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Co udělala. Přiletěl do Lincolnu (Nebraska), když tam ještě bydlela, ubytoval se v 

takovém motelu, ona tam přišla, on byl opilej a pokusil se ji dostat do prostele, ona ho 

podrápala, on ji praštil, drápy, rána, drápy, rána, celou věčnost, a po několika hodinách 

konečně řekne, „Tak jo, udělej mi to!“ (prostěradla celý zakrvácený) a 

ON NEMŮŽE 

„No, šla si za ním do toho motelu.“ 

„Popovídat si!“  

„Žádné popovídat si ani zašukat si, ale udělat přesně to, co jsi udělala, prolít krev, 

nechat si prolít krev, bože, tak rád bych to udělal bez těch götterdãmmerungských podtónů, 

ale to není možný, nicméně tenhle kousek sekrece Velký Maminy, to je skvělý divadlo, ale...“ 

„Jdi se vycpat," říká, je na nohou, sundává si maskovací oblečení, „jak můžeš přestat 

být sado-maso z vlastní vůle? To seš celej TY! Vlastně to VŮLI předchází – myslíš si, že 

chceš, a je tu to tvoje JÁ, které chce, myslím to JÁ, které je teoreticky nezávislé na 

Vývojovém Stupni, tak trochu tvoje Já, ne Já tvýho táty nebo mámy, ne Já tvých sousedů 

nebo tvojí rasy nebo tvýho náboženství, ale Já, kterého se nikdo nemohl dotknout, sice se ho 

pokoušeli dotknout, ale nemohli, a potom zjistíš, že neexistuje žádné podobné zvíře a že tvůj 

celý život je jen pouhá náhoda, roky času, a potom jedna zkázonosná událost, a je tu to Já, 

které vyplave na povrch, kdykoli uvnitř hledáš skutečnou pravost,“  

Slavnostní, 

v pokoji šuměl Mozek, dokud se nevzpamatovala, zpátky v obraze, 

„Ach jo, do prdele, jsem pořád ještě vzrušená... vážně, proč nejdeš na operaci?“ 

„Miluju Ninu, myslím, neměl bych svoje děti a svoji práci, kdybych si nechal 

odříznout svůj software... Z ničeho nic by z mého PhDr. byl lak na vlasy, můj důchodový plán 

by byl placentový krém, moje inflační příplatky na živobytí Jel de Bain... Asi jsem prostě moc 

proletář na to, abych obětoval způsob života s rostoucím platem pro něco, co můžu víceméně 

stejně dělat...“ 

„Tři připomínky: 

Za prvé: Máš asi pravdu a přišel bys o práci, kdyby ti odřízli koule, jako kdyby snad 

byl v koulích tvůj mozek, ale to je stupidní a dalo by se to vyhrát u soudu; 

Za druhé: Nezneužívej slovo Proletariát. Obětovat možnost vlastního naplnění kvůli 

strachu ze ztráty zaměstnání je stoprocentně buržoazní, ať je to zoufalý sebevíc, 

A za třetí, k tomu vlastnímu naplnění... ta zvláštní osobnost, která z tebe čas od času 

vystoupí, soukromě, sporadicky, v třískách a cárech namísto PLNOSTI NA CELÝ ÚVAZEK, 

možná že jsem blázen, ale než strávit celý život, většinu života v převleku – proto říkám, že 

bych měla být možná děvkou...“ 

Obléká si džíny a (acetátové) pončo, já si svlékám svoji černou krajkovou druhou 

kůži, když vtom někdo zaklepe na dveře, 

„Dále,“ (automaticky), 

dveře se otevřou, dovnitř strčí hlavu Rigor Mortis, 

„Je někdo doma?“ 
Bert Lahr jako Zbabělý Lev 

nebo jako kombinace Zbabělého Lva a Einsteina, když mě uvidí v media res, zaváhá, 

„Jestli máte zrovna – přehlídku –?“ 

„Právě si ji propásl, pojď dál,“ říkám a oblékám si bílé kalhoty a košili, 

„Zpožděná zpožděná Antipřehlídka,“' ušklíbne se E., „náhodou nemáš navíc jeden 

vitamín E tady pro mýho přítele, nebo máš?“ 

Což je něco pro Rigora, 



„Já ho nepotřebuju,“ 

A je tady, kolem krku foťák, pruhovaný kalhoty,  

„Gretchen ještě nedorazila, že ne?“  

„Gretchen?“ 

„No vidíš, ty jsi nebyl v Texasu,“ a vytáhne peněženku, otevře ji tam, kde má obrázek 

pózující ženy kolem třiceti, pětatřiceti, snaží se vypadat sexy, ale vypadá jako gotická 

Texasanka, strnulá... 

„Ne, neznám ji.“ 

„No, doufám, že přijede. Jestli ne –“ 

„– tak můžeš vždycky mít mě,“ zašveholí E. a přivede Rigora do rozpaků, 

a protože jsou dveře otevřené, vstoupí Amazonská Vážka Bambi Bunker, 

„Zdravím, zdravím, tak tady máme tu partičku... Tak už jsem tady... Co je to za 

spiknutí?“ 

„Bambi, jak se máš?“ 

„Zrovna jsem se chystala ti to vrátit. Nemyslíš si, že bys měl být dole a ubytovávat lidi 

a ne se tu nahoře flákat?“ 

Napřed si myslím, že si dělá legraci. Je výborná Bavička, Tlustá Srandistka, vždycky 

byla Klaunem celé společnosti – ta její kulatá veselá tvář, kulaté růžolící tvářičky a kulaté 

zlatě rámované brýle, oplácané tělo Drsný Anči, vždycky nosila čínský komunistický 

komplet, dělnické pracovní boty, vždycky jsem si o ní myslel, že je to Šťastná Komouška, 

kromě dnešního večera; zatímco minule jsem ji viděl s vodkou (s dvěma kapkami 

vody) v (mé) ruce v jejím podkrovním bytě v Brooklyn Heights, dnes je 

VÍC NEŽ VÁŽNÁ, 

je zamotaná do ostnatého drátu čubičky. Kompletní charakterový revers. 

Jdu s ní ven na chodbu, „Co se ti stalo?“ 

„Myslím, že bys měl být dole a DĚLAT SVOU PRÁCI!“ 

„Co se s TEBOU stalo?“ trvám na svém. 

„Se mnou?“ zaváhá, 

Kdo jsem, že tam tak stojím, 

křišťálová kostra 

průvodčí 

anténa 

Dveře do Kosmoplazmy zabijáckého, vtipkujícího a čarujícího Boha Pavouků a 

Mlhovin, 

konec Racionálního / Známého, začátek Vyptávání a Pochybností, 

„Důvěřuj mi,“ říkám, dotknu se její ruky, 

Mrtvá a nahrazená (za tisíc let) jinými energiemi / dušemi, 

„Zamilovala jsem se do jednoho černýho homosexuála a on mě taky miluje, je skoro 

bisex, vlastně skoro hetero, ale pořád se převrací nazpátek jako alkoholik, tisíc kroků vpřed a 

potom jeden velký skluz zpátky – a já se nejsem schopná odmilovat.“ 

„Ale ty jsi taky teplá, nebo ne?“ 

„Byla jsem. Ale nenávidím to... je to k zblití, k zblití, dostanu se z toho, dostanu se z 

toho, a prášky, samozřejmě, zhubla jsem třiadvacet kilo...“ 

„Jó, vypadáš skvěle,“ lžu, nevidím / není vidět žádný rozdíl, vím, že v ní někde uvnitř 

spočívá Krása, ale ani svýma bystrozrakýma očima ji nevidím. 

 


