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Je večer. Kráčejí po Exelmansově bulváru.  On bez zjevné příčiny začne mluvit o  
poměrně starých záležitostech.
O pravidelných čtvrtečních trénincích juda do věku 14 let, o zlomené klíční kosti, o  
pobledlé německé dívce jménem Hanke, s níž si dopisoval.
Ona bude vzpomínat na svou matku, profesorku historie a zeměpisu na gymnáziu  
Paula  Vaillant-Couturiera  a  na  popelníky  vyrobené  ze  svatojakubských  mušlí  ve  
sborovně.
Poté, co se podělí o části svých minulostí, budou mít pocit, že si rozumějí, a ve 23:45  
se  políbí  na  chodníku  před  výkladem zámečnictví,  kde se  vyrábějí  klíče  do pěti  
minut.
Poté se budou líbat dalších sedm let a osm měsíců. Tento zvyk je přivede k tomu, že 
si společně pronajmou byt na ulici Alésia. A zase ho opustí.
Vzhledem k tomu, že nelze strávit s někým sedm let a osm měsíců bez jakýchkoli  
následků,  zůstanou  v něm  smíšené  pocity  ze  lněných  šatů  a  v ní  vzrůstající  
nedůvěra k mužům, kteří si vybrali němčinu jako první cizí jazyk.

Za  necelou  hodinu  vycházejí  z této  restaurace  a  líbají  se  na  chodníku  na  
Exelmansově bulváru.
Jsou to poslední okamžiky.
Před tím, než se jejich obličeje sblíží.
Před nocí a bílým stropem v pokoji.
On si objednal omeletu, ona si vybrala lehké jídlo z denní nabídky.
Je to čerstvá zelenina, alespoň to tak nazývají.

Tak tady to začíná.

ON
Tu italskou restauraci vybrala ona.  Já jsem řekl,  že je to super.  Přibližně stejnou 
odpověď bych použil i pro čínskou, řeckou nebo kurdskou restauraci. Jsem ve fázi 
smířlivosti.

ONA
Vzít na sebe zodpovědnost za výběr restaurace to je vždycky starost navíc. Znala 
jsem Simona  třináct  dní,  takže  nám vzájemně,  abych  tak  řekla,  chyběl  dostatek 
informací o tom druhém. A každá maličkost se jevila až přehnaně důležitá.
Ačkoli,  pokud by šlo jenom o mě, tak v naší rodině bylo zvykem chodit poměrně 
pravidelně do crêperie na palačinky. A i když by se dalo předpokládat, že pro 50% lidí 
mé generace je crêperie docela sympatický podnik a když ji vyberete, tak v té volbě 
není vlastně žádná záminka, která by měla vyvolat odmítnutí, přišlo mi přece jenom 
trochu hloupé nabídnout Simonovi jako svou volbu crêperii.
Pizzerie mi přišla neutrálnější.
Zdála se mi míň zaujatá.

ON
Jsme v té docela zvláštní fázi vztahu, kdy se musíte spoléhat na intuici. Namátkou 
můžu vybrat třeba tohle:
Alice  se  rozhodla,  že  vyrazíme do  pizzerie.  Ten  návrh  s sebou  de  facto  nenese 
žádnou postranní myšlenku, nemá v sobě žádný podtext. Ona navrhla pizzerii, jako 
by mohla navrhnout jakékoli jiné místo, například, já nevím, tak třeba crêperii. Přesto 
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ta  volba  sama o  sobě  vypovídá  hodně  o  její  osobnosti  –  a  ona  si  toho  vůbec 
nemusela být nutně vědoma. Je možné, že už od dětství má oběd v pizzerii spojený 
s nějakou slavnostní příležitostí, že něco, co se vzdaluje všednodennímu životu, má 
spojeno s italskou kuchyní.
Když chcete, můžete si tohle lehce vydedukovat.

ONA
To, že nezvolíte palačinky, může, možná, stát na počátku velkých zmatků v hledání 
styčných bodů.
Dejme tomu,  že  by  Simon pocházel  z  „palačinkové  rodiny“.  Styčný  bod  v běžné 
konsenzuální  rovině  je  pak  velkým  krokem  vpřed.  Existuje  totiž  několik  druhů 
styčných bodů.

a) Styčný bod obyčejný. Například – mít psa.
b) Styčný bod konkrétní. Mít labradora.
c) Styčný bod výjimečný. Mít labradora, který se jmenuje Gipsy.

Láska k palačinkám je styčným bodem někde mezi kategoriemi a) a b).
Řekněme, že by to mohlo odpovídat faktu – mít černého psa.

ON
Když jsme byli poprvé na večeři s Valentinou, tak to bylo v jedné alsaské hospůdce. 
Hrála  tam  bavorská  kapela  s tlustýma  kníratýma  chlápkama,  kteří  se  plácali  do 
stehen. Hodněkrát mě napadlo, že to nasměrovalo náš vztah na špatnou kolej.

ONA
Ostatně kluk, co nosí dlouhé rukávy, to je přesně ten typ, který mohl mít někdy doma 
tak maximálně kočku.

ON
Alici jsem potkal před dvěma týdny v kuchyni u Maud. Na večírku. Byl to takový ten 
večírek,  kdy  si  všichni,  kdo  přijdou,  odkládají  svoje  bundy  a  kabáty  na  válendu 
v pokoji. Nakonec člověk vždycky přijde o tu šálu, co měl nejradši. Maud je ale holka,  
který jdete pomoct do kuchyně, je to ta, která se vždycky ozve, když už nikdo nemá 
co říct.
No a najednou se stalo, že jsme se v té kuchyni naprosto zbytečně sešli dva, co už 
neměli co říct, potkali jsme se tam s tím, že si co nejrychleji vezmeme svoje kabáty a 
vypadneme.
Alici jsem potkal před dvěma týdny, když jsem si mazal chlebíček.

ONA
Se Simonem jsem se potkala skrz jednu známou. Přijde mi docela deprimující, když 
se lidé seznamují  prostřednictvím druhých lidí.  Nejlepší  je začít  konverzaci v kině 
nebo u regálu s mraženou zeleninou. Rozhodně je potřeba, pokud je to jen trochu 
možné, aby se člověk vyhnul každému předvýběru někoho jiného.
Nejlepší je, když člověk potkává jenom dokonale neznámé lidi.
Neznámý člověk v kuchyni u Maud není, de facto, dokonale neznámý člověk.
Byla  tady  vysoká  pravděpodobnost,  že  to  bude  student  archeologie,  fanoušek 
Depecháků nebo – nedej bože – vegetarián.

ON
Největší  nevýhodou takovéhoto typu setkání je skutečnost,  že se první rozhovory 
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vždycky  stočí  ke  kritickému  hodnocení  situace.  Bavíte  se  na  téma  srandovních 
příchozích, o tom, že je naprosto nedostatečné množství chleba vzhledem k velikosti 
hrnců s jídlem na stole. A o podobných věcech. Obrázek, který svému diskutujícímu 
partnerovi  o  sobě  poskytujete,  je  poměrně  neuspokojivý  a  nedostačující,  ale 
během této fáze pomlouvání okolního prostředí je nutné především navázat kontakt. 
Je jasné, že okamžitě najdete shodu v otázce špinavých kuchyňských dlaždiček, a to 
mnohem snadněji než v ledabyle naznačených tématech, která vám skutečně leží na 
srdci. Ať je totiž vaše vášnivá záliba v titulcích animovaných filmů nebo ve filmech 
s Jeanem Poiretem sebepůsobivější, mohlo by její odhalení dotyčnou osobu odradit 
mnohem jistěji než banální prohlášení o tom, že by si támhleto okno zasloužilo umýt.

ONA
Simon mi okamžitě přišel jako velice pozitivní člověk. Sám se nabídnul, že pomůže 
v kuchyni, zajímal se o to, jestli je pro všechny dost chleba.
Byl ohromně energický.

ON
Moje první  dojmy z Alice byly dost  smíšené. Její  první otázka se týkala Depeche 
Mode. Na to téma jsem byl schopný říct dvě tři věty, ale nechápal jsem, k čemu jí ty 
informace můžou být dobré. Navíc mě ještě ujišťovala, že ona o jejich hudbě neví 
naprosto nic.
Rychle jsem se dostal do nepříjemné pozice někoho, kdo si pozpěvuje Never let me 
down again a snaží se vyvolat patřičný sluchový vjem u svého spoludiskutéra.
Tahle  epizodka  skončila  docela  trapným  konstatováním,  že  by  si  asi  musela 
poslechnout originální verzi, aby případně poznala, o jakou písničku vůbec jde.
Potom, co jsem ji  ujistil,  že nejsem ani archeolog, ani ne-masožravec, se rozběhl 
docela normální rozhovor.

ONA
Na Simonovi mě překvapila jedna věc – vždycky si nejdřív rozkrájel krajíc chleba na 
čtvrtky a pak ho teprve začal mazat. Opravdu zvláštní způsob.

ON
Alice mě opravdu dostala. 
Když  mě někdo  dostane,  tak  vždycky  myslím  na  Fabiena  Canua.  Fabien  Canu, 
semifinalista olympijských her v Los Angeles. Rok po olympiádě ho náš Judo club 
pozval na návštěvu. Stáli jsme v řadě u zdi, on procházel kolem nás a každý mu měl 
podat ruku a říct své jméno, věk a barvu pásku. Večer před tím jsem si doma v pokoji 
pořád opakoval.
Simon Valcroze, 11 let, modrý pásek.
Simon Valcroze, 11 let, modrý pásek.
Simon Valcroze, 11 let, modrý pásek.
Přišla na mě řada.
Asi proto, že na konci věty bylo slovo pásek, tak jsem místo Valcroze řekl Valkrázek.
S ním to nic neudělalo.
Od první chvíle, co jsem poznal Alici, jsem už několikrát měl chuť svěřit se jí, že mi 
připomněla Fabiena Canua.
Ještě chvíli počkám.

ONA
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Už během večera bylo jasné, že jeden z nás vyjádří nahlas myšlenku, že bychom se 
měli brzo zase vidět.

ON
Od určité chvíle, přesně od okamžiku, kdy vyprávěla vtip o tučňácích, jak jdou do 
bazénu – já jsem ten vtip znal v jiné formě, ale to jsem si uvědomil, až když spadnul 
–  od  té  chvíle  se  mě  držela  myšlenka,  že  nesmím  od  Maud  odejít  bez  Aličina 
telefonního čísla.

ONA
Vzhledem  našemu  prodlouženému  kuchyňskému  exilu  si  všichni  hosté  museli 
myslet, že se mezi dřezem a myčkou rodí nějaké tajné plány. Nám to bylo jasné, taky 
nám  přišlo  legitimní  obsadit  jediné  volné  místo  v celém  bytě,  kde  se  hustota 
obyvatelstva blížila pěti obyvatelům na metr čtvereční.
Je nad slunce jasnější, že ostatní odmítali připustit,  že v tom hrají významnou roli 
city.

ON
Je docela pitomé požádat takhle natvrdo o telefon někoho, jako je Alice, stejně tak 
jako ho po dvou hodinách povídání opustit a nevědět, kde se s ním zase potkáte.
Je to padesát na padesát.

ONA
Cítila jsem, že si netroufne požádat mě o telefonní číslo.
Protože  jen  sotva  budete  chtít  vidět  někoho  znovu  jenom  kvůli  pár  rysům  jeho 
obličeje  nebo  kvůli  trpělivosti,  kterou  prokázal  s ohledem  na  pitomé  historky.  To 
zkrátka nejsou důvody, které by ospravedlňovaly další setkání. Padlo to na Depeche 
Mode.

ON
Trochu mě ta prosba překvapila, ale nápad, abych jí půjčil  kazetu Depeche Mode 
zjevně vyřešil, aniž by si toho ona byla vědoma, můj problém.
Ačkoli  jsem nevlastnil  žádný  adekvátní  hudební  materiál,  s nímž  bych  mohl  tuto 
operaci provést, ujistil jsem ji, že to nebude žádný problém. O pár let dřív jsem patřil  
mezi  ty  kluky,  jejichž  technika  svádění  spočívala  z velké  části  na  výrobě  kazet 
podobného ražení. Tajemství tohoto postupu spočívalo především v „mixování“:

I) Mixování  slavných titulů s neznámými  (například:  Mr.  Alphabet  Says  od 
kapely The Glove za písničkou Sunday bloody Sunday od U2).

II) Mixování mezi nezávislým britským popem a francouzskou tvorbou (I know 
it’s over od Smithsů s Láskou na útěku od Alaina Souchona).

III) Velice  delikátní  mixování  písniček  plných  romanticky  idealistických 
myšlenek  (Way  to  blue od  Nicka  Drakea)  a  písniček  s cynickým  a 
zlomyslným temperamentem (Rozvázané pouto od Jeana-Louise Murata).

ONA
Když jsme si druhý den volali, mluvil Simon skoro pořád o včerejším večeru – jenom 
na  chvilku  odbočil  ke  svému  nedávnému  výletu  do  Burkiny  Faso.  Je  totiž 
bezpodmínečně  nutné  zdůraznit,  do  jaké  míry  se  to  první  setkání  u  Maud  stalo 
neochvějným základem našeho vztahu.  Konvence  zamilovanosti  vyžadují,  aby  si 
člověk velice podrobně rozvzpomínal na první okamžiky setkání.
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Dejme tomu, že by si mě Simon po tom večeru nepamatoval. Vsadila bych se, že by 
z mých  vzpomínek  pomalu  mizel  a  mizel  a  zůstalo  by  mi  v paměti  jen  pár 
nevýrazných záblesků:
Kluk, co si se mnou povídal v kuchyni.
Myslím, že to byl kamarád od Maud. Snad se znají už odmalička.
Docela se mi líbil.

Ale protože Simon zavolal, tak se moje verze vzpomínek automaticky proměňuje:
Nad levým obočím měl takovou malou jizvičku.
Měl špatně vyžehlenou košili a mě napadlo, že domů k mamince jezdí nanejvýš tak 
jednou za dva měsíce.
Krájel chleba na čtvrtky, a pak si ho teprve mazal.

ON
Od prvního večera dnes uplynulo dvanáct dní.

ONA
Viděli jsme se dvakrát, sedmnáctkrát jsme si volali, tři telefonické hovory byly delší 
než hodina a dvacet minut.

ON
Pětkrát se mi ozval záznamník.
Nechal jsem jí jen dvě zprávy.

ONA
Všimla jsem si, že mi volal pětkrát, když jsem nebyla doma, a že nechal jen dvě 
zprávy.

ON
Doufám, že si toho nevšimla. To by bylo zlý, dvě zprávy z pěti možných. Hlavně když 
jeden hovor skončil v 16:18 a ta druhá zpráva byla z 16:20. Dvě minuty na to, aby si 
člověk rozmyslel, co chce vlastně říct. Myslím, že nemám moc velkou šanci. Aha, jo, 
zkusím zavolat později.

ONA
Je docela zvláštní, že jeden den volal dvakrát v rozpětí dvou minut.

ON
Co se týká její zprávy pro volající na záznamníku, tak jsem nepřišel na to, jestli je ona 
ten typ, který potřebuje k nahrání patnáct pokusů, nebo jestli to zvládne na poprvé.
Dobrý den, dovolali jste se k Alici, nechte mi, prosím, zprávu a já se vám pak ozvu. 
Děkuji. Jediná věc, která byla trochu originální, bylo to „pak“.
Vlastně je to „pak“ docela hezký. Když to říká holka, tak to často pokračuje nějakou 
docela smutnou větou.
A pak zjistili, že spolu nemají nic společného.
A pak, víš, já jsem docela obyčejná.
A pak naposled, když jsem to jedla, tak jsem si zlomila zub.
A pak vám chci taky poděkovat. Děkuju.

ONA
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Už pár dní se snažím ve svém mozku navodit představu, co se děje v Simonově 
hlavě – a to docela rychlou frekvencí, přibližně třikrát za minutu.

ON
Nedá  se  zrovna  popřít,  že  Alice  a  já  směřujeme  k něčemu  trochu  jinému  než 
k obyčejnému kamarádskému vztahu.
To něco jiného je na nejlepší  cestě začít  už příště,  ale má se člověk zaměřit  na 
nejbližší  příště,  na  bližší  příště,  na blízké příště  –  tohle rozhodnutí  je  na tom to 
nejtěžší.

ONA
Já osobně tenhle pokus o ovládnutí mysli toho druhého považuji za cvičení, které si 
spojuji s galeriemi a výstavami.
Copak si  asi  myslí  ta paní  v růžovém, co stojí  vedle mě a prohlíží  si  ten obraz? 
Všimla si toho andělíčka vlevo dole na plátně, co má tak srandovní bříško?

ON
Na jednu stranu bych si  dovolil  tvrdit,  že určité indície,  které naznačují  touhu na 
fyzické sblížení ze strany Alice, jsou docela slabé. Já jsem si za těch dvanáct dní 
všiml  asi  jenom  tří.   To  je  dost  málo.  Když  to  srovnám  se  začátkem  vztahu 
s Valentinou, tak tam jich bylo v pěti dnech osm.

ONA
A stejné je to s literaturou. Když mi Antoine Sahmac doporučil tuhle knížku, myslel 
zrovna na tu scénu s feťačkou, co zvrací ve výtahu?

ON
Na druhé straně bych si ale dovolil považovat skutečnost, že jsme měli rande v ne 
moc frekventované pizzerii, za docela povzbudivou.

ONA
Skutečnost,  že  v něčí  nepřítomnosti  počítáte  jeho  zprávy,  může  jen  stěží  zakrýt 
touhu navázat s ním vztahy poněkud speciálnějšího charakteru.
Vztahy,  které  by  ospravedlnily  kladení  některých  otázek  a  zabránily  by  tím 
přehnaným introspektivním tendencím.
Protože  v situaci,  v níž  jsme,  je  docela  logické,  že  člověk  ignoruje  Simonovy 
hlubokomyslné postřehy k náplni na pizze, naproti tomu je zcela přirozené, abyste se 
někoho, kdo vás vodí za ruku po chodbách v muzeu d’Orsay, zeptali, co si doopravdy 
myslí o tom ubohým andělíčkovi vlevo dole na plátně.

„Oficiální“ pár v sobě implikuje jistou formu průhlednosti. Člověk má právo klást si 
vzájemně otázky. (V první řadě: „Na co myslíš?“)
Člověk má právo dostat odpověď. (V první řadě: „Na tu hnusnou náplň na pizze.“)

Pár, který se „dává dohromady“, je naopak založený na jisté formě neprůhlednosti.
Je zakázáno, aby se člověk zdržoval u toho či onoho nedorozumění, na té či oné 
sporné větě, na té  či oné jenom zhruba načrtnuté myšlence.
Například, na základě jedné nejasné věty, kterou Simon pronesl na začátku jídla, 
jsem pochopila – alespoň si to myslím –, že ho jeho bývalá přítelkyně opustila kvůli 
klukovi, který původně patřil mezi jeho nejlepší kamarády.
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Protože jsem tehdy večer tvořila část páru, který se „dával dohromady“, tak mi přišlo 
naprosto nepřípustné, že bych přerušila konverzaci, abych si nechala potvrdit svou 
verzi  událostí.  Tvářila  jsem  se  ale,  jako  že  jsem  všechno  naprosto  dokonale 
pochopila,  a  nasadila  jsem v obličeji  výraz,  který  mohl  vyjadřovat  jak  soucit  (pro 
případ,  kdy by nevěra byla  správná varianta),  tak naprostou nezúčastněnost  (pro 
případ, že by to tak nebylo).
Ať to bylo jakkoli, musela jsem tuto informaci přijmout a nijak ji nerozvíjet. Zkrátka 
žádné další otázky. Žádnou nevhodnou zvědavost.

Kdybychom tvořili  „oficiální“  pár,  tak  by  bylo  pro Simona naprosto nemožné,  aby 
z toho vybruslil bez toho, aniž by mi svěřil pozadí celé situace, hlavně obsah dopisu, 
kterým se s ním Valentina rozvedla. A musel by mi taky přesně popsat hodinky, co si 
ten den rozbil, když praštil pěstí do zdi.

ON
Zajímá mě, čemu by se Alice podobala v roli přítelkyně. Představuju si, že některé 
rysy jejího charakteru by se jevily jinak. Není ale náhodou tahle půvabná představa, 
která odpovídá užívání výrazu „mít panický strach“ v mnoha rozmanitých kontextech, 
jako  je  „mít  panický  strach  z létání  letadlem“  a  „mít  panický  strach  z přesolené 
čerstvé zeleniny“ tak trochu nudná, když ji člověk nakonec vysloví?

ONA
Jestli tuhle porci nedojím, tak si o mně bude myslet, že jsem neurotická anorektička. 
Takový ten typ, který v psychiatrických léčebnách cpou máslem, aby si  zvykly na 
kontakt s tukem. Takové většinou omdlévají.
Bylo  by  naprosto  katastrofální,  kdyby  si  myslel,  že  omdlívám  při  sebemenším 
kontaktu s máslem.

ON
Těžko  se  mi  to  říká,  ale  moje  osobnost  jako  partnera  je  bezpochyby  poměrně 
vzdálená té osobnosti, kterou se snažím představit si ve chvílích před-vztahových.
Abych to ukázal na nějakém příkladu, tak si nejsem třeba úplně jistý, jestli by mě ten 
vtip o tučňácích rozesmál i za jiných okolností.

ONA
Dokonce  jsem  odhalila  jednu  věc,  kterou  má  společnou  s mým  tátou,  nechává 
stranou černé olivy.

ON
Její otec je zubař.

ONA
Je to sice docela málo k tomu, aby mohl člověk doufat v to, že si padnou do noty, ale 
Fred,  který  měl  s tátou  natolik  vyhraněný  společný  zájmy  jako  Prokofjeva, 
francouzský biliár a zlomený křížový vazy, se s ním nemohl ani vystát.
Naděje umírá poslední.

ON
V porovnání  s počtem písní,  ve kterých se zpívá o citových problémech, je nutné 
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konstatovat, že zrod pocitů v podání francouzské hudební scény bývá prezentován 
velmi špatně.
Jediný, kdo se skutečně s tímhle tématem dokázal vypořádat, je asi Alain Chamfort 
ve svém Palais Royal.
Bohužel  hudební  aranžmá  a  tónina,  do  kterých  je  položen  refrén,  dělají  z téhle 
skladby celek obtížně vnímatelný na první poslech.
Měl jsem pocit,  že bude lepší dát tuhle písničku až na třetí  místo strany B na té 
kazetě, kterou jsem Alici věnoval.
Až do dnešního dne jsem ale na tuhle nahrávku nezaznamenal žádnou významnou 
reakci.

ONA
Dost se mi líbila první strana.

ON
Tedy všechno, co bylo od Depeche Mode.

ONA
Tu druhou…

ON
Tu, na které bylo dvanáct nejlepších písniček na světě.

ONA
…jsem vlastně poslouchala jenom jednou.

ON
V takové situaci se člověk sotva dokáže usmát.

ONA
Navíc jsem přitom jela autem, takže mi pár pasáží uniklo.

ON
Možná i Tonight we fly od Divine Comedy.

ONA
Ale přišlo mi to fajn.

ON
Takže se  blížíme o  sto  šest  k tomu,  „že  si  to  asi  budu muset  poslechnout  ještě 
jednou“.

ONA
Víš, asi bych si to měla poslechnout ještě jednou.
Ale na druhou stranu je tam jedna dost divná, něco o nějaké zahradě a ten chlápek  
to zpívá strašně  vysoko.

(REFRÉN Z PALAIS ROYAL:
Už se stmívá a oči se nám rozzáří
Zima časně světla rozsvěcí
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A zahrady teď budou svědčit
Lásce, co se rodit začíná…)

ON
Líbí se mi, jak si člověk na začátku vztahu vytváří takový zamlžený obrázek.
Řekněme,  že  má  „panický“  strach  ze  zklamání.  A  protože  nelze  dotyčného 
vyčerpávajícím způsobem prozkoumat  za  dobu dvou týdnů,  tak  si  myslím,  že  je 
mnohem  snazší  vyhnout  se  zklamání  tím,  že  připustíte  existenci  nějakých  těch 
nedostatků.

ONA
Abych  mohla  dokonale  poznat  něčí  osobnost  ještě  předtím,  než  s ním budu  žít, 
snažím se nasadit taktiku párů, které zvou do některých těch pořadů v televizi a které 
si zakládají na tom, že spolu spí deset let v jedné posteli a nikdy se sebe vzájemně 
ani nedotkli. Předstírají, že je jejich rodina den za dnem utvrzovala v tom, že udržet 
na uzdě dvě pyžama vedle sebe v posteli bez dotyku po dobu čtyřiadvaceti měsíců je 
největší důkaz lásky a že se právě proto rozhodli tomu světu ukázat, co je to ta pravá 
vášeň.
Vždycky se tam najde někdo, kdo se zeptá – „a co až bude chtít mít děti?“ – tak na to 
odpovídají  s takovým potutelným úsměvem na  rtech,  že  jim  nikdo  nemusí  dávat 
žádné rady a že si s tím docela dobře poradí sami, díky za zájem.
Myslím,  že  je  jasné,  že  od  té  doby  se  na  své  sousedy  v domě  dívají  s jistým 
zadostiučiněním  a  že  sousedi  se  na  ně  naopak  dívají  s jistými  postraními 
myšlenkami.
Mám pocit, že se Simonem to půjde všechno rychleji.
Trochu se proto stydím.

ON
Slídí?
Zeptal se „po kom že slídí?“, protože si myslel, že řekla, že po něm „slídí“, ačkoli  
řekla, že se „stydí“.
Okamžitě odpověděla: „Po čem slídím? Slídím po programech!“ a tak jsme se dostali 
na film.

ONA
To je typicky mužská vlastnost, že jsou to vždycky oni, kdo chtějí navrhovat dobré 
filmy, knížky a výstavy. Během mých třech minulých vztahů se mi dvakrát dostalo 
podrobného  líčení  detailů  z natáčení  Godardova  U  konce  s dechem,  jednoho 
žalozpěvu  na  jihoamerickou  literaturu,  jedné  obrazové  analýzy  Velazquezovy 
techniky a trojího vysvětlení fotbalového ofsajdu.

ON
V tom období těsně před vztahem se vám těžko podaří něco pořádného. Očekávání, 
ve kterém se nacházíte, vám brání, abyste se mohli koncentrovat na cokoli jiného 
než na samotný vztah.
Když se na tuto fázi vztahu díváte zpětně, může se těm, kteří rádi hledí do minulosti, 
jevit jako období čistě euforického očekávání.
To ale není pravda.
Pouhá možnost, že byste mohli  jen koutkem oka zahlédnout nějaký podvod, totiž 
s sebou přináší velké obtíže žít si poklidně tady a teď.
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Jste doslova posedlí představou, že by se vám mohl vydařit perspektivní vztah.
U pacienta se projevuje častý a obvyklý symptom – neklid.

ONA
V duchu  metody  slečny  Mikuláškové  jsem  se  ve  svém  dětství  hodně  věnovala 
časovým osám.
Podle slečny Mikuláškové se jednalo o přímky, na něž se zanášela zleva doprava 
data z dějin Francie.
Brzy jsem si tuto metodu osvojila i pro své osobní potřeby a vyráběla jsem si časové 
osy na taková témata, jako byla třeba kariéra Paula McCartneyho nebo vývoj mého 
osobního rekordu ve skoku dalekém během jednoho měsíce.
Pamatuji  si  také  na  jednu  osu,  kterou  jsem věnovala  filmografii  Jamese  Deana. 
Věnovala jsem té práci šest sedm minut a hotová osa se mnou pak strávila několik 
dalších let přišpendlená na zdi nad postelí.
Bylo by zajímavé udělat časovou osu mého vztahu se Simonem až do dnešního dne.

1. den – u Maud
2. den – telefon kolem 5 hodiny + rande domluvené na pozítří
4. den – kavárna U Švýcara + převržená sklenička Coca-coly
5. den – dva telefonáty, když jsem nebyla doma
6. den – povídání (1 hodina a 20 minut) + retrospektiva Fassbinderových filmů
7. den
8. den – odjel k bratranci do Noirmoutier
9. den
11. den – pohled z Noirmoutier
13.den – pizzeria Carlotta

Musím ale podotknout, že v jednom časovém úseku, lze vytyčit několik časových os.
Tak třeba časová osa mých pocitů ve vztahu k Simonovi:

2. den  –  telefonický  rozhovor  s Leilou  (kolem 18.00),  kdy  jsme  probírali  můj 
rozhovor se Simonem ze 17.00

3. den – nevědomý nákup černé spodní košilky v očekávání zítřejšího rande
4. den – v kavárně U Švýcara, nadchlo mě, jak ochotně čistil ubrus od rozlité 

coca-coly, aniž by zavolal servírku
5. den – pořádně pitomej a hloupě načasovanej Matějův telefonát, kdy po mně 

chtěl, abych mu zase vysvětlila důvody, proč jsem se s ním před dvěma a půl 
lety rozešla.

7. den
8. den – stendhalovská krystalizace způsobená jeho odjezdem do Noirmoutier
9. den
10. den – moje brutální vyznání lásky na chodbě v Sèvre Babylon
11. den – pohlednice, která mě trochu zklamala vzhledem k včerejšímu vyznání
13. den – pitomé zamítnutí crêperie ze strachu, aby to nebylo směšné

ON
Vlastně by  bylo  nejlepší,  kdyby  si  člověk v první  fázi  musel  vést  cestovní  deník. 
Zaznamenat do něj každý rozhovor a po patnácti letech ho znovu otevřít.
Psaní cestovního deníku je ale, bohužel, úkol, který přivolává smůlu.
Začalo to totiž už dávno během jednoho výletu do Švédska.
Odjezd byl v pořádku – podrobný popis prvního dne cesty, který jsem napsal téhož 
večera v holandském hotelu, nahoru nad text jsem nalepil obal od belgické čokolády 
a nechal pár volných míst na fotky z cesty. Další den totéž v Hotelu Scandic někde 
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na severu Dánska.
Když jsem pak dorazil do Švédska, tak se z toho stala chaotická změt turistických 
brožurek, pohlednic, obalů od různých potravin a usušených květin.
Utřídění bylo odloženo na později, na období zimní nudy, která ale nikdy nepřišla. 
Deník zůstal ležet ladem.
Člověk si netroufne ho ukázat kamarádům na večírku.
Člověk si netroufne ho vyhodit.
Jsou to hlouposti.

ONA
Matěj mi pravidelně volal s tím, že když mezi námi něco bylo, tak něco z toho přeci 
mezi námi muselo zůstat.
Kluci jsou jako rodinní přátelé, kteří vám pod záminkou, že vědí, že jste v pěti letech 
sbírali papírové obaly od cukrů, posílají celý život obaly od Beghin Say.
Nosí vám obálky, na nichž je tlustě napsáno vaše jméno. Sbírali to celého půl roku a 
vy se musíte zdvořile usmát, když od nich ten balíček odpadků dostáváte.
Někdy jim dokonce musíte dát i pusu.
Hotové mučení.

ON
Existuje jedno naprosto nezbytné povolání – fotograf školních tříd. Fotografie třídy 
jsou prakticky matematicky přesným opakem švédského cestovního deníku.
Je  to  něco,  co  se  musí  naprosto  automaticky  dokončit.  Je  to  model  dokonalosti 
v oblasti cestovních vzpomínek.
V každé  třídě,  do  které  jsem  chodil,  se  ale  vždycky  našel  někdo,  kdo  si  ten 
drahocenný dokument odmítl koupit.
Nemusíme chodit příliš daleko, abychom si mohli představit, že tento člověk bude mít 
posléze velké problémy v komunikaci s lidmi  a v zařazení do společnosti.

ONA
Prostřednictvím mé nostalgické matky,  která milovala filmy,  jsem byla velice brzo 
zasvěcena do nejslavnějších romantických scén hollywoodské kinematografie.
Na všechny své sešity jsem si psala jména herců, které moje spolužačky neznaly.
Docela mě to bavilo.

ON
Díky těmto fotografiím jsem si uchoval jasnou představu o svých prvních emočních 
zážitcích.

ONA
Errol Flynn.

ON
Stéphanie Lecuirotová.

ONA
Burt Lancaster.

ON
Sandrine Lacressionnièrová.
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ONA
Robert Mitchum.

ON
Katia Bocageová.

ONA
Clarke Gable, ten se hodněkrát rozvedl.

ON
Séverine Carpierová, ta se loni vdala.
 
ONA
A protože jsem mezi svými spolužáky nemohla najít nikoho, kdo by se podobal těmto 
velikánům, zahájila jsem dlouhé období čekání.

ON
Nevím, jestli je Alice netrpělivá.
Podle  rychlosti,  s jakou se věnovala zelenině na svém talíři,  jsem byl  v pokušení 
domnívat se, že spíše ne.
Myslí si snad, že je už nejvyšší čas, abychom – dejme tomu – posunuli naše vztahy 
k jiným obzorům a měl bych tedy z jejího zacházení s obloženým talířem pochopit, že 
nastává  ten  vhodný  okamžik,  po  němž  už  bude  hloupé,  abychom  spolu  nic 
nepodnikli?

ONA
Nejsem si vůbec jistá, jestli  by Errol Flynn, kdyby seděl na druhém konci vagónu 
metra, dokázal upoutat mou pozornost.

ON
Sylvestr má teorii, která ukazuje cestu milostného sbližování – noční ping-pong.
To je narážka na okamžik, kdy večer v létě už nejste schopni rozeznat ve tmě dobře 
balónek. V klidu hrajete, povídáte si a najednou, skoro neznatelně, přijde chvíle, kdy 
už není možné ve hře pokračovat a každý začne řezat míčky naslepo a přitom si ničí 
sítnici.
Sylvestr si myslí, že milostné sbližování je stejného druhu.
Něco neznatelně nevyhnutelného.
Tato vize konvenuje většině intervencionistických principů formulovaných zpravidla 
mužskými skupinkami.
Sylvestr je sentimentální snob.
Je čtyřicátý v žebříčku stolních tenistů.

ONA
Je smutné, když jste si na počátku vztahu příliš jistí, ale je to na jednu stranu výhoda 
a na druhou stranu zároveň handicap, že máte nějaké ty minulé zkušenosti.
Není to hloupé, ani banální, když si představujeme, že to, co se děje u našeho stolu, 
je nejzajímavější  událost  v celé  restauraci  a  možná dokonce i  v celé  čtvrti.  Je to 
potenciálně vážná story, v níž oba pěkně plavou.
A celé je to neviditelné.
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ON
Hraje děsně, jenom backhandem a samé točené míčky.

ONA
Dva roky jsem žila ve Španělsku.
Nevím, jak jsme se dostali v rozhovoru na metody výuky jazyků, ale zdá se, že tohle  
téma Simona fascinuje.

ON
Der Abteilungsleiter ist ein zuverlässiger Mensch.
Vedoucí oddělení je slaboch.

ONA
Nemám na to paměť.
To je věc, která mi chybí.

ON
Meine Grossmuter ist an einem Herzschlag gestorben.
Moje babička umřela na infarkt.

ONA
Některé oblasti studia jsem ze své hlavy vytěsnila. Bojím se, že něco nepochopím.

ON
Der Tag der offenen Tür war ein Erfolg.
Den otevřených dveří byl úspěšný.

ONA
Zajímá mě, jakou roli hraje pro Simona v našem vztahu minulost.
Nesnažím se předstírat, že bych doteď měla nějaký výjimečný život. Jenom se mi 
zkrátka párkrát stalo, že jsem se dostala do, řekněme, ne zcela obvyklých situací.
Do situací, kdy mě napadalo, že moje bytí by v budoucnu možná už nemuselo být 
stejné jako dosud.
Silvestra jsem strávila v hostitelské rodině v Brazílii.
Byla to jen nutná pauza po roce a půl stráveném s Matějem.
Nebo konference v ruských horách před pěti lety, během níž zůstal náš vagón trčet 
více než hodinu nahoře na kolejích, až nás museli zachraňovat hasiči.
Pro Simona tyhle věci přirozeně vůbec neexistují a určitě podle něho nejsem jiná, 
než kdybych trávila  všechny Štědré večery  doma v osmnáctém okrsku,  ráno pak 
opustila Matěje a nacpala všechny své peníze do strašidelného vlaku.
Neobvyklost těchto zkušeností ze mě ale nevyprchala.

ON
Strávil jsem hodně času tím, že jsem se snažil vymyslet nekonvenční příběhy.
Holky by mě žraly, kdybych se mohl na všechno vykašlat a odjet žít třeba do Polska, 
kdybych se věnoval ochraně ohrožených krajt nebo závodil ve výrobě ledových soch.
Bohudík se zdá, že Alice má blíž k obyčejnějšímu životu. 

ONA
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Do situací,  které by bylo  možné charakterizovat  jako  „situace silně romantického 
charakteru“, vnáší celibát jistou formu smutku.
Když si  projdete sami událostmi hodně exotické nebo poetické povahy, vyvolávají 
zároveň  okouzlení  a  pocit,  že  by  bylo  ještě  kouzelnější  sdílet  to  všechno  se 
zmenšeninou Errola Flynna.
Podstata lidské bytosti je taková, že když se dostaneme do situace, v níž pozorujeme 
zářící  západ slunce na Ile  de  Ré po boku  někoho,  jako  je  Matěj,  odhaluje  vám 
dokonalost tohoto obrazu nedokonalost kvalitativně nižšího páru vzhledem ke krajině 
a  hned  příští  týden  máte  na  krku  partnerskou  krizi,  která  se  potáhne  dalšího 
půldruhého roku.

ON
Kdyby měla jiný účes, tak by vážně vypadala skoro jako Fabien Canu.

ONA
Když přijde noc, je to jasný pokyn, aby na povrch vyrazily city.
V rozhovoru pak například není možné zabývat se vedlejšími věcmi.
Musíte jít k jádru věci, když odbije půl osmá, tak si nedokážu představit, že byste se 
dál bavili kreditkách nebo nadměrné spotřebě motoru u Renaulta 21.
Na okraj je možné poznamenat, že párů, které by se daly dohromady mezi 10 a 11  
hodinou dopolední, není zrovna moc.

ON
S Alicí jsem udělal jen jednu skutečnou chybu – že jsem ji předevčírem večer vzal 
poprvé na Fassbindera do Champollionu.
Největší chyba byla, že jsem při té příležitosti, objevoval Fassbindera poprvé i já.
Tato  skutečnost  měla  okamžitý  následek  v úděsném  dvou  a  čtvrthodinovém 
posezení,  kdy  jsem  se  choulil  v křesle  a  odolával  útokům  Alice,  která  byla 
přesvědčena o tom, že jsem odborníkem na berlínské transexuály. 

ONA
Ten film, na který mě vzal Simon před dvěma dny, se mi moc líbil.

ON
Nejtristnější  věc  na  poloprázdných  italských  restauracích  je  jejich  naprosté 
přesvědčení, že musejí své hosty svádět tím, že pouštějí Radio Nostalgie.
Kvůli jedné dobré písničce (Taloš od Clauda Barzotiho nebo jakákoli hitovka od Tota 
Cutugna) musíte přetrpět ty pseudo-italské nálady jako třeba  Cikorku nebo Jezírka 
Connemarská.

ONA
Překvapují mě ty pohledy upřené směrem k reprákům.

ON
V tomhle směru mě napadá jedna krutá myšlenka, že majitel restaurace třeba miluje 
jenom  mandolíny  a  že  nenávidí  francouzskou  muziku  a  každý  večer  čeká  na 
zavíračku, aby si mohl pískat Funiculi Funicula.

ONA
Možná proto, aby člověk vypadal, že přemýšlí.
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ON
Těžko může být něco míň italské než Pierre Bachelet.

ONA
Mám pocit, že těžko může být něco italštějšího, než všechny ty svíčky okolo.

ON
Když  chcete  někoho  poznat,  musíte  na  začátek  podstoupit  sérii  několika  docela 
zvláštních otázek, které se týkají rodinného zázemí, studia, zaměstnání a ještě místa 
bydliště.
Neznalost těchto detailů brání jakémukoli následnému osobnějšímu povídání.
Tak například.
Co byste  během večírku  u  Maud  odpověděli  neznámému člověku,  který  by  vám 
znenadání začal vyprávět o akutním bolení zubů?
Asi nic moc. Ale všechno by bylo jinak, kdyby se vám podařilo zjistit, že jeho otec je 
zubař, že pracuje v Pasteurově ústavu a že bydlí v Bagnoletu.
To pak budete zvažovat  úvahy typu „není špatné mít  tátu dentistu,  když vás bolí 
zuby“  nebo třeba „není špatné pracovat v Pasteurově ústavu, když máte potíže se 
vzteklinou“.
Skutečnost,  že víte,  že bydlí  v Bagnoletu vám v této konkrétní chvíli  sice nebude 
příliš platná, ale možná se vám bude hodit někdy později během večírku.

ONA
Zjistila jsem, že neznám křestní jméno Simonovy matky.
Vím, že nosí šaty od Laury Ashleyové.
Vím, že chodila do třídy s Catherine Deneuve.
Neznám její křestní jméno.

ON
V kině potkáte ženy, které sedí a ani jednou se nerozhlédnou kolem sebe.
Diváci, kteří už jsou na svých místech, vědí, že se tam nepřišly bavit.
Neprahnou po ničem novém.
Ne tak jako chlápek v páté řadě, který pohledem sleduje všechno, co se pohne.
Stačí jim plně jejich vlastní existence, jsou zcela nepřístupné a dávají to ostentativně 
najevo.
Přišly,  aby  obětovaly  osminu  svého  dne  setkání  s Meryl  Streepovou  a  Clintem 
Eastwoodem.
Tečka. Nic víc.

ONA
Teď zrovna mluví o dětské prostituci v Latinské Americe, nemůžu se ho přeci teď 
zeptat na to, jak se jmenuje jeho matka.

ON
Takovýhle  přístup  evokuje  úsměvné  brouzdání  kolonkami  „profesní  zkušenosti“  a 
„koníčky“ v životopisech. 
Stáž  ve  filiálce  farmaceutické  společnosti  American  Home  Products  zpravidla 
sousedí s aktivitami, jako je jachting, výstavy výtvarného umění nebo hra na klavír.
Jen pro zajímavost si všimněte, že hodiny klavíru, které jste v dětství považovali za 
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totální mučení a kterých jste se s lehkým srdcem po dlouhém trápení vzdali, se nyní 
pyšně objevují v kolonce koníčků.
Nejčastější  věty,  které  slyšíte  z úst  lidí,  co  od svých šesti  let  podstupovali  kurzy 
solmizace, zpravidla zní:

ONA
Dělala jsem to 12 let.

ON
Ale také třeba:

ONA
Lituju, že jsem toho tehdy nechala.

ON
Jachting a výstavy výtvarného umění jsem nevybral náhodou. Pokud už tyto aktivity 
nekorespondují  s nějakou současnou zvláštností  v životě  daného adepta  (třídenní 
jachtařský kurz, jehož se zúčastnil před deseti lety nebo návštěva Louvru v páté třídě 
přirozeně neznamenají  skutečný zájem), představují  alespoň výhodu,  že nebudou 
klást příliš velký odpor ve výzkumu para-lékařské  práce.
Zmínka o detektivkách s Colombem nebo o jedení karamelového Danone se zdá 
zcela nevhodná, ačkoli by mohla být adeptovým zálibám nejblíže.

ONA
Váhám, jestli mám odložit svůj příbor doprostřed talíře.
Má to svá pro i proti.
Pro  –  skončit  a  nechat  zbytek  jídla  a  poukázat  tak  významně na nechuť  k jídlu 
spojenou s blížícím se novým vztahem.
Proti – prozradit malou chuť k jídlu by mohl chápat jako následek blížícího se nového 
vztahu.

ON
Valentina studovala farmacii.

ONA
Docela dobře si dokážu představit, v jakém bytě asi Simon bydlí.
Ve  sprše  závěs  s obrázky  palem,  pseudo-mexické  koberečky,  nekompletní  sada 
držáčků na vajíčka, šedý telefon s číselníkem z osmdesátých let a jedna zásuvka, 
které  je  lepší  se  vyhnout,  protože  v ní  jsou  pozůstatky  z minulých,  stále  ještě 
poměrně živých vztahů.

ON
Vzdala to.
Odložila příbor na kraj talíře.

ONA
Vonné tyčinky, co mají přebít zápach z kuchyně v nižším patře.

ON
Doufám, že pro Alici nebudu příliš tajemný.
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ONA
Prošlé lékovky s aspirínem.

ON
Vlastně ani nevím, jestli si mě Alice spojuje s nějakým konkrétním prostředím.

ONA
Terč na šipky.
Čokoládově hnědý mramor.
Lagard a Michard ze sedmnáctého století.

ON
Myslím, že někdy má člověk chuť nechat některé oblasti zahalené ve stínu.

ONA
Je vůbec možné, aby si  ideální muž, ten kterého jsme si  zvykli  nazývat „mužem 
našeho života“, objednal něco jiného než cappuccino?
Tahle otázka má blízko k slavnému problému – musíme se podělit o své lože s tím, 
kdo se nám podobá?

ON
Jasná věc, to je věčná otázka – je lepší sázka na útočnou hru po vzoru Barcelony s 
útočnými výpady a protiútoky a nebo bude lepší  se zabetonovat v obraně,  jak to 
dělají italské týmy, když brání výsledek?

ONA
V perspektivě obohacení  lidského rodu se mi  zdá a priori  žádoucí  zaměřit  se na 
pojem rozdílnosti uvnitř páru.
Prozatím tato  myšlenka obohacení  lidského rodu ztrácí  trochu ze svého půvabu, 
když se uvnitř  třípokojového bytu setkávají  natolik rozdílné vizuálního dojmy, jako 
jsou akvarely Jeana-Michela Folona a mexické koberečky.

ON
Nakonec je to vždycky otázka stylu.
Má mít výsledek vliv formu nebo spíše naopak?
Je záměrem zaujmout diváky kolektivní hrou na jeden dotek nebo ho radši uspokojit  
hrou na vítězství bez inkasované branky? De facto je to problém image.

ONA
Další otázka spojená s partnerskou rozmanitostí – problém image.
Jaké  chování  zvolit  v případě  neshody  nad  nutností  ukázat  okolí  obrázek 
vyhasínajícího vztahu?

ON
Když se Michela Platiniho ptali, jakým způsobem by nejraději vyhrál Mistrovství světa 
v ´86 v Mexiku,  tak jim odpověděl:  „ve skrumáži  před brankou v poslední  minutě 
regulérní hrací doby.“ To je hezká představa.

ONA
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Celé je to vlastně otázka stylu.
Způsob, jakým se události odehrávají, je zajímavější než události samotné.
Důležité není ani tak to,  že mě Simon může hnedka začít  líbat na chodníku, ale 
hlavně ty dlouhé chvíle ticha, které téhle fázi předcházejí a kdy on musí rychle hledat  
nová a nová témata rozhovoru.

ON
A o tohle všechno přijdete,  když  znovu  prohrajete  v semifinále  s týmem,  který  si 
myslí, že vedoucí je nezodpovědný a den otevřených dveří byl úspěšný.

ONA
Stejně  tak   není  hlavní  rozdíl  mezi  hollywoodským polibkem a  tím  polibkem na 
Exelmansově  bulváru  v provedení  samotného  polibku,  nýbrž  v tom,  že  před  ním 
nejsou vyřčeny věty typu:
Dnes je ale krásný večer, že?
Bože, obávám se, že jsem toho příliš vypila.
Musím vám připadat směšná.
Projděme se ještě kousek společně, co vy na to?

ON
Od  dětství  jsem  měl  dva  rozdílné  modely  vývoje  vztahů,  abych  dnes  nehledal 
zbytečně nějaký tajemstvím opředený vztah.
Ze začátku jsem záviděl lásku Kalimérovi a Priscile.
Díky svému prvnímu žlutému walkmanu s oboustranným přehráváním jsem později 
zjistil,  že se pokoušel sblížit  s někým, kdo byl sám, protože byl vnitřně zklamaný. 
Nikdo ho totiž neměl rád.

A ještě později jsem učinil objevy jiného druhu.
V první řadě to byla kapitola z Velkého Meaulnese o té zvláštní slavnosti.
V jistém slova smyslu to už bylo pozdě.
Bylo by bývalo třeba, abych nepodlehl žádné již existující sentimentalitě, aby se ty 
stránky mohl stát absolutním referentem skutečnosti.
Nemožnost lásky mezi Augustine Meaulnesem a Yvonou de Galaisovou přidala do 
skládačky emočního puzzle pouze jediný kousek, v němž už bylo ošklivé káčátko a 
snoubenka Jacquesa Dutronca.

ONA
Zajímalo by mě, jaké bezprostřední následky bude mít vztah se Simonem na můj 
životní styl.

ON
Podle některých mých blízkých změnil vztah s Valentinou některé části mé osobnosti. 
Domnívám se,  že vztah mentolových diabolek k náhlé smrti  může v tomto směru 
hodně naznačit.

ONA
Nejsem nijak fanaticky přesvědčená o didaktičnosti milostných zkušeností.
Nechci se „naučit“ žít ve vztahu.
Možná se to může stát nevědomky. A nedám a priori kopačky klukovi, protože vím, 
že „Dieses Jahr  werden wir  Weihnachten in der  Schweiz feiern“ znamená „Letos 
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budeme slavit Vánoce ve Švýcarsku“.

ON
Musí to být příjemný pocit, když někoho znáte lépe než kdokoli jiný – třeba když víte, 
že má Alice ve zřítelnici pravého oka černou tečku.

ONA
Byla to  zvláštní  zkušenost,  když mi  naznačil,  abych nevytahovala peněženku,  že 
zaplatí.  Možná  to  byl  zárodek  příštích  konfliktů  o  to,  kdo  bude  platit  společné 
telefonní účty.

ON
Existuje několik způsobů, jak vašemu okolí sdělit, že chodíte s někým, jako je Alice.
Sylvestrovi: Jmenuje se Alice a v kufru u auta vozí ping-pongové pálky.
Matce: Jmenuje se Alice a pracuje v Pasteurově institutu.
Miguelovi: Jmenuje se Alice a dva roky žila ve Španělsku.
Tetičce Marie-Francoise: Jmenuje se Alice a sbírá obaly od cukrů.
Valentině: Jmenuje se Alice a je docela normální.

ONA
Ochotně považujeme oblast vztahů za tu, s níž jsme nejtěsněji svázaní.
Odhadem se dá říct,  že  člověk má v životě  tak  šest  sedm příležitostí  k  vážným 
vztahům.
Vzhledem  k tomu  se  právě  nacházím  v jednom  ze  šesti  sedmi  nejdůležitějších 
okamžiků svého života.

ON
Na výletních parnících na Seině jsou Pakistánci, kteří vás vyfotí, když odjíždíte.
Sedíte  tam  sotva  půl  minuty,  ani  jste  ještě  neměli  čas  pocítit  žádnou  zvláštní  
turistickou emoci, a tak ta fotografie není k ničemu. Leda k tomu, abyste si v té chvíli 
uvědomili, že by bylo dobré schovat si peněženku pořádně do kapsy.
O tři čtvrtě hodiny později, když proplujete po mostem Pont Neuf, který byl postaven 
v roce 1577 na příkaz Jindřicha III,  aby usnadnil  spojení  mezi královským sídlem 
v Louvru se čtvrtí Saint-Germain, tak se na svět díváte jinýma očima a stejně tak i na 
fotografii, kterou fotograf mezitím vyvolal a vyvěsil na nábřeží mezi desítky dalších.
Dohromady se vám v ní smíchá pohled na nábřeží, vůně benzínu, studentka, která 
má výklad a stále se omlouvá za své koktání, protože tuhle práci dělá teprve třetí 
den, a k tomu všemu americký přízvuk toho pána ve žlutém, co sedí před vámi.
Fotografie se stane tím, čemu se říká „suvenýr“.
Myslím si, že kdyby za námi přišel fotograf v okamžiku, kdy jsme si s Alicí sedli ke 
stolu, mohli jsme si tohle klišé docela užít.

ONA
Jsou tři věci, které nesnáším.

1. nastupování na loď
2. nechat se fotit
3. smrad benzínu

ON
Mezi  stavebními  kameny  lidské  osobnosti  jsou  některé,  které  se  ani  v této  fázi 
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vztahu, v níž se nacházíme, nedají skrýt.
Jak se chová Alice, když je bouřka?
Může v teplém červencovém večeru v klidu pozorovat blesky na terase výletní chaty 
v Montaubanu  nebo  se  musí  schovat  uvnitř,  zatáhnout  rolety  a  modlit  se,  aby 
hromosvody fungovaly, jak mají?

ONA
Zcela jistě teď převažuje hledání toho, co máme se Simonem společného, než toho, 
v čem jsme jiní.
Naše chování při večeři mi připomnělo to, co se člověk naučí třeba, když vás poprvé 
pozve kolegyně z laboratoře k sobě domů a vy využijete té chvíle, kdy ona odejde do 
kuchyně uvařit čaj, k tomu, abyste prozkoumali všechny poličky v knihovně.
Cílem tohoto průzkumu není, jak by se někdo mohl domnívat, objevení knížek, které 
jsme dosud neznali a mohli si tak v budoucnu rozšířit své omezené literárně-kulturní 
obzory, ale hlavním cílem je naopak zběsilé hledání knížky, kterou známe, kterou 
jsme už třikrát četli a kterou vlastníme doma v knihovně i my. 
Když nějaký exemplář odhalíme – jedná se obvykle o  Dopisy mladého básníka od 
Rilkeho nebo od  Šachistu od Stefana Zweiga – tak můžeme směrem ke kuchyni 
zakřičet cosi na způsob „tys četla Dopisy mladého básníka?, což je pravděpodobné 
s ohledem  na  podtrhané  některé  pasáže  v textu  a  čekáte  na  kladnou  odpověď, 
abyste mohli dodat „je to dost dobrý, co?“
Není  dvakrát  nutné upozorňovat na to,  že „je to  dost  dobrý,  co“,  které křičíte do 
kuchyně,  je  zárodkem  spřízněnosti,  protože  prozatím  to  mezi  vámi  nijak  slavně 
nevypadalo.

ON
Musím Alici ukázat Dopisy mladého básníka od Rainera Marii Rilkeho.

ONA
Musím Simonovi ukázat Španělštinu pro pokročilé.

ON
Bylo by dobré vypadnout odsud před jedenáctou, aby nám z toho jídla nebylo špatně.

ONA
Až budu mít chvilku času, tak vytvořím časovou osu téhle naší večeře.

ON
Až budu mít chvilku času, dám si dohromady cestovní denník mých vztahů s Alicí až 
do dnešního večera.

ONA
Zmíním se o té imitaci Jeana-Luca Godarda.

ON
Nalepím do něj vstupenku z toho Fassbinerova filmu.

ONA
Docela  mě  láká  představa,  že  poprvé  ve  svém  životě  uvidím  ve  sprše  závěs 
s obrázky palem.
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ON
Docela mě láká představa, že budu moct Alici ukázat svou koupelnu.

ONA
Pokud všechno půjde tak, jak doufám, tak budeme moct příště vyrazit do crêperie.

ON
Jestli  všechno  půjde  tak,  jak  má,  vezme  srovnání  s Fabienem  Canuem  úplně 
v pohodě.
Uvidíme.

ONA
Uvidíme.

(Odcházejí z restaurace a obracejí se k neviditelnému číšníkovi:)

ON
Na shledanou.

ONA
Na shledanou.

Je večer. Oba kráčejí po Exelmasově bulváru. On bez zjevné příčiny začne mluvit o  
poměrně starých záležitostech.
O pravidelných čtvrtečních trénincích juda do věku 14 let, o zlomené klíční kosti, o  
pobledlé německé dívce jménem Hanke, s níž si dopisoval.
Ona bude vzpomínat na svou matku, profesorku historie a zeměpisu na gymnáziu  
Paula  Vaillant-Couturiera  a  na  popelníky  vyrobené  ze  svatojakubských  mušlí  ve  
sborovně.
Předtím, než ji políbí, pronese poslední větu, jednu z těch, na něž se vzpomíná i po  
letech, jednu z těch, které vás pronásledují po celý váš život:
„Je fajn bydlet v Bagnoletu, když má člověk problémy s autem.“
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