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„…NeboÈ láska, pfiíteli mÛj, stejnû jako Duch svat˘, Ïije a d˘‰e jen
tam, kde chce.“

Michel Montaigne,
ze soukromé rozmluvy
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Marinin ukazovák, o‰krabující dlouh˘m perleÈov˘m nehtem sta-
rou malbu, uÏ potfietí utopil ãern˘ knoflík zvonku ve zdi.

Za vysok˘mi, pfiepychovû polstrovan˘mi dvefimi se koneãnû
ozvaly chvatné ‰oupavé kroky.

Marina si povzdechla, odhrnula rukáv plá‰tû a pohlédla na ho-
dinky. Zlaté ruãiãky splynuly pfiesnû na dvanáctce.

Ve dvefiích dutû a vlekle zarachotily zámky a vzniklá mezera se
otevfiela jen natolik, aby Marina mohla vklouznout dovnitfi.

„OdpusÈ, koÈátko. A raã prosím dál.“
Marina vstoupila, dvefie lehce zaklaply a odhalily masivní Va-

lentinovu postavu. Ten s provinile shovívav˘m úsmûvem otoãil
stfiíbfiit˘m knoflíkem bezpeãnostního zámku a obrovsk˘ma rukama
pfiihrábl Marinu k sobû:

„Mille pardons, ma chérie…“
Soudû podle toho, jak dlouho neotevíral, a podle sotva znatelné-

ho pachu, kter˘ uvízl v záhybech jeho sytû vi‰Àového sametového
Ïupanu, bylo zfiejmé, Ïe Marinino vyzvánûní u dvefií ho zastihlo na
záchodû.

Políbili se.
„Pfieji pfiíjemné vyprázdnûní,“ u‰klíbla se Marina, odtáhla se od

jeho ‰iroké u‰lechtilé tváfie a opatrnû pfiejela nehtem po jizviãce na
peãlivû vyholené bradû.

„Ty jsi zkrátka levoboãek PinkertonÛv,“ usmál se a volnû, ale zá-
roveÀ pánovitû uchopil její tváfi do mûkk˘ch tepl˘ch dlaní.

„Jak se ti sem putovalo? Co poãasí? Jak se tam d˘chá?“
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Usmívající se Marina si ho mlãky prohlíÏela.
Tentokrát sem dojela bez potíÏí, odpolednû pomal˘m taxíkem,

proãpûl˘m vÛní benzínu a taxikáfiské bundy, a v tomhle velkém
uprá‰eném bytû se jí odjakÏiva d˘chalo tûÏko.

„Zírá‰ na mû oãima portrétisty-zaãáteãníka,“ pronesl Valentin
a jemnû jí mamutími dlanûmi stiskl líce. „Koucourku, na to, abys
teì mûnila profesi, je uÏ trochu pozdû. Tv˘m posláním je objevovat
talenty a zvy‰ovat v‰eobecnou hudební úroveÀ v fiadách pracujících
slavné továrny, a ne studovat stopy postupného rozpadu fyziogno-
mie stárnoucího potomka ‰lechtického rodu.“

Znovu se k ní pfiiblíÏil, obliãejem zaclonil pseudoempírov˘ inte-
riér pfiedsínû a znovu ji políbil.

Mûl smyslné mûkké rty, které se v kombinaci s neobyãejnû doved-
n˘ma rukama a fenomenálním penisem mûnily ve vraÏednou triá-
du, ukrytou v bílém nestárnoucím tûle, masivním a klidném jako
balvan kararského mramoru.

„Prosím tû, b˘vá‰ ty vÛbec nûkdy smutn˘?“ zeptala se Marina, kte-
rá mezitím odloÏila kabelku na telefonní stolek a rozepínala si plá‰È.

„Jedinû kdyÏ mi ·afrán nabídne spoleãné turné.“
„To ho tak stra‰nû nesná‰í‰?“
„Naopak. Lituju toho, Ïe mi vrozen˘ egoismus neumoÏÀuje pra-

covat v kolektivu.“
Sotva si Marina poradila s knoflíky a páskem, pánovité ruce z ní

plá‰È lehce stáhly.
„Ale s Rostropoviãem jsi pfiece koncertoval.“
„Nekoncertoval, jen zkou‰el. Prostû pracoval.“
„Já ale sly‰ela, Ïes s ním vystupoval.“
·Èavnatû se rozesmál a povûsil plá‰È na mohutn˘, oltáfiovit˘ vû-

‰ák.
„Normální blábol filharmonick˘ch elit. Kdybych b˘val tehdy

souhlasil se spoleãn˘mi vystoupeními, mûl bych dnes v obliãeji po-
nûkud jin˘ v˘raz.“

„A jak˘, prosím tû?“ zeptala se trochu u‰tûpaãnû Marina a po-
hlédla do zrcadla ztmavlého stáfiím.

„Inu – mûl bych ménû vodorovn˘ch vrásek a podstatnû víc svis-
l˘ch. Kdybych zvítûzil nad vlastní sebestfiedností, pfiipomínal bych
dnes v nejlep‰ím pfiípadû hrÛzou znetvofieného senátora epochy Ca-
ligulovy. V mé tváfii by pfievládly rysy sokratovského klidu a pla-
tónské moudrosti.“
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Marina skopla z nohou kozaãky a upravovala si pfied zrcadlem
vlasy, které se jí rozsypaly po ramenou:

„PaneboÏe, tolik marn˘ch slov…“
Valentin ji zezadu objal a dlanûmi, pfiipomínajícími svou veli-

kostí lopatky na smetí, opatrnû pfiiklopil Àadra úchvatnû prokres-
lená pod svetrem.

„Ach ano, chápu, chápu. Silentium. Nebylas to nakonec ty, má
úÏasná, kdo na‰eptal tuto perlu chátrajícímu Ëutãevovi?“

„Jak to myslí‰?“ svra‰tila ãelo usmívající se Marina.
„My‰lenka vyslovená jestiÈ lÏí.“
„Dost moÏná,“ povzdechla si a pfiikryla jeho dlanû sv˘mi, které

se v porovnání s tûmi tlapami zdály titûrné. „Posly‰, kolik vlastnû
mûfií‰?“

„Proã se ptá‰?“ Jeho pohled se pfiestûhoval do zrcadla. Byl o tfii
hlavy vût‰í neÏ ona.

„Jen tak.“
„Rubl tfiiadevadesát, ty moje potû‰ení,“ Valentin ji políbil na krk

a ona zahlédla jeho lysající temeno.
Otoãila se k Valentinovi obliãejem a vztáhla k nûmu ruce.
Políbili se.
Pfiitáhl ji k sobû, sevfiel ji paÏemi a jako pírko odtrhl od zemû.
„Nechce‰ se nûãeho najíst, koÈátko?“
„AÏ pak…,“ zamumlala, vstfiebávajíc opojnou sílu a moc jeho ru-

kou. Uchopil ji do náruãe a nesl ji dlouhou chodbou do loÏnice.
Marina ho objala kolem krku a dívala se ke stropu. Nad hlavou pro-
plul a div o ni nezavadil obludn˘ slepenec zãernalého bronzu a kfii‰-
Èálu, dál se táhla bílá stropní pláÀ a pak uÏ zachrastily bambusové
závûsy ukr˘vající polo‰ero loÏnice. Valentin Marinu opatrnû uloÏil
na rychle rozhozenou manÏelskou postel.

„KoÈátko…“
Husté zelené závûsy byly zataÏené a svûtlo bledého bfieznového

dne do místnosti pronikalo jen úzkou skulinou.
Marina leÏela na zádech, rozepínala si zip kalhot a zvûdavû si

prohlíÏela druhé bronzovo-kfii‰Èálové monstrum, které se hrozivû
vzná‰elo nad postelí. Bylo men‰í, zato v‰ak rozsochatûj‰í neÏ to
v pfiedsíni. Valentin se posadil vedle ní a pomáhal jí stáhnout kal-
hoty.

„Jadranská je‰tûrko. Nejsi to náhodou ty, jeÏ kdysi zkamenûla pod
schizoidním pohledem Gorgonin˘m?“
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Marina se mlãky za‰karedila. V loÏnici Ïertovat neumûla. Med-
vûdovité tlapy z ní vmÏiku strhly svetr i punãocháãe s kalhotkami.

Valentinovy rty dravû rozhrnuly vlasy a vsály Marinin u‰ní lalÛ-
ãek, vá‰nivá a mohutná sochafiská ruka pfiejela po Àadrech a bfii‰e
a pfiikryla klín. Její kolena se zachvûla a rozevfiela se, aby vpustila
tu velkou dlaÀ sr‰ící velkolepostí a nûhou.

Za minutu uÏ Valentin leÏel na zádech a Marina spoãívající na
ãtyfiech pomalu usedala na jeho úd, tvrd˘ a tlust˘ jako chrámová
svíce za tfii devadesát.

„Venu‰e rozkolísaná… Jaká rozko‰! Tos musela b˘t ty, kdo po-
kou‰el svatého Antonína…“

Îertoval a pokou‰el se znovu o úsmûv, ale jeho vzne‰ená tváfi za-
ãala od tohoto okamÏiku svou urozenost pomalu ztrácet.

Marina se na ni laãnû zahledûla.
Obliãej pfiistínûn˘ ‰erem loÏnice se zvolna kulatil a jako by se

rozléval po hladkém a chladném arabském prostûradle.
Jakmile Marina klesla a jejich stydké kosti se setkaly, do Valenti-

nova pohledu se vkradl v˘raz naprosté bezmoci, smyslné rty jako by
napuchly, oãi se zaokrouhlily, domodra vy holené tváfie znachovûly
a k Marinû vzhlíÏel dÛvûfiiv˘ chlapec, pfiesnû t˘Ï, co visí v dfievû-
ném prasklém rámu v salónu nad obrovsk˘m koncertním kfiídlem.

Marina okamÏik poãkala a pak se zaãala pohybovat s rukama za-
pfien˘ma do snûd˘ch beder.

Valentin mlãky leÏel, bloudil po ní nepfiítomn˘m pohledem a jeho
ruce nataÏené podél tûla se tápavû pohybovaly.

Pfiímo nad postelí, na zelenavû nazlátlém pozadí star˘ch tapet
skr˘vajících v bukolickém vzorování nejasn˘ erotick˘ podtext, vi-
sela v hlubokém ‰edivém rámu studie modelky z palety pozdního
Falka.

Beztváfiná Ïena, umnû odstínûná bledûmodr˘m pozadím, sedûla
na ãemsi mdle hnûdém a mûkkém a rukama bez prstÛ si upravo-
vala husté vlasy.

Pohled rytmicky se pohybující Mariny se stûhoval z její plavné fi-
gury na Valentinovo tûlo rozprostfiené pod ní, a ona se snad jiÏ posté
pfiesvûdãovala o podivuhodné shodnosti plas tick˘ch linií Ïeny na
obraze a muÏe v reálu.

Oba se zdáli b˘t bezbranní – Ïena pfied ‰tûtcem mistra, a muÏ zase
pfied snûd˘m pohybliv˘m tûlem, které se nad ním tak lehce a vzletnû
pohupovalo v ‰eru humpolácké loÏnice. Marina ho impulzívnû
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objala, pfiipadla rty k hnûdé bradavce a zaãala se pohybovat ostfieji.
Valentin zasténal a objal jí hlavu.
„·tûstí moje… pfiesladk˘… holãiãko…“
Jeho tváfi se nápadnû zaoblila, oãi se zpola zavfiely a dech ztûÏkl.
Marinû se zamlouvalo líbat a kousat Valentinovy bradavky a cí-

tila, jak se pod ní ten rÛÏov˘ balvan zbaven˘ vÛle zachvívá.
Mûkká okrouhlá Marinina Àadra se dot˘kala jeho bfiicha a ona cí-

tila, oã jsou chladnûj‰í neÏ Valentinovo tûlo.
Jeho ruce náhle oÏily a sepjaly se za jejími zády.
Zasténal, uãinil neobratn˘ pokus jí v pohybu pomoci, ale zdálo

se, Ïe Ïádná síla není s to oddûlit tenhle kolos od postele.
Marina pochopila jeho pfiání a zaãala se pohybovat je‰tû rychleji.
Hodiny v salónu odbily pÛl jedné.
TûÏk˘m Valentinov˘m dechem se na povrch prokradla blíÏící se

sténavá konvulze, nûco si nesrozumitelnû drmolil a tiskl Marinu
k sobû.

V jeho herkulovském objetí byl pro Marinu jak˘koli pohyb stále
tûÏ‰í, Àadra se zplo‰Èovala o jeho tûlo, rty pokr˘valy její hladkou
pleÈ pfiekotn˘mi polibky, ka‰tanové vlasy stáãející se do prst˘nkÛ se
na snûd˘ch Marinin˘ch ramenou jemnû tfiásly.

Stiskl ji je‰tû silnûji.
TûÏko se jí d˘chalo.
„Miláãku… nerozmaãkej mû…,“ za‰eptala do kulaté bradavky

porostlé sotva znateln˘mi chloupky.
Rozevfiel ruce, ale ty uÏ na prostûradle leÏet nedokázaly – ne-

kontrolovanû se dot˘kaly dvou splynul˘ch tûl, hladily Marininy
vlasy a dot˘kaly se jejích kolen.

Jeho dech zaãal b˘t nepravideln˘, ochraptûl˘. KaÏd˘ Marinin
pohyb teì otfiásal celou jeho olbfiímí postavou.

Za okamÏik ho ten tfias plnû ovládl. Marina utkvûle sledovala
jeho tváfi.

Ta náhle zbûlala tak, Ïe témûfi splynula s prostûradlem. Marina se
stfielhbitû pfiizvedla a oddûlila se od nûj, aÏ její pochva krátce a ‰Èav-
natû mlaskla. Sesmekla se z Valentina, sklonila se k nûmu, stiskla
v prstech tu mocnou nachovou hlaviãku a lapala po ní rty.

„Ááááá…“ Na okamÏik znehybnûl˘ Valentin zasténal a jeho slou-
povité nohy se ztr˘znûnû ohnuly v kolenou. Marina stihla volnou ru-
kou stisknout jedno z p‰trosích vajec v obrovitém zrudlém ‰ourku
a do úst se jí nahrnulo teplé, husté sperma.

12

MARINA_ZLOM.QXD:Sestava 1  22.2.2010  21:31  Stránka 12



Rytmicky tiskla úd a rty se vpila do hlaviãky, lokajíc stále pfiib˘-
vající chutnou substanci.

Mrtvolnû bled˘ Valentin se ochable zmítal na prostûradle a ne-
zvuãnû otevíral ústa jako mofisk˘ Ïivoãich vyhozen˘ na bfieh.

„Aaaaa… Ty snad bude‰ moje smrt… Marinko… ty moje odalis-
ko… je‰tû víc… víc…!“

Svírala pruÏné horké Ïezlo a cítila, jak pulsuje a vypou‰tí dal‰í
sakrální porce.

„Jéééééj… to je skoro jako smrt… zhouba… ale tys úpln˘ zázrak,
koÈátko.“

Za okamÏik se pfiizvedl na loktech a Marina, která slízla z rudo-
fialového citronu poslední kalnû bílé krÛpûje, se blaÏenû natáhla
na studeném prostûradle.

„No to bylo zniãující… zázrak…,“ vyráÏel u‰tvanû Valentin a pro-
hlíÏel si svÛj penis leÏící na bfii‰e a dosahující aÏ k pupku.

„TakÏe spokojen…,“ spí‰ konstatovala, neÏ se tázala Marina a po-
líbila ho na dokonale ‰edivou skráÀ.

„Jsi profesionální hetéra, ale to uÏ jsem fiíkal,“ vydechl zmoÏenû,
zvrátil se dozadu a pfiikryl ji ztûÏklou rukou. „Beati possidentes.“

Valentinova tváfi zrÛÏovûla a jeho rtÛm se znovu vrátil pov˘‰enû
smysln˘ tvar. Marina se tiskla k volnû se zdvíhající muÏské hrudi
a sledovala, jak na mramorovém bfii‰e vadne tmavorud˘ kvût.

„RolandÛv meã,“ pousmál se Valentin, kdyÏ si v‰iml, kam se dívá.
„A ty jsi jeho vûrná schrána.“

Marina roztrÏitû hladila jeho ruku:
„Nejsem sama. Ten mûl jistû stovky schrán.“
„C’est possible. On ne peut pas se passer de cela.“
„Ale stejnû je obrovit˘…“
„Je remercie Dieu.“
„A nemûfiils ho nûkdy v plné pohotovosti?“
„II y a longtemps. Au temps de ma jeunesse folie…“
„Proboha mluv koneãnû rusky!“
„Dvacet osm centimetrÛ.“
„K neuvûfiení!“
Marina se dotkla malíkem vlhkého lesklého hrotu a sejmula z nûj

lepkavou prÛzraãnou krÛpûj.
Kdesi ve Valentinov˘ch hlubinách na krátkou dobu náhle oÏil

pfiitlumen˘ hoboj. Valentin ohnul nohy a velmi nahlas vypustil
plyny.
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„Pardon…“
„Ty hulváte…,“ zasmála se ti‰e Marina a odhrnula si pramen

vlasÛ spadl˘ch do tváfie.
„L’homme est faible…“
„Já ti nerozumím… Tak pro koho to vykládá‰?“
„Pro dûjiny.“
Marina se s povzdechem protáhla a zvedla se:
„Kdybys mi tak rad‰i dal kus nûãeho na zub…“
„Poãkej chvilku. LeÏ.“
Mûkce ji pleskl po zádech.
Marina ulehla.
Valentin ji pohladil po vlasech a políbil snûdé rameno s drsnou

skvrnkou po oãkování proti ne‰tovicím.
„Nejsi unavená, ty mÛj andílku?“
„Jedinû z té tvojí pitomé francouz‰tiny.“
„Pitomé znamená ‰patné?“
„Já totiÏ neznám Ïádnou – ani dobrou, ani ‰patnou. A ty to moc

dobfie ví‰. Kde se to v tobû bere – tohle snobství…!“
Dutû se zasmál, opfiel se o loket a zadíval se na ni shÛry.
„Ale já pfiece jsem star˘ nedoraÏen˘ snob. A to zase moc dobfie

ví‰ ty…“
Marina se je‰tû jednou dotkla jizviãky na jeho bradû.
„Ty jsi prostû nenapraviteln˘.“
„To nepochybnû.“
Hladil ji po vlasech.
Nûkolik minut leÏeli mlãky.
Pak se Valentin posadil, vztáhl ruku k zakrslému indic kému sto-

leãku a nahmátl cigarety:
„¤ekni mi, koÈátko – to jsi s muÏem skuteãnû nikdy orgasmus ne-

zaÏila?“
„Nikdy.“
Mechanicky pfiik˘vl a ‰roubovitû vtáãel cigaretu do bílé kostûné

‰piãky.
„A na mû zase zapomnûl,“ pronesla tlumenû Marina a prsty jako

by si pfiehrávala nûjak˘ motiv na jeho rameni.
„Pardon, zlatíãko. Ale staromládenecké zvyky jen tak nevykofie-

ní‰… Prosím…“
Z krabiãky, Ïalostnû kfiupající v jeho prstech, povyjelo nûkolik

cigaret. Marina si jednu vytáhla.
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Cvakl plynov˘ zapalovaã a vyplivl zbyteãnû dlouh˘ blankytn˘
jaz˘ãek.

Zapálili si.
Marina vstala, laãnû zatáhla, pro‰la se po koberci a znovu po-

hlédla na obraz. Rozmazaná Ïena si stále je‰tû upravovala vlasy.
Valentin vsedû sáhl po Ïupanu, navlékl si ho a s potíÏemi se od-

trhl od postele.
„Útuln˘ koutek,“ Marina zimomfiivû ‰kubla rameny.
„Roztomil˘, Ïe ano?“ zahuhlal Valentin, svírající zuby ‰piãku

a uvazující si pfies Ïupan hedvábn˘ pás se stfiapci.
„Ano…“
Pfiedklonila se a zaãala sbírat poházené prádlo. Valentin se jemnû

dotkl jejího ramene, hojnû zad˘mal a z loÏnice odplul.
„Jde se obûdvat.“
Marina oklepla ‰edav˘ váleãek popela do lastury s krásnû perle-

Èov˘m vnitfikem, natáhla si svetr, za‰ilhala po svém odrazu v pod-
louhlém zrcadle toaletky a zaãala si navlékat kalhotky.

Mezitím zaslechla, jak Valentin v rozlehlé kuchyni zapûl árii Dali-
ly. Marina vytáhla ze ‰irokého límce vlasy a bosky se rozbûhla za ním.

V pfiedsíni nakopla vlastní kozaãku, lehce zacákanou pfiedjarním
blátem.

„Hej holá!“
Valentin pfiehrabující se v útrobách mamutí dvoupatrové lednice

se ohlédl.
„Má okouzlující… jestlipak ví‰…“ Vyjmul na okamÏik ‰piãku

z úst a rozhovofiil se rychleji, zatímco druhou rukou tiskl k same-
tové hrudi hromadu vytahan˘ch potravin. „Teì se podobá‰ ¤í-
mance epochy pádu fií‰e. VyvraÏdili jí celou rodinu a dÛm rozbofiili.
T˘den musela Ïít s chlupat˘m barbarem. Ten jí nakonec daroval
svou kozí vestiãku a ona se jen tak v té vestiãce rozbûhla po rozpu-
kan˘ch kamenn˘ch kvádrech Vûãného mûsta. Co tomu fiíká‰?“

„ÚÏasné. Nejvy‰‰í ãas stát se Tacitem.“
„Na to ti ka‰lu. Já nepotfiebuju b˘t Tacitus. Mnû by se zamlouval

spí‰ Suetonius, kdyby mû to nûkdo nauãil…“
Drobn˘mi krÛãky se do‰oural k ‰irokému stolu a ostfie se pfied-

klonil. Potraviny pfiidu‰enû zabubnovaly o stÛl. Ve Valentinov˘ch
zubech znovu zachrastila kostûná ‰piãka.

„Svetonius je z nich v‰ech nejpregnantnûj‰í. Nikdo nezná Ïivot
dvora líp neÏ hofmistr nebo kuchafi. Posaì se.“
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Marina klesla na skfiípûjící vídeÀskou Ïidli, rozbalila Ïlutou py-
ramidku s˘ra a zaãala ho fiezat tûÏk˘m stfiíbrn˘m noÏem. Valentin
dokoufiil, odhodil cigaretu do umyvadla, svi‰tivû profoukl ‰piãku
a pustil ji do kapsy Ïupanu:

„Správnû by se mûl na‰krábat, aby to pûknû vypadalo…“
„Nepfiehánûj a rad‰i napidlikej taky salám…“
„Proboha co je to za slovník, chérie…“
„Má‰ takové krásné noÏe…“
„To bych prosil. V‰ak taky patfiily na‰emu popravenému dûdeã-

kovi.“
„To ho opravdu popravili?“
„Ano. V ‰estadvacátém.“
„Chudinka…“
Marina rozloÏila plátky s˘ra po talífii.
Valentin s praskotem stáhl slupku ze salámu a zaãal ho dovednû

krájet na teninká koleãka.
„Tohle by ti závidûl snad i ‰éfkuchafi z Metropolu,“ u‰klíbla se

Marina a otevfiela skleniãku kaviáru. „Staromládeneck˘ Ïivot ãlo-
vûka mnohému nauãí, jak na tebe tak koukám.“

„Bezpochyby,“ podlouhlé oválky uléhaly na prkénko jeden za
druh˘m.

„Posly‰, a proã ti nevafií tvoje sluÏebná?“
„Proã by nevafiila? Vafií mi.“
„A co tfieba teì?“
„Pfiece tu nebude trãet kaÏd˘ den…“
„A kdy sem chodí?“
„Veãer.“
„TakÏe pfii té pfiíleÏitosti… nemám pravdu?“
„I to se pfiihodilo, koÈáteãko, lhát ti nebudu…“
„No a?“
„Nezajímavé. Takové zakomplexované sovûtské individuum.“
„Frigidní?“
„Ale ne, o to nejde. Naopak, kviãela rozko‰í. A zmítala se pode

mnou jako lapená ryba. Mluvím o nûãem jiném.“
„Je divoká? Barbarka?“
„Naprostá. O devûta‰edesáti sly‰ela prvnû v Ïivotû. A to jí je osma-

ãtyfiicet.“
„A Ïes ji tedy trochu nevzdûlal?“
„Králíãku, já neumím b˘t patron. V Ïádném ohledu.“
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„To vím…“
Marina mu pomohla naskládat salám na talífi.
Valentin zapálil plynov˘ hofiák a s rachotem na nûj postavil vy-

sok˘ kastrol.
„Teda ale bor‰ã vafií geniálnû. Proto ji tu drÏím.“
„A to jí s tebou opravdu bylo dobfie?“
„Se mnou? Kocourku, to jen ty jsi taková patologická maskuli-

nofobka. Ostatnû právû proto se mi tak líbí‰.“
„Ale to mi pak teda laskavû fiekni, kdo se ti nelíbí? VÏdyÈ tobû se

urãitû zamlouvá kaÏdá na potkání.“
„Správnû. Já jsem, milánku, jako pantatínek Karamazov. Îena je

hodná na‰í vá‰nû uÏ proto, Ïe je Ïena.“
„A na kolikpak ti je‰tû elán vystaãí?“
„Inu, budu koukat, abych vidûl…“
„Ty jsi mi ale…“
„Posly‰, chérie, dnes v tobû tu‰ím viry jakési agresivity. Není to

náhodou vliv tvé exaltované milostnice?“
„Koho má‰ pfiesnû na mysli?“
„No, tu… dûlnici ‰tûtce a palety… tu tvou v˘tvarnici…“
„· tou j‰me ‰e uÏ dávno roÏe‰ly,“ za‰i‰lala Marina, Ïv˘kající ko-

leãko salámu.
„Ach tak. A kohopak má‰ teì?“
„Co je ti do toho…“
„Ale no tak koÈátko – uklidni se.“
„Já jsem náhodou klidná…“
Valentin znovu otevfiel lednici, vytáhl naãatou láhev ‰ampaÀ-

ského a sáhl do police pro poháry.
„Já ‰ampaÀské nepila snad uÏ sto let.“
„Tady má‰. Napij se a uti‰ se.“
Slabû pûnící víno stékalo do pohárÛ.
Marina se chopila toho svého a pohlédla na bublinky prchající

ode dna vzhÛru:
„Valjeãko, já teì mám lásku. Obrovskou.“
„Ale no to je ohromné,“ pronesl naprosto váÏnû Valentin a pfii-

loÏil sklenici ke rtÛm.
„Ano. Je to krásné.“
Marina se napila a zaãala si mazat chleba.
„Kdo je to?“
„Dívka.“
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„Je mlad‰í neÏ ty?“
„O pût let.“
„Skvûlé!“ S pÛvabnou nehluãností odloÏil vyprázdnûn˘ pohár,

sejmul víãko z kfii‰Èálové dózy plné kaviáru a ‰irok˘m noÏem nabral
dobrou tfietinu obsahu.

„Ano, je to podivuhodné,“ za‰eptala Marina, pfiejíÏdûjící bez-
my‰lenkovitû prstem po ubruse.

Valentin uÏ kaviár v tlusté vrstvû roztíral po skrojku chleba:
„Je hezká?“
„Úchvatná.“
„Co povaha?“
„Impulzívní.“
„Sangviniãka?“
„Ano.“
„Se sklonem k meditaci?“
„Ano.“
„Smyslná?“
„Velmi.“
„Zranitelná?“
„Jako dítû.“
„Miluje tû vá‰nivû?“
„Velmi vá‰nivû.“
„A jak se chová k na‰incÛm pánÛm?“
„Ty nenávidí.“
„Poãkat, ale to by pak byla tvoje pfiesná kopie.“
„Má‰ pravdu. V ní jsem poprvé uvidûla sebe samu z odstupu.“
Valentin pfiik˘vl, ukousl pÛlku krajíce a znovu poháry naplnil.

Marina roztrÏitû olizovala kaviár z chleba a upfiela nepfiítomn˘ po-
hled na zlatavé bublinky.

„Závidím ti, dûtátko,“ odtu‰il pfieÏvykující Valentin a zvedl
pohár. „Tak na tvé zdraví.“

Ze ‰ampaÀského v Marininû tûle uÏ promluvila lenost a teplo.
Usrkla, zvedla si sklenici do v˘‰e oãí a pohlédla skrz víno pa-

bleskující zlatav˘mi odstíny na nevzru‰enû popíjejícího Valen-
tina.

„Cel˘ Ïivot jsem snil o tom, jak se do nûkoho zamiluju,“ huhlal,
zapíjeje právû pozfien˘ chlebíãek. „·ílenû zamiluju. Abych se trápil,
vzlykal vá‰ní a ‰edivûl Ïárlivostí.“

„No a co? Jak to dopadlo?“
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„Sama vidí‰. Nechápu jen jedno – buì se v na‰ich sovûtsk˘ch
podmínkách takov˘to cit vÛbec realizovat nedá, nebo jsem prostû
je‰tû nepotkal toho správného ãlovûka.“

„A není to tím, Ïe ses po kouscích rozprá‰il na v‰echny strany?“
„Tím si jist nejsem. Tady,“ dotkl se mûkce hrudi koneãky prstÛ,

„stále spoãívá cosi panenského. Cosi, ãeho se nikdy nikdo nedotkl.
Takov˘ kout, kter˘ je pro prostopá‰né banality tabu. S mocn˘m
energetick˘m nábojem, kter˘ by byl vydán cel˘ naráz, jako kulov˘
blesk.“

„Dej BÛh, abys takovou Ïenu potkal.“
„To ano. KéÏ je Náhoda tak laskavá.“
„BÛh.“
„Pro tebe BÛh, pro mû Náhoda.“
„Tvoje vûc… Ale ten bor‰ã uÏ se vafií jako blázen.“
„Aha… ano, ano…“
ZahemÏil se na Ïidli ve snaze povstat, ale pak si to rozmyslel:
„KoÈátko, nalej to ty. Tobû to jde líp.“
Marina odcapkala ke sporáku, vytáhla z odkapávaãe na nádobí

dva hluboké talífie a zaãala do nich nalévat d˘mající bor‰ã.
„A ví‰, v ãem vlastnû spoãívá nejvût‰í zádrhel – já se prostû nemo-

hu zamilovat, i kdybych se snaÏil sebevíc. A chci opravdu upfiímnû.“
„To znamená, Ïe nechce‰.“
„Ale chci, rozhodnû chci. Ty tfieba fiekne‰, Ïe láska je pfiedev‰ím

obûÈ a Ïe tenhle star˘ snob není obûti schopen. Ale on je schopen!
Jsem odhodlán dát v‰echno, v‰echno rozmetat a spálit, jen abych
nûkoho mohl doopravdy milovat! Proto ti tolik závidím. Upfiímnû
závidím!“

Marina pfied nûj postavila pln˘ talífi.
Valentin sejmul pokliãku z vysoké bílé dózy a nabral plnou lÏíci

smetany:
„Îe ty ses narodila v nedûli?“
„Ano. V nedûli.“ Marina ke stolu opatrnû pfiiná‰ela svÛj talífi.
„No tak vidí‰…“
Jeho lÏíce zaãala rovnomûrnû vmíchávat smetanu do bor‰ãe. Ma-

rina si sedla, pokfiiÏovala se, odlomila kousek chleba a hladovû se
na polévku vrhla.

„Tro‰ku smetany si pfiikápni, koÈátko,“ pronesl ti‰e Valentin a na-
dlouho se sklonil nad talífi.

Bor‰ã snûdli mlãky.
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Valentin línû odsunul prázdn˘ talífi a rozhodil rukama:
„Jinak uÏ nic nemám…!“
Jeho ãtvercová tváfi sytû zrÛÏovûla, jako by se pod pûstûnou kÛÏi

pfielila ãást zkonzumovaného bor‰ãe:
„Tak tak, jiného uÏ není nic…“
„Já bych fiekla, Ïe to staãilo,“ odpovûdûla Marina a odsunula na

kraj talífie rozvafien˘ kousek kopru.
„Tím líp,“ pfiik˘vl Valentin a sáhl do kapsy Ïupanu pro ‰piãku.
„Za tenhle bor‰ã se té tvojí Ïenské dá odpustit, Ïe neumí poãítat

do ‰edesáti devíti.“
„To bezpochyby…“
Krátce nato se pfiesunuli do prostorného salonu.
Marina se uvelebila v nízkém kfiesle s nohama podtaÏen˘ma pod

sebe, kdeÏto Valentin se ztûÏka sesul na pohovku.
„Teì jsi teda odaliska jako malovaná,“ odtu‰il ti‰e a vypustil skrz

rty krátk˘ pramínek d˘mu. „Takovou maloval Matisse. I kdyÏ ta
byla v pruhovan˘ch kalhotách. A nahofie bez. KdeÏto v tvém pfií-
padû je to naopak.“

Marina také zatáhla z cigarety a pfiik˘vla.
Upfienû se na ni zadíval a pfiejíÏdûl si jazykem po dásních, takÏe

se ústa mûnila v takov˘ pulsující kopeãek:
„Stejnû je to zvlá‰tní…“
„Co je zvlá‰tní?“
„Ta va‰e lesbická vá‰eÀ. Podivuhodné… je v tom cosi ze ‰ílenství

nebohého Narcise. Ty pfiece v zásadû nemiluje‰ cizí tûlo, ale své v ci-
zím…“

„Nesmysl.“
„Proã?“
„Stejnû bys tomu neporozumûl. Îenská se Ïenské nikdy nenasytí,

jako se to se Ïensk˘mi stává chlapÛm. Ráno se probouzíme je‰tû
smyslnûj‰í, neÏ jsme byly veãer. KdeÏto muÏsk˘ se ráno na tu svou
dívá jako na zbyteãnou matraci, pfiestoÏe v noci skuãel Ïádostí…“

Valentin se odmlãel, nervóznû se zakousl do ‰piãky, pak se le-
nivû protáhl a hlasitû praskl propleten˘mi prsty:

„Inu, moÏné to je…“
Popel upadl do jednoho ze záhybÛ jeho Ïupanu.
Marina se podívala na tlustého chlapeãka v prasklém rámu. Styd-

livû se pousmál a odpovûdûl jí nevinn˘m pohledem. Obrovská
ma‰le pod boubelatou bradou se rozplizla do krásné kaÀky.
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V dolíãcích na tváfiích houstl ‰ed˘ pfiedváleãn˘ vzduch.
„Valjo, zahraj nûco,“ pronesla ti‰e Marina.
„A co?“ pohlédl na ni tázavû a zároveÀ unavenû.
„Tfieba… tfieba nûco, na ãem zrovna dûlá‰.“
„Na Cageovi. Chystám se na preparovan˘ klavír…“
„Nedûlej ze mû vola.“
„Rad‰i hraj ty.“
„Já ale nejsem virtuózní tfiída.“
„No tak oktávy vynechávej, aby sis ten malíãek zbyteãnû netrá-

pila.“
„Naã já… k ãemu to…“
„Jen zahraj, zahraj. Rád si tû poslechnu.“
„Dobfie, ale jedinû z not…“
„Tak si tam nûco najdi.“
Marina uhasila cigaretu, vylezla z kfiesla a pfiistoupila k obrovské

almafie pfies celou zeì. Celá její spodní ãást byla nabita hudební li-
teraturou.

„Kde má‰ Chopina?“
„Nûkde vlevo… Co pfiesnû má‰ na mysli?“
„Nokturna.“
„No vidí‰, v˘bornû. Zahraj mi nûjaké nokturno. Na tom je hned

v‰echno znát.“
„No… ale kde…“
„NíÏ, je‰tû o nûco níÏ…“
„Aha… uÏ to mám…“
Marina s obtíÏemi vytáhla otfiepan˘ Ïlut˘ se‰it a pfiistoupila ke

klavíru.
Valentin prudce vstal, otevfiel kfiídlo a zajistil ho opûrkou. Ma-

rina váhavû usedla na odfien˘ ply‰ sedaãky, zvedla stojánek na noty,
otevfiela partituru a zalistovala v ní:

„Tak…“
Sotva se bos˘m chodidlem dotkla studivého pedálu, povzdechla

si, setfiásla z ramen strnulost a poloÏila levou ruku na klaviaturu.
âern˘ blunter vonící le‰tûnkou zazvuãel mûkce a ostraÏitû. Marina
se hned nepodrobila nezvyklé poddajnosti zaÏloutl˘ch kláves a dva
úvodní takty zahrála ponûkud trhanû a ryãnû, ãímÏ Valentina pfii-
mûla k hlubokému povzdechu.

To uÏ se rodila jasná teskná melodie praviãky, kdeÏto basy se pos-
lu‰nû uklidily stranou a zaznûly hebãeji.

21

MARINA_ZLOM.QXD:Sestava 1  22.2.2010  21:31  Stránka 21



Vãera hrála totéÏ nokturno na obludném pianinu továrního do-
mu kultury – na tom ubohém zakrslém pafiízku s nápisem Lyra na
mosazném plí‰ku, neuvûfiitelnû tuh˘mi pedály a zoufale drnãícími
klávesami.

Tenhle naprosto ‰ílen˘ Chopin, jehoÏ jako by hrála na láhve, jí
je‰tû stále znûl v hlavû, ale teì uÏ se proplétal s nov˘m – ãist˘m,
pfiísn˘m a Ïiv˘m.

Valentin naslouchal, okusoval pfiitom ‰piãku a jeho oãi pozornû
hledûly skrz klavír.

Opakující se apreggio basÛ zaãalo stoupat a brzy splynulo s bolnû
tfiepotající melodií. Pak pfii‰ly oktávy a neohebn˘ malíãek ustoupil
prsteníku.

Valentin mlãky pokyvoval hlavou.
Crescendo pfie‰lo v pfier˘vavé forte a Marininy nehty sotva sly‰i-

telnû ‰krábaly po klávesách.
Valentin vstal a noblesnû obrátil stránku, otfiepanou jako kfiídlo

bûláska zmuãeného mal˘m dítûtem.
Nokturno pozvolna haslo, Marina se lehce dotkla levého pedálu,

za‰kobrtla, zasténala, svra‰tila ãelo a nervnû skonãila.
Valentin jí mûkce poloÏil ruku na rameno a vyjmul ‰piãku ze

rtÛ:
„Ale to vÛbec nebylo ‰patné, miláãku, opravdu ne.“
Pohodila vlasy, usmála se, sklonila hlavu a smutnû si povzdechla.
„Já to myslel váÏnû,“ ode‰el odhodit nedopalek do popelníku.

„Chopinovsk˘ nerv cítí‰ naprosto pfiesnû. Ten má‰.“
„Díky.“
„Jen se nesmí‰ z citÛ propadat do pfiecitlivûlosti, vÏdycky musí‰

pfiesnû znát míru. To dnes vût‰ina lidí neumí. Buì je to akademické
psaní na stroji, nebo usoplené kÀourání. A Chopin, moje milovaná
Marino, je pfiedev‰ím muÏ salónÛ. A hrát se musí vybranû. Horo-
witz fiíkal, Ïe kdyÏ hraje Chopina, vÏdycky má pocit, jako by jeho
zápûstí vûzela v manÏetách oné doby. Jestlipak ví‰, jaké se tenkrát
nosily manÏety?“

„Brabantské?“
„Ale ku‰! Brabantské nechme ‰ílen˘m Gumiljovov˘m kapitá-

nÛm. V první polovinû devatenáctého století se nosily manÏety jed-
noduché, krásné, prostû vybrané. A takhle taky má‰ hrát Chopina –
prostû, krásnû a vybranû. A pfiedev‰ím zfietelnû. TakÏe si, holubi-
neãko moje, ostfiíhej ty svoje drápky, to je aÏ hrÛza, dot˘kat se tû-
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mihle spárky klavíru. Nejhor‰í ale je, Ïe se ti mûní postavení ruky,
a to je pak tûÏké vyloudit z nástroje jasn˘ zvuk.“

„Sa‰a fiíkala, Ïe mi to slu‰í… A manuálÛm mÛÏu hrát i s tako-
v˘mi nehty…“

„ManuálÛm moÏná, ale mnû ne…“
Opatrnû jí stiskl rameno:
„PusÈ mû, já ti to zahraju.“
„To samé? Zahraj nûco jiného.“
„To je pfiece jedno…“
„Poãkej, hned ti nûco najdu…,“ vrhla se na noty, ale Valentin jen

zakroutil hlavou. „To nemusí‰. Pamatuju si je.“
„V‰ech devatenáct?“
„V‰ech devatenáct. A sedni si, aÈ mi nevynese‰ spaní.“
Marina se posadila na pohovku a pfiehodila si nohu pfies nohu.
Valentin si upravil ohrnut˘ Ïupan, uvelebil se na sedaãku, pro-

mnul si ruce a pohlédl k oknu.
Z kfii‰Èálové tlamy popelníku stoupal vzhÛru namodral˘, za-

kroucen˘ hádek.
Bílé ruce na chvíli strnuly nad klávesami a poté plavnû klesly dolÛ.
Marina se zachvûla.
Bylo to její Nokturno ã. 13 c moll, které jako rozpálen˘ roÏeÀ pro-

klálo cel˘ její Ïivot.
Matka ho hrála na rozvrzané staré truhle a pûtiletá Ma rina pla-

kala, pronásledována neznám˘m svírav˘m pocitem, kter˘ se v ní
naráz tak prostû a zároveÀ hrozivû usídlil. Pozdûji uÏ sedûla na ku-
laté stoliãce sama a pfiebírala tuhle rozÏhavenou pruÏinu dûtsky to-
porn˘mi prstíky. Tehdy ji ty zvuky, nerovnû a tr˘znivû vyskakující
zpod prstÛ, vehnaly do náruãe hudby rázem a celou.

Nokturno se úmûrnû jejímu vûku a schopnostem promûÀovalo.
VÏdy bylo a také zÛstalo zrcadlem a ladiãkou její du‰e. Ve ‰kole
ho hrála na závûreãném veãírku po maturitû, kdy vyÏdímala slzy
i z otekl˘ch neurastenick˘ch oãí Ivana Serafimoviãe a donutila na
pár minut strnout celou aulu, pfieplnûnou rodiãi a uãiteli.

Tfii roky hudební ‰koly zmûnily nokturno k nepoznání. KdyÏ vy-
slechla z bfiichatého magnetofonu Ivana Serafimoviãe praskající zá-
znam svého vystoupení, rozesmála se, usedla k jeho kabinetnímu
pianinu a hrála. Stafieãek se znovu rozplakal, zalykal se ‰tûkav˘m
ka‰lem, aÏ se skoro desetikilov˘ sibifisk˘ kocour, leÏící na jeho man-
‰estrov˘ch kolenou, na pána vylekanû za‰tífiil…
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Bylo to její nokturno, její Ïivot, její láska.
Po zádech obtaÏen˘ch svetrem jí pfiebûhl mráz, kdyÏ ty dvû ob-

rovské ruce zaãaly z rozprávûjících akordÛ hníst její nokturno – tak
blízké a muãivû sladké.

Hrál boÏsky.
Akordy se fiadily samozfiejmû a vá‰nivû a nástroj se mu plnû podfii-

zoval – z rozevfieného ãerného chfitánu pod kfiídlem plula melodie
muk a lásky, jen obãas nahrazovaná neuspûchanou krajkou apreggií.

Velké Marininy oãi se zamlÏily, potáhly se trpkou vláhou, a boÏ-
ské bílé ruce se rozplynuly ve dvû volnû se pohybující skvrny. Me-
lodie prosvítající akordy utichla a… ano, BoÏe mÛj, teì, teì pfiijde
to mé sladké a tolik blízké dé zbavující starého bolu a strhávající
do ledové tÛnû bolu dal‰ího. Valentin to dé zahrál tak, Ïe dal‰í vlna
mrazení v zádech Marinu donutila, aby se zachvûla v bezdûãné,
drolivé kfieãi. Po tváfiích se jí rozbûhly slzy a volnû kanuly na nahá
kolena.

Marina si rukou stiskla bradu – klavír, Valentin, knihovna, to v‰e
plulo, kolébalo se a mísilo v jejích slzách.

A nokturno volnû plynulo dál, mollovou tóninu vystfiídal klidn˘
jas durov˘ch akordÛ, jejichÏ chladn˘ pfiíboj splachoval minulá trá-
pení.

Marina i skrz slzy zaznamenala, jak snadno si Valentinovy ruce
poradily s nakupeninou obtíÏn˘ch pauz.

Vstala a ti‰e do‰la ke klavíru.
Rozbûhly se oktávy hrané se zdÛrazÀovanou elegancí, a pak uÏ se

znovu vracely stfiípky palãivého vãerej‰ka, zabl˘skly se v tr˘zni-
vém kaleidoskopu a znovu se sloÏily do obrazce minulosti, ale ten-
tokrát uÏ jiné.

„Katarze,“ za‰eptala Marina a ztuhla.
Tfiinácté nokturno se blíÏilo ke konci a slzy na tváfiích pomalu

zasychaly.
„Katarze…“
Bolest tála, mizela, oddûlovala se od du‰e a louãila se s ní.
Bíl˘m rukám uÏ zb˘val jen mal˘ zbyteãek volného souÏití s klá-

vesami: pfiivalily se dal‰í vlny apreggií – a uÏ je tady finální akord,
Prokrustovo loÏe krátkoprst˘ch pianistÛ.

Marina se je‰tû podívala, jak se ty obludné tlapy roztáhly do ‰ífie
a samozfiejmû klesly. Valentin poãkal, aÏ dotají i poslední zbytky
zvuku, a teprve pak sejmul ruce z kláves.
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Marina stála beze slova vedle nûj a roztrÏitû si mnula skráÀ.
„Copak je ti, koÈáteãko?“ zeptal se a udivenû si prohlíÏel její upla-

kanou tváfi.
„Ale… nic…,“ zasípala sotva sly‰itelnû.
„No tak, to pfiece nejde…“
Valentin se tûÏce zvedl, objal ji a nûÏnû jí otfiel tváfie koneãky

prstÛ.
Marina uchopila jeho dlaÀ, pohlédla na ni a políbila hlubokou

ãáru Ïivota.
„MÛj ty BoÏe, co je to s tebou?“ zvedl ji a pokusil se pohlédnout

jí do oãí.
Marina uhnula a pfiebírajíc v prstech sametov˘ límec Ïupanu si

znovu trhanû povzdechla.
„Na nûco sis vzpomnûla?“
Neurãitû pfiik˘vla.
„To se stává. Líbilo se ti to nokturno?“
Znovu pfiik˘vla.
Valentin ji pustil.
„Nemám ti je‰tû nûco zahrát?“
„Rad‰i ne, nebo se ti tu vyfivu z podoby.“
„Jak myslí‰,“ pokrãil su‰e rameny a kfiídlo pomalu zavíral. Ma-

rina ho pohladila po rameni.
„Jsi velk˘ klavírista.“
Mdle se rozesmál.
„To já vím, kocourku.“
„A kdys to zjistil?“
„UÏ na konzervatofii.“
„A to ti to nûkdo fiekl, nebos to pochopil sám?“
„Nejdfiív mi to fiekli a pak jsem to pochopil.“
„Kdo ti to fiekl?“
„Garri.“
„¤íkal to ãasto?“
„Moc ãasto ne. Ale tu a tam se to stalo.“
Marina se posadila na pohovku, vytáhla z krabiãky cigaretu a ‰krtla

znám˘m zapalovaãem. Tentokrát staãila uhnout vãas.
„Pochopilas uÏ, jak se má ten Chopin hrát?“
U‰klíbla se a její pláãem lehce opuchlé oãi se zúÏily.
„Já vím, jak se má hrát. Prostû to neumím. KdeÏto ty to ví‰ a navíc

to umí‰. BudiÏ vám ãest a chvála, Valentine Nikolajeviãi.“
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„Co je to s tebou dneska? Tomu nerozumím.“
„ZaplaÈpánbu.“
Zafunûl a odloudal se do kuchynû.
„Postavím na ãaj…“
„Postav. Ale já se ho uÏ nedoãkám.“
„A proãpak?“ zeptal se uÏ z kuchynû.
„Musím jít…“
„CoÏe…?“
„Îe musím jít, povídám…“
„Jak myslí‰, koãiãko…“
Marina se vrátila do loÏnice, zvedla kalhoty, a kdyÏ uÏ si je na-

tahovala, poslala Falkovû modelce sotva sly‰iteln˘ vzdu‰n˘ poli-
bek kypr˘ch rtÛ:

„Mûj se tady, zlato…“
Z kuchynû znovu zapûla francouzsk˘m basem Dalila.
Odbily hodiny.
„Kolik to bylo, jedna?“ zeptala se Marina pfied sv˘m trojit˘m od-

razem v toaletce. „Nebo je‰tû víc?“
Vyrazila z loÏnice a v bûhu si zapínala zip kalhot.
„Kolik je to hodin, Valjo?“
„PÛl druhé.“
„A já mám b˘t ve dvû u manuálÛ… proboha.“
„Vezmi si taxíka,“ poradil jí Valentin a vy‰el z kuchynû. „Jak jsi

na tom s financemi?“
„No… prabídnû…“
Pfiik˘vl a zmizel v loÏnici.
Marina si zaãala natahovat kozaãky.
Valentin vy‰el a ovíval se vûjífiem desetirublovek.
„Ty mÛj dobrodinãe,“ usmála se Marina. „A je‰tû ke v‰emu jsi

hrál jako Richter.“
„Ale ku‰, taková hloupost. Ten Chopina vÛbec není schopen hrát.

Je pfiíli‰ okrouhl˘ a akademick˘. A neumí trpût. Já jsem hrál jako
Horowitz.“

„No dobfie, tak jako Horowitz. K slzám jsi mû dohnal.“
Lehk˘m gestem karbaníka sklapl vûjífi do tenké hromádky ban-

kovek a podal jí je:
„Je vous prie adopter cela en signe de ma pleine disposition…“
„Mersí do bokÛ…“
Marina si peníze vzala a hodila je do kabelky.
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Valentin sejmul z vû‰áku plá‰È a jako toreador jí ho podal:
„Raãte.“
Rychle vklouzla do rukávÛ.
„Dík… moÏná se tu stavím pozítfií.“
„A zítra by to ne‰lo?“
„Zítra nemohu.“
„Chápu… Posly‰, koãinko má pfiesladká,“ jemnû se dotkl klopy

jejího bezového plá‰tû. „A… nemohla bys ke mnû vzít i tu svou pfií-
telkyÀku? Nûco bych vám zahrál, ãajík bychom si dali a tak… Mohli
bychom se tu moc krásnû pomût. Já bych tfieba…“

Marinina praviãka se pomalu zvedla aÏ do v˘‰e jeho úst, sevfiela
se v pûstiãku, z níÏ skrz ukazovák a prostfiedník vyjel v˘mluvn˘
palec.

Valentin se pousmál a políbil palec na perleÈov˘ zobáãek.
„No dobfie, dobfie, tak ne… A pozítfií tû oãekávám…“
Marina otoãila stfiíbfiit˘m knoflíkem zámku.
„Kdyby nûco, tak zavolej,“ navrhl mírnû provinile Valentin.
„Zavolám. A díky.“
„Já dûkuju, milovaná…“
Rychle se políbili.
Marina se letmo dotkla jeho hladké tváfie, usmála se a vy‰la ven,

kde na ni ãekal Ïivot – neklidn˘, opojn˘, zbûsil˘, nelítostn˘, dobro-
tiv˘, ‰alebn˘ a samozfiejmû podivuhodn˘…
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Marina byla krásná tfiicátnice s velk˘ma, mírnû ‰ikm˘ma oãima,
klidn˘mi rysy v obliãeji a ztepilou Ïivou postavou.

Její usmûvavé, jakoby lehce nabûhlé rty, tûkav˘ pohled a rychlá
chÛze prozrazovaly rtuÈovitou a nepokojnou povahu. PleÈ mûla
mûkkou a snûdou, ruce u‰lechtilé, s dlouh˘mi ‰tíhl˘mi prsty, je-
jichÏ nehty pokr˘val tohoto jara perleÈov˘ lak.

Jak si tak vykraãovala po Mû‰Èanské k Sadovému okruhu v nadûji
chytit taxíka a do dvou to je‰tû stihnout do svého továrního kultu-
ráku, kde uãila hrát dûlnické dûti na klavír, kramflíãky nízk˘ch ko-
zaãek bodfie drtila kfiehk˘ bfieznov˘ ledov˘ ‰kraloup.

Na svût pfii‰la pfied tfiiceti lety v osadû pfiízemních domkÛ kousek
za Moskvou, vmrzlé do bfieznového snûhu, zpórovatûlého od pfied-
jarních slz roku tfiiapadesátého. Stalin umfiel, kdeÏto Marina se na-
rodila.

Dûtství se míhalo mezi tísnícími se kÛlnami a obãasn˘mi boro-
vicemi nekoneãného dvora, kter˘ se z jednoho místa ani nedal cel˘
pfiehlédnout.

Pod okny rostly bezinky a ‰ípky a ‰plhaly se aÏ ke stfie‰e – otec
vysekával nezkrotné hou‰tiny ãasto aÏ ke kofieni, ale ty koncem léta
znovu staãily nahradit v‰echny své ztráty a na jafie uÏ klepaly do
skel nov˘mi ostny a v˘honky.

V této neprostupné zmûti vûtví, trnÛ a listoví si dûti pro‰lapávaly
prÛchody, které se táhly podél chatrného plotu a tûsnû vedle sme-
ti‰tû konãily v prostorném ‰tábu.
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Bylo tu rozlehlo i tûsno, vzná‰ely se tu vÛnû a pachy hlíny, ‰ípkÛ
a smeti‰tû, z nûhoÏ sem ãasto zabûhly i krysy a nutily nezletilé stra-
tégy podû‰enû kviãet a házet kamením.

Ve ‰tábu se vym˘‰lely stále nové hry, kuly se pikle proti drsné
hospodyni Timo‰e a vypracovávaly se plány vpádÛ na chatafiské
jahodové záhonky. Tady se taky schovávali pfied naléhav˘m veãer-
ním voláním rodiãÛ, zaposlouchávali se do popuzen˘ch hlasÛ a kr-
ãili se v chladné tmû, která si za úkryt nechávala ‰tûdfie zaplatit
‰rámy a modfiinami.

„Marinóó! DomÛÛÛ!“ kfiiãel otec ze schÛdkÛ pfiede dvefimi a Ma-
rina sledovala spletí vûtví a vûtviãek oranÏov˘ uhlík jeho cigarety.
Otec byl huben˘, vysok˘, s úzkou ãernobrvou tváfií, tenk˘m nosem
a velk˘mi masivními rty.

„Marinko! Alou domÛ!“
Rád si s ní hrál, uãil ji sbírat houby, houpal ji v síti zavû‰ené mezi

dvûma tlust˘mi borovicemi, a kdyÏ jí vyprávûl nûjaké legraãní ne-
smysly, dûlal na ni obliãeje.

O v˘platû jí kupoval trubiãky s krémem a hraãky.
„Hroznû ji rozmazluje‰, VáÀo,“ fiíkala ãasto maminka, urovnávala

si pfiitom své nádhernû upravené vlasy pfied ováln˘m zrcadlem
a s úsmûvem pokukovala po Marinû chroupající jednu trubiãku za
druhou.

Otec nefiíkal nic, po ãtvrÈáku vodky jeho úzká tváfi pobledla a me-
zi rty nalit˘mi krví pobíhala papirosa.

KdyÏ veãer pfiicházel z práce, vyhrnul si rukávy kostkované ko-
‰ile a vedle kÛlny ‰típal dfiíví, které Marina se sousedovic PeÈkou
skládali do hranic.

„VáÀo, dávej pozor!“ volala na nûj z okna maminka, otec se ohlí-
Ïel a v konej‰ivém gestu zvedal tenkou vyhublou ruku k nebi.

Pracoval jako inÏen˘r v chemiãce. Do práce odjíÏdûl brzy ráno
a vracel se pozdû veãer. Matka zamûstnaná nebyla, dávala hodiny
klavíru místním dûtem a brala si domÛ pfiepisy na stroji.

Vût‰inu dne proleÏela s volnû pfiekfiíÏen˘ma nohama na obrovské
kovové posteli, rozhodila své úÏasné vlasy po pol‰táfii a koufiila jed-
nu cigaretu za druhou.

Kolem její pohledné tváfie se rozpl˘val nasládl˘ d˘m, ona se ãe-
musi ti‰e usmívala a zírala na protekl˘ strop.

V domû Ïily dal‰í tfii rodiny.
Dlouhá lomená chodba konãila tûsnou kuchyní se tfiemi stoly
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a dvûma plynov˘mi sporáky, napájen˘mi z jediné zelené plynové
bomby, uloÏené v úzké plechové skfiínce pfied venkovními dvefimi.

Matka vafiila ‰patnû a nedbale – karbanátky vÏdycky pfiipálila,
polévka, kterou vafiila dlouhé hodiny, se mûnila v kalnou bfieãku
a na mléku co chvíli vypuãela bílá ãepice, která se splazila na spo-
rák a modré plamínky udusila.

Zato ãaj, uchovávan˘ v kulaté plechovce, pfiipravovala v krásné
porcelánové konvici, nalévala ho do úhledn˘ch ‰álkÛ a pila po ma-
liãk˘ch dou‰cích, pomlaskávajíc pokaÏdé drobn˘mi rty.

„Marinko, ty moje hoblinko,“ fiíkávala s oblibou, kdyÏ si Marinu
usazovala na klín a ruku s popraskávající cigaretou odtahovala co
nejdál od ní.

Otec nemûl ãaj rád – vypil vÏdy sotva pÛl ‰álku a pak odcházel
na terasu zapálit si a pfieãíst v klidu noviny.

Matka usedala k pianinu, listovala notami, zamy‰lenû pfiehrávala
romance a ti‰e si je zpívala pûkn˘m hrdelním hlasem.

Marinû se klávesy velmi zamlouvaly. Pleskala po nich ruãiãkama
a ve snaze matku napodobit také nûco zpívala.

Nûkdy s ní matka pofiádala takové hudební hry, pfiejíÏdûla leviã-
kou po basech a praviãkou po nejvy‰‰ích tónech a fiíkala:

„Dole brumlaj medvûdi, kdeÏto nahofie zpívaj ptáãci…“
V pûti letech uÏ Marina hrála Gedikeho etudy a valãíky. KdyÏ jí

bylo ‰est, otec podepsal termínovanou smlouvu a odjel na sever,
„aby mohli Marinku vozit na jih“.

ZÛstaly s maminkou samy. Matka vzala Ïáky i ze vzdálenûj‰ích
ulic a také na stroji psala mnohem víc.

Marina zaãala chodit do ‰kolky – dlouhého pfiízemního baráku
natfieného tmavomodrou barvou. Bylo v nûm plno znám˘ch klukÛ
a holek, ale jinak tam byla nuda – pofiád nûjaké svátky, na které bylo
tfieba zkou‰et nezajímavé básniãky ãi taneãky s pfiihloupl˘m podu-
páváním a tleskáním. Kluci se ve ‰kolce vût‰inou prali a snaÏili se
holky zatahat za copánek nebo alespoÀ ‰típnout.

Zhruba stejnû si poãínala i tlustá uãitelka, která ‰tûdfie rozdávala
pohlavky a facky. Její ryãn˘ hlas po baráku burácel od rána do ve-
ãera.

Zato se tu Marina poprvé dozvûdûla o TOM.
„Hele, já ti to ukáÏu a pak ty mnû, jo?“ po‰eptal jí do ucha ãer-

nook˘ mraveneãkovit˘ Îorka, kradmo se rozhlédl kolem sebe a vy-
razil chodbou.
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Marina se rozesmála a vydala se za ním.
Do‰li aÏ na konec chodby, Îorka zaboãil, rychle otevfiel zelené

dvefie komory uklízeãek a k˘vl na Marinu.
V maliãké temné místnÛstce stály kbelíky, smetáky a velké bfie-

zové ko‰tû. ·kvírami mezi prkny zatluãeného okénka sem proudily
uprá‰ené paprsky svûtla. Páchlo to tu mokr˘mi hadry a chlórem.

„Pfiiraz ty dvefie,“ za‰eptal Îorka a stáhl si z ramenou ‰le. Marina
chytila dvefie za ohnutou skobu, pfiitáhla je k sobû a otoãila se k Îor-
kovi. Tomu uÏ modré kalhotky spadly na zem. Stáhl tren˘rky a zvedl
ko‰ili:

„Dívej…“
Velké rachitické bfiicho se stopou po gumû od tren˘rek a rÛÏo-

vou teãkou pupíku pfietékalo stejnû jako v Marinãinû pfiípadû v ble-
d˘ trojúhelník. U nûj v‰ak navíc zahlédla dvû jadérka potaÏená
svra‰tûlou kÛÏí a trãící krátk˘ temn˘ klacík.

„Jen si ‰áhni, neboj se,“ za‰eptal, neobratnû pfiistoupil aÏ k ní
a docela tak zastínil prouÏky uprá‰eného svûtla.

Marina nesmûle natáhla ruku a dotkla se ãehosi teplého a pruÏ-
ného. Îorka, kter˘ si drÏel ko‰ili co nejvíc nahofie, sklonil hlavu.

Lehce do sebe drcli ãely a prohlíÏeli si klacík ãnící do ‰era.
„Menuje se to ãurák. Ale nikomu to nefiikej, vono je to sprost˘

slovo.“
Marina si sáhla je‰tû jednou.
„A teì ty.“
Rychle si vykasala ‰aty a stáhla kalhotky.
Îorka se zasupûním pfiidfiepl a namáhavû rozevfiel odfiená kolena.
„Hele, roztáhni nohy, dyÈ nic nevidím…“
Roztáhla nohy, pfiitom ‰kobrtla a kopla do kbelíku, kter˘ stra‰-

livû zafiinãel.
„Nedûlej takovej binec,“ zvedl k ní zbrunátnûlou tváfi, zabofiil jí

drsnou ruãku mezi nohy a zaãal ji osahávat.
„A jak se menuje to moje? Pipinka?“ zeptala se Marinka, která se

celá tfiásla, jak ji to lechtalo.
„Píãa,“ opravil ji rychle a chfiípí se mu vzedmulo.
„To je taky sprost˘?“
„Nojo.“
Mlãky ji ohmatával.
Sluneãní paprsek zasáhl Marinu do oka a ona ho prudce za-

mhoufiila.
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Îorka vstal a natáhl si kalhoty i s tren˘rkami naráz.
„Raãi dem, aby na nás nekápla Tlustoprdka. A nikomu to nefiikej,

jasn˘?“
„Jasn˘.“
Marinka si navlékla kalhotky a ‰aty si zase stáhla.
Do komory se uch˘lili je‰tû asi tfiikrát, dot˘kali se jeden druhého

a podrobnû se prohlíÏeli. Pach chlóru a zatuchl˘ch hadrÛ spoleãnû
s ‰imrav˘mi doteky rukou rozeÏran˘ch ne‰tovicemi si zapamato-
vala navÏdy. Tehdy se v ní cosi probudilo, cosi se v srdci ozvalo ja-
ko nasládlé tajemství.

„To je na‰e tajemství, rozumí‰?“ ‰eptal jí ãasto Îorka, kdyÏ se do-
t˘kal kypré buchtiãky jejích genitálií.

Marina se zaãala vyptávat star‰ích kamarádek v ulici a pfii jedné
pfiestávce mezi halasn˘mi hrami, kdy se ‰vihadla v dívãích rukou
bezcílnû pohupovala, se do Marinãina ucha probila ud˘chaná
pravda:

„No von má kvacík, a ty dígku. To je cev˘.“
„Co cel˘?“
„No ten kvacík pfíde do t˘ dígky.“
Na to, aby tohle zjevení strávila, Marina spotfiebovala cel˘ t˘den,

v nûmÏ si uÏasle prohlíÏela lidi náhle rozdûlené na „klacíky“ a „dír-
ky“.

„Naìo, a to jako dûlaj v‰ichni?“ zeptala se pfiítelkynû pletoucí
vûnec.

„No jasnû, vfichni. Akogát dûtem to nedovovej. Dospûv˘ vfichni.
Já to vidûva uÏ dvakgát, tátu s mámou. Je to hgoznû zajímav˘…“

„A ty to bude‰ taky dûlat, aÏ vyroste‰?“
„No jasnû, to jinak nejde. Tak se dûvaj dûti.“
„Jak?“
„No – voni takhve fÈouchaj tûma kvacíkama do tûch dígek, pak se

rozvízne bvicho a vyndá se dítû. Ná‰ MiÈka je taky takhve vyndanej.“
Ráno ji matka vezla do ‰kolky autobusem nabit˘m k prasknutí.

Marina si bedlivû prohlíÏela cestující, ktefií ji obklopovali – vesele
hluãné i unavenû mlãící, hezké i nevzhledné.

Pod kalhotami a suknûmi rostly klacíky a rozevíraly se dírky, ‰at-
stvo padalo na zem, klacíky pronikaly do dírek, pod stra‰liv˘mi
noÏi se rozevírala bfiicha a z nich ãísi ruce vyjímaly zavinuté dûti
s dudlíky v pusinkách, ukládaly je do pfiipraven˘ch koãárkÛ a ko-
ãárky pak se skfiípûním jezdily po dvorech a ulicích.
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Nevûfiila tomu.
Îorka také nevûfiil, i kdyÏ o tom sly‰el mnohem dfiív:
„Dûti se udûlaj z lékÛ, ty huso. A tohle lidi nikdy nedûlaj. To je

jen taková jako sprosÈárna… To si vymysleli troubové…“
Naìa ‰i‰lající na celou abecedu ale uraÏenû na‰pulila rybí rtíky:
„Co bvázníf? Mnû to víkala Máfa, a ta je v fest˘ tfídû! Kdyf nevû-

víf, tak nemufíf…“
Marina vûfiila i nevûfiila. Vûfiila i nevûfiila do oné osudové noci.

KdyÏ pak na to pozdûji vzpomínala, s podivem si uvûdomovala
stále nové náhody, které ten den vytrvale a ãím dál tím víc ãinily
v˘luãn˘m: Tlustoprdka onemocnûla a nepfii‰la do práce, zaskako-
vala za ni mladiãká plavovlasá uklízeãka Zoja, Va‰ka Lotkov si pfii
seskakování z radiátoru na podlahu zlomil ruku, v kastrolu s kom-
potem na‰li uvafienou krysu s uboze zkroucen˘mi tlapkami, dlou-
h˘m ‰tûtinat˘m ohonem a bíl˘ma vypoulen˘ma oãima…

Veãer si pro ni matka pfii‰la v nov˘ch hnûd˘ch ‰atech, s nov˘m
úãesem a nápadn˘m rÛÏem na rtech.

Strãila jí do ruky ãokoládu a rychle ji vedla na stanici autobusu:
„Pojì, Marinoãko…“
V autobusu Marina ba‰tila ãokoládu, ‰elestila pfiitom staniolem

a matka se nepfiítomnû dívala oknem ven – jen obãas si poopravila
ãi spí‰ jen zkontrolovala úães. Byla viditelnû vzru‰ená a cel˘ ten ãas
o nûãem pfiem˘‰lela. Mariny si vÛbec nev‰ímala.

KdyÏ vstoupily do jejich pokoje, vonûl tam tabák a kvûtiny, které
stály v modré váze uprostfied prostfieného stolu.

U stolu sedûl ramenat˘ blonìák v ‰edém saku a strakaté kravatû,
míchal ve sklenici ãaj a ãetl si kníÏku. KdyÏ si pov‰iml pfiíchozích,
pomalu vstal, pfiidfiepl pfied Marinou a podal jí velkou dlaÀ:

„Aha, tohle je ta krasavice Marina. No tak ahoj.“
Marina mu podala ruku a tázavû pohlédla na matku.
„No tak, to neumí‰ strejdu Voloìu pozdravit?“ zamumlala matka

s podivn˘m úsmûvem a oãima hledícíma kamsi stranou.
„Br˘den,“ pozdravila Marina a sklonila hlavu.
„Pfiece se nebude‰ stydût,“ zasmál se strejda Voloìa a v úsmûvu

odhalil rovné bílé zuby.
„Vûãnû je jako ‰ídlo, a najednou by se upejpala,“ sehnula se k ní

matka. „Pojì, dám ti nûco k jídlu.“
Rychle odvedla Marinu do kuchynû, kde si v tûÏkém ãmoudu

u sporákÛ pfiekáÏelo pût dal‰ích Ïensk˘ch.
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V‰echny se ohlédly, zmûfiily si matku a jedna z nich pozname-
nala, Ïe Tánûãka je dneska prostû k nakousnutí.

Matka se na nû usmála, kecla Marinû na talífiek studenou bram-
borovou ka‰i a na ni poloÏila dlouhou rozbfiedlou nakládanou okur-
ku s obrovsk˘mi bíl˘mi semeny:

„Najez se a pfiijì. A napij se ãaje…“
Zaklapala podpatky v chodbû a zmizela.
Marina se zaãala v ka‰i ‰Èourat hliníkovou lÏící. Tuãná Taisija

Petrovna z pokoje ãíslo 4 si zatáhla vylínal˘ ãínsk˘ Ïupan, sklonila
se k ní a pohladila ji po vlasech rukou vymacerovanou z vûãného
prádla:

„Kdopak to k vám pfiijel, Marinko?“
„Strejda Voloìa,“ nahlásila ãipernû Marina a zakousla se do vod-

naté okurky.
Taisija Petrovna se s povzdechem napfiímila a usmála se na tetu

Klavu, která zrovna obracela rybí karbanátky:
„Nojo, strejda Voloìa…“
Ta se jen mírnû zaculila a dál rozhánûla ãmoud potrhanou utûr-

kou.
Marina mûla pocit, Ïe ty dvû vûdí cosi velmi dÛleÏitého.
Dojedla ka‰i, okurku hodila do kbelíku na odpadky a vrátila se do

jejich pokoje.
Bylo tu nakoufieno, lustr svítil naplno, matka hrála Zasvûcení,

strejda Voloìa se pohupoval v pleteném kfiesle a hlavu si podpíral
rukou svírající cigaretu.

Marina se pfiiblíÏila k vyplenûnému stolu, vzala si tam bonbon
a vy‰la na verandu.

Matka se strejdou Voloìou pili cel˘ veãer ãaj, tancovali pfii gra-
mofonu, koufiili a Ïivû rozmlouvali.

Setmûlo se.
Prostranství za oloupan˘m zábradlím terasy se vyprázdnilo

a v okolních domech se rozsvítila okna. Marina se dívala, jak Nina
Sergejevna v oknû naproti krmí SaÀku a Olega, pak listovala ve svá-
zaném roãníku Krokod˘la a prohlíÏela si o‰klivé tlusté generály na
tenk˘ch pavouãích noÏkách, pak se posadila ke svému malému
stolku a z barevného papíru si vystfiihovala okvûtní plátky.

Ubûhlo hodnû ãasu – okna postupnû zhasínala, Marina si vystfií-
hané obrázky nalepila do se‰itu a znovu zaãala listovat ve sváza-
ném Krokod˘lu.
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Sklenûn˘mi dvefimi bylo vidût, jak usmûvav˘ strejda Voloìa cosi
vykládá mamince a v ruce drÏí sklenici s vínem. Matka pomalu
zvedla svÛj pohár, povzdechla si, rychle zvrátila krásnou hlavu a po-
hár vypila. Strejda Voloìa pil své víno pomalu a zbytek vylil do
ãaje. Sedûl bez saka, pestrá kravata malebnû spoãívala na bílé ko‰ili.

Matka vstala, vy‰la na terasu a naklonila se k Marinû.
„Tobû uÏ se chce spát, viì, dûvulinko moje.“
„Ale ne, nechce…,“ mruãela Marina a prohlíÏela si neznámou,

doruda rozdychtûnou tváfi s podnapile pableskujícíma oãima.
„Ale chce, chce, panenko moje. Pojì, já ti v pokoji ustelu a my se

strejdou Voloìou si posedíme tady.“
Marina se mátoÏnû vydala za ní.
Rumûn˘ strejda Voloìa se na ni usmál, popfiál jí dobrou noc, cho-

pil se láhve a sklenek a vy‰el s nimi na verandu.
Matka rychle rozest˘lala, pfievlékla Marinu do noãní ko‰ile, po-

líbila ji opil˘mi rty, uloÏila do postele a zhasla svûtlo.
Marina se tváfií pfiitiskla k tûÏkému, mírnû navlhlému pol‰táfii

a prosklené dvefie od verandy se spolehlivû zavfiely.
Tuhle noc si Marina pamatovala jasnû a podrobnû.
V pokoji bylo dusno a zakoufieno, jen z otevfiené ventilaãky táhl

chlad.
Jako bílá skvrna svítila ve tmû kytice gladiol.
Nûkde u sousedÛ sípavû ‰tûkal pes.
Marina se dívala na záfiící sklenûné dvefie, za nimiÏ se ti dva ti‰e

smáli a rozmlouvali spolu. Obdélníkov˘ pruh svûtla, kter˘ dopadal
oknem dovnitfi zároveÀ s mfiíÏovan˘m stínem prosklené v˘plnû
dvefií, leÏel pfies celou podlahu a horním cípem dosahoval aÏ k Ma-
rininû posteli.

Ta se tiskla tváfií k pol‰táfii a dvefie vytrvale sledovala, dokud se jí
nezaãala klíÏit víãka. Marina si je protírala pûstiãkami, ale Ïluté
dvefie se rozdvojovaly, rozpl˘valy a do hlavy se vkrádaly útrÏky prv-
ních snÛ.

V následující minutû by se docela urãitû propadla do tvrdého
spánku, ale svûtlo najednou zhaslo, a tma ji pfiimûla, aby se probrala.

Pes uÏ ne‰tûkal, jen chvílemi vztekle a bezmocnû skuãel.
Dvefie se otevfiely a Marina, která jasnû vnímala, jak matka

opatrnû vstupuje do místnosti, zavfiela oãi. Zvuãné lodiãky se v‰ak
i teì podlahy dot˘kaly dosti hluãnû. Matka se k ní pfiiblíÏila a ruce
vonící tabákem urovnaly pfiikr˘vku.
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Potom – znovu na ‰piãkách – vy‰la na verandu a dvefie za sebou
pfiivfiela.

„Samozfiejmû spí,“ zaslechla Marina její ‰epot pfiidu‰en˘ sklem.
Od tohoto okamÏiku Marinino srdce zabu‰ilo v rychlej‰ím rytmu.
Tma, která ji obklopovala, jeho narÛstající tlukot je‰tû zesilovala.

Za dvefimi nastalo ticho, pak se ozval sotva sly‰iteln˘ ‰elest ‰at-
stva, ‰epot a nakonec se znovu rozhostilo ticho.

Kdosi ãímsi pohnul, nûco upadlo a kutálelo se to po podlaze.
Marina zvedla hlavu, aby mûla volné i druhé ucho. Srdce jí te-

palo aÏ ve spáncích.
Znovu ‰elest ‰atÛ, ‰epot a lehké zaskfiípûní otcovy postele. Po

podlaze pfiejely nohy odsouvané Ïidle a pak opût v‰echno ztichlo.
Marina se pfiizvedla je‰tû v˘‰ a zaposlouchávala se do tmy, ale

kromû psa a gramofonu nûkde na druhém konci ulice nebylo sly‰et
nic.

âas bûÏel a ona s úlevn˘m úsmûvem klesla zpátky na pol‰táfi: no
prosím, a to mûla fieãí, Naìka jedna ukecaná. Jak já tomu taky mohla
vûfiit! Taková hloupost…

Její napjaté tûlo ochablo a víãka se znovu klíÏila.
A tu ji neãekanû, jako nenadál˘ pronikav˘ záblesk, zaskoãil hla-

sit˘ zvuk skfiípající postele. Skfiípûla rytmicky, cosi se na ní s ne-
uspûchanou úporností odehrávalo.

Marina odlepila hlavu od pol‰táfie.
Postel vrzala a oz˘valo se také cosi jako fÀukání.
Ve spáncích se jí opût rozbu‰ila krev.
Skfiípûní tu a tam pfieru‰il ‰epot a tlumené hlasy, a pak skfiípot

zase pokraãoval. KdyÏ se zrychlil, fÀukání bylo hlasitûj‰í a postel
klapala ãelem o zeì.

Matka se strejdou Voloìou cosi dûlali, a dûlali to soustfiedûnû
a dÛkladnû.

Marina si sedla a tichounce odhodila pfiikr˘vku.
Srdce jí v hrudi spla‰enû burácelo a nutilo prokoufienou tmu pul-

sovat ve stejném rytmu.
Postel teì znûla je‰tû rychleji a usilovnûji a k Marinû zalétl slab˘

sten.
To sténala matka.
Mariny se zmocnil lehk˘ nejist˘ tfias. Chvíli sedûla a pak spustila

nohy dolÛ na zem. Jakmile se chodidla dotkla studené podlahy, tfias
okamÏitû ustal, jako by po nohou stekl dolÛ.
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Postel ohlu‰ivû skfiípûla, ãelo bu‰ilo do zdi.
Marina se pfiikradla ke dvefiím, stoupla si na ‰piãky a pohlédla ven.
Kalnû Ïluté svûtlo Ïárovky nad schÛdky u vchodu skoupû osvût-

lovalo terasu a ztûÏka se probíjelo dÏunglí ‰ípkÛ a bezinek. Nerovné
svûtelné ãárky klouzaly po podlaze, po stolech, po stûnách a byly
tím nepokojnûj‰í, ãím prud‰í byl vítr rozhoupávající Ïárovku.

V tomto ãile drkotajícím kaleidoskopu se cosi neustále pohybo-
valo a nutilo postel k rytmickému zvuku.

Marina se povytáhla je‰tû v˘‰ a pohlédla do kouta.
Tam se v skvrnách neklidného svûtla a v pomaãkaném prostû-

radle proplétala dvû obnaÏená tûla.
Matku zakr˘vala ‰iroká záda strejdy Volodi – byly vidût jen ruce

hladící muÏská ramena, vlasy pfiízraãnû rozmetané po pol‰táfii a no-
hy – do‰iroka rozevfiené nohy, které mezi sebe vpou‰tûly tûsnû
semknuté nohy strejdy Volodi.

To on se tak tûÏce a rychle pohyboval, jako by se snaÏil matku
vmáãknout je‰tû hloubûji do prohnuté drátûnky, jeho holá plochá
zadnice se zvedala a zase klesala, zvedala se a klesala, a ruce aÏ po
lokty mizely pod pol‰táfiem.

To v‰e se pokyvovalo a plulo spoleãnû s pulsujícími útrÏky svûtla
a do skel ‰krábaly ãerné vûtve bezinkového kefie.

Najednou matãiny nohy oÏily, ohnuly se v kolenou a ovinuly
nohy muÏovy. Rozkomíhal se je‰tû rychleji.

Matka zatínala prsty do jeho ramen, svûtelná ‰mouha pfiebûhla
po jejích vlasech a na okamÏik ozáfiila bledou neznámou tváfi.

Oãi se zavfiely, namalované rty se vytvarovaly do svítivého pou-
pûte. Marina se dívala, dívala celou svou bytostí – oãima, vyschl˘mi
ústy, zbûsile dusajícím srdcem. V‰echno se v ní promûnilo ve zrak,
ruce se pfiitiskly ke sklu a znovu se dostavil tfias, ale tentokrát uÏ
jin˘, hork˘, ‰ífiící se odkudsi zprostfiedka hrudi.

Matka sténala a s kaÏd˘m jejím vzdechem do Mariny cosi vstu-
povalo – cosi nového, sladkého a tajemného, puãícího v prsou a ‰í-
lenû kolotajícího ve spáncích.

PfiihlíÏela jejich tajemství, cítila, Ïe je jim dobfie, a chápala, Ïe to,
co dûlají, vlastnû dûlat nesmûjí…

Strejda Voloìa dutû zasténal do maminãin˘ch vlasÛ a strnul bez
pohybu. Matãiny nohy povolily.

Nûkolik minut leÏeli nehnutû a umoÏnili velk˘m kaÀkám svûtla
plazit se volnû po jejich rozpálen˘ch tûlech.
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Potom se strejda Voloìa otoãil na záda a ulehl vedle matky.
Marina klesla do dfiepu.
Ozval se ‰epot a ‰ustûní pfiikr˘vky.
Marina znovu vyhlédla.
Oba se prostûradlem otírali mezi nohama. Byla tam tma a Marina

nerozli‰ovala nic neÏ bílou látku a unavenû se pohybující ruce.
„TaÀu‰o, podej mi cigarety,“ poÏádal tlumenû strejda Voloìa.
Marina odskoãila od dvefií, ti‰e pfiebûhla pfies místnost a hupsla

pod deku. Té noci skoro nespala.
Sotva ji spánek staãil pohltit – a potlaãit a rozpt˘lit tak její vzru-

‰ení – postel na terase znovu oÏívala a nutila ji shodit ze sebe pfii-
kr˘vku a po ‰piãkách se krást ke dvefiím.

Opakovalo se to je‰tû mockrát, vítr houpal Ïárovkou, vûtve tlouk-
ly do zábradlí terasy, matka sténala a strejda Voloìa se o ni tfiel…

Marina si nepamatovala, jak se vlastnû ocitla ve svém pelí‰ku na-
posledy a koneãnû usnula.

Zdálo se jí o matefiské ‰kolce – dÛraznû, halasivû a velmi pravdû-
podobnû.

Tlustoprdka vypráví dûtem o Artûku a dûti sedící v úzké jídelnû
poslouchají. Slunce otevfien˘mi okny jasnû osvûtluje dlouh˘ stÛl
prostfien˘ kytkat˘m ubrusem z voskovaného plátna. Plátno se ve
sluneãních paprscích leskne a koufií na nûm talífie s rud˘m bor‰-
ãem.

Nad dûtmi se tyãí Tlustoprdka, slunce si pohrává v jejích vlasech
a na tfipytivé broÏi a zvuãn˘ hlas zaplavuje celou jídelnu:

„Artûk! Artûk, dûti! Artûk je pohádka, která se stala skuteãností!“
Na pravé zdi visí velk˘ LeninÛv portrét ozdoben˘ jako o svátcích

rud˘mi papírov˘mi karafiáty z krepového papíru. Lenin se na Ma-
rinu usmívá a vesele na ni ráãkuje:

„Agtûk, Maginoãko, Agtûk!“
Marina se sklání k bor‰ãi a lÏící nabírá leskle hladká oka tuku,

kdyÏ Tlustoprdka najednou zajeãí:
„PoloÏ tu lÏíci! PoloÏ lÏíci! A postav se na stÛl!“
Marina se rychle ‰krábe na stÛl.
„Stáhni si kalhotky! A vyhrÀ sukni!“ jeãí Tlustoprdka tfiesoucí

se vztekem. Marina si rukama stydnoucíma hrÛzou stahuje kal-
hotky.

„Dívejte se! V‰ichni se dívejte!“ tfiese se Tlustoprdka a najednou
zaãne Marinû u‰tûdfiovat hlasité políãky. „Tumá‰, tumá‰, tumá‰!“
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Marina pláãe a je jí bolestnû tûÏko i sladce, nev˘slovnû sladce.
V‰ichni, úplnû v‰ichni – kluci, holãiãky, Lenin, uklízeãky, uãi-

telky, rodiãe, ktefií se tísní ve dvefiích – ti v‰ichni se na ni dívají
a Tlustoprdka do ní bu‰í tûÏkou dlaní vonící kvûtinami a tabákem.

„Tumá‰, tumá‰! Tumá‰! Tu sukni vej‰. A nohy! Roztáhni nohy!“
Marina roztahuje chvûjící se nohy a Tlustoprdka jí mezi nû na-

jednou bolestivû hrábne silnou spárovitou hrstí.
Marina kfiiãí, ale do u‰í jí proniká stále t˘Ï podráÏdûn˘ hlas, kter˘

její kfiik snadno pfiehlu‰uje:
„StÛj! StÛj! StÛj! A ty nohy dál vod sebe! E‰tû dál!“
A v‰ichni se dívají, mlãky se dívají a slunce bije do oãí – jasné,

Ïluté, nesnesitelné, horoucnû vá‰nivé, svatû spalující, omamnû hro-
zivé…

·edivá volha mûkce pfiibrzdila a bl˘skla trojúhelníkem otevfie-
ného vûtracího okénka.

Marina otevfiela dvefie a oãima se potkala s tázavou tváfií ãiper-
ného dûduly.

„K metru Avtozavodskaja bych prosila…“
„Posaìte se,“ pfiik˘vl s úsmûvem a otoãil se zpátky k pfiednímu

sklu.
Jeho popelavá hlava tonula aÏ po u‰i v límci tmavohnûdé celto-

vinové bundy.
Marina se posadila, dûdula hluãnû zakvedlal fiadicí pákou a vy-

razil. Volant svíral jen vrásãitou leviãkou. V upatlaném autû se
vzná‰ely pachy benzínu a umûlé koÏenky.

Auto se houpalo a nadskakovalo, sedadlo skfiípûlo a co chvíli Ma-
rinu vyhodilo do v˘‰ky.

„Vy jedete pfiímo k metru?“ zeptal se dûdula, pohodlnû se opfiel
a vytáhl z kapsy bundy cigarety.

„Ano, kousek od metra…“
„A jak tam chcete ject? Po vokruhu?“
„Jak chcete…“ Marina otevfiela kabelku, nehtem odloupla víãko

pudfienky a zachytila do zrcadlového krouÏku svou tváfi zrudlou
rychlou chÛzí.

„Îe je ale dneska pûkn˘ poãasíãko!“ zaculil se dûdula a pokuko-
val po ní.

„To ano…“
„Ráno to sluníãko – jen se na nûj srdce smálo.“
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