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3.
Není nutné číst staré řecké autory, aby člověk věděl, že „studené věci se ohřívají, teplo se ochlazuje,  
vlhkost vysychá a suché věci vlhnou.“

5.
Tak ty si myslíš, můj zlatej, že růžová je pro holčičky? Hned pusť tu hloupost z hlavy.
Nejlepší by bylo vypudit tuhle barvu ze všech panenek, z dívčích šatiček a vůbec ze všeho, co má 
něco společného s malýma holčičkama. Tuhle barvu už nikdy víc. Nic růžového, nic není růžové. 
Neexistuje nic růžového.
Nechme si tuhle barvu pro bonbóny, žužu, lízátka, na obaly k Sex Pistols. Když zavraždili JFK, měla  
Jackie na sobě taky něco růžového, ne?
Růžová je dobrá na šaty pro staré ženy, se smaragdově zelenými proužky. To by šlo. Tohle ano. To je  
hezké. Tohleto by šlo.
Ale už nikdy růžovou pro holčičky. Nikdy. Rozuměli jste?

6.
Nesmím na tebe myslet. Nesmím na tebe myslet. Už nežiju. Už na tebe nemyslím. Jsi středem a já se 
točím okolo.
Poletuju. Vždyť to znáš, jak kolem tebe poletuju. Oslepuješ mě. Poletuju a hořím. Narážím do zdi. 
Padám.  Je  to  strašně  jednoduché.  Padám.  Pořád  padám,  jako  bych  neměla  už  nikdy  dopadnout. 
Bezedná díra.
Nemůžu už nic udělat, plazím se jako raněná duše. Zabíhám do tvých míst, bloumám bez cíle sem a 
tam, jako bublina na vodě. Dělám kotrmelce.
Ničí mě to.
Holčičko moje, už na něj nemysli, spálí tě, zničí ti život.
Nikdo jiný to neví, jenom já, nikdo neví kromě mě, já jediná, já jediná vím. Vy si můžete spoustu věci  
domýšlet, ale zdaleka vám nedojde proč. Proč s ním vůbec jsem.
To... To je... To se těžko vysvětluje... Je to jako mávnutí kouzelným proutkem. Přišel a... a... a... a... A 
bylo to, jako by přišla teplá vlna... Byl to šok... Jako hora v moři. Nevím, jak to říct, neumím se moc 
vyjadřovat, nikdy mě nenapadne přesně to, co bych chtěla vyjádřit, všechno, co říkám, je tak trochu  
mimo, nic  moc...  Nebudu vám vykládat  o  sexu,  ale  právě v tom je,  jak bych to  jen mohla  říct, 
psychologicky, přirozeně, fyzicky, takové nutkání, když přijde, já mu otevřu... Není to moc hezké, ale  
je to tak dobré.
Celá se třesu.
Po břiše a po celém těle mi běhají tisíce ohnivých jazyků, umí otevřít každý pór mé kůže, vysává mě, 
vysouší.
A pak mě nechá vytrysknout jako pramen.

9.
Říkal mi:
Mám vám říct, co mi zbylo, že to, co mi zbylo, je tady, smysl pro obchod, pro dělání obchodů? To 
díky tomu jsem procestoval svět a po všech koutech, ve všech možných kulturách jsem poznal takové 
množství lidí, že je nikdo ani nespočítá, víte?



Říkal mi:
Byl  jsem na  těch  nejnádhernějších  místech  na  zemi,  v  palácích,  lítal  jsem z  jednoho  paláce  do 
druhého.
Celý život jsem strávil vyděláváním peněz. Naučil jsem se počítat, násobit, odhadnout cenu věcí, tu 
správnou cenu. Nic není drahé, to záleží na tom, co kupujete, všechno je to otázka cviku. Jde jen o to 
naučit se přesně počítat, to máte jako s počítadlem. Člověk se učí střádat penízky do dírky v prasátku,  
promiňte mi ten výraz, už od chvíle, co mu vypadne první zub.
Říkal mi:
Peníze, naučit se dělat peníze je jednoduché, je to zkrátka řemeslo, musíte k tomu mít předpoklady,  
víte,  brzo se vám to dostane pod kůži,  hrát  na burze,  vyznat se v akciích, sledovat  novinky jako 
indikátory problémů.
Říkal mi:
Zhodnocení vkladů. A někdo může slyšet kladů. Vkladů i kladů. A začal se smát.
Mám pocit, že si připadal jako samuraj moderní doby.
Říkal mi:
Nakupuješ zlato a vyděláváš peníze. Ale ty nejsou ze zlata. Divný, ne?
Možná si o sobě spíš myslel, že je alchymista.
Alchymista samuraj.
Taky mi říkal:
Peníze přitahují peníze jako magnety. Vždyť přece víte, že se půjčuje jenom bohatým. Všechno jde 
skrze peníze, i ty nejhorší věci.
Povídal.
Víte, člověk se pohybuje v kruzích, peníze jsou čím dál tím míň materiální, myslím, jako že čím je 
člověk bohatší, tím míň peněz vidí, v tom je to tajemství, je to taková virtuální věc, čím líp to jde, tím 
míň mincí a bankovek, že už ani člověk neví, jak vypadají.
Zatímco když je člověk chudý, tak si mince prohlíží, musí zaplatit deset, aby mohl jednu vydělat. A o 
bankovkách  nemá  ani  ponětí.  Ty  se  počítají,  čeká  se  na  ně,  viďte,  a  tak  málokdy  je  možné  je  
shrábnout.
Říkal mi:
Ale když má člověk spoustu peněz, tak to nedělá. To pak je namyšlený a myslí si, že chňapnu po 
prašulích jako po háčku s návnadou, jako po červeným hadru.
U zákusku vyprávěl.
Je to virtuální jako voda, jako kapalina a čím líp to jde, tím míň člověk ví, kolik peněz má. Dneska 
jsou peníze elektronické. Ale tohle všechno, co vám tady povídám, jsou jen řeči, takové nic, když mě 
políbíte.
Království za koně, rozhodla jsem se, že je asi trochu kecka, trochu vejtaha, trochu blbec, někdy ale  
docela dojemný, a tak jsem ho políbila. Byl trochu zmatený. Opravdu zmatený. Úplně jako malý kluk, 
jako jedináček nebo tak něco, ale moc rád mluvil, mluvil jako kulomet a to vás muselo trefit. Měl 
spoustu naivních snů a iluzí. Když mluvil o lásce, ten jeho smysl pro obchod úplně zmizel.
Byl naprosto šťastný, jako blázen, to se mi libí, mám ráda trochu té bláznivosti. Opustila jsem ho, 
když mi poprvé začal vyprávět něco o svatbě a o penězích.

10.
Vždycky jsem něco hrála. Něco hrát je vzrušující, opravdu. Hrála jsem pro všechny. I teď tady něco  
hraju. Můj život se skládá ze samého hraní a předstírání.  Od rána do večera a taky během všech 
následujících nocí něco hraju. Ono to ochucuje, ano, ochucuje, je to jako koření, aspoň to pak konečně 
k něčemu vypadá. Člověk si začne vytvářet odstup, připravovat si prostor. Nemusíte nijak trénovat, to 
přijde samo, je to skoro vrozené. Můžete hrát, pitvořit se, podvádět, a nejste proto nutně lháři, ale já  
lhářka jsem. Jsem chronická lhářka, která hraje. Všechno upravuju podle sebe. Vytvářím tajemství.  
Vždycky jsem někomu chtěla  vyprávět  svůj  opravdový život.  Ale nikdy jsem nemohla.  Kdybych 
řekla, že mě našli v košíku z vrbového proutí, který po řece připlaval k břehu, nikdo by mi nevěřil. A  
to, že to byla řeka v černé Africe, by mně taky nepomohlo. A že se moje pěstounka podobala Jane a  



můj otec Tarzanovi, jenom že byl hezčí a elegantněji se oblíkal, než tamten? Byla jsem vychovaná 
přísně, mezi opicemi, tomu se už nikdo nesměje. Kdo by mi věřil, když mu řeknu, že jsem se do krve 
porvala kvůli trsu banánů.
Našla jsem i svého otce, svého pravého otce, já jsem totiž nemanželská. Ale když ono je to tak sexy 
být nemanželské dítě. No, jsem nemanželská dcera Giacomettiho a jakési prodavačky barev. Vidíte,  
jaké to je, ale to je ta pravda, kterou bych ráda vyprávěla.
A nebo jak jsem se poprvé vdávala za toho knížete z Rajastánu, to mi taky nikdo neuvěří.
Kam až jsem schopná se vrátit nazpátek, tak jsem vždycky hrála, od první pusy, když jsem mu řekla  
miluju tě, aby viděla, co se stane. A nebylo to špatný, začal pobíhat sem a tam, bylo to k večeru kdesi  
v Toskánsku, protože otec, můj adoptivní otec, který se podobal Tarzanovi, byl Toskánec a konzul v 
Kinshase.  Tak vidíte,  co bych měla říct víc? Že s knížetem z Rajastánu do dopadlo špatně,  beze 
srandy, nemohla jsem vydržet v těch palácích, všechno tam bylo moc veliké, moc zorganizované a 
moc nemravné, nebyl tam žádný hluk a já mám tak ráda město. Když jsem se jednou měla rozhodnout 
mezi dvěma diamanty, nebyl ten den zrovna nejštědřejší, tak mi řekl, abych si vybrala... Odjela jsem 
se slavným arménským zlatníkem z Libanonu. Pak jsem šla za jugoslávským basketbalistou, co si 
zlomil kotník, pak se zpěvákem flamenka, co hrál karty, pak s veterinářem, už vám ani nevím proč,  
pak s čilským primářem chirurgem, který se zatvrzele vzpouzel a taky s tím krutým gynekologem, já 
jsem nikdy nechtěla mít děti...
Tak to bylo, hodně jsem lítala letadlem, viděla jsem spoustu zemí a jednou... Řeknu vám o té ohromné 
lásce s tím japonským žokejem. Takovej malej Japonec to byl, ale tak krásnej a tak sexy, ale uvěří mi  
to někdo? Dva roky jsem strávila v Kjótu a půl roku z toho na závodech v keirinu  a sázela jsem na 
všechny závody na Velodromu. 
Hele, Velodrom, to mi připomíná jednu historku, kterou mi někdo vyprávěl. Jak nějakou malou holku 
vychovali zemědělci na jihu Francie. Její rodiče se pak znova potkali na Velodromu. Ale vůbec si 
nemůžu vzpomenout, jestli moji rodiče jezdili na kole. 

11.
Po nocích se toulám po nočních barech jako bolavá duše. Jako motýlek s modrýma očima. Ráda se 
procházím sama. Sedávám na stoličkách u baru naproti těm lahvím. Mám ráda hudbu, barovou hudbu 
a taky lidi, kteří tam chodí. Je to uzavřený kroužek, svět sám pro sebe, jak se říká v naší čtvrti – je to 
taková vesnice.
Potkala jsem jednoho chlapíka, Tristan se jmenoval. Už jen to jméno znamená potíže. Neměl kde spát, 
byl milej. Trochu dotěrnej, ale milej, měl úžasný tmavě mandlový oči, úžasný. Zaplatila jsem útratu a 
odešla,  jako  se  odchází  od stolu  v kasinu,  když  člověk  prohraje,  řekne  nashle  a  jde...  Venku na 
chodníku mi řekl, že nemá kde spát a že mu na Severním nádraží ukradli peněženku. Doprovodil mě 
až k našemu domu, pozvala jsem ho dál. Pomiloval mě. Takhle mi to už dlouho nikdo neudělal. No,  
zkrátka, jako šelma na gazele. Během tří dní mi vyprázdnil minibar, vypil všechny lahve, jednu po 
druhý bez sebemenších problémů. Koňak, gin, vodku, šampaňské. Pořád ho bolely zuby, vybral mi 
celou lékárničku. Prášky a alkohol.
Pořád kouřil. Dala jsem mu peníze, aby si koupil kartón, prášky a alkohol.
Byl pryč celý den, protože prý v tabáku, v sámošce i v lékárně měli zavřeno. Vracel se večer, bez 
kartónu, bez prášků, bez alkoholu, prostě bez ničeho. Krmil mě historkama, který neměly ani hlavu 
ani patu. Že byl za svojí matkou, která je vážně nemocná, a že jí dal peníze, protože je potřebuje do 
špitálu někde na předměstí a že ona už dlouho žádný nemá a že je potřeba, aby jí zaplatil léčebné 
výlohy a mladou sestřičku na noc, věřila jsem mu. Na celý hodiny se zavíral v koupelně, myslela jsem 
si, že si dává teplou koupel, aby se zregeneroval.
Pořád jsem mu dávala peníze na nákupy a on každý den chodil za svou matkou. Maminka potřebovala 
čím dál tím víc peněz, byla čím dál tím víc nemocná, říkal, že už bude nejspíš brzy konec.
Je neuvěřitelné, kolik potřebují umírající lidé peněz. Jeden by věřil, že si musejí našetřit peníze, aby  
mohli zaplatit za převoz na druhý břeh. Nebo že by vstupné do ráje bylo tak přemrštěné?
Když jsem vysypávala odpadkový koš z koupelny, našla jsem v něm zakrvácené tampóny a inzulínky, 
ale nevzpomínala jsem si, že by mně říkal, že je diabetik.



Ta hra trvala tři měsíce. Měla jsem malou bronzovou sošku, tanečnici, originál, zmizela, tanečnice 
vyrazila na turné. A taky pár prstýnků zmizelo v prachu a řetízek po babičce se někam vypařil. Už  
jsem tý jeho matky začínala mít akorát tak dost. Zeptala jsem se ho, jestli bych se za ní mohla někdy  
stavit. Řekl mi, že ji právě převezli na jih, do Beaucaire. Že prý jí tam bude líp, že bude mít pokoj s 
výhledem na mimózy. A začal brečet, tiše brečel. Dala jsem mu peníze, aby se za ní mohl jet dolů na  
jih podívat.
Odjel na tři dny. Dala jsem tomu hajzlíkovi svůj mobil, aby mohl zavolat. Nic nového, žádné zprávy. 
Žádné zprávy, dobré zprávy. Kašlu na přísloví.
Když se vrátil,  řekl mi, že mou peněženku ztratil ve vlaku. Trochu jsem se vytočila,  špatně si  to  
vyložil. Ptal se mě, co ti je, říkal, koupím ti nový mobil, lepší, a říkal, všechno ti vrátím, co si myslíš,  
myslíš si, že bych byl taková kurva? Říkala jsem ne, ne, a pořád opakoval, to je všechno proto, že  
mám teď špatný období a úplně jsem oslepnul, jasně že vidím všechno, co pro mě děláš, věříš mi? Ale  
bolí mě, že o mně začínáš pochybovat, ale ano, ano, já to vidím, jak o mně pochybuješ, ta bronzová  
tanečnice, že, myslíš si, že jsem to byl já? Ale já jsem se tý tvý tanečnice ani nedotknul. Na nic jsem 
se ho neptala.
Už jsem nevěděla, jak bych se toho ptáčka mohla zbavit. Na moji pevnou linku začali volat nějací  
lidé, v kteroukoli noční hodinu. Mně to bylo jedno, já v noci stejně nespím, to by nebyl problém. Do 
domu se začaly pomalu valit davy vyřízenejch individuí. Udělal si u mě svý vosí hnízdo.
Svůj malej buzna klub.
Když jsem s tím začala něco dělat, bylo už dost pozdě. Řekl mi, jak myslíš, že bych si moh najít  
práci? Odpověděla jsem mu, že by mě fakt překvapilo, kdyby mu zrovna ty lidi, co začali chodit ke 
mně domů, dali nějakou práci. Řekl mi, co kdybych si v nějaký hospodě našel místo jako barman, co  
ty na to? Musím ti vrátit ty prachy, když ti o ně tak jde. Ty vůbec nerozumíš rock'n'rollu. Řekla jsem  
mu, přestaň se od mě navážet, nic po tobě nechci, vidíš ty dveře, jdi a budeme si kvit, pane Tristane,  
rock'n'rollovej králi. Řekl mi, jak kvit? Chceš mě vyhodit a poslat mě do háje? Řekla jsem mu jo, 
chci, abys odešel. Řekl mi, že to takhle nejde, prohlásil, že jsem děvka a začal se mi hrabat ve věcech.  
Řekla jsem mu, ať toho nechá, a on na to, že ztratil svůj zapalovač a ať ho přestanu srát, tak jsem ho 
chytila za rukáv a on mi dal facku, rozbil mi sklo na zatmavovacích brýlích, spadla jsem na podlahu a  
dostala jsem dva kopance, jeden do hrudníku a druhý do zadku. Řvala jsem, on mě chytil a třásl se  
mnou, snažila jsem se bránit, dostala jsem pěstí do obličeje. A slyšela jsem, jak bouchly dveře.
V rozčilení jsem zavolala jedné kamarádce. Nechala jsem se zmlátit, nechala jsem se zmlátit. Chlapík  
v nemocnici mi dal měsíční neschopenku, která mi ale byla k ničemu, stejně jsem neměla práci. Měsíc 
v neschopnosti,  když jsem celou dobu nic nedělala od rána do večera, to mi přišlo k smíchu, ale  
nemohla jsem se smát moc, měla jsem rozbitou celou tvář od koutku až k oku. Vypadalo to divně. 
Hned ten den jsem vyměnila všechny zámky i svoje telefonní číslo.
Neodvážila jsem se zavolat policajty. Měla jsem takovej zvláštní pocit viny, někde hluboko uvnitř, ani 
nevím proč, je to hloupé, ale neodvážila jsem se. Bála jsem se jejich otázek, bála jsem se úšklebků,  
měla jsem strach z jejich pochybností. Strach, jak to ve vás tak trochu hlodá, protože nikdy nic není  
jenom černé nebo bílé. Myslela jsem na ně a na jejich ženy. Prostě jsem policajty nezavolala. 
Týden  potom  se  vrátil,  klepal  na  dveře  ještě  s  nějakým  kámošem,  nějakým  velkým  hubeným 
černochem, kterej vypadal docela mile. Viděla jsem je za dveřmi, trochu deformované. Omlouval se, 
říkal, že je v kurevským průseru a jestli bych ho nenechala přespat jednu noc na kanapi. Vyprávěl mi o 
své matce, že prý umřela, rozbrečel se. Prosil mě, abych mu odpustila, omlouval se.
Neustoupila jsem. Myslela jsem na Harpic gel s trojím účinkem, čistí, dezinfikuje, voní. Odříkávala 
jsem to jako modlitbičku.
Pustila jsem si hudbu, La Somnambula od Belliniho, napustila jsem si vanu, dala si do ní esenciální 
oleje a čekala, až to klepání na dveře přestane.
Mám ráda bel canto..

13.
A je to tady, jsem vyřízená. Koupila jsem si domácí zvířátko, koupila jsem si kocoura. Koupit si  
kočku, to je jako prohnat si hlavou kulku. Jednou vystartoval po holubovi. Když jsem přišla domů, tak 



byla všude krev a peří,  dodělal ho v koupelně a jak vypadala koupelna a holub, to vám ani říkat 
nemusím. Všechno to svinstvo nechal na mém červeném koberečku. Jsem přesvědčená, že je v tom 
spousta nemocí, tyfus, mor a já nevím co ještě, prostě spousta špíny a svinstva. Hnusný, bylo to fakt  
hnusný. Čapla jsem ho za krk, trochu jsem s ním nad holubem zatřásla, zvedal se mi žaludek, málem 
jsem se pozvracela. Zavolala jsem domovníka. Řekla jsem mu, pane Da Costa, já nejsem cimprlich,  
ale tohle je na mě prostě moc. A on ti to posbíral, ani nemrknul okem, vůbec mu to nevadilo. Vyprávěl  
mi, jak na venkově, házeli kdysi koťatama o zeď. Hrozný! A jednou se dokonce pozvracel v předsíni, 
ne  pan  Da  Costa,  můj  kocour,  sežral  totiž  nějaký  kytky,  nechala  jsem mu s  panem Da  Costou 
vypláchnout střeva, vůbec se mu to nelíbilo. A navíc už vůbec nechtěl žrát granule a já jak jím jenom 
sama, tak nemám moc zbytků. Paní Da Costová ano, pro pana Da Costu. Ona vyváří a tak má zbytky,  
to je jasné. Už mám toho kocoura dost. Říká se, že když člověk nemá rád zvířata, tak nemá rád lidi,  
ale  já si  myslím, že  je to naopak.  Zničil  mi záclony,  kadil  do květináčů,  i  když jsem mu pořád  
opakovala, že má svou boudičku, neposlouchal mě, na co ti jsou takový velký uši, když stejně vůbec 
neposloucháš! Proto jsem s ním přestala třást a mlátit ho novinama, stejně neposlouchal, není to pes, 
no jo, je to kočka. Je pravda, že jsem přemýšlela taky o malým čínským zakrslým psíkovi, albínovi s 
vystrčenou bradou, to vám byl úplnej zázrak, celej běloučkej s malejma červenejma očičkama. Ten by 
mi kytky nesežral.
Říkala jsem si, kočka je dobrý zvíře, nezávislý, nemusíte ho chodit každej večer venčit, no a v tom byl 
celej ten problém, nemáme výtah a já bydlím ve třetím patře. A tak to kočka vyhrála na celý čáře.
Možná by ale bylo lepší nechat se spíš podrápat.
Já už nemůžu, tohle už dál nejde. Napadlo mě, že možná jak jsem s ním moc třásla, tak se mu to v tý  
jeho hlavičce všechno pomotalo a že si myslí, že je v džungli, prostě se úplně zbláznil, poškrábal mi  
všechen můj španělskej nábytek.
Co mám dělat? Hodně jsem o tom mluvila s různýma známýma, ale dneska je to zlý, dneska už o tom 
nikdo nechce ani slyšet. Jmenuje se Odyseus,  nechala jsem ho vykastrovat a očkovat  úplně proti  
všemu, i proti holubům.
No a pak jsem jednou v novinách četla něco strašnýho. Jak jednu starou mrtvou paní sežrala její 
kočka. Našli ji až za týden. Můžu vám odpřísáhnout, že to teda byla pořádná sprcha. Teď se mu  
nedokážu podívat do očí,  když vím, že tě tahle bestie, tohle maličký ubohý zvířátko může sežrat.  
Bojím se ho.

15.
Aby se mu vždycky postavil, tak jsem mu penis masírovala drceným pepřem smíchaným s medem.
Nejdřív jsem si říkala, panebože, to ale musí bolet, to přece musí pálit.
Ale je to starý recept po babičce.
A co fungovalo, funguje a co funguje, bude fungovat vždycky.

17.
Nikdy jsem se necítila sama, vždycky jsem totiž byla smutná.
A smutek dokáže znovu oživit ztracené bytosti.
Znovu a znovu je vídám v jakémsi nočním tanci, v pomalém víru, jako na malém filmovém plátně, 
které se přede mnou odvíjí.
Cítím je v závanech vzduchu, v bouchnutí dveří, při zvednutí opony, ve vůni tabáku na toaletách.
Ztrácím je a zase nalézám v hlubokém lese, v karamelu, v oblacích, za ranního deště, ve vlhké trávě, v 
kapkách rosy, se objeví zajíc a poskakuje. A já myslím na tebe. Ty by ses trefil.
Přitahuje mě úplné nic a hned mě zas odvrhuje, všude vidím znamení a vzpomínky, připomínky a 
spouště.  Jako terč,  co přitahuje  neviditelné,  nejradši  bych se dostala  na druhou stranu.  Vykládám 
všechny své karty, jen abych mohla vidět.
Můj muž, kterého jsem v tomto svém životě nepotkala na mě určitě čeká na druhém břehu. Nahý leží 
na louce plné sedmikrásek.
A pouhé mrknutí okem na něho pro mě znamená víc než celý život.
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