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1.

Jmenuji se Alice... a jsem narkomanka. A jsem r·da,
ûe to o sobÏ uû dok·ûu takhle napsat, p¯iznat si to.
ÿÌk· se, ûe fet ËlovÏku vymeje mozek, a j· m·m pocit, ûe teprve teÔ, kdyû jsem po dvou letech zaËala abstinovat, m·m koneËnÏ jasno. D¯Ìv jsem t·pala, a bylo
snadn˝ zahnat mÏ do kouta, teÔ vÌm, ûe z toho kouta
chci ven. A proto pr˝ v sobÏ musÌm najÌt vöechny ty
bludn˝ ko¯eny, kter˝ jsem p¯ekroËila, a nÏkter˝ jsem
p¯ekroËila uû hodnÏ d·vno.
Mate¯sk· ökola mÏ nauËila soutÏûit. MÏla jsem pocit, ûe kdybych chleba s odpornou tvarohovou pomaz·nkou nesnÏdla jako prvnÌ, tak bych neobst·la. Taky
jsem, pokud si dob¯e vzpomÌn·m, nikdy nest·la frontu na z·chod, prostÏ jsem vûdycky Ëurala prvnÌ. A prvnÌ jsem odevzd·vala obr·zky, z kterejch nikdy nebylo
poznat, co jsem vlastnÏ nakreslila. MÏli jsme panÌ uËitelku Helenku, ta mÏ pokaûd˝ chv·lila, protoûe mi nikdy nemusela zavazovat tkaniËky u bot ani po mnÏ
splachovat z·chod. Byla jsem prostÏ samostatn·,
rychl· a na sv˘j vÏk dost spolehliv·. Snad i to rodiËe
p¯esvÏdËilo, aby do mÏ vkl·dali velk˝ nadÏje.
Kdyû mi byly asi Ëty¯i roky, dostala jsem od starouök˘ (tehdy jsem jim tak jeötÏ ne¯Ìkala) dÏtskej lÈka¯skej
kuf¯Ìk. Od t˝ doby mi bylo nen·padnÏ naznaËov·no,
ûe budu doktorkou.
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Postupem Ëasu, jak se zhoröovala otcova artrÛza
a matce p¯ib˝valo ûaludeËnÌch v¯ed˘, mi byla velkoryse poskytnuta volba mezi ortopediÌ a internou, naËeû
jsem pak od sv˝ch deseti let trpÏla zneklidÚujÌcÌm pocitem, ûe se mezi tÏmito dvÏma obory nikdy nedok·ûu
rozhodnout. M·ma radila soust¯edit se na chirurgii,
ale hnusila se mi jak p¯edstava roz¯ez·v·nÌ mÏkk˝ tk·nÏ ûaludku, tak zvuky vrtaËky obruöujÌcÌ neû·doucÌ v˝r˘stky na kolennÌm kloubu.
Teoreticky jsem byla s problematikou chorob sezn·men· uû v ˙plnÏ ran˝m vÏku, protoûe kaûdodennÌ rodinn˝ hovory na tohle tÈma u n·s probÌhaly na vysok˝
odborn˝ ˙rovni s Ëast˝m pouûÌv·nÌm latinskejch v˝raz˘. Starouöky bolelo ˙plnÏ vöechno, a to i v dobÏ, kdy
byli jeötÏ ˙plnÏ mladÌ.
Nech·pala jsem ty jejich hovory. Jako by se vûdycky chlubili, koho toho bolÌ vÌc a s k˝m je to v·ûnÏjöÌ.
Doûadovali se vz·jemn˝ho soucitu a ode mÏ oËek·vali m·lem profesion·lnÌ pomoc a pochopenÌ.
I p¯i nejlepöÌ v˘li jsem je pochopit nedok·zala. Co je
to bolest, jsem znala jen z obËasnejch od¯enin kolen
a od jehel injekËnÌch st¯ÌkaËek p¯i povinn˝m oËkov·nÌ.
To ostatnÏ byly moje jedin˝ chvilky, kter˝ jsem str·vila v ordinaci, a probÌhaly tudÌû dost dramaticky. Doktor˘ jsem se prostÏ b·la a nech·pala jsem, proË je
naöi dobrovolnÏ vyhled·vaj.
Teprve o hodnÏ pozdÏjc, vlastnÏ aû tady v lÈËebnÏ,
jsem pochopila strach a beznadÏj, od kter˝ v·m m˘ûe
pomoct jen lÈka¯. Moûn· proto jsem nejd¯Ìv jenom
kou¯ila marj·nku a polykala trip, protoûe dÏtskej strach
z ordinace spojenej s injekËnÌ st¯ÌkaËkou ve mnÏ dlouho p¯etrv·val.
M·ma je (aspoÚ p¯edpokl·d·m, ûe s tÌm jeötÏ ne-
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sekla) uËitelkou. Co si pamatuju, tak se cel˝ dopoledne ve ökole usmÌvala na svoje prvÚ·Ëky a hromadila
v sobÏ nervozitu z jejich neobratn˝ho slabikov·nÌ a zarputilejch tvrzenÌ, ûe dvÏ hruöky a t¯i hruöky jsou dohromady Ëty¯i hruöky.
Odpoledne p¯ich·zela dom˘ jako pochodujÌcÌ sopka
a l·vou sv˝ho vzteku smetla z cesty öpatnÏ srovnan˝
boty v p¯edsÌni, hrnky neumyt˝ od snÌdanÏ i mou prosbu, zda bych, aû si napÌöu ˙koly, mohla jÌt s holkama
ven. Vzala si pr·öek na bolenÌ hlavy a s povzdechem
zaËala jednadvacetkr·t za sebou opravovat kostrbat˝
tahy velk˝ch psacÌch k·.
T·ta je podnikatel a neodnauËitelnej ku¯·k. M· stavebnÌ firmu a hlavu v oblacÌch (a teÔ nemyslÌm jen oblaka d˝mu z jeho cigaret). Na zem, kde ûije jeho rodina, shlÈdne jen kv˘li konzultaci d·vkov·nÌ novÏ p¯edepsanejch lÈk˘ a barvit˝mu lÌËenÌ pr·vÏ vzniklejch
zdravotnÌch obtÌûÌ.
Kdyû mi bylo sedm, jemu uû Ëty¯icet. RozhlÈdl se
a zjistil, ûe postavil d˘m (velkou vilu s t¯ema terasama,
Ëty¯ma koupelnama, dvougar·ûÌ a kryt˝m bazÈnem,
z nÏhoû se d· vyjÌt rovnou na zahradu), zasadil strom
(tu borovici u plotu dokonce vlastnÌma rukama), a nezplodil syna. (Kdosi z jeho zahraniËnÌch partner˘ mu
u slivovice sdÏlil, ûe dcera se nepoËÌt·.) Tak se stalo, ûe
se i p¯es matËiny protesty, ûe jÌ do Ëty¯icÌtky chybÌ jen
kousek (p¯esnÏji t¯i roky to byly), narodil jeötÏ VilÌm.
Byl nedonoöenej, mÏl tÏûkou novorozeneckou ûloutenku a nÏjak˝ problÈmy s d˝ch·nÌm. Ale byl to syn.
T·ta se ulehËenÏ vr·til do svejch oblak˘ a nad·le se uû
zas vÏnoval jen pr·ci a pravideln˝m n·vötÏv·m svÈho
lÈka¯e. Jeho ûivotnÌ krÈdo bylo naplnÏno.
VilÌmovy Ëast˝ nemoci utvrdily m·mu v p¯esvÏdËe-
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nÌ, ûe mÌt v rodinÏ doktora je zapot¯ebÌ jako s˘l. Nutila
mÏ, abych br·chovi natÌrala d·snÏ odpornÏ vypadajÌcÌm fialov˝m roztokem a abych mu hadiËkovou ods·vaËkou Ëistila nos, z Ëehoû jsem se vyvlÌkla aû po t¯etÌm pozvracenÌ. Taky pravideln˝ n·vötÏvy kojeneck˝
poradny mÏ nakonec minuly, protoûe se naötÏstÌ konaly v dobÏ vyuËov·nÌ a m·ma jako uËitelka ch·pala,
ûe omluvenka z kojeneck˝ho oddÏlenÌ nenÌ pro holku
z druh˝ t¯Ìdy to prav˝ o¯echov˝.
NÏkdy mi p¯ipadalo, ûe m·mu ötve moje p¯ÌliönÈ
zdravÌ a z-toho plynoucÌ neznalost lÈka¯sk˝ho prost¯edÌ. OdmaliËka si mÏ p¯edstavovala v bÌlÈm pl·öti (to
taky bylo to jedin˝, co se uvolila mi vlastnoruËnÏ uöÌt
ze z·novnÌho prostÏradla, protoûe bÌlej pl·öù tak mal˝
velikosti prostÏ k dost·nÌ nebyl) a s hadiËkami fonendoskopu kolem krku, jak kr·ËÌm dlouhou vykachlÌkovanou chodbou a vöichni se mi klanÌ a volajÌ na mÏ:
Dobr˝ den, panÌ doktorko, Jak se v·m da¯Ì, panÌ doktorko a Jsme vaöimi dluûnÌky, panÌ doktorko.
Byl bÌl˝ pl·öù, byl dokonce i fonendoskop zakoupen˝ k m˝m narozenin·m ve zdravotnick˝ch pot¯eb·ch,
jen ta dlouh· vykachlÌkovan· chodba nebyla. A tak
moje matka vymyslela, ûe mi d· v nemocnici chirurgicky odstranit mate¯skÈ znamÌnko velkÈ jako ËoËka
z nep¯Ìliö prosperujÌcÌch zemÏdÏlsk˝ch oblastÌ. Bylo na
z·dech a do sv˝ch deseti let jsem o nÏm nevÏdÏla.
ÑTo musÌ ven,ì ¯ekla tehdy m·ma rezolutnÏ.
ÑMyslÌö, ûe je to nutn˝, Anuö?ì zapochyboval t·ta,
toho Ëasu n·hodou pod oblaky. ÑP¯ece jÌ kv˘li tomu
nebudou ¯ezat z·da?ì
ÑTy ses snad zbl·znil,ì osopila se m·ma na t·tu.
ÑPrej ¯ezat z·da! Vûdyù je to ˙pln· maliËkost. A to nevidÌö, ûe je to znamÌnko p¯esnÏ v mÌstÏ, kde se jÌ jed-
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nou bude za¯ez·vat guma podprsenky? Kdyby se to
tam delöÌ dobu dr·ûdilo, tak z toho holka jednou m˘ûe
mÌt rakovinu!ì
ÑMnÏ se tam û·dn· podprsenka za¯ez·vat nebude!ì
vyk¯ikla jsem zoufale a bylo to v˘bec poprvÈ, kdy jsem
se odv·ûila hlasitÏ vzep¯Ìt matËinu ok·zale definitivnÌmu rozhodnutÌ.
St·la jsem si na svÈm i v okamûiku, kdy otec pod tlakem zv˝öenÈho matËina hlasu p¯eöel na jejÌ stranu
a sliboval mi novÈ in line brusle a pak dokonce i to, ûe
uû nebudu muset p¯ÌötÌ rok chodit do hudebky na klavÌr. Nic se mnou nehnulo.
ÑTak si dÏlej, co chceö,ì k¯iËela na mÏ m·ma. ÑAle
aû um¯eö na rakovinu, tak za mnou nechoÔ!ì
Tehdy jsem se rozhodla, ûe za nÌ opravdu nep˘jdu,
i kdybych mÏla lÈzt po zdi. A ûe jsem po t˝ zdi pozdÏji
lezla mockr·t.
ÑVidÌm, ûe ses p¯ece jen do toho psychoterapeutickÈho denÌku pustila. Chv·lyhodnÈ rozhodnutÌ,ì vyruöil Alici ze psanÌ ËÌsi hlas. To se doktor BÌlek p¯iöel
podÌvat na jednu ze sv˝ch klop˝tajÌcÌch oveËek.
MÏl jich v bezdÏkovskÈ lÈËebnÏ moment·lnÏ dvan·ct a vöechny se jen tak tak drûely na nohou. Nejen
ty, co propadly drog·m. Gamblerka, zaËÌnajÌcÌ alkoholik, nymfomanka, klaustrofobik, kluk, kter˝ si pro kaûdou hloupost hned ¯eûe z·pÏstÌ, holka po zn·silnÏnÌ...
Vöichni se tak moc touûili rozbÏhnout do svÏta, ûe je
ty jejich nohy prostÏ neunesly.
Byl na nÏ smutn˝ pohled, ale kaûd˝ jejich nov˝ kr˘Ëek na vodÌtku p¯in·öel doktoru BÌlkovi radost. Jako
teÔ. NahlÌûel Alici p¯es hlavu s odr˘stajÌcÌm dvojbarevn˝m ˙Ëesem a tu a tam jeho oËi zachytily vÏtu.
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ÑHlavnÏ nespÏchej,ì ¯ekl pak usmÏvavÏ. ÑNesnaû
se vöechno, co tÏ potkalo, pochopit hned. Dej si na
Ëas. J· vÌm, ûe nÏkterÈ vzpomÌnky budou bolet, ale..ì
ÑTo nic, pane doktore,ì m·vla Alice rukou a mimodÏk se dotkla p¯edloktÌ, jako vûdy peËlivÏ zakrytÈho
dlouh˝m ruk·vem a st·le jeötÏ rozbolavÏlÈho nÏkolika trvale hnisajÌcÌmi abscesy po neËist˝ch jehl·ch. ÑJ·
jsem na bolest zvykl·.ì
BÌlek jen povzbudivÏ pok˝val hlavou. Za ta lÈta mu
rukama proöly stovky narkoman˘ a on dob¯e vÏdÏl,
ûe feù·k zn· spoustu bolestÌ. A vÏtöina z nich ûe se ned· jen tak otupit. NÏkdy naopak jeötÏ nar˘stajÌ.
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2.

ÑTak uû m·me doma gymnazistku, tatÌnku,ì ¯ekla tehdy p¯ed dvÏma a p˘l lety m·ma pyönÏ.
Tv·¯Ì se, jako by to snad byla jejÌ z·sluha, pomyslela jsem si. Vûdyù jsem u p¯ijÌmaËek zÌskala nejvÏtöÌ
poËet bod˘ ze vöech, t·ta nemusel nikde nic podmaz·vat, jako t¯eba rodiËe Andrey nebo Zory. Jenûe starouöci to berou jako samoz¯ejmost. Uû od druh˝ t¯Ìdy
jsem se uËila sama, nikdo se mnou nepsal ˙koly ani
mÏ nevodil ke ökole, protoûe to se pr·vÏ narodil VilÌmek a m·ma sk·kala jen kolem nÏj. A sk·Ëe dodneöka. Ani pozdÏjc jsem nepot¯ebovala vysvÏtlit r·z dvou
koulÌ nebo valenËnÌ teorii proton˘ a elektron˘. ProstÏ
se mnou nikdy nebyla pr·ce a oni si na to zvykli.
ÑGymnazistku?ì op·Ëil t·ta roztrûitÏ a zap·lil si dalöÌ cigaretu. ÑNo jo, gymnazistku.ì
Vypadalo to, ûe ani nezaregistroval, ûe jsem byla
u p¯ijÌmaËek. Nadechla jsem se, ûe t·tovi vysvÏtlÌm, ûe
gymn·zium, to je takov· ta st¯ednÌ ökola vöeobecnÏ
vzdÏl·vacÌho typu, kter· studenty p¯ipravuje na vysokou, a ûe do nÏËeho podobn˝ho p¯ed lety taky chodil,
ale m·ma mÏ p¯edeöla.
ÑTak jsi n·m udÏlala radost, Alice, a s tatÌnkem jsme
se rozhodli, viÔ, t·to, a neku¯ po¯·d,ì obr·tila se k otci,
Ñûe ti po¯ÌdÌme poËÌtaË, vÌö, abys jako mÏla sv˘j vlastnÌ
a nemusela ho mÌt dohromady s VilÌmkem.ì
Tak p¯ece nÏjak˝ uzn·nÌ, uvÏdomila jsem si potÏöe-
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nÏ. Je to sice d·rek spÌö pro VilÌma neû pro mÏ, ale aspoÚ mi ten spratek nebude mazat soubory. Co si ËlovÏk nezakÛdoval, to nemÏl.
ÑTak co?ì dolehla ke mnÏ m·mina dychtiv· ot·zka.
ÑCo jako?ì
ÑNo, co tomu ¯Ìk·ö?ì
ÑJe to skvÏl˝, fakt,ì rozeh¯·la jsem se koneËnÏ.
ÑMoc v·m dÏkuju.ì
ÑPoËkej, a to jeötÏ nenÌ vöechno,ì pokraËovala m·ma nadöenÏ. ÑTo budeö koukat. T·ta do toho koupil takovou tu elektronickou encyklopedii anatomie.ì
ÑAnatomie?ì opakovala jsem v nadÏji, ûe öpatnÏ slyöÌm.
ÑNo, aby ses mohla p¯ipravovat na tu medicÌnu uû
teÔ. To vÌö, to chce soustavnost. Na lÈka¯skou fakultu
jsou obtÌûnÈ p¯ijÌmaËky a navÌc je tam nep¯edstaviteln˝ n·val.ì
ÑHm.ì To kdyby ¯ekla ve ökole, tak se vöichni smÌchy potrhaj. Pr·vÏ p¯iölo ozn·menÌ o p¯ijetÌ na gympl,
a m·ma uû mluvÌ o p¯ijÌmaËk·ch na medinu.
ÑTak co je?ì dotÌrala d·l m·ma. ÑTy snad nem·ö radost?ì
ÑAle jo. J· jen, ûe bych teÔ spÌö pot¯ebovala novou
empÈtrojku.ì
ÑEmpÈtrojku? To snad nemyslÌö v·ûnÏ! SlyöÌö to, t·to, a neku¯ po¯·d.ì
ÑBolÌ mÏ koleno,ì op·Ëil otec. ÑMyslÌte, ûe bych si
mÏl vzÌt jeötÏ jeden ibalgin?ì
ÑAle vem si, co chceö,ì ¯ekla m·ma nakvaöenÏ.
ÑHlavnÏ neku¯, nebo VilÌmek zase dostane z·chvat.ì
T·ta tÌpnul rozkou¯enou cigaretu a okamûitÏ si zap·lil dalöÌ. Kdyû si to po chvÌli p¯ece jen uvÏdomil, prohl·sil, ûe jeötÏ musÌ nÏco za¯Ìdit v pr·ci. P¯ed odcho-
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dem spolkl dvÏ k¯iklavÏ r˘ûovÈ tabletky a do ruky mi
vsunul nÏkolik öustÌcÌch bankovek.
ÑNa tu empÈtrojku,ì syknul tiöe, aby to m·ma neslyöela. Jak ji oba zn·me, urËitÏ by to povaûovala za
vrcholnÏ nepedagogickÈ.
ÑJ· chci taky novou empÈtrojku,ì v¯Ìsknul VilÌm, kterej se n·m neoËek·vanÏ vyno¯il pod rukama.
ÑDostal jsi ji p¯ed mÏsÌcem,ì usadila jsem ho.
ÑNo a?ì
ÑNo bÈ!ì
T·tu z toho oËividnÏ rozbolelo i druh˝ koleno a rezignovanÏ znovu s·hl do penÏûenky.
VrcholnÏ nepedagogickÈ, pomyslela jsem si. Ale fakt
je, ûe aû do veËera byl od br·chy pokoj.
M·ma spolkla paralen a usadila se nad pÌsanky pln˝
kanÏk. Kdyû mÏla opraveno, zaËala ps·t ˙kol s VilÌmem. To bylo vûdycky lepöÌ zmizet co nejd·l. NejlÌp
snad na jeden ze zemskejch pÛl˘.
VilÌm napsal prvnÌ pÌsmenko a m·ma ¯ekla, ûe je to
dost dÏsnÈ. VilÌm napsal druh˝ pÌsmenko a m·ma ¯ekla, ûe je to jeötÏ horöÌ. Neû byli na konci linky, byl chud·k VilÌm ökrabal obecn˝, nemotora liknav· a budiûkniËemu, kterÈmu se ani v jejÌ vlastnÌ t¯ÌdÏ drz˝ch ignorant˘ nikdo nevyrovn·.
Zav¯ela jsem dve¯e a nasadila si star˝ho chrËÌcÌho
dobr·ka walkmana.
Alice zaklapla denÌk a do dvojbarevn˝ch vlas˘ si nasadila sluch·tka vyp˘jËenÈho walkmana. OstrÈ tÛny
jakÈhosi hauzÌku ji znovu vrhly na öpiËatÈ ˙tesy toho
skalnatÈho ostrova, kter˝ se tak bolestnÏ pokouöÌ
opustit. Moûn· ho uû opustila, aspoÚ zatÌm. Ale na jak
dlouho?
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Tak straönÏ moc se jÌ po nÏm st˝sk·. ⁄tesy ostrÈ
jak jehly ji v·bÌ takovou silou, ûe se Alice musÌ zachytit ûidle. Aû jÌ klouby zbÏlely. B˝t tu teÔ nÏjak· loÔ, je
r·zem zase zp·tky v tom prevÌtsk˝m svÏtÏ pervitinu,
her·ku, tr·vy a LSD. A b˘hvÌ Ëeho jeötÏ.
Dala by si n·st¯el, aû by jÌ mr·z proletÏl celou p·te¯Ì a prsty u nohou by jÌ zmrtvÏly. Cel· by zmrtvÏla.
Moûn· navûdycky... Ale to teÔ nenÌ d˘leûitÈ. TeÔ...
prostÏ si pÌchnout... cokoliv... ËÌmkoliv...
ÑCo to dÏl·ö?ì vyk¯ikla Ëernovlas· Ester, kdyû prudce otev¯ela dve¯e a spat¯ila Alici zmÌtajÌcÌ se na zemi
v podivnÈ k¯eËi.
Este¯in bÌl˝ myö·k Barnab·ö ˙lekem aû vypadl z jejÌho vytahanÈho ruk·vu, ale to Ester, v·öniv· gamblerka, kter· u hracÌch automat˘ prohr·la i nos mezi
oËima, nevnÌmala. FascinovanÏ zÌrala na kamar·dËinu
paûi s vysoko vyhrnut˝m ruk·vem.
ÑZbl·znila ses?ì
ÑDrû hubu a zav¯i,ì sykla Alice.
Z p¯edloktÌ jÌ ËnÏly koneËky t¯Ì obyËejn˝ch öicÌch jehel. V ouöku jednÈ z nich zbytek ËervenÈ nitÏ. Jak
kr·snÏ ladil s tÏmi tenk˝mi pramÌnky ¯inoucÌmi se jÌ
po paûi...
Z·vislost na jehle. ProstÏ si pÌchnout. Cokoli a ËÌmkoli. Jenûe n·st¯el se nekonal. Napadlo ji, co by teÔ
dala za obyËejnou buchnu, t¯eba öpinavou, pouûitou
t¯ikr·t dokola. AspoÚ vodu si tam st¯elit, kdyû nenÌ nic
jin˝ho. Nebo nas·t svoji vlastnÌ krev a se slastn˝m
poûitkem si ji pÌchnout zp·tky do tÏla. Kde jsou ty doby, kdy se b·la odbÏru krve a injekcÌ. Kde jsou ty doby, kdy...
Kde jsou vöechny ty doby? ChtÏla by si je znovu
odûÌt. ZaûÌt, uûÌt, vyûÌt, sûÌt, p¯eûÌt... neûÌt.
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ÑNeblbni, Alice, vyndej si to,ì prosila ji Ester vydÏöenÏ. ÑHlavnÏ ty dvÏ mal˝, ty bez nitÏ. Zajedou ti pod
k˘ûi, ani nevÌö... A vsaÔ se, ûe ti to pak budou ¯ezat.ì
Zajedou ti pod k˘ûi, ani nevÌö...
Co vöechno uû jÌ zajelo pod k˘ûi...
Ester se na to nemohla dÌvat a hbit˝ma rukama
s dokrvava okousan˝mi nehty vyt·hla jehly z jejÌ ruky.
ÑNebolÌ to?ì ptala se vyplaöenÏ.
ÑBl·znÌö?ì rozesm·la se Alice. NekontrolovanÏ, divoce, bl·znivÏ. ÑCopak tyhle ruce jeötÏ m˘ûe nÏco bolet? PodÌvej se, no jen se po¯·dnÏ podÌvej,ì strkala
svoje paûe p¯ed Este¯iny polekanÈ oËi.
Bol·k na bol·k. Jizvy po zhojen˝ch abscesech. K˘ûe zarudl· mÌsty aû dofialova.
ÑDej pokoj,ì odbyla ji Ester uû naötvanÏ. ÑA nevyöiluj. Koho to zajÌm·, ty tvoje hnusn˝ ruce. M·m dost
sv˝ho hnusu, abys vÏdÏla... vöichni m·me.ì
Alice by jÌ nejradöi rozbila hubu. Nebo si nechala
rozbÌt hubu od nÌ. Vöechno je lepöÌ neû se tu uûÌrat
a vÏdÏt, ûe venku lÌt· fetu, jen ho pochytat.
Nezvl·dnu to, napadlo ji najednou zoufale.
ÑJ· to tu nezvl·dnu, Ester,ì rozvzlykala se nezadrûitelnÏ na jejÌm rameni.
ÑAle zvl·dneö,ì prohl·sila Ester s pracnÏ posbÌranou jistotou. Sama nevÏ¯ila, ûe tu svoji hr·Ëskou v·öeÚ, kv˘li kterÈ je tady v bezdÏkovskÈ lÈËebnÏ, nÏkdy
p¯ekon·. TeÔ ale p˘sobila naoko sebejistÏ. ÑZvl·dneö
to. MusÌö.ì
ÑNezvl·dnu. Jestli se tu k nÏËemu nedostanu, tak
zdrhnu a maj mÏ tu vidÏt,ì vyhroûovala Alice.
ÑNechtÏj tÏ tu vidÏt,ì utrhla se na ni Ester tvrdÏ.
ÑMyslÌö, ûe tady o n·s nÏjak zvl·öù stojej, jo? A v˘bec,
jsme tu dobrovolnÏ, jestli jsi n·hodou zapomnÏla.
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A jeötÏ r·di. Protoûe na tom vodÌtku, na kter˝m n·s tu
drûej, jsme v bezpeËÌ. A protoûe vÌme, ûe tam... venku... by to zatÌm ani jeden z n·s neust·l. NeumÌme to.
Hned bysme popadli ty svoje berliËky, aby se n·m po
svÏtÏ lÌp belhalo, a uû bysme v tom zas lÌtali.ì
ÑTo je pr·vÏ to,ì zamumlala Alice zasnÏnÏ a ubreËen˝ma oËima se podÌvala z okna. ÑLÌtali bysme. NeumÌö si ani p¯edstavit, jak.ì
Gympl byl ˙let. V˘bec se mi tam nelÌbilo. Najednou
jsem nebyla nejlepöÌ, byli tu jin˝, kter˝ mÏ p¯ev·lcovali
jako vylisovanej Ëty¯lÌstek. Najednou bylo pot¯eba
se uËit, coû jsem ze z·kladky neznala. VrcholnÏ mÏ to
otr·vilo.
P¯inesla jsem prvnÌ pÏtku a m·ma si musela vzÌt dva
pr·öky na bolenÌ hlavy.
ÑJak chceö jÌt na medicÌnu, kdyû budeö propadat
z biologie?ì kvÌlela pronikavÏ.
ÑNechci jÌt na medicÌnu.ì
ÑCoûe nechceö? Jak nechceö?ì nech·pala m·ma
a preventivnÏ si vzala pr·öek na zaûÌv·nÌ. ÑOna nechce! A co teda chceö?ì
ÑNic,ì pokrËila jsem rameny.
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3.

Ve ökole to najednou bylo fakt na zbl·znÏnÌ. J·, kter·
jsem za celou z·kladku nedostala ani jednou trojku
z pÌsemky nebo ze zkouöenÌ, jsem teÔ zaËala nosit
Ëty¯ky i pÏtky. Nebyla jsem prostÏ zvykl· se uËit a n·por novejch informacÌ mi najednou s prudkostÌ rozvodnÏn˝ Niagary podrazil nohy. Neû jsem se rozkoukala a zjistila, ûe vöichni kolem se tu a tam doma
öprtaj, a nÏkter˝ dokonce d¯ou od r·na do veËera, jako
by p¯ÌötÌ mÏsÌc chtÏli dostat Nobelovku, bylo tu ËtvrtletÌ a s nÌm pÏt trojek s dokrvava od¯en˝ma uöima.
ÑTak takhle ne, holËiËko,ì k¯iËela na mÏ m·ma.
ÑTakhle by to neölo. A nehrb se po¯·d!ì
Uchv·tila mÏ dokonal· p¯edstava, ûe se ze mÏ st·v·
velbloud.
T·tu naopak oËividnÏ uchvacoval zvuk m·mina pronikavÈho hlasu. Bylo vidÏt, ûe trpÌ, a po chvÌli skuteËnÏ s·hl po pilulk·ch neidentifikovatelnÈ barvy. Pak uû
jen souhlasnÏ pokyvoval hlavou uvÏznÏnou v cigaretov˝m d˝mu.
ÑOde dneöka budeö pÏknÏ sedÏt na zadku a makat,
rozumÌö?ì pokraËovala m·ma. Ñé·dn˝ kino, û·dn˝ cour·nÌ venku, û·dn· televize. A dÌvej se mi do oËÌ, kdyû
s tebou mluvÌm.ì
ÑNo jo,ì ¯ekla jsem otr·venÏ, protoûe takov˝hle ¯eËi povzbudÏj leda tak lednÌho medvÏda v obdobÌ zimnÌho sp·nku.
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Nastal teror. Cel˝ hodiny jsem sedÏla nad uËebnicema jak p¯ikovan· a snaûila se dohnat l·tku uplynulejch
t¯Ì mÏsÌc˘. Zm·halo mÏ to. Bolela mÏ hlava a vÏËnÏ se
mi chtÏlo sp·t.
TeÔ sp·t skoro nemohla. Ne ûe by nebyla unaven·,
ale jejÌ organismus jako by ztratil vöechny p¯irozenÈ
rytmy. NavÌc ji neust·le nÏco ruöilo. A p¯itom je tu
v noci takovÈ ticho. BezdÏkovsk· lÈËebna totiû stojÌ
tÈmÏ¯ na samotÏ. Do vesnice je to dva kilometry a do
mÏsteËka patn·ct. Po ˙zkÈ okresce, kterou je vidÏt za
vÏËnÏ nepokosenou loukou, se za cel˝ den proplÌûÌ jen
p·r uvzdychan˝ch aut. V noci ani to ne. SvÏt jak z jinÈho svÏta. SvÏt nesvÏt.
ÑHolky, mnÏ uû to öprt·nÌ leze na mozek,ì povzdychla jsem si tÏsnÏ p¯ed pololetnÌma pÌsemkama Zo¯e
a Andree. ÑUû to prostÏ nestÌh·m. Vy jo?ì
ÑMy?ì mrkla Zora na Andreu. ÑJasnÏ ûe jo.ì
ÑJo, v pohodÏ,ì ¯ekla Andrea.
Nech·pala jsem to. Na z·kladce nebyly nic moc. Na
gympl se dostaly dÌky ˙platk˘m (m·m zvr·cenej pocit,
ûe i m˘j starouöek se tehdy tÏöil, ûe mi p¯ijetÌ na ökolu
zaplatÌ, aby uk·zal, ûe na to m·, ale pak ani nevÏdÏl, ûe
uû je po p¯ijÌmaËk·ch), a teÔ na tom obÏ v nÏkterejch
p¯edmÏtech byly lÌp neû j·. ProstÏ zvl·daly.
ÑHele, zkus tohle,ì navrhla mi Zora potÈ, co se s Andreou domluvily oËima.
ÑNenÌ to n·vykov˝?ì zeptala jsem se opatrnÏ p¯i pohledu na malou skleniËku z poloviny naplnÏnou bÌl˝mi
tabletkami. Moc velkou d˘vÏru ve mnÏ zrovna nevzbuzovaly, zvl·öù kdyû jsem si vybavila otc˘v ritu·l
polyk·nÌ ibalgin˘.
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ÑN·vykov˝? Bl·znÌö?ì rozesm·la se Zora. ÑAle jestli nechceö...ì
Jenûe j· chtÏla.
TeÔ by taky chtÏla. A jak. AspoÚ alnagon. Nebo solutan kdyby byl. Alice m· takovou chuù, ûe by si v tu
r·nu ölehla cokoliv. Prudce odhodila denÌk pod postel
a vybÏhla z pokoje.
ÑKde je Daniel?ì obo¯ila se na Mirka post·vajÌcÌho
na chodbÏ a t¯esoucÌma se rukama drolÌcÌho vyhaslou
cigaretu do plechovky od ananasovÈho kompotu.
ÑDaniel?ì podÌval se na ni vodnat˝ma oËima, utr·pen˝ma pro moment·lnÌ nedosaûitelnost nÏjakÈho
alkoholu.
Aû se ot¯·sla. Nesn·öela ty jeho oËi. Byly tÈmÏ¯ pr˘hlednÈ. Jako mrtvÈ. Jako by to ani nebyly oËi, ale kan·ly do nedohledna.
ÑJo, Daniel,ì odsekla a vztekle si st·hla dlouhÈ ruk·vy aû k z·pÏstÌ. ÑTak kde je?ì
ÑRobin je u BÌlka,ì ¯ekl Mirek neurËitÏ.
ÑJ· se nept·m na Robina, ale na Daniela, ty vylÌzanËe!ì
Uû soptila vzteky. Jako m·ma, kdyû se nadrûen·
povinnou p¯ÌvÏtivostÌ ke sv˝m svÏ¯enc˘m zarputile
tvrdÌcÌm, ûe dvÏ hruöky a t¯i hruöky jsou doopravdy
jen Ëty¯i hruöky, p¯i¯Ìtila dom˘ jako f˙rie v neodolatelnÈ touze zpohlavkovat cel˝ d˘m od dalmatina CÈzara
aû po ËernobÌlÈ fotografie p¯edk˘, ok·zale visÌcÌch
v t·tovÏ pracovnÏ.
Jenûe Alice v tuto chvÌli soptila jeötÏ mnohem vÌc.
Kam se na ni m·ma hrabe. Alice si poËÌnala, jako by jÌ
v hlavÏ hr·blo doopravdy.
ÑCo se dÏje?ì vystrËila z jednÏch dve¯Ì svoji kudr-

