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Jeli jsme se koupat. Kolik nás bylo? Byla tam on a celá rodina? Snad... MÄ›la jsem nad kaÅ¾dým uchem culík. Jak dlouho
jsem si pÅ™edtím pÅ™ála mít dlouhé vlasy uÅ¾ ani nevím, teÄ• se mi koneÄ•nÄ› na obou stranách hlavy houpaly, bylo to
stra&scaron;nÄ› pÅ™íjemné. Å˜íkalo se jim namlouváky.
Ale já si nikoho nenamlouvala.
Bylo krásné poÄ•así, svÄ›t byl pÅ™ekrásný a v Å¾ádném koutÄ› nebylo temno, nebylo
Ä•eho bych se bála. VÄ›Å™ím v&scaron;em, ale nevím o tom, je to pÅ™irozené. &Scaron;li jsme spolu do pole, nevím proÄ•, je
tak dávno. &Scaron;el prostÄ› se mnou, a kdyÅ¾ nás nikdo nevidÄ›l, &scaron;típnul mÄ› do prsa. Netu&scaron;ila jsem, Å¾e
prsa jsou nÄ›co &scaron;patného, Å¾ádná jsem nemÄ›la. Plochý hrudník, jako v&scaron;echny dÄ›ti, jako kdekdo, kluci i
holky. Ale po tom &scaron;típanci jsem se na nÄ›j podívala. Nebylo mi to pÅ™íjemné, najednou jsem nerozumÄ›la.
Myslela
jsem, Å¾e se spletl, cítila se divnÄ›. Ale udÄ›lal to zas, kÅ™ivý úsmÄ›v, zas a zas. ProÄ• mi chce pÅ¯sobit bolest? A proÄ• tam?
Dlouho jsem nad tím nepÅ™emý&scaron;lela. Bylo mi to prostÄ› nepÅ™íjemné, takové divné. RodiÄ•e mi na prsa takhe div
nesahali, nevÄ›novali mi takovou divnou pozornost. ProstÄ› jsem se otoÄ•ila a vrátila se k ostatním. Zamlklá. Sedím u rodiÄ•Å¯
a nevím co dÄ›lat. Najednou si nevím rady. &bdquo;Mami, on mÄ› tadyhle &scaron;típ..&ldquo; huhÅˆám. &bdquo;To se ti
muselo zdát..&ldquo; jen takové brouknutí, moÅ¾ná asi nesly&scaron;ela.
To bude nejlep&scaron;í, zapomenout na ten
moment. Koupeme se.
Kde se vzal? To je jedno, ale najednou u nás bydlel a nevÄ›dÄ›la jsem, na jak dlouho.
Pak bylo
zase v&scaron;echno veselé, celý den, moÅ¾ná i dal&scaron;í, neÅ¾ se zas nÄ›co stalo. UÅ¾ nevím. Jen moje hra uÅ¾ nebyla
naivní. Dávala jsem si na nÄ›j pozor. NechtÄ›la jsem zase vyprovokovat dal&scaron;í nepÅ™íjemný moment. Vyhybala jsem se
mu, hra i úsmÄ›v uÅ¾ byly pod mojí kontrolou, uvÄ›domovala jsem si co dÄ›lám, abych mÄ›la kontrolu. Ale pÅ™esto - najednou
byl, ve tmÄ›, probudilo mÄ› to.
MÅ¯j pokojÄ•ek, který byl jen mým útoÄ•i&scaron;tÄ›m, kam za mnou nikdo cizí nesmí. Stál tu
kdyÅ¾ já myslela, Å¾e tma, spánek a dÄ›tský pokoj jsou synonymem bezpeÄ•í, stál nade mnou, funÄ›l a svíral mi ruku. Zase se
cítím provinile, Å¾e dÄ›lám jako Å¾e nic. ProtoÅ¾e nevím, co mám dÄ›lat.
Co? Je to tak divné, to vnímám, i kdyÅ¾ je mi
deset. Jen nevím proÄ•, a je to nepÅ™íjemné. NÄ›co ve mnÄ› mi na&scaron;eptává. Nahlas, schválnÄ› hluÄ•nÄ›, dÄ›lám Å¾e js
se právÄ› probudila a do noÄ•ního ticha hlasitÄ› Å™íkám: "Co je, co chce&scaron;??" Hnusná bílá ko&scaron;ile, odporný
obliÄ•ej, otoÄ•í se a v tichosti zmizí. Je pryÄ•, mÅ¯j hlas v noÄ•ním tichu tomu udÄ›lal pÅ™ítrÅ¾.
V&scaron;echno kolem se hroutí, mÅ¯j svÄ›t se pokÅ™ivuje. V&scaron;ichni mají práci, zÅ¯stávám na nÄ›j sama. Vracím se
nÄ›mu ze &scaron;koly, &scaron;ourám se pomalu.
Kamarádkám se snaÅ¾ím Å™íct, Å¾e se chová divnÄ›, ale myslím, Å¾
nerozumí. VÅ¾dycky Ä•eká, pronásleduje mÄ›. Leze mi na záchod, strká mi jazyk do pusy. Je mi to odporné. On se mi
hnusí. Má psí pohled, stále na mÄ› sahá. BuÄ• dÄ›lá, Å¾e je to náhoda, nebo Å¾e je to hra, nÄ›kdy vyÄ•ítá, Å™íká, Å¾e mÄ› m
PoÅ™ád je mi v patách.
Nesná&scaron;ím jeho dáreÄ•ky, nesná&scaron;ím, jak vyslovuje moje jméno. I ty culíky
nenávidím. A pÅ™esto kaÅ¾dý den dorazím domÅ¯, a jsem s ním sama. SnaÅ¾ím se to je&scaron;tÄ› Å™íct sestÅ™e, ale jak
pochopit, sama je je&scaron;tÄ› dítÄ›. RodiÄ•Å¯m asi také naznaÄ•uju, ale uÅ¾ zÅ™ejmÄ› nejasnÄ›, nevím, prostÄ› to nevy&sc
Poru&scaron;il moji intimitu. Má dítÄ› intimitu, kterou cítí? Byl za mnou na místech, kde se stydím. Dotýkal se mne tam, kde
se stydím. Jak dlouho je&scaron;tÄ›?
KdyÅ¾ uÅ¾ jsou v&scaron;echny kamarádky znudÄ›né mým stÄ›Å¾ováním a jse
své sklíÄ•enosti, izolovaná od jejich hry a bezstarostné veselosti, mám toho dost. Jednoho dne prostÄ› pÅ™ijdu domÅ¯, a
jsem rozhodnutá nenechat uÅ¾ Å¾ádné pochybnosti o tom, co si o nÄ›m myslím. Ucukávám, prásknu kníÅ¾kou, Å¾e se chci
uÄ•it a dám mu jasnou zprávu, Å¾e mÄ› nanejvý&scaron; obtÄ›Å¾uje. Å½e uÅ¾ se nebudu chovat slu&scaron;nÄ› a povolnÄ›,
dítÄ› vÅ¯Ä•i dospÄ›lým mÄ›lo... nevím, Å¾e mÄ› zneuÅ¾ívá, chci jen udÄ›lat pÅ™ítrÅ¾ tomu, co se mi nelíbí.
Prásknu mu
PaneboÅ¾e, co si to dovoluju? Ale dovoluju. Zkou&scaron;í dal&scaron;í dárky, zkou&scaron;í &scaron;kemrat. DÄ›lám, Å¾e
nemám ani minutu na nÄ›j, dÄ›lám, Å¾e v&scaron;ude jinde je vÄ›t&scaron;í zábava a já tam prostÄ› musím. Psí oÄ•i, výÄ•itky,
najednou.... najednou jednoho dne pÅ™ijdu domÅ¯ a není tam. Je po v&scaron;em, a já vím, Å¾e to je kvÅ¯li mnÄ›. Jsem
&scaron;Å¥astná. Ani se nerozlouÄ•il.
Následují léta, kdy nenávidím to jméno, chce se mi zvracet. Následují dal&scaron;í léta, kdy se mi hnusí francouzské
líbání. Dal&scaron;í, kdy i ten, kdo to se mnou myslí dobÅ™e a záleÅ¾í mu na mÄ›, tak se doÄ•ká ode mne zvlá&scaron;tní
reakce. Ani já tomu nerozumím. VÄ›t&scaron;inou je to nÄ›jaká jiskra v oku, lehký pohyb hlavy, situace... nevím. NedokáÅ¾u
to zastavit. Hnus, slzy. A na druhou stranu, jak se to dokáÅ¾u jindy chovat? PÅ™ipadám si jako hereÄ•ka, mám pÅ™edstavu o
scénáÅ™i, a ten projedu, muÅ¾e musím mást.
A pak o tom mluvím, ne s kaÅ¾dým, ale mluvím a mluvím. A pak je to pryÄ•. AlespoÅˆ uÅ¾ mám pocit, Å¾e by nedo&scaro
vraÅ¾dÄ›, kdyby se nÄ›kdy objevil. I to jméno se stává neutrálním. ChtÄ›la bych, aby se vrátil, abych ho konfrontovala.
UrÄ•itÄ› jsem nebyla jediná. Ale je jisté, Å¾e ne kaÅ¾dé dítÄ› si dokáÅ¾e nakonec prosadit svou.
Jak typické povolání mÄ›
malými dÄ›tmi! Je pryÄ• prudká nenávist, jen se ptám, jestli by bez mých záÅ¾itkÅ¯ s ním bylo nÄ›co v souÄ•asnosti jinak??
Mám váÅ¾nou známost. Zkusím mu to vypravovat. Ale jeho jedinou starostí je, jestli byl sex, tedy pÅ™ímá souloÅ¾.
Koukám do obliÄ•eje, který jsem myslela, Å¾e znám. Je to hlupák. Známost vy&scaron;umí. Zkusím to je&scaron;tÄ›
jednou, Å™eknu to dal&scaron;ímu, del&scaron;í známost, ale ne váÅ¾ná. Ptá se, jestli se mi to tenkrát líbilo... Jsou muÅ¾i
tak hloupí? Nebo si vybírám &scaron;patnÄ›? Å˜eknu to dal&scaron;ímu, opravdu dobrému pÅ™íteli, osvÄ›dÄ•enému, který mÄ›
má rád. Já ov&scaron;em trvám na pÅ™átelství. Je zhrozen, chce mÄ› toho zbavit, ale nevÄ›domÄ› se ke mnÄ› chová, jako
bych byla &bdquo;pÅ™ípad&ldquo; a zaÅ¾ila nÄ›jakou katastrofu.
Ani to mi nevyhovuje. Nechci, aby mÄ› vidÄ›l tak
poznamenanou. A tak to dal&scaron;ímu uÅ¾ nikomu neÅ™eknu. ÄŒasem se vdám. Je mi líp, kdyÅ¾ to o mnÄ› neví.
Jen nÄ›kdy mÄ› napadne, jestli to tÅ™eba není i minulostí, Å¾e nedokáÅ¾u nikomu opravdu vÄ›Å™it. A dal&scaron;í vÄ›ci,
moÅ¾ná byly jinak. A moÅ¾ná ne, to se nikdy nedozvím.
A kolik nás je, kolik je takových, které jsou na tom tisíckrát hÅ¯Å™?
Kolik je celkovÄ› v minulosti momentÅ¯, které nás pÅ™edurÄ•í...
SIMONA
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