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Penalta se nedá chytit, jen blbě kopnout.

Stará fotbalová moudrost

Chci psát básně z kokosových ořechů a sněhu
Stlačit něhu a poslat dopis nejrychlejším vlakem
Pohlédnu úkosem a uhnu zrakem
Mé já spí kdesi za nosem
A nevystrčí hlavu
Já, Snění o Martině

Po hříchu vytoužený čtenář se dříve či později dovtípí,
že mu tato kniha přání a stížností není od základu určena.
Je pro nový lid, který se zrodí z potomků. Tito potomci
potomků se budou s lítostí ohlížet do minulosti a v obrovské
bohabojnosti si budou hýčkat mezi sebou své rozdíly jako
biodiverzitu. Vyvstane plemeno slabých, a ti budou chtít najít
svého hlasatele. A hle, obrátí se k mé knize a najdou zárodky
úpadku v každém z mých planých gest…
Friedrich Emanuel Nietzsche-Gott

Úvod k mytologii
narcistního tvůrce
Máš opravdu celé Mozartovo Requiem na to, aby sis uspořádal
své věci, řekl mi Bůh a já začal strkat nádobí do myčky. Pak jsem
vynesl odpadky, a když jsem se vrátil do bytu, hrála zrovna Lacrimosa. Moje zamilovaná. Sedl jsem si nad knihu, dávno dopsanou,
a opravdu poprvé si položil otázku, coby nedotčenou pannu na
pitevní stůl, jakou že zprávu chci vlastně o sobě svým psaním
vydat. Lidé k smrti rádi čítávají životopisy svůdníků, potřebují
ale vždycky vědět, kde, kdy, proč, jak a za kolik. Ve své knize,
jejíž tělo jsem právě otevřel skalpelem z nadějí a obav, jsem na
tuto čtenářovu potřebu po orientaci zapomínal. Pouštěl jsem se
v ní do ničím nevyvolaných milostných scén, snad abych podpořil
svou víru v happy end, ale možná také v zoufalé touze po dotyku
s nějakou budoucí možnou bytostí. Kniha to byla vyšperkovaná
kundičkami mnoha barev, hrálo se tu na struny něžného i vášnivého sexu, samozřejmě falešně, ale s opravdovým zápalem. Pak
se křičelo do prázdného prostoru mezi mou pomyslnou vznešeností a milostnými těly milenek, křičelo se nahlas a z cigaret se
vypouštěly kroužky kouře.
V hlubším smyslu to byla samozřejmě kniha přání a stížností, kniha
života odpovědného konzumenta všeho. Chce se ti s někým novým
se seznámit? Tak to napiš. Radil mi můj vnitřní hlas tak neodbytně,
až jsem ho uposlechl. Máš pocit, že tě holky zbytečně přehlížejí.
Postěžuj si. I to by měl tvůj bezbožný čtenář vědět, třeba ti dohodí
novou čtenářku. A tak jsem se opájel nadějí a jak šly měsíce a roky,
snažil jsem se doladit svůj text a mezitím jinak dost zchátral. Ta
kniha byla upír a přitom mě vyšla dráž než auto na benzín.
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Stárneš nad svou knihou a lámou se ti záda jak Michelangelovi
v Sixtině, jenom naopak. Zatímco on lezl na lešení a obracel své
oči do nebe, ty se z piedestalu nekonečné duše hrbíš a shýbáš
dolů. Hrozně tě zajímá, jestli nepřijde pohledná hosteska, aby
ti pověsila na krk medaili. Třeba i bramborovou, ale rozhodně
medaili. A tak si kazíš zrak a stále dokola přepisuješ to své veledílo.
V karanténě slova, které žije, zatímco ty skomíráš, už nemáš vůbec
konkurenci. Jinými slovy, jsi tu sám. V mrzkém příbytku převracíš
hodinky ze dřeva se strojkem z chaosu tak dlouho v rukou, až se
stanou přesýpacími, až ti vmetou do očí rozžhavený písek. Líbačka
slavomamu se změní v dávivý kašel a ty třesoucí se rukou ukazuješ
na trhliny v textu, kudy se měla kdysi dávno připlazit milenka.
Máš opravdu celé Mozartovo Requiem na to, aby sis uspořádal
své věci, řekl mi Bůh, ale já se radši pustil do psaní o ženských.
Jak jsem je doběhl ve svých představách. Milosrdná lež je vždycky
svůdnější než pravda! Můžeš si ji domyslet a přibarvit tak, aby
se ti líbila.
Mystérium bylo přerušeno v půlce a mně hrozila mrtvice, první
signál nezdařené iniciace. Nakonec jsem to nějak rozdýchal a ke
zbytku Mozarta si pustil porno. Sedmibolestné přítelkyni K., neboli
Kátě, jak se vlastně jmenuje, jsem doporučil, aby si oblékla špunty
do uší. Ty špunty v uších byly pevné a krásné, nestoudně účinné
a kovově lesklé. Já jí pak neviděl do hlavy a ona neslyšela mlaskání
a vzdychání z onoho světa. Byla ráda, že píšu knihu vzpomínek,
i když věděla, jaká nebezpečí to pro náš vztah znamená. Tolik si
ale vážila tvorby, že mi psát nebránila.
Mám černou propisku a blanokřídlý papír, prázdná gesta jsou
mojí doménou. Rozhazuju rukama, jak kdybych reklamoval
v drogerii použitý prezervativ. A nakonec se ten váš zázrak ještě
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protrhl, řvu na prodavačku a přitom vím, že nemám odvahu
jí vlepit facku a přitáhnout si ji k sobě přes pokladní pás, což
bych i udělal, kdybych se nekontroloval. Místo toho naprázdno
lamentuju a prezervativ mě škrábe do dlaně svými vroubky. Mé
psaní je jak přespříliš zhurta vyhrnutá sukně, jak milostná technika, při níž se zapomnělo na možnost početí. Píšu a nedávám
si vůbec pozor!
Všechny ty mé kamarádky, jejich boky i roztoužená lůna, jejich
vítání jara i jeho svěcení, jsou mi trnem v přiměřeně krhavém oku.
Na poli lásky už nezažívám vůbec nic. Ty holky jsou cizí, a tedy
slizké, ulepené a v podstatě zapovězené. Rád si po práci na knize
lehnu ke své K. a řeknu jí o přeřeknutí s bitevním stolem nebo
o nějakém jiném příměru, který tě na duši zahřeje víc než milostný
adrenalin, ale pak zlostně zajde nad rybníkem jak světluška brouk.
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Přísný člověk
I.
Tolik smetí pohromadě jsi ještě v životě neviděla, lákám domů
kamarádku a ona přichází a odkládá mikinu, převléká se do pracovního oděvu a já vím o tom jejím převlékání se a je mi to příjemné. Moc příjemné, ale nedívám se. Převléká se přede mnou, jsme
totiž dospělí lidé. Jen všechno zhoršuju tím, že se na ni nedívám.
Už dlouho se na ni nikdo s touhou nepodíval.
Je to smutné, desítky příběhů lidí a jeden horší než druhý. Poškozená manželství, zpackaná dětství. Vášeň odeslaná do vesmíru
na balonku přání a láska v hrnku od hořčice. Naděje bez odezvy
a vysychání pramenů. Mýlím se, když si zapaluju cigaretu nad
zbytky oschlé havajské pizzy? Ničemu už nevěřím, přitom bych se
rád do té kamarádky zamiloval aspoň na zkoušku. Aspoň pro tu
chvíli, kdy spolu v představách souložíme. Má asi přítele, minule
ho měla, a tak jsme si spolu nehráli na pejska a kočičku, jak to ona
nazvala. A zatím drhne podlahu a prohýbá se v bocích. Dnes bych
si rád za ni přiklekl a hrál si na tatínka s maminkou, ale neodvážím
se ji o to požádat. Navíc mě mučí ten nepořádek. Všudypřítomný
a oplzlý až hrůza. Takže kdybychom se třeba napili a někam si
zalezli, koukali by nám z bordelu kolem jenom hlavy. A to jako
čestný a pořádkumilovný muž nemůžu dopustit!
A tak jen předstírám zájem o úklid a hledám si hezký výhled na její
malá, ale pevná ňadra. Radši nemyslet! Kdysi na plese spolužáci
koukali, co se to děje. Jedna holka seděla obkročmo na nějakém
klukovi, šaty jí vylezly nahoru a on si s ní hrál dole pod kalhotkami. Přímo na červeně polstrované lavici místnosti pro diskotéku.
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Petr, Martin i Jakub z toho byli na větvi a skláněli se, aby viděli,
co přesně s ní dělá. Já se ale nepodíval. Nebyl to můj styl. Takhle
erotické filmy nebo později porno filmy, v tom jsem byl přeborník.
Ale moje řeč, moje oči, vše bylo zablokované pro tento svět.
Jednou jsem potkal dvě holky. Jedna byla prsatá a zubatá, druhá
stála za nic, ale líbila by se tátovi. Házeli jsme si talířem v parku.
A když už se muselo jít domů, vybral jsem si tu špatnou. Tu hezčí.
Vůbec mi s ní nešlo mluvit. Byla to chyba a pořád toho lituju!
Pak se ptej, kdo jsi byl. A pošli si do těch zákoutí vzpomínek
kytku. Obejmi se, jako bys objímal velkého plyšového medvěda.
Byl větší než tvoje sestra na jedné dávné, vydařené fotce. Tak
velký smutek musí být překonán jedině mnohem nestoudnějším
veselím, nic jiného ho nemůže zdolat! Nakonec z čeho jiného
než ze smutku člověk klidně i zešílí, skončí v čistírně peří a tam
ho dokonale vyperou, vymyjí mu mozek a pustí ho zpátky do
světa hezoučky bílého a měkoučkého, uvnitř však nakřáplého,
jak když mrštíš angličákem o dno vodního kanálu a on se ti na
sto kousků rozletí.
Dnes je den sprchování v leže, napsala mi mně celkem neznámá
slečna na sociální síti. Moc jsem nevěděl, co si pod tím představit. Teď už vím a mé vzpomínání na bytost, kterou jsem kdysi
opustil, může směle pokračovat. Tou bytostí samozřejmě myslím sebe, neznámá slečna s tím nemá co dělat. Jsem opravdu
trhací kalendář svého já, každý den přicházím s něčím novým.
Často je ten odtržený list úplně nepopsaný, ale i když je někdy
plný poznámek a zajímavých postřehů, nic to nemění na tom,
že brzy skončí v koši na papír. Nedovedu sám sebe složit tím
způsobem, kterým si mě v mysli skládá mé okolí. Proto se někdy
ptám druhých lidí na to, jak mě vidí. Většinou mě vůbec nevidí
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tak, jak sám sebe chápu. Tedy jako ztělesnění Boha na zemi,
jako velikonoční asteroid, který dopadá do koše s vajíčky, aby
je usmažil a rozmetal. Jejich koncepce jsou většinou dost ubohé, mají třeba pocit, že jsem hodný a citlivý kluk a že toho moc
nezažívám. To jim pak mávám před očima svými výsledky, ano,
vším tím, čeho dosahuju, a doufám, že si své mínění poopraví.
Opravdu není možné nic nezažívat, a přitom kroutit kníry básnických obrazů k až surrealistické pitvornosti, jak to umím, jsem
něco víc než slunce a hodiny, jsem velikonoční asteroid a sám
sobě se líbím až za hrob, do něhož dopadám. Já něco zažívám,
křičím proto v duchu a pan editor Frynda už vytahuje z kabely
červenou propisku, kterou se mě chystá zadávit.
Když konečně splaskla bublina, vzal jsem si nové a ještě lepší
prášky na hlavu, už ani nevím, kolikáté generace. A s medailí na
krku jsem se odešel krásně a velmi bezpečně osprchovat.
II.
Já byl na sebe kdysi tak přísný, že jsem si třeba nakázal, že nebudu
kouřit, a opravdu to vydržel. Jindy jsem se rozhodl, že onanie
škodí a zvládnul si nedopřávat této kratochvíle po celé měsíce.
Dokázal jsem všechno, co jsem si zamanul. A teď? Jako mořský
ježek, ba co víc, jako nějaká hnusná tlustá ryba, jako zadýchaný
kůň těsně před svalením se na zem nebo létající potvora v zobáku
orla, převaluju se na posteli a vzpomínám na své lepší včerejšky
a zítřky. Přísnost ke mně odjakživa patřila, jak je možné, že si
tolik povoluju? ptám se přítelkyně Marcelky. A tahle přítelkyně
krásné Marcelky, když sedíme ve třech na kafíčku, řekne jen nevím,
a dál si píše s někým na mobilu.
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Tomáš Vaněk (1982) – píše prózu a básně v próze. Klade
si za cíl přemostit svět normality a šílenství, najít sám v sobě
práh, kde se věci automaticky proměňují. V roce 2019 mu vyšla
prozaická prvotina Hra na život u nakladatelství TTT. Uspěl
také v soutěži Básně CZ/SK 2021 s cyklem 6 řečí ke zlatému
teleti. Podílí se na přípravě časopisů Na scestí a Zámezí.
Čtyři roky vedl literární dílnu pro lidi s duševním
onemocněním. Pracuje jako novinář a lektor v oblasti
duševního zdraví. V roce 2015 v neziskové organizaci Fokus
Praha spoluzakládal Studio 27, které bylo později oceněno
prestižní mezinárodní cenou SozialMarie za svůj výrazně
inovativní koncept. A právě ve Fokusu Praha vydává
Tomáš Vaněk svou druhou prozaickou knihu.

Tereza Laznová (1998) – je absolventkou střední umělecko-průmyslové školy Zámeček v Plzni. Má vystudovanou malbu
a nyní se věnuje MgA. studiu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara oboru Ilustrace a grafika.
V roce 2017 obdržela 2. místo v Mezinárodní výtvarné soutěži
Teendesign. V roce 2021 získala 2. místo za návrhy nálepek
pro slovenskou značku Mozok Háby. Věnuje se také kresbě,
digitální malbě a grafickým technikám. Od roku 2022 působí
jako asistent prof. akad. mal. Borise Jirků.
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