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Rubato / Singolare

Sráč Sam Strach mého muže

I. V noci jsem špatně spala. Auto a jídlo a oběd.
Spala bych, ale mám povinnosti. Myslím, že je mám.
Myslím na to, kdo řekl v mém životě větu, ve které
zaznělo – dělnej chlap – nesnáším to. Vždy jsem se
odvracela od babrdónů, a hlavně když jsem je použila. Nesnášela jsem se a nesnáším se za to. Odpoledne půjdeme do lesa. Už je odpoledne a půjdeme
až tak za hodinu, až dopijeme… Jdu do lesa s ním
a nechala jsem si na hlavě drdol, co jsem si udělala
ráno, abych na úřadech nevypadala nějak. Dělá
mě to starší, nebo si to myslím. Lidi učesaná hlava
trochu uklidňuje a já nemám vzadu placku. Znám
jednoho fotografa a ten placku má. Je to tvarem jeho
hlavy. Já mám krásný tvar hlavy, jedna z věcí, které
jsou na mně v pořádku. Houby moc nerostou. Květa
jde vedle mě. Ježíši… Ježiši, ježiši, ježiši. Podívám se
na něj a je to jasný. Květa to má vždy vidět v očích.
Tam to začne a potom prostoupí jeho tvář a nakonec
jeho veliké tělo. Na začátku jsem se mýlila. Neznala
jsem to. Teď vím a přesně určuji každou jeho věc.
Jdeme divokým lesem a Květova chůze se začíná
měnit. Jiné dýchání. Květa je dělnej chlap, ale bojí
se. Příšerně se bojí. Bojí se teď určitě, že ho zabiju,
a jestli toho nenechá, tak to i udělám. Bojí se, že to
nastane a on nakonec svou silou zabije mě. Bojí
se, jak mě pak bude zachraňovat a potom jak bude
hrabat díru na moje tělo a nejvíc se bojí, že se potom
bude muset bát už napořád.
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Jsem šťastná. Neskonale šťastná. Dělám to stále. Nezajímám se o žádná jiná slova než o má slova. Jsem
potom neskonale šťastná. Toho všeho se bojí. Moji
blízcí se bojí, do jakých situací je uvedu. Do jakých
potíží se dostanou. Černý slovanský dvůr existuje.
Moje rodina také. Nejsem její součástí, ale ona také
existuje. Nic nepopřu, a tak nic nepopírám. Někteří
říkali, že jsem chudinka, a já byla šťastná, že jí jsem,
a dlouho to vydrželo. Opájela jsem se svým chudáčkovstvím především doma, ve chvílích samoty jsem
úpěla a válela se v pláči a dělala, že trpím, a možná
jsem nakonec trpěla. Trpěla jsem z vlastní chuti
trpět. Byla jsem na sebe pyšná, že je nepotřebuji,
ani pro utrpení, ani pro útěchu.
Jsem venku, když to jde, a jde to. Nosím si ven jídlo
a práci a návštěvy jsou také venku a také tam ráda
spím. Květa má strach, aby to nevystydlo, nezmoklo
a aby mě to netlačilo. Orientační výčet dalších tvarů
tohoto strachu. Prudké hluboké záběry do hmoty
nenechávají expanzivně napadat každou chvíli. Jen
prohrnou rýhu pro uchycení. Jeho strach vzniká pozvolna a stává se součástí míst. Na konci vzniká jednotný prostor děsu. Urbanisticky. Se všemi pojítky,
zasazen a uznán. Tvoří zarovnané bloky ulic, a ten
největší strach, strach ze smrti, je kostel. Vystavěný
pro ubožáky a ubožačky. Modlence a modlenky
a ještě větší strach z Boha. Pro klekny, mé tety.
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Jsem s určitostí debilní. Nezná to hranic. Oplocení jako tradiční pokračování architektury staveb.
Ne jako dělítko, ale návaznost. Ta je pro růst Květova strachu také zásadní. Sedíme proti –
 Nechceš
ponožky? Není ti zima na nohy? – Je asi ochotný,
je všímavý, je bezelstný a uměl by mě zabít jednou
silnou ranou v cholerii. Šel by hlavním vchodem,
ne bočními dveřmi do zahrady. Vrhnul by se na mě
a začal zabíjet.
Zbytky se mají spotřebovat, jinak nás Šmírák potrestá. Existují také sídliště strachu. Tam sídlí tyhle
běžné strachy a hrůza. Bizarní hrůza „mnoha”.
„Mnoho“ je středním králem bizarnosti. Sídliště
děsu pošahanců a sexuálních úchylek a uchýlených.
Navštěvuji komory úzkosti jako tajemné noční osahávání něčího těla. Ničeho z toho se nebojím. Pozoruji časté projevy zájmu o dílčí úpravy a kutilství zasahující do domů. Přístřešky, kde se ukrývají, různé
nástavby pro různé případy. Kontinuum. Vytváření
rukodělných míst, aby strach mohl vstoupit, aby
tam také mohl být. V krajině není. Tam si ho nosí
Květa z domova. Možná se už nikdo nebojí, jen můj
dělnej chlap. Možná už nikdo nic nestaví, jen on.
A já.
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II. Nevydávám zvuky. Nevydávám je ani na požádání. Nemluvím. Je čas zmařit. Je chvíle zmaru.
Myslím, že si nenalakuji nehty na příslušnou barvu.
Nemám ráda příslušenství. Mám ráda vanu v pokoji.
Záchod venku. Snad jen dům jako mé příslušenství.
Snad sebe, jako Květovo příslušenství. Mám ráda
mixér. Udělá ze všeho vařeného kaši. Dělá to rychle
a je ohlušující. Vapku, také miluji vapku. Nikdo
nemluví, zvuky zmizí v ohlušení. Hluk má také
kostel. Ne tuhle pitomost s křížkama, ale opravdovej
chrám. Temnej a zničující. Takový, co vysvobodí
každého. Nestihneš ani úlek. Takovej chrám se za
odměnu navštíví náhle, nejnáhleji a na úplném
konci. Je to střela. Kulka do smrti. Tenhle chrám je
hlubokej a nekonečnej. Vzrušení drobí a nakonec
odežene strach. Neumí ho zabít. Zabít je nepřipuštěné slovo. Zabít je bát se. Znám lékaře, co má tvar
hlavy v úplném pořádku. Mám velké požadavky
na tvar hlavy. On se nebojí smrti. Jen té své. Je to
padouch bez svědomí. Je to sebeomlouvač. Chlubič
a ubožák.
Můj Květa, a já ho tak nazývám, Můj, má jiného
lékaře. Ten jeho je lepší, ale já mám horšího. Květa
chce, abych ho následovala v opatrování se. Následuj mě, špitá v noci. Než usne. Když spí. Následuj
mě. Jsi šílený. Šílíš. Tvoje velké tělo leží vahou
hovězího dobytka. Kůže voní. Opálil ses při stavbě

12

nového. Bude to posezení, abych měla kde psát.
Bude tentokrát nekryté, a mnou poučený, dáváš si
pozor na uchycení. Aby se ti tam neuchytil děs. Následuješ mě. Jsi horký a šílíš. Svlékám se a zůstávám
ležet na kraji lesa. U cesty. Zavřu oči, tím zajistím,
že nevím, kým jsem viděna. Cítím nebezpečí. Slyším zvuky a až do spánku je hlídám. Je to nestoudné, takové ukazování. Je to obyčejné, nejobyčejnější. Ležím jako hadr, a když někdo prochází, často
ani neví, že tam jsem. Hnusím se mému v té chvíli.
Mohlo by ho to vzrušit, ale to nikdy. Každého ano se
bojí. Hlídá. Chudáček Květa. Má zmatek, neví, jak
přesně se jmenuji. Jemu na tom záleží. Pojmenovali
ho…
Dali mu jméno Květoslav a celý život je to trápí.
Postavili mu první pokojíček bojení. Dětský pokoj
měl se sestrou. Ona ani matka mu nikdy neřeknou
Květo. Když mu tak nechtěla říkat, neměla mu
to jméno dávat. Přijede Slávek? To nevím, Slávka
neznám. Matka má Slávka, já zabijáka Květu.
Květa má různě ukryté pistole. Nemá nože ani jiné
zbraně. Má pistole a já vím, kde jsou. Říkám mu,
že to vím, že je vezmu a půjdu. Nevím, kolik za ty
pistole zaplatil, ale chci, aby mu bylo líto těch peněz, až si ze strachu bude muset koupit nové.
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Válku dříve zaznamenávaly ženy. Fotografovaly a natáčely. Dělní chlápci do sebe stříleli. Nemohli držet
aparáty. Bylo to bezpečí ješitnosti. Mohly vzniknout
jejich snímky při zabíjení, nebo když budou zabiti.
Zničení. Jsou od těch dob všichni bojácní. Všem
hromadně vybudovali nekonečný perón, kde se
stále odjíždí. Kde jsou jen cedule odjezdy. Záznamy
žen. Válka k zastoupení v mnohém.
Mužské snímky se liší. Jsou velké a hrdé. Se stroji
a nástroji. Před něčím a s někým. Vážné naprosto,
nebo vtipné na památku. Jsou klidně i lepší. A oni
jsou lepší. Protože lepší neexistuje. Je jím pojmenování. Květa nebyl ve válce, ale také je lepší. Každý
z nich už stojí, stál nebo odjel z nádraží úzkosti.
Také je zasazeno přesně. Nádraží stažených hrdel.
Má všechny omílané atributy současné architektury
a nesmí se říkat, že je hnusné. Stálo příliš mnoho
mnohého. Musíme se tam kvůli tomu chodit loučit,
protože oni tam musí kvůli tomu chodit odjíždět.
Kvůli mnohému mnoha. Mohla bych ještě dvacet
minut pokračovat, ale nechceš to. Dej vedle mě
cokoli a já cokoli udělám. Řekni, co si přeješ, a já
to splním. Poslušnost také neexistuje. Je to nátlak.
Výuka. Vyučení na jednoznak. Jsem jednoznačně
debilní.

14

IIIa. Babiker Život Babikera Koptíka nebyl ničím
až do náhodně uděleného vyznamenání. Pro každého byl černoušek v Československu. Chodil na první
stupeň základní školy, ale i tak měl už dost času
a možností vidět hodně mírových holubic a třepetalek. Hodně výjevů solidarity a spolupráce. Dělali
jsme společně nástěnkáře. Byl sice ještě mnohem
tmavší než cikáni, ale všechny to tenkrát fascinovalo. Kamarádila jsem s ním a Standou Serinkem. Nic
nemohlo být větší ubožáctví. Babikerovo táta přijel
v rámci nově vyjednaných obchodních podmínek
s Egyptem na stipendijní pobyt do Prahy. Nikdy ho
nikdo neviděl.
Babikerovu matku ano. Tu jsem viděla mockrát
a párkrát i hodně zblízka. Bílá postel s modrými
dederonovými nebesy. Jednou jsem slyšela, jaká
je divná a on že zahynul v Súdánu. Chtěla jsem být
důležitá a vědět něco detailního, tak jsem místo do
cvičení chodila ke Koptíkové domů. Znamení klamu
činžovního domu. Vlhko, kde se na chodbách daří
květinám v oplesnivělých květnících. Nepoznala
jsem nikdy horní patra. Vždy jsem rychle vešla
rovnou k ní do přízemního bytu. Smyslové dojmy,
imaginace zakázaného se rozprostřela, když jsem
si na vyzvání, na chlupatém leskymu, svlékla šaty.
Pocit zcela nepoznané situace. Bohatství jemných
dotýkání. Konečně jsem vysvobozená z ubohosti
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