
IV. 

A pfiece mi to nedá. 

Posílen snídaní a dlouh˘m spánkem zkusím se je‰tû vrá-

tit k vãerej‰í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhod-

nut roztoãit pedály a urazit s doprovodn˘m vozem va‰í po-

zornosti alespoÀ jednu, jedinou etapu, a vyberu si samo-

zfiejmû tu, která se vyhne horám, tu, která, jak se mi zdá,

vedla snad dokonce celá z kopce a bûhem které z luk vanuly

syté zemní vÛnû a divizny i jejich pestfiej‰í sestry lupiny

hlasitû rozprávûly a jejich fieãí byly zase vÛnû tak jemné, Ïe

se ve vzduchu úplnû rozpadaly. 

Letní krajina, kterou jsem sviÏnû ujíÏdûl, byla rozevlátá

jako síÈka na mot˘ly, coÏ by mû nebylo vÛbec napadlo, kdy-

bych si na svém kole sám nepfiipadal jako polekan˘ fie‰et-

lák, jako baboãka kopfiivová lapená tím létem, tou vÛní, tou

tající barvou, jeÏ se dlouh˘mi, pfiitaÏlivostí zemû smyslnû

protaÏen˘mi kapkami oddûlovala od nebeské fiímsy a kapa-

la vytrvale na mou hlavu, pleskala o má ramena a záda, 

a kdyÏ uÏ jsem byl oblohou cel˘ modr˘ jako Mauritius, tak

se v nataÏené ruce obzoru objevila taková tmavû ‰edá

mokrá houba, ze které zaãalo pr‰et, ale to nebyl snad ani

dé‰È, bylo to jen takové tiché ‰evelení nebeské vody, v nûmÏ

jsem náhle zaslechl Janinãin ‰epot, a pak jsem ucítil její

doteky na sv˘ch zádech a její doteky ve svém podbfii‰ku, 

a tûmi doteky jako by do mû vstoupilo v‰echno na‰e milo-

vání naráz, jako bych byl zároveÀ poléván tou horkou modfií

a pfii tom i pfiikr˘ván chladiv˘mi pefiinami mrakÛ, a tohle

vÏdycky umûla jen Janinka...
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Ale mÛj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou

svatbou, jak jsem se vám uÏ snaÏil namluvit, vÏdyÈ tak málo

pfiíbûhÛ zaãíná rovnou v bílém závoji. Pfies v‰echnu svou

v˘jimeãnost zaãal ná‰ pfiíbûh stejnû jako ty ostatní, zastihl

nás na svém poãátku nahé jak dvû sochy v parku, a tak ná‰

bíl˘ závoj ani nemohl b˘t svatební, v‰ak to, co ve dne i v no-

ci sná‰eli ptáci na na‰e hlavy, bylo zároveÀ na‰ím tmelem,

a brzy jsme se proto v Janinãinû loÏnici promûnili v jediné

tûlo.

A to tûlo pak mnohem snáz tlaãilo koãár s malou Do-

rotkou proti spádu Biskupské ulice, to zázraãné tûlo jako

nic procházelo mrazivou stûnou zimních mûsícÛ, do nichÏ

vpadl ná‰ vztah s takovou razancí, aÏ na Brnûnské pfiehradû

pukl led, a pfiesnû ve stfiedu té zamrzlé vodní plochy, mezi

Osadou a Skalkou, se rozevfiela prÛrva mírnû vyklenutá

uprostfied a ta prÛrva se pak protahovala a protahovala, aÏ

ji musely sepnout na obou opaãn˘ch koncích bfiehy. A: ne-

pfiipomíná ti to nûco, trochu, ptali se chlapci sv˘ch dívek

na zimních procházkách, a dívky cudnû klopily své zraky, ale

pak chytily své nesmûlé chlapce za lev˘ ãi prav˘ palãák a si-

lou Morany je vlekly na trojku nebo osmnáctku, a kdykoli si

pak v‰ichni ti chlapci a v‰echny ty dívky spoleãnû na ten le-

dov˘ obrázek jen vzpomnûli, zaãalo to pod krun˘fiem pfiehra-

dy vfiít a na okrajích té prÛrvy zaãínal led leskle a perlivû tát. 

A chvûlo se to tûlo (jako kdyÏ obal folikulu proráÏí jedna

zbûsilá spermie za druhou) nejvíce tehdy, kdyÏ jsme jeden

bez druhého, já bez Janinky a Janinky beze mû, museli

zÛstat celé hodiny a nûkdy i nûkolik dní, po nûÏ se Janinka

nemohla vymanit ze sv˘ch manÏelsk˘ch povinností. 

Já na‰e spoleãné tûlo rozechvíval touhou ze svého neza-

fiízeného podnájmu na Vinohradech, a protoÏe jsem tehdy
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bydlel aÏ v jedenáctém poschodí a navíc v domû, kter˘ ãnûl

jako první v fiadû nad Ïidenick˘m srázem a tedy nad cel˘m

mûstem, byly mé signály dobfie ãitelné a tak silné, Ïe ru‰ily

nejrÛznûj‰í jiné pfienosy, a tehdy zase v‰ichni ti chlapci 

a v‰echny ty dívky tam ve tmû pode mnou (protoÏe nejlépe

se touha vysílá v noci) pocítili to neodolatelné nutkání, 

a kdyÏ se pak na Gorazdové pfiidala ke mnû i Janinka, která

ihned zaslechla mé volání a poznala mou vlnovou dél-

ku, tak se tûm chlapcÛm a dívkám zaãalo koufiit z hlavy 

a zdû‰ení rodiãové pak Ïhavili telefony, ale nebylo po ru-

ce takové kapacity, která by poznala pfiíãinu toho v‰eho...

no, dûlali jsme svého ãasu s Janinkou v Brnû pûknou ro-

tyku.

A stop, a dost! Zastavit stát, raz dva. 

ProtoÏe jestli to nezarazím ihned, teì hned v tuto chvíli,

tak to dopadne jako vÏdycky, kdyÏ pfiijde fieã na Janinku. To

to ze mû vÏdycky vystfielí jako ‰punt z láhve s burãákem, to

to ze mû vyletí jako kometa z ledového lÛna nûjaké nedo-

mrlé galaxie a mÛÏete si pak b˘t dokonale jistí, Ïe ten její

ozdobn˘ chvost, kter˘m vás v‰echny zamete, bude dlouh˘

nûkolik svûteln˘ch let, takÏe si na ráno nemusíte nafiizovat

budíka. 

A v tom také tkví nejvlastnûj‰í jádro toho vãerej‰í pudla.

V tom, Ïe jsme – v na‰em pÛvodnû rozhovoru – s Bohyní

noci tak brzy narazili na Janinku. (Ale vÏdyÈ jsme na ni

namoudu‰i narazili tak brzy jedinû proto, Ïe jsem byl právû,

pokud si je‰tû vzpomenete, na útûku z lázeÀského baru,

kde jsem mûl sebe i Janinku rozloÏenou na ty nejjemnûj‰í

souãástky...)
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A kdyÏ pfiijde na to moje zapadl˘ sluníãko fieã, tak je to

se mnou zkrátka ‰patn˘. To se zpoãátku tak jako zdráhám,

to nejdfiív okolkuju a zdá se, Ïe vypáãit ze mû kloudn˘ slovo

bude vût‰í námaha, neÏ zapáskovat tfii palety dlaÏdic, ale

pak to stejnû vÏdycky pfiijde, pak to ze mû vyletí jako ‰punt

z láhve s burãákem a uÏ jedu, protoÏe ty obrazy miluju, pro-

toÏe po nich touÏím, protoÏe je musím mít, a ãím víc si to

pofiád dokola zakazuju, tím hor‰í je ta ÏízeÀ.

A mám takov˘ hloup˘ pocit, Ïe jsem tenkrát asi zrovna se-

dûl u nûjakého barového pultu, na kterém jsem mûl, právû

jako vãera, rozloÏen˘ cel˘ svÛj Ïivot, a buì jsem zapomnûl

zamknout dvefie, nebo zabednit okna, co já vím, kaÏdopád-

nû nûkdo mnû tam udûlal takovej dûsnej prÛvan, Ïe mû to

rovnou sfouklo ze Ïidliãky, a kdyÏ jsem se postavil na nohy,

stála tam ona: Janinka. A moÏná, urãitû!, jsem na ni byl 

v první chvíli stejnû protivnej jako na tu starou Ïenskou 

v Aurofie, protoÏe takovej ãurbes mi ze Ïivota nemÛÏe dûlat

nikdo, jenÏe se to patrnû potom nûjak zvrtlo nebo co, a pak

najednou byla zase pryã a vod t˘ doby jsem to asi je‰tû

pofiád nedal v‰echno tak úplnû do pofiádku, protoÏe koli-

krát chci pro nûco sáhnout, tak se takhle natáhnu, a najed-

nou mám v ruce kus Janinky, i kdyÏ bezpeãnû vím, Ïe jsem

se natahoval pro nûco úplnû jin˘ho, a tak je to vlastnû

skoro furt. Zkuste pak na ni nemyslet, jak se to hezky fiíká 

v kníÏkách, kdyÏ to, jak vidíte, vÛbec nezáleÏí na vás, kdyÏ je

ta Ïenská prostû úplnû v‰ude.

A moÏná Ïe existuje jeden zpÛsob, jedinej, o kter˘m vím,

a ten by tomu v‰emu koneãnû mohl udûlat pfiítrÏ. JenÏe 

na to sem moc velkej slaboch, a pochybuju, Ïe by to doká-
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zal nûkdo z vás. ProtoÏe absolutní konec je vÏdycky jen

jeden!

A to ani nemyslím opravdu zabít. Copa já se s ní vídám,

copa ji potkávám, kdyÏ je uÏ tfii roky nûkde ve ·védsku a ce-

lou tu dobu neráãila uznat za vhodn˘, aby se tady aspoÀ

jednou na pár dní ukázala. DyÈ se na to hergot podívejte, dyÈ

já nebojuju s ní! DyÈ já se pot˘kám jen s jejím obrazem!

A tím je to právû je‰tû hor‰í! 

JenÏe teì uÏ to váÏnû trvá moc dlouho a já uÏ Àákej ten

ãas asi vím, co se s tím dá udûlat. 

Jesli musím ten její obraz zniãit, tak ho taky zniãím!

A udûlám to... nov˘m obrazem.
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