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Firma, která mě zaměstnává, je mezi třemi nejúspěšnějšími podniky
v Itálii, pokud jde o zařízení pro bary, cukrárny, zmrzlinářství,
lahůdkářství, masny, obchody s potravinami či se zbožím pro malé
nebo střední zásobování.
Moje společnost vlastní patřičné know-how vzhledem k více než
čtyřiceti letům zkušeností v oboru a rozvíjí se na ploše třiceti dvou
tisíc metrů čtverečních, z čehož je dvacet jedna tisíc metrů
čtverečních zcela zaplněných, a tisíc sedm set metrů čtverečních slouží
kancelářím a prodeji s vystavenými kusy.
Má firma je složena z osazenstva kolem devadesáti kvalifikovaných
a spolehlivě připravených zaměstnanců s věhlasnou prodejní sítí mezi
autorizovanými prodejci a maloobchodníky ve všech hlavních větších
městech v Itálii i v zahraničí.
Produkty z naší společnosti mohou pokrýt veškeré obchodní nároky
ohledně nábytku, který byl vyroben z materiálu první jakosti a za
výhodných nákladů, což se stává díky nepřetržitému technologickému zdokonalování, tedy díky chtěné a sledované obnově
napříč restrukturalizací různých výrobních procesů pro zlepšení
a zvýraznění konečného výsledku se vším všudy.
Výrobky z našeho podniku neobsahují freony.
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Jsou to halogenderiváty uhlovodíků. Nejsou toxické, ale jedná se
o skleníkové plyny dvacettisíckrát účinnější než oxid uhličitý,
a protože jsou chemicky netečné, zasahují ozónovou vrstvu ve
stratosféře, kde se v nich obsažený chlór vypouští, následně se
cyklickou reakcí rozkládá ozón a způsobuje zeslabení clony, která
chrání pozemský život od ultrafialových paprsků.
Výroba freonu a jeho používání (například ve sprejích, ledničkách
nebo v umělé hmotě šířené jinými společnostmi) byly silně potlačeny
skrze Vídeňskou úmluvu, která vešla v platnost v r. 1985, a potom
taky kvůli Montrealské dohodě z r. 1987.
Já tady pracuju od prvních únorových dní roku 2000. Absolvoval jsem
minulý rok, mám dvacet osm let a už jsem pracoval různě. Přesná
náplň mojí práce je prodávat nádoby pro ryby.
V kádích pro ryby z mé společnosti je už jednoduše znát výsledek
nejnovějších technologických postupů a průmyslový pokrok, což má
podíl na inovacích ve vzhledu i v součástech, které má firma sleduje
coby trendy už dlouho s velkým nasazením a vytrvalostí.
Nádrže, které prodávám, jsou výhradně a celé vyrobeny z nerezové
oceli Aisi 316 a odpovídají evropským normám na hygienu,
bezpečnost, ekologii a praktické využití. Návod k používání znám
a poslední měsíce jsem se ho naučil nazpaměť.
Nádoby, co prodávám, mají neelektrické součásti na podstavci
s nejvyšší možnou bezpečností pro užívání, jsou s kontrolkou teploty
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přes snímač tlaku vedoucího do kondenzátoru a s výchozími
trubicemi na ochlazování spojenými s chladicím zařízením
zakončeným oddělenou termostatickou pojistkou.
Nakupujícím však mohu dodat pouze samostatnou nádrž nebo i spolu
s nohami jako podstavcem. Modely se zakřivenými a zahřívanými
skly, otevíratelnými až dolů, s předním vodotěsným dílcem. Případně
ještě nerezové držáky na nože nebo odpadní jímky vybavené
nerezovým filtrem.
Jmenuju se Matteo.
Narodil jsem se 12. července 1972.
Ze svého života mám čtyři věci, které bych rád řekl.
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První věc
Děvčátko, 1982
V protějším domě žilo jedno děvčátko.
Ta holčička se dívala na náš dům odnaproti ze svého, a tak jsme v těch
dvou domech byli my a ona jako děti. Měla deset let, i já s Filippem
10. Já a Filippo jsme se na ni dívali a ona se na nás taky dívala. Vždy
večer. Večer přicházel příliš pozdě, celé ty dny jsme já a Filippo trávili
hraním ve velmi rychlém tempu. Chodili jsme taky na pláž. S kolem.
Hrávali jsme si na to, kdo bude první u kiosku se zmrzlinou.
Já i Filippo jsme se s ní chtěli zasnoubit.
To děvčátko mělo oči, které se na vás dívaly ze všech stran, a Filippo
tvrdil, že se dívají na něho. Já jsem se ale na tu dívku taky díval a viděl
jsem, že se dívá na mě, protože si chtěla vybrat právě mě. Myslel jsem
si, že jsem nějaká postava z amerického filmu. Večer jsem měl jako
automobil a jezdil jsem tu holčičku vyzvedávat. Chodili jsme jako do
salónu pít pivo a dívali jsme se navzájem do očí v tom autě.
Filippo říkal, že měl kočár a bral dívenku, aby s ním bydlela na zámku
plném drog od Myšáka Mickeyho.
Filippo měl komiks s Myšákem Mickeym s úplně prvním příběhem,
s tím dlouhým o tom, jak byl na zámku, co v něm všude byly drogy.
Tam se všechno zdálo být plné výmyslů nejrůznějšího ražení, ježto se
jednalo o druh drogy, který Pete posílal dovnitř zámku přes takové
trubky, aby zakryl fakt, že on a ještě další dva byli schovaní pod
zámkem, aby se podělili o lup z jisté krádeže, zatímco každý z nich
kouřil cigarety všech značek!
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Filippo říkal, že v tom zámku bude jednoho dne bydlet s holčičkou
on a taky se čtyřmi sty nebo pěti sty milióny, aby mohl každou sobotu
uskutečnit cestu mimo Evropu.
Já bych se jel s dívenkou podívat do Japonska.
Filippo by zase jel do Egypta, aby viděl Nil, kde by se s holčičkou na
loďce drželi za ruku.
I já bych ji držel za ruku a koupil bych jí nanuk Calippo.
Když jsem se poprvé zamiloval, Calippo stálo dvě stě lir.
Jednou Filippo snědl tři tyhle vodovky jednu za druhou.
Já jsem ale neměl peníze, tak jsem si koupil jen jednu a ještě jinou
zmrzlinu.
Ta druhá už mi tolik nechutnala, ale vzal jsem si ji, protože když měl
Filippo tři nanuky, já jsem měl dohromady aspoň dva.
A jednou, když jsem zase peníze měl, jsem si koupil dva pohárky
Nonno a jeden pohárek Smeralda. Filippo umíral závistí a tentokrát si
koupil on jen jedno Calippo a ještě jiný nanuk. Věděl jsem, že
Filippovi ten druhý taky tolik nechutná, ale předstíral, že i ten si užívá
se stejným potěšením, aby nešlo poznat, že jí méně zmrzliny než já.
Jindy jsem měl zase čtyři sta lir a Filippo nic.
Mohli jsme si tedy vzít dvě Calippa, dohodli jsme se ale, že koupím
pohárek Smeralda, a Filippo z něho snědl sněhovou pusinku
s takovým druhem marmelády, která je na dně zmrzliny.
V naší skupině dětí byl nejlepší ze všech v jedení zmrzlin Gianni, který
kradl peníze ze šuplíku své babičce. V jejím šuplíku totiž byly peníze
pohozené jen tak volně, Gianni jich proto vždycky vzal plnou hrst,
babička si toho nevšimla a on mohl koupit zmrzlinu pro všechny.
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Jednou to ale jeho máti zpozorovala a procházela se zrovna po pláži,
kde měl Gianni v ruce dva kornouty a já s Filippem Calippo.
Mamka se ho zeptala, kde vzal peníze na nanuky, a věděla taky, že
Gianni vzal kornouty i Calippa pro mě a pro Filippa. Proto jsem
promluvil, abych ho zachránil, a řekl jsem, že jsem to všechno zaplatil
já a že nám na ně dal peníze můj tatínek, abych všechny tohle
odpoledne pozval na zmrzlinu, jenže Gianni celý zčervenal a já jsem
koktal. Tudíž na to Filippo řekl, že jsme peníze našli položené
a zapomenuté na pláži blízko skály se zábradlím.
Na celé pláži byla jen jedna skála, o kterou se bylo možno opírat.
Všichni se tam chtěli aspoň na chvíli opřít, a jelikož já s Filippem jsme
byli jen děti, nikdy se nám tam nepodařilo posadit se a pustit se do
řeči, protože útes byl plný opírajících se dospělých.
Tak jsme tedy chodili mluvit o ufo ke kiosku.
A dívali jsme se do nebe a čekali, až přijde večer.
Gianniho matka nakonec řekla: ty jsi ty peníze ukradnul babičce, za
to tě dám teď do pasťáku. Skončíš v pasťáku se všemi zlodějskými
dětmi, co jsou tam z celého světa zavřené.
Mně se z toho třásly nohy, Gianni odhodil kornouty na zem a křičel:
do pasťáku nejdu, abych skončil zavřenej s vrahy. Ale ano, půjdeš,
řvala zase jeho máma.
Nakonec jsme všichni vyhodili zmrzliny na zem a rychle jsme utíkali
pryč. Běželi jsme směrem k silnici, dokud se proti nám neobjevil
Gianniho otec, který uháněl za námi a říkal: rozbiju ti tlamu, ty
zloději.
Poněvadž jsem byl ze všech nejpomalejší, viděl jsem v určitém bodě,
že první byl Gianni, druhý Filippo a třetí nerozhodně já s otcem
Gianniho vedle sebe.
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Přestal jsem teda běžet, páč nemělo smysl, abych utíkal, a protože
tenhle závod byl pro věc, kterou ukradnul Gianni.
Odtrhl jsem se od skupiny a zmizel blízko k zaparkovaným autům,
abych se kochal tou podívanou. V jistém okamžiku se dostal Filippo
do vedení a Gianni vykřikoval: ne, tati, ne, potom ti to vysvětlím.
Vzhledem k tomu, že Filippo a Gianni byli bratranci, neměl Filippo
důvod ustat, jelikož Gianniho otec byl jeho strýčkem a udeřil by také
jeho, ale mě ne. A tak Filippo, Gianni a jeho otec pokračovali v běhu
po mořském pobřeží.
Zůstal jsem stát opřený o moc hezké auto značky Simca 1 000, všude
svítilo plno slunce, ztěžka jsem popadal dech a byl jsem šťastný, že
tentokrát tu nebyli moji rodiče, jinak by mě taky ztloukli. V jistý
moment měl Gianniho otec paže silně napnuté jako Mennea1, který
se snažil dostihnout Gianniho a který už teď belhal jako někdo, kdo
zrovna přestává běžet, zatímco Filippo najednou odbočil na nějakou
pláž a dočista se vytratil.
A já jsem si zatím připadal stejně jako v E. T., když pojednou Filippo
s Giannim skončili s běháním po normální ulici a místo toho jako by
se vznesli do vzduchu a Gianniho otec se je snažil zachytit rukama,
přičemž skákal jako pitomec, ale nikomu z nich to nevadilo, protože
chtěli tam, kam chtěli oni, a odletěli jako na kosmické lodi, načež
Gianniho otec jen nadával a celý rudý se díval do nebe, jak Filippo
a Gianni mizeli ke slunci, které sálalo tohle léto až přespříliš. Trávil

1

Pietro Paolo Mennea (1952–2013) – italský běžecký atlet, olympijský vítěz a držitel
rekordů, jinak také politik a esejista.
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jsem ho u strýce a tety, abych měl prázdniny, dokud mě můj otec
nevzal zpátky domů, abych začal znovu chodit do školy.
Kapitán Straker by přišel z vesmíru, aby Filippa a Gianniho zachránil
vesmírnou lodí ve tvaru zubní pasty s příchutí jahod s Kačerem
Donaldem.
Nakonec by zařadili plnou rychlost a odletěli by na základnu S. H. A.
D. O., aby mohli jíst nanuky Calippo s kosmicky oblečenýma
ženskýma s fialovýma a růžovýma parukama dříve, než by nastala
invaze létajících talířů ohrožující existenci života na Zemi a jeho
stejně přirozený vývoj.2
Straker by totiž udělal z Gianniho a Filippa šéfy raketové flotily
a společně by se dívali do tváře Červené smrti3 při poslechu písně
Hypnotic Reality od Rockets se zpěváky s plešatýma hlavama a taky
ostříbřenýma včetně jejich rukou!
A Filippo s Giannim by se na mě z vesmírného prostoru koukali, jak
mi končí prázdniny o samotě. Potom však Gianniho jeho otec v jistý
okamžik vytahal za uši a řekl mu: ty zatracený zloději, zasloužíš si
tohle, a vlepil mu facku doprostřed obličeje tak silnou, až se mi zdálo,
že jsem ji dostal i já, a i když to od zaparkovaného auta Simca 1 000
byla vzdálenost asi 100 metrů, stejně jsem slyšel zvuk toho
doléhajícího lepance.
Zkrátka čas tehdy běžel nekonečně.

2
3

Myšlen je zde italsko-britský koprodukční film Ufo z r. 1974.
Zřejmě odkaz na nějakou postavu nebo úkaz v tom samém filmu.
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--Když už zbývaly jen tři dny do konce prázdnin, dívali jsme se od té
doby skoro každý den v sedm večer přes okno na holčičku.
Byla tak překrásná, že jsem nikdy nic tak hezkého ještě neviděl nebo
se mi to aspoň zdálo, jak se ostýchavě dívala z pozadí červeného závěsu
a byli jsme tam oba, já i Filippo, jenže on byl více nestoudný a stál
přímo naproti.
Takže v sedm deset Filippo otevřel okno, vyšel přímo na balkón a bylo
vidět, že děvčátko zůstalo udivené. Ona měla okno vysoko a dívala se
na nás zase postavená na židli, aby mohla vysledovat, jak jsme se dívali
na její havraní copánky.
Já jsem mu řekl: ne, nepřeháněj, co to děláš, teď ne, no tak Filippo.
Tak jsem to pověděl a řval jsem slabým hlasem, aby mě děvče z okna
od protějšího domu neuslyšelo, a jak naschvál se to všechno semlelo,
takže Filippo zamával rukou na pozdrav a i já jsem vyšel na balkón,
a v ten moment děvčátko slezlo ze židle a zůstalo stát po boku té židle.
Pak bylo vidět jen její hlavu, jak čouhá s pohledem na jinou část
dvorku, kde my s Filippem na ni pořád čučeli.
Byli jsme tedy na balkóně ve dvou, já a Filippo, a rozčilení, protože
jsme se uplně vystavili, a tudíž jsme se prozradili.
Poprvé, když jsem se prozradil, to bylo, když jedna má kamarádka ve
druhé třídě na základce neměla nikdy čtverečkovaný papír a já jsem jí
ho pořád půjčoval, dokud jsem jí jednoho dne nedaroval celý sešit.
Ona si ho vzala, dala si jej do aktovky a řekla, že byla moc ráda, že
jsem jí ho dal zrovna já. Já jsem ovšem předstíral, že jsem si hrál
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s pravítkem, a řekl jsem jí, že jsem jí ho daroval proto, protože jsem
měl spoustu bloků s čtverečky, poněvadž jsem jich měl plný přímo
celý dům a nevěděl jsem, co s nimi dělat, ale že to bylo poprvé, co
jsem něco takového někomu dal, a proto jsem se odhalil jen z půlky.
Ta holka se jmenovala Cristina Maretti a měla moc hezké ruce
s fialovým prstýnkem.
Mně se zdá, že jsme ten den zůstali od sedmi hodin a deseti minut až
do osmé večer v tichosti opření o balkón, abychom se dívali na
holčičku, zatímco se všechno stávalo jaksi tmavějším a bylo cítit vůni
pizzy a písku, moře a taky motorek, které projížděly, dokud nenastala
taková tma, až už nebylo vidět hlavičku děvčátka a nebylo už možné
nic rozpoznat a já ani Filippo jsme nevěděli, jestli tam vlastně ještě
byla anebo už ne, a proto jsme odešli jíst pizzu.
Pizzy od moře byly s ančovičkami nebo se šunkou nebo se jednalo
o typ Margherita a Filippův otec byl moc naštvaný na politiku, jak
komunisti prohráli a křesťanští demokraté vyhráli, proto odděloval
kousky okrajů pizzy rukama a já jsem byl spokojený, protože moje
máti ne, jelikož byla křesťanská demokratka a jedla všechno vidličkou
tak jako můj otec, kdežto u moře s Filippem a jeho rodiči jsem pizzu
Margherita musel jíst rukou, i když kupříkladu biftek taky i oni jedli
jenom vidličkou.
Komunisti jedli vždycky pizzu rukama a nešetřili nadávkami,
nechodili v neděli na mši a poslouchali americkou muziku stejně jako
Filippův otec. Křesťanští demokraté oproti tomu jedli pizzu vidličkou
a říkali nanejvýš zatracená káčo hloupá nebo proklatě, k čertu nebo
hergot, kdežto Filippův otec říkal i krávo či svině nebo zkur... debile
a moje máti neměla ani jednu desku, protože žádnou hudbu
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neposlouchala – jen tu, která hrála v kostele při mši. Já jsem pomýšlel
na to, že až budu velký, tak budu taky komunistou, ale na mše budu
chodit i přesto, protože farář, pokud bys na mši nepřišel, by tě nakopal
do zadku, a zatímco jsme jedli, Filippův otec povídal, že Andreottiho4
ať si sežerou, ať je odkudkoli, a já jsem myslel na tu holčičku, jestli
ocenila, že Filippo byl tak statečný, že se nechal vidět před oknem,
nebo si myslela, že Filippo byl až příliš opovážlivý a že zrovna nemusel
vyjít na balkón, aby se na ni mohl dívat, jak udělal ten večer, páč by
už taky nemusela zítra přijít a víc už se na nás nedívat.
Pak vzal Filippův otec dort Saint-Honoré a dal ho na stůl, přestože já
jsem ho nedojedl vzhledem k tomu, že jsem chtěl raději kornout
zmrzliny Atomic, o který jsem si požádal, ale už jej neměli, alespoň
jak říkala Filippova máma, a proto jsem šel do pokoje s Filippem
mluvit o D. D. Jacksonové, kosmické to zpěvačce, aniž bychom
poklidili stůl.
D. D. Jacksonová byla dívčí variantou kapely Rockets a Rockets byli
oblíbenou skupinou nás dětí, dychtícími po seriálu Vesmír 1999.
Ve Vesmíru 1999 byla Maja nejhezčí ženou na světě, která se stávala
jaguárem, mezitímco Rockets vydávali desky, mezi nimiž byl na
obalu jedné z nich bůh s vousy uprostřed vesmíru.
Když měli nějaký koncert, Rockets se spouštěli na pódium v takových
velkých krychlích a odřezávali je z řetězů laserovými paprsky, při tom
zpívali písničky o asteroidech a pak zpěvák posílal paprsky mezi
diváky na rozdíl od D. D. Jackson, která neposílala nic.

4

Giulio Andreotti (1919–2013) – italský politik (křesťanský demokrat), spisovatel a
žurnalista.
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V provincii Varese, kde jsem bydlel, byla jedna holčička, která se
stavěla do okna, aby napodobovala D. D. Jackson, pouštěla nahlas
gramofon a pohybovala se, jako by byla vesmírná loď, která přilítá do
galaxie lásky a tančí při tom.
Ta dívenka byla dcerou trafikanta a četla romány s fotografiemi herců,
kteří se líbali a hašteřivě se bavili u krbu.
A to děvčátko mělo panenku Barbie s mačkacími zády, na které když
jste zatlačili, pozdravila zdvihnutím ruky.
Filippovi se líbily písničky, které slýchával v televizi, a chtěl je
přezpívávat.
Chtěl se taky stát Minem Vergnaghim, zpěvákem, který vyhrál
festival v Sanremu s jednou písničkou s názvem Milovat.
Já jsem se zase chtěl stát skupinou Kraftwerk a těmi lidskými roboty,
kteří mě tak trochu strašili, a Filippo si ze mě dělal srandu a říkal, že
jsem robot. Totiž v té době byli v módě roboti všech typů a já jsem
ještě jednoho měl od té doby, co jsem byl menší, s planetou Saturn
v jeho břiše, a ta se hýbala osvětlená uvnitř takového okýnka s pružinami.
Jiný robot, kterého jsem měl, byl černý, byl na dálkové ovládání s galaktickými zvuky a nechal jsi ho kroužit po pokoji, dokud nenarazil
na stůl a nespadnul.
Posílal jsem ho na cestu vždy u své babičky, když spala, a ona slyšela
zvuk planet, které se otáčely uvnitř vesmíru, a byla pak vždycky
vyděšená a myslela si, že to byl můj dědeček, který se vrátil z jiného
světa, aby si z ní udělal legraci. Moje babička pak prudce vstala, aby
pohledala růženec. Jednou dokonce na robota šlápla a rozbila ho.
Jasně, že o nic nešlo, ale tak jsem o něj přišel.
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Filippo říkal, že je třeba dávat si pozor na lidi, když se s nimi poznáš,
jestli jim náhodou nevyjde z hlavy bílá tekutina, což znamená, že to
jsou roboti a před nimi se můžeš bránit jen gigatónickým paprskem
vypáleným proti nim, protože neexistuje robot, který by umřel normálním výstřelem; musíš ho úplně rozložit jako v tom filmu, kde je
jeden plešatý herec na dalekém západě s názvem Svět robotů.
V tom světě byly ty bytosti roboti s bílou tekutinou prýštící jim
z hlavy.
Pak se zbláznili a všechny vyhubili.
Já jsem ten večer šel spát a přemýšlel jsem, že kdybys byl robot a byl
bys zamilovaný, dokud by tě nestřelili tím gigatónickým paprskem
do hlavy, zůstal bys zaláskovaný navždy, jelikož to byla skutečná láska,
jakou jsem jako robot cítil k té holčičce, která se dívá.
--Láska je, když vidíš nějakou holčičku a přijde na tebe chuť hrát si na
loutku, abys ji rozesmál, anebo když jsi v kostele a ona se otočí
a rozbuší se ti srdce jako bys běhal hodinu a půl a svatý otec by mohl
klidně začít u oltáře klít, ale ty si toho vůbec nevšimneš, jak se tolik
jenom díváš, jestli se děvčátko otočí, jako že jinak je láska dospělých
mnohem vážnější, protože rozbíjejí talíře a dělají děti.
Láska je, když se ti rozbilo kolo a ty se zastavíš, abys opravil duši
a očistil ji, abys na ni mohl nalepit červenou záplatu, a zatímco ji
nafukuješ, přichází k tobě dívenka a najednou už nejsi schopný
pumpovat, a tak se s ní dáváš do rozhovoru o nějakém televizním
pořadu, o němž už si vlastně skoro nic nepamatuješ, jenže oči té
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dívenky jsou moc hezké a tobě už se dál jaksi nedaří správně odškrabávat špínu kolem té díry v pneumatice na tom kole.
Láska je, když ve svátek Sjednocení5 před tebou sedí nějaká holčička,
která pojídá brambůrky, a ty jsi tam se svým strýcem a němě hledíš na
tu děvenku, která jí lupínky rukama, ale ona se na tebe nedívá, přesto
máš chuť ji vzít za ruku a sedět s ní úplně vzadu, kde jsou všechny
židle pohromadě.
Láska je, když tvůj strýček pracuje jako mechanik a večer skončí
směnu a vrátí se nahoru k tvé tetě, která přestane odřezávat hlavu od
obalovaného úhoře a jde naproti strýčkovi, aby mu dala pusu, pak ho
objímá a líbá a dále se smějí, protože jak ho teta objímala, zašpinila
strejdu od ryby, jenže to nevadí, jelikož strýc už smrdí od blatníku,
takže teď páchne jak po blatníku, tak po úhoři.
Láska je, když k vám přijdou svědci Jehovovi a jsou tři, jeden starý
s růžovou kravatou, dále jeho manželka a jejich dceruška, která se dívá
přes celý dům a je zticha, zatímco tvůj tatínek a maminka mluví
o Jehovovi a probírají konec světa. Ona tam stojí, má bleděmodré
šatičky a ty bys chtěl uklidit celý barák, vyleštit ho a udělat ho
mnohem hezčí, aby se líbil smutné holčičce od těch svědků
Jehovových.
Láska je, když máš tři vaničky Nutelly s oranžovou lžičkou, co vypadá
jako lopatka, a nesníš ani jednu a dáš je raději stranou, dokud v neděli
Festa dell´Unità – tento italský „národní“ svátek se slavil z popudu komunistů
poprvé v r. 1945 a od té doby je významnou každoroční přehlídkou se spoustou
kulturních akcí v nejrůznějších regionech Itálie. Probíhá vždy ke konci léta.
5
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nepřijde dcera od paní Bimbatti, abys jí je daroval všechny tři i s těmi
špachtlemi. Všechno jí to dáš.
Láska je, když tvůj táta v autě začne zpívat písničku o nábytku
z reklamy na Busnelli a tvoje máti před tebou kouří cigaretu a zpívá
taky, než přijedou k benzince, kde přestanou, takže se začnou smát a
nezdají se už být rodiči, ale dětmi, které po přestávce nemají chuť
vrátit se do třídy, ale dál si hrát na schovku, přestože jsou rodiči, ale
kvůli lásce mají opravdu chuť chovat se takhle.
Láska je, když natočili film, kde byla jedna přenádherná paní a všichni
kluci běželi ven, aby se podívali, jestli se svlíká, a kde netrpělivě čekali,
až se svleče, aniž by si dětí všimla, a mezi nimi byl jeden tlouštík, který
byl k smíchu a posílal hrstku pusinek za plotem domu, kde byla ta
krásná paní, co se opalovala natažená blízko řeky.
Láska je, když seš o prázdninách na horách se svou německou
sestřenicí, které je čtrnáct a je to pohledná blondýnka, s kterou jsi
vyráběl popelníky z moduritu, a poněvadž neumí italsky, když se jí
jeden z nich rozbije, řekne „zabila jsem popelník“ a tobě se tomu chce
smát, ale nemůžeš si z ní utahovat, protože ji máš chuť obejmout a jít
se s ní procházet po ulici, páč je hezká, neboť je to vlastní německá
sestřenice s červenýma punčochama a žlutýma vláskama.
Láska je, když zbývají jen dva dny do konce prázdnin a ty seš z toho
smutnej jako pořád dokola opakující se píseň, protože pojedeš domů,
protože znovu začne škola a protože v okně toho domu naproti tvému
víc už večer neuvidíš to děvčátko a nikdy se tak ani nedozvíš, jak se
jmenuje.
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--Bylo 25. srpna. Všude svítilo slunko, které vstupovalo do výkladních
skříní a do obchodů. Byla cítit velmi silná vůně smažícího se oleje,
chutnalo to předobře a míchalo se to s větrem, co sebou začínal
přinášet i vůni podzimu.
Ta podzimní vůně byla pročpělá zeminou, tichem a auty s obsahem
válců 1500, která projížděla jedno za druhým hlavně k večeru, kdy se
už brzy stmívalo.
V mé hlavě se ta vůně léta s onou podzimní promíchávala ve
vytrvalém větru společně s tím, jak jsme já a Filippo stáli před oknem
domu toho děvčátka, abychom si zkrátili čas předtím, než začnou
televizní zprávy.
Bylo to jako nevyvážený pocit úzkosti a potom mě popadala hrůza
z těch červených závěsů, které se nerozhrnovaly. O několik týdnů
dřív jsem v telce viděl film, co se jmenoval Fantastická cesta, a byli
v něm lidi, kteří se nechali zmenšit, aby mohli vstoupit do žil
nemocného a vyléčit vypuštěním rakety do nich jeho mozek.
Ten muž nebyl zdravý, protože střežil v hlavě jisté tajemství.
Jelikož nebylo možné operovat ho zvenku, rozhodli se zmenšit
doktory, aby mu je mohli nenápadně vstříknout do ramene.
Ještě než se importovali ti pidilidi do mozku, přiblížili se nejdřív
k jeho srdci a všechno se tam třepalo, jako by se jednalo o sopku.
Pak tedy miniaturní lidičky pomocí telefonu zavolali ven normálním
lidem a řekli doktorovi, který se na ně díval rentgenovou lupou, aby
mu způsobil elektrošok a zastavil mu tak na okamžik srdce, čímž by
zachránil v mozku jeho tajemství.
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Dříve než ta dívenka odhrnula závěsy, byly tyhle prázdniny stejné
jako v tom filmu. Přesilně mi bušilo srdce a měl jsem rovněž jedno
tajemství v mozku i v srdci.
A tak jsem si myslel, že bych mohl to srdce zastavit tím, že zadržím
dech tak jako tenkrát v oratoriu6, když jsme si hráli na to, kdo umí líp
jezdit na kole.
Cyklisti najezdí nespočet kilometrů a potřebují dýchat, aby naplnili
plíce, které dodávají energii krvi a tak podobně.
Zadržel jsem tedy dech a celý jsem zčervenal.
A pak se rozhrnuly ty závěsy.
Ta holčička měla tvář jako hlasatelka Maria Giovanna Elmi a vypadala
tudíž jako víla, jenže s černými copy, a její okno se zdálo být jako
neskutečný pořad, protože v žádné televizi ani pod ní nikdy nejsou
žádné dveře se schodištěm, co vedou k hlasatelce. K holčičce však ano
a každý večer bylo v okně vidět, jak se na nás dívala, a možná i ona si
myslela, že jsme nějaká legrační telka z prázdnin roku 1982.
I Filippo byl celý rudý a děvčátko jakbysmet. Bez odvahy vylézt
znovu na balkón jsme se na ni jen dívali a holčička na nás najednou
vycenila tak velký úsměv skoro jako nějakou veledůležitou věc, až
jsem si nedokázal přesně vysvětlit, jak jím mohla vyplnit mou
a Filippovu noc tolika rozmluvami o jeho rozměru.
Pro Filippa byl ten úsměv velký jako asteroid.
Pro mě zase jako spousta nepřátelských kosmických lodí.
Pro Filippa jako základny, kam ty kosmické lodě přistávají.
6

Oratoria v tomto slova smyslu jsou v Itálii mládežnické spolky pro dospívající
křesťany.
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Pro mě jako sto takových základen, kde přistávají vesmírné lodě
a k tomu ještě vzducholoď.
Pro Filippa osmnáct tisíc vzducholodí.
A tak jsem řekl Filippovi, že osmnáct tisíc vzducholodí je možná méně
než sto základen, kde přistávají kosmické lodě, a Filippo mi odpověděl, že ten úsměv byl velký jako měsíc, a já mu na to zase řekl, že
ne, že byl velký jako celý vesmír, jenže on mě zase přetrumfnul, že
byl ještě větší než celý vesmír, totiž že to byly přinejmenším dva
vesmíry spojené dohromady, a já mu na to pověděl, že podle mě byl
ten úsměv jako všechno, co existuje.
A on zase plácl, že byl jako všechno, co je, a k tomu ještě Bůh.
Já jsem to uzavřel tím, že byl jako vše, co na světě je, že byl božský
a že navíc pocházel od živé Pipi Dlouhé punčochy.
--Filippo jí ukázal znamení, aby sešla.
Nejdříve proti ní za skly oken namířil prstem, ona na to zareagovala
udiveným výrazem, načež jí Filippo pokynul přikývnutím hlavy, že
má na mysli ji.
Dívenka se dívala z okna a já jsem nerozuměl tomu, proč jsme
vždycky mlčeli a proč jsme s ní nikdy neprohodili ani slovo, dokonce
jsme neudělali ani žádné gesto, zvláště když pozdravení z tamtoho dne
i tohoto bylo vlastně poslední před volnými dny, a proto Filippo
pokračoval v dělání náznaků, aby sešla.
Aby sešla dolů sem za námi.

21

Já jsem si myslel, že Filippo byl šílený, a díval jsem se na něj, jak
rozhazuje rukama s vážnou tváří způsobem, který jsem u něho ještě
nikdy neviděl.
A viděl jsem holčičku, jak se na mě dívala, a já nevěděl, jak se tvářit,
takže jsem se rozpačitě usmíval a těšil se z toho, jaké krásné oči měla,
a ptal se Filippa, co chce jako dělat.
Zatímco přicházel večer, Filippo, já a holčička jsme poprvé – myslel
jsem si, že to bylo skutečně poprvé a doopravdy, co se mělo stát něco,
i když jsem nevěděl, co přesně, ale Filippo říkal, ať jsem zticha, že to
zařídí on.
A oči té dívky byly obrovské a ona se celá červenala.
Filippo vyšel na balkón a řekl nahlas děvčátku, že musí sejít na dvůr.
Dívenka mu naznačila prstem, že je pitomý, usmála se a řekla, že ne,
a Filippo tedy na ni vzkřiknul, že ji prosí a že s ní musí mluvit.
Holčička potom otevřela okno a na balkón jsem vyšel i já.
Napoprvé jsem tak dívenku mohl vidět, aniž by mezi námi byla skla,
a proto jsem na ni hleděl a uzřel, že měla červenou sukni jako ty
závěsy, ale ihned potom bylo možné rozeznat, že to byly možná taky
kalhoty nebo štrample, ale byly určitě červené a byly překrásné.
Já jsem nikdy nechápal, proč ženy nosí sukně a muži ne – nehledě na
Skoty – ženy si můžou vzít jak kalhoty, tak i sukni, a přestože se
zrovna nejedná o Skotky, mohou si dělat, co chtějí. Viděl jsem hnedle
tu červenou na jejím oblečení i na jejím bílém triku a věřím, že to
měla všechno zpocené, takže jsem nevěděl, co mám jako dělat.
Ta holka se zeptala Filippa, proč měla sejít dolů, a tudíž byl slyšet její
hlas, který mi připomínal mrouskání kočky smíchané s hlasem
učitelky z mé základky na druhém stupni, když řvala. Bylo to tedy
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velice silné slyšet najednou, jak vychází ten hlas z dívky, na kterou
jsme se celé ty večery dívali.
Ona zatím v tichosti vyčkávala. Bylo to totální prázdno, ve kterém
jsem už vůbec nic neslyšel, protože v tu chvíli nebylo slyšet žádný
zvuk, což mi připomínalo, jako když se soupeří na dalekém západě,
kdy se všechno stává němým a nepřeletí ani jedna moucha, jak je to
ticho naprosté.
Byl jsem opravdu na rozpacích, zatahal jsem proto Filippa za triko,
pootřásl jsem s ním a slabým hlasem jsem se ho zeptal, co chce jako
dělat, co že to vlastně dělá, jenže on se ani neotočil, aby se na mě
podíval, a dál se upřeně díval na dívenku, která čekala na jeho
odpověď. Myslím, že ten okamžik trval velmi dlouho, byl to totiž
moment, jaký nebral konce a
Hlavně při tom nebyl žádný zvuk jako třeba někdy, když zcela ztlumíš
televizi nebo jako v kině, kdy je možné se zcela nadchnout pro určitý
záběr a kdy vidíš před sebou pořád ten samý obraz. Tak jsem tenkrát
viděl zaražený pohled té děvenky, která se dívala na nás dva, jak se na
ni taky tak díváme.
Filippo jí teda řekl, že se uvidíme dole ve dvoře.
Děvčátko se zeptalo proč.
Filippo chvilku počkal.
A pak jí řekl, že se musí rozhodnout.
Holčička nato pověděla, že přijde.
---
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Zatímco jsem scházel ze schodů, připadal jsem si jako robot, jímž se
spouští někde v galaxiích láska. Filippo byl taky robotem a vysvětloval
mi, že láska byla zařízena tak, aby si holčička musela vybrat, a já
mezitím kontroloval, jestli mu náhodou nevycházela z hlavy tekutina
jako u robotů.
A zdálo se mi, že nebyl ještě skoro ani čas na jídlo, ale všechen čas se
místo toho spojil dohromady, proto si nedokážu vysvětlit, proč
s každým slovem, jaké Filippo řekl, jsem myslel na to, že už za chvíli
budeme dole na dvorku s děvčátkem, ale nevěděl jsem, co se stane,
a tak jsem měl šílenou chuť vrátit se domů, abych se zavřel ve svém
pokoji, i když jsem se zároveň nemohl dočkat, až na tom dvoře budu.
Zničehonic se mi zdál Filippo nějaký velký jako muž kolem třiceti
čtyřiceti let, a právě proto mi taky připadal víc jako robot než já.
Myslel jsem si tudíž, že když se seznamovali moji rodiče, i oni se před
mnoha lety dlouze dívali sami sobě navzájem do oken.
A moje máti jako děvčátko rozhrnovala závěsy, dívala se na mýho tátu
a společně s ním ještě na jinýho kluka, a já jsem si představoval, že ten
druhý pocházel z planety Jupiter a měl na sobě tričko s logem
fotbalového klubu Inter a plným chapadel, a proto si moje máma
vybrala raději mého taťku, aby se nevyděsila.
Pak jsem přemýšlel, že kdyby moje mamka dala přednost tomu
z Jupiteru, narodil bych se se spoustou těch chapadel a ve škole by se
mi všichni posmívali, když bych vstoupil do třídy, přestože bych
například měl nejhezčí pouzdro ze všech. Bydlel bych přitom na
Jupiteru a díky tomu by stačilo vyjít před školu každý den až za deset
osm.
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Když jsme s Filippem scházeli dolů za holčičkou, brali jsme schody po
dvou, jenže poté jsme se ze samého vzrušení na okamžik zastavili
a uviděli jsme, že jsme už v prvním poschodí a že jestli takto budeme
pokračovat, co nevidět budeme na dvorku, takže jsme se – ani nevím
proč – najednou rozhodli zastavit úplně a počkat nějakou dobu,
abychom ubrzdili celý ten čas, který zrovna ubíhal.
Potom mi dal Filippo šumivý bonbón, který když cucáš, je uvnitř
takový pomerančový praskací prášek.
Načež jsme se dali znovu do scházení schodů a já s rukama v kapsách
předstíral, že v nich mám pistole, abych se mohl ochránit pro případ,
že bychom namísto holčičky našli nějakého delikventa nebo se setkali
přímo s potřeštěným policistou, který by se všude oháněl s petardami,
co jsou možná kouzelné.
Ale Filippo prozatím pohazoval ve vzduchu rameny, jako by se
vznášel, aby ze sebe udělal blázna kvůli vítězství nad úzkostí z volby,
která zakrátko měla nastat.
Jakmile jsme dorazili ke dveřím našeho domu, byla už téměř všude
tma a byl znát ten stejný puch ze sklípku, který tam byl bez ustání.
Pochopil jsem, že zrovna tohle není místo, kde se srazí astronauti se
svými vesmírnými loděmi, nýbrž jistý dům u moře, kde se potkáme
s holčičkou.
A že ve většině případů ze skutečnosti není možno porozumět tomu,
kolik reality v nich je, a vtom jsem pomyslel na to, že kdybych byl
mrtvý, poněvadž bych si znenadání nevšiml kupříkladu toho, že bych
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uklouznul a praštil se hlavou o schody, stejně tak bych si představoval,
jak jdu od té malé holky, která by mě uviděla celého od krve, pročež
by se rozhodla ze svého strachu z mrtvol pro Filippa a já bych se toulal
na onom světě po mnoho století s rukama plnýma krve a s myšlenkama na moji ztracenou lásku a na dalších tisíc věcí, na které myslíš
pořád, když seš mrtvej, jako například moje babička, která už není
mezi námi víc než dvacet let. Kdoví, na jaké všechny věci myslela po
celou tu dobu, co je nebožtík.
Tak jsme se tedy já a Filippo dali do čekání se založenýma rukama a
v tichu opření o venkovní zeď od dveří, já jsem se díval do výšky na
prázdné okno děvčátka, která měla každou chvilku přijít, a silně jsem
oddychoval, jako když se právě chystáš kopnout do míče, ale ten
skončí mimo fotbalové hřiště oratoria, pak ho někdo zajde vyzvednout a ty tam zůstaneš sám před brankářem – jen ty a pokutový
kop, který musíš vystřelit v dané chvíli.
Zkrátka čas tehdy běžel nekonečně.
--Bylo to děvčátko, které by jakýkoli kopec chtěl mít za slunce.
Bylo to zároveň poprvé, co jsem ji viděl celou. Měla bílé střevíce.
Kráčela k nám tiše a rozhodně. Došla až ke středu dvorku, načež mi
Filippo řekl, abych počkal. Bylo znát, že jsem velice zasažený, a cucal
jsem šumivý bonbón jako kosmonaut, který cucá hodně šumivý
bonbón.
V této atmosféře jí šel Filippo naproti.
Já jsem se jen díval.
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Dívenka pak celá zčervenala, když se setkali, a vstanuli, aby si
promluvili, zatímco já jsem blízko dveří vyčkával.
Když seš tak zasaženej, tak nevíš, na co máš myslet, a já jsem měl
v hlavě útržky myšlenek, které se hned vynořily a ihned zase zmizely
a které se pokládaly na stůl všechny dohromady jakoby snad nějaké
nedodělané tvary z plastelíny.
Podobné tomu, když smícháš tři nebo čtyři různé barvy té hmoty
a zůstane ti z toho tmavě zelená všehochuť, s níž nevíš, co udělat,
a odložíš ji tedy na stůl takhle smíchanou dříve, než si vyrazíš hrát ven.
Filippo začal pojednou mluvit slabým hlasem a já jsem nebyl schopný
rozeznat, o čem se s holčičkou bavili, ale byl to Filippo, kdo se s ní na
začátku bavil, a ona ho jen pozorovala.
Děvčátko totiž jen zaraženě poslouchalo s tváří trochu skloněnou a
byly to právě tyhle táhnoucí se vteřiny, které se rozléhaly na celém
dvoře. Uběhly v nich snad roky, mezitímco jsem zahlédnul Filippovo
tričko před její paží, nebo vlastně zatímco jsem ustavičně čekal a
nemohl jsem v tom přestat, anebo spíš abych jako předstíral, že na nic
nečekám, podíval jsem se vzhůru k okýnku holčičky, jehož závěsy
byly stále odhrnuté, a taky na jiná okna.
V jednom z nich byl pán, co si četl noviny.
V dalším nešlo nic rozpoznat a bylo jen vidět kus nábytku a na něm
položené rádio.
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V jiném byl na boku otec a matka zrovna podávala na stůl něco
k snědku, asi toast nebo panini7, a v ten moment se děvče s Filippem
otočili a dívali se na mě.
Jak jsem je zahlédl, vycenil jsem úsměv, jako když si necháš dělat foto
na biřmování a je tam dost lidí, přestože je rozdíl v tom, jestli se jedná
o tvůj obřad nebo svátost tvého bratrance.
Já jsem se tentokrát culil, jako by to byl můj křest, přijímání a biřmování současně, a Filippo tedy pokynul hlavou a vrátil se zpátky.
Dívenka zůstala tam a čekala a mezitím, co ke mně Filippo přicházel,
dívala se na mě. I Filippo se na mě díval, dívali se na mě všichni.
Konečně Filippo přišel, přátelsky mi plácnul po dlani a já to opětoval.
Byl moc vážný a tvrdil, že ještě neměla dost času na to, aby se
rozhodla.
Řekl jsem dobře a dál těžce oddychoval.
Když jsem nabíral dech, díval jsem se při tom na holčičku, jak se smála,
a byl to úsměv, ze kterého mi tak bušilo srdce, že to ještě nikdo do
žádného dětského časopisu ani knížky nenapsal. Je to těžké, že jak ten
Filippo je blízko tebe, je to tak silný neklid, jaký nedokážu vysvětlit,
ale všechno bylo opravdu tak, večer se stane večerem a brzy se
promění v noc, v léto a chuť brečet a smát se v tom samém tlukotu
srdce.
Filippo si okusoval nehty a stál pořád za mnou.

7

Oblíbený druh italské obložené housky.
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Řekl jsem mu, že jako robot je k smíchu, protože roboti si nekoušou
nehty, a potom mi pověděl, že holčička se jmenuje Chiara a že si
vybrala mě.
Filippo mi dále pravil, abych šel za ní.
--Takže sis vybrala mě, řekl jsem jí poté, co jsem přešel ke středu
dvorku, kde mě očekávala.
Ona odpověděla, že také Filippo jí byl sympatický, a já na to, že jistě,
ale že jeho otec je komunista a že já mám namísto toho zelený bicykl,
jenže zavřený doma, protože si ho na dovolenou neberu.
V podstatě jsem ale nevěděl, co říkám.
Možná jsem jí měl nabídnout Biancorí, což je typ Ciocorí, ale bílý.
Když se mají dva rádi, vždycky jedí Biancorí.
Ona byla zticha nablízko mě a bylo znát, že už jí začínaly růst prsa.
V době, kdy v jistém věku děvčatům začínají rašit ňadra, dívají se ven
z okna a ty se zase pořádně díváš, nakolik jsou nevydutá, přinejmenším pokud je znáš.
Věděl jsem, že se jmenuješ Chiara, pověděl jsem jí, a je to moc hezké
jméno, a ona na to, že jasně, že se jí to jméno taky líbí, a pak mi řekla,
že věděla, že se jmenuju Matteo, a já zase, že jo, a v ten okamžik mě
vzala za ruku, načež jsem ucítil její dlaň, jak vstupuje do mé jako jistý
druh tepla, který tě zasáhne třeba v den výsledků z mistrovství dříve,
než se jde na mši a kdy jsou všichni venku a mluví o konci
29

šampionátu, a ty už teď víš, že tvůj tým vyhrál titul, a tak tam dále
přemýšlíš během celé bohoslužby, znovu si promítáš nejdůležitější
momenty celé sezóny, v hlavě si připomínáš klíčové přihrávky a seš
šťastnej, jak se v tom fotbale všechno podařilo, seš spokojenej
s umístěním střelců a těšíš se, až se vrátíš domů, abys mohl sledovat
nedělní zprávy ze sportu.
Jakmile mě vzala za ruku, styděl jsem se i za Filippa. Podíval jsem se
ke dveřím a ke schodům, ale Filippo už tam nebyl, nebo možná byl,
páč já jsem koukal jen málo koutkem oka, aby děvče nepoznalo, že
jsem se styděl za lásku a za fakt, že si vybrala mě a ne Filippa.
Měl jsem tedy přiškrcené hrdlo a držel jsem ji za ruku, přičemž jsem
se díval tak trochu po jejích rašících prsou a trochu na místo, kde byl
dům s nadpisem banky o něco dál, než jsme stáli.
Tiše jsme se odebrali na procházku ruku v ruce, dívali jsme se na sebe
jen málo a byl slyšet hlas Filippova otce, který kříčel, proč jsme odešli
v tuhle hodinu, aniž bychom něco řekli, a proč jsem na dvoře.
Pravil jsem Chiaře, že následující den odjíždím, a ona pověděla, abych
nejezdil.
Já v tu chvíli nevěděl, proto jsem jí řekl ahoj, už musím jít nahoru,
a ona, že jestli se vrátím příští rok, určitě se ještě uvidíme, a že tu žije
jen s matkou.
Já jsem jí pověděl, že ano, a ona se usmála tak, že jí byly vidět zuby,
a pak se maličko ještě více pousmála a silněji mi stiskla ruku. Kolem
bylo všechno v barvách večera, který tím, že se stával stále tmavějším,
nás tam nechal stát o samotě.
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Teda ahoj, musím jít, řekl jsem jí a při tom jsem jí pomaloučku
upouštěl ruku způsobem, že s tím jejím opouštěním jsem se cítil jako
cestovatel a prozkoumával každý kousíček jejích prstů jako badatel,
neboť jak jsem brouzdal nadšený mezi prsty, znovu a znovu jsem
objevoval pocítění tak nádherné ruky na dotek. Dívali jsme se na sebe
způsobem, jakože bych už měl jít pryč, ale byl jsem stále tam a chtěl
jsem ji políbit na tvář.
Teď už musím jít nahoru i já, pověděla mi, a já jsem kývnul hlavou
a polknul. Byla překrásná a nevím, proč jsem dál čučel na ten výmysl
s bankou a za ní na hrad s vývěskou. Připadalo mi, že jsem v Rusku.
Jednou jsem viděl nějaký pořad, kde byli dva špióni, kteří se za noci
drželi za ruce a líbali se potom, co se v tichosti procházeli po ulici, a
pak se ke konci filmu dívali do očí a zase si dávali pusy, zatímco já
jsem to ze samého pohnutí už nedával a díval se na nápis banky, který
majestátně osvětloval moře, jež z našeho domu bylo vidět rozbouřené.
A ještě předtím než skončilo léto, předtím než na mě přišla ta
neuvěřitelná odvaha políbit ji dříve, než vyjdu nahoru balit si kufry,
dřív než odjedu a dříve než si přečtu „Myšáka Mickeyho“, dříve než
se stanu dospělým, dřív než se stanu komunistou nebo křesťanským
demokratem, dříve než dokončím školu a dřív než půjdu do postele...
Dříve než něco souhlasně přeteče, potichounku vyprchá, řekl jsem jí,
má nekonečná lásko.
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Druhá věc
Krokodýli, 1985
Jakým druhem krokodýla jen jsi,
když nám nevysvětlíš, co chceš...
Nech nás proto všechny tancovat.
EDOARDO BENNATO8
18:16
Dnes mám narozeniny.
Slavím třináct let.
Žiju s normální rodinou.
Jen moje máti umírá.
Můj život se má takhle: v poledne jsme jedli polévku s rozpuštěným
sýrem Susanna.
Od dětství jsem mohl z tavených trojúhelníčků Susanna šílet, protože
uvnitř krabičky byly body, které jste sbírali, abyste vyhráli
nafukovacího krokodýla od Susanny. Tudíž jsem si toho času myslel,
že čím více polévek sním, zároveň se tím víc přiblíží den, kdy budu
mít nasbírané všechny body na odměnu v podobě krokodýla.
Ten den jsem na něj čekal.
Měl to být zvláštní den, den krokodýla Susanna.

8

Edoardo Bennato (*1946 Neapol) je italský rockový šansoniér. Jeho verše jsou
zpravidla velmi krátké, a tudíž se špatně překládají do češtiny, i proto je zde jejich
obsah nerýmovaný. Pro zájemce je tedy lepší poslechnout si texty v originále.
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Umístil bych krokodýla přede dveřma do pokoje a zakázal bych do
něj dospělým vstupovat.
Jenže pak jsem ty body někde ztratil. Velký den krokodýla od
Susanny tak nikdy nepřišel.
Namísto něho ale přišel den mých narozenin, který mi jako pískání
v hlavě nepřestává dávat najevo, že bych se chtěl vrátit zpátky do
doby, v níž jsem neměl takové myšlenky v mozku celý den jako teď,
kdy jsem zavřený ve svém pokoji. Cítím se jako loď, která vyplula
a ztratila se někde v moři.
Už nevěřím, že bych si přál někam se dostat.
Nevěřím ani, že bych chtěl odněkud vlastně vyplout.
A nevěřím, že bych se chtěl vůbec kdy narodit.
Já vím, že narodit se je jako napsat otazník na školní tabuli v nějaké
třídě, která ani neexistuje. Cítím skřípnutí té křídy a opakuje se.
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle a zase znova,
křída pořád piští a stále je tu záplava dalších televizních novin a dalších
polévek.
Takový je život.
A jenom ve třinácti letech to můžeš pochopit, jelikož dospělí věří
vražedným způsobem televizním zprávám. Pokud je teda vyprávějí u
oběda jako pohádky na pokračování, co nikdy nekončí. Pro ně je to
bohužel pohádka, ale už si nevšimnou, že je to taky polévka se sýrem
Susanna ochucená politiky, kteří se topí uvnitř a říkají, jaká je dneska
inflace, dále muži, co zabíjejí svoje manželky, a taky nerozhodnou
košíkovou.
Dospělí už jsou prostě takoví.
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Dospělí také pořád mluví o Andreottim.
Dospělí se opakují v názorech o Andreottim.
Dospělí mění postoje k Andreottimu.
Dospělí poslouchají, co říká Andreotti.
Dospělí očekávají každé jeho vystoupení.
Dospělí se snaží vysledovat, co si o něčem Andreotti myslí.
Dospělí mají v úctě jeho politickou intuici.
Dospělí si myslí, že o tom či o nějakém jiném tématu by se měl
Andreotti vyjádřit.
Dospělí zvažují postoje, které zaujímá.
Dospělí se starají o jeho činy.
Dospělí hodnotí Andreottiho protimluvy.
Dospělí berou Andreottiho příliš vážně.
Dospělí si kladou nad jeho úsudky otázky.
Dospělí milují jeho narážky.
Dospělí soudí všechny jeho vztahy.
Dospělí vedou rozhovory nad jeho posledními spojenectvími.
Dospělí si ho dobírají ohledně jeho příležitostných výrazů.
Dospělí vznášejí své pomatené námitky Andreottimu.
Dospělí diskutují o jeho vyjádřeních v parlamentu, potom jim všem
v hlavěrupne mozková cévka plná novinek a zpráv, kterým naslouchají, a plná peněz, které odnesou do banky v pondělí hned brzy ráno,
aby stáli kratší frontu u přepážky.
Nechci už dál chodit do školy.
Stále mi přichází na mysl, že jsem živý.
Tohle jsou mé myšlenky.
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18:17
Ve škole až do června se ony myšlenky, že jsem naživu, stávaly
postupně čím dál častějšími, až přecházely do výbuchu stovky
takových bláznivých nápadů.
Uvnitř mě bylo všechno nacupované roztříštěnými kousky, alespoň
tak jsem se cítil.
Poté léto paralyzuje tyto myšlenky a nechá je zasoukané v takové
nádrži pevné stojaté vody, odkud se přenášejí a hučí úplně všude jako
zvukové signály frází a pocitů, jež mě svírají v hrdle a zakazují mi
hovořit během zkoušení, a pokaždé, když si chci promluvit se svými
rodiči, vyprchají vyděšeně ven.
Jenom já je tak vidím.
Jsou to myšlenky o tom, že jsem živ.
Ve škole až do června tam řádily snad všechny, sekundy mého života
ubíhaly mimo čas a byly jako ještěrky vyhřívající se na slunci.
Zejména v sobotu tyhle myšlenky týkající se mého života ke konci
hodiny matematiky, když zbývá už jen čtvrt hodinka, ale lekce už je
skoro skončená, se během pěti minut rozptylují do všech stran, dokud
se neseřadí vzorně v šik do indiánské řady, a jako dny a týdny se v té
řadě tlačí před zazvoněním, které se stává stále vzdálenějším
a neslyšitelnějším jako neklidný, nesmyslný a bezmezný sen. Šťáráš se
v aktovce, podíváš se kolem dokola po třídě a v ní jsou všichni usazení
na místě jako astronauti před vzletem, kteří budou během okamžiku
hibernováni do nezměrného kosmu, a do toho je slyšet učitelčino
ťukání pera na měsíční katedru nahánějící hrůzu. Ráno.
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Takže myslím na ten fakt, že jsem naživu, a cítím to velice silně ve
vzduchu všude kolem mě.
Nikdy se nestanu dospělým.
Mí rodiče se dívají do tváře jiným rodičům a ti se na ně dívají se
smutkem. Tak nějak nervózně jako kdo z nich musí jít dříve pryč. Ale
baví se dál.
Mají v sobě smutek, který je údajně normální.
18:18
Ale já se nechci stát normálním.
A říkám, že mám třináct let a nestanu se nikdy dospělým, protože se
všechno pořád mění.
Počkám si až na poslední den, kdy dostanu krokodýla od Susanny.
Budu bojovat s piráty.
Ne s politiky.
I když mi budou říkat, že jsem blázen.
Každé ráno v autobuse, co jezdil do školy, byl jeden kluk, který
obvykle s nikým nemluvil. Opakoval druhou třídu.
Vstával ze sedadla, jakmile bus vyjel, a pokračoval pak ve voze
chozením dopředu a zpátky a při tom jízlivě říkal, že je třeba se
zbláznit.
S mou mámou už nikdy nepromluvím.
Nebudu se bavit ani s tátou.
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Přesto bych se chtěl stát někým jako oni. Alespoň co se týče řidičáku.
Vlastně jenom proto. Častokrát mi dělají starosti.
A často také cítím, že jsem to já, kdo se stává víc a víc stejný jako oni.
Možná všechno začalo před šesti měsíci, kdy jsem viděl v novinách
jednu reklamu na podprsenku Triumph s podtitulem „úsměvů
a písniček“, zůstal jsem při tom udivený asi na čtvrt hodiny a nedokázal jsem od toho odtrhnout oči, načež jsem zničehonic dostal
žízeň, ale jít napít jsem se nechtěl, až jsem se skoro nemohl
nadechnout. Díval jsem se na tu paní na rozevřené stránce, kterou
jsem držel v ruce, a všechno se natolik proměňovalo, že jsem najednou
chtěl poznat mnoho slečen ze žurnálů a chtěl si někam večer vyjít
s tou fotkou plnou „úsměvů a písniček“. Navíc jako bych uvěznil onu
myšlenku a všechno, co vyráží dech, se stávalo stále těžším, takže jsem
dál zíral na tu fotografii, přestože předtím jsem se nikdy o podprsenky
nezajímal. Je víc než jasné, že jsem se nedíval na ten kus oblečení, ale
na prso, které bylo vidět pod ním. Bylo možné zahlédnout to ňadro
jako nakopnutý balón. Cítil jsem se být rozrušený a na tu fotku jsem
byl doslova nalepený nebo s ní spojený, jako kdybych nikdy předtím
nezakusil pocit moci zůstat fixovaný na jednu věc, která byla víc než
všechny barevné kaleidoskopy, do nichž jsi zadívaný a prohlížíš si je
donekonečna ve vaně, takže od té doby, co se mi to stalo, to bylo, jako
bych byl nemocný, a stále jsem se zavíral v koupelně, abych mohl
vidět tu fotografii s podprdou, asi ze zanícení a z čím dál víc
neovladatelné chuti silné tak, že jsem si chtěl nakoupit velké množství
podprsenek značky Triumph, a poznat dívky, které je nosí, ale aby si
toho moje mamka nevšimla, kdybych třeba náhodou nějaké
odpoledne zmizel a ona by mě uviděla v pohádkové reklamě tolik
vzdálené od televizních novin, ve které budou jenom modelky, které
nosí podprdy Triumph, a pokud si je ony s hodně macatými prsy
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odejmou, já tam budu z nepokoje říkat spoustu sprostých slov a na ty
kozy všech slečen se dívat. Nebo spíš jen na jednu z nich, abych ji
navždy zachránil.
Ty jsi zatím jediná, která jde tak jistě po lodním můstku kapitána
Hooka...
EDOARDO BENNATO
--V pirátském doupěti
toho není moc k smíchu
a ten, kdo se nepřizpůsobí,
skončí nakonec v moři.
EDOARDO BENNATO
18:19
Život s tebou cloumá a převrací tvoje myšlenky naruby jako v jednom
filmu o pirátech, kde všichni neustále střílejí z děla, ty ses ocitnul
uprostřed a snažíš se jim všem uklidit z cesty, chceš odtamtud pryč,
ale je to nemožné. Až režisér tě uvrhne zpět do tvého pokoje.
Ve tvém pokoji se takový film s piráty odehrává.
Všichni kolem jsou šílení.
Dělá mi potíže tady vydržet a zůstat.
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Všechno se kouskuje a mně se nedaří porozumět, proč srdce tluče tak
silně pokaždé, když myslím na to, koho bych tady chtěl mít s sebou
a co navždy změnilo můj život. Umřít by bylo lepší než být tady; jako
by se jednoho rána slunci už nepodařilo víc vyjít a všichni se nahrnuli
sem, aby se dívali na oblohu v pět ráno, do šesti a pak i v sedm, ale
pořád nic, všechno je stále setmělé, až si v osm lidé z celé planety civí
navzájem do tváří a nikdo z nich dál neví, co si počít.
A tak je po celé dny tma na celé Zemi a já jsem zůstal zde, abych se
díval z okna, jestli vyjde Maria, a myslím na to, jak jsem ji viděl
poprvé, a to jen jedenkrát, kdy jsem ji spatřil v červeném dresu, a můj
život se zastavil. Měl jsem ještě dvanáct let.
Můj život závisí na ní.

18:20
Když jsem byl dítě, jednou na mě přišla hodně vysoká horečka, ležel
jsem v posteli a zčistajasna mě přepadlo počítat. Číslo jedna mi hrůzu
nenahánělo, protože bylo moc malé a bylo jako bonbóny, které stály
v oratoriu po kusech jen jednu liru. Byly moc sladké a modré. Číslo
dvě bylo trošičku větší, bylo hranaté a s háčkem, co se sám na sobě
ohýbá jako kápě pokleknutého mnicha. Číslo tři bylo jemné jako
dvakrát nalomený oblouk nebo jako pláž rozdělená útesy. Číslo čtyři
bylo vážné a sedělo zamyšleně se zkříženýma nohama. Trochu pitomá
pětka se vyjímala v mé matematice s břichem a baseballovou čepicí.
Číslo šest bylo osamělé a zpupné, avšak zároveň jediné, které
pochopilo celý život jako filozof, co tráví celý den čas přemýšlením.
Časem se čísílko šest přeměňovalo v jakýsi druh houpacího křesla.
Sedmička byla nejštíhlejší a nejvytáhlejší ze všech, vysoká a vyzáblá,
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cynická v podstatě jako smutná osoba, která užívá kousavých narážek,
aby se vymanila z nesnází či aby se nějakým způsobem vyhnula
životu, jaký nenávidí. Číslo osm mi připomínalo letitého Buddhu,
toho, kdo zažil život mnoha podob a dává přednost mluvení jen málo.
Devět byla moje maminka, pořád unavená a napjatá, snažící se o pečlivost dát znovu vše do pořádku na své místo v domě. Desítka jako
sebejistá lokomotiva vyslaná do světa čísel projížděla rychle, vlekoucí
za sebou nulu. Jedenáctka byl párek dvojčat, sourozenci, kteří špatně
docházeli do školy, seděli v lavici ve třídě úplně vzadu, aniž by řekli
jediné slovo, a snažili se to tam vydržet velmi nepozorovaně. Dvanáct
jako starý pán s vozíkem chodící rychle, aby rozhodil všechna čísla,
která byla předtím, tak. No a třináctka byla nejobávanější ze všech.
Nechtěl jsem ji ani vidět a když jsem na ni pomyslel, zavřel jsem oči.
Byl to šmelinář s cetkami, co přicházel na pláž a tiše schován vyčkával.
Jakmile jsem měl před sebou číslo třináct, vykřikl jsem. Dorazila proto
moje máti a řekla mi, abych klidně spal, že mě potom přejde teplota.
Zapsali tě do účasti na velké hře. Jestli nerozumíš, tak se ptej.
EDOARDO BENNATO
--18:21
Věci, co se kupují v supermarketu, mají svou trvanlivost.
S láskou je to podobné.
Na mražených potravinách je napsané datum spotřeby.
V lásce vyprchá datum trvanlivosti znenadání; když ucítíš osudnou
bolest, musíš od ní odtáhnout ruce – od lásky, která najednou páchne.
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Láska dospělých smrdí dost silně.
Minulý rok v den matčiných narozenin se můj otec vrátil večer domů
s nějakým balíčkem.
Byl to moc hezký balík s růžovou stuhou, můj otec zazvonil
zvonečkem a řekl mámě dobrý den, tady ten balíček je pro tebe.
Maminka se usmála, vzala dárek, dala ho na stůl a oba se objali.
Díval jsem se na ně ze dveří mého pokoje a bylo to pěkné.
Máma rozvázala stuhu.
Tatínek ji stále objímal.
Pak odřezala lepicí pásku a odstranila balicí papír.
Načež se má matka divně zašklebila.
Proto ji otec přestal objímat a zůstal za ní jenom tak stát.
Maminka se dala do pláče.
Táta se jí zeptal: proč moje lásko, co se stalo?
A máti řekla, že tohle jí neměl dělat.
Tatínek reagoval s třesoucím se hlasem: tím tohle myslíš co, má lásko?
A nato moje máma hodila Pizzamaticem o zem.
Jednoho dne můj otec viděl reklamu na Pizzamatic na třetím
lombardském kanálu. Byl v ní jeden pán s kuchařskou čepicí a vousy
a vykřikoval, abyste si ho koupili, že je to skvělý, že to nahradí celou
pizzerii a každý den budete mít uhnětenou vaši pizzu během patnácti
minut a je hotovo.
Tak chtěl můj tatínek koupit Pizzamatic.
Jenže máma ne.
Ten večer moje máti odešla z domu – bouchla dveřmi a byla pryč.
Táta na mě zíral jako na zbité dítě a nic neříkal.
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Poté posbíral ze země Pizzamatic, znovu ho zabalil a odnesl na půdu.
Zůstal jsem tedy na chvilku doma sám, než se tatínek vrátil.
Z toho důvodu jsem v domě cítil tento druh zvláštní pachuti
dospělácké lásky jako věc, co se ti dostane do žaludku v podobě dvou
osob, které jsou spolu jako mí rodiče a neustále nadělají spoustu
cavyků, takže každý den je v domě neklid. Když se jí, bývá ticho
a obvykle je slyšet jen těžké cinkání příborů jako táhlý tón, který
ovládne celý dům coby pronikavý a nemožný šum, co se pořád dokola
opakuje. Ten křik při manipulaci s příbory je stále nervóznější a tím
víc se stává nesnesitelným, až se moje máma naštve, schválně narazí
lžičkou do talíře ještě silněji a táta zase popotahuje nad polévkou
a k tomu hlasitě oddychuje. Zdá se, že vše, co bylo vyrobeno ze skla,
jako by každou chvíli mělo upadnout a mělo se roztříštit úplně
všechno včetně tvého života. Každá vteřina se táhne takto, a proto ti
buší srdce jako o závod, zatímco v televizi zrovna dávají promlouvajícího Andreottiho a při tom se mě v tomhle „tichu“ máma
s tátou nesčetněkrát ptají na takové věci, jako kupříkladu jak mi to jde
ve škole. Udělal sis úkoly? A mluví se mnou jeden přes druhého, že
když hovoří jeden, nemá do toho druhý co skákat, proč se hádají, a já
se cítím jako uprostřed palby ze všech stran, jako by bylo cítit víc než
silně ten zápach dospělé lásky na ostrůvku dopadených pirátů.
Příklad takové lásky dospělých byli třeba moji dva sousedé z domu,
z nichž ona byla doma celý den a on celý den pryč.
Pokaždé, když se vrátil, začala ona křičet, zamykala se na klíč
a prohlašovala, že ji i bil, což ale nebyla pravda, protože se k ní neměl
jak dostat.
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Nebo ho taky častokrát ani nepustila domovními dveřmi a ty před
ním zamykala, tudíž on tam stál před vchodem celou noc a když
někdo brzy ráno šel kolem, pokřikovali.
Dospělí proti tvým dveřím po ránu nešetří kopanci, vyhazujou tě dolů
z postele, já tu přestřelku vnímám a do toho vidím zapnuté světlo
v pokoji, když ještě byla všude tma. Vzbudit mě bylo jako být sněden
krokodýlem. Taťka mě tento rok vzbudil už hodněkrát tím, že kopl
do dveří, a mně se to zdálo být jako zničení vesmíru, protože muži už
koneckonců mnohokrát chtěli rozbít kosmos, ale zatím se jim to
nedaří, ježto třeba mému otci se nepodařilo zničit celý vesmír, ale
zničil jen dveře od mého pokoje a díval se na mě s rozčilenou tváří,
poněvadž se nechtěl nikdy narodit a nechtěl se ani zamotat do života,
nechtěl nahlížet do chorobopisu mojí mámy a říkat mi, abych si
nedával do mléka moc Nesquiku.
--Kdo ti odpovídá, zpravidla rychle řekne, že až budeš velký, tak to
všechno pochopíš.
EDOARDO BENNATO
18:22
Den, kdy jsme přišli na to, že moje maminka onemocněla rakovinou,
jsme šli všichni společně od daňového poradce. Tento pán radící mým
rodičům ve finančních záležitostech je muž s knírem a se sklopenýma
očima, který se nikdy nezasměje. Bydlí v jedné vile s děravým
balkónem. V jedné z jeho štěrbin prorůstá strom. Ten strom, jak mi
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říkal můj otec, když jsem byl ještě dítě, viděl růst v době, kdy stavěli
několik domů okolo, až už neměli více místa, a tudíž se ten ekonom
jako správný chlap rozhodl ten strom neobětovat a obětoval raději kus
balkónu. Tak se ten přešťastný strom mohl dále pěkně rozrůstat
a obalený vrstvou smogu přežívá z obětí ostatních a z obětí toho poradce, jak se rozmáhá v úzké trhlině, a přidušený. Je to typická
záležitost dospělých dělat zbytečné oběti, čímž tě samou láskou zadusí,
mají o tebe zájem a říkají, že to dělají jen z lásky k tobě.
Po návštěvě poradce jsme šli do nemocnice vyzvednout výsledky.
Mí rodiče se drželi za ruce se zvláštním výrazem a nic neříkali.
Pak přišel doktor a oni vstoupili k němu do ordinace. Nechali mě tak
na chodbě samotného.
Cítil jsem ten silný lékařský zápach, vnímal bílé zdi a stejně tak zbytek.
Myslel jsem na to, že je nemožné uzdravit nemocnou osobu tím, že ji
umístím na místo, kde je zle. Taková nemocná osoba se totiž musí
zabavit.
Přemýšlel jsem také nad tím, že moje máti se musí bavit a že moji
rodiče se vlastně nikdy zábavě nevěnovali, jelikož v dospělosti se stává
všechno mnohem závažnější, a to protože rozumí fungování světa,
které je smutné. Je přece známé, že již dinosauři jeden druhého
pojídali a nechávali za sebou kilometry krve.
Tak ve třiceti čtyřiceti letech rodiče pochopí, jak se má správně mluvit
s daňovým poradcem.
Už rozumějí tomu, že s pomerančovým džusem nepochodí.
Už vědí, že když se procházíš po ulici, je jasné, že skončíš pod autem,
zatímco dítě tomu ještě nerozumí, protože si chce hrát a myslí si, že
je v Kačerově městečku, pak projede poťouchlý motorkář a sejme ho.
Dospělí chodí pracovat do firem.
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Dospělí chápou, že je třeba chápat.
Vědí, že lidé v jejich věku začínají umírat.
Jednou nám farář v hodině náboženství říkal, že on jako duchovní ve
svém životě doprovázel spoustu dětí na hřbitov, že ne všichni mají to
štěstí žít až do doby, kdy zestárnou, a že tudíž sloužil při pohřbu
nejméně třiceti dětem.
A že z tohohle důvodu není potřeba čekat, až se staneme dospělými,
abychom pochopili závažnost věcí a nezůstali sami někde pozadu.

18:23
Být dospělým znamená uvědomit si, že máš svůj podíl viny.
Že jsi nechal někoho trpět.
A že je správné vše, co se ti nezamlouvá dělat.
Byl jsem tedy na té chodbě sám a čekal.
Jakmile mí rodiče vyšli z doktorské místnosti, moje srdce se silně
rozbušilo.
Maminka měla děsivý úsměv a temný pohled.
Otec byl celý rudý.
Mně se nedařilo promluvit.
Na moment se na chodbě zastavili.
Jeden proti druhému.
Táta brečel, a přitom ani nehlesl.
Nebylo možné ničemu rozumět.
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Dovíš se proč
dovíš se proč
až budeš velký
dozvíš se proč
EDOARDO BENNATO
--18:24
Pro mě to bude navždy Maria.
Nikdy předtím jsem ji neviděl.
Přišla ke mně a věnovala mi kaštan.
Řekla mi, že tenhle je veliký.
Já jsem se na něj podíval, celý vážný ho potěžkal a předstíral, že jsem
nikdy nebyl tolik zaujatý pro tak obyčejně nalezený kaštan.
Řekl jsem jí, že se zdá být jako zeměkoule, ale protože se jedná
o kaštan, tak na něm není moře, pročež má místo toho puklinky a
slupku. Mimo to je mnohem menší. Svět je velký a obsahuje všechny
kontinenty.
Zeptala se mě, do jaké třídy chodím.
Já jsem jí odpověděl, že do šesté.
Podívala se na mě trochu povýšeně a dodala, že ona je v kvintě na
gymnáziu.
Já jsem na to řek, že nejlepší kaštany jsou ty hodně velké, taky protože
jsem byl absolutně zaskočen, jelikož jsem nevěděl, že by existovala
i nějaká škola jako gymnázium s názvem třídy kvinta.
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Maria měla žlutou nákupní tašku, červený gymnastický dres a předlouhé černé vlasy.
Připomínala mi Clio Goldsmith.
Tato herečka byla idolem celé naší třídy.
Natočila film, který se jmenuje La Cicala.
Tento film jsem sice neviděl, i když jsem ho vidět chtěl.
Byla v něm prý Clio úplně nahá na pláži.
Všichni jsme si o tom ve škole povídali.
V každé diskusi byl přítomen taky moment, do něhož přišla vsuvka,
v níž se o Clio Goldsmith mluvilo.
Pokaždé, když jsem si na ni vzpomněl, jsem se cítil jinačí.
Cítil jsem se nervózní.
Cítil jsem se šťastný.
Nevím ale, jestli ji tenhle rok ještě někdo připomene.
Otevřel jsem tu tašku a vložil do ní na oplátku jiný kaštan, který jsem
jí dal.
Byl největší ze všech a zatímco si plod pohrával s její rukou, díval jsem
se na její oči a ty byly jako od moc hezké holky.
Pověděla mi, že se nikdy nebaví s chlapci.
A já se jí zeptal, co tím chce říct. Usmála se, přičemž protáhla oči jako
kočka, která si začíná hrát a ohryzává tě. Nerozuměl jsem, jestli na mě
byla naštvaná nebo se prostě jen bavila.
Pokud by si ze mě chtěla utahovat, nebyl bych tak zcela citově
zasažen.
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Byl taky jeden televizní film, který se jmenoval Bílý kámen.
Na začátku v něm byly vidět dvě dětské ruce, teda jedna klučičí
a druhá dívčí, jak si předávají kamínek.
Byly vidět jenom ty ruce a bílý kámen.
Vždycky, když chtěli mít znovu kámen, musely ty dvě děti dělat něco
neuvěřitelného, aby druhému dokázali lásku.
Například jednou musel chlapeček vyšplhat v noci na zvonici a dělat
rukama nad hodinama tykadla, aby holčičku rozesmál. Silně zadržoval
dech a jakmile se náměstí stalo opuštěným, s bílou křídou v kapse
u kalhot se vyškrábal na kostelní zeď a pak z ní metal laso, načež se
vymrštil až ke zvonům a na špičkách nohou dokreslil těm hodinám
ústa a oči.
Den poté se celá obec probudila a zvonice měla tvář, což bylo
tajemství pokračující lásky.
Teď už od pirátů víš,
co můžeš očekávat,
tohle je tvá skutečná výsada,
a tak se nás nezříkej.
EDOARDO BENNATO
--18:25
Jednoho večera se můj otec vrátil mnohem dříve než obvykle.
Byl jsem usazený na pohovce a díval jsem se na televizi.
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Otevřel dveře a zůstal v nich, aniž by vešel dovnitř. Zůstal v tichosti
stát. V takovém tichu, jako když svrhnou zvony ze všech kostelů, co
jsou na Zemi a co jsou plné vyplašeně prosících lidí.
Dělal jsem, jako že jsem zaposlouchaný do televize, a vyčkával.
Čekal a cítil uvnitř jako nehybný chlad ledovou stěnu, která padá na
zmrzlé město.
Proto jsem vstal a pořádně se podíval.
V ten moment mi vyšel táta naproti, ale nedíval se tak, jak jsem jeho
pohledy znal.
Můj otec byl ten večer vlastně já, kdo zůstal sám, aby zakusil něco, co
nikdy předtím nepoznal. V jídelně jsme se večer objímali, můj táta
začal plakat a silně mě k sobě tisknul, a i já jsem plakal, ale táta se mi
hnusil, protože byl jako dítě, plakal jako dítě a já ho musel chránit,
i když i on mě utěšoval, takže jsem cítil jeho ruce, které mě spínaly,
jako když jsem byl menší. Roky mě vlastně vůbec neobejmul, jenže
v tuhle chvíli to bylo jinak a bylo to objetí jako úder pěstí, který se
vysmekl někde daleko, nebo jako rána, kterou se ti nedaří zasadit,
a jako všechny vzdálenosti, jež se nepřestávají zvětšovat.
Já jsem věděl, jaká slova mi bude chtít ten večer můj táta říkat.
Uvnitř těch slov bylo všechno to, s čím jsem nedokázal nic dělat,
přidušené fráze znehybnělých úst. A všechno to, čemu jednou porozumíme.
Tatínku, oslovil jsem ho, a mezitímco jsem promlouval, cítil jsem, jak
ve mně zaznívá on a jak říká ta samá nebo jiná podobná slovíčka. Se
zvuky špendlíků padajících na podlahu v tisícovkách a mísících se
v třesk padající skleničky, prostě dlouhý nesnesitelný cinkot k umření.
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Pak mě můj taťka pohladil po hlavě s třesoucíma se rukama, co
nevěděly, kam se založit: něco jako když se nejistě procházíš po
opravujícím se mostě a víš, že takřka stoprocentně bys spadnout
nemohl, pročež bez dechu pokračuješ v chůzi a nemůžeš samou
hrůzou ani pomyslet na to, že od toho dne, co ses narodil, až do této
chvíle, která se stane z tvého života významnější než cokoli jiného, se
najednou vše jako mýdlová bublina začíná pomalu vytrácet.
A následně ti vjede do vlasů vzdálený zvuk puštěné televize, hlas
moderátora z Kalendária9, které se promění v dům, v němž bydlíš, a do
toho je venku bouřka a vše to, co nechceš vidět, velké jako slunce, co
ti spaluje ruce, dodává oheň myšlenkám.
Proto ti vytane na mysl barva bot, jak jsi byl poprvé na stadiónu a měl
jsi tenkrát křusky, které nosíš odmalička, a závan klihu od figurín,
potom příchuť čokoládového zavináče Girella, dojem míru, který jsi
prvněkrát zakusil, když jsi poslouchal jednu napínavou písničku
z jednoho hororu, odpoledne strávené doma, jak onehdy sněžilo,
absurdní výraz tvého souseda z lavice, anebo jak jsme jeden večer
bouchali petardami před kostelem, chichotání tvojí sestřenice a pak
pocit ohromení, jaký tě jímá na začátku léta, když je všechno
mnohem pomalejší a kdy si rázem uvědomíš, že i tvůj táta byl jednou
dítětem, a zároveň ti dojde, že tvá máma právě umřela.

9

V originále Almanacco del giorno dopo – doslova „Kalendárium den poté“ – evidentně
odkaz na zemřelé.
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18:26
Umírat je jako poslouchat navždy zaseknutou desku.
A zlehounka se to stává stále silnějším, vstoupí to do všech domovů
z celého města, všichni najednou přestanou řezat těstoviny a otvírat
dveře na půdu, takže v podstatě to, co zrovna dělají, je jako nikdy
nekončící hluk paralyzuje.
Je to ruch, který slýchávám občas hlavně v noci.
Všechno zůstává stejné.
Aha, tak ty jsi umřela...
Umírat je vědět, že věci přetrvávají a zůstávají na jistých místech
pořád odložené: vysoušeč, ohřívač vody...
Já jsem měl jako malý jednu knížku.
Jmenovala se Řekni mi proč.
Na obálce byla tvářička malého hošíka s intelektuálními brýlemi a na
každé stránce tři otázky na různá témata pro vysvětlení dětem.
Všechny otázky byly běžné, až na jednu. Ptala se: Když vyjdeme
z domu ven, zůstanou věci tak, jak jsou? Dole byla modře vyznačená
odpověď: Ano, věci se nehýbou, pokud tam není někdo, kdo by je
přemístil. A na boku bylo vyobrazení toho kluka, který se díval
klíčovou dírkou, aby se přesvědčil, že lednička zůstane zavřená.
Tak tohle byla smrt.
A tak pozoruješ, jak si ostatní hrají...
Je to divná hra a máš se co učit.
EDOARDO BENNATO
51

--18:27
Dívala se na mě.
Já jsem se na ni taky díval a už tam nikdo nebyl; i ti poslední, co přišli
sbírat kaštany, odešli pryč. To ticho potom, kdy mi řekla, že jsem jen
malý chlapeček, se stalo přetěžkým.
Ale bavilo mě se na ni dívat.
Byla to tedy ona, kdo mě jako první oslovila.
Zeptala se mě taky, kterýmu týmu fandím, a já odpověděl, že Turínu,
přestože to nebyla pravda. Říkal jsem si, že jestli má červený
gymnastický dres, bude tudíž fandit Turínu nebo možná Milánu,
který má červené a černé barvy, nebo snad Lanerossi z Vicenzy, který
vyznává zase červenou a bílou, anebo Varese, co má ty stejné barvy.
Ona se však začla smát a řekla, že jsem hloupý, když nějakýmu týmu
fandím, protože její kamarádi se zajímají o jiné věci.
Já jsem z toho byl přešlý a snažil jsem se, ani nevím proč zrovna to,
šířit tuhle myšlenku sportovního nadšení, poněvadž jsem si myslel, že
přece fotbal se líbí jak dospělým, tak dětem, a já jsem měl dvanáct let
a nebyl jsem ani velký, ani malý, a proto fotbal musel zabrat.
Podívala se na mě, jako by mě zasáhl blesk.
18:28
Když jsem měl jedenáct let, byl jsem s mým otcem na jednom místě,
kde byly kolotoče. Hrál se tam i fotbal na pozadí s ruskýma horama,
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pak tam byly nádobky s červenýma rybama a taky starý kolotoč s vzepjatýma dřevěnýma koňma.
Bylo pozdní nedělní odpoledne a nikdo tam nebyl.
Tento kolotoč byl nejhezčí, jaký jsem kdy viděl, ale bylo mi jasné, že
se na něj už nedostanu, protože mi bylo už jedenáct.
Bylo to, jako by vás na potkání vyřadili.
Pokud tě odmítnou, jdou všichni kupředu, ale ty nemůžeš. Oni se
stanou velkými a ty ne. Jenže jestliže v jedenácti uvidíš takový kolotoč
pro malé a chceš se na něj dostat, nesmíš, zasekneš se a nemůžeš jít ani
zpátky. Styděl jsem se, přesto jsem si dodal odvahy a řekl jsem tátovi,
že chci na ten kolotoč jít.
Můj tatínek nic neřekl, dal mi peníze a já jsem na něj nastoupil.
Kolotoč se začal točit a já se cítil zvláštně, viděl jsem jen sebe
samotného, jak jsem na tom koni, a připadal jsem si směšně, že už na
něm nemohu být déle a budu z něho muset navždy sestoupit.
Když jsme tenkrát minulé léto byli všichni na dvoře mého spolužáka
ze třídy, jeho otec něco koval, měl tlustý nos a nepřetržitě cosi
pokřikoval – vůbec mluvil způsobem, jakému jsem nerozuměl.
Pokaždé, když jsem ho uviděl, na mě šla úzkost, a tenkrát, když nás
spatřil hrát si na dvoře, přišel za náma, díval se na nás se založenýma
rukama, jeho červený nos byl na nás vyloženě upnutý a remcal jakési
věci proti nám, takže jsme si už nemohli hrát, načež on se k nám
přiblížil a pověděl nám, že nemáme ztrácet čas a místo toho máme jít
za slečnami.
Tudíž jsem já a můj kamarád, tedy syn toho kováře, na sebe zírali
a řekli jsme, že dobře, a chystali jsme se vyjít ze dvora. Dodali jsme,
že jdeme za děvčaty, a byli jsme jak strašně opilí, všechny ulice se nám
zdály být nějaké velké a bez holek, za kterýma jsme měli jít.
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Dospělí mají úděsná tajemství skrytá pod starými časopisy o automobilech v ložnici nebo v kuchyni nad linkou; na místech, o nichž si
myslí, že je nikdy neobjevíš, a kde jsou všechny věci, jaké velcí chtějí
dělat pokaždé, když se stanou potrhlými a funí v pokoji, do něhož se
zamknou na klíč jako ve filmech s Landou Buzzancou10, a jako o závod dělají všechno proto, aby viděli svlékající se ženy. Úplně se změní
a ječí jako vlci, co už nejsou žádnými rodiči, ale jen vzrušenými
osobami. A já už jsem teď taky takový.

18:29
Každé slovo té dívky mělo ozvěnu, jež ve mně zakletě a opakovaně
zaznívala. Zdálo se mi, že jsem snad kočka vyplašená z nějakého psa,
který neštěká, protože má strach, že mu bude napráskáno, a připadalo
mi, že už jsem přestával rozumět tomu, kdo vlastně jsem, ježto každé
její slovo mě přeměňovalo do jiného zvířete. Cítil jsem se být vinen,
poněvadž jsem jí řekl, že fandím Turínu, takže jsem si připadal stále
menší a menší, až jsem byl jen nedůležitým človíčkem, a chtěl jsem,
aby tam se mnou zůstala napořád, a napořád jsem chtěl zároveň i utéct.
To, co jsem zakoušel, byla láska.
Bylo čtvrt na šest odpoledne a na obloze bylo trochu měsíce i slunka
dohromady.
---

10

Lando (Gerlando) Buzzanca (*1935) - italský herec a zpěvák, velmi obsazovaný.
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18:30
Jednou večer dávali v televizi jeden pořad, v němž říkali, že v životě
jsme všichni herci. Den poté jsem to řekl svému bratranci a ten mi na
to řekl, že je to pravda, protože jakmile za tebou někdo přijde, začneš
být divný a začneš něco předstírat a takovým způsobem i ta druhá
osoba začne s tebou hrát tuto hru.
Takové předstírání je kupříkladu při pohřbu, kde se všichni uvrhnou
do smutku na dvě a půl hodiny a musí chodit potichu kolem rakve,
sednout si do kostela a jít na hřbitov.
Když umřel můj děda, ke konci jsme museli jít na hřbitov všichni.
Pohřbili ho do země a všichni příbuzní jsme se opřeli o hřbitovní
zídku, zatímco ti ostatní nám přicházeli stisknout ruku a jeden za
druhým vyjadřovali svou upřímnou soustrast.
My příbuzní jsme si museli dávat pozor, abychom následně pokaždé
odpověděli s poděkováním, aniž bychom se zadrhli a zachovávali si
stále tu samou tvář, a samozřejmě že já – a vůbec nevím, z jakého
důvodu – jsem si vzpomněl na příběh s kreslenou postavičkou
Tiramolla11, jak umírá ve vesmíru, a potom, co nám tisknuli ruce, jsem
zase myslel na pohřeb Tiramolly, při němž jsou všichni zúčastnění ze
žvýkací hmoty a pláčou takovým roztahovacím způsobem a při tom
se rozpínají mezi vesmírnými hrobkami z meruňkových žvýkaček.

11

Tento komix vyšel v Itálii poprvé v r. 1952 a podle všeho se do Česka vůbec
nedostal. Ústřední postava v něm připomíná natáhnutou pružinu (doslovný
překlad).
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A tak jsem se zničehonic začal zplna hrdla smát, ačkoli byl můj
dědeček mrtev, a nemohl jsem myslet na nic jiného než na mrtvého
Tiramollu.
Načež v polovině potřásání rukama jsem se podíval do tváře mojí máti
a i ona byla celá rudá a chystala se zrovna propuknout v smích, jelikož
se v jejím mechanismu něco zaseklo, takže dvakrát nebo třikrát se
spletla a místo děkování odpověděla na kondolence něco jiného.
Filmové představení pohřbu má zkrátka svoje pravidla.

18.31
Když se dva lidé berou, kněz přednáší pořád ta samá slova a říká, že
v určitém bodě manželství z důvodu smrti jednou skončí.
I tohleto mých rodičů nyní končí a za málo bude úplně po všem.
Mnozí rodiče se poněkud vychýlí z dráhy a taky jsou u konce. Tak je
to i s dětmi.
Má máma mi dala najevo, že je konec. Díval jsem se na ni a cítil, že
tam je, že je tam všechno, ale potom už tam najednou více nebude
a já s mým tátou se budeme dívat v tichosti na televizi každý večer
jako dvě mrtvoly, co poslouchají, kolik jiných ten den zemřelo.
Moje matka se se mnou takto nechtěně rozdělila, řekla mi, že teď
musím být chlap a být silný, a já potichoučku bulel, aby mě nešlo
slyšet a abych byl doopravdy chlap.
Čím seš starší, tím víc se stydíš plakat.
Pokud jdu s tátou do nemocnice, listuju v časopisech o tenise, jsem
zticha, a tak i můj otec a moje máti.
Pak jdu pryč z toho pokoje a zvenku je slyším, jak potichu pláčou.
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Když umíráš, nevíš už, co máš říkat.
Až budeš velký, tak to všechno pochopíš.
EDOARDO BENNATO
--18:32
Ve mně, v nebi slunce a měsíc bojovaly, aby utvořily nekonečné
odpoledne, jež vně jeho úsměv obsazoval veškerý zbývající prostor
kolem mě, a přestože jsem ji ještě neznal a její tvář se uvnitř mě třásla,
všechny stromy byly vlastně lidé, kteří nás špehovali, byli to takoví mí
spoluviníci pozorující tu dívku, co se na mě dívala jako na ufo přistáté
na zem, aby ji mohlo spatřit, a chtělo se mi brečet, i když už jsem měl
dvanáct let, poněvadž jsem nerozuměl tomu, co se mi dělo, dýchaje
pokaždé úplně jinak jako spousta hudebních not, jelikož můj dech ze
mě chtěl vycházet jako stereozvuk celého světa, kterýžto se stal
pojednou tak maličkým! Mizeli i námořníci, půda a zem byly jen
nepatrným bodem, kde se v tom okamžiku soustředil veškerý strach,
a já se musel vrátit do školy, abych v oné nicotě zaslechl zabouchání
na dveře do třídy v té prázdné galaxii, aby mě zastavila a zeptala se, co
tam jako dělám.
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18:33
A vzdálený hluk z lunaparku, ta muzika, co pocházela z autodromu,
se strhávala ze všech jeho částí, schovávala se mezi stromy, ulpívala na
listech a moc moc chtěla zůstat a dočkat se, až nastane večer a zažehne
počínající malinká světýlka v očích Marie.

18:34
Ona byla jako dívka z budoucnosti, jaká přichází zcela záhy,
a budoucnost byla místem, kde nikdo nemá strach z toho, co se musí
stát během dvou sekund, zítra, v pondělí, úterý, středu, ve čtvrtek,
v pátek nebo sobotu a neděli a potom od znova.
Budoucnost bývaly černé dny, jež se zabarvovaly světlem z palety
nejbarevnějšího světla a kdy si všichni hráli, aniž by se kdy unavili,
protože všechnu svoji minulost měli smazanou, prostě taková oslava,
co začne a nikdy neskončí.

18:35
Já jsem lehce ucouvnul; cítil jsem, jak moje srdce převelice silně
bušilo. Smazat tak ten strach, který na mě šel pokaždé, když jsem si
musel udělat úkoly a vždycky když jsem musel mluvit s někým jen
proto, že jsem musel.
Tvář, jaká tu byla, nebyla příliš odlišná od jejích očí. Maria.
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18:36
Ona zůstala stát a věděla, že v tuto chvíli se každá věc zrovna proměňuje, a to, na co jsem myslel, byla láska.
Konec, jaký neočekáváš, ti přijde říct, že nikdy žádný konec nebude.
Vzduch byl pro dýchání naprosto skvělý.
Bylo to, jako když mě maminka jako malého objímala, já u toho
podýchával a cítil jsem vůni její kůže. Býval to můj dům s polibky.

18:37
Cítil jsem, jako by na mě leželo několik století. Bylo to, jako bych žil
již více tisíciletí. Bylo to, jako by mi moje buňky napovídaly jisté věci.
Možná, že už jsem nerozuměl ničemu.
Pokud něčemu rozumíš, zpravidla je toho málo.
Z tohodle důvodu už nikdy nechci jít do školy.
Protože ve škole musíš pořád jenom něčemu rozumět.
--18:38
Dnes je 12. července 1985 a já slavím třináct let. Z okna vidím věci,
jaké se dějou, a jsou to ty, jako když jsem byl dítě, tak jsem si myslel,
že v komíně z jednoho domu před náma byl nějaký muž, co
pokřikoval, a tak jsem se jednou zeptal mojí mámy, jestli před naším
domem náhodou nebyl na střeše onen křičící muž, a ona mi
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odpověděla, že ne, že takoví muži nechodí na domy, aby vykřikovali,
avšak já jsem si stejně myslel, že to není pravda, protože jsem ve
výběru Readers´s Digest četl, že jeden slavný moderátor se zbláznil
a potom pokaždé chodil na střechu pořvávat, a že na světě většina věcí,
co se dějou, nejsou vůbec normální, poněvadž v televizi není možné
vidět normálního skoro nikoho.
Společná věc všech dospělých je ta, že se neumějí moc smát, snad jen
někdy, když vyhraje Itálie ve fotbalu, tak jsou najednou jak na trní.
V osmnácti letech musíš být moc vážný, protože pokud řídíš auto
a před tebou je železniční závora, tak jestliže se směješ jako blázen,
přinejmenším tu závoru projedeš. Anebo jestli máš dítě, nemůžeš jít
ven, abys zvonil na zvonky, poněvadž zatímco bys utíkal, aby tě
nechytli, tak pokud máš dvouměsíční dítě na rukách, spadneš a majitel
domovního zvonku tě tam nachytá.
Já si představuji, že když byli mí rodiče mnohem menší, byli taky
méně vážní a vyprávěli si například vtipy.
Jeden vtip, který znám, je ten o přízraku taveného sýra. Jsou jeden
Ital, Němec a Francouz, co se jdou na noc ubytovat do jednoho
hotelu. Recepční jim říká, že vše je v naprostém pořádku, ale aby si
dávali pozor, ježto o půlnoci přichází přízrak taveného sýra. Právě
v tomhle bodě si asi dospělý pomyslí, že takový vtip je trapný,
poněvadž moc dobře ví, že žádné podobné fantazma neexistuje. Jenže
o půlnoci se opravdu tahleta vidina zjeví v pokoji Francouze a říká
pozor, já jsem ten sýrový přízrak, načež se Francouz schová pod
postel, a stejně tak o té samé půlnoci sejde zjevení k Němci a říká mu
bacha, jsem přízrak taveného sýra, a Němec vyskočí z balkónu, jenže
jakmile se ten stejný přelud zjeví o půlnoci Italovi, ten mu řekne: a já
si tě namažu na housku!
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Anebo když má jedna babička vnučku a v den jejích narozenin jí říká
slavíš šest let, tak tě obdaruji žlutým balónkem, a vnučka se jí ptá ale
proč zrovna žlutý míček, a babi odpoví, že příští rok jí to vysvětlí,
a rok nato den, kdy má vnučka sedmé narozeniny, babička si ji zavolá
a říká jí, že jí dá jeden dárek, dám ti žlutý míč, a děťátko se jí ptá už
zase a proč, a babička zase vysvětluje, že příští rok to pochopí, jenže
další rok v den narozenin holčičky, když má osm let, jí babička opět
věnuje ten stejný žlutý balónek a že protentokrát už příští rok jí
prozradí účel toho dárečku, takže až dívenka oslavuje devět let, bába
jí dá zase jenom ten žlutý míček a slibuje, že až jí bude jedenáct, tak
jí všechno řekne, avšak při jedenáctých narozeninách si ji babička
znovu zavolá a nejinak jí dá zase to samé a že jí to vysvětlí až ve
dvanácti, jenže ve dvanácti se opakuje ta stejná scéna, ten stejný balón
a stejný příslib, že příští rok se dítě určitě dozví vše, avšak rok poté je
babka hrozně nemocná, všichni příbuzní jsou u její postele a v den
vnuččiných narozenin je na tom babička moc špatně a skoro umírá,
přesto si vnučku zavolá a poví jí pojď sem holčičko moje zlatá, babička
ti chce darovat žlutý míček a chce tě naposledy slyšet, a vnučka jí
odvětí, ano babi, ale prosím, moc tě prosím, vysvětli mi tu věc s těmi
žlutými balónky, které již od šesti let poctivě shromažďuji, a babička
jí na to řekne máš pravdu, můj pokládku, podívej, ty balónky, povídá
se zcela třesoucím se hlasem, tyhle balónky slouží na... a umře.
Jiný vtip je o tom, jak jde jeden muž po ulici, naproti potkává jednu
dívku a řekne jí ahoj. Tenhle je ten, co se mi líbí nejvíc. Tohle je tak
trochu vtip naruby, jelikož tkví v tom, že ten, kdo ho poslouchá,
netrpělivě čeká, jak to bude probíhat, prozatímco to nijak
nepokračuje a nic se nestane. Vyprávěl mi ho Mauro, brácha od
jednoho mýho kamaráda, což byl první z mých kámošů, kdo se oženil,
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a to, co na tom bylo zvláštní, je, že to byl jistý druh zrady pro nás pro
všechny. On byl hlavou celého našeho zemského basketbalového
klubu z oratoria, byl jako jediný z nás o deset let starší a bylo to, jako
by se to dělo odjinud, když nás slyšel, jak jsme zvonili večer na jejich
zvonek, zatímco on pojídal vývar se svou manželkou a byl pro to na
nás naštvaný, když jsme pak utíkali.
Teď už od pirátů víš,
co můžeš očekávat,
tohle je tvá skutečná výsada,
a tak se nás nezříkej.
EDOARDO BENNATO
--18:39
Jmenuju se Maria, řekla mi způsobem, až jsem slyšel bít všechna ta
písmenka uvnitř sebe, a proto jsem jí řekl
M
jako moře
A
jako atmosféra12
R
jako rockrokodýl
I
jako Island13
A
jako Andenna, jako ten moderátor vysílání pořadu o ceny La
bustarella14, a styděl jsem se, protože jsem ve skutečnosti koktal.
12

V originále aria, tedy vzduch nebo taky tvář či vzhled.
V originále isola, což znamená ostrov.
14
V sedmdesátých letech v Itálii oblíbený televizní pořad, něco jako obdoba české
Miss.
13
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Rokokoco? Zeptala se mě.
Rockrokodýl, odvětil jsem jí, tak jako v písničce od Bennata, když se
znenadání připlíží krokodýl a nařizuje čas.
Krokodýl, co seřizuje hodinky, opakovala Maria a smála se.

18:40
Když jsem byl malý, v mé zemi jsme všichni doufali, že se staneme
Bennatem.
Prvně, kdy jsem ho viděl, to byl večerní přenos, čekal jsem, až přijdou
naši, moje teta právě připravovala něco k jídlu a najednou se v televizi
objevil nějaký vyčerpanec s kytarou, s tmavými brýlemi a kšticí jako
šílenec, zvláštní druh výstroje na jeho hřbetě se počal rozeznívat a já
jsem z toho byl úplně nadšený, zdál se mi vážně docela u vytržení a
zpíval píseň, ve které všichni zrovna staví babylónskou věž a z celé té
babylónské věže se stal naprostý bordel, no brnkal na tu kytaru prostě
jako bůh.
A když mi bylo osm, složil písničku Kočka a liška a všichni jsme ji
zpívali.
Na té desce byl Bennato převlečený za zaměstnance uprostřed velké
továrny, kde pracoval sezením u psacího stolu, a díval se jakoby ven
z přebalu desky a měl tvář, která připomínala dítě, co chtělo utéct z
jeslí, aby se zbavilo péče jeptišek majitelů jeho společnosti.
Já bych teda nikdy nechtěl skončit v žádné firmě.
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Potom tam byly fotky s Bennatem a s vílou, mluvícím cvrčkem,
Bennatem, jak sedí na zemi s kytarou, Bennato s četníky, s Ohňojedem15, dalšími hudebníky a pak taky sám.
Při karnevalu jsme se vozili přívěsy taženými traktory, byl tam rovněž
vládní vůz s Andreottim a další zamaskovaný za Rafany s čepicí jako
měl Strýček Skrblík, odkud vyhazovali falešné peníze, které padaly na
zem mezi lidi, a byly tam též všechny děti převlečené za kočky a lišky
a hlasitá muzika a tak rychlá, ale kams běžel, kams šel, jaké jsi to měl
štěstí, žes narazil zrovna na nás, tedy jako na specializovanou firmu,
sepíšeš s námi smlouvu a uvidíš, že nebudeš litovat.
Jednoho dne jsem šel do domu svého kamaráda Andrey, on byl
v pokoji zavřený s magneťákem puštěným úplně naplno, jeho máma
mi otevřela dveře, naznačila přitisknutím ukazováčku na rty, abych
byl zticha, ukázala mi, abych ji následoval, a šli jsme na chodbu, načež
pomalounku otevřela dveře od Andreova pokoje, a ten tam byl s velkými slunečními brýlemi od svý mámy a hrál na koště uprostřed
místnosti, prostě si hrál na Bennata.
Já jsem si totiž taky půjčoval lak na vlasy od mojí máti, sloužící mi
jako mikrofon, a přibližoval jsem se k oknu a zpíval Bennatovy
písničky.
Jednou mě můj táta přistihnul nebo lépe řečeno jsem otevřel oči,
zmítal jsem v rukou tím lakem a při tom jsem křičel, že on je kočka
a já liška a že jsme ve společnosti, jíž nemůžeš důvěřovat, že nejseš
schopnej odhadnout, že je to skutečná věc neztratit příležitost a že pak
15

Ohňojed je jedna z postaviček v pohádkové knížce Pinocchio.
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jí nebudeš litovat, protože se nestává každý den, abys měl k dispozici
dva poradce nebo dva manažery, kteří pro tebe pracují ve čtyřech, la
la la la la lá, a najednou jsem spatřil, že on, můj táta, tam celou dobu
stál a pozoroval mě a ani nevím, jak to bylo dlouho, ale zřejmě si
myslel, že jsem šťastný, i když celý zrudnul, díval se na mě plný
pohrdání, vyškubnul mi z rukou ten lak a odešel odtamtud jako
krokodýl, co se chystá zaútočit, poněvadž zprzňuji Bennata, který
pokud by si to představil, byl by raději, kdybych se vůbec nikdy
nenarodil.
--18:41
Tak krokodýl, co seřizuje hodinky, nepřestávala opakovat Maria.
A při tom nechala kroužit pytlíkem s kaštany.
Ano, odpověděl jsem jí, protože čas je jako krokodýl, co požírá lidi,
jakmile se stanou dospělými.
Ona mi na to řekla, že říkám samé hlouposti a že krokodýl žere jenom
děti, které se nechtějí stát dospělými.
A já jí zase na to pověděl, že velcí jsou jenom děti, co se nepovedly.
A ona na to, že jsem snoplák.
A já zase, že usmrkanec je jeden cyklista, kterého jsem znal, zkrátka
jeden človíček, jehož jsem zahlédl v jednom obchodě, jak nechal
bicykl venku a vstoupil dovnitř s obloženou houskou v ruce,
a mezitímco hovořil s majitelem obchodu, stekla mu jistá záležitost
z nosu na tu housku a on si toho vůbec nevšiml, ale měl to jídlo plné
hlenu.
Načež se ona dala do smíchu a já jsem se díval na její bělostné zuby
a na tvář, jež připomínala tu od Clio Goldsmith.
65

Cítil jsem, že existuje. Energie.
Že věci se zrovna proměňovaly a byli jsme jako uvnitř magického
kruhu malinko začarovaném, jakýžto nás nechal cítit se blízkými tak
velmi vzácně a zároveň by mohl jednoduše vše rozbít a rozdělit
navždy v té dokonalé chvilce. Nevěděl jsem vážně, co se stane, já ne.
18:42
Moje matka umírá, řekl jsem jí z bezprostřední blízkosti.
Nevím, proč jsem to udělal.
S nikým jsem o tom nemluvil.
Ten hlas ve mně explodoval.
Ona se ke mně tiše přiblížila.
Její oči byly veliké a v ten moment jsem nerozuměl slovům, jaká jsem
vyřkl; byla vzdálená spolu se všemi těmi, která budu říkat dál.
S těmi, jaká jsem nikdy nepovídal.
Ta slůvka byla tajemná.
Vzala mě za ruce.
Podívala se na mě.
Byla to jen vteřina.
Bylo to, jako bych naprosto uklouzl dozadu.
V čase, který jsem ztratil.
Zaslechl jsem šumění moře na svahu, tepot krve v uších, své tělo, co
tu bylo, a taky kolotoče a domy.
Nezměrný klid.
Takže jsem se cítil jako můj otec, jak mě ten večer obejmul a pak jsme
nemluvili. Jako by se celý svět rozpustil.
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Nebylo tedy co říci.
Cítil jsem tlukot srdce Marie v jejích rukou, které mě tiskly.
Její kůže zadržovala minuty a roky, které musí přijít. Já už ale vůbec
nevěděl, kdo jsem. Nevěděl jsem ani, kdo je ona, byl tu šum toho
moře, který se stával doopravdy čím dál silnější, a bušení mého srdce,
jež se tisklo proti ní, zatímco jsem ji objímal, a byl jsem tak malý, byl
jsem jen malý bod, co se vrací zpátky a pak se vrátí znovu, stále menší
a menší, a při tom to hučení od moře – je stále silnější a všeobjímající;
racci se ponořovali z útesů do vln, ticho zesilovalo, uvnitř vody
mořské houby staré milióny let, ticha bez konce a všude kolem povyk
planet a hvězd; plakal jsem a cítil jsem uvnitř narůstat smysl toho
veškerého vzdáleného, kde jsem nikdy nebyl, a to ticho, ticho krve.
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Třetí věc
První polibek, 1987
12
Já jsem častokrát cítil, že Silvia byla tak sama, že její mlčenlivost byla
silnější než ostatní řádění ve třídě. Křik třídy končíval v podkresu,
mlčení vycházelo z našich myšlenek a bylo to všeobecné utrpení.
To ticho jsem znal dost dobře, poněvadž ze školy to byla jediná
opravdová věc, i když se mi nikdy nepodařilo najít v něm důvěru
a dělalo mi zle.
V té třídě jsme byli jakoby zavěšení ve vzduchu jako tiché přihlouplé
balónky. Známka ze školy rozhodovala o tom, že pokud jsi měl být
uprostřed toho vzduchu, musel jsi buď vystoupat anebo spadnout.
Od čtyř do pěti jsi padal.
O půl šesté jsi zase padal.
Vypočítával sis od čtyř do pěti takový příběh, že od pěti do šesti je
matematika stejná jako zřícení.
V osm už jsi lítal úplně.
A pak ses roztříštil násilím o zem, když bylo o čtyři méně.
Tento třesk dělával velký hluk.
A tak jsi tím dopadáváním na zem cítil hukot všech těch let, které
přijdou, až skončíš v nějaký firmě.
A to, co se ti stává v noci, když máš patnáct let a nedaří se ti usnout.
Cítíš rozléhání měsíců a dnů a víc uvnitř ještě hodiny. Noříš se do
vody jako potápěč v oceánu záležitostí, které se musí stát.
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Je to, jako když v osmnácti letech v autoškole řídíš vůz, co se nemůže
rozjet, sešlápneš plyn a spojku a motor vydá takový zvláštní zvuk, jako
by ti připomínal, že nyní není chvíle pro start. Pokud se do něj
zaposloucháš, vyšle ti nazpátek velmi nízký a pravidelný tón jako
bušení srdce nebo jako neustálá povinnost.
Já na vlastní oči viděl tlukot srdce v nemocnici, když tam byl můj děda
hospitalizovaný a ležel v posteli po boku s jistou obrazovkou, co
ukazovala jeho rytmus bušení srdce. Byl to bodík, který se hýbal
a kreslil takové křivky, jaké jsem dělával na základní škole.
Můj dědeček byl osobou, jakou jsem měl nejraději. Rozesmíval mě
vymýšlením absurdních historek neřešitelných matematických problémů, jako například kolik váží půlka smažené mouchy plus jeptiška
s bolavým uchem mínus rozbitý vlak a další podobné věci.
Když jsem potřeboval s někým mluvit, mohl jsem se na něj
spolehnout. Díval se na mě, nic neříkal, ale já věděl, že mi rozuměl.
Jakmile umřel, seděl jsem vedle.
Měl na sobě všemožné trubičky a už dýchal špatně.
V určitém bodě na té obrazovce křivky vymizely, bod se maloval jen
rovně, takže šlo vlastně o normální linku.
Rozsvítila se červená lampička a můj děda měl stejnou nehybnou tvář
jako dříve s tím rozdílem, že byl mrtvý. Poznal jsem to kvůli té lampě
a od tlukotu srdce, co se stal jen stále stejným obtěžujícím pískotem.
Takže přišly sestřičky a řekly, že už se nedá nic dělat.
Po nějaké minutě tu obrazovku vyply.
S jejím vypnutím nasála všechno světlo do jediného bodu, který pak
vymizel, a celá její plocha zčernala a znehybněla.
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Já se na tu obrazovku díval dál a doufal, že se znovu sama zapne
i s křivkami a dalším zbytkem, s bušením srdce mého dědouška. Smrt,
jež byla jen druhem srovnání mezi zapnutou a vypnutou obrazovkou
v nemocnici.
Jak jsem vycházel, byl to nesnesitelný pocit prázdnoty, s níž byla
spojena myšlenka na všechna místa, kde můj děda byl nebo mohl jít,
také stůl, kde jedl, vzadu v blízkosti televize, bez něj.
Po léta můj dědeček nechával všechno na svém místě tak, jak bylo, ve
skříňce v koupelně jako v malinkém muzeu, plném věcí, které by si
nikdo nikdy víc nevzal a ani si jich nevšimnul.
Kupříkladu taková brilantina Linetti. Já jsem si týden po jeho smrti
přiložil ten flakónek k uchu, jak se to dělá s mušlemi, prostě to byla
taková stupidní hra, abych zkusil, jestli náhodou neuslyším tlukot
srdce v narůstajícím prázdnu, co jsem uvnitř cítil během základky, na
střední a pak v dalších letech na klasickém vyšším gymnáziu ve
Varese, co se odehrála tak překotně.

Čas běží pro všechny stejně, víš
nikdo ho nedokáže vrátit zpět
ani my
MAX PEZZALI16

16

Nar. 1967, populární italský písničkář, spisovatel a televizní moderátor.
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--Zlaté časy velkého Realu
Roky Happy Days a Ralpha Malpha
Roky nezměrných doprovodů
Léta v motorce vždy jen ve dvou
Roky toho, jak krásné byly všechny filmy
Roky Roye Rogerse a džín
Roky toho, jak jsi dělal cokoli
Roky našeho klidného jsme zde
MAX PEZZALI
11
Za deset osm se již sklápěl most vyššího gymnázia, vojsko nahrnuté
na náměstíčku uvnitř chodeb se rozhýbalo a protichůdné houfy
vstupovaly pod dozorem apulského strážného školníka mezi křikem
wild boys, wild boys!
Byl to první den, co jsem přešel odchodem z předchozí školy, a bylo
to tohle divadlo, kdy jsem viděl katolíky, panináry17, fašisty,
komunisty, darkisty, tedy všechny dohromady za zvuku zvonku
z bledě modrých rozhlasů v osm hodin deset minut toho rána
v zavřených třídách uprostřed osmdesátých let, abychom se naučili

17

Toto mládežnické hnutí z osmdesátých let vzniklo v Miláně na základě
anglického hitu Paninaro od Pet Shop Boys a projevovalo se zejména v módě a stylu
života.
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aorist či optativ, a já si připadal jako ostrov, který ohrožoval jiné,
a všichni byli proti všem.
Byli tam křesťané ve fádních vestičkách s upnutým límečkem.
Pravidelně se objevovali modlíce se a držíce růženec v rukách, běhali
úplně všude ve žlutých bundičkách a z oratoria tě zastavovali na
schodech, aby ti sdělili, že i ty máš mezi nimi své místo, no prostě
pořád dokolečka to opakovali.
Ti křesťané na tebe vyčkávali na konci lekcí, aby ti dali knížky a aby
ti řekli, že U2 byli také křesťané stejně jako všechny ostatní skupiny
a že byli informováni o satanistech, kteří se mýlili, a aby ti dali najevo
štěstí, nabízeli ti zadarmo taková setkání, kde s finální modlitbou
udělali kruh a koncert, v němž byl místo nějaké rockstar kněz s tmavými brýlemi, co zhluboka dýchal a přednášel o jejich idolovi, donu
Giussanim18.
Já jsem jednou hned zpočátku podlehl, chtěl jsem všemu porozumět,
a tak jsem s těma křesťanama šel, abych spatřil onen kruh. A křesťané
tam zpívali a pořád se chechtali a taky já, abych nedal najevo rozpaky,
jaké jsem uvnitř cítil, aby mě nedonutili k nim napořád docházet,
a abych se nestal křesťanem, předstíral jsem, že jsem šťastný. Po
skončení jsem se vracel domů, vypil jsem půl flašky whisky a neustále
jsem si říkal, že takhle „šťastný“ bych nechtěl být nikdy.
Bývaly tam ucelené houfy fašistů, uzavřené, nedůvěřivé i agresivní,
a v jednom kuse nalepené na místě menšího zástupu levicových
18

Řeč je zde o Luigim Giussanim (1922–2005), zakladateli hnutí Comunione
e Liberazione, o němž je tu v rámci křesťanské konotace pojednáváno.
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milicí, s nimiž se sráželi v manifestacích, přícházeli v jejich typicky
černých bundách a kalhotech, děvčata v bomberech zdravila po
římsku a urážela tě nadáváním do partyzánů nebo ještě hůř, třeba do
Židů.
Jejich idolem byl jeden dvaadvacátník, co se jmenoval Gianni a rozbil
jistou vitrínu hlavou, aby si vzal pár džínsů. Jejich pokřik v bitvě zněl
„jen zbabělec utíká a i my jsme důkazem šťastného života ve světě
mrtvých“.
Fašisti se setkávali v sídle Národní mládežnické fronty, kde působili
i staří militanti Sociálního hnutí, kteří organizovali setkání pro varežské oddíly19, známé kvůli odbytu heroinu.
Bývali tam ledově chladní a temní panináři v pomerančově
oranžových a žlutých bundách Moncler rozmazlováni časem, což
představovali v pohybu plíživých kroků z motorek do barů a přebujelými boty od značky Timberland nebo s dívkami v košilkách od
Naj Oleari a kabelkami přes rameno Mandarina Duck.
Já jsem se jednou bavil s jednou paninářkou, jmenovala se Giusi a měla
blonďaté vlasy s růžovou stuhou jako barbie. V určitém bodě se její
obličej proměnil, pocítil jsem chlad, ona v tichosti ustoupila, zeptal
jsem se jí, co se děje, a ona mi řekla, že nic, ale jen že nemluví s někým,
kdo má boty za deset tisíc lir, a odešla pryč; já jsem stál opřený
o prázdný presovar a zůstal tam koukat po teniskách.

19

Dosud neexistující označení přídavného jména nebo pro obyvatele obce
odvozených od města Varese, odkud pochází i autor a o němž je tu na vícero
místech i v souvislosti s hrdinou románu řeč. Je otázkou, nakolik je dílo Alda
Noveho autobiografické.
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Bývávali tam darkisti nebo new romantici oblečení v bílém, silně
nalíčení, a sedávali v izolovaných skupinkách na schodech ke škole,
vyměňovali si fráze od Iana Curtise20 napsané fixem na stránkách
diářů, téměř všichni říkali, že se o politiku nezajímají, a podle
okolností se měli buď za pravicové, nebo levicové anarchisty.
Byli tam příznivci metalu s přívěsky na řetízcích, vlasy měli
rozcuchané a hodně dlouhé, byli s tetováním a motorkami s nálepkami Black Sabbath.
Bývaly tam skupinky komunistů, obzvláště tvořené studenty z posledního ročníku, a i oni působili vzdáleně, jako by přišli z jiného světa,
a používali jazyk, jehož únavnosti jsem nerozuměl, páč je dělal staré
a překonané.
Vzpomínám si na tuhle větu napsanou zeleně zvenku auly, kde se
vyučovalo anglicky, a bylo tam napsáno: „Láska nás znovu rozdělí.“
Byla tam Silvia ve druhé lavici a nebyla ani křesťanka, ani paninářka,
ani fašistka, ani komunistka, ani darkistka a ani new romantička.
Silvia měla černé oči.
Já jsem si nikdy s žádnou holkou ven nevyšel.
---

20

Ian Kevin Curtis (1956–1980) – frontman kapely Joy Division, ovlivněn beatníky
a jinými rockery, a stejně jako jeho následovatelka, anglická dramatička Sarah Kane,
spáchal sebevraždu oběšením.
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10
Silvia byla nejkrásnější holka na světě a z mé školy nebo aspoň ze třídy,
a bezpochyby nejhezčí věc, jakou se mi dařilo pozorovat během úkolu
z řečtiny, byla ta, když profesorka urovnávala lavice snažíc se potlačit
jakoukoli strategii, kterou jsme vyvinuli pro naše spárování. A protože
se nám dařilo vyhnout se jejím naschválům, předávali jsme si před
jejím zrakem pera, v nichž bylo správné řešení úlohy napsané
malinkatě hrotem tužky, a čekal jsem, až dorazí to pero ke mně, a při
tom se kochal pohledem na Silvii.
Silvia měla tmavé oči, jako když se za léta obloha zničehonic stane
černou, na okamžik hustě prší a ty se díváš z okna na odpoledne, které
se promění v noc. Tak je to nádherné, že máš téměř strach a nemůžeš
se dívat na střechy domů blízko tvého domova, co mizí ve tmě nořící
se dolů po ulici. Tak jako oči Silvie, když vrazí do třídy a položí
aktovku blízko židle. Vidím ji, jak se dívá.
A Silvia, zatímco učitel náboženství vysvětloval schopnosti svatého
Ducha, dělala ze žvýkačky velké bubliny jako sestra Loretty Goggi
v reklamě na poslední stránce Alana Forda21, nechala je prasknout
a profesor vyvalil oči, přičemž pokračoval v přednášce o letnicích.
Silvia měla úsměv jako ulice mé vesničky. Jedné neděle, kdy jsem byl
šťastný, poslouchal jsem Battiata22 celý den a ještě než jsme šli do
pizzerie s mými rodiči, neustával jsem v běhu po těch ulicích
21

italský měsíční komix o tajných agentech s prvním vydáním v květnu 1969.
Franco Battiato (1945-2021) – jeden z nejvlivnějších italských písničkářů,
hudebních skladatelů a režisérů, proraziv nejdříve mimo jiné coby představitel
protestní tvorby.
22
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a náměstí. Byly hrozně velké, jak jsem je nikdy neviděl, a já chtěl dál
běžet jako šílenec a dát sbohem pizzerii, sbohem všem, jsem teď
a tady, jsem zde.
Ta Silvia byla jedinečná a jako já pocházela z provincie, tudíž brzo
ráno počínala svoji cestu napříč kultuře absolutního zoufalství, aby
poslouchala v autobuse rádio a v něm Bílou vlajku od Battiata, Der
Komissara od Falca, Vamos a la Playa od bratrů Righeirů a Felicità od
Rominy Power a Al Bana.
Silvia seděla sama v předposlední lavici, kam si donesla z domu
nádobku vody, v níž plavaly žábronožky, a opakovala, že čekala, aby
viděla, jak rostou. Ty žábronožky prodávali v takových sáčcích
v reklamách z komixu “Diabolik” společně s tekutinou, co uměla
zvětšit brýle doktora Alta, a s rentgenovými paprsky, s nimiž se dalo
vidět přes zdi, a byla tam taková ilustrace vajíček žábronožek se
spoustou malých zárodků, které plavaly v akváriu s úsměvem na tváři
a hlavičkami ve tvaru ryb s chlupatými ploutvemi. Jakmile profesoři
zašli ke konci tříd a ptali se jí, proč má báň s vodou jinak prázdnou,
odpovídala, že co nevidět se vylíhnou žábronožky.
Silvia si brávala přiléhavé oblečení značky Upim a dělávala výpravy
spolu se dvěma dalšími kamarádkami ze třídy do obchodu s oblečením
Uba, kde si vzaly čtyři nebo pět kousků konfekce a šly si je zkusit do
kabinky, odkud vycházely, aby vrátily všechny na místo až na jeden,
který si pod své šaty oblékly jako ukradený.
A Silvia, pokud nám profesorka latiny řekla mládeži zapomeňte na
všechno, co jsem vám doposud řekla, protože jsem všechno spletla, se
začala smát způsobem, který jsem nazýval velký pomeranč, protože se
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mi rovněž chtělo hrozně smát tak jako jednou, kdy jsme jako děti
pocákaly listonoše na ulici pomerančovým džusem umístěným do
jeho bot a rychle jsme utíkali, aby nás neviděl.
Silvia zničehonic měnila výraz, od naprosté radosti se dělala vážnou
a záhadnou, snášela se tma a ona tě nechávala samotného přemýšlet
nad tajemstvími jejího života s představou, jak dává na odiv své
upnuté azurové tričko.
Silvia přicházela do školy s křížovkami a říkala nahlas ten, co vyzdobil
Ammannatiho kapli nebo kdo napsal Spaccanapoli23 ve chvíli, kdy byla
třída jako vesmírná loď předtím, než začalo zkoušení z matiky, když
se všichni snažili najít vhodnou chvíli, aby se zeptali, jestli nemůžou
jít na záchod, ještě než byl záměr toho zkoušení zcela vyjádřen
profesorkou, která celá nesvá dumala dívajíc se po okolí a užívala si
hrozící pohromy, a kdy ještě byla nějaká naděje zavčas se vypařit.
Silvia ti vyprávěla zapáleně o knihách, jaké v životě nečetla, jako
například když jednou vysvětlovala půl hodiny Muže bez vlastností od
Musila a říkala, že to byl příběh o jednom úředníkovi, co vyhrál sázku
ve fotbale a jel se bavit na jeden ostrov v Pacifiku, kde byl sveden
jednou pochybnou za účelem sňatku, aby mohla zdědit všechny jeho
peníze, a proto ho jeho přátelé, až se vrátil do svého domu ve Francii,
nazývali mužem bez vlastností.

23

Známá ulice rozdělující Neapol, jinak je zde myšlena kniha z r. 1947, jejímž
autorem je Domenico Rea (1921–1994), působící právě v tomto městě.
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A Silvia taky povídala, že kdyby byla znala Leopardiho, věděla by, jak
by ho učinila méně nešťastným, poněvadž by mu vyprávěla řadu
vtipných historek, ale zavčas by s tím v jistém bodě přestala, aby ho
mohla nechat v nutné depresi pro napsání Nekonečna.
Silvia si však často pletla konjunktiv a abych řekl pravdu, říkala
vlastně, že pokud pozná Leopardiho, bude vědět, jak ho učinit
šťastným tím, že mu bude vyprávět řadu vtipných historek.
Pokaždé, když nějakou takovou historku vyprávěla, jsem měl chuť
postavit jí chatu pomocí návodu, který mi darovali coby dítěti, ale
nikdy jsem ho nečetl, a moc by se mi líbilo udělat jich čtyři nebo pět
a bydlet tam s ní na nějaký ten čas v té, která by se jí líbila nejvíc,
abych jí mohl celé odpoledne poslouchat a u toho se smát nebo
žertovat.
Vždy, když jsme se na sebe se Silvií dívali, byly to pohledy, co mi
braly dech; musel jsem předstírat, že se místo toho dívám na týdenní
rozvrh do diáře.
Jednoho dne jsme se se Silvií bavili o televizi a ona mi řekla, že se jí
moc líbí věděckofantastické filmy, a já jí na to řek, že zrovna vyjde
film s Davidem Bowiem, kde je hlavním trpaslíkem, a ona se zeptala,
jestli to je něco jako Nekonečný příběh; já jí odpověděl, že jo –
víceméně se mi totiž zdálo, že určitě, a navíc to byl jistě David Bowie,
kdo kráčel po stěnách zdí vzhůru nohama.
Jenže Silvia na to, že to není film sci-fi, a položila mi otázku, jestlipak
by se mi jednou líbilo s ní na něj jít a vidět ho, takže jsem celý
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zčervenal a dodal eh, ale zbývá nejméně patnáct dnů do doby, než
půjde do kin.
Silvia zareagovala, že za patnáct dní tedy půjdeme na premiéru.
--9
A tak jsem po patnáct dní vyloženě čekal, až mi Silvia něco řekne ve
třídě, odpoledne jsem se vrátil domů, jedl obloženou housku a chodil
tam a zpátky před televizí a hlídal jak telku, tak telefon. V bedně byl
Frizzi, který si pohrával s krabicemi plnými roztodivných věcí,
a podle odpovědí sis z nich vybíral a sčítal jsi mezi nimi jejich obsah.
Pak jsem kanály přepínal, čekal, až v sedm začnou Happy Days, trochu
jsem se učil, čekal, jestli nezazvoní telefon, díval se na hodiny, co
utíkaly a ubíjely mě po hodinách i minutách, zatímco já zíral jako
zrcadlo, které zradilo moje očekávání a znovu mě vrhlo do nelítostné
reality.
Jednoho večera v úterý dávali v sedm dvacet Ralpha Malpha a Rickyho Cunninghama, kteří se vyšplhali na zeď poslední den ve škole a
snažili se nepozorovaně vstoupit do převlékacích kabinek roztleskávaček.
A ten večer zazvonil telefon.
Vzal jsem sluchátko, zadržel jsem dech a doufal celým srdcem, že to
bude ona. Měl jsem malinko strach.
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A byla to ona.
Řekla mi ahoj, měla jsem chuť s tebou trošku pohovořit, protože se
cítím sama, nebo jsem spíš měla chuť si s někým promluvit a
Já měl z toho úzkostné stavy, začal jsem překotně žvatlat a zeptal se jí,
co si myslí o seriálu Happy Days a kdo je jí podle ní nejsympatičtější.
Chvíli vyčkávala a poté mi odpověděla, že jednou se velmi smála,
protože Fonzie byl v noci uprostřed nějakého lesa, kde byl hlasitý
randál pocházející ze zvuků divokých zvířat. Proto Fonzie zařval
zplna hrdla ticho a najednou se v buši rozhostil absolutní klid.
Zvuk slabik ze slova „hla-si-tý“ se mi v uších dokola rozezníval, bylo
to vůbec poprvé, co mi Silvia zavolala, a její slova mě zcela zasáhla,
přičemž jsem zřetelně slyšel, jak po jedné neuspořádaně burácely mezi
„hla“ a „si“ a byl to okamžik napětí, taková cestička plná otázek jako
podivné zkoušení zrušené poslední slabikou „tý“, co se po nich zjevila
trochu pokulhávajíc, a na konci výbuch ve slově „randál“ jako od
automobilu, který musí na ulici prudce zabrzdit, načež spustí klakson,
protože zrovna vycházíš ty a doprovázíš Silvii do kina.
Takže jsem si všimnul, že jsem byl po několik sekund zticha, aniž
bych cokoli řekl, protože tón jejích slov mě potopil do prázdného
domu a to všechno se barevně odráželo v jejích vokálech a souhláskách tak jako v reklamě na Smarties, kde měl spoustu let předtím
každý dopis jinou barvu, proto skákal do různých světů tu červeného,
tu žlutého, zeleného nebo hnědého odstínu.
Silviina slova se nenadále řehtala, já držel pevně sluchátko, slyšel jsem
její dech i hlas zdálky jako od Ricky Cunningham a byly to rozpaky
a tenze, jež z telefonu vycházely ven po tunách. Představoval jsem si
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Silvii celou rudou v nějakém pokoji osvětleném žlutě pouličním
osvětlením, které vstupovalo v tom divném létě do oken jejího domu,
kde bydlela, v městečku, na jaké jsem si nepamatoval.
Už jsem nevěděl, co víc jí mám říct, tak jsem se jí zeptal, jestli má ráda
Smarties, a ona na to, že neví, co to je, takže jsem jí řekl, že není
možné, aby neznala Smarties, protože všichni tyhle lentilky jedí, jenže
jsem toho hned litoval a tak jsem se opravil a pověděl, že je vlastně
hodně lidí, co znají rozmanité druhy sladkostí a bonbónů, ale mezi
nimiž jen Smarties mimo ostatní mají všechny tyto následující barvy:
1) zelené, jako někdo, kdo zezelená nebo taky jako trávník
2) žluté jako kuřátko Kalimero, citrónový nápoj nebo
semafory, když dají prostřední znamení
3) hnědé jako země a ta věc, co mají místo mozku profesorka
řečtiny a matematiky
4) fialové jako fialky a
5) červené jako... a to jsem se zasekl a nedařilo se mi
pokračovat, protože jsem nemohl říct to, co jsem měl
v úmyslu, prostě to nešlo anebo jsem nechtěl, tak jsem byl
zticha.
Tak jako semafory, když svítí červeně, uzavřela naštěstí ona.
Já jsem se v tomhle bodě nedokázal dále ukočírovat, byl jsem rozrušen
a působil jsem jako zástupce firmy Smarties. Vysvětlil jsem jí, že
existují taky hořké typy lentilek bronzové barvy, ale že je stáhli
všechny z obchodních důvodů, a ještě než by mohla Silvia cokoli
namítat, byl jsem k nezastavení a vyprávěl jsem jí, že vymysleli též
i jinou věc, což byla ta, kdy pro nerozvážnost v některých baleních
nestačili zkontrolovat, jestli neobsahovala bronzové bonbóny, tudíž je
nestihli stáhnout z prodeje a udělali takovou soutěž, že komu se podaří
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doručit dvě tyto lentilky do Ameriky, kde se vyráběly, vyhraje
automobil. I proto jsem se snažil od téhle chvíle nezavřít pusu, abych
jí nedal najevo pocítit dojmy, jaké jsem měl v tu chvíli ohromné.
Načež mě ona přerušila a oznámila mi, že film Labyrint už šel do kin.
A že se na něj měla jít podívat s jednou svojí kamarádkou, ale že ho
raději uvidí se mnou, poněvadž jsme se o tom již bavili.
Byl jsem totálně zmatený, otálel jsem, ale byl jsem šťastný a řekl jsem
jí, že kdysi tyhle tabletky bydlely v neskutečném světě mimo galaxii,
jen jsem si nemohl vzpomenout na jméno té galaxie sladkostí, kde
byla taky planeta od Nutelly a další místa, a že na té planetě měl každý
Smartie svoji práci, zkrátka to byl svět celý udělaný z těch lentilek, že
nakonec jsou to všichni malí čokoládoví mužíčci zvenku a uvnitř jako
bytosti, a zatímco jsem hovořil, viděl jsem jak Silvii, tak Smarťáky,
figurky podobné Barbapapovi24, ale takové zploštělejší a kulatější, no
prostě takové čokoládky, co se staly živýma a jedou na výlet.
Obyvatelé planety Smarties totiž byli moc šťastní, cestovali z planety
tam a zpátky, dokud do jejich hlavního města nepřistála pozemská
kosmická loď, z níž je všechny zatkli, zavřeli do obalů od Smarties,
jaké prodávají v baru, všechny dohromady smíchali, aby je mohli
prodávat lidem, aby se stali veselejší, no povídal jsem a byl jsem tak
zabraný, že jsem plným nadšením stále více nechápal, co se mi to děje.
Pokračoval jsem dál, až dokud jsem nepřestal, nezadržel jsem zplna
dech a odpověděl jasně, zítra odpoledne ti to vyhovuje?
Hmmm, zítra odpoledne, chtěla dodat, mi to vyhovuje.

24

Dětská francouzsko-americká obrázková knížka z r. 1970.
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--8
Nemohl jsem se nadechnout.
Vzal jsem si kalkulačku.
Zapomněl jsem na Smarties a na hlouposti, jaké jsem říkal, a pokusil
jsem se uklidnit.
Než půjdeme na premiéru, bude třeba počkat téměř ještě jeden den,
což znamená osmnáct hodin, tisíc osmdesát minut a šedesát čtyři tisíc
osm set sekund.
Byl to nejdelší odpočet, jaký jsem kdy zažil.
Vyšel jsem se z domu projít.
Procházel jsem se hodně rychle, každé dvě minuty jsem se díval na
hodinky a pochopil, že přesně jak jsem očekával, čas plynul velmi
pomalu.
Jakmile jsem přišel na náměstí svého městečka, chybělo ještě tisíc
šedesát pět minut, tisíc šedesát čtyři minuty...
A myslel jsem na to, že jsem udělal špatně, když jsem Silvii vyprávěl
všechny ty historky o lentilkách. Mně když vyprávěli o těchto
bonbónech bronzové barvy, převelice jsem se bavil a chtěl jsem trávit
celá odpoledne tím, abych o nich slyšel vyprávět a tak podobně.
Ale jí se to asi nelíbilo, navíc je ani neznala.
Rozhodl jsem se dojít až k baru.
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V baru byli tři staříci, co hráli prší25. Byl celý zakouřený a byl tam taky
zápach prošlé šunky. Majitel baru měl zlaté zuby. Pokaždé, když
někdo vstoupil, on ho pozdravil a křenil se se svítícíma zubama. Už
od mého dětství mu přezdívali strojený úsměv.
Jedné noci jsem snil o tom, že někdo s vyceněnými zuby byla bytost
poslaná z jiné planety, která kontroluje pocity svých klientů, protože
vždy, když jsem do toho baru vstoupil, spatřil jsem jej a nevěděl jsem,
jak se mám zachovat.
On se mi díval upřeně do očí a já jsem se snažil předstírat, že jsem si
jeho strojeného úsměvu nevšimnul.
Ale já jsem si ho všiml vždycky a v tom snu se na konci vracel do
vesmíru, byl s tím kosmickým prostorem spojen a vyvolával jména
těch, kdo jím byl víc zasažen poté, co vstoupil do baru, kdo si ho bude
chtít víc dobírat a neudělal to jen proto, že byl zbabělý, ale kdo místo
toho skrýval svůj vlastní pocit znechucení za ty jeho úsměvy.
Vzbudil jsem se celý zpocený a vykřikoval jsem strojený úsměv,
vyceněné zuby.
Ten kouř mě úplně omračoval.
I když už jsem tenkrát kouřil několik měsíců, vzduch v baru byl
nedýchatelný, byla tam mlha a za vitrínami jsem spatřoval jak balenou
zmrzlinu, tak volně položené a rozbalené, již prodané zavináče
Girella.

25

V originále jde o tradicionální hru scopa, která se hraje sice s podobnými kartami,
ale s trochu jinými pravidly.
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Cítil jsem se směšně. Odněkud mě ten vyceněný úsměv pozoroval
a byl v ten moment v blízkosti prázdného kulečníkového stolu.
Přistoupil jsem k pokladně a všiml jsem si, že staříci mě zrovna
pozorovali.
Znal jsem je všechny, v takovém venkovském baru vidíš pořád ty
samé lidi, a bylo to jako být doma, přestože se dělá stále větší zima,
a nikdy nevíš, co máš na to říct.
Jeden z nich vstal, pozdravil mě a zeptal se mě, jak to jde ve škole.
Já jsem přímo nenáviděl bavit se o škole. Chtěl jsem mu říct, že jsem
tam nikdy nechtěl jít a že ho nesnáším a celý tenhle svět a že vůbec
nic takového jako škola nepodporuju.
Chodit do školy byl druh útěku, jaký se rovnal všem útěkům, které tě
každý školní den donucovaly přemýšlet z plných sil.
Bylo to, jako bys unikal od všeho, a zdálo se mi, že to tak dělali všichni.
Bylo to, jako by se nedalo dělat nic jiného než oklamat čas.
Aby ubíhal pomaleji nebo naopak aby vyprchal co nejrychleji. A já
jsem se rozhodl dělat vyšší odbornou školu jen proto, abych nebyl
jako oni, kdo tráví dny hraním karet se strojeným úsměvem, co se na
tebe dívá, když čistí hadrou sedačky.
Odpověděl jsem dobře, výborně, děkuju.
Hned potom přicupital ten s vyceněnými zuby, koupil jsem si tedy
krabičku lehkých cigaret MS a tři lahve vody Peroni. A jednu tubičku
Smarties.
---
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Vyšel jsem z baru a prošel jsem náměstí s hlavní ulicí městečka,
opuštěnou, se staženými roletami a lvíčky z cementu na neobydlené
vile, přičemž jsem zpozoroval, že běhám stále rychleji, dokud jsem
nezabočil do jedné tmavé uličky, která vedla na hřbitov.
Cítil jsem, že zítra nastane ten nejdůležitější den mého života, a měl
jsem potřebu hovořit s někým, kdo by mi mohl rozumět, tak jsem šel
za dědou.
Jakmile jsem došel na náměstíčko před hřbitovem, dal jsem piva do
své bundy značky K-way a vylezl jsem nahoru.
Můj děda mluvil zřídkakdy.
Byl to mudrc.
Když mluvil, žertoval.
Nenáviděl rámus a bylo to jen jednou, co v jeho domě byl chaos, a to
byl den jeho pohřbu.
V den jeho pohřbu byl dům plný lidí, které jsem nikdy neviděl,
a pekelný povyk, rozplývající se v ložnici, kde můj dědeček s kousky
vaty vycházejícími mu z uší a s uvázaným kapesníkem kolem brady,
jako by ho bolely zuby, působil, že spí.
Šel jsem k němu a řekl mu ahoj dědo, ty jsi tady uvnitř jediný člověk,
co nedělá hluk.
Jenže on tam byl mrtvý a už nežertoval.
Pozoroval jsem jej a čekal zázrak nějaké reakce stejně jako tenkrát,
když umřel v nemocnici, a chvílemi se mi zdálo, že se na mě usmívá,
i když jsem věděl, že to není možné, ale alespoň jsem v to doufal, stál
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jsem tam a vykládal si každý stín na jeho líci přesouvaje se sem a tam
jako znamení nebo gesto, které mi chtělo naznačit, abych zůstal,
protože měl spoustu tajemství, jež mi chtěl sdělit.
Zeď byla vlhká.
Pro mě to tedy nebylo nejhezčí představení, ten noční hřbitov se
světly, která vycházela z hrobek a přibývala všechna dohromady, než
zadul závan větru a rozvířil mezi nimi vzduch. Hřbitov mi nenaháněl
strach. Slýchával jsem o něm neuvěřitelné historky, třeba jako tu
o mladíkovi, co se vsadil, že na něj vejde v noci, a poté pro strach, jaký
mu udělal, se jeho bunda zachytila o nějaký železný výčnělek ve zdi,
načež zemřel.
Ten hřbitov byl předesláním konce veškerého nahromaděného
kompostu, dost smradlavého, a zároveň nasládlého tlejícího listí, jako
když ve špajzu zapomeneš na uložené briošky.
Já už jsem jemně klouzal ze zdi drže se za hlavu mramorového anděla,
takže jsem se dotknul země a mohl jsem se po hřbitově trochu projít.
Líbily se mi náhrobky s křížkem a datem narození a úmrtí jako
otazníky z nitra země, které se nás ptají na smysly životů, na něž už si
nikdo nepamatoval. A pak tam byly ve zdi takové komůrky, jedna nad
druhou a s fotografiemi, co připomínaly cestující z nějakého
bláznivého vlaku ohromené ve chvíli odjezdu, pasažéry, co navždy
mávali z vlaků.
Opřel jsem se o mramor, z něhož byl udělaný hrob mého dědy,
a vyndal jsem ven flašky; pootevíral jsem je všechny tři stolirovou
mincí a umístil je v blízkosti umělých růží, které tam někdo donesl.
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Ve tmě byla hrobka mého dědečka podobná všem ostatním, pro mě
dokonce úplně nejstejnější ze všech, které jsem shledal dokonalé
stejně, jako to bylo u mě doma, myšleno můj domov v naprostém
smyslu. Přítmí hřbitova mi dávalo pocit svobody a v chladném
ovzduší večera tam bylo pro mě být jako – jak říkal Sammy Barbot –
rozpřáhnout ruce ještě před začátkem televizních novin před
kamerami, které ho zabíraly všude a rotovaly kolem něho ve vzduchu,
vzduchu mého domova... Vzduch svobody, opakoval zplna hrdla ještě
před předpověďmi na zítřek, po nichž jediná věc, která se mi líbila,
byla historka o životě jednoho ze svatých z nadcházejícího dne.
Vzal jsem si láhev a zeptal jsem se dědy poté, co jsem z ní vypil doušek:
ty, kdo máš devadesát čtyři let, osmdesát osm z nich jsi prožil a šest
z nich jsi po smrti, dá se tedy říct, že máš jistou zkušenost jak ze života,
tak ze světa mrtvých – jak se to dělá, když jdeš s nějakou osobou, co
se ti líbí, do kina?
Díval jsem se přímo na jeho fotku, jen tak tak osvětlovanou
lampičkou.
Svítil měsíc, co připomínal nikam nevedoucí klíčovou dírku
s donekonečna se rozpínajícím nebem, a tahle tma se svítilničkama
mrtvých byla plná narozeninových svíček sebraných odevšad, což
tomu dodávalo komický rozměr.
Divnější než školní aula, než autobus, co jede do školy, než člověk,
který skončí v nějaké firmě, aby pracoval.
Můj děda měl na fotce něco kolem padesáti let a vlasy napomádované
brilantinou se ztraceným pohledem do hřbitova.
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Dopil jsem první láhev, hodil do sebe druhou a opět se mi zachtělo
smát. Víš, dědečku, řekl jsem mu a symbolicky ho poplácal po
bronzových písmenkách z nápisu, na tom světě je to vážně bordel.
Chtěl jsem mu vyprávět o všem, ale neměl jsem odvahu se ho zeptat,
jestli bych se zítra se Silvií měl líbat.
--6
Noční stolek se točil spolu s učebnicemi a lístky papíru od Duran
Duran ve světle celého pokoje, které ho stíhalo.
Jenom já zůstal ve středu znechuceného světa v posteli, jež se zdála být
připravená vzlétnout každým okamžikem, aby mě odnesla pryč
a k tomu všechny moje myšlenky.
Jakmile jsem zavřel oči, viděl jsem Silvii, která se na mě dívala
s opovržením a říkala mi, že nejsem normální. Upnul jsem se na ni
a zpozoroval, že její oči byly úplně bílé.
A tak jsem se rozkřičel a rozběhnul k zrcadlu, abych se na sebe podíval.
I já jsem byl jako ona.
Jako malý jsem viděl film, co se jmenoval Městečko prokletých.
Byl to příběh jednoho takového obyčejného městečka, jako je to
moje.
Jednoho dne v něm všichni usnuli, aniž by si někdo všiml, co se
vlastně stalo. Toho dne různé slečny otěhotněly.
Pak všechny porodily moc krásné děti, ale velmi nepokojné, s takovou
zvláštní energií v očích.
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S takovou energií, která byla schopná zabít osoby, které se do nich
dívaly.
Vstal jsem a prošel jsem se pokojem tam a zpátky dvakrát, třikrát,
nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem si hrál s tlačítky od televize,
zapnul jsem ji, vypnul, vzal jsem si z kapsy saka balení Smarties
a přečetl jsem si jeho složení.
Byl jsem naprosto opilý.
A byl jsem znechucen.
Nemohl jsem přejít škytavku, stačilo proto vypít sedm doušků vody
a zadržet dech na třicet sekund.
Ale s tím znechucením to jaksi nešlo.
Zůstal jsem sedět na posteli a zdálo se mi, že jsem zůstal přibitý
hřebíkem ve středu Země i s vesmírem, co se točil kolem mě a dělal
nesnesitelný rámus z televize, zapnuté po skončení všech programů.
Víc jsem se snažil soustředit, avšak hluk se stával stále silnějším.
Občas to připomínalo nekonečný sled kroků, pořád víc hlasitějších.
Tak jsem pochopil, že se jedná o mé srdce, bijící na poplach.
Tlukot srdce, co už ničemu nerozumělo, co šplhalo ve všech směrech,
které ho očekávaly poněkud odcizeně.
Přišlo mi to jako tajná úcta naruby, kterou dokážeš pocítit jen
v nepodivnějších momentech života, jako válka, která musí pokračovat, a ty se octneš tváří před skalním převisem jako věci, co se stávají
čím dál menší a vzdálenější.
Tudíž jsem si myslel, že snad i Silvia byla vzhůru, možná i ona pila
a šla se svěřit svojí babičce na hřbitov anebo už zapomněla, že zítra se
máme vidět. Možná to bude mnohem lepší takto a bezpochyby si
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všechno vysnila, nic z toho ale asi nebyla pravda a nadále jsem
nechápal, co se mi děje.
Zatímco bylo jasné, že se to děje zrovna mně.
Jako dítě jsem si říkal, že se mi to nikdy nestane. Zamilované osoby
mi přišly stupidní slaboši.
Stupidně a jako slaboch jsem si připadal už i já, protože jsem žil
v neustálém očekávání a protože jsem cítil, že mi může být dobře, ale
i špatně, ostatně jako vždy, ale jako něco, co vůbec nezávisí na mě,
protože se chci na ni celý den dívat, chci ji už měsíce líbat od doby,
co jsem ji poprvé poznal, když vstoupila do třídy a bylo to silnější než
po opici, protože potom tě alkohol nechá na pokoji a vše se vrátí do
původních kolejí.
Silvia si místo toho získala svou pozornost, trochu se o mě zachytila a
taky o svět, který se točil kolem nás. Od té doby, co jsem ji spatřil, nic
nebylo jako dřív, jako by její oči absorbovaly barvu, co odpoutávala
pozornost od věcí, jež se nenávratně změnily, a jako by se nic
nemohlo vrátit dovnitř jejího pohledu a přesto mě do něj ponořovalo,
abych ho znovu získal, viděl svět až skrze ni.
Takže jsem měl na okamžik tuhle myšlenku, vše mi bylo jasné a nešlo
o nic jiného, než o divadýlko, neustálé posílání bolesti kamkoli, kde
nás zasáhne pokaždé, když si povšimneme, že je tu pořád někdo, kdo
totálně překope tvůj život, a proto vynalézáš věci, abys zabil čas, aby
sis nevšimnul ubíhajícího času, abys necítil bušení srdce, které se stává
stále silnějším a které říká poslouchej mě, nyní existuješ, nyní existuješ
a ty se snažíš zbláznit, ničemu nerozumíš nebo rozumíš všemu, co
s tím vůbec nesouvisí, učíš se místo toho nazpaměť hlavní města Jižní
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Ameriky, cvičíš driblování od Tardelliho, opisy a perifráze anebo
srovnáváš značky a různé typy masa v konzervách.
--5
Byl jsem vzhůru už v šest. Spal jsem jen dvě hodiny nebo méně. Zvuk
budíku přicházel jakoby z jiného světa a přivlékl mě pryč ze snu do
podviné auly ve škole.
Byla to moje třída, vytržená z kontextu s nezměněnou podlahou,
opřenou někde o propast. Všichni jsme vzorně seděli a profesorka
mluvila o preromantickém básníkovi Foscolovi, zatímco se třída
pomalu hroutila.
Nikdo nic nenamítal, protože když někdo odpadal, stávalo se to
předmětem odsouzení, takže kdo už nemohl, usmíval se a předstíral
jakoby nic, a i když byl skoro mrtvý, nakonec u zkoušky prošel.
Na dně té propasti byl jeden moc slavný prodejce nábytku Aiazzone,
který nás všechny očekával po smrti, aby nás vzal autobusem do
Bielly, kde jsme se kochali zařízenými kuchyněmi.
Já jsem taky odpadal, proto jsem sklouzl na dno oné propasti, kde mi
Aiazzone ukazoval šetrné kuchyně a osobně mi sdělil, že bych si je
mohl zakoupit v oboustranně prospěšné půjčce. S veškerým klidem
pak dodal, že bych si mohl vybrat tu nejvhodnější přesně podle mých
potřeb a že se u mě zastaví se svými experty ještě dnes, protože má čas
celé odpoledne.
Já jsem si ale vybrat nechtěl, raději bych se vrátil do třídy nebo domů,
abych odtamtud zmizel.
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V patnácti letech si prostě musíš vybrat, jinak spadneš a padáš neustále.
Řítíš se, řval na mě Aiazzone, který se přeměnil v nějaké monstrum,
a já jsem z plných sil, co jsem měl, řekl jen ne ne ne a potom hned
jsem spadl do dalšího převisu, kde nebylo absolutně nic, jen peklo.
Pak zazvonil budík a znovu jsem spatřil svůj pokoj s nočním stolkem
u sebe doma.
Chybělo jen pár hodin do schůzky v kině se Silvií.
A dvě hodiny mezitím jsem ještě musel být ve škole.
Měl jsem suché hrdlo.
A točila se mi hlava.
Někdo mi řekl, že v takovýchto případech je nejlepší věcí dát si kafe
s pár kapkami citrónu.
Tak jsem si tedy připravil kávu a přemýšlel nad tím, co jsem řekl ve
škole Silvii. Co se týče toho mezi mnou a jí, zabíralo to veškeré moje
myšlenky, jaké jsem měl ve všem očekávání o bílé noci, třebaže
možná ona na mě nemyslela ani trochu, a to mě rozesmutňovalo.
Připadal jsem si však jako hrdina s šálkem kávy v ruce s vymačkaným
citrónem vevnitř a vzpomněl jsem si na to, jak jsme se tenkrát s mým
kamarádem Christianem rozhodli zdrogovat kávou, a tak jsme
připravili presovar, čtyřikrát jsme ho znovu otevřeli a znovu jsme tu
kávu převařili, aniž bychom dolili vodu, načež jsme to pili. No byl to
jakýsi druh rozpuštěného hnědého asfaltu, prostě supersilné kafe, já
jsem u toho cítil pomateně pulzovat víčka a Christian taky, tak jsme
se šli projít jako dvě paka plná nervózních tiků a pořád se nám chtělo
smát.
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A cítil jsem se terorizován; nechtěl jsem, aby někdo věděl, jak moc
jsem zasažen, nakolik se každý okamžik stával stále divnějším
a zabržďoval neustále budoucnost, která přicházela.
Cítil jsem se taky dost vzrušený z toho důvodu, že zbývá čím dál méně
času, než půjdu do kina se Silvií. Všimnul jsem si, že od doby, co mi
včera večer zavolala, minulost uběhla neskutečně rychle, přičemž na
druhou stranu se to táhlo neuvěřitelně pomalu zrovna podle toho, za
co jsem to považoval.
Když jsem se do minulosti podíval, když jsem ji celou zvážil, zdálo se
mi jako by to uběhlo jen v takovém záblesku.
Pokud jsem se ale chtěl pokusit vstoupit do něj, abych se na něj
podíval okamžik po okamžiku, bylo to nekonečné jako hodina řecké
gramatiky.
Proto jsem začal sbírat knížky, sešity a dělal jsem to náhodně. Mou
mysl zaplavilo nekonečno myšlenek, které se navzájem křížily s útržky písniček, co jsem někdy slyšel a co nechtěly z mé hlavy vymizet.
Zapnul jsem televizi a mluvil v ní levičák Craxi.
Vypnul jsem tedy televizi a zapnul přehrávač.
Nebyl jsem moc moudrý z toho, co jsem dělal…
Byl jsem horečnatý.
Na obalu gramodesky byl výjev z The Wall od Pink Floyd.
Floydi mi dělali zle s tou zdí stejně bílých cihel bez jakéhokoli nápisu
a uvnitř té stejné zdi s děsivými trhlinami, z nichž vycházeli zakrslí
studenti rozemletí na maso od šíleného profesora a další vyděšené
bytosti, které se té zdi podél vyhýbali. Ta stěna byla jako to, co jsem
slýchával každý den ve škole a vlastně všude od jednoho stálého
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přítele. Byla to bílá zeď, která vzdalovala lidi od sebe, až dokud ji jedna
neslýchaná prasklina na ní nestrhla na zem, jenže tahle díra nikdy
zcela nepraskla a já na to čekal jako na revoluci, jako na takový malý
konec světa, co by navždy změnil věci a který by vyřešil chlad, jaký
jsem pořád cítil vycházet s pádem zdi od Pink Floyd.
Šel jsem do školy.
--4
Přicházet do školy bylo pokaždé jako skočit šipku do oceánu plného
lidí, kteří tam velmi rychle spěchají, aby se dostali do svojí třídy.
Jímala mě z toho úzkost.
Často jsem na ulici potkával hochy mého věku, bývalé to absolventy
druhého stupně, kteří si vybrali jinou školu než já, a zastavili jsme se,
abychom chvilku poklábosili. To ráno jsem potkal taky Diega,
jednoho človíčka z vyššího ročníku, který tam byl skoro nejznámější,
protože jednou přišel do školy s petardama a nechal je buchnout
přímo ve třídě.
Učitelka vyhrožovala, že ho navždy vyloučí, ale on byl velmi klidný
a jen odvětil, že tak se aspoň nikdy nebude muset vracet do školy a že
místo toho by šel dělat teroristu. V těch dobách byl z terorismu
postrach a my jsme si čas od času na takové teroristy nebo jiné
delikventy hrávali.
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Já jsem představoval Pierluigiho Concutelliho26 a Diego si hrál na
Valanzascu27, vzájemně jsme si mezi sebou ty role vyměňovali
a míchali je s různými vymyšlenými postavami.
Jednou jsme třeba dohromady proti sobě postavili Concutelliho
s Myšákem Mickeym, jindy teroristu Curcia oproti Fantomasovi,
zatímco náš kamarád Michele představoval komisaře Basettoniho.
Pak se ale Diego rozhodnul, že bude dělat elektrikáře, což bylo v jeho
prvním ročníku na technickém učňáku. Jakmile mě uviděl, ihned mi
řekl, že jsem divný, a zeptal se, jestli něco není v pořádku, načež jsem
odpověděl, že ano, že Juventus měl v neděli nějaké problémy, což byla
první věc, která mě napadla.
Diego na mě udiveně pohleděl a řekl, že se do sportovních novin díval
a podle všeho bylo s Juventusem všechno v pořádku.
Já jsem se s ním však kvapem rozloučil a odešel jsem pryč.
Připadalo mi, že mám na tváři napsáno, že jsem zamilovaný, a tohle
ve mně vytvořilo chuť ulít se ze školy.
Ulít se v absolutním slova smyslu.
Na gymnáziu jsem znal chození za školu dvojí: to, když jste byli
doma, tedy úplné, a pak to částečné.
Ta úplná ulití byla zkušeností totální samoty.
Ráno když jsem vycházel z domu, zavřel jsem dveře a pak jsem je
polehounku znova otevřel a zkontroloval, jestli náhodou ještě někdo
nevstal, protáhnul jsem se potom znovu zpátky do pokoje, otevřel
dvířka skříně a zůstal v ní uvnitř, dokud dům nezůstal prázdný. Bylo
to takové zvláštní znovupřehrání začátku dne, jenže i když jsem v jeho
originále vstal z postele, vniknul jsem místo toho do skříně na celý
den jako meškání za školu. Jednou do baráku vtrhli zloději, otevřeli
26
27

Militantní neofašista, terorista.
Známý italský zloděj.
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skříň a já jsem tam byl mezi svetry, poněvadž jsem se na celý den ulil.
Ti zloději se mě zeptali, co tam dělám, no a já na to, co oni dělají
v našem domě, takže kompletně šlo o velmi trapnou situaci pro
všechny a čuměli jsme na sebe navzájem vyjeveně já a ti týpci, načež
zavřeli skříňová dvířka a utekli pryč s bratrovým náramkem od
svatého přijímání.
Od toho dne jsem proto nechodil za školu na doma, ale ulíval jsem se
jen částečně, lépe řečeno sladěně s ostatními, co to takto dělali, vlastně
několik minut před tím, než jsem tam měl být, s rizikem, že nás uvidí
někdo ze školy.
Název částečného ulívání jsme si vybrali proto, že jedna moje
spolužačka sedávala před třídou a odmítala do ní vstoupit, protože jí
říkali, že byla hloupá, moc hloupá. A proto říkávala, že to bylo
částečné ulívání. Přesto to bylo chození za školu tak jako tak a nikdo
by ji odtamtud nevyhodil.
Přijít na školní dvůr jakožto ulít se částečně mi přišlo jako jediné
možné řešení a pokud by mě vyslýchali, nebyl bych schopný
odpovědět jedinou věc, jelikož láska mě držela bdělého a navíc jsem
byl přiopilý, zmačkaný jako papír na vyhození a Silvii jsem viděl
všude. Ulívat se byla zbabělost, ale mnohdy ti pomohla k tomu, aby
ses vyhnul nesnesitelným situacím.
Proto jsem si řekl jedna, dvě, tři a běž, a vydal jsem se svižně do
jednoho baru, který byl blízko školy a kde jsme mnohokrát trávili
rána, abychom tam hráli videohry nebo fotbálek a hlídali jsme, aby
nepřišli profesoři.
V baru byla muzika puštěná úplně nahlas a jednalo se o písničku od
Police Every Breath You Take.
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Vložil jsem dvě stě lir od videohry Donkey Kong a díval jsem se na
instalatéra Maria, který lezl nahoru po schodech a dotlačený mnou
přeskakoval sudy, aby zachránil dívenku zadrženou gorilou v posledním patře paláce, a hudba mně emočně zasahovala, ale uvnitř i vyčerpávala, prostě jsem ty bicí slyšel, jako by byly přímo ve mně a jako
by Silvia byla úplně všude.
V ten moment jsem ucítil někoho za mými zády, slyšel jsem její hlas,
byla to sama Silvie, která se mě ptala, co tam dělám v osm hodin
a deset minut, no chtělo se mi omdlít, umíral jsem štěstím a zároveň
jsem chtěl zmizet.
Vůbec jsem se neobrátil, dělal jsem ze sebe hodně zaneprázdněného
ve hře s Mariem a řekl jsem jí, že se jí budu věnovat za chvíli.
Ona stála pořád za mými zády.
Nedíval jsem se za ní. Představoval jsem si, jak je asi oblečená.
Zeptal jsem se jí, proč taky ona už není ve škole.
Odpověděla, že si zašla na kávu.
Já jsem jí řek, že jsem dostal chuť zazápasit si s Donkey Kongem.
Silvia se mě zeptala, jestli na mě může počkat.
Zavrtěl jsem rameny a pověděl jí, že jestli má chuť, že za chvíli
skončím.
A tak jsem se otočil, ona se na mě usmála. Pro mě byl ten úsměv jako
úspěch u všech zkoušek na školách z celého světa, ale snažil jsem se,
aby to na mě nepoznala nebo aby mě přiliš nevyvedla z rovnováhy.
Nechtěl jsem, aby věděla, jak moc ji potřebuji, tak jsem jí upozornil
na to, že při hře Donkey Kong si musí moc dávat pozor na přechod
do druhého kola na posledním schodu, protože gorila shazuje hned tři
sudy najednou, takže je zapotřebí přeskočit je naráz všechny tři, proto
se musí pořád nechat stisknuté tlačítko pohybu.
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Ona mi řekla, že se nepřipravila na hodinu řečtiny a že bychom se
měli přesunout, protože máme zpoždění.
Tak jsem ji doprovázel ke škole, díval jsem se na ni zezadu, načež
počalo ticho silnější než z jakékoli písničky nebo jakéhokoli hluku,
bylo to pět minut naprostého napětí a já jsem si připadal jako malý
mág, načež předtím, než jsme vstoupili do třídy, se mě zeptala: nevzal
sis nějaké úkoly na dneska odpoledne, že?
A já jí řek no jasně, měli bychom jít do kina!
--3
To ráno jsme měli řečtinu, pak zase řečtinu, občanskou výchovu
a matematiku.
Profesorka řečtiny byla pořád do své látky zabraná, já jsem však
ničemu nerozuměl a byl jsem zcela ohromen, poněvadž poezie od
Sapfó mi připadala stejná jako ta od Rominy Power nebo od Al Bana,
zatímco ta od Archilocha se jevila podobně jako od Branduardiho28,
takže jejich poezie byla velmi hodnotná na rozdíl od Branduardiho,
který neznamenal nic. Tak tak.
Tudíž jsem si myslel, že kritériem pro kulturu je snad starověkost,
protože čím jsou věci starší, tím jsou kultivovanější, a tudíž také
musela být poezie prehistorických lidí bezpochyby mnohem lepší než
ta od Řeků, pro něž nadto muselo být velmi jednoduché perlit celý
28

Angelo Branduardi (*1950) je italský folk-rockový písničkář a skladatel.
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den během procházek po náměstích, aby říkali chytré věci, tak jako
že měli doma otroky jakožto živé elektrospotřebiče.
Přemýšlel jsem i nad tím, že dneska, abys takové elektrospotřebiče
mohl mít, musíš utratit peníze a žiješ ve strachu, že se pokazí. A stejně
tak, když vpustíš do domu instalatéra, stojí tě dost peněz, takže ve
finále musel vyjít takový otrok levněji.
To ráno taky profesorka vysvětlovala Xenofóna a tvrdila, že nebyl sice
tak dobrý, ale že byl přesto významný. Bylo to celé o nějakém
vojenském táboře a pamatuji si, že to nikdo neposlouchal; bylo to
prostě o jednom z těch rán, kdy se spouštěly padací brány, a byla to
vlastně taková ta shoda mezi učitelem a studenty, v níž si každý z nich
žil ve svém vlastním světě, kde se nikdo neruší, ledaže by zničehonic
vyučující řekl, že to teď přerušíme, což je hrůza.
Já jsem umíral chutí spát. Měl jsem svou kamarádku z lavice, která
byla jako kněžka a udiveně se na mě dívala, a tak jsem jí řekl, ať je
zticha, ať nemluví, že je mi fajn a že se nic neděje, a ať je klidná, že
jsem se modlil celou noc.
Pomýšlel jsem na Silvii dvě řady za mnou a myslel jsem na to, že jsem
taky otrávený tím, když jsem nad ní nepřetržitě přemýšlel, avšak byl
jsem příliš zasažen na to, aby se cokoli, na co jsem to ráno myslel,
přetransofromovalo do ní.
Například pokud jsem se snažil pozorovat třívteřinové delírium téhle
profesorky o té historce o Xenofónovi a jeho řeckém vojenském
táboře, přišla mi hned na mysl myšlenka, že z jednoho z vojenských
stanů vyšla Silvia, já neměl odvahu se za ní obrátit a místo toho jsem
ořezával tužku, přičemž jsem na ni pozorně upíral zraky, jestli je
špička dost ostrá, a zase jsem ji strouhal dál a tak dále.
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Počítal jsem a snažil jsem se vymyslet, co by se to odpoledne stalo,
kdybych z hlavy vyhnal množství dojemných obrázků typu Modrá
laguna, které se mi v ní zjevovaly v souvislosti se Silvií, a nechal
plynout čas jako nějaké brebentění na pozadí, asi jako když ležíš
v posteli v obýváku, kde je zpovzdálí zapnutá televize, a slyšíš ji, jak
se její zvuk vytrácí někam jinam. Nerozuměl jsem, proč jsem tohle
ráno cítil potřebu nedívat se na ni a ani nemluvit, jelikož bylo všechno
tak napjaté a jakoby zmražené, dokud jsme se neměli odpoledne vidět
u filmu. Můj život se mi vytrácel z rukou do jakýchsi nezastavitelných
představ a byl jsem jen jako pocity, které jsem zakoušel, a z rozumu
jsem moc dobře chápal, že jsem zrovna procházel blázněním a že jsem
musel ještě trošku dořezat tužku. Měl jsem taky srovnat fixy do
pouzdra a moje přítelkyně kněžka si dělala poznámky, k čemuž jsme
očekávali konečné zvonění skončení výuky a zbytek, co bude
následovat.
Silvia seděla ve třídě vzadu. Silvia měla svoji nádobku se
žábronožkami. Silvia dýchala.
Silvia měla červenou tašku.
Silvia byla jako loď, na niž jsem nastoupil a která odjížděla nevím kam,
a za chvilku jsme měli spolu jít do kina, dokud neskončí promítání a
Během sekundy ke mně přišla a řekla, že má pro mě překvapení.
Pověděl jsem jí na to, že mě to těší, a pak udělala takovou grimasu, co
mě nechala lapat po dechu, přičemž dodala, že musím počkat do
odpoledne, abych se dozvěděl, o co se jedná.
Jen jsem polknul a povzdychl si tak jo, dobře.
Já mám pro tebe taky překvapení!
Nebyla to vlastně žádná grimasa. Byl to takový prazvláštní úsměv,
kynoucí od velitele k vojákovi, což jsem byl jako já, sehnutý k jeho
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vůli, ale chlapsky vzdorující na svou obranu předtím, než se zcela
podvolí od nepřeberných lichotek do nespoutaného zbožňování,
dříve, než zcela podlehne při posměchu třídy a při dobírání fašistů,
paninárů, křesťanských fanatiků, profesorky, co interpretovala
Xenofóna, prostě všech a především jí.
Já jsem se v ten moment díval na její dlouhé černé vlasy svázané do
copu a pomyslel na to, že bych pro ni udělal cokoli na světě, dokonce
bych s ní šel nakupovat i v sobotu večer, když jsou fronty před kasou
deset metrů dlouhé, nebo bych s ní šel vyzvednout formuláře na
nějaký úřad.
Líbí se ti Xenofón? zeptal jsem se jí a snažil se tím vyjádřit lhostejnost
nad tím, jestli změním názor, abych si dokázal, že mám aspoň trošku
navrch nad vším, co mě vevnitř dralo.
Ona se usmála a pravila, že se uvidíme ve čtyři před kinem, načež vyšla
do chodby a zmizela.
--2
Vůně Silvie moc dobře věděla, že když jsem byl malý, byl jsem jednou
na dovolené v Kalábrii navštívit pomerančový háj, a byla to tahle teplá
intenzivní vůně pomerančů, které se blýští na slunci, aby smísily svůj
odér spolu s myrtou, a tak Silvia tím víc horkost své kůže, kterou si
chtěl pohladit, tlumila fackami ze vzduchu, jenž se kolem ní
odhrnoval, aby mohla přijít se svými rozpuštěnými vlásky blízko
k místu, kde byla pokladna. Měl jsem patnáct let, patnáct století,
patnáct sekund. Zdálo se mi, že jsem se úplně zmátl. Kdyby byla Silvia
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sodou s citrónem, asi bych ji vypil, protože jsem měl tak hroznou
žízeň, která se projevovala i silným bušením mého srdce, proto jsem
jí raději řekl čau, za pět minut to začne.
Jakmile jsem vstoupil do kina, připadalo mi, že majitelé dali do
podlahy proud, který mi vstupoval do nohou, poněvadž jsem se cítil
celý nabitý elektřinou, a toto byla láska, jaká se stávala mnohem
vážnější záležitostí než film, co právě začínal.
Silvia si rozpustila černé vlasy a když jsme vstoupili do kinosálu, byla
tam na chvilku tma. Letmo jsem se dotknul jejích zad a jak se
rozhrnula opona, znovu jsem ucítil ten záblesk proudu, který byl stále
silnější, no prostě jsem si myslel, že moje ruce nebyly tak zasažené
jako když jsem si coby malinký hrál s plastelínou, protože jsem si
uvědomoval, že tamta věc, co jsem tenkrát měnil, jak se mi zachtělo,
byl kousíček růžový hmoty smíchaný s malým kouskem žluté
plastelíny a uhnětený jen tak, dokud se nestal tím, čím jsem chtěl já –
kupříkladu napůl zelenou a napůl šedou loďkou, co se dala opřít o stůl.
Zatímco jsem se jen tak namátkou dotýkal Silvie, než jsme se začali
koukat na film Labyrint, pocítil jsem, že její záda na rozdíl od té
plastelíny zcela jasně zůstávala stejná a místo toho jsem se proměňoval
já, jako by mě kopla elektřina, anebo jako kdyby na mě vykonali
podobné kouzlo stejně jak na Kačeru Donaldovi, jakmile se ponořil
do hromady peněz a jeho oči nabraly výraz dolarových symbolů,
takže násilím měl peníze i ve svém srdci a já tu samou věc s jejími
zády. Zeptala se mě, kam si sedneme.
Kino bylo skoro prázdné.
Byl tam jeden starší pán, který si četl noviny s cyklistickou čepičkou
a seděl opuštěný v poslední řadě.
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Byla tam skupinka pěti nebo šesti mládenců, kteří se bez ustání smáli
a žertovali v prostřední řadě, v té nejpohodlnější, kde si mohli
natáhnout nohy.
Hráli karty a měli coca-colu v papírových kelímcích.
Byl tam taky pár dospělých, co rovněž seděli vzadu a vážně.
Dospělí jsou pro mě, teda abych řekl někdo, komu je víc než sedmnáct
let, a věřím, že ten pár měl kolem jednadvaceti... Prostě byli ponoření
do smutku – ostatně jako všichni v jejich věku.
Silvia mi řekla, že si musí na chvíli odskočit na záchod a já ať jí
podržím místo.
Pověděl jsem jí tak fajn a viděl jí zabočit a vzdalovat se od opony, ale
dodal jsem, že za chvíli to začíná, a pomýšlel na to, že je moc náročné
vybrat místo v bijáku, a to taky proto, že ať už si sedneš, kam chceš,
najednou přijde jistý basketbalový hráč, který si sedne před tebe, s výjimkou první řady, kam si nikdo nikdy nesedá, páč je to jako by ses
díval na herce a filmové scény natažený na zemi a špehoval je otráveně
zespodu.
Tak jsem přešel sál a minul jsem ty mladíky. Usadil jsem se nakonec
pět řad před nimi a vzhledem k prostřední chodbě tak akorát.
Vypočítal jsem si, že se jednalo o nejizolovanější místo v kině
dostatečně vzdálené od plátna, aby bylo dobře vidět, a zahájil jsem tím
hru na experta ohledně míst v sále, čímž se mi potlačilo vzrušení,
protože už jsem srdce bušit tak neslyšel jako ten den předtím v baru
u hřbitova nebo v posteli či ve škole. A očekával jsem ten okamžik, až
se nyní vrátí a rozdrtí mě v rukou na jeden zátah, vteřinu po vteřině,
protože byla skutečná a tudíž doopravdy nesrozumitelná, vytažená ze
záblesků a událostí světel, která se pomalu tlumila a nakonec vypnula
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s úsměvem Silvie, co se právě vracela z WC, a spolu se mnou, kdo na
ni zamával rukou, aby spatřila, kam jsem si přesedl.
Já si pamatuju, že když se Silvia vrátila, nemohl jsem se na ni dívat,
ježto jsem byl jako rozštěpený na dvě bytosti: jednu, kterou chci, aby
působila jako co nejvíc zaměstnaná, aby sledovala plátno, kde se
rozběhl film, a v níž začínala druhá, která koutkem oka sledovala
Silvii, sedící vedle mě. A tak jsme v té tmě byli sami, já a ona, jedna
planeta.
--1
Mně se ale moc líbí být tady s tebou, řekl jsem jí to všechno na jeden
dech deset minut poté, co začal film, zatímco David Bowie zpíval
a tancoval dohromady s příšerkami uvnitř čarovného zámku, kde
zadržoval vězeň mladšího nevlastního bratra hlavní představitelky
z filmu Labyrint.
Mně taky, odvětila Silvia a nenápadně se usmívala předstírajíc, že
neslyšela toho trapáka, protože kdo si osvojil veškerou tu námahu,
která mě stála tuhle větu, jakou jsem nemohl dát dohromady a už
vůbec ne říci, ten se posunul o pár centimetrů k ní. Držel jsem ji
několik sekund a zdálo se mi, že podnikám dalekou cestu vlakem, aniž
bych věděl, kam jedu. Já jsem byl vlastně tím vlakem, který jel naproti
Silvii, a za vlakem kino, které za ním zcela zmizelo. Po celé chvíle
jsem cítil jen její dech a její tělo umístěné blízko mě, aby se dívalo na
Davida Bowieho spolu se mnou v království skřítků, z nichž byl jejich
vůdce nesporný a hlavně sám.
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Mně se ten film moc líbil, protože se mi zdál aktuální z toho důvodu,
že se jednalo o pohádku nebo příběh o světě, v němž se všechno
měnilo a jediná věc, která bezpečně přetrvala, byl ten hodně silný cit
děvčete k nevlastnímu bratříčkovi, kterého jí David Bowie ukradl,
aby s ní mohl setrvat uvnitř toho pomyslného zámku, nebo snad jen
proto, že se mnou byla Silvia a já s ní.
V podstatě byl Labyrint příběhem překrásné dívky, která jednoho
večera zůstala sama se znovuzrozeným bratrem, aby uzdravila rodiče,
kteří zmizeli. Přestože nechtěla vyléčit bratra, vzala si jednu
kouzelnou knížku a pronesla magickou formuli, aby ho prohlásila za
krále trpaslíků namísto Davida Bowieho.
Ten se zjevil v sírovém oparu jako ďábel, odňal jí toho bratra
a prohlásil, že odteď je navždy její bratříček jeho, dokud se jí nepodaří
dostat se pro něj do magického labyrintu, v němž žije dohromady
s nejrůznějšími příšerami, mezi nimiž je například i ta, co má ústa jako
kamennou bránu.
A já pociťoval, že škola jako svět je moc vzdálená, moc daleko od
biografu, který byl pryč na tisíce světelných let od školního života.
Silvia se v jistém bodě otočila ke mně a přikázala, že teď se nemám
dívat, protože má pro mě překvapení. Už jsem ti řekla ve škole, že
nechápu, co jsou to světelná léta, a až přijde další scéna, zavři oči, řekla
mi, na pět sekund, a pak se zase dívej.
Pověděl jsem no tak dobře, dal jsem si ruce před oči a počítal jsem
jedna, dvě, tři, čtyři, načež mě přerušila a řekla, že jsem počítal příliš
rychle, a pošeptala, abych spustil znovu a pomaleji například od
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dvanáctky, a tak jsem počítal dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm,
sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna a pak jsem otevřel oči.
Silvia měla mezi rty jednu lentilku Smarties, přiblížila se s ní v puse
a zeptala se mě, jestli jednu nechci.
Já jsem viděl její tvář se zavřenýma očima, jak se ke mně natahovala
s těmi Smarties mezi rty. Pomyslel jsem si maminko moje, maminko
moje, maminko moje, cítil jsem její vůni a nablízku její rty.
V ten moment jsem pochopil, že i ona si koupila Smarties, vyndal jsem
z tašky svou tubičku a řekl jsem jí, že děkuju, že i já mám pro ni
překvapení, a tu tubičku jsem jí ukázal a řekl, že je pro ni.
Silvia vzala svůj Smarties rukama a vyndala jej z pusy, pak ho dala do
kapsy a začala znovu sledovat film, přičemž si k sobě prudce skoro ve
vzteku přitáhla kabelku, kterou měla opřenou o sedačku.
Ve skutečnosti jsem pochopil všechno ostatní, pochopil jsem přesně,
jak se věci mají, ale nebyl jsem připravený, neočekával jsem ještě, co
nastane. Nevím, co jsem prožíval – asi jsem vnímal hukot překrveného srdce a Silvii, která se celá vážná dívala jako nějaký druh
smutné gorily zavěšené na laně a zatknuté dvěma malými vojáky
z armády skřetů se zámkem Davida Bowieho na pozadí.
Slyšel jsem ticho Silvie silněji než hudbu z filmu a než všechno ostatní,
a to moje tam taky spolu s vteřinami, jež nás kolem dokola
obklopovaly jako sevření, co se stává stále těsnějším, a musel jsem to
jít udělat tady a teď – byl jsem připraven, tak jsem ji políbil. Pocítil
jsem poprvé a navždy rty Silvie, která tedy
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--0
Rty Silvie byly mým srdcem, které zůstávalo uvnitř ještě většího tvaru
než moje navždy ohromené srdce za světla, co proměňovalo z filmu
jen barvu tváře, jež se stávala příchutí dechu, a to zcela napoprvé
v mém životě, který už nebyl můj, ale nás dvou, takže ten samý dech
tvořil dohromady táhlý rytmus.
V kinosále už nebyl David Bowie a nebyl jsem tam už ani já nebo ty
anebo vůbec nic, jen dech jako na dovolené delší než celý můj život,
jako v tom všem, co jsem ještě doposud nestačil prožít, přičemž jsem
pokračoval v sestupování do sebe v obležení toku vody, která zurčela
o několik staletí dříve, jako vodní obr, který se rozpustí do nějaké
planety, jaká tady seděla vedle potichoučku odjakživa a promíchá se
se všemi jeho rysy, načež se stane měsíční horou, mořem, domy,
videohrami, šuplíky, psacími stroji a otevřenými tubičkami od
Smarties.
Jako bod, který začíná vibrovat v časoprostoru, který se měnící
a přijímající dimenze stane nakonec pouhou čárou, a vesmír, vlastně
mnoho vesmírů, které se navzájem protínají a rozmnožují se v přemíru jako ty nejmenší, malinkaté galaxie.
To nastávalo v tichu toho všeho, co nebylo ve světě Silviiných rtů
větší než svět, který se rozpínal a zasahoval až tam, kde tomu nikdo
nikdy nerozuměl a aniž by se zastavil udivený hrůzou, že ho někdo
spatří se nad tím zamyslet.
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Cítil jsem i Silviiny zuby, které jsem objevoval jako každý milimetr
hor, jako když jsem byl malý, jako horolezec, co je prozkoumává
jazykem, vzdálený světelná léta od zrůdné prázdnoty a vnějších
myšlenek.
Takže uvnitř mě prosycovala vůně, odér bez minulosti, budoucnosti
i současnosti, jakési vlny, které se stávaly velkými podle výdechů, jaké
procházely mezi námi, co už jsme tam nebyli, a mnou, kdo jsem byl
jen ten výdech, co vstupuje do tlukotu srdce, stávajícího se snímáním
sekund polibků vyměřenými na měsíce.
Tudíž se jednalo o takové množství světů, tvořících se jeden za
druhým, aby se znovuzrodily ihned po přivlečení Silviiných slin na
jiné místo, slin, které mě spolu s ní přiváděly se zavřenýma očima do
kina. Objímaje ji uvnitř jsem cítil alespoň na okamžik takovou
blízkost, jakou jsem nikdy s nikým dosud nepociťoval.
Tak jako když jsem byl malinkatý, když jsem byl novorozeně, které
o světě nic neví a objevuje ho každou vteřinu, chytá se stolu a slyší
tohle je stůl, zatímco si myslí, že je to dřevo, učí se nádechu věcí,
povrchů, jichž se může na světě dotýkat, složení plastu, měkkosti vlny
či nehmotné přítomnosti vzduchu, až když najednou musíš znát
všechno, když ti ještě nestačili říct, že všechno už pro tebe vlastně bylo
učiněno.
Anebo jako předtím, než umřeš, ti možná tvůj šéf stejným způsobem
vysvětlí ještě jednou věci, jaké tě obklopují, a k tomu vidíš kusy světa,
které ti kolem tebe zbývají, a ty se jimi naplňuješ, jako by to bylo
poprvé, jako v nějaké hře.
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Pak konec. Viděli jsme se jen na okamžik. Byl jsem plný světa. Neměl
jsem slov.
Já se Silvií jsme se dále dívali na film, na nějž jsem pohlížel, jako kdyby
mi bylo pět let, prostě jako tenkrát, kdy jsem ničemu nerozuměl,
rozeznávaje jen částečky dramatu, které se odehrávaly těm druhým,
a konaje tam a zpátky bez spojitostí jako v čínské barevné stínohře.
Venku bylo vše, byly tam ulice a příběhy, jež se mísily s křikem osob,
které parkovaly svá auta v blízkosti kina a měly pak svou cestu, jíž se
vrátí domů, spolu s úkoly, které musí udělat, a ještě spoustou dalších
slůvek, která musí říct.
A tak mi přibývala léta.
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Čtvrtá věc
Náměstí Cordusio, 1999
1. Mitóza
Jmenuji se Matteo.
Mám skoro dvacet osm let.

Přemýšlím. Chtěl bych, aby existovala zařízení, která by nás vrátila do
dělohy, zhruba jako ta, která nám udělají fotky do naší občanky. Jen
si tak posedáváš, vložíš tam peníze a vrátíš se tam, takže jsi vevnitř
tvojí máti a za pět minut se musíš znova narodit, nemáš nejmenší
ponětí o tom, že bys měl platit nájem, ale zato nasloucháš mísení
tělních tekutin, což je jen výrazný nádech tvojí mámy. Nemáš žádné
ponětí o ničem, nezajímá tě, že jsou nějaké výprodeje coinů, nezajímá
tě, z jakého důvodu byl prodán Fiat společnosti General Motors, jsi
prostě v bříšku svojí mámy, máš zaměnitelný průměr mezi patnácti
a dvaceti pěti centimetry, váhu kolem pěti set, šesti set gramů,
základna tvé plotýnky kosti čichové v tvé lebce začíná mít tvar,
neurony v tvém mozku se spojí s klubíčky tvých čichových bulv,
zatímco tvoje máti dýchá, nadechuje se a nejsou tady ještě panické
stavy, kdy se na pět let octneš na tom světě absolutně sám, nemyslel
jsi ani na to, že jsi zbytečně utratil třináct tisíc lir za lístek do kina,
a nenašel jsi ani osobu, která by tě ve vedení tvého účetnictví
nesedřela z kůže, prostě jsi začal po měsíce představovat vědu
o kostech a chrupavkách, co se pak začaly vyvíjet v ruce, ramena, záda
a nohy, zkrátka z vesmírných porcí mateřských buněk se zalily krví
tvého srdce a od děložní tepenní žíly se začaly zahrnovat zatajenými
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chemickými informacemi od světa, který tě očekával plný telefonních
čísel, tatarských bifteků ze Zlatého dukátu29 a silničních nehod, stejně
jako proteinů, vitamínů a ticha.
Vhodíš tam pět set lir a znovuocitneš se ve fázi tvarování tvého
srdečního svalu. Jsi plně začleněn do světa reality a srdeční síň, která
se kolem tebe stále více uchycuje a uvnitř tebe sbírá signály
o horečkách srdečního svalu tvojí matky, jenž v rychlosti nejméně 1,8
za sekundu přenese nadbytek sodových a vápenných iontů mimo tvé
buňky, což povede k nárůstu příchozích a odchozích tepů z membrán
svalových buněk, dokud se tvoje srdce zcela nezaplní a zase se
nevypumpuje, dokud se nesmrští, pak zase nenapumpuje, aby
vytvořilo větší prostor a aby zaměnilo čerstvou krev během dalšího
úderu… Jsi prostě centrum věcí, které se nepřetržitě odehrají
a zároveň v sobě ukrývají tekutiny související s pupeční šňůrou, které
produkují vlásky řas a obočí a nehty, prostě je všude ten hormon
z tampónu přeplněného slizem, co tě odděluje od světa, který tě
napjatě očekává kolem tvého krku objímaného dělohou, plný
patentů, faktur, kódovacích zařízení, příjmení a pomerančových
marmelád z různých provincií.
Ty tedy ničemu nerozumíš a čas, co běží, smysl dnů a novin
z informací, že neexistuje v zárodečné dutině, v mořském šumu
hrozby života a lásky, že ses ještě nestačil zhroutit ze zvlhlého spodku
plného slizu mezi haldou částeček oxidu uhličitého po rodinných
aférkách tvojí mámy pod tlakem vzduchu a v přechodu mezi tóninami
zvuků, mezi trhnutími tlaku Meissnerových tělísek, abys mohl dojít
k šílenství z městského hluku a jeho představitelů, zatímco vnímáš
29

Mezinárodní soutěž dětských písniček vysílaná televizí od r. 1959.

112

sílení zápachu krve, objem elementárních buněk a zdvojování
chromozomů, jež ten zápach krve zadržují do příchozích vln směrem
k onomu slizu a směrem k hrdlu a jež zachycují prach, bakterie
a chemické částice, svět.
Ihned poté z toho strojku vyjdeš a octneš se znovu na nějakém
náměstí, stáváš se součástí nepřetržitého chřadnutí, které začalo před
deseti lety, před dvaceti, třiceti lety, a pokračuješ v akumulaci toho,
co jsi musel nechat v teritoriu předtím, než jsi začal rozumět tomu, co
jsi to musel vykonat za cestu, abys vyplňoval formuláře, vyměšoval
pot, abys telefonoval osobě, s níž jsi měl schůzku. Tak si vem metro,
kup si časopis „Záhadný týden“ a ať je ti zle z toho, že jsi prošel
elektromagnetickými radiacemi všech typů, paprsky světel silnějšími
než pět set padesát nanometrů, jež odpovídají žluté barvě a zvukovým
vibracím mezi dvaceti a dvaceti tisíci hertzy a tisícům stimulů, které
se od tebe současně odtrhávají, podrobují se poslednímu volebnímu
klání a upozorňují tě na to, že máš hlad, způsobují ti myšlenky, jak to
bylo zpočátku krásné, než se stalo něco, co ti způsobilo přát si, aby se
ti něco přihodilo, a až tě to donutí vzpomenout si na starou reklamu
od Omnitelu, až zvážíš všechny aspekty života, aby ses zase vrátil do
stroje.
Kdyby nějaká taková mašina existovala, lidi by stáli frontu, aby se do
ní dostali, a nechtěli by z ní vyjít, prostě by do toho tunelu oněch
strojů vstoupili a dali by stranou pět set lir, aby je už nikdo nenašel.
Například když jdeš do supermarketu, potřebuješ pět set lir na vozík,
přičemž se přehrabuješ v peněžence a nemůžeš je najít, přitom si
vždycky říkáš, že si je musíš odložit, aby ses do toho supermarketu
vůbec mohl dostat, načež se nakonec vrátíš do dělohy, protože se
chceš vyhnout tomu všemu tlaku, který na tebe doléhá z kalendářů,
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co tě mohou dohnat k šílenství a přesto dál fungují, aby evidovaly
hodiny, dny, týdny, měsíce a roky, zatímco ty před tím obchodem
zůstaneš stát venku, abys to všechno pozoroval bez vozíku a aniž bys
měl možnost do něj vstoupit.
Tak se ukazuje, že celý sexuální život není kupříkladu nic jiného než
nedokonalý způsob toho, jak se velmi nemotorně vracet na původní
místo a jak částečnou formou na pět minut a vteřinu vlastní erekční
schopnosti z vlhkosti vagíny sílí sebeuvědomění s malou částí sebe.
Jednou, když už se plně ztotožníme, nechá nás to přenášet jako uvnitř
onoho stroje, téměř jako bychom šťastně zapomněli na ono místo,
z něhož jsme vyšli, ještě než jsme byli odvlečeni výrobou, dříve než
jsi začal trávit čas tím, že jsi nacházel neuhrazené faktury, a předtím
než ses naučil rozlišovat rozdíl mezi rozpustnou kávou a turkem tím,
že ses uvázal na jinou osobu, dávaje tomu všemu smysl historické
kontinuity, přičemž průměrně vyprodukuješ v případě jednoho
mužského organismu dvanáct tisíc miliard spermií a prostřednictvím
sebereflexe taktéž souhrnnou sérii situací ohledně práce a smutku
z lásky.
Jako by tam někde byly osvětlené brány, které ti dovolí vykroutit se
z téhle oprátky, jež se stále více stahuje v kalendáři, co se nechává
připomínat stále častěji a co s velkým neporozuměním souvislostí
neustále odečítá, abys skončil se stále slabší možností pojmout význam
toho všeho nebo si na pokraji možností zrenovovat byt, zakoupit si
videoprojektor, anebo se aspoň jednou za život dosyta najíst
v japonské restauraci.
A tudíž je patrné, že v takovéto situaci se snažíš vyvarovat se škod,
abys našel jistý druh moudrosti, který by ti v podstatě umožnil
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nemyslet na věci, jako je stárnutí buněk, trombóza a jiné životní
komplikace, abys opustil a ukončil předpokládaná a přirozená
nedorozumění ve středním věku a aby ses vyhnul obtížím souvisejícím s nástupem smrti, jako jsou zvracení či nezadržování tělních
tekutin, nedostatku zodpovědnosti v souvislosti s vlastním tělem a
procesy založenými na postupném rozkladu, zatímco šampionáty,
textilní průmysl a mezinárodní peněžní výnosy z Hollywoodu
fungují dál.
Možná už od dítěte jsem si myslel, že by bylo být lepší
nezaregistrovaným robotem, abys mohl rozvíjet příhodné funkce
spolu se záručním listem, prostě abys měl možnost nahrazovat
součástky nebo taky celý stroj v případě nějaké projevené závady
nebo aby ses mohl obrátit s reklamací na výrobce.
Velkou výhodou robotů je, že nemůžou umřít a poněvadž se nikdy
ani nenarodili, nemůžou ani žít, zkrátka jen rozvíjejí své funkce
v rámci svých vlastních odsouhlasených pravidel a hodnot jejich
jednání. Nekonfrontují se ani s ostatními roboty a netrpí svým
odlišným sociálním zařazením, nedodržují příliš velké stereotypy,
a přesně právě proto, abychom nepůsobili systému problémy, by bylo
dobré stát se těmi roboty co nejdříve v souladu s platnými zákony,
podle nichž bychom nezatěžovali žádného z ostatních robotů, kteří
by se po svém nikdy nehádali, nevytvářeli by konflikty mezi etniky,
nedorozumění mezi studenty nebo povstání, rodinná dramata
a nedopustili by napadení internetových stránek hackery.
Když už totiž chceme prakticky tvrdit, že v zásadě je to nějakým
způsobem zajímavé, jsme přímo přeneseni k odpoutání pozornosti,
kterou věnujeme všem našim zdrojům na vlastní prožitky, snažíme se
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jim dodat završenou formu a pokoušíme se vylepšovat přiblížení se
něčemu naprosto strukturovanému a srozumitelnému také jiným
lidem, a to všem těm, kteří se po svém způsobu právě v tento moment
s rozdílným použitím hmot snaží dělat úplně tu samou identickou věc
a utvářet historii, příležitostně pro své potomky a tak dále.
--2. Člověk míní a bůh mění
Bůh má nad námi všemi kontrolu, řídí toky řek, zařizuje zledovatění,
úspěchy úrody, morfologickou charakteristiku země nebo slučování
čtvrtohorních ledovců, jež se ponořily a roztáhnuly doslova vytažené
ze svahů na celém světě a jež podněcují kolem sedmdesáti tisíc
kilometrů krychlových deště nebo sněhu padajícího na půdu
a vynořujícího se ze zeměkoule, narůstající tvorbu mizejících území,
způsobenou střídáním teplých a studených období, zachovávaje
neustálé roztahování a hromadění morén, přičemž zjednodušuje
přelétávání výtrusů a pylů, dokud nezpůsobí poslední roztání ledovce
jedenáct tisíc let nazpět, kdy poskytnul místo pro migrace galských a
keltských kmenů během kralování Tarquinia Prisca, načež se pod
vedením Ambigata vytvořily podmínky pro první stálé osidlování
hlavních měst těchto klanů a mezi nepřetržitou nestabilitou
a bouřlivými znepokojeními se zakládaly řemeslné dílny a pořádaly se
veletrhy a obchody při příležitosti náboženských svátků, v nichž se
směňovala kůže, maso, uzeniny a sýry již mezi pátým a šestým
stoletím před naším letopočtem.
Z této předchozí železné doby, která se přenesla z britských ostrovů
do severní Itálie, nám zůstalo jen pár stop, a to rytiny zobrazující
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samostatné nohy nebo ve skupinách na nástěnných malbách na
způsob bodových šipek nebo křížové rytiny představující na skalách
jak člověka, tak zvířata v dokonalém pětiúhelníku, který dosáhl svého
vrcholu dnes poblíž San Bernardina, Sempione a na severu měst
Novara, Milán a Como.
V časech pro vlastní usazení jeho středu nastal rozkvět, v němž se
vyvinulo venkovské předměstí, taková malá vesnička založená
Insubriány a obklopená zdí z hlohu, která byla pojmenována Midland
a následně příchozími Římany přejmenována na Mediolanum.
Poté po dobytí Galie ze strany Říma se stalo město bohatým a od
Polybia víme, že ve druhém století před Kristem v Miláně stálo padesát
dvě kila a půl obilí čtyři oboly; mimo jiné víme, že jeden cestovatel
odváděl fixní částku žřídkakdy převyšující cenu odpovídající výrobě
poloosy jednoho kola a že tam bylo jedno divadlo, jedno fórum,
mincovna, chrámová soustava a jedna lázeňská stavba.
Od roku 49 před Kristem město s okolním územím nabylo statut
municipia, takže si užívalo stejných práv a mělo jistou autonomii
s vlastní výkonnou volbou předsednictev a radních s místními
zákony, která definovala počet a pravomoce úřadů mezi všemi
předpisy vydanými městem Milánem k vlastnímu prospěchu, mezi
nimiž ten nejslavnější byl lex julia municipalis, jenž uvedl v platnost
Julius Caesar v r. 45 př. n. l. Další zdroje nás ujišťují o tom, že v Miláně
kvetl textilní průmysl, dále metalurgie, vojenské výrobky a jiné
válečné dodávky. Byla zároveň prokázána smluvní síla, která vzešla
mezi prvními obchodníky, kteří byli napadeni a dobyti během
lidového povstání r. 385 po Kr. proti imperátorovi Valentiniánovi II.
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Věhlas Milána se však zformoval až během císařského období a
obzvláště pak v poslední fázi milánského impéria. Ten čněl nad
ostatními městy svou bohatostí, zatímco ostatní radnice byly
zatěžkány vahou jisté ekonomické krize, která zasáhla prameny
jakékoli prosperity a zredukovala obsazení místních rad na obyčejné
úřady dle nařízení až do smrti Theodosia I., než bylo zřízeno uskupení
císařského dvora v Miláně pod vedením Maximiliána Augusta.
Pokles dopravy nastal v souvislosti s vandaly a piráty v Janově a Marseille ve všech přístavech na galsko-italickém pobřeží Středomoří, ale
nastal výkvět obchodu, i když štěstí nad Milánem zůstalo ve stínu.
Během kralování Theodorika z Amalasunty a Theodata bylo navíc
sžírané konflikty mezi ariánci a křesťany a jen občas přežívalo přes
invaze Hunů a Gótů.
S byzantskou nadvládou a s úprkem Gótů Milán postupně znovu ožil
pod záštitou biskupů, kteří se zúčastnili voleb vysoce postavených
úředníků ve městě, restaurovaném na dálku generálem Narsetem,
přesto pro svůj několikanásobný minulý přepych opět upadlo v r. 569
do rukou Langobardů.
Během tohoto bezvládí, v němž si Langobardi rozdělují dobyté území
na třicet šest vévodství, se Milán stává definitivně hlavním městem
tohoto vévodství, které nás zavádí až ke jménu vévody, který sídlil na
místě, tenkrát zvaném Curs Ducis30, přibližně na dnešním náměstí
Cordusio, a z něhož je odvozen i jeho současný název.
--30

Z latiny asi něco jako „Vévodův Dvůr“.

118

3. Drápkovci
Tak jako když si koupíš auto nebo CD přehrávač a snažíš se
porozumět tomu, co se píše v návodu, kde je něco napsáno v jazyce,
jemuž nerozumíš, protože překlad do italštiny je celý popletený, a kde
je například napsáno namísto bateriových článků něco o buňkách,
přijde ti na mysl proces buněčného rozdělování zvaného mitóza, no
v podstatě tolik věcí, které absolutně nesouvisejí s přehrávačem, takže
ti jen tak zůstává v rukou a nejsi schopný ho zprovoznit, zatímco
nevíš, jestli ho máš vyhodit nebo si ho ponechat, tak i můj život
v téměř dvaceti osmi letech nemá žádné bližší vysvětlení ani jako
názorný, mylně popsaný a obrázkový papírek, který je jen cvičením
jednoho z postupů přírody coby kupříkladu dělení drápkovců, což je
typ bezobratlých živočichů, kteří se rozprašují ve vlhkém tropickém
prostředí s červovitými těly, rozčleňující se vypoukle nejprve zády
a poté se vyrovnávající břichem.
Tudíž jsem začal v sedmadvaceti letech špatně chápat, jestli je opravdu
tak těžké čemukoli rozumět, a tak jsem se zbláznil do kultury. Zuřivě
jsem se pustil do čtení knížek, abych si mohl pokládat různé otázky,
a čím víc odpovědí jsem nalézal, tím více otázek jsem si pokládal,
přičemž všechno to bylo čím dál víc a nesnesitelně zamotané, dokud
neumřela moje máma a táta se znovu neoženil, proto jsem odešel
z domu, abych žil. Začal jsem přitom dělat ty nejabsurdnější práce,
abych dokončil titul: nejdříve jsem se zapsal na univerzitu v oboru
biologie a poté na filozofii, a než jsem ji dokončil i potom jsem si
tímto způsobem přivydělával.
V sedmadvaceti letech jsem prostě začal pociťovat tento druh tísně,
která zachvátila mou potřebu nějakým způsobem se odlišit od těch
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drápkovců, abych našel nějakou trhlinu v systému reprodukce
v řetězci, v němž jsem se ocitnul, kdy jsem opustil své prarodiče
a rodiče, a přitom jako ještě dávněji v prehistorii, kdoví, z jakého
důvodu jsem se i já přistěhoval do Milána se všemi těmihle lidmi, kteří
se stejně jako já přesunují tam a zpátky z místa na místo, vstupují do
trafiky a pak jdou do prádelny. Říkali mi, abych to nějakým způsobem
zvládnul prostřednictvím zaručování určitých záležitostí, a to jsem
podle těchto pravidel i činil.
První problém, který nastal, jsem měl s tím, abych se postaral o to, že
mám, to znamená možnost uvést v život normální organické funkce
mezitím, co ubíhaly dny. Pokoušel jsem se tomu nepřidávat velký
smysl, ale snažil jsem se držet krok s dobou spolu se zakoupenými
věcmi jako kupříkladu noviny, oblečení nebo cédéčka, aby se mi
taktéž podařilo najít bezprostřední uspokojení, a přitom abych v sobě
mohl nechat vyvíjet jistý způsob rozvoje mého života. Tu jsem
například pomyslel na prodejce průmyslových šlehačů zmrzlin Kroc,
který v padesáti dvou letech založil McDonald´s.
Jelikož jsem byl milánským studentem, nemohl jsem si dovolit
pronájem, takže jsem skončil pod církevní záštitou v řádné správě
knězů s dalšími šesti mladíky a jedním postarším mužem, třemi Araby,
jedním Albáncem a jedním studentem medicíny z Bari, což byl syn
jednoho dělníka ze čtvrtě Quarto Oggiaro, přičemž každý z nich měl
svůj pokoj se společnou pračkou. Vedli jsme noční diskuse, jež
končívaly u mohamedánů, Milána, smyslu života v osmnácti či
devatenácti letech nebo u toho, kam umístit sušák na prádlo.
Ten starší muž byl odpovědným vedoucím svěřeneckého ústavu,
jehož jsme byli zvláštní druh detašovaného pracoviště. Večery se
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zakončovaly na našich pokojích s lahvemi brandy Vecchia Romagna,
přičemž videopřehrávač jsme nechali na pokoji od středy večer do
pondělka ráno spolu s prášky na spaní. Říkal, že jediná věc, kterou
v životě zažil, se stala hned po válce, kdy mu v jednom vlaku dvě
šestnáctileté Němky dohromady umožnily orgasmus, a on potom na
to pořád vzpomínal nebo přemýšlel nad tím, jak se to stalo, a k tomu
ho neustále tížily myšlenky plné očekávání, načež si uvědomil, že
v realitě nenastalo nic, čeho by se mohl dočkat, a tak dál pracoval jako
skladník, popíjel flašky Vecchia Romagna a byl přítelem jednoho
postiženého, s nímž se vídával každých čtrnáct dní, aby si zahráli
pétanque. Žil s námi v ústavu proto, že smutek ze samoty, jak říkával,
je hrozný, přesto mu už nikdy dvě šestnáctileté Němky společně
nevykouřily péro do konce, jako když měl devatenáct let a vracel se
z Bolzana a kdy to bylo právě tenkrát, co byl jen jednou v životě
šťastný a ohromený, a kdyby nebýval přišel průvodčí, prosil by
donekonečna: Bože, zařiď, aby tahle cesta nikdy neskončila.
První práce, na niž jsem v Miláně narazil, bylo rozdávání letáků před
katolickou univerzitou, prostě taková reklama na jedno místo, kde
pořizovaly fotokopie. Pozoroval jsem lidi, kteří zase pozorovali mě
a snažili se vyhnout tomu, aby nemuseli dostat onen kus papíru, který
jsem jim vnucoval snad jen proto, že ho posléze někam zahodí. Večer
jsem si chodil vyzvedávat peníze do podniku, a tak ubíhal den za
dnem, dokud jsem si nedolělal titul a nezačal další tři měsíce
v církevním azylu polepovat kusy látky hlavičkami housátek, až mi
najednou přišel velký ranec nekompletních plyšáků, které jsem v noci
dával dohromady, a k tomu snil o kresleném filmu, v němž byl dům
plný plyšových housat, jež k ránu obdržela na starost spoustu
absolventů všeobecného gymnázia s odtrženými hlavičkami připravenými na přilepení, přičemž se všechny dohromady ještě s tubou od
121

lepidla ocitly znovu v rukou jakýchsi mládenců, kteří pracovali
v Kačerově a hovořili tam o problémech mladých kačátek.
Hned poté jsem se zapsal na studium biologie a začal s útočením na
milánské dopravní značky či vývěsní štíty nějaké cestovní kanceláře.
Náš patron tomu přezdíval „poněkud odlišná reklama“ a smál se tomu
jako splaškům, k nimž ji přirovnával. Každou noc jsem si nasazoval
sluchátka, poslouchal hudbu a studoval výhyn bakterií vymýcených
pod nadvládou sinic nebo evoluci myxobakterií.
Milán se mi zdál vlastně celý plný nezaměstnaných studentů tvořících
jakousi bakteriální kulturu, kteří tvořili zácpu v metru v pondělí,
úterý, ve středu, ve čtvrtek, pátek i sobotu a neděli, a peněz, které mi
sloužily k tomu, abych přežil nakupováním cédéček, bylo čím dál víc.
Chodil jsem si pro ně do pracovní agentury, která mi k práci nabízela
stále větší absurdity, načež jsem nakonec kývl na to, že se budu starat
o staré lidi pět dnů v týdnu, takže jsem čtyřiadvacet hodin denně žil
ve městě Rapallo s bývalým despotickým nacistou ve věku dvaceti
devíti let a jeho manželkou kuchařkou, a poté jsem se vrátil do Milána,
abych vykonal závěrečné zkoušky, a po sobotách a nedělích jsem se
věnoval studiu i po nocích. Jednou jsem taky dokonce nechal toho
nácka spát dýl, abych se mohl vrátit k asimilaci a symbióze
chloroplastů.
Má práce spočívala v tom, abych zadržoval sexuální touhy jednoho
starce, abych kontroloval, zda nejí příliš sušenek, abych ho bral pro
rozptýlení do borových hájů bez toho, abych jej kdykoli ztratil
z dohledu na jediný moment, poněvadž by se jistojistě ztratil anebo
by se snažil dotknout se zadečku nějakého děvčete.
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Takže tenhle starouš byl zdrojem mých příjmů, přičemž byl
v optimální fyzické formě, akorát ničemu nerozuměl. Ptal se mě, jestli
jsem jeho otcem nebo snad manželkou, a říkal mi, že by bylo divné,
kdybych byl jeho ženou, protože jsem muž. Jednou jsem se snažil
dostat se ke svojí posteli, ačkoli jsme byli, jak sám říkal, jako oddaní,
a on se u toho dal do pláče, jelikož si toho všimnul, a řekl: můj bože,
nedaří se mi rozpoznat mou ženu od přátel. Mimo to se vlastně
několikrát naprosto zcela přestal orientovat. Jednoho dne dokonce
přišel ke mně s kufrem v ruce a sdělil mi, že musí jet do Piemontu se
svým bratrancem Hitlerem, aby tam sbíral hroznové víno. Jindy zase
propadal návalům hněvu a povídal, že se mu žena snažila ukradnout
šest tisíc lir. Jiné noci mě pak probudil zápach ze stolice, jejž doplňoval
hrůzný výjev nahého starce, který se motal po domě ve špinavých
spodkách, jež zapříčinily vzplanutí ohně v momentu, kdy je opřel
o zapnutou lampu.
V mezičase byla problematičnost bytí v nemožnosti, jakou jsem
pociťoval při sledování lekcí navštěvováním laboratoří biologie,
příčinou dohnání k tomu, abych změnil fakultu, pročež jsem se zapsal
na filozofii, přestože jsem si uvědomil, že nebudu mít naprosto žádnou
budoucnost, jenže mě to v tom okamžiku naprosto nezajímalo a snažil
jsem se na to nemyslet. Byl jsem naopak okouzlen klasickými filozofy,
kteří si užívali života a zařídili si jej tak, jako by to byl nějaký úkol ze
školy, no prostě si ze smyslu života brali maximum a vše se jevilo velmi
konejšivě, poctivě a rozumně, alespoň do doby krize v současnosti.
Například v Turíně Nietzsche líbal osly a psal vyšinuté dopisy dceři
od Wagnera předtím, než skončil v blázinci, kde čůral do prostředku
chodby a díval se přímo a upřeně do tváří, což značilo projev pohrdání
nad sestřičkami v nemocnici.
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Den před mým termínem zkoušky z historie víry a kacířských hnutí
ve středověku se mě ten nadřazený nácek snažil uškrtit tabulkou
z mléčné čokolády, a to jsem stále ještě byl jedním z mnoha mladých
nezaměstnaných v Miláně.
--4. Vyobrazené násilí, 1976
Podle oficiálních informací si policie, co obsadila vymezenou oblast,
povšimla skupiny demonstrantů s helmami a vlajkovými tyčemi, které
se právě zaměřily na cíl náměstí Cairoli, a vyzývá je, aby odložili
zbraně. Demonstranti však zničehonic odpovídají házením kamenů.
Pořádkové síly ale přesto neztrácejí čas a útočí na extrémisty, kteří se
stáhli do ulice Broletto, nebo je honí, zatímco několik minut předtím
další početný houf demonstrantů s přilbami, šátky, vlajkami a dřevěnými tyčemi dobyl náměstí Cairoli, když sem vtrhnul z ulice
Cusani, kam doléhaly výpary slzotvorných dýmovnic, jež nechaly síly
pořádku vypustit na náměstí Cordusio.
Začala se sem hrnout i jiná mimoparlamentární extremistická levicová
uskupení, aby rovněž dosáhla na křižovatku Cairoli. Ulice Dante
přitom byla zcela blokována policií a mnozí z demonstrantů si od
protivníků vypůjčili motoristické helmy, přičemž měli v rukou ještě
vlajkové tyče, které používali jako zbraně, načež se ihned po krátkých
potyčkách rozptýlili po bočních uličkách a snažili se znovu v rychlosti
dobýt náměstí Cairoli.
K prvním násilným potyčkám došlo na rohu mezi ulicí Cusani a korzem Garibaldi, kde policie rozprostřela hustou kordonu tvořenou
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muži a armádními vozy, což mělo na svědomí právě vypuštění
slzotvorných dýmovnic. Demonstranti však odpověděli vrháním
kamenů a molotovových lahví a od levicových uskupení rozmístěných na rozích mezi ulicemi Dante a Giulini zase lítaly první
šutry proti kordonám strážníků, jež jim překážely v dobytí náměstí
Cairoli.
Bylo tu slyšet houkání klaksonů, první útok a protestující nechali
vybuchnout na náměstí Cordusio první zápalnou láhev. Na samý
konec ulice Dante dorazil konec šiku, který se seskupil již v ulici
Cusani. Guerilloví bojovníci utvořili barikády přivlečením spousty
soukromých aut doprostřed ulice a z křižovatky Cairoli za pomoci
vypnutých sirén odvlékli plnou rychlostí policejní džípy a další tucet
vozů.
Demonstranti se stáhli zpět, ale při útěku začali vytrhávat dlažbu
z ulice, přičemž současně utvářeli barikády ze stojících aut. Druhé
ohnisko vzpoury propuklo na ulici Cusani a na křižovatce se ustavilo
splynutím davu z ulic Broletto, Ponte Vetero a dell´Orso.
Na házení kamenů a železných koulí ze strany extrémistů síly pořádku
odpověděli opět dýmovnicemi, takže nastal guerillový zápas, zablokování ulic, vytrhávání kočičích hlav a jejich sprškovité vrhání na
nepřítele pod černým kouřem vystřelené pyrotechniky od policie za
účelem rozehnání demonstrantů.
První incidenty vypukly už dávno před ulicí Cusani, tedy na náměstí
Cordusio, kde policie naložila skupinu extrémistů. Právě tohle
zapříčinilo prvopočátek nepokojů. Násilné zásahy poté v ulicích
Broletto, Dante, San Tommaso a Rovello v krátkosti vyprovokovaly
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další střety, které se rozšířily v celé oblasti doprovázeny obzvláště
krutým násilím, a byla to právě ulice Cusani, kde se nacházelo nejvíce
demonstrantů, do nichž bylo vypuštěno mnoho slzného plynu,
většinou mířeného do obličeje. Někteří z nich poškodili i tramvaje
nebo stojící autobusy: provokatéři se rovněž dali do ničení spousty
volně stojících aut.
Nepokoje započaté ve změti úzkých uliček v blízkosti křižovatky
Cairoli před hradem Castello Sforzesco se brzy rozšířily dále, až
zasáhly ulici Solferino, kde měl sídlo deník „Corriere della Sera“.
Desítka bomb à la molotov tak byla vymrštěna do novinových oken,
a to obzvláště těch, za nimiž v přízemí sídlilo aktuální zpravodajství.
Cihly a kovové koule zasáhly rovněž i první patro, v němž bylo
roztříštěno sklo od oken redakce a taktéž sál dopisovatelů. Oheň
a kouř proniknuly dovnitř.
Pořádkové síly s džípy a většími ozbrojenými vozidly se snažily
překonat barikády, avšak kouř z vystřelených dýmovnic a vrhání
kamenů ze strany guerilly způsobily zhatění jejich pokusu o manévry,
až se mezi nimi srazily dva menší transportéry. Strážníci tak byli
přinuceni stáhnout se zpět, přestože se následně věnovali dalším
raziím. Ihned nato se projevily další početné příčiny požáru buďto
přímo mezi policisty, anebo na autech zaparkovaných v zasažené
oblasti.
Mezitím se v ulici Pontaccio zmocnily skupinky mladých autobusu
linky 43 a převrátily jej na bok vedle jiného autobusu, čímž naprosto
zablokovaly cestu v ulici Legnano. Dva mladíci zapálili pomocí hadrů
nasáknutých hořlavou látkou dvě jiná auta, zatímco byl v ulici Tivoli
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zapříčiněn další oheň v jedné z benzínek. Naštěstí se hasičům podařilo
tyto plameny udusit.
Odpoledne se pak po prvních střetech objevila nová organizovaná
guerilla vybavená technikou, která své protivníky dostala do obtíží
nejednou. Nespokojenci sabotovali tramvaj, v ulici Pontaccio obsadili
zmíněný autobus linky 43 a cestující, prodavači jízdenek i řidiči byli
přinuceni vystoupit a vzdálit se od vozu. Ten byl umístěn doprostřed
ulice, která jím zůstala zablokovaná. V ulicích Broletto, Tivoli a na
náměstí Cordusio nebo v ulici Pontaccio byly obsazeny veškeré
tramvaje, což způsobilo nezničitelnou zácpu.
--5. Oceán kolem Milána
Poprvé, když jsem spatřil Milán, jsem měl jen pět let. Přišel jsem se
svým otcem na náměstí Duomo den předtím, než začaly Vánoce.
Nevím, z jakého důvodu byl otec tak posedlý myšlenkou navštívit
jesličky. Na dómském náměstí byl totiž velký betlém, malovaný
uvnitř jakéhosi stanu, a tak jsme navšívili Milán, abychom ho uviděli.
Vzpomínám si na okamžik, kdy jsme vyšli z metra a venku byli všude
holubi. Ani jsem si tudíž nevšimnul velkého kostela, tedy dómu. Můj
otec mi přesto radil, abych se na něj podíval. Ukazoval do výšky na
Panenku Marii, avšak já jsem se z jiné strany náměstí dvakrát zahleděl
na palác s obrovskými vývěsními štíty. Domy z venkova, kde jsem
bydlel, a paničky z trubek a světel na nich, co vysílaly na auta
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přerušovaně červený odraz neonových tabulí jako aperitiv31, a stejně
tak vánoční koledy, které se silně rozléhaly kolem, působily jako bych
byl uvnitř nějaké umělé obarvené baňaté láhve spolu se sněhem
a miniaturním milánským dómem ještě se všemi lidmi, kteří do sebe
ve spěchu vráželi kolem osvětleného náměstí.
Od toho okamžiku po několik dalších let jsme se vlakem vraceli do
Milána i za vzorkovým veletrhem, jenž byl pro mě jistým druhem
planety, v níž bylo na prodej vlastně cokoli a v níž se každá věc stávala
trhem plným lidí, co to pozorovali. Prodávaly se celé domy, jídlo,
atomové kryty, hračky i dovolené mezi předpřipravenými, jednoduchými a narychlo smontovanými zelenými stánky.
Všechno se stávalo takovým letáčkem, který jste si mohli vzít domů
společně se vzpomínkou na vůni hranolek, výpary z cukru naskládaného až do vlakové stanice v Bovise, černý hutný asfalt, hnědé koleje
mezi kameny a kolomaz.
Naše máma nás čekala doma, jak to po nás Milán vyžadoval, protože
byl dle mého obrovský, což jsem dokazoval vypínáním svých ramen
co nejvíc to bylo možné, jenže bez nebe žádné nebe ani být nemůže;
jsou to jen světla všude okolo a nikdy nenastane noc ani ticho.
Vzpomínám na to, jak jsem přemýšlel nad tím, že v Miláně hodiny
utíkají rychleji oproti mému domovu, kde den trval maximálně čtyři
31

Autor zde má zřejmě na mysli nejrůznější sošky Panenky Marie, zmutované
v tovární či domácí výrobě z nejabsurdnějších materiálů jako moderní svítivé
poutače, které visí zejména v období svátků na štítech domů jako lákadla. Itálie je
dodnes celkově velmi křesťansky založená na rozdíl od Česka a různé druhy projevu
této víry mají i jakousi „reklamní“ podobu.
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nebo pět hodin a poté odznova s vyšinutými ručičkami, které se
otáčely na tabulích nádraží spolu s osobami, jež tančily s pracovními
taškami v rytmu rychlého času.
Do Milána, jak říkala moje máti, se jezdí pracovat.
Myslel jsem si, že Milán je snad jako nějaké album figurín fotbalistů,
zaměstnaných Američanů, pekařů, karabiniérů32, dělníků a mladých,
co tvořili celek mezi normálními neslyšnými obyvateli bez tváře, jako
album o třech miliónech stránek složené se všemi nálepkami na svých
místech přilepenými poněkud naprázdno, protože dané osoby byly
přinuceny odejít pryč ve stejné posedlosti, jakou jsem zakusil poprvé,
když jsem se dostal na náměstí Duomo a představoval jsem si jen tak
za noci, jak se náměstí vyprazdňovalo a jak holubi odlétají pryč. Byl
to na okamžik měsíc, který nahradil reklamu na psací stroje, co
přestala svítit stejně jako jiná na nějaký aperitiv, a poté se zjevila
panenka z trubic a světla, čímž nastalo ticho.
Už od dítěte se mi nedařilo pochopit, jak mohl Milán v jistém bodě
skončit tím, že jako by přešel na všechny úplně stejné paneláky
z periferií, což ho rozpustilo ještě více do světa, který ho obklopoval,
dokud se nestal neurčitým územím, jaké jsem pozoroval z vlakového
okýnka, a proto jsem se snažil přijít na přesný bod, v němž toto město
končí, tedy místo, kde hodiny přestávají bít kvapně mezi železnými
přejezdy, ale nebyl jsem jaksi schopen ho najít.
Po nějakém tom dni jsem přemýšlel opět a představoval si Milán
zavěšený na nějakém talíři v kosmu a s oceánem, kolem nějž plavaly
32
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ryby a hýkala zvířata a kam přicházeli všichni vystřelení, prostě ti,
kteří nemohli pracovat jako nezměrný mechanismus, co znamená
všechno a je kolem všeho, musejícího začít znovu.
Tak jako zvláštní druh planetárního snu, neprodaných inzerátů
patřících sirénám a postavám, které křičí a popíjejí aperitiv, pozorujíce
dóm.
Poté se blízko mé vesnice začala rozvíjet trocha určité milánskosti:
otevřeli zde totiž první supermarket a jistý druh ocelového lunaparku
plného mražených tresek, které jste si mohli koupit. Já jsem tam spolu
s mými rodiči jezdil v sobotu autem jako na nějakou slavnost
s enormním množstvím na sebe naskládaných věcí s cenovkami na
regálech a se stejným milánským světlem známým z veletrhu, i se
způsoby lidí, co chodili spěšně tam a zpátky, aby porovnali produkty
v supermarketu. Míchaly se tam přitom rodiny z mnoha oblastí
provincie Varese. Všichni jsme tak byli vlastně cizinci, kteří si jeli
koupit briošky nebo obalovaného kalmara. A byl to duben 1977, tedy
okamžik, kdy nám došlo, že televizní den se najednou stane
barevným, a nastalo zde v mé vesnici k hrubému nedorozumění,
protože jsme pochopili, že se zničehonic nic všechny programy
přemění. Zůstali jsme tak na našem venkově vzhůru až do čtyř do
noci – kupříkladu v mém domě, mých rodičů a prarodičů se
spotřebovalo dost velké množství kávy, což byla neslýchaná událost –
byli jsme však upření na obrazovku a nemohli jsme spustit oči
z oblečení osob, které promlouvaly, jak si pamatuji, do čtyř do rána,
čemuž jsme horlivě tleskali. Zdálo se třeba, že kravata jednoho pošťáka
ve filmu z padesátých let se najednou stala modrou, a připadalo nám,
jako by se svět začal měnit napořád.
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Pro mě bylo tudíž žít na venkově, jak by se dalo říct, učit se nazpaměť
monopoly, tedy mít v hlavě celou naplánovanou situaci z této hry,
úzké a krátké uličky nebo místa, kde se nacházely domy každý týden
beze změny a jež se prodávaly pohybem po dráze za nedělní spropitné
s neměnnými osobami, aby urazily ty stále tytéž nezměněné cesty.
Byly to vlastně všechno jen figurky, jež někdo řídil seshora pokaždé,
když nějaký hráč prohrál. Zorganizoval se obřad podobný pohřbu,
při němž jsme přemístili cedulku s informacemi z políčka start na
dráhu, a od toho momentu v konverzacích například padalo, že pokud
někdo prohrál, tedy zemřel někdo, kdo se jmenoval třeba Andrea,
a jestliže se mluvilo o něm, říkalo se chudák Andrea, a začalo se hrát
odznova. Jindy se symbolicky pohltilo tělo, podobně jako v jednom
úplně nejvíc zpomaleném bulharském animovaném filmu s lehce
zaměnitelnými plyšovými medvídky spolu s dochvilným příchodem
listopadu a sněhu.
Roky ubíhaly před očima při pohledu z okna, přilepené jeden na
druhém a záhadné jako nacpané ponožky čarodějnice33 vysílané
v televizi.
V mojí vesnici byl jeden hlupák, kterému jsme přezdívali praštěný
Giancarlo. Byl to týpek s krčním límcem, z něhož si všichni dělali
srandu. V baru mu nalévali po dvou třech sklenkách grapy, načež začal
s rozdáváním telefonních čísel, aby mohl vyprávět o neuvěřitelných
věcech. Praštěný Giancarlo byl přitom přesvědčený pouze o tom, že
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Čarodějnice zvaná Befana chodí na svátek Tří králů s dárky v punčoškách
obdobně jako u nás Mikuláš o měsíc dříve.
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je gynekolog, a povídal stále tu samou historku, jak jednou přesvědčil
nějakou dívku, aby se od něj nechala operovat.
Ona však byla stejně praštěná jako on, chodila k jedinému semaforu
z vesnice a nastupovala tam do aut, které stály na červenou, sedala si
do nich a říkala, že je těhotná, aby se mohla nechat odvézt v ten
moment do nemocnice, ale nebyla to pravda, protože ji nikdo nikdy
nechtěl přibrat a ani s ní netoužil mít nic společného, ježto patřila
k praštěnému Giancarlovi, který s ní měl zase na rozdíl od ostatních
jednoho dne soucit a povídal, že my hlupáci z vesnice přeci
nemůžeme mít děti, a tak jí provedl jistou operaci na stole v jeho domě
a byl na to oblečený jako lékař s prostěradlem a stetoskopem
ukradenými na pohotovosti a vybavený dále nožem na mraženiny,
nůžtičkami na odstraňování chloupků v nose a nožíkem na krájení
dortů, jímž ji málem přizabil. Toto tedy byla vesnická historka, kterou
si všichni předávali každý den v tom baru.
Pokaždé, když přiblblý Giancarlo vstoupil na dvůr mého domu, kde
byl ještě pes od mých sousedů, přiblížil se k boudě co nejvíce, jak to
bylo možné, ale na tak dostačující vzdálenost, aby ho pes, který začal
štěkat, nekousnul. Ztřeštěný Giancarlo tam stál nehybně, vyprávěl
psovi o smyslu svého života s tím krčním límcem, naznačoval rukou
různé povely a já ho pozoroval z okna a přemýšlel, kde by asi bláznivý
Giancarlo skončil kupříkladu ve městě jako je Milán se všemi těmi
lidmi, kteří tě odsunují pryč odevšad, a kde tě násilně vytlačují holubi,
aby se ti všichni dostali pryč z náměstí a továren, protože chtějí
vstoupit do metra a do ulic.
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Pokud by praštěný Giancarlo žil v Miláně, nacházel by se v něm jen
on sám a kolem by ho obklopoval oceán s prehistorickými rybami
a medúzami.
--6. Tlachání
Na trůn se dostává Carlo Magni, jemuž se podaří odstranit posledního
langobardského krále Desideria v roce 774, avšak vzhledem k jeho
smrti v r. 814 se impérium rozpadá do feudálního chaosu. V Miláně
se pak vynořil jistý arcibiskup Ansperto, který nakupuje nová teritoria
a nechává vybudovat nejrůznější kostely ještě před vládnutím
Bonizonea, tyrana zabitého lidem kolem roku 1000, zatímco i nadále
pokračují úmorné války mezi vazaly a jejich protivníky leníky, jež se
vlečou až do roku 1037, kdy Corrado II. Sálský ukončuje veškeré
spory schválením dědického práva menších lén, což vyprovokuje
buržoazní reakci, která odežene šlechtice z města a napomáhá zrodu
nábožensky reformního hnutí pataria, jež předloží radikální reformaci
církve.
Tak se tedy utváří nová aristokracie a rodí se radnice s konzuly, kteří
spravují město spolu s biskupy, načež proběhne stavba dvou splavných
kanálů, z nichž jeden je Naviglio Grande, první splavný kanál na
světě. Milánská radnice je uznána císařem a město vzkvétá. Bohatne,
čímž vzbudí zlost ve Fridrichu I. Barbarossovi, který dvakrát obklíčí
město a přiměje ho ke kapitulaci, dokud spojenecká armáda
kremonských, bergamských a brescianských sil nedonutí město
k nové nadvládě.
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Milán však i přesto nepřestává kvést. Fridrich II. jím několikrát
pochoduje a taktéž je několikrát zdolán městským spojeneckým
armádním vojskem, zatímco pokračují vnitřní boje a rozpory mezi
opozičními frakcemi v druhé polovině 13. století. Napo della Torre se
stane diktátorem, načež je přemožen Desiem da Ottonem Viscontim,
arcibiskupem, jenž převezme moc, která zůstává v jeho rodině
přibližně sto padesát let i v době nepřetržitých konfliktů. Započne
rovněž výstavba dómu v r. 1386 s postupujícím upevňováním moci
rodiny Visconti, jež se tak stává druhou nejvýznamnější signorií
v Itálii. Poté chce v roce 1447 Francesco Sforza převzít moc při
obléhání města, které se zasažené hladem vzdá a vyznačuje se od té
doby velkorysostí a šlechetností, dokud jej ovšem nezasáhne morová
rána, jež zabije více než třicet tisíc osob. Franceso umírá a k moci se
dostává jeho syn Galezzo Maria, který je později zabit. Do města
zavítá Leonardo da Vinci a moc je pak převzatá Ludvíkem, novým to
patronem Milána a bratrem Galeazza Maria. Ludvíkovou ženou se
stává Beatrice d´Este. Ludvík poráží krále Ferdinanda v r. 1494
a přesvědčuje Carla VIII., aby opustil italský trůn a pokračoval po jeho
boku, ale nato ho přiměje, aby se schoval ve Francii.
V roce 1499 Milán padne do francouzských rukou. V r. 1524 poté
jistá epidemie zabije osmdesát tisíc osob, přičemž další hromadná
nákaza propukne již o čtyři roky později v r. 1528, což má na svědomí
další vylidňování, a v roce 1535 se moc přesunuje pod španělskou
správu. Následuje po sobě několik temných let, až se vynoří postavy
Carla a Federica Borromea. Nepravidelně se i poté projeví několik
morových nákaz, třeba v r. 1576 umírá sedmnáct tisíc osob a v r. 1629
více než sedmdesát tisíc. Milán tak zůstává izolován až do r. 1689.
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S příchodem Eugenia ze Savoje v r. 1706 se Milán stává rakouským
a Francie posléze vyhlašuje Rakousku válku, tudíž obsazuje i Milán.
Rakušané se znovu vracejí i později. Mimo to je reformován
katastrální úřad, což narušuje obvyklé pořádky jezuitů. Je zapáleno
divadlo Ducale, ale vystavěno nové divadlo La Scala, na dóm je
umístěna Panenka Marie a narodí se Manzoni.
V roce 1796 nastupuje Napoleon, rok poté ustanovuje předalpskou
republiku a oponuje Rakušanům. Přichází rovněž Stendhal, nově
vzniká Italská republika, je dokončena stavba dómu a otevřen druhý
z kanálů s názvem Pavézský. V milánském dómě je tehdy jmenován
nový císař, dokud Napoleon neabdikuje. Ve městě nastává revolta
a dostává se do něj rakouský komisař Hanibal Sommariva. Je také
dovršena stavba vítězné síně na bráně Ticinese.
Od roku 1832 je postupně slavnostně otevřena Galerie De Cristoforis
a objevují se první omnibusy. Odehrál se první pokus o zavedení
plynového osvětlení a Pio IX. se stává papežem. V revolučním roce
1948 vypuknou nepokoje mezi císařskými žoldáky, kteří jsou ovšem
zahnáni. Milán je připojen k provincii Piemont, načež jsou jeho
obyvatelé zdoláni a místo toho se vracejí Rakušané. Mimo jiné je
uvězněn Silvio Pellico a rozvíjí se textilní, metalurgický a strojírenský
průmysl. Rakušané definitivně opouštějí Milán. To se píše rok 1859.
Napoleon III. a Vittorio Emanuele vstupují triumfálně do města,
přičemž Emanuele přijímá v r. 1861 titul italského krále, je vystavěna
slavná galerie pojmenovaná po něm, dále velkolepý hřbitov a v r. 1872
dochází k prvním stávkám. V roce 1876 vychází první číslo deníku
„Corriere della Sera“, v r. 1883 se zakládá národní italská společnost,
zásobující elektřinou systémem od Edisona, a následně je založen
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Touring Club. Nastává rok 1898, v němž je zabito během čtyř dnů
osmdesát tři osob. Poté v roce 1899 vzniká klub Milan Cricket a taktéž
fotbalový klub, mezitímco se od něj část rozštěpí a tím se zrodí nový
milánský Inter v r. 1908, a pak v r. 1914 vypukne první světová válka.
Dále v roce 1916 má na svědomí první bombardování čtrnáct
mrtvých, čtyřicet zraněných a ve vítězném roce 1918 je Milán zasažen
chřipkovou epidemií, jež si vyžádala šest tisíc obětí. Mussolini dává
dohromady fašistickou stranu se sídlem v ulici Paolo da Cannobio,
Angelo Motta vynalézá druh vánočního pečiva panettone, fašisté
útočí na sídla novinových plátků a na svůj protest se v r. 1922 zmocňují paláce Marino. Mussolini se stává vůdcem vlády a v r. 1923 se
slavnostně otevírá vzorkový veletrh. Nato je v roce 1926 otevřen
i stadión San Siro. Propuká druhá světová válka, v níž v r. 1942 zanechává za sebou jedno z anglických bombardování šest set obětí,
a v následujícím roce 1943 je Milán okupován nacisty, takže začíná
odpor proti Mussolinimu, který je popraven a pověšen na náměstí
Loreto. V roce 1945 pak začínají rozsáhlé rekonstrukce města.
28. června 1946 se Enrico De Nicola stává prvním prezidentem
republiky, a přestože podává demisi, je zvolen znovu. Vzniká druh
sportky totocalcio, ve volbách vítězí křesťanští demokraté a nejvyšším
mrakodrapem v Itálii se stává věž Pirelli. Objevuje se politická strana
střední levice, je znárodněn odběr elektrické energie a přistěhovávají
se lidé z pádské nížiny, Benátska, kraje Emilia, Toskánska, z předalpských lombardských údolí i z jižní Itálie. Nastává éra hippies,
projevy protestní kultury v r. 1968, do vzduchu vybuchuje náměstí
Fontana, v televizi začíná přenos populární pěvecké soutěže
Canzonissima a nastávají úsporná opatření, je uspořádáno referendum
o rozvodech, rozšiřuje se prodej mražených výrobků, probíhají
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policejní zátahy v Miláně a v ostatních větších italských městech se
strhávají opravdové a závažné denní guerillové boje. Vzniká firma
Edilnord Italcantieri Fininvest s. r. o., která se podílela na výstavbě
čtvrtí Milán 2 a 3, a v roce 1977 začíná v televizi hrát oblíbená situační
studentská komedie Happy Days, načež se v r. 1978 rodí komerční
televizní kanál Tele Milano a je zavražděn prezident Aldo Moro.
V roce 1979 je Silvio Berlusconi zvolen prezidentem nové finanční
skupiny Fininvest, daří se socialistické straně Bettina Craxiho, začíná
globalizace a píseň Sbirulino se dostává na šedesátou devátou příčku
v hitparádě, přičemž se umístila dohromady v čtyřiceti pěti kolech.
Craxi se stává předsedou vlády, vzniká hnutí paninářů, umírá Claudio
Villa34, padá berlínská zeď, začíná se vysílat americká mýdlová opera
na pokračování zvaná Beautiful, ustavuje se druhá republika, na
náměstí Cordusio v Miláně se zavírá fast food Burghy, aby byl nahrazen prodejnou McDonalds´s, v televizi vysílají po sobě válku v Zálivu a Kosovu, videoklipy od Smashing Pumpkins, jednání středně
levicové vlády či reklamy s australskou modelkou a herečkou Megan
Gale.
--7. V sektoru strategického prodeje
Uvnitř sebe jsem pociťoval jakýsi nával, který mi radil, abych se bez
ustání rozpoltil na všechny směry. V mém ústavním pokoji se přitom
stále snášela tma, stejně jako na roztrhaných papírcích při vstupní hale
hlavního nádraží, na univerzitě a při přívalu strachu a barev, které
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vykřikovaly ven z tramvaje, aby daly na vědomí, že se nacházíme
v Miláně.
Den, kdy jsem dosáhl titulu, tedy jednoho odpoledne, jsem se šel
projít na okraj města do Peschiera Borromeo, což byla de facto taková
malá zatažená vesnička plná zvláštního zápachu, šířícího se od
projíždějících kamiónů. Četl jsem totiž v jedněch novinách inzerát,
v němž hledali v této čtvrti, respektive hned na hlavním
borromejském náměstí, mladé absolventy, aby zde pracovali.
Tato prestižní příležitost si vyžadovala představit se v 18 hodin na
výběrovém řízení v saku, kravatě a s prokázáním velkého talentu pro
podnikavost. Byla zima, psal se 8. listopad a účastnilo se nás toho
setkání dohromady třicet. Konalo se před nějakou průmyslovou
halou, všichni jsme měli saka a kravaty půjčené od přátel, zatímco
směs zimy a temně šedého nebe spolu s jakýmsi voláním přírody
připravila ticho, jež zcela pohltilo čas, a dalo též na srozuměnou, že se
zde naskýtá možnost začít pracovat.
Pomýšlel jsem na rozmanitost života i na skutečnost, že ještě před
třemi hodinami jsem na univerzitě hovořil se svým vedoucím
diplomové práce a oponentem, kteří si četli zahraniční články
přeložené do italštiny z encyklopedie filozofických věd, načež se mě
v souvislosti s Hegelem otázali na smysl dějin, tedy jak je možné je
vidět z intelektuálního pohledu a následně čistě z rozumového
hlediska. Bylo slyšet déšť, který bil silně na římsu auly. Můj vedoucí
zastával názor, že v některých částech mojí práce přehlédl jisté
nedostatky neodmyslitelně spjaté s překladem konceptu, občas
zbytečně dialektické na úkor porozumění běhu dějin a taktéž ve
vztahu k nátlakům spojeným s představami Herbarta o Bernardu
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Bolzanovi. Pověděl to takovým tónem hlasu jakoby našedlým
a nosním, přičemž se mu stále více rozptyloval mezi ubíhajícími
vteřinami, které všechny dokola tikaly kolem mojí teze, tudíž kolem
mého kolosálního vstupu do světa laureátů, stejně jako tomu bylo
v dialozích jednoho československého animovaného filmu anebo
když vypneš mohutnou televizi a její černobílé barvy se vytratí.
Přesně v šest přišel před vchod do průmyslové haly nějaký mladík,
jemuž bylo zhruba pětadvacet let, prostě vypadal jako steward, akorát
nebyl v letadle, ale v modré uniformě a s vyleštěným texaským
úsměvem. Vytáhl roletu a nechal nás vstoupit dovnitř nějaké veliké
místnosti, která působila napůl jako univerzitní aula a napůl jako
garáž, s obrovskou katedrou. Vzal do ruky jakousi tubu s mastí a řekl,
že tenhle krém je naše budoucnost.
Univerzita je jakýmsi střetem sil mezi středověkým obléháním a mocí
zřetelně artikulovaných slov těch, kdo je zadržují a poté vyfukují jako
nějaký arogantní pán, který občas a v dobré náladě ve srovnání
s ostatními lidmi v chodbách aul nebo v křížových klenbách zaplněných sekretariátů jako jediný hladoví po co nejvyšším počtu bodů
u zkoušek, tedy dvaceti sedmi a půl, dvaceti devíti nebo maximu
třiceti. Alespoň tak jsem to viděl.
Ano, protože tenhle krém, jak pokračoval steward, je naší možností
a konkrétní příležitostí, abyste se prosadili ve víceúrovňovém sektoru
strategického prodeje.
Pohladil si vlasy a pravil: já sám jsem tomu nevěřil, ale dnes mám dvě
auta, vlastní dům a těším se z respektu mých známých, kteří na mě
pohlížejí jako na člověka, co si splnil své sny, protože se jedná
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o naprosto přírodní a ekologicky šetrný krém na tělo vhodný jak pro
muže, tak i ženy, a který mi navíc umožňuje klidně dosáhnout čistého
zisku ve výši osmi miliónů měsíčně s postupným navyšováním. Pocítil
jsem však kosmický neklid a narůstající strach ve tvářích absolventů –
byli jsme všichni oblečení jako obchodníci a vyjevení jako malé děti,
sedící napjatě, aby pozorovaly tuby s biologicky rozložitelnými
mastmi z daleké budoucnosti, jelikož tenhle týpek pokračoval
vyhrnováním rukávů jako nějaký prorok, že tento sektor klade
v současnosti alespoň z estetického hlediska požadavek na kulturu, jak
umět prodat produkt, což je užitečné pro nákup jisté psychofyzické
pohody ve společnosti, v níž se ocitáme, která je multimediální a v níž
je důležité, abychom neopomenuli zejména opravdovou kvalitu
zboží. Kupříkladu náš krém je zbaven přídavku jakékoli příměsi,
barviv i konzervantů, tudíž se velmi dobře prezentuje i co se týče
složení látek, a proto je ideálním prostředkem ke zvážení jeho dodání
do nějaké rodiny. Přitom je potřeba zdůraznit, že v multilevelu
pracuje i spousta zaneprázdněných párů výjimečných vlastností, kteří
zároveň vlastní pozemky tisíců metrů čtverečních. Osobně znám
jeden pár z města Frosinone i pár přátel, kteří pomalounku začali
s prodejem těchto krémů a našli spoustu dalších kamarádů. Posléze se
vypracovali až do samého nitra naší společnosti. Jsou však i jiné
produkty ve zřejmé konkurenční kvalitě. V jiném případě si dealeři
koupili dům na Kubě navíc k tomu, v němž žijí v Milán, a naplánovali
si svou prodejní strategii. Vstal jsem, vyšel ze dveří poté, co jsem
přemýšlel nad vykonáním dokonalého salta z okna, a potuloval jsem
se pak asi dvě hodiny po Miláně, přičemž jsem znovu přemítal nad
mou tezí, sériovými komplimenty řečníka vnucujícího krémy, nad
reklamami na mobilní telefony, svítícími na plakátech, nad
skutečností, že mi bylo už třicet, a nad prázdnem, které se uvnitř mě
rozrůstalo, nebo nad sněhem, který se začal přízračně snášet z nebe.
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Neměl jsem žádný záchytný bod ani náznak mimo nějaké základní
představy o technických otázkách překladu německé filozofie
v devatenáctém století a mimo otravný pocit hladu. A tak zatímco se
rozpouštěl sníh při kontaktu s asfaltem, rozhodnul jsem se jít na metro.
--8. A tak jak jsem šel na metro, přišel na mě hlad, proto jsem zašel do
McDonald´s, abych snědl jeden McBacon
A tak jak jsem šel na metro, přišel na mě hlad, proto jsem zašel do
McDonald´s, abych snědl jeden McBacon. Sešel jsem tedy na náměstí
Cordusio. Velmi silně sněžilo, což působilo jako nedobrovolný zásah
do takřka neviditelného města. Zřetelně však sníh neměl nic
společného s poněkud zabržděnými způsoby tohoto místa, pomyslel
jsem si.
Myslel jsem si v jednu dobu současně víc věcí.
A myslel jsem si, že mi bylo zle.
Takže jsem získal titul a zvažoval spoustu záležitostí, o nichž jsem
věděl, například to, že jsem složil státnice z filozofie právě tento den
a moc dobře jsem si byl vědom rozdílu mezi tím, co říkal můj oponent
ve smyslu dialektiky v konceptu hegeliánských dějin, a mezi tím, co
mě nikdo nikdy nenaučil, tedy jak prodávat krémy nebo otevřít
franšízu McDonald´s poté, co se vám podaří našetřit aspoň dvě stě
miliónů. V takovém případě bych mohl přejít k velmi důležité
investici, která se však brzy vyčerpá, jakmile přijde čas zaplatit nájem,
nakoupit zařízení, další vybavení a nábytek, a s tím plánování, jak
uvést na trh pobočku zaplacením patřičného procentuálního podílu
McDonald´s v Itálii a dalšímu McDonald´s ve Spojených státech za
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použití značky, a také dalšího poplatku, který se rovná čtyřem
procentům z celkového příjmu tržeb ve společném fondu konsorcia
McCoopItalia ´96. Tento fond bude použit přímo za účelem spuštění
národní reklamní kampaně, pro další propagační podněty nebo
sponzorování i v mezinárodním měřítku.
Tak jako to samé, co se běžně děje v případě Ligy mistrů nebo
Mistrovství světa ve fotbale. V roce 1998 pro propagaci jednoho
obrázku z McDonald´s konsorcium utratilo cirka dvacet miliard. Četl
jsem to v knize McDonald´s v italské historii, která byla v distribuci při
vstupu do jedné z poboček.
Všechny franšízy ze sítě McDonald´s jsou na celém světě stejné, ale ta
na náměstí Cordusio je unikátní v tom, že je naprosto jedno, kde sedíš,
ale pokud se podíváš ven, je tam zase McDonald´s.
Stál jsem v řadě, četl jsem a přemýšlel, že je to dost zvláštní, toto.
Na náměstí Cordusio jsou tedy dva McDonald´s.
Ze začátku náměstí byl nejdříve pouze fast food Burghy, který byl
skoro stejný jako McDonald´s a jehož rozdíl byl snad jen v housce
Kingbacon, jež se prodávala jen v Burghy a v McDonald´s ne.
Ten Kingbacon se prodával se slaninovou salsou a slaninou se dvěma
hamburgery.
Potom z jiné strany náměstí otevřeli první McDonald´s, tudíž
z počátku devadesátých let nastal jistý okamžik velké soutěživosti,
takže nová pobočka Macu čelila stánku Burghy a Burghy zase
konkuroval Macu, prodejna proti prodejně, jež byly plné housek
panini, salátů v plastových obalech, zmrzliny, kousíčky obalovaných
kuřat a lidí.
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V r. 1992 následně proběhl nákup pobočky Burghy společností
McDonald´s, a tak se Burghy na náměstí Cordusio zavřel a stal se zde
druhým Macem. Od té doby na tomto náměstí jen několik stovek
metrů od milánského dómu najdete Macy dva, zatímco například na
náměstí Duomo, stejně ale jako na všech ostatních místech světa,
najdete vždy jen jeden McDonald´s.
Takže jak se to stalo příkladně s pohanskými kulty, jež nahradil
katolicismus a jejichž svatyně se přeměnily na kostely, kde zůstaly
nepatrné stopy po předchozích rituálech a které byly v příhodnou
chvíli adaptovány a transformovány, tak i McDonald´s, co nahradil
Burghy, má nyní svůj McBacon, což je McDonaldova varianta
Kingbaconu, který byl nejoblíbenější houskou od Burghy, jež mu
dodávala vlastní osobitost.
Spolu s těmito myšlenkami postupovala fronta. Uvědomil jsem si, že
v paměti mých prvních dnů strávených na univerzitě, kdy jsem
pojídal výrobky od Burghy, jsem si vždycky brával ten McBacon, což
byl bezpochyby projev hladu, ale také způsob, jak si vzpomenout na
minulost a mou osobní milánskou paměť.
Když jsem postoupil k pokladně, byla tam jedna dívka.
--9. 8. listopadu 1999, 21:10
Nebyl už jsem proto schopný vzpomenout si, jakou housku jsem to
vlastně chtěl. Byl jsem na náměstí Cordusio v jednom z těch dvou
McDonaldů, sněžilo a jednalo se stále o večer dne po mých státnicích.
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S úmyslem sníst zřejmě jeden McBacon na mě také přišla řada, abych
postoupil ke kase č. 3.
Znenadání jsem tak přešel na oddalování slov, která se mi hrnula
v hlavě, takže se mi nedařilo je formulovat. Byla tak exotická, jako
jakési vzdálené zvuky, které zaburácely, a na prodejně se rozeznívala
verze písně Nebe od Renata Zera v předělávce od Fiorella. Dívala se
na mě, pak mi řekla čau a já jí odpověděl, že chci jeden Kingbacon
a Colu. Usmála se a opravila mě, že mám asi na mysli McBacon.
Nedařilo se mi odtrhnout mé oči od jejích. Představ si například
situaci, kdy se účastníš festivalu v Sanremu a oni tam každý rok
a každý večer zpěváci nastupují na to samé jeviště a zpívají pořád tu
samou písničku před stejným unuděným publikem, načež zničehonic
jednoho večera přijde něco nebo někdo se zcela odlišnou nahrávkou,
jak jsi už víc neočekával, že by se to někdy mohlo stát. Publikum
vstává a začíná tancovat, čemuž ty téměř nevěříš. Znovu tak objevíš
radost z toho, že se Sanrema účastníš, a taky se ti v ten moment zdá,
že místo zmíněného festivalu se jedná spíše o La Scalu, kde mají
koncert Pink Floyd.
Nechápal jsem, jak to, že moje srdce započalo bušit tak silně jako
Menneovi při olympiádě v r. 1980 ve finále na dvě stě metrů a padesát
metrů, kde byl nejdříve poslední, načež mu znenadání naskočily
hutné žíly na krku a začal jakoby létat, všechny předběhl a nakonec
vyhrál. Stál jsem na balkóně svého domu s italskou vlajkou a všichni
jsme křičeli Mennea, Mennea, a už jsme ničemu nerozuměli. Stejně
tak ten večer pod tlakem, který doléhal z fronty přede mnou na
pokladnu, jsem se musel rozhodnout vzít si něco na jídlo, proto jsem
nabral síly a opravil jsem se, abych řekl McBacon. Děvče se znovu
usmálo, takže když jsem řekl McBacon, jako bych snad měl říct
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hlemýžď nebo letiště Hegel. Pokud jde o to, že jsem slyšel i slova
ostatních jako od malých běžců, kteří chtějí utéct pryč a hodně
daleko, ta slova byla rychlá a nesrozumitelná jako noty z oné desky,
co nechali hrát dokola čtyřicet pětkrát roku 1978, které se rozléhaly
naprosto všude a jež splynuly s šuměním v McDonaldu spolu s lombardskými, filipínskými, španělskými, toskánskými a americkými
hlasy. K tomu jako podkres pobočky zazníval navíc ještě Fiorello35,
jehož hlas se vytrácel stejně jako se přemisťovaly stoly, židle, stroje na
zmrzlinu a lidé, jako by snad byla otevřená dokořán nějaká propast,
z níž vyčnívaly akorát zakulacené oči té dívky na pokladně, které se
nečekaně míhaly, a v níž jsem choval další propast. V té se ovšem času
již nedařilo správně chápat, o co se tady jednalo.
Mohla mít asi tolik let jako já.
A měla blonďaté vlasy stažené do kšiltovky s logem McDonald´s.
Zdálo se mi jako bychom byli v divadle, tedy v tom slova smyslu, že
já jsem představoval roli zákazníka v saku a kravatě a ona zase pokladní
v košilce a s kravatkou od McDonaldu, přičemž jsme hráli takové
divadýlko v provincii, dalece vzdálené vesmíru zvanému Milán.
Takže jsem si dodal odvahy a pokračoval jsem tím, až jsem jí řekl, že
bych k tomu taky rád malé smažené hranolky, abych si vydělal na
nějakou tu sekundu navíc a mohl tam zůstat. Ona se však najednou
stala větší profesionálkou a prohlásila, že pokud chci tu housku i s hranolkami, bylo by pro mě lepší vzít si menu, protože tak bych mohl
35

Autor zde má na mysli již zmíněného italského zpěváka, baviče a moderátora
jménem Rosario Fiorello (*1960), který je populární zejména díky své imitátorské
schopnosti a jehož autor zmiňuje na úvodu této kapitoly jakožto autora předělané
písně Il Cielo od Renata Zero.
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ušetřit téměř dva tisíce lir, tedy McBacon, hranolky a pití k tomu.
Moc se mi líbilo, když vyslovila dva tisíce lir, i to, jak přikázala menu
s hranolkami a pitím, a tak jsem reagoval, že samozřejmě, budu rád,
za menu za osm tisíc devět set.
Z jedné strany před ní byli ještě dva lidé a já z jiné strany na
pomyslném jevišti, odkud jsem recitoval svou roli zákazníka –
přirozeně svou skutečnou roli, svou identitu. Smyslem mého života
bylo vzít ji a unést odsud pryč, z Milána, z Lombardie, z Itálie
a z Evropy, a to ve zlomku vteřiny, jak jsem smýšlel.
A myslel jsem si taky, že ona je princeznou a já princem, tak jako dva
hrdinové z písně od Davida Bowieho, jen na jediný den. Takto, jak
jsem činil, jsem cítil, že ona byla také zasažená, načež na chvilku
zmizela, aby odskočila pro hranolky. Nemohl jsem se dočkat, až se
vrátí, snažil jsem se ji pozorovat i dále, jenže přede mnou byla řada
z otevřené kasy č. 2.
Na konci kariéry se Mennea stáhl do ústraní a dodělal si školu, až
obdržel titul. Dívka se vrátila s hranolkami a colou a položila mi je na
tác. Na tabulce, kterou měla na košilce, jsem si přečetl její jméno.
Jmenovala se Gianna. Dal jsem jí peníze a ona se poté zeptala, jestli
chci i salsu. Vrátila mi zbytek, dala účtenku a já jí odpověděl, že ano,
a i když jsem si nikdy nevzal kečup ani majonézu, speciálně
v McDonald´s si to dám, protože ti namísto majonézy dají na
brambory salsu, což je speciální typ upravené husté majonézy se
zelenými kousíčky s jakýmsi druhem zeleniny.
A tak jsme spolu začali mluvit.
Já měl v ruce ten tác.
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Ona právě zavírala víkem nápoj.
Pověděl jsem jí, že majonéza od Burghy byla mnohem lepší, až měla
oči úplně oblé. Ještě se znovu usmála a řekla, že do pěti minut by měla
skončit s prací a že pokud chci, mohu na ni počkat. Všechno se mi
zdálo moc divné a můj život – pousmál jsem se – zkrátka jsem jí chtěl
sdělit, že jsem na ni čekal odjakživa.
--10. Nebe
Jsou výlohy, které zůstávají svítit, přestože již neexistují, a které zářily
vlastně ještě před tím, než byly uvedeny do provozu, několik století
zpátky, a to díky světlu, jež rozkrájelo na kousíčky nebe. Když se
nacházíš na náměstí Cordusio poblíž místa, kde je výkladní skříň
s oblečením od Eleny Mirò s figurínami a sklenicemi se zabarvenou
vodou od země, která je azurově blankytná a která se pak pozvolna
stane sytě modrou, tak jako moře, co zaslechneš rozbouřené a plné
organismů a ryb, jako jeho šum o půlnoci.
Ona tedy vyšla z McDonaldu a připojil jsem se k ní pak i já, ještě stále
sněžilo, na náměstí procházeli lidé a bez přestávky mrzlo.
Nic jsem o ní nevěděl.
Řekl jsem jí víš, já jsem dnes ráno promoval z filozofie, ale začal jsem
s biologií a dělal reklamu jednomu obchodu s kopírováním. Ona na
to, že je z kraje Emilia Romagna. Zeptal jsem se jí, jestli se jí líbí
modely Eleny Mirò, ona na to však neodpověděla a měla při tom oči,
které mě zcela uchvacovaly, pročež slova, jež jsem ze sebe vydával,
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činila úděsnou námahu, abych jim dal význam a abych prověřoval
gramatiku a nezapůsobil dojmem blbce, nebo abych zvládnul náměstí,
které se stávalo čím dál větším. Pověděla, že chce vědět, co chci říct
tím, že má oblé oči, tak jsem jí tvrdil, že existuje dokonalost, čímž
jsem myslel tohleto. Například její oči byly tak blankytné jako ona
voda ze sklenic ve vitríně a stávaly se mořem, a to navzdory tomu, že
jsi v Miláně a je deset hodin večer – i tak je tu slunce a moře.
Ta slova se mi zdála dvojznačná a ubíhala všude kolem nás, aniž by se
kdykoli střetla.
--11. Epilog
A ještě předtím než skončilo léto, předtím než na mě přišla ta neuvěřitelná
odvaha políbit ji dříve, než vyjdu nahoru balit si kufry, dřív než odjedu
a dříve než si přečtu „Myšáka Mickeyho“, dříve než se stanu dospělým, dřív
než se stanu komunistou nebo křesťanským demokratem, dříve než
dokončím školu a dřív než půjdu do postele... Dříve než něco souhlasně
přeteče, potichounku vyprchá, řekl jsem jí, má nekonečná lásko.
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rockodrillo (Rockrokodýl), Nel covo dei pirati (V pirátském doupěti), Sono solo
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z písně Gli anni (Léta).
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Citová výchova našich časů. Zoufalá a bezhlavá láska desítiletých.
Láska pohlcená časem. První neuvěřitelný polibek. Láska, která se
znovu setkala v dospělosti spolu s časem. Vášnivý a něžný román,
který je zároveň podobenstvím nevinného a drsného italského
humoru od sedmdesátých let až po léta devadesátá, kdy se všechno
navždy změnilo.
Matteo má dvacet osm let a pracuje pro jednu firmu, která vyrábí
nádrže pro ryby. Ze svého života má Matteo „čtyři věci, které by chtěl
říci“. Ve čtyřech kapitolách, vlastně v takových hudebních
sekvencích, které je evokují, jsou pokaždé záznam a odstín výrazu
rozdílné, jak se přizpůsobují letem. V desíti ubíhá věk se zmrzlinou
Calippo, děvčátkem, „které má tvář jako Maria Giovanna Elmi“,
a jazykem, jenž disponuje nezměrnou ryzostí a komikou infantilního
vyjadřování. Pak nastává věk rodinné tragédie a lásky k Marii, která
„má žlutou nákupní tašku, červenou gymnastickou soupravu
a předlouhé černé vlasy“, a dále věk vymezený nesnesitelným během
času, který ovládá jednotlivce a jejich lásky jako krokodýl Edoarda
Bennata nebo Petera Pana. Ve třetí kapitole se tak výzva hlubokého
objektu a času v knize stává jakýmsi vyprávěním naruby směrem
k nehybné hnací síle nebo kosmické síle půvabu, polibku lásky
určenému Silvii. V poslední části se dvacetisedmiletý Matteo omezuje
od nepravděpodobného pracovního pohovoru k odepření všeho na
úkor veškeré fiktivní individuality a stává se jen množstvím věcí.
Přitom couvá – nebo se posunuje vpřed – jako kosmonaut na konci
Vesmírné odysey („uvnitř sebe jsem pociťoval jakýsi nával, který mi
radil, abych se bez ustání rozpoltil na všechny směry“), v níž je
rozvinutá stránka věci, kde že se nachází současnost, kde minulost
a kde čas a prostor nakonec splývají a konkrétní geografické místo
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vyvolává zhuštěné enormní psychické stavy. S šamanským gestem, jež
odpovídá čistému projevu lásky, uzavírá knihu do nekonečného kruhu.
Je to kniha, která odhaluje plnou zralost spisovatelovu, jenž je
symbolem nové literární scény, text adresovaný těm, aby překvapil
jak příznivce, tak odpůrce Alda Noveho.
Aldo Nove se narodil ve Varese a žije v Miláně. V nakladatelství
Einaudi Stile libero (volný styl) mu vyšly ještě publikace Puerto Plata
Market, Superwoobinda a La più grossa balena morta della Lombardia
(Největší mrtvá velryba z Lombardie). Quadrom z. s. vydal v češtině
také jeho atypický místopis Milano non è Milano (Není Milán jako
Milán, 2004) v r. 2014.
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