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I. OBRAZ

17.3. 2009. Hotelová postel hotelu Hvězda v Chebu, na ní sedí dvaasedmdesátiletá,

kompletně tetovaná korpulentní žena. Na sobě má bílé tílko, bílé kalhotky, bílé pod-

kolenky. Dlouhé bílé vlasy.

CLARA DOUBKOWA

Vím, že to bylo ráno. Hodně brzy. Ráno. Svítalo. Srpen nebo září? Myslím, že

byly ještě prázdniny. Budila mne matka. Trudi už byla pryč. Nevzpomínám si,

kdy Trudi odešla. Neloučila se. Se mnou se neloučila.

Matka byla klidná. Usmívala se. Vstaň Claro, pospěš si, poklade. A mně to

přišlo jaksi křečovité. Lampa byla zhaslá, matka v šeru černobílá. Černobílá

jak Marlene Dietrich. Místo ní měla přeci přijít Trudi, rozsvítit a zařvat: Mor-

gen! Její zářící zuby, růžová pleť, červené vlasy, fialové nehty! Purpurové rty,

šarlatový jazyk, rudé punčochy, oranžová zástěra. A místo ní matka, matka

s béžovým boa, v krémových lodičkách Steiner.

Nevím proč Trudi odešla, ještě bylo co jíst. Já byla přeci hodná. Nikdo mi nic

neřekl. Matka se naklonila nad postel, její parfém. . . Claro, pospěš si prosím,

Claro. Zuby si čistit nemusíš, pomůžu ti s oblečením. Máme pět minut, možná

čtyři. Zaspali jsme? Trudi zaspala? Vždyť jsou prázdniny. A Trudi je pryč.

Vezmi si nějakou hračku, na cestu, opičku Grétičku, papouška Egona, ne ten

dětský šicí stroj! Bosýma nohama z vyhřáté postele do matčiny studené náruče,

sukni, halenku, šátek. Když jsem si oblíkala podkolenky, zazněla z přízemí

střelba. Raus. Vyběhly jsme na terasu a po střeše kůlny na zahradu. Kolem

jabloní, přes plot, pryč. Byla jsem velká, bylo mi osm. Grétu jsem zapomněla

na posteli. Zazvoní telefon.

Ireno? Jsi to ty? Odkud voláš? Ano, já jsem přijela včera. Musím ti toho

tolik říct. Ne zas tolik ne, neboj se. Ubytovala jsem se u Fritsche, pěkný pokoj

v druhém patře. Všechno opravené, nová zelená fasáda, je to teď Hotel Hvězda.

Vzpomínáš ještě na Fritsche? Jistě, bylo ti šest, kdo by si to pamatoval. . .

Chodila jsem k němu s Trudi na vafle s cimtcukrem, někdy byl i apfelmus. . .

Víš, vzala jsem si pokoj, aby měl okna přímo na Marktplatz. Recepční byl

na mne tak milý. Mladý chlapec, tak pětadvacet, osmadvacet. Zelené oči. Já
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vím, tebe to nezajímá, víš, kde bydlím, voláš mi přeci na pokoj. A recepční tě

přepojoval, slyšela si jeho mladý hlas. . .

Kdy přijedeš? Zítra? Jsi ještě v Hamburku? Když pojedeš v devět ICE do

Norimberka, budeš tu před čtvrtou, dáme si kuchen, projdeme se. Ty letíš do

Prahy? Tak ty si létáš! A z Prahy autobusem!? Směje se. Ale to je romantické!

Kdy jsem jela naposled autobusem? To bude šedesát let. Ještě v Mnichově,

když jsem jezdila ve Schwabingu do školy. Bylas někdy v našem starém bytě ve

Schwabingu? Měla jsem to tam ráda. Po osmašedesátém přišla do Schwabingu

spousta Čechů, vzpomínám na jednoho maličkýho kytaristu s knírkem, tak

o pět let mladší než já. Viděla jsem ho jen párkrát, už jsme bydleli v Kielu. . .

On pak odešel do Pasau a hrozně mladý tam umřel. To já bych chtěla umřít

v Praze! Já vím, že je to hloupost, říkám to jen tak. Vesele. Máš pravdu,

natáhnout brka v Praze, to je děsná snobárna. My už to doklepem v Hamburku

a necháme se pohřbít na St.Pauli. St. Pauli vyhrál v neděli 3:1 v Aachen, dívala

ses na Premiere? Hoilett dal dva góly? On je krásnej viď, černoušek.

Tak ty přijedeš autobusem. . . Vlastně ne, to muselo být později. Autobusem

jsem musela jet ještě v květnu devětačtyřicet, ve Wilhelmshaven, byly jsme na

návštěvě u matčiny sestry. Studený květen, byly Pfingstferien, musely být, když

jsem byla ve Wilhelmshaven a ne v Mnichově ve škole. Kousek za řidičem seděl

první tetovaný muž, na kterého si vzpomínám. Námořník. V tom chladném

květnu jen v pruhovaném nátělníku. . . Na pravém rameni měl draka, drakův

ocas klesal až k předloktí až se z něj staly podivuhodné, snad japonské orna-

menty. Na levé paži byla mořská panna, na předloktí kotva, mezi lopatkami

ženská tvář, myslím, že to byla Medúza. Mám pocit, že mu bylo kolem třiceti,

nevím proč, jeho tvář jsem neviděla nebo si na ni aspoň nevzpomínám. Vím,

že jsem matce řekla, že mi připadá nádherný, Medúza byla jak od Alfonse

Muchy, připomínala mi pracovnu otce v naší vile v Chebu a pak, planoucí

srdce, na to bych málem zapomněla, planoucí srdce, které měl vytetované na

zápěstí, to které jsi mi pak udělala v sedmaosmdesátém, když jsme spolu byly

v Kingstonu. Mám ho stejně jak ten námořník na levém zápěstí. Vidíš, pořád

je krásné! Dává si ruku před čelo. Já vím, že nevidíš, tak jsem si zvykla, že jsme

spolu na skajpu. Dívám se na tebe, máš headset jak operátorka z Telekomu,
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miluji tvé trhané pohyby a o půl vteřiny zpožděnou artikulaci. Mám linku dvě

giga a pořád to nejde pořádně.

Matce se námořník nelíbil. Řekla mi: Tohle se nedělá Clarko. Měla jsem pocit,

že bych se měla stydět, ale nějak mi to nešlo. . .

Není to legrace jednou za čas si zavolat obyčejným telefonem? Mám už úplně

horké sluchátko, musím si tě přehodit na druhé ucho. Jsi tam? Tolik se těším

až přijedeš! Půjdem se projít, ano? Nemusíš si vozit skoro žádné oblečení, dnes

jsem byla venku jen v krátkých rukávech. Ještě měsíc a budeme chodit s holými

rameny. Tobě je pořád zima. . . Jsi moc hubená, tak proto. Musíš přibrat, jinak

jednou zmrzneš! Já už vím co. Půjdu teď na tržnici a koupím ti něco na sebe.

Neboj se, nebude ti to velké, oblečení ti můžu nakupovat se zavřenýma očima.

Ireno zavolej mi z Ruzyně, ano? Kdy přiletíš? V devět? Budu nejspíš v jídelně

na snídani, zavolej mi prosím na hendy. Musím už jít, víš? Tak zítra, zítra, pa,

Ireno!

II. OBRAZ

15.2.2009. Byt v Hamburku. V čalouněném ušáku sedí sedmdesátiletá, velmi vyzáblá

žena ve spodním prádle. Konfekční velikost 34. Má krátké černé vlasy, je celá teto-

vaná. Na stole dort se sedmdesáti svíčkami. Za okny přístav. Moře, racci, trajekty.

IRENA HOLEMA

Narodila jsem se 15.2.1939 v Hindenburgu OS, to je Oberschlesien. Táta byl

doktor, zmizel někde ve válce, ani jsem se nedozvěděla, na který straně pad.

Neptala sem se. S mámou jsme se přestěhovaly k tetě do Chebu. Máma se

do smrti německy nenaučila. Vždycky sme se smály, když šla büglovacz nebo

zavřít šranku. Šlonzačka. Po válce jsme z Chebu odešly do Hamburku, máma

chtěla na sever. V šestnácti jsem se poprvé nalodila, chlapů bylo málo, na lodi

nás byla půlka námořnic. V osmnácti sem to v Chile zabalila a zůstala tam.

Ze Santiaga sem se dala na jih, chtěla jsem do Ohňový země.

Potkala jsem ho v Santa Kláře, ujela jsem sotva dvě stě kiláků. Maloměsto.

Čtvercový náměstí, v rohu vysokej hranol – pískovcová věž kostela, světle šedý

nebe. Na věži zvon, možná to nebylo tak vysoko, asi se mi to jen zdálo. Seděl
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na bílejch schodech před kostelem, černá košile, černý kalhoty, černá vesta, na

krku černej šátek, jedinej bez klobouku. Nos a černý voči, hlavně ten nos, ale.

Sklenice vody a prach na kolenou. Vypadal jak John Wayne, když hrál Ringo

Kida ve Stagecoach. . . Můj seňor. Seňor. . . Spíš mučačo.

Ostatní tančili. Na kytaru hrál malej kluk v lesklejch teplákách a asi osmiletá

holka s copy seděla vedle něj na kachónu a bubnovala. Sotva se špičkama

dotýkala země. Stíny tančících párů se tiše pohybovaly po dlažbě, prodlužovaly

se, slunce je prodlužovalo, zapadalo. Věděla jsem, že ho chci.

U vrat kostela stál vraník, frkal do rytmu, flamengo se zrychlovalo, vraník měl

černý voči jako on, John Wayne, nejspíš, pitomá představa, jak se jí ale zbavit?

Myslela jsem jen na to, že ho chci. Pak mě napadlo, že by měl vytáhnout

harmoniku a on na ni opravdu začal hrát. Směje se. Jasně, že ne, vymejšlim

si jako vždycky.

Stála jsem celou dobu v rohu náměstí pod kaštanem, v námořnickym tílku,

pončo přes ramena, na hlavě štrikovanej klobouček od tety z Waldmünchen,

patlala se s těma krajkama tři měsíce. Ve Waldmünchen jsou dlouhý zimy.

Rudej pihovanej ksift, vypadala jsem jak vypičená muchomůrka, nejspíš. Stála

jsem tam tři hodiny, asi dýl. Dívala jsem se jak sedí na pískovcových schodech

před kostelem. Když slunce zapadlo, tak jsem si vymáčkla uhrák na kořeni

nosu, přehodila ofinu přes krvavej puntík, co po něm zbyl a šla jsem k němu.

Jmenoval se José. Vesele: Seňor José. Svatba byla za čtyři měsíce na tom

samym náměstí, v kostele, před kterym sme se potkali. Kněz byl šíleně hubenej,

hadry na něm srandovně plandaly. Na víc si nevzpomínám. Jo: vlastně měl

strašně malý uši. Rostly mu z nich dlouhý černý chlupy, asi jako mandelince

z nožiček. Když sem řikala „Si“, musela sem se hrozně smát. Kouřili sme ňáký

divný chilský cigára, chutnaly po pepři a anýzu.

Byla sem strašně nervózní, před svatbou se mnou nechtěl spát. Měla sem bílou

podprsenku, jasně, od tety z Waldmünchen. Poslední prachy sem dala za tele-

gram mámě do Hamburku – Beru si Josého, má krásnej nos, miluju ho. Na

břiše sem měla vytetovanou kotvu. Bála sem se, co tomu José řekne. Nebyla

sem panna. Tak stokrát sem nebyla. Smál se.
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III. OBRAZ

5.5.1985. Vila v Kielu, pracovna. Clara Doubkowa třídí poštu. Vejde služka

převlečená za šeřík.

CLARA DOUBKOWA

Trudi!

GERTRUDE MEISE

Ano paní.

CLARA DOUBKOWA

Posaď se prosím.

GERTRUDE MEISE

Jak si přejete, paní.

CLARA DOUBKOWA

Byla jsi u toho, když jsem se narodila. Znáš mě osmačtyřicet let. Já. . . Víš

dobře, že nejsem šťasná. Naopak. Jsem zavřená, v sobě zavřená jak potemník.

Firma prosperuje, Sabina se snaží, Franz. . . Franz se mi hnusí míň než kdykoliv

dřív, vlastně je to od něj milé, jak se mi vyhýbá, byl to vůbec jeho nápad nebo

si mu to poradila ty?

GERTRUDE MEISE

Paní, pánovi radím než s ponožkami.

CLARA DOUBKOWA

Ano, to potřebuje. On dokáže strašné věci. Kárované ponožky do střapatých

mokasín, k tomu kalhoty s jemným proužkem. Tvídové sako a krajkový kapes-

níček v náprsní kapse.

GERTRUDE MEISE

Na inspektora dopravní policie je vlastně docela elegantní.

CLARA DOUBKOWA

Jenže jak jí. Buřt se zelím. Kyselou rybu. Hermelín s malinovou zavařeninou.

A zapíjí to pivem s citrónovou limonádou.

GERTRUDE MEISE

Jste s ním dvacet let.
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CLARA DOUBKOWA

A on se mnou. Nebo s námi? Proč neodejde?

GERTRUDE MEISE

Proč jste si ho vzala?

CLARA DOUBKOWA

Víš jak miluji obyčejné lidi. Kuchařky, akrobatky, průvodčí, děvčata od krav,

frézařky, zdravotní sestry, uklížečky, zmrzlinářky. . .

GERTRUDE MEISE

Neumíte se jim přiblížit.

CLARA DOUBKOWA

Miluji prosté lidi, cítím se mezi nimi tak dobře. . .

GERTRUDE MEISE

Ale oni s Vámi ne. . .

CLARA DOUBKOWA

Policajt mi vždycky přišel jako rozumný kompromis.

GERTRUDE MEISE

Vždyť je to blb, madam.

CLARA DOUBKOWA

Líbil se mi jak je asexuální, ty hloupé tři chlupy pod nosem, ubohá náušnice

pod pramenem mastných vlasů, aby tam byla a aby nebyla vidět. . . Stále má

v sobě ten přirozeně uklidňující vnitřní chlad. Když se ho dotýkáš, je to jako bys

hladila. . . mrkef. Směje se. Kedlubnu. Řekla bych, že sněhulák je živočišnější

než Franz.

GERTRUDE MEISE

Určitě má žhavější pohled.

CLARA DOUBKOWA

Jen proto jsem to s ním vydržela. Že je mdlý jak rozvařená zelenina. Dušený

hrášek. Aspoň trochu jsem vedle něj mohla dýchat. Zbytky vzduchu. . . Jde

k zavřenému oknu, dlouze se dívá do zahrady. Trudi, máš ráda květen?

GERTRUDE MEISE

Když neprší. . .
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CLARA DOUBKOWA

Víš, že zruší tramvaje? Sto let jezdí z centra až k východnímu nábřeží. . .

GERTRUDE MEISE

Včera jela poslední.

CLARA DOUBKOWA

Věřila bys, že jsem v Kielu nikdy nejela tramvají? Bydlím tu 23 let. . .

GERTRUDE MEISE

Kupovala jsem zrovna cibuli “U Horsta.” Na ulici stálo pár dětí s učitelkou,

mávaly poslední tramvaji. . .

CLARA DOUBKOWA

Červenou cibuli nebo bílou?

GERTRUDE MEISE

Šalotku, růžovou šalotku.

CLARA DOUBKOWA

Chtěla jsem ti říct, že jsem se rozhodla odejít.

GERTRUDE MEISE

Kam?

CLARA DOUBKOWA

Postaráš se o malou. O malou. . . Bude jí dvacet. Peníze budu posílat přímo na

její účet. Jen na ni trochu dohlédneš. Já. . . Nebudu daleko.

IV. OBRAZ

Trafika v Hamburku. Holema má na hlavě baseballovou čepici.

TRAFIKANTKA

Dobrý den paní Holema!

IRENA HOLEMA

Tak jsem zpátky. Zase ve formě.

TRAFIKANTKA

Chvála bohu. Dlouho jste se neukázala.

IRENA HOLEMA

Byla sem v nemocnici. Vidíš, dali mi hůl.
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TRAFIKANTKA

Elegantní. Jak dlouho jsme se neviděly?

IRENA HOLEMA

Pár tejdnů? Měsíc?

TRAFIKANTKA

Měsíc to mohl být, hmm. Slyšela jsem, že jste spadla, máte zlomeniny. . .

IRENA HOLEMA

Trhala sem višně a spadla i se žebříkem. Směje se. Vůbec sem se nemohla

zvednout. Ležela sem tam jak rozpláclá moucha. Pod žebřikem. Koš s třešněma

zůstal pode mnou, všechny jsem je rozmačkala, upatlaná moucha v červený

šťávě, tak sem tam ležela. Všechno se točilo, rotovalo. Podívej, operovali mi

hlavu. Tady. Vidíš: tady.

TRAFIKANTKA

Ou!

IRENA HOLEMA

Celý to nařízli, koukej, vyndavali ňáký úlomky, no a jak tam byli, v tý hlavě,

doktorka mi to povídala – tak si najednou řikaj: Panno Marie, ta ženská má

ale ohromnej mozek. Větší než Einstein, prej.

TRAFIKANTKA

Tak Vám museli část odebrat?

IRENA HOLEMA

Jo, kousek vodřízli. Vepředu.

TRAFIKANTKA

A váš pan manžel? José?

IRENA HOLEMA

To neni moc dobrý. . .

TRAFIKANTKA

Ne?

IRENA HOLEMA

On už vůbec neví kde je.

TRAFIKANTKA

Naštěstí má Vás. Staráte se o něj. . .
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IRENA HOLEMA

Starám se o něj.

TRAFIKANTKA

To je dobře. Dobře. Paní Holema, co pro Vás můžu udělat?

IRENA HOLEMA

Dvoje doutníčky. Ty střední.

TRAFIKANTKA

Ty co vždycky?

IRENA HOLEMA

Jo.

TRAFIKANTKA

Výborně.

IRENA HOLEMA

A Bildzeitung.

TRAFIKANTKA

Takže to bude jako vždycky.

IRENA HOLEMA

Tak.

TRAFIKANTKA

Dobře.

IRENA HOLEMA

Jedny si rovnou votevřu. Mám chuť na doutník jak kdybych ho neměla v puse

deset let. A přitom je to sotva měsíc.

TRAFIKANTKA

Pořád je ještě jíte?

IRENA HOLEMA

Kus ukousnu, žvejkám a polknu. Hmm. Vynikající.

TRAFIKANTKA

Asi bych to měla jednou taky zkusit. . .

IRENA HOLEMA

Vezmu si ten Bild.
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TRAFIKANTKA

Všechno v pořádku, paní Holema?

IRENA HOLEMA

Jasně. Čau.

TRAFIKANTKA

Nashle, vždyť se neloučíme na dlouho.

IRENA HOLEMA ve dveřích

Pozdravujte manžela.

TRAFIKANTKA

Děkuji paní Holema. Bylo mi potěšením!

V. OBRAZ

8.5.1985. Nebytové prostory, Hamburk. Clara Doubkowa s velkým cestovním kufrem.

IRENA HOLEMA

Tak. Původně to byla zelenina. Melouny a tydle věci. Já vim, na tetovací salón

je to trochu velký, ale to místo, místo je úplně dokonalý. St. Pauli, Hamburger

Berg 8.

CLARA DOUBKOWA

Líbí se mi tu.

IRENA HOLEMA

Ze skladu ti uděláme malej byt. Koupelnu se sprchou, kuchyňku. Dobře, že

tetovací salón nemusí mít sklad – tolik inkoustu snad potřebovat nebudem.

Směje se. Vidíš vo co je lepší tetovat než prodávat zeleninu.

CLARA DOUBKOWA

Mrkev, kedlubny a hrášek.

IRENA HOLEMA

Se nedivim, že zkrachoval, s timhle sortimentem. Vytáhne desky. Mám nový

vzory, něco sem navrhovala sama.

CLARA DOUBKOWA

Německej ovčák. A tady –

10



IRENA HOLEMA

Planoucí srdce. Mohli bysme si ho dát na vývěsní štít: Salón Flammendes Herz.

CLARA DOUBKOWA

Jestli něco vyděláme poletíme na dovolenou na Jamajku. Do Kingstonu.

IRENA HOLEMA

Nebo do Berlína – Tejden se válet v Kreuzbergu. Zahulit. V Henne si dát kuře,

nasprejovat na zeď reklamu na náš salón. . .

CLARA DOUBKOWA

Planoucí srdce.

IRENA HOLEMA

Vyfotit pár bejvalejch kámošů z moře, bude jim už kolem šedesáti, byla sem

tam nejmladší. . .

CLARA DOUBKOWA

Z těch fotek bys měla vydat knížku.

IRENA HOLEMA

Nechceš zavolat domů, Sabine, Franzovi? Za rohem je telefonní budka. Vědí

vůbec kde seš?

CLARA DOUBKOWA

Prostě jsem odešla.

IRENA HOLEMA

Neřekla si kam?

CLARA DOUBKOWA

Prostě jsem zmizela. Nechala jsem jim firmu, všechny peníze, auto, platební

karty. . .

IRENA HOLEMA

Všechny?

CLARA DOUBKOWA vytáhne hodně zlatou kartu, směje se

Jen něco na začátek. Víš, oni vůbec nevědí, že existuješ. Ani Trudi neví, kde

jsem. Byla jsi vždycky mé největší tajemství. Kolikrát jsem si od Tebe chtěla

nechat udělat nějaké tetování, jenomže oni by se hned začli ptát. Teď všechno

doženu. Rozjedeme tenhle salón a pustíš se do mě! Všude, všude, je to tak

osvobozující, ta hloupá epizoda v Kielu je pryč, chci být s Tebou a budu
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s Tebou, budeš mou náčelnící, mou moudrou kobrou, jsme kmen, my dvě, ty a

já, já Tvoje učednice a ty, která mne zasvětí. Řekni mi, čím mám začít! Bere

do rukou desky a prohlíží si vzory.

IRENA HOLEMA

Je to jak infekce. První bodnutí jehly do kůže a jsi ztracená. Beznadějně.

Ukazuje dlaň. “The ghost of tatoo” – náš démon. Dostane se ti do krve,

každej další štich jen zvyšuje tvou závislost, tvůj návyk, je to posedlost, máš

ho v krevním oběhu, v srdci, všude, snad bys to i chtěla zastavit, ale nejde

to, je to horečka, celý tělo blouzní, třese se a ty mu musíš dopřát další dávku,

další tetování, víš, že se blíží konec, ale nemůžeš si pomoc, víš, že ti zbejvá jen

posledních pár volnejch centimetrů kůže, namlouváš si, že jich je víc, už máš

modrý i oční víčka, vytahuješ si kůži na ušních boltcích, aby sis na ně dala

vytetovat kotvu, aspoň skládací kotvu, když se nevejde celá, kotvu, nejdřív

na levej boltec a pak na pravej, poslední kotvu, snažíš se to odložit na zejtra,

odložit konec. . .

CLARA DOUBKOWA svléká se

Podívej tohle všechno, mé ruce, má ramena, záda, stehna, lýtka, všechno. . .

IRENA HOLEMA

Pomalu Claro, pomalu. Buď prosím, buď trpělivá.

VI. OBRAZ

20.8.2000. Statek ve Waldmünchen, Sabina Doubkowa má krásnou plechovou ban-

dasku na mléko. Všude kolem louky a krávy.

SABINA DOUBKOWA

Když máma vodešla, nesylyšeli sme vo ní dva roky. První zprávy přišly od

nějaký Ireny Holemy, poslala mi dopis. Pěkně napsanej, dobrá němčina, moc

sem z něj ale nepochopila. Odeslanej byl z Kingstone. Pozdravy z Jamajky.

Šlo vo to, že tahle Irena Holema zdědila statek ve Waldmünchen, že nemá

děti, jedinej syn jí umřel kdysi dávno, pak cosi vo mý mámě, no prostě abych

si ten statek ve Waldmünchen nechala, že sem vlastně hrozně vochuzená, že

sem nikdy neměla příbuzný na vesnici, že ani nevim jak vypadá králík, teda
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neupečenej králík, živej králík, nebo kohout a hnůj, tak ať si to užiju. To už

sem byla ve Freiburku na uni, chodila sem s dvouapůlmetrovym černochem

z Basileje, Jean-Baptiste, nádhernej chlapík, vila v Kielu a k tomu statek ve

Waldmünchen – no je to normální?

Máma mi pak napsala začátkem roku 1996, v únoru? Měli sme se sejít 16. břez-

na v Hamburku na nádraží, u automatů na jízdenky. Přišlo mi to jako úplná

blbost, proč zrovna v sobotu, St. Pauli hrál s Gladbachem, věděla jsem od

Ireny, že choděj na všechny zápasy, bylo krásně, no zavolala mi, tak sem jela,

ale ňák sem tomu nevěřila, že se uvidíme. Neviděla sem ji jedenáct let, žádný

zbytečný naděje. Nepřijela ani na tátův pohřeb. Dala sem oznámení do Bildu,

celostránkovej inzerát, Irena si kupuje Bild každej den, nemohla si toho nevšim-

nout. . .

Sem do Waldmünchen jezdim moc ráda. Králíky nemám, nemá je tu nikdo,

aspoň žádnýho sem tu ještě neviděla. Jsem tu sama, piju mlíko a flirtuju

s místníma týpkama. Sou fakt sladký. Nejstaršímu svobodnýmu je jednad-

vacet, všichni doufaj, že je přeříznu, že je zaučim, jak kdybych byla ňákej

zkušební jezdec, vod Vopla nebo kovboj v ňákym debilním americkym filmu

z prostředí rodeovejch závodů. Směje se. Nejsou tu králíčci, jsou tu zajíčci.

Kolik legračních paniců je ještě na bavorský vsi!

Byla jsem u těch automatů na jízdenky včas, máma samozřejmě ne. Pak sem

ji uviděla, stála v protějšim rohu nádražní haly, nebo sem si aspoň myslela,

že je to vona. Ohromný kulatý černý brejle, Ornella Muti, dlouhý světlý vlasy

jí splývaly na ramena, okrová kožená bunda, tetovaný prsty, hedvábnej šátek

kolem krku. Musela mě vidět. Stála sem u automatů, dívala se na ni a čekala,

co udělá. Jela sem z Freiburku skoro osm set kiláků, tak by snad mohla ujít

těch pár metrů. . .

Stály sme proti sobě asi čtvrt hodiny. Pak sem se otočila a jela dál do Kielu.

13



VII. OBRAZ

16.3.1996 večer. St. Pauli, nějaká hospoda na Reeperbahn. Doubkowa a Holema pijí

pivo.

CLARA DOUBKOWA

Nějak to nevyšlo, dneska. . .

IRENA HOLEMA

Úplně debilní zápas, ty vole, všechno bych zkousla, jako v pohodě, ale do prdele

ta gorilí tlama Effenberg nám góla dávat neměl! Tři minuty před koncem do

hajzlu.

CLARA DOUBKOWA

Kdyby se nenechal Železnej Dieter v pětadvacátý minutě vyloučit, mohlo to

vypadat úplně jinak. . .

IRENA HOLEMA

Na Dietera mi nešahej!

CLARA DOUBKOWA

To víš, nejlepší léta za sebou. . . Kdo ví, jestli to nebyl jeho poslední zápas. . .

IRENA HOLEMA

Hlavně, že ty si mladá, blondýno.

CLARA DOUBKOWA

Nemusíš mi pořád předhazovat, že jsem o dva roky starší.

IRENA HOLEMA

Ti je příští rok šedesát, vidíš.

CLARA DOUBKOWA

Mně to nepřijde nějak moc, šedesát.

IRENA HOLEMA

No jo, poločas života. Pokud teda plánuješ žít do sto dvaceti.

CLARA DOUBKOWA

Pořád je spousta věcí, který bych chtěla udělat, míst, kam bych se chtěla

podívat, život mě pořád ještě těší.
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IRENA HOLEMA

Tak to máš dobrý. Minulej tejden sem viděla Drákulu a ten už nevypadal, že

by ho to ňák kór moc bavilo.

CLARA DOUBKOWA

Nejsi nějak agresivní?

IRENA HOLEMA

Do prdele proserem doma 2:0 s Gladbachem a já se mám tlemit? K výčepní:

Dej mi eště Astru.

CLARA DOUBKOWA

Mně taky.

IRENA HOLEMA

Si řikala, že dneska nepřídeš.

CLARA DOUBKOWA

Hmm.

IRENA HOLEMA

Tak jakto, že si přišla?

CLARA DOUBKOWA

To nedopadlo, nějak. . .

IRENA HOLEMA

Co nedopadlo? Nejsi ňáká tajemná? Se nedokážeš vymáčknout?

CLARA DOUBKOWA

No nevyšlo to.

IRENA HOLEMA

Jako nepřišla?

CLARA DOUBKOWA

Přišla. Aspoň myslím, že to byla ona.

IRENA HOLEMA

Jak: myslíš?

CLARA DOUBKOWA

Hlavou, ne, myslím.

IRENA HOLEMA

Jo, tak to jo.
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CLARA DOUBKOWA

Můj nápad to nebyl, abychom se viděly.

IRENA HOLEMA

Tys jí ten dopis nepsala?

CLARA DOUBKOWA

Jen jsem odpověděla na ten její. . . Stála nejspíš u těch automatů na jízdenky,

nejsem si jistá, jedenáct let jsem ji neviděla, přibrala přeci jen. Já byla naproti

u toho Turka s kebabem, měla jsem akorát hroznou chuť na pivo, nesmysl, já

vím. Dvacet metrů. Nemohla jsem jít až k ní, co bych jí asi řekla? Tohle je

přeci moc! Já. . . Psala jsem jí, aby konečně přistoupila na to, že jsem mrtvá,

copak je to pro ni tak komplikovaný, je jí jednatřicet, mně zabili tátu když

mi bylo osm, máma mi taky umřela před třicítkou. Ať si myslí, že jsem mrtvá

a šlus. Našla jsem s tebou svůj klid, konečně, poprvé v životě, tak ať mě už

proboha nechá!

IRENA HOLEMA

Hmm. Ty vůbec nepiješ. Napije se. K výčepní: Helgo, přines nám prosim tě

dvě slivovice.

VIII. OBRAZ

Ostsee 2002. Stolek u baru na pláži. Moře, proutěné koše, v nich rekreanti. Irena si

píská Karavanu mraků a váže lodní smyčku. Sabina sedí proti ní, mlčky ji sleduje.

IRENA HOLEMA

Lodní smyčka. Takle si ji připravíš, počkáš, až se loď přiblíží ke kůlu, nahodíš,

na co? Tady na ten sklaplej slunečník, třeba. . . Hodí a netrefí se. . . Takle ne,

no, počkej, rozvážu to, to je právě dobrý na lodní smyčce, že de dobře povolit,

připravim si ji ještě jednou, tak, loď připlouvá, my na ní. . . Hodí a znova se

netrefí. . . No, to je jedno.

Vždycky se mi líbili chlapi, Sabino. . . Vidíš – tady, kolik jich tu mám? Ukazuje

tetování. José, mučačo. Loni umřel. A náš syn, Pedro. Umřel, když mu bylo

šest. Pak tady. A tady. Na noze. Tady mám věrnýho námořníka. Vidíš? Jsou

takový. Věrný. Existujou. A tady jeden. A tady – za lopatkou, tam je taky
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jeden ne? Je tam?

SABINA DOUBKOWA

Tam máte papouška.

IRENA HOLEMA

Papouška? Racek to je, ne? Racek, oceán, jižní kříž. Viděla sem to u jednoho

námořníka z Rigy. Pěknej chlap. . . Nejdůležitější muž v životě, pro ženskou

myslim, je její táta. Se řiká. Většina ženskejch to řiká. Já vyrostla bez táty. Až

někdy po třicítce sem si ho nechala vytetovat sem. Tajdle.

Víš, co José umřel, tak Clara začala úplně bláznit, že se mám nastěhovat k ní

nebo že vona se nastěhuje ke mně, že budem žít spolu. . . Ať si někoho už najde,

ale ne mě! Já s ní přece nemůžu bejt tak jak vona by chtěla. Ani už nechodim

do našeho salónu, nechci se jen hádat. Vona tam sedí pořád, má to teď moje

neteř, musela sem to pustit, když sem se starala vo Josého, na Claru nedá

dopustit, že jí nikdo neporadí jako vona, jo, ať si to užije, baba. Táhne mě

to tam, jasně, že jo, mám i ňáký nový vzory, návrhy, jenže tam nepudu, když

tam dřepí vona. Příšerný. Nejlepší, kdyby se vodstěhovala, vždycky mluvila vo

tom, že se nakonec stejně vrátí do Chebu, peníze na to má, přece se nebudu

stěhovat já? Do Chebu. Já už si to tam vůbec nepamatuju. Bylo mi šest,

když nás vyhnali. . . Pak už sem tam nebyla. I když do Čech sem jezdila, i

na Moravu. Vždycky sama nebo s Clarou, José řikal, že další multikulturní

zážitek po Němcích by už nepřežil. Směje se.

A já to tam mám ráda. Písničky, housle. To jejich hulalá a trulalá. Jasně, doma

– to je Grünspan na Große Freiheit osmapadesát, sme tam chodily rovnou

z práce nejmíň dvakrát do tejdne víc než dvacet let. Do Měděnky, do rokáče

Měděnka na ulici Velký Svobody. Ale stejně mě dycky dokázaly ty jejich lidovky

dojmout. Jezdila sem do Hradiště na slovácký slavnosti. . . Taky měl černý

vlasy, nejmíň vo patnáct let mladší než já, Jura, jinak než náš Jura mu tam

neřeknou. . . Primáš. Tady sem si ho vytetovala. I s houslema. Jura. Zní to jako

José. . .

José z Moravy. Z Československa. Seš někde pár let, dětskejch let, máš pocit,

že je to jednou provždy někde daleko, zapomenutý, jenomže houbičky, tomu

neutečeš. I kdybys chtěla. A já nechci, taky proč? Představ si, máma vařila

17



v Hamburku na Vánoce kapra na černo ještě nejmíň deset let po válce. A víš

co to bylo, sehnat kapra v Hamburku? A ještě na Vánoce. Mandle, rozinky,

sušený švestky. . .

SABINA DOUBKOWA

To my sme měli vždycky pinkelwurst s bramborovym salátem.

IRENA HOLEMA

Jako všichni. Vařenýho buřta! Jak na to přišli, cpát se buřtem na Vánoce?

Prvního kapra nám v šestačtyřicátym vezla do Hamburku teta z Waldmünchen

v kýblu, živýho, deset hodin mu ve vlaku dejchala brčkem do vody, aby se

to provzdušnilo. Doma sme mu napustili necky, kapr šampión, bys řekla, že

krauluje jak Johnny Weissmuller. A druhej den plaval břichem vzhůru. Nikdo

nechápal proč. Peter, můj malej bráška se mi přiznal po dvaceti letech. Tajně

mu v noci vydrh hlavu mejdlíčkem, že byl prej špinavej. Aspoň umřel čistej,

kapr. To bylo jedinkrát, kdy sme nakonec jedli buřta, na Vánoce, pak už nikdy,

dokud máma žila. Josému sem vařila uzenou kotletu, ale teď co tu neni, už zase

dělám kapra. Na černo.

Vidíš Peter! Úplně sem na něj zapomněla, mám ho přece vytetovanýho – tady!

Přejela ho tramvaj, nebylo mu ani šedesát. . .

Fouká, co?

IX. OBRAZ

Na rybách, kolem 2004.

CLARA DOUBKOWA

Není to krása, Trudi, ranní opar nad řekou, šedivý opar, jen my dvě a naše

pruty, my dvě a možná ryba, na kterou čekáme a která čeká na nás. . . Jsem

tak ráda, že mě Irena naučila chodit na ryby.

GERTRUDE MEISE

Jsem na to už stará.

CLARA DOUBKOWA

Mně to nepřijde nějak fysicky náročné, rybaření. . .
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GERTRUDE MEISE

Ale ta zima. Sychravo. Je mi pětaosmdesát.

CLARA DOUBKOWA

Ideální věk. Chce to trpělivost. Vytáhne z tašky lahváče s porcelánovým uzávěrem.

Dáš si pivo?

GERTRUDE MEISE

Ale paní Claro! Vždyť je půl šesté ráno!

CLARA DOUBKOWA

No co. . . Pivko z rána, jak smetana.

GERTRUDE MEISE

To Vás taky naučila Irena?

CLARA DOUBKOWA

Ne, to mě naučil Adrian, taky šlonzák.

GERTRUDE MEISE

Je nealkoholické?

CLARA DOUBKOWA

Z pětadevadesáti procent.

GERTRUDE MEISE

Tak jedno, no. . .

CLARA DOUBKOWA vyndá pivo, otevře ho a dá ho Trudi

Na rybách musíš pít pivo, jinak neberou.

GERTRUDE MEISE pije

Vždyť je to kafe!

CLARA DOUBKOWA

Tiše, ať tě neslyší! Ony z vody nevidí, co z těch flašek pijem.

GERTRUDE MEISE

Kdo to nevidí?

CLARA DOUBKOWA

No ryby přeci. Ony na nás koukaj, ne že ne, poslouchají nás, pozorují. Musíš

je zmást, vypadat opile, ospale či jinak nepozorně, ony ti to uvěří, rybičky, a

když si myslí, že si ničeho nevšimneš, teprve pak jdou po návnadě. Proto to

pivo – to je mus.
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GERTRUDE MEISE

Myslíte?

CLARA DOUBKOWA

A i kdyby ne, přeci tu nebudeme sedět bez lahváče. Půjde někdo kolem a co

si pomyslí? Copak jsi už někdy viděla rybáře bez lahváče?

GERTRUDE MEISE

Ne, to jsem opravdu nikdy neviděla.

CLARA DOUBKOWA

Tak vidíš! A přeci tu nebudeme o půl šesté ráno pít pivo jako nějaké. . . Češky.

Proto kupuju vždycky pivo s tímhle porcelánovým uzávěrem, je to opravdu

praktické, mám tu i čaj, jablečný mošt. . . Vyndavá z tašky další lahve.

GERTRUDE MEISE čte etiketu

Vánoční kvasnicový Bernard. Humpolec. Skvělé maskování. Napije se. Velmi

dobrá káva. Znovu se napije. Nezlobte se paní Claro, ale nebyl by k té kávě,

neměla byste třeba, nějaký, k té kávě nějaký, koláček?

CLARA DOUBKOWA pokračuje ve vybalování tašky

Vždyť co by byla káva bez koláčku, tady tvarohový nebo švestkový blechkuchen

a samozřejmě švarcvaldský třešňový dort!

GERTRUDE MEISE jí

Vlastně to není tak špatné, na rybách. Asi bych tomu přišla časem na chuť.

Velmi dlouhá pauza. Nebolelo to?

CLARA DOUBKOWA

Co nebolelo?

GERTRUDE MEISE

To. . . tetování.

CLARA DOUBKOWA

Proč by to mělo bolet?

GERTRUDE MEISE

Říká se to.

CLARA DOUBKOWA

Ono se toho namluví. A i kdyby to bolelo. Co myslíš, že by to změnilo? Každý

to nějak máme, uvnitř, s tím neuděláš nic. Musíš se s tím vyrovnat. Se svým, co
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já vím, temperamentem, se svou přirozeností, se sebou. Stála jsem proti sobě

skoro padesát let a proč? Irenu jsem poprvé potkala, když mi bylo třicet, byla

krásná! Hned si toho všimla, jak se mi její tetování líbí, řekla mi, „já vidím, že

se ti to líbí, prostě to akceptuj, přijmi, že to tak je. Nech se tetovat, když se ti

to líbí, nemáš se čeho bát než sebe, já sem to taky zažila, bylo mi sedmnáct,

my všichni sme to zažili, poprvé. Nedovedeš si představit, jakou mám radost

z každého nového tetování, těším se z něj, je to pořád stejně krásné. Jako

poprvé. Když se to budeš snažit potlačit, budeš se vždycky cítit méněcenná,

poražená. Tvá opravdová vnitřní povaha je tvou veškerou energií, z ní čerpáš

sílu k životu.“ To bylo její motto.

GERTRUDE MEISE

Proč jste se nakonec rozešly?

CLARA DOUBKOWA

My jsme se nerozešly, ona je pořád se mnou. Mám ji přeci tady, vytetovanou.

X. OBRAZ

Leden 2009. Clara Doubkowa i Irena Holema na židli, každá ve svém bytě, za každou

velké zrcadlo, které zrcadlí záda dam, plná tajemných ornamentů, květeny i zvířectva.

Obě mají brýle a čtou staré dopisy.

CLARA DOUBKOWA

Kiel, 3. února 1985. Milá Ireno, velice děkuji za dopis, který jsi mi poslala

jednadvacátého ledna. Též Ti děkuji za čas, který jsi mi věnovala předminulý

víkend v Hamburku. Našla jsem v Tobě ženu, které mohu důvěřovat, ženu,

která tetování miluje stejně jako já.

Nevím jak začít svůj dopis. Je mi osmačtyřicet, nejsem už nejmladší a přitom se

cítím jak šestnáctiletá žabice, plna nejistoty a pochyb. . . Je těžké psát o objektu

své touhy, o tom, co jako žena miluji. . .

IRENA HOLEMA

Milá Claro, jak mne těší, že jsi se rozhodla pro tetování, že jsi se rozhodla stát

se jednou z nás. Já. . . Jsem hrdá na své tetování. Nevzdala bych se ho ani za
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milion marek, za nic na světě. Jak jen jsem na sebe pyšná, když si sundám

blůzu, uvážu si ji do pasu a zastavím se na rušné odpolední ulici jen v tílku bez

rukávů. Má holá modrá ramena, mé nahé modré paže. Kochám se pohledem

na své milované spoluobčany, s důvěrou se vpíjím do jejich očí, oni uhýbají

s hrůzou, že nedokáží skrýt své předsudky. . . Jak se jen bojí mnou pohrdat,

jak touží být korektní a ono to nějak nejde. Nejde to ráno, nejde to na večer,

nejde to odpoledne. A v té chvíli se cítím opravdu svobodná, mé ztepilé paže,

má odhalená ramena. . . Jak jsem jen vznešená!

Tenhle pocit hrdosti, hrdé svobody, nepochopíš dokud se nenecháš tetovat. V té

chvíli Ti ostatní lidé přijdou tak ubozí ve svých nebohých bílých tělech, jak

kdyby se nuznost těla kloubila s chudobou ducha, jsou sevřeni, v sobě sevřeni,

cítíš se jak Harley Davidson na srazu Simsonů S 51 Enduro v Suhlu, vidíš, že

jim chybí odvaha jakkoliv projevit svou osobnost, možná, že ji už ani nemají,

osobnost, ztratili ji, dávno ji ztratili, cestou z mateřské školy, tehdy, už. Tehdy

byli naposled odhodláni poslouchat své planoucí srdce, tehdy naposled, snad.

CLARA DOUBKOWA

Kiel, 12. března 1985. Milá Ireno, děkuji Ti za Tvůj dopis a za fotografii. Jsi

nádherná. Tvé oči jsou tak přátelské, vidím v nich dobro a lásku. Kdo by mohl

nevěřit Tvým očím? Tetování na Tvých pažích je monumentální, grandiozní,

prostě krásné. A přitom tak jemné.

IRENA HOLEMA tak trochu ke Clare, na druhou stranu St. Pauli

Ten dopis nemám, nevím, snad sem ho ztratila, nebo ho dala Sabině? V každym

případě mě vylekal dost. Byl někdy z dubna pětaosmdesát. Bylo to krátce

potom, co sme zjistily, že ten tvůj šíblej poliš, jak se menoval? Franz? Co

ten Franz tvůj, mu to došlo Columbovi a začal ti votvírat dopisy. Psalas, že

tvůj život postrádá jakejkoliv smysl, Sabině bylo dvacet, mateřský hormony

vyplavený, třikrát vyplavený, život tě nebaví, psalas, že je akorát tak čas to

zapíchnout. Znala sem tě v tý době, osmnáct let, ale jak často sme se vídaly?

Jednou dvakrát ročně. Přijelas do Hamburku, toužebně valila ty svý zelený

kukadla na mý kérky, voči si měla vždycky krásný, ale rty, v tom si byla

vždycky stoprocentně germánská, úzký prušácký rty, proč musej všecky Němky

vypadat jak učitelky a chlapi zrovna tak, to mě na nich vždycky rozčilovalo
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nejvíc, proto sem si našla Josého, taky. Vlastně sem s žádným Němcem ani

nespala, mimo námořníků teda, na lodi, ve službě. Tam si nevybereš. Von i

ten německej námořník vypadá nakonec jako učitel. . .

Seděla sem nad tim dopisem a fakt sem nevěděla, chce to Clara vopravdu

zabalit nebo sou to jen takový splíny, splíny paničky v přechodu, ale pak sem

si řekla ty vole Ireno, todle nejsou skořápky, todle hodí si to – nehodí si to – to

neni je kulička vlevo – je kulička uprostřed, pět set korun, mladá paní, dejte

pět set, prostě tady nejde sázet, riskovat, zvedla sem telefon a zavolala Ti do

Kielu a první, co sem ti řekla, to si dodnes pamatuju, bylo Claro, takle ne. To

je prostě na hovno co děláš, to jako nevede nikam a jestli, tak leda do hoven,

prostě se na to vykašli, sedni na vlak, stejně si chci votevřít novej salón, tak

na to aspoň budem dvě, José toho už moc nezvládne, přijeď sem a zkus žít ten

život ještě jednou vod začátku.

CLARA DOUBKOWA položí dopis, mluví více méně pro sebe.

12. března 1985. To je. . . čtrnáct let. Ne, čtyřiadvacet. To už je skoro život.

Má neteř se čtyřiadvaceti nedožila. Můj druhý život. . . Nikdy jsem nelitovala

svého odchodu z Kielu. Ani den. Ani vteřinu. Ani vteřinu z čtyřiadvaceti let.

XI. OBRAZ

Přibližně 2008. Clara Doubkowa hraje se Sabinou kulečník, asi v té hospodě, kde sme

už jednou byli, v St. Pauli. Clara je velmi zkušená hráčka, občas radí Sabině.

SABINA DOUBKOWA

Takže tady jsme se setkaly po prvý. Kdy to mohlo bejt? Dva tisíce?

CLARA DOUBKOWA

St. Pauli hrálo 2. Bundesligu. . . Už sem měla tady toho motýlka?

SABINA DOUBKOWA

Myslim, že jo.

CLARA DOUBKOWA

Irena mi ho dělala na Silvestra 99, byly sme na Mallorce. . . Tohle nehraj, vem

to z druhý strany, přes tu oranžovou osmičku. Autobus.
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SABINA DOUBKOWA

Jakej autobus?

CLARA DOUBKOWA

Bílou na oranžovou osmičku, ta pošle červenou čtyřku do díry.

SABINA DOUBKOWA

Co to má společnýho s autobusem?

CLARA DOUBKOWA

Ty čísla, ne? Zní to jako MHD.

SABINA DOUBKOWA

Hmmm.

CLARA DOUBKOWA

V Plzni se tomu tak říká. . . Autobus.

SABINA DOUBKOWA

Tys hrála kulečník v Plzni?

CLARA DOUBKOWA

Byla jsem tam na nějaké výstavě.

SABINA DOUBKOWA

Tě tam vystavovali?

CLARA DOUBKOWA směje se

No. Úplně nahou na kulečníkovém stole. A když v šest zavřeli, tak sem na něm

do svítání šoustala s galeristkou. A pak sem v tom pokračovala s uklízečkou

až do otvíračky. Nebo to bylo naopak?

SABINA DOUBKOWA

Mami!

CLARA DOUBKOWA

Myslíš, že mám úzké rty?

SABINA DOUBKOWA

Jean-Baptiste říká mně, že mám úzký rty.

CLARA DOUBKOWA

Ale tihle chlapci z Jamajky, ty mají úplně jiná měřítka. Jiný referenční bod.

To je prostě jiná liga.
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SABINA DOUBKOWA

Myslím, že na Němku nemáš úzký rty.

CLARA DOUBKOWA

A na bělošku?

SABINA DOUBKOWA

Já nevim. To ti řekla ta ženská v Plzni?

CLARA DOUBKOWA

Co?

SABINA DOUBKOWA

Že máš úzký rty.

CLARA DOUBKOWA

Hmmm.

SABINA DOUBKOWA

To sou ty slovanský ksifty. Já bych teda neměnila.

CLARA DOUBKOWA

Co bys neměnila?

SABINA DOUBKOWA

Hubu.

CLARA DOUBKOWA

Hmmm. Sabino, jsem moc ráda, že ste se s Jean-Baptistem přestěhovali do

Hamburku, že můžeme bydlet spolu.

SABINA DOUBKOWA

Je mu tu trochu zima.

CLARA DOUBKOWA

Tak Jamajka to není. . . Moře tu ale má.

SABINA DOUBKOWA

Že toho v tom moři naplave.

CLARA DOUBKOWA

Tak já nevím. . . Mohl by. . . Mohl by se trochu otužovat.

SABINA DOUBKOWA

Nebo se rovnou naučit bruslit, podle tebe.
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CLARA DOUBKOWA

Spíš ty by ses měla naučit kulečník. Podívej, co děláš!

SABINA DOUBKOWA

Víš, co bylo nejhorší?

CLARA DOUBKOWA

Co?

SABINA DOUBKOWA

Že to, že si zdrhla sme se museli dozvědět vod našeho právníka. Rozumíš – to

je přece úplná magořina – zdrhneš vod rodiny jak ňáká punkačka a pak nám

to dáš vědět po právníkovi. Vypičená panička.

CLARA DOUBKOWA

Ale já jsem nikdy netoužila být nějak extra konsekventní.

SABINA DOUBKOWA

Prosimtě mami.

CLARA DOUBKOWA

Neměla jsem toho právníka ráda. Proto sem to hodila na něj. Vidíš – nemám

ráda právníky.

SABINA DOUBKOWA

Do prdele to sou kecy! Jako s tou tvou sebevraždou tenkrát.

CLARA DOUBKOWA

Ale já se nechtěla oběsit. Nikomu jsem s tím nevyhrožovala. Vůbec nevím jak

to vzniklo. Irena to údajně vyčetla v nějakém z mých dopisů, ale já vůbec

nevím proč a jak. . .

SABINA DOUBKOWA

Co je vlastně. . . s Irenou.

CLARA DOUBKOWA

Má se dobře, myslím.

SABINA DOUBKOWA

Jak dlouho ste se neviděly?

CLARA DOUBKOWA

Sedm, osm let. . . Někomu zmizíš ze života a on pak tobě. . .
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SABINA DOUBKOWA

S čím kdo zachází. . .

CLARA DOUBKOWA

Všechno se ti jednou vrátí, tak to je. Napsala jsem Ireně, že se s ní chci sejít

v Chebu. Ona tam za války bydlela. Já nevím, proč se na mě zlobí, ale proč

bych to vlastně měla vědět? Omluvím se jí za cokoliv. Máme ještě tolik času,

je mi teprve dvaasedmdesát, mohli bychom se přátelit dalších patnáct, dvacet

let. . . tetovat lýtka, prsty, nárty. . .

SABINA DOUBKOWA směje se

Času máte určitě víc než místa.

XII. OBRAZ

15.2.2009. Oslava narozenin Ireny Holeme, u ní doma. Všech sedmdesát svíček na

dortu stále ještě hoří.

SABINA DOUBKOWA

Přinesly sme dort.

GERTRUDE MEISE

Dobrý den. Gertrude Meise, ale říkejte mi Trudi, prosím, paní Holema.

IRENA HOLEMA

Irena.

SABINA DOUBKOWA

Ten dort na stůl?

IRENA HOLEMA

Upekla sem jeden, už.

GERTRUDE MEISE

To sníme.

IRENA HOLEMA k Trudi

Zvláštní, že sme se nepotkaly, ještě.

GERTRUDE MEISE

Potěšení je na mé straně.
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SABINA DOUBKOWA

Mám ho nakrájet?

GERTRUDE MEISE

Irena musí sfouknout svíčky, nejdřív.

IRENA HOLEMA

Nakrájej ten od Trudi, peče určitě líp než já.

SABINA DOUBKOWA

Pekla sem ho já. Máslovej se šlehačkou. Vod našich krav z Waldmünchen.

GERTRUDE MEISE

Já už toho moc nenapeču.

IRENA HOLEMA

Však ses napekla dost, Trudi.

GERTRUDE MEISE

Devadesát let. První dort jsem dělala když mi bylo šest. Píseckou pochoutku.

IRENA HOLEMA

Jako bábovičky, myslíš?

GERTRUDE MEISE

Ne – je to bílé, žluté a růžové krémové želé a višeň na ozdobu.

SABINA DOUBKOWA

Máš dortový nůž, Ireno?

IRENA HOLEMA

Někde tam bude. Sabina jde pro nůž. K Trudi: Tys s těma dortama strávila

víc času než já s kérkováním.

GERTRUDE MEISE

Není v tom až takový rozdíl. Je to prostě ruční práce.

IRENA HOLEMA

To máš pravdu. Takže když já začla s pečením, teďka, tak ty by ses měla nechat

tetovat, Trudi, ať je to srovnaný.

GERTRUDE MEISE

Proč ne. Přinejmenším se nemusím trápit tím, že se tetování do smrti nezbavím.

V mém případě se spíš nabízí otázka, zda-li to má ještě smysl, na těch pár dnů,

týdnů či měsíců. . .
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IRENA HOLEMA

To je jak v tom vtipu vo těch dvou babkách na hřbitově.

GERTRUDE MEISE

Jak Meierowa říká: nepůjdem už domů, paní Reinerowa. . .

IRENA HOLEMA

A Reinerowa vodpoví: A stojí to ještě za za to, paní Meierowa?

GERTRUDE MEISE

A stojí to za to?

IRENA HOLEMA

Vždycky to stojí za to.

GERTRUDE MEISE

Hmmm. Je to můj nejoblíbenější vtip. Posledních osmdesát let.

IRENA HOLEMA

Znám ho od Clary.

GERTRUDE MEISE

Vyprávěla jsem ji ho kdysi dávno v Chebu. Vzpomínám jak se smála, mohlo

jí být tak sedm let. . . Ona je. . . Nikoho než ji nemám, nikdy se ke mně ne-

chovala jako ke služce, jenom trochu. Všichni mí přátelé jsou už mrtví. Dceru

mi zastřelili v sedmasedmdesátém.

IRENA HOLEMA

Astrid.

GERTRUDE MEISE

Byla učitelka. Pak se nějak zapletla, vůbec jsem to nepochopila, policie tvrdila,

že měla něco společného s tou velkou loupeží v Ruhrbrudigrundsparkasse. Bylo

to pro ni těžké. Vyrůstat bez otce. Nic mi po ní nezbylo, jen nedopsaný dopis

pro nějakého Rudi Krugera. . .

SABINA DOUBKOWA se vrací

Viděla jsem její fotku, byla hrozně podobná mámě.

GERTRUDE MEISE

Když jsem tehdy v Chebu zjistila, že jsem těhotná, chtěla jsem se zabít. Bylo

to hnusné. Přímo na ulici. Vojáci. Češi. Revoluční garda. Byli čtyři. Nebo pět?

Nevím, po třetím jsem je přestala počítat. . . Stejně: když se Astrid narodila,
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měla jsem takovou radost.

SABINA DOUBKOWA

Narvat jim do prdele rozžhavenýho ježka a pomalu s nim votáčet. Na sucho,

samozřejmě.

IRENA HOLEMA

Těmdle úchylům by se to nakonec mohlo ještě líbit.

GERTRUDE MEISE

Dneska jsou všichni mrtví.

IRENA HOLEMA

Vytetuju ti Astrid tady na rameno.

GERTRUDE MEISE

Jsi hodná, Ireno.

SABINA DOUBKOWA

Máma se s tebou chce sejít, tam, v Chebu, ještě.

IRENA HOLEMA

Vím, psala mi to.

GERTRUDE MEISE

Možná bych taky jela.

SABINA DOUBKOWA

Trudi?

GERTRUDE MEISE

V mém věku už nic nebolí. Vlastně bolí všechno, ale to vyjde na stejno.

SABINA DOUBKOWA

V Norimberku sme vlakem za chvíli a pak už to neni daleko.

IRENA HOLEMA

Kdybych jela do Čech, tak chci ještě určitě do Prahy.

GERTRUDE MEISE

Nejlepší štrůdl jsem měla v jedné kavárně u Vltavy. Nebylo mi víc než patnáct,

u vedlejšího stolu seděl Egon Erwin Kisch s takovou pěknou židovkou. To bylo

jen, liebe Lenka hier, fräulein Lenka da. . . Byla krásná. Myslím, že bych tu

kavárnu pořád ještě našla.
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SABINA DOUBKOWA

ČSA lítá z Hamburku přímo na Ruzyň.

IRENA HOLEMA

Poletíš s náma, Sabino.

SABINA DOUBKOWA

Jestli se Trudi nechá od tebe tetovat.

GERTRUDE MEISE

Jestli ty?

IRENA HOLEMA

Jeana-Baptista?

SABINA DOUBKOWA

To radši hořící srdce. Člověk nikdy neví. S chlapama.

GERTRUDE MEISE

Hořící srdce a kotvu.

IRENA HOLEMA

Zapnu počítač a koupim rovnou letenky.

SABINA DOUBKOWA

Nejdřív se domluv s mámou, jak tam bude.

IRENA HOLEMA

Víš, pod čím je na skajpu?

SABINA DOUBKOWA

Clara sedmatřicet.

IRENA HOLEMA

Já sem Irča Bludná. Jak bludný Holanďan, i já bloudím. . . Na síti. . .

GERTRUDE MEISE

Já jsem prostě „sykorka“. Meise. Sýkorka.

SABINA DOUBKOWA

Sýkorka kolik? Jen tak „sykorka“?

GERTRUDE MEISE

První sýkorka na skajpu, to jsem byla já. Jak je to dávno. Pět let, šest? Směje

se. To jsem ještě pekla buchty s tvarohem, tenkrát.
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XIII. OBRAZ

V Chebu 18.3.2009.

CLARA DOUBKOWA

Kde je Irena? Nepřijela nakonec?

SABINA DOUBKOWA

Přiletěla s náma, jen zůstala ještě s Trudi v Praze. Šli na snídani do ňáký

kavárny u Vltavy a pak že vomrknou dva tři kérkovací kluby. Vodpoledne si

chtěj pučit mašinu, že pojedou do Chebu na mašině, na bus se cejtěj moc

mladý. . .

CLARA DOUBKOWA

Trudi pojede na motocyklu?

SABINA DOUBKOWA

Chtěj si pučit sajdkáru. Trudi vyprávěla jak jela kdysi s Eliškou Junkovou

ze Zbraslavi do Jíloviště, snad čtrnáct jí bylo tenkrát. Vzpomínala jak Eliška

kouřila jednu vod druhý z dlouhý slonovinový špičky. Tak si taky jednu dala,

na kuráž. Lípu? Chtěj to teď zreprízovat, po vosumdesáti letech. . .

CLARA DOUBKOWA

Padly si do noty, děvčata.

SABINA DOUBKOWA

Hmmm.

CLARA DOUBKOWA

To se dá ještě dnes půjčit, sajdkára?

SABINA DOUBKOWA

Prej ji maj všude, říkala Trudi.

CLARA DOUBKOWA pro sebe

Jako prášek do pečiva. Pauza. Chtěla bych ti ukázat náš dům.

SABINA DOUBKOWA

Je to ještě daleko?

CLARA DOUBKOWA

Kousek za divadlem. Na červeném vrchu.

SABINA DOUBKOWA

Stavíme se po cestě na pivko?
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CLARA DOUBKOWA

Cestou zpátky se můžem někde zastavit. V Děravém kotli na Staropramenu

nebo co tam teď točí. K němu nakládaný hermelín.

SABINA DOUBKOWA

Tady to neznám.

CLARA DOUBKOWA

Vždyť jsi tu nikdy nebyla.

SABINA DOUBKOWA

Ani podle tvýho vyprávění mi to nic nepřipomíná. . .

CLARA DOUBKOWA

Je to tahle branka. Majitelé mají dovolenou, půjčili mi klíč. Otvírá. Tady byla

kůlna. Dřevo a papundekl. Nízká střecha.

SABINA DOUBKOWA

Zahradu jsem si představovala menší.

CLARA DOUBKOWA

Zpustlo to. Ani ty jabloně to nepřežily. Velká hala. Točité schodiště. Sjížděla

jsem vždycky po zábradlí. Dole stála velká čínská porcelánová váza. Jednou

jsem přistála ze zábradlí přímo na ni. Mohlo mi být tak šest. Ležela jsem na

zádech, kolem tisíce barevných střepů a ani jeden mě neříz.

SABINA DOUBKOWA

Topili jste dřevem?

CLARA DOUBKOWA

Otec mi neřekl ani slovo. Vůbec se nezlobil. . . Všude se topilo dřevem, tenkrát.

Kotel byl ve sklepě. Nebo byl už na uhlí?

SABINA DOUBKOWA

Kde se dá topit dřevem, tam se dá topit uhlím, ne?

CLARA DOUBKOWA

Všim co hoří, asi.

SABINA DOUBKOWA

Co Trudi?

CLARA DOUBKOWA

Trudi přikládala, máš pravdu jí se musíš zeptat.
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SABINA DOUBKOWA

Myslim, co říkala Trudi na tu rozbitou vázu. Ozve se zvuk přijíždějící motorky.

CLARA DOUBKOWA

Co by říkala? Slečno Claro, to se nemá, nebo tak něco.

GERTRUDE MEISE přichází

Slečno Claro, to se nemá.

CLARA DOUBKOWA

Trudi!

SABINA DOUBKOWA

Už jste tu?

GERTRUDE MEISE

Jeli jsme rovnou domů.

CLARA DOUBKOWA

Irena je s tebou?

GERTRUDE MEISE

Parkuje venku.

SABINA DOUBKOWA

Co ste si pučily?

GERTRUDE MEISE

Červenou Jawu třistapadesát se sajdkárou Steib. Irena ji sehnala u svých

starých známých, někde v Libni.

IRENA HOLEMA přichází a ukazuje z okna na motocykl

Není krásná?

CLARA DOUBKOWA

A ty? Vypadáš úchvatně.

IRENA HOLEMA

Podívej se radši na Trudi.

CLARA DOUBKOWA

Co je s ní?

SABINA DOUBKOWA

Trudi, ty máš na rameni vytetovaný planoucí srdce!
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GERTRUDE MEISE

Irena mi ho udělala před dvěma týdny v Hamburku. Už se zahojilo.

IRENA HOLEMA

Teď si na řadě ty, Sabino.

SABINA DOUBKOWA

Na to se musíme napít.

CLARA DOUBKOWA

Jdem do Děravého kotle?

IRENA HOLEMA

Co bysme chodily, pojedem. Ten kousek můžete jet bez přilby.

GERTRUDE MEISE

Vejdeme se?

IRENA HOLEMA

Sabina si ti sedne na klín a Clara za mě.

CLARA DOUBKOWA

Moc ráda.

SABINA DOUBKOWA

Jdem. Mám žízeň. Vycházejí z domu a nasedají na motorku.

IRENA HOLEMA otočí se k Clarě sedíci za ní

Chytni se mě kolem pasu.

CLARA DOUBKOWA

Sundej si tu přilbu. Irena si sundá přilbu, Clara ji začne vášnivě líbat. Irena

polibek opětuje. Obě se rozesmějí.

IRENA HOLEMA nasadí Clare přilbu

Radši si vem tohle – nebo nedáš pokoj. Směje se.

SABINA DOUBKOWA

Tak jedem, už, jedem. Všechny čtyři se smějí, Jawa 350 a sajdkára Steib též.

Dlouhým obloukem sjíždějí z červeného vrchu směrem k divadlu a do Židovské

ulice. Sedají si na zahrádku pod slunečníky Staropramen a objednávají si čtyři

desetistupňová piva a čtyři naložené hermelíny. Je středa, 18. března 2009,

chladný, deštivý a přesto krásný podvečer.

Jena, Tel Aviv, Berlín, Karlovy Vary: od března do srpna 2009
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