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Jsem zamilovaná.

Jak to začalo?

Co jsem chtěla?

Ležím ve velikém světlém pokoji plném oken. Dvě z nich jsou ote-

vřená a dovnitř proudí příjemně chladivý vzduch.

Skrze větve stromů za oknem prosvítají paprsky slunce a dopadají

třepetavě na staré parkety a velké krabice, které jsou všude kolem.

A pořád přibývají další...

Je horko. Stropní větrák neslyšně roztáčí hustý teplý vzduch a vytváří

tak pocit pohybu a vánku. Ve skutečnosti však ničemu nepomáhá.

Nechce se mi vstát. Nechce se mi myslet. Nechce se mi vůbec nic

dělat. Nechci mít v hlavě jedinou myšlenku.

Ale jsou jich tam stovky. Tlučou se v malém prostoru a narážejí jedna

na druhou, rezonují a proplétají se do nesrozumitelného hluku.

Kde jsou boty kde je scénář co bude k večeři kam šli děti jak budu

hrát scénu se rtěnkou kdy se zapojí pračka kdo vyklidí garáž kdy osla-

víme Stelliny narozeniny neměla jsem říkat že už nikdy měla jsem radši

říct – asi nikdy… kolik bude stát cesta na Sicílii kdy dopíšu knihu má

mě rád nemá mě rád mám ho vůbec ráda ještě já...

Je horko.

5

P.S._FINAL zlom 2_Sestava 1  10/5/15  11:36 AM  Stránka 5



A je tu tolik krabic k vybalení.

Stěhování je fantastická věc. Má oblíbená inspirace. Nutí vás přemýš-

let o tom, co si chcete nechat a čeho se chcete vzdát. Všechen svůj ma-

jetek, věci, které vlastníte nebo které vlastní vás, musíte přehodnotit.

Něco víte jasně hned. Tenhle stůl jde se mnou, tahle židle ne. Něco je

nutné přeměřit, protože možná by se to ještě hodilo, ale není jisté, že se

to tam vejde. Musíte rozebrat a roztřídit různá malá zákoutíčka a oltá-

říky předmětů. Váza, soška, kamínek a lístek z koncertu. Váza je krásná

a užitečná, soška je drahá, kamínek je z Nového Zélandu a lístek je na

památku! Takže se stěhuje všechno...

Ale například tričko ze stánku na pouti se stupidním nápisem „You

are the best“ a nepřijatelnou barvou už sentiment nezachrání. Nestěhuje

se. Končí svou krátkou etapu v mém životě. A ten malý chlapeček se

zelenýma očima, ten kebulín, co mi říká maminko, ten jde se mnou

taky dál. Ale ten větší se zelenýma očima, ten ne… Toho už do krabice

nedávám.

Tak jsem tady v tom velkém starodávném bytě se štuky a vitrážemi

a hlukem tramvají a přemýšlím, co je mým cílem. Protože většinou se

člověk vydává na cestu, když už ví, kam chce dojít. Ale já jsem se teď

rozhodla hlavně jít. Má cesta je cíl; teď poprvé chápu, co se tím myslí.

Protože já vlastně netuším ani si nepředstavuju, co bude dál. Neupnula

jsem se k žádné představě, nevystavěla jsem si žádnou růžovou budouc-

nost. Zavřela jsem se v přítomném okamžiku a s panikou – jako bych

stála na posledním kousku ledové kry, co se mi rozpouští pod nohama

– čekám, kdy skutečně budu muset začít plavat. Hážu sama sebe do ne-

známých vod. Pocit nepopsatelně znepokojující a uklidňující zároveň. 

Začalo to neklidem... Začalo to pocitem, ze já nežiju svůj vlastní

život. Že jsem oddělená od svých pocitů, že jim nerozumím a že jsou

dál a dál ode mě. Jako bych se jen dívala na to, že jsem smutná nebo

veselá, ale uvnitř bylo jen prázdno. Jen pozorovatel, který vyhodnocuje,
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co se asi děje. Chtěla jsem odejít sama od sebe, abych se zas se sebou

mohla potkat. Najít zas tu původní Aňu...

A teď tu ležím, pode mnou se rozpouští poslední zbytek jistoty a já

čekám, co se mnou udělá volný pád.

Ze všech zmatků a nejistot se zachraňuju jako vždy činností. Úkoly,

které si píšu na dlouhé, zdánlivě nesplnitelné seznamy. Nadepisuju je

nenápaditě „úkoly“. A když se mi podaří nějaký splnit, s obrovskou sa-

tisfakcí ho ze seznamu škrtám. Někdy schválně píšu i super snadné

úkoly jako „Zavolat mámě“, abych si ho mohla škrtnout. A někdy na-

opak napíšu schválně něco, co mi má připomínat marné snažení. Jako

třeba – být šťastná, nezbláznit se.

A letošní rok nazývám rokem dokončování. Škrtání. Musím od-

škrtnout věci, co už jsou na seznamu dlouho, a neexistuje logické

vysvětlení toho, proč stále nejsou hotové. A tak všechen svůj čas vy-

plňuji činností. Píšu knížku, točím dva filmy současně, miluju svoje

tři děti, jejich otce, stěhuju se sem a tam, stavím dům, navrhuju šaty

nevěstám, vařím, balím a vybaluju. A z pochybností, které se ve mně

perou, z bolestí, které s sebou nejistota přináší, začíná klíčit jeden

pevný a jistý kmen. Zatím jen křehký stonek, ale je naprosto jasně

zřetelný a opravdový. Jsem zamilovaná. Miluju svůj život. Je plný

chyb, je plný zvratů, plný koření a barev, ale je opravdu plný. Napl-

ňující a stravující a někdy je ho těžko žít, ale je můj a jiný nechci.

Mám víru.

Věřím totiž, že všechno se děje správně. Že my sami formujeme svoje

životy tak, abychom dospěli k určitému poznání. A když jsme dosta-

tečně bdělí a pozorní a dokážeme vidět svůj život s odstupem, pocho-

píme, že žijeme správně a že každá jednotlivá událost nás posouvá

a podporuje. A ve mně narůstá pocit klidu. Pocit, že všechno to špatný,

co jsem prožila, jsem prožila právě proto, abych pochopila, že už ne-

musím. Že už nechci. Že můžu odložit svoje trápení stejně jednoduše

Úvod
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jako věci, které už nechci. Nepotřebuju. Není v tom kouzlo ani trik, je

v tom jen ta úplná čistota. Už nechci. Odmítám.

A po rozhodnutí jít dál bez zátěže najednou začne člověk jinak dýchat

a jinak vidět. A já se zamilovala.

Do každé vybalené krabice zbavené zbytečností, do srovnaných skříní

a zásuvek psacího stolu. Do mých váz, které mě provázejí životem už

tak dlouho, a do každého chleba, který namažu dětem k snídani u na-

šeho stolu. Odkládám zbytečné věci, zbytečné snahy. Falešné představy

a nereálné sliby. 

Nikdo nám neslibuje, že život bude snadný, ale přesto to od něj oče-

káváme. Já tuhle představu odkládám a beru den po dni tak, jak to při-

chází. Ve vlnách radosti, smutku, únavy nebo naděje. Tohle je můj život

a já s ním chci být až do konce.

Navždy...

Můj.

P.S. Jestli držíte v ruce knihu a v ní čtete tyhle řádky, 

tak jsem si už škrtla úkol napsat knihu.

P.P.S. Kupte si ji dvakrát. 

P.P.P.S. Napíšu další, když se to prodá!

P.P.P.P.S. Miluju život!

P.P.P.P.P.S. Uvědomila jsem si, že mým častým tématem 

je zhruba toto: Dělám strašně moc chyb a některé pořád dokola. 

A stále doufám, že jednou budu mít pocit, 

že to bylo k něčemu dobré. 

Tak. 

Držím si palce.
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Aňa 
si představuje...
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Můj milý deníčku! Viděla jsem jednu holku a ta měla na sobě něco

strašně hnusnýho, ale strašně jí to slušelo. To není spravedlivý. 

Milý deníčku! Viděla jsem holku, která měla na sobě samý super

věci a vypadala příšerně… Dobře jí tak. 

Jsem šťastná. A to i přesto, že:

– mám věčně pupínky na bradě

– mám 75B

– mám vysoké čelo asi jako mrakodrap

– mám stehna jako čmelák, který se vrací po sběru do hnízda 

– mám pihy

– nemám nikdy nic na sebe

– mám slovanský bok... No, tak to se snad ani nehodí říkat

– tak jinak: Jsem velmi úspěšná, šťastná a v klidu. 

(To je ještě nevhodnější.)
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Dnes byl opravdu pěkný den. Začal tím, že jsem spadla z postele. Dopadla

jsem na plastovou figurku jelena a ten se mi parožím zapíchl do ledvin.

Vzala jsem si snář a hledala, co by to znamenalo, kdyby se mi to jen zdálo.

Jelen – navázání ryzího a nezištného přátelství... Tak tím se nic nevysvětlilo. 

Snídám kávu s mlékem. To mi úplně stačí. Nějak pořád odmítám uvě-

řit propagandě o tom, že se má snídat strašně moc. Já nemůžu. Chci jen

kávu. Když pominu jelena, je vskutku krásný den, a tak si jdu vypít

kávu ven, na terasu. A hle! Někdo mi ukradl kolo! To fakt nechápu...

bylo přece moje... Svinstvo. Vztek ve mně kypí a jako žena činu nevá-

hám, beru si k noční košili kraťasy, obličej utlumím slunečními brýlemi

a jdu! Nemám totiž ani auto, děti jsou s tatínkem na výletě. Je příjem-

ných asi pětačtyřicet stupňů nad nulou. V autobuse se přilípnu ke ko-

žence, a když mám nohu přes nohu, cítím kapky potu mezi stehny. Mám

plán, že svoje kolo najdu v zastavárnách v okolí, kam ho určitě hloupý

zloděj a narkoman prodal. 

V prvním jsem nepochodila, není to bazar. Je to obchod s kolama, no-

vejma. Asi nechápali, proč jsem vzteklá a dívám se na ně tak zle. Dali mi

tip. Jdu tam a představuju si divokou bitku, kdy já kopem zneškodním pro-

davače a pak na něj křičím: „Styď se, ty morální nulo! Kupovat kradený, že

ti není hanba! Ani se nehni, nebo použiju paj mejův chvat!“ Ve druhý, ne-

příjemnější variantě vítězí on a bodne mě šroubovákem, abych ho neudala

policii. Zvoním. Mluví se mnou přes mříž, a tak předstírám, že chci objek-

tivy. To nevedeme. Ba jo, já jsem vlastně chtěla dětský kolo! Tak to nemám.

Pusťte mě dovnitř. Nepustím. Já hledám kolo! Dovnitř nepůjdete, já tady

žádný kola nemám. Aha, ale máte otevřeno a nechcete mě tam pustit, tak já

vám, pane, nevěřím! Zavolám policii a dovnitř mě pustíte! 

A fakt jsem jim zavolala. A oni fakt přijeli. A to kolo tam samozřejmě

nebylo. To byl trapas. To nevadí. Ale to kolo mě štve. 

Večer se zvedl vítr. Děti i muž se vrátili z výletu. Večeříme. Pijeme

víno, děti si připíjejí džusem. A venku konečně začalo pršet. 
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Když jsem byla malá, představovala jsem si, že až budu velká, budu

mít saténový pyžamo, obrovský byt jako tátův japonský šéf ve Vídni,

všechno bude bílý a černý, budu mít strašně drahý auto a dlouhý nohy.

A budu kouřit strašně moc cigaret a týrat muže svým chladem. A ne-

budu mít psa, kočku, barevně vymalováno, nebudu mít kuchyň ani

ledničku s jídlem, dluhy a nikdy nebudu mít v posteli drobky. 

Představovala jsem si, že budu taková žena-robot. Všeho schopná,

strašně schopná a bezchybná. Ale nějak jsem do tý představy zapomněla

zakomponovat sebe. Nevěděla jsem, že budu milovat, cítit, toužit, pro-

hrávat... to mě vůbec nenapadlo. Co bych si asi o sobě pomyslela, kdy-

bych měla možnost se vidět? Tak jak teď žiju? Jak se to vlastně stane, že

se sami sobě tak vzdálíme? Jak to, že ta malá Aňa byla tak jiná než já?

A měla pravdu ona, nebo je to lepší tak, jak to je? Zmoudřela jsem, nebo

ztratila směr? Myslela jsem si tolik zajímavých věcí. Třeba že rodiče

nikdy nepláčou, že jsou jako řecký bohové z bájí. Ale třeba taky, že když

chce žena kojit dítě, musí jí někdo udělat do prsou dírku. A až minulý

týden jsem pochopila, že když se v písničce zpívá, že slunce je fér, že za-

svítí, když naprší ti do mikáda, že se tím myslí mikádo účes. Já jsem si

představovala, že se prostě hraje mikádo. Zaprší a pak to slunce usuší. 

P.S. Koupila jsem si krásný kalhoty, plátěný pánský 

s páskem. Lehce do růžova. Budu k nim nosit bleděmodrou košili.

A dětem plátěný botičky a manželovi ručně dělanou skleničku. 

Když jsem byla malá, chtěla jsem mít koženej komplet... 

bundu netopýra a k tomu minisukni. 

P.P.S. Ve snu jsem potkala slavného herce 

a on udělal pukrle.

Aňa si představuje
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Nepopsatelná...
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Nakupuju jenom v jednom obchodě s oblečením. Mají nejlepší zr-

cadlo. Zužuje tak nepřirozeně, že si přeju přibrat. Ale už tam necho-

dím. Přibrala jsem. Chodila jsem tam asi moc často... To není fér. 

Dnešní den začal. To samo o sobě stačí... Taková maličkost. Země

se otočila, posunula se na svojí dráze vesmírem, slunce nevybuchlo,

meteorit nás minul, žádný zemětřesení, sopka, tsunami... No prostě

další den. Zázrak. Divný bylo akorát to, že byla ještě furt tma. Ale

to se vysvětlilo. Jsme v Řecku a zatáhli jsme venkovní roletu. Nebyl

to konec. 

Dcera plakala ze spaní, že chce balón. Namluvila jsem jí, že sny, které

se zdají první noc na novém místě, se plní. Co jsem to za matku? Dobrá

jsem, nekecám. Mně to zas říkala moje máma. 

Když jsem byla malá, milovala jsem ji nepopsatelnou láskou. Byla

největší, nejkrásnější, nejchytřejší a nejmocnější žena v mém světě.

Jako bych z ní nedopatřením vypadla a pořád cítila, že vlastně patřím

do ní, k ní. Nesnášela jsem jakýkoli odloučení, odmítnutí a neúčast. Žár-

lila jsem na tátu, na sestry, na psa, na svět, kterej mi ji bral. Věřila jsem

všemu a ve všech těch hnusných hrách, co jsme hráli – jako že kdybys

musel sníst hovno, nebo by ti zabili mámu –, jsem vždycky volila to
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nejhorší. Nikdy jsem ji nedala. Nechápu, kdy nastal ten moment, že

jsem si řekla – až budu velká, nikdy nebudu jako máma! 

Jsme na ostrově. Mají tu pláž z černých lávových kamenů. Lehám si

na ně a masíruju se. Hřejí. Dcera si je dává na nohy, aby je prý neměla

starý, a syn je hromadí v kufru. Jíme chobotnice, lilky a sardinky a zbyt-

kama krmíme ryby. Nejezdíme na výlety, nenakupujeme suvenýry, jen

tu jsme. 

Asi to bylo tak... Zjistila jsem, že stárneme. Všichni bez výjimky. A že

ani všemohoucí máma s tím nemůže nic udělat. A tam se to asi nějak

zašmodrchalo. Já jsem jí to asi neuměla odpustit. Že mě jednou opustí,

že nebude. Jak to může připustit? Nebýt? Mít mě a nebýt? Tss... Takže

pak se to zvrhlo. O jedný historce s mámou jsem psala snad tři slohový

práce, improvizovala jsem na její účet na konzervatoři a jen proto, že

jsem tam nevydržela ani nešla studovat dál, neobjevila se máma v žádný

absolventuře ani v bakalářský práci nebo tak něco.

Jednou jsme šly s mámou z vernisáže. Měla nádhernej kostým barvy

slonový kosti, černý lodičky, černý psaníčko, šňůru perliček kolem krku

a dlouhý hnědý vlasy utažený do drdolu na temeni jako baletka. Byla

jsem na ni strašně pyšná. Všichni se na ni dívali. Míjeli jsme trh s ovo-

cem. Bylo léto, prodávali meruňky, stála se na ně dlouhá fronta. To jsem

sice neměla ráda, ale dnes s mámou tak zářící jsem v ní stála s potěše-

ním. Tak kolik si jich vemete, paninko? Tak dvě kila. A pevnější, nebo

tady ty zralejší? Voni ty zralejší jsou takový rozblemcaný, ale jsou slad-

čejší... Tak mně dejte ty blemcavý, dobrý prase všecko spase!

Nebo přijíždíme domů ze skautský výpravy. Jsme hladový, unavený

a čekáme návrat do náruče domova. Mamí! Tady není nic k jídlu!

Nikde? Nikde! Prosím tě, co je to proti vesmíru... Odjíždíme na vodu

se skautem. Je deštivo a chladno. Všichni jsou z deště trochu nervózní,

právě totiž vybuchl Černobyl. Hlavně, holčičky, nedávejte ruce do

vody!

18
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Ach jo, co já bych za to dala, kdybych byla trochu jako ona. A vlastně

jsem. Když Američani bombardovali Jugoslávii, nakupovala jsem cukr,

sirky, svíčky a olej. Všechno si píšu na různý počmáraný papírky a ty

pak vkládám do diáře a pokaždý, když ho pak otevřu, se mi všechno

vysype a já vím, že za chvíli už to vůbec nebude roztomilý... V kabelce

se mi na bonbon bez papírku přilepil všechen ten humus ze dna, ale

k tomu bohužel i lístek na metro a ten revizor to prostě nechtěl uznat... 

Celá máma. Nepopsatelná láska... Proč to vlastně píšu? Nepopsatelná.

Má chytrá dcera nezapomněla na ten balon, a tak jsem jí ho koupila.

A sen se jí splnil. Ale kdy se to obrátí proti mně, to nevím.

P.S. Jeden pán, co měl málo vlasů, tady prý skočil 

na mělčině do vody a měl pak na hlavě ježka. Mořskýho. 

P.P.S. Můj muž si dal řecký pivo, který se jmenuje Mythos, 

a pak řekl, že Řekům vděčíme za komplexní výklad světa. 

Nepopsatelná
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