,
dnes už si nejsem tak jistá ... Možná , kdybychom spolu spali,
bylo by to už dá vno pryč ... Já
>> Jsi taková požírač ka mužů ? Freudiá n
>> Ne, to opravdu ne... Možná by to přece nebylo pryč , taky
si nejsem jistá ...
>> Myslíš, jednou se spolu vyspat a kouzlo je zlomeno? On
>> Ano, tak asi.
>> Muselo by se to vyzkoušet...
Neosobně ji už to nejde.
>> Tenkrá t v Hongkongu to mezi ná mi muselo pě kně zajiskřit,
R. to vidě l, ještě než jsme si toho my dva všimli.
>> Ach ano, bylo tam také ně co s loď mi. Freudiá n
>> S loď mi tam nebylo nic, ale pokud myslíš South Ferry... Já
to pořá d ještě pletu, je to Star Ferries.
>> Ano, to myslím. Freudiá n
>> Doufala jsem, že si dneska obleč eš džíny a bílou košili,
jako tenkrá t.
>> Ty si hodně pamatuješ... Freudiá n
>> Ano, vím, vím dokonce, o č em jsme tenkrá t mluvili, muselo
to jiskřit, až to R. vidě l dřív, než jsme si to my dva uvě domili.
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1120 >> Proč ?
>> Ale, řekl tenkrá t: Ten od tebe v životě nebude nic chtít. Ten
by se na tebe pokaždé vysral, ten je tak bohatý, že si mů že dovolit každou ženskou na svě tě . Promiň , je to doslovně
přeloženo, proto je to tak smě šné .
Ohrož ovat ty nejbezbranně jší
je to nejšpinavě jší a nejodporně jší, co existuje.
>> Každou ženskou na svě tě . Ten špinavec. Ale jak to mohl
vě dě t?, řekl freudiá n tiše..
>> To ti nepovím... To řekl tenkrá t padouch. Ach, uvě ří mi koneč ně ? Bylo by na č ase. >>A ještě ně co řekl.
Škoda, ž e jsem se ho nezeptala, zda se s bestií ještě setká vá .
>> Ten vů l, kdy to řekl?
>> Bezprostředně potom, když jsme se vidě li, ještě na ulici...
>> Promiň , prosím.
>> Podívala jsem se na ně j, jako teď ty na mne.
Setká ní dvou osobností je jako kontakt
dvou chemický ch substancí: Pokud
dojde k reakci, obě se změ ní.
>> Nezdá se ti, že je tady horko?
>> Chceš jít?
>> Ano, ale nemě la bys to vidě t jako znehodnocení tvé osoby.
Freudiá n
>> Pokud chceš jít, pů jdeme, já s tím problé m nemá m. Proč
bys mne mě l znehodnocovat? Nemá š dů vod.
A vidě la jsem, jak se křeč ovitě pokouší potlač it, co prá vě
slyšel. Chtě l mou osobu znehodnotit? A pokud ano, snad to
má zapotřebí, já si v ž á dné m případě mé ně hodnotná nepřipadala.

>> A co dě lá to potlač ené potlač ová ní? Freudiá n
1121
>> Já už nepotlač uju, je to podivná vě c, to potlač ová ní, sama
jsem si ně kdy připadala jako lhá řka.
>> Potlač íš taky tohle tady? Freudiá n
>> Ne, už ne, už nic nepotlač uju, všechno je to tady, je to
kruh, ne krá va. S tím potlačováním je to komické, Někdy jsem
to cítila až hnedle fyzicky, jak se to z mé hlavy takříkajiíc vypařuje.
>> Takhle to citím taky. On
>> Skutečně? Ale ně co jiné ho, ty jsi stá le podobně jší té bestii.
>> Já ale nechci, abys mne srovná vala s tím hajzlem. On
>> Žá dný strach, já nesrovná vá m, srovná ní považuju za zbyteč ná , pokud se jim dá vyhnout.
>> Píšeš dá l? Freudiá n
>> Ano, píšu, když mi ně co připadá dů ležité nebo mne
přimě je k zamyšlení...
Psaní je organizovaná spontaneita.
>> Kdybych já to umě l, každý den pá r řá dků ... Freudiá n
>> Škoda, rá da bych ti to dala přeč íst, ale jen pod tou podmínkou, že mi dá š taky svoje zá znamy. Vydírá ní, pravda?
Pohladila jsem ho po tvá ři, moc mě to vzalo, uká pla mi taky
slza, myslím, ž e jemu taky. A kouřil, cigaretu sice drž el jako
koza myš poč ítač e, ale stejně , má lem mě to polož ilo...
>> Hledá m prá ci a napsal jsem už řadu žá dostí. Freudiá n
>> Jako psycholog?
>> Ano.
>> Tady v Mnichově ?
>> To ano, ale taky v Augsburgu a tak. Nejradě ji bych dě lal
ně co s dě tmi... Samozřejmě taky sním, třeba bych chtě l studo-

1122 vat informatiku, rá d programuji. Freudiá n
>> Tak do toho, sny jsou tady od toho, abychom je uskuteč nili...
Jeli jsme po Leopoldstrasse, kavá rny a pivnice byly plné . Na
ú rovni Mü llerstrasse jsem ̌rekla:
>> Gratuluji ti, že jsi opustil kliniku.
>> Nevím, zda je to ně co ke gratulaci. Freudiá n
>> Postrá dá š ně co?
>> Ano, přece.
>> Já vím, jsou urč ité rituá ly, které č lově k postrá dá . Ale
najdou se nové , mnohdy dokonce krá sně jší. Koukni, já se nechala rozvé st, jedu kolem našeho bý valé ho domu bez emocí
a je mi prima.
Zapomně la jsem mu ̌ríct, ž e mě l svů j ž ivot před klinikou a
VPM a ž e bude mít svů j ž ivot i po nich. A ž e koneč ně vím, ž e
zná mů j PTSD skoro od zač á tku a ne teprve od mé první
ná vště vy v Rosenbergu.
>> Lé pe bych to říct nedoká zal. Freudiá n
>> Já taky studovala pě t let psychologii, jen ten Freud...
Psychologie: vě da o duši toho, kdo ji provozuje.
>> Tomu jsi se vyhnula velký m obloukem.
>> Souhlasí, zasmá la jsem se. >> A ty, když chceš psá t deník,
musíš na ně j taky zapomenout, řekl by Sonka.
>> Opravdu jsi studovala? Freudiá n
>> Ne, jenom co nabízí E-bay, mě stská knihovna a Markus.
>> Nedě lala jsi to špatně . Freudiá n
>> Já vím, ale nikomu bych tím nedoká zala pomoct, jen sobě
samé , ale to ty víš, že je č lově k sá m sobě nejlepším
psychologem.

>> Souhlasí. Freudiá n
No prosím, dokonce terapeut přizná vá , ž e psychologie je
k nič emu. Tak daleko jsme došli. Co je to jiné ho, když to odsouhlasí on?
>> Přeji ti při hledá ní prá ce všechno nejlepší. A co psaní, bavilo by tě to?
>> Ne, vlastně ne. A ty a tvoje prá ce? Freudiá n
>> Ach, já to vzdala, aby mne kolegové beze slov posílali
domů : Bě ž a uhá č kuj ně co pě kné ho, babi! Přirozeně mi to
chybí, když vidím konferenč ní místnost... Ale Markus to
vyrovná vá . Jednou ze mne bude jen umě lkyně .
>> První umě lkyně s uklizený m bytem. Freudiá n
>> Ano, zasmá la jsem se.
Pokud je sport bratrem prá ce,
je umě ní sestř enicí nezamě stnanosti.
Na ná mě stí Odeon jsem se ho zeptala: >> Má m tě tady vysadit? Chceš jít ještě do kavá rny?
>> To by bylo prima.
>> Tak ciao.
>> Ciao.
Zač á tek a konec lá sky se ohlašují rozpaky,
má me-li bý t s tím druhý m sami.
PRVNÍ ZPRÁVA MARKOVI
>> Ž e jsem nikdy nebyla jeho pacientkou, to jsem vě dě la, ale
že jednoho dne budu jeho psycholožkou, to bych si nepomyslela, ̌rekla jsem Markovi.
Markus se zasmá l: >> Moc krá sné , líbí se mi, a jinak?
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1124 >> Pokud to nehrá l, je v pě kné krizi. Na klinice už není skoro
rok. Ale on to doká že, doká že to... Pokud se nezabije.
>> Ach, ten chudá k.
>> Já to sice deklarovala jako poslední rozhovor, ale taky
jsem mu nabídla pomoc...
>> Zda ji přijme, to je jiná vě c... S č ím jste se rozešli?
>> Vů bec s nič ím, ale to je dobře...
Jedná me-li s druhý m jako s vě cí,
dě lá me vě c sami ze sebe a to ná s nič í.
Zeptala jsem se ho přece na Maximiliá na, Hermínu, VPM, pokaž dé stereotypní odpově ď : >> Nezná m, mě l bych?
U Hermíny řekl: >> Dva roky jsem ji nevidě l. Myslíš matku
Ariany?
Nebudu č ekat, až mi ̌rekne, ž e jsem lepší psycholog než on, to
je mi moc nebezpeč né . Represá lie, které by s tím mohly bý t
spojeny, si nechci ani představovat... On a jeho prachy. Často
se mne ptali, co do ně j chci. Vž dycky jsem odpovídala: Aby se
víc smá l. Více smíchu v ž ivotě , to mu přeji.
Kdo jednou našel sá m sebe, už na svě tě nic neztratí.
Stefan Zweig
Už č trná ct dní se ptá m, jak si mů ž u bý t jistá , ž e mne má rá d.
Také při tom setká ní jsem se venkoncem spolehla na jeho
ná klonnost, proč ? Teprve dnes zná m odpově ď . Vů bec si
nejsem tak jistá , ani mne to ve skuteč nosti tolik nezajímá , tedy
opak je pravdou. Je mi to dost jedno, jen... Jenž e pokud mne
skuteč ně nikdy nemiloval, pak zbý vá jediný dů vod:
Drž et mne od VPM, své st veškerou mou koncentraci na jeho

osobu, byl na mne takříkajíc nasazený. Taky to č á steč ně přiz- 1125
nal, když jsme mluvili o tom setká ní na ná mě stí Odeon. Tehdy
řekl: >> Byli jsme přistiženi takříkajíc in flagranti.
A dnes v noci u mne ně kdo zvonil... Ve dvě hodiny... Má m
toho dost, ale opravdu.
Nemohla jsem pak spá t a přišla k nové mu zpracová vá ní...
Nikdo z lidí, které jsem kdysi mě la za své přá tele, se nehlá sí.
Všechny jejich ná mitky, co se tý č e mé osoby, byly mylné ...
Přesto nikdo nepřišel a neřekl:
>> Udě lal jsem chybu, když jsem vě řil té bestii
nebo freudiá novi.
Vlastně je to nad slunce jasné : Freudiá n se mnou od Hongkongu nechce nic mít, ale nedoká ž e se ode mne odtrhnout...
Že opustil kliniku, to je obrovský krok vpřed, on to sice nevidí, ale je to tak... Seberealizace je heslo, které by mu ně kdo
musel pošeptat... A tím, ž e se odpoutal od kliniky, je na cestě
k tomu, aby našel sá m sebe...
Vlastně bych se ho mě la zeptat, zda třídí odpad... Tak bych se
dozvě dě la, jak je daleko... No ano, potřebuje tolik č asu, kolik
potřebuje...Tady nemů ž e nic dě lat, ale já bych mu mohla pomoct, udě lala bych to rá da...
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
O
́ jé , ve č tvrtek jsem si nechala napnout víč ka, vyhladit
vrá sky... Saša mi na to pů jč il peníze. Dnes je nedě le a já
trpím... Musím to pořá d chladit a je to nepříjemné . Ester říká ,
a má pravdu, ž e tím musím projít, vrá tit už to nemů ž u... Budu
rá da, až to přejde.
Jak tak vě č ně přemý šlím (nemů ž u č íst ani dívat se na televizi), napadlo mne ná sledující: Než jsme se potkali
v Hongkongu, v redakci u R. se leccos stalo...

1126 Například mohl Maximiliá n R. říct: >> Moje žena má
stejné ho přítele, jako tvoje žena.
Axel se přece přá telil s Jennifer. Byla to jeho první přítelkyně .
>> Axel má stejný vkus, co se tý č e žen... Nejprve tvoje žena,
pak Jennifer a pak zase Eva.
Axel svý m přítelkyním vž dycky vyprá vě l, ž e já budu další.
A pokud freudiá n ně kdy Maximiliá na v redakci navštívil, muselo to tak bý t, protož e jinak by ho R. v Hongkongu vů bec
neznal... Pak Maximiliá n představil Brunovi bestii takto:
>> To je ten muž, jehož ženu miluje Axel, mů j předchů dce
u tvé sestry... Jsme takříkajíc všichni příbuzní...
Tak to mohlo bý t... Maximiliá n to tak mohl ̌ríct... A doká ž u si
představit, při té přílež itosti, ž e řekl: >> Není divu, že se Eva
Axelovi líbí, mně se líbí taky... R. mi pak doma vyprá vě l:
>> Maximiliá n s tebou chce spá t. Nikoho by nenapadlo, ž e
mne ten bezcharakterní sviň á k pak doma celé roky nená vidě l
a trá pil, z tohohle a podobný ch dů vodů ...
Freudiá n, i kdyby se doká zal odpoutat od své ho dosavadního
ž ivota, ke mně cestu nikdy nenajde, protož e mne už tak
dlouho platonicky miluje, to už se nezmě ní... A proč po ty
roky chodil k R.? Protož e doufal, ž e pro lž i, které o mě R.
celou tu dobu rozšiřoval, jeho lá ska ke mně zmizí. Ale potom,
to by bylo ná dherné , potom by už nebyl ž á dný sociopat, jen
ně kdo, kdo se postavil proti lá sce ke mně . Tak č i onak,
doufá m kvů li ně mu, ž e si svů j ž ivot uspořá dá . Už by bylo na
č ase...
Moje oč i jsou oteklé . A přesto, teď je to krá sně jší, než předtím,
už vidím svoje ̌rasy...
Tě ším se na dobu za tři tý dny... S Robertem jsme se dohodli,
ž e se do té doby neuvidíme, přece zač al v LB teprve prvního
a ta prá ce vyž aduje jeho plné nasazení... Celý svů j ž ivot jsem

ž ila podle hesla:
Je dobré bý t silný, pak nejsme druhý m př ítě ž í...
Tak, a teď to má me, oč i jsou skoro vylé č ené a v pondě lí jdu na
operaci slepé ho střeva... Při tomhle horku bych si doká zala
představit i ně co lepšího, ale co se dá dě lat, zů stá vá ještě č ervenec a srpen...
Pomalu si myslím, ž e to freudiá novi nemů ž u dá t č íst, je tam
moc nadá vek na ně j. K č emu to má bý t dobré ? K nič emu...
Ten mi tolik ublíž il, nená vidí mne a tak se mne bojí, ž e už se
neozve, tedy nebude ode mne nikdy ž á dat pomoc.
Zase doma... Super, slepá k pryč , jsem rá da. V nemocnicí jsem
přemý šlela, co mě l znamenat ten sá č ek ká vy od Dallmayra,
který mě l u sebe freudiá n při posledním setká ní.
Ano, teď to má m. Existuje od Dallmayra jedna reklama, kde
se skoro vů bec nic neříká . Dva bratři nebo přá telé se potkají
po letech a jdou k Dallmayrovi koupit ká vu, jako
chodili už s má mou. Na konci vě ta: >> Jsou vě ci, které pořá d
zů stanou, jaké byly.
Freudiá n mne obdivoval, když jsem řekla tuhle vě tu:
>> Chtě la bych, aby všechno zů stalo, jak to je...
Taky tahle vě ta má co dě lat s ká vou, má m ji taky z jedné
reklamy... Facit? Chce mi freudiá n dá t vě dě t, ž e všechno
zů stá vá , jak je? Nebo je to jako mnohé ambivalentní?
Zů stá vá ve vyjetý ch kolejích?
Vá ž ím o 7,7 kg mé ně než v březnu, kdy jsem zač ala s dietou.
To jsem rá da.
V nedě li jsme s Ester byli v Anglické zahradě na prochá zce.
Když jsme se vrá tily, mě la jsem pocit, ž e vidím freudiá na –
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1128 zase se plíž í kolem mne? Nikdy to neskonč í? Ano, byl to on...
Je cvok?
Ná hoda zř ídka nabízí př íjemná př ekvapení.
A pokud to př ílež itostně vypadá jinak,
bliž ší pohled uká ž e, ž e zdá ní klame.
Jsem smutná , byla bych první č lově k, milující jej jako osobnost, a on to nevidí.. Robert mi sice č asto telefonuje, jeho telefoná ty jsou hezké a rozjasní mou mysl, operaci slepá ku už
skoro necítím, oč i vypadají skvě le, příští tý den se potká m
s Markem... A přesto jsem smutná . Ale kdo ví, třeba se freudiá n nikdy nezbavil svý ch sklonů , co bych dě lala s takový m
muž em? A nepotřebuju ani psychologa, PTSD už jsem taky
zpracovala.
Myslím na to, ž e v onu zmiň ovanou nedě li to byl on, což znamená , ž e mne pořá d ještě pozoruje, má přehled o mý ch krocích... Na ná hody už ně jaký č as nevě řím. Lé pe řeč eno, od té
doby, co ho zná m, byl příliš č asto ně kde a nedal se poznat.
Zase jsem na pokraji šílenství, teď kvů li sousedovi zleva.
Z jeho bytu to pá chne jako ze sklá dky odpadků , je messi.
A sousedka napravo navíc celý den křič í a přes telefon vychová vá své dě ti, které nechala v Albá nii. Zase pomý šlím na
stě hová ní. Ale co je to proti teroristické mu ú toku v Londý ně ?
Teroristé zase zaú toč ili a je to o to horší, ž e se všichni narodili
v Londý ně , vyrostli v Evropě a pak provedou ně co takové ho...
strašlivé !
V televizi ̌ríkají, ž e to Anglič ané berou vyrovnaně , s klidem –
co to je za nesmysl, co mají dě lat? Já taky deset let nedě lala
nic, jen trpě la. Kašmír je všudypřítomný. A já vě dě la už
dlouho předtím, ž e to takhle přijde. Freudiá n je mý m

svě dkem. Nepřizná ani to? Když jsem Markovi vyprá vě la, ž e
se freudiá n zase ochomý tá kolem mne, ̌rekl:
>> Třeba je osamě lý...
Už zase ú toky v Londý ně a v Egyptu. Čtu Giordana Bruna,
super, připomíná mi to Posledního biskupa dá nské ho... Jak se
všechno opakuje... Rá da bych s ně ký m mluvila o svý ch nejnově jších poznatcích, zbý vá jen Markus...
A zase v Indii varová ní před tsunami.
Vč era jsem byla se Sašou u jezera. Bylo to moc krá sné , jen
mne překvapily jeho otá zky. Nebo lé pe řeč eno jeho neotá zky.
Mů j manuskript pořá d ještě neč etl, přesto se ptá , podle mé ho
ná zoru, příliš má lo. No ano, mezi ná mi to tak bylo vž dycky...
Neptá me se, kaž dý mů ž e vyprá vě t, co chce. Ale jeho otá zka
>> Evo, jak se žije bez zá visti?, ta byla hezká . >> Super se
žije, odpově dě la jsem. Stydí se, ž e vě řil Axelovi? Že s ním byl
u mne? Že mi tím ukřivdil? Slíbili jsme si, ž e spolu pojedeme
do Kyjova, České ho Krumlova a na Slovensko.
Jak to tehdy vů bec v Hongkongu bylo? Když se mne freudiá n
na Nathan Road ptal, co dě lá m, o R. vě dě l, ž e je fotograf,
odpově dě la jsem, ž e taky fotografuju a píšu. R. řekl:
>> Když to ně kdo vytiskne.
Pohrdavě , jako vž dycky, když šlo o mou prá ci. On si přece
vž dycky o sobě jako fotografovi hodně myslel. Mně říkal
dě vč e od ná dobí, jen proto, ž e jsem pracovala v kantý ně fotostudia, kde jsme se sezná mili.
Když jsem se ale vrá tila z Číny, ten č lá nek přece vyšel, ještě
než se do Evropy vrá til R., dokonce bez jeho fotek. Dnes jsem
uvaž ovala, zda byl ten č lá nek o Číně vytisknut taky proto, ž e
mne Monk poslal do redakce Travelleru, když si ten text
přeč etl. Je mož né , ž e se freudiá n a Monk už tehdy znali?
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1130 V Hongkongu se do mne zamiloval, ale nikdo z lidí kolem
mne nechtě l, abychom my dva byli spolu. Od té doby tenkrá t
se nic nezmě nilo... Nikdo by mi nepřá l, abych vedle sebe mě la
tak bohaté ho muž e. Ani Monk ne.
Peníze, uká zalo se, byly stejné jako sex.
Když jsi je nemě l, nemyslel jsi na nic
jiné ho. A myslel jsi na jiné vě ci, když jsi je mě l.
To sice nesedí na mne, ale je to přesto hezké .
Už nechci nic psá t...
V deníku mluví č lově k sá m k sobě .
Kdo to neumí, kdo př ed sebou vidí své č tená ř e,
tř eba i pozdě jší, po jeho smrti, ten falšuje.
Mluvila jsem se svý m dřívě jším neurologem, oj, to bylo
krá sné ... Když jsem mu vyprá vě la o své m vý voji, mluvili
jsme taky o Hitlerovi a jeho přívržencích.
Řekla jsem: >> Hitler nebyl esoterik, ale esoteriku pro sebe
využil.
>> Ano, to je pravda, víte, že bý t pravič á k vlastně znamená
bý t blb?
>> Ne, já došla jen k tomu, že je to rys charakteru.
>> Spíš blbost, kolem Hitlera nebyli žá dní akademikové , až
na dva lidi.
>> Pane doktore, to je ještě krá sně jší. Ta blbost. Pravdě podobně by se dalo vztá hnout i na komunisty.
To stač í, zase jednou. Odnesu svů j soubor vypá lit.
Existují jen jednoduchá ř ešení.
Jediný m problé mem je: č lově k je musí najít.

Sezná mila jsem se s Rolfem Degenem, tzn. s jeho knihou o
nesmyslnosti terapií. Pokud se nemý lím, ̌rekl mi jednou freudiá n, abych si to přeč etla. Od té doby, co vím, ž e zá vist
a ž á rlivost jsou rodič e pomluvy, nemá m už ž á dné otá zky.
Na nikoho. A má zdravá nedů vě ra mne zachrá nila před mnohem vě tšími problé my, než si jen mohu uvě domit. Jak taky
jinak, tuhle diskriminaci, kterou jsem musela zaž ít, jsem si
nikdy a nič ím nevyslouž ila... PTSD už nemá m. Existuje jednoduché ̌rešení, a sice, když to č lově k ně komu 300 krá t
vyprá ví, zbaví se toho. A já toho pravdě podobně dosá hla.
Tedy už nenavště vuji ž á dné psychology... Jsem hotová a vím
ještě víc... Lidé s vylé č ený m PTSD jsou osobnosti, a pokud
k tomu mě li ještě zá ž itek blízké smrti, ž ijí intenzivně ji, protož e skuteč né smrti už se nebojí. Tak tedy vítej na palubě , ty
velký č lově č e. A ti psychopati? Jsem rá da, ž e už v mé m ž ivotě
nehrají ž á dnou roli.
Co bylo př edurč eno, to si cestu vž dy najde.
Je to tak ně jak komické , co si myslím, ž e už nemá m PTSD,
připadá mi rozmě r represá lií od freudiá na a jemu podobný ch
ještě vě tší. S PTSD jsem se kaž dopá dně natolik zamě stná vala
sama sebou, ž e jsem se nechtě la zatě ž ovat ještě pomluvami.
To se teď změ nilo. Dostá vá m vztek na všechny.
Nemohla jsem se brá nit proti tomu všemu, co si vů č i mně dovolil freudiá n se všemi ostatními. A odpově ď je tak jednoduchá ! V Kašmíru jsem zaž ila nejvě tší utrpení své ho ž ivota...
Vy mi nic nemů ž ete... Jen jste se zesmě šnili. Dnes je to deset
let, co u Řeka řekl, ž e by si mne chtě l vzít, blbec, jako Axel, a
nenapadá mne nic jiné ho. A ten Axel má vymytý mozek, z
EST nebo jiné ho sektá řské ho seminá ře nebo školy...
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1132 Grete a její muž mne pozvali na jídlo, Grete ž ije dá l, i když mi
freudiá n vyklá dal, ž e už brzy zemře...
Jak se doč ítá m, nedají se psychopati lé č it, a kdo Axela takhle
nazval jako první? Freudiá n. Když jsem se dozvě dě la, ž e za
všemi Axelový mi skutky stojí jako multipliká tor freudiá n,
nazvala jsem jej stejně . A R., ten je zosobně ný psychopat.
Psychopati mezi sebou! Když to všechno zrekapituluji, myslím si, ž e nikdy nemů ž u zapomenout, co mi freudiá n udě lal.
Proto jsem se utekla ke stockholmské mu syndromu, abych jej
nemusela nená vidě t? Je to pravda...
Kdyby psychokult snesl víc kritiky, už by neexistoval.
Jak to všechno do sebe zapadá , je to vá ž ně legrač ní...
Například č tu Ursulu Nuber, Past egoismu. Píše o analý ze
a terapii, ž e jsou vlastně nesmyslné , protož e ná s odvá dě jí od
humanity a společ enské ho ž ivota. Ta kniha je tak dobrá , ž e ji
musím č íst dvakrá t... A ž e terapeuti a psychologové vlastně
vě dí, ž e z lidí dě lají egoisty... A ž e si je kaž dý svý m nejbliž ším
bliž ním a přá telství staví na principu: Budu se s tebou přá telit,
jen když mi ně co dá š...
Má pravdu.... Já taky nejsem jiná ... Proč to tak mohu napsat?
Divila jsem se, ž e nechci bojovat o Axela nebo freudiá na...
Ani o R. Je to přece vž dycky tak, ten, kdo nebojuje, už
předem prohrá l... Ale já ne. Já si vž dycky říkala, ať se s tím
chlapem trá pí jiná koza.. Ani jeden z tě ch tří mi nemě l co nabídnout.
Psychoanalý za je nesmysl... Sotva kdo z ní má prospě ch.
Pokud vů bec ně co přiná ší, tak peníze psychologovi.
A já byla š̌tastně jší, když jsem vě dě la mé ně .
Tak ně jak spokojeně jší... No ano, je to tak a já to nebudu moci
změ nit. A změ nit sebe? To jsem nikdy nechtě la a tak je to
dobře...

K PRÁVŮM HLEDAČE PRAVDY PATŘÍ ,
ŽE SMÍ POCHYBOVAT, BÁDAT A ZVAŽOVAT.
A KDEKOLI JE POCHYBOVÁNÍ A ZVAŽOVÁNÍ
ZAKÁZÁNO, KDEKOLI LIDÉ VYŽADUJÍ,
ABY SE VĚŘILO JEN JIM, OBJEVUJE SE ROUHAVÁ
PÝCHA, KTERÁ NUTÍ K ZAMYŠLENÍ. POKUD TI,
JEJICHŽ TÉZE ZPOCHYBNˇUJETE, MAJÍ PRAVDU,
PŘIJMOU KLIDNĚ VŠECHNY OTÁZKY,
TRPĚLIVĚ JE ZODPOVÍ A SVÉ DŮKAZY A SPISY
NEBUDOU SKRÝVAT. POKUD VŠAK LŽOU,
PAK BUDOU VOLAT SOUDCE.
PODLE TOHO JE POZNÁTE.
PRAVDA JE VŽDY TRPĚLIVÁ, ALE LEŽ SE
DOVOLÁVÁ POZEMSKÉ HO SOUDU!
Fará ř Viktor R. Knirsch z Kahlenbergdorfu (Rakousko)
Errare humanum est.

1133

1134

