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chodit po místnosti. Jednodue bude stejná jako pøed tím, jenom bude nahá.
Teprve potom by nikdo nepochyboval o tom, e sem patøí.
Velmi originální! Kadý nahý ílenec, který pøebìhne fotbalové høitì, je
druhý den v El Mundu. Nahota je oblíbeným prostøedkem politického boje
tìch, kdo nemají ádnou politickou moc.  Pøedstav si, e chce jezdit z Lavapies na Sol na kole a nepracuje na radnici a nemùe tedy sepsat vyhláku, která by omezila dopravu mezi Lavapies a Sol. Co udìlá? Dohodne
se s nìkým, kdo chce stejnì jako ty jezdit na kole z Lavapies na Sol, vysvleèete se a pojedete z Lavapies na Sol. Proè jste to udìlali?, zeptají se vás,
a vy jim odpovíte, e jste chtìli upozornit na nedostatek cyklistických stezek a nedodrování dopravních pravidel ze strany øidièù. Budete vánì
mluvit o váném problému a budete pøedstírat, e si nevímáte své nahoty. Ukáete prstem na skandální chování øidièù za cenu, e si na vás druhý
den v novinách bude ukazovat pùlka Madridu. Skandální cyklisti diskutují se
skandálními øidièi a se skandálními radními: vy ale, na rozdíl od nich, budete nazí, protoe nahota je jediným zpùsobem, jak mùete nìco øíct a mít
nadìji, e vás nìkdo bude poslouchat. Nahota je cena, kterou zaplatíte za
to, e nejste politici.
Ale nahota u pøece dávno není originální! Vìtina lidí je ochotná se svléct
kdekoli a kdykoli, nahý èlovìk se neznemoní, ale ani se nestane hvìzdou.
Originální by mohla být nìjaká tìlesná vada. Tøeba má Polina na jedné
noze jenom ètyøi prsty.
Urèitì má vechny.  Ne. Kdyby touila po tom, èemu øíká originalita,
musela by se zaèít oblékat. Zaèala by tady vechny obcházet a pùjèovala by
si jejich vìci. Pøedstav si, jak zmlknou a budou ji sledovat, pískat nebo tleskat podle toho, co si vybrala. Ale nic z toho mì nezajímá, opravdu bych chtìl,
aby se svlékla. Chtìl bych zahlédnout její kouzlo. Øíkáme pøece osobní kouzlo, ale nemyslíme tím nic jiného ne pøirozenost. Mìl bych ho zahlédnout
ve chvíli, kdy je nahá a nic neøíká.
Nahá a mrtvá.
Aby nemohla o své originalitì vyprávìt.
Jenome Polina je tak zmalovaná, e ani na chvíli nezavøe pusu!
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Poznali se na Ukrajinì, Sam tam uèil v jazykové kole. Mìl tehdy v nose
a v oboèí piercing.
Kdy teï nìkomu ukazuje svoji fotografii z téhle doby, Polina nad ní mává
rukou a shovívavì se usmívá, protoe to vechno u je dávno pryè. Shovívavì se usmívá a mává rukou, ale uvnitø cítí nechu, jako by chtìla øíct:
Takhle se to nestalo!
Cítí nechu, protoe ty dva kovové krouky, které tehdy pøedstavovaly svobodu (zatímco piercing na ukrajinském oblièeji pøedstavoval bídu, piercing
na tváøi Anglièana pøedstavoval svobodu), jí teï nahánìjí strach, jako by zvíøetem, které za nì je moné pøivázat k místu, ze kterého se nesmí hnout, byla
ona, ne on.
>
To mu bylo dvacet sedm.  V pìtadvaceti si uvìdomil, e ho ivot v Anglii
nebaví, a ze dne na den se rozhodl, e odjede do východní Evropy, ale ani
ne rok v malém polském tìaøském mìstì plném vodky a barevných
nádorù (tak øíkal novým reklamám, novému obleèení, novým televizním
programùm, novým nákupním centrùm) mu staèil k tomu, aby pochopil,
e neexistuje východní Evropa, ale jen stupòovatelná kvalita, které se øíká
Východ, ani ne rok mu staèil k tomu, aby pochopil, e potøebuje více Východu, ani ne po roce v Polsku odjel na Ukrajinu: v podkladech, které mu
poslali z Charkova, stálo, e Charkov je obyèejné ukrajinské mìsto, a on
se do Charkova pøesnì proto pøestìhoval.
Ukrajina byla snesitelnìjí ne Polsko, Polina byla jeho studentka, mìla
krásné oèi a slabou angliètinu, byla tajemná a vánivá, vdy skrytá za jen
pomalu rozebíranou hradbou cizího jazyka. Chodila tehdy u druhým rokem
se svým bývalým spoluákem, kterému kadý veèer vyprávìla rodným
jazykem o tom cizinci, který bùhví co tady hledá. Mateøský jazyk se pomalu
mìnil v mateøský cit, v ukrajintinì u si jenom nerozumìli a vechno bylo
tak vední, e to brzy skonèilo.
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Spojovala je touha po nìèem odliném: ona nechtìla mluvit ukrajinsky s klukem, kterého znala od svých deseti let, Sam touil po hloubce, kterou musí
odhalit v jiné kultuøe a jiném jazyce.
Pronajali si byt, rozmazloval ji a mluvil s ní anglicky celé hodiny. Bral svùj
ukrajinský pobyt vánì, protoe Ukrajina byla jiná ne Anglie. Bral vánì
Polinu, protoe byla jiná ne jeho matka: poslouchala a neopravovala ho,
nemìla ten ostrý anglický akcent, jen rozpaèitì opakovala nauèená slova,
smála se a koulela oèima. Nebála se slz a dokázala projevit lásku. Hladil
ji na krku a ptal se jí, jestli ví, jak se to, co dìlá, øekne anglicky.
Byla souèástí veho nového, neznámého, hlubokého. Mìla na hlavì vechny
átky vech ukrajinských en, mìla v sobì celý dlouhý a sloitý vztah Ukrajiny k Rusku, mìla v sobì kadý na Ukrajinu pøivezený dolar, mìla vechnu
tu radost z drobností, vechnu etrnost a divokou tìdrost, vechnu poezii
a vechny poloprázdné obchody, vechna stará a smìná auta ze vech
smìných ukrajinských ulic. Mìla irokou dui, do které mohl donekoneèna
umísovat vechno, co vidìl kolem sebe: kdy se zamiloval do Poliny, zamiloval se zároveò i do Ukrajiny, a naopak.
Byl trpìlivý. Uèil se ukrajinsky a pil vodku jejích pøíbuzných, nepodvádìl
ji a pøemýlel, jak dál. Vìdìl, e jeho místo není na Ukrajinì, vìdìl, e je
a bude cizinec, vìdìl, e bude jen tìko chápat a e bude bez pøestání naráet
na nepochopení. Otevøenì mluvil o vem, co si myslel, jen jednu mylenku
nikdy neøíkal nahlas. Ta mylenka by znìla: Tyhle lidi musíme obdivovat
my zvenku, oni sami nemají tuení, jak krásný ivot v porovnání s námi vedou!  A jak rychle si ho mùou zkazit, kdy vechno zopakují po nás!
Nemluvil o tom, a navíc: Ukrajina tyhle mylenky ani slyet nechtìla.
Naopak: Ukrajina a Polina milovaly Západ. A Sam miloval Polinu!  Zbývalo mu nìco jiného ne zaèít aspoò trochu milovat také Západ?!
Zbývalo mu nìco jiného ne zavrhnout svoji stejnì nikdy nevyøèenou mylenku a podlehnout Polininu obdivu ke vemu, co opustil? Nebyla snad Polinina due tak iroká, e kromì Ukrajiny dokázala obejmout i celý svìt? A nebyl snad pak Sam milujícím rodièem, který svému dítìti nedokáe vzít
hraèku, se kterou se pøed usnutím jeho milované dítì mazlí v posteli? Nezaène pak milující rodiè vidìt døív nenávidìnou hraèku úplnì jinýma,
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dìtskýma oèima? Není snad síla lásky taková, e dokáe zdravý rozum
nahradit veobjímajícím smíøením?!
Jejich láska byla veobjímajícím smíøením, ze kterého bylo podle Poliny
tøeba vylouèit jediné: Ukrajinu. Pøestoe svoji píseò lásky na zaèátku kadý
z nich zpíval opaèné èásti svìta, Polina Západu a Sam Ukrajinì, postupnì
se z jejich písní prodral na svìtlo ohluující jednohlas: kritizovali spoleènì
ukrajinskou korupci, bídu lidí i politiky. Polina to øekla za nì za oba: chtìla
se pøestìhovat. Do Itálie. Do Francie. Hlavnì pryè z Ukrajiny, protoe Ukrajina je sice krásná, ale nechce v ní ít nikdo, kdo nemusí.
Nemáme tady budoucnost! Já tady nemám budoucnost!  A ty mùe uèit
kdekoli.
>
Odjel s ní zpátky na Západ? Ano. Protoe ji miloval? Ne.  Odjel s ní,
protoe pøed sebou poøád jetì vidìl to, po èem touil.
Øekl jsem, e touil po hloubce, kterou musí odhalit v jiné kultuøe a jiném
jazyce, ale není to tak úplnì pravda.
Touil pøedevím po tom, aby se musel snait, po tom, aby si nic nemohl
zjednoduovat, øeknìme, e touil po problémech. Pøedtím na sebe pøesnì
z toho dùvodu uvalil Ukrajinu, teï se rozhodl, e na sebe ze stejného dùvodu znovu uvalí Západ. Øekl jí, e se pro ni obìtuje.
Øekl jí, e se obìtuje (a jeho obì mìla spoèívat v tom, e ze dne na den
bude po vech problémech), ale ve skuteènosti to ádná obì nebyla. Nezáleelo mu pøece na tom, jak jeho závaí vypadá, záleelo mu jen na jeho
váze. Nezáleelo mu na tom, jestli nese kilo peøí nebo kilo eleza.
Pokud chce odjet, odjede s ní a mùe si být jistý, e ani jeden z nich na
Západì nebude mít po problémech, protoe Polina je pøece Ukrajinka a Sam
je pøece její milenec. Vztah s Ukrajinkou vechno zmìnil: vrátit se na
Západ s ukrajinskou milenkou neznamenalo vrátit se do dìsivì jednoduchého svìta, ale pøijet do svìta plného vzruující sloitosti. Západní peøí
pøibralo na váze.
Zaèal posílat dopisy do Londýna a ptal se po jiném místì. Ne, Ukrajina je
krásná, odpovídal na otázky z Londýna, jen potøebujeme zmìnu. Seznámil
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jsem se tady s jednou dívkou, vysvìtloval, má tady celou rodinu, ale vichni
souhlasí s tím, aby odela. Sundal si z oblièeje piercing a brzy jí øekl, e
se mùou pøestìhovat do Madridu.
>
První týden je ubytovala kola, pak zùstali nìkolik mìsícù v hotelu. Polina
se procházela po irokých ulicích a dívala se do výloh, Sam chodil uèit panìlské dìti do jazykové koly a veèer vyráel na cyklistickou projíïku.
Vystaèil si s angliètinou, ale Polina se celé dny uèila panìlsky. Ze zaèátku
pøi tom potají plakala nad ukrajinskými písnìmi, pozdìji je ale vymìnila za
flamenco a panìlské lidové. Koupila si první panìlské noviny, El Mundo,
a snaila se je pomalu pøekládat. Nejdøív se slovníkem, slovo po slovu,
odstavec po ranní kávì a stránku po obìdì, pak to zkusila bez slovníku,
zaèala pøemýlet o kontextu a neznámá slova si vypisovala na papír, a pak
si je hledala ve slovníku a pøepisovala je do malého seitu, se kterým si pak
sedala na balkon a memorovala.
Shánìli pronájem v centru mìsta, protoe Polina si Madrid zamilovala
a chtìla bydlet v nìm. Pokadé pøili v pøesnì stanovenou hodinu, ale fronta
zájemcù se táhla pøes nìkolik pater. Pak pøicházeli o celé hodiny døív, ale
byt si (a líbily se jim vechny) vdy pronajal nìkdo jiný.
V nedìli chodili do Prada, Polina si pozornì prohlíela vechny broury, nepøehýbala je, odnáela je v kabelce, kterou bránila svojí dlaní.
Nejdøív to byly jen bezcenné broury, potom ale zaèali na její pøání, kvùli
její lásce k umìní, kupovat stále draí monografie a souborné katalogy.
Chtìla mít na zdech plakáty, reprodukce známých dìl nebo kopie reklam
na slavné výstavy. Øíkala, e si je povìsí a v novém bytì  zatím je ukládala pod postel v hotelu.
Na hotelovou zeï povìsila jen jejich ukrajinskou fotografii (objímají se na
ní pøed pravoslavným kostelem), nejen proto, aby jí pøipomínala Ukrajinu,
ale hlavnì proto, aby jí pøipomínala, e hotel, ve kterém bydlí, jetì není
Madrid, ale jen snesitelnìjí Ukrajina. Nebyla to ani tak nostalgie jako spí
výstraha.
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>
Zamilovala si nejen Prado, ale vechno umìní. U po pár týdnech v Madridu by nela na rockový koncert, dala by pøednost komornímu prostøedí
Goldbergovských variací. Vdy tahle hudba byla o tolik citlivìjí a tak se
hodila k její samotì a práci se slovníkem! Byly v ní vechny slzy svìta
a vechny jednosmìrné letenky z Ukrajiny!
Tehdy napsala svou první báseò:
Jako petku soli
Prsty prsten s rukou spojí
Nad bílým talíøem
Opakuje kadý pohyb
Zvoní o pøíbory
Kdy pak se Samem poslouchala Goldbergovské variace, jen ona vìdìla,
co ta hudba znamená. Pøemýlela v tìch chvílích o opravdové kráse, o kráse
ukryté pod tóny klavíru, o kráse, kterou na rozdíl od Bachovy hudby slyí
jen ona. Byla pøesvìdèená o tom, e krása je v jejím tajemství, v tom, co Samovi nedokáe øíct, v její básni, která dává smysl a ve spojení s Bachem.
Ano, její báseò je srozumitelná jen tehdy, kdy ji doprovází Bach. (A naopak: Bach dává smysl jen ve spojení s básní napsanou na zadní stranì teï
u skoro plného seitu.)
Cítila se jako matka, která pøed svým synem musí zachovávat jednoduchost
svìta a v sobì pøitom nést vechnu jeho nesdìlitelnou tíi.
Ale stejnì jako ví matka, e jednoduchost svìta není moné pøedstírat
vìènì, vìdìla i Polina, e jednou pøijde doba, kdy ostatní pochopí, nebo budou muset pochopit, její hloubku, stejnì jako ona musela pochopit hloubku
své básnì, i kdyby to mìlo bolet.
Nìkde uvnitø cítila, e jsou to právì básnì, co ji mùe povznést nejen na
úroveò Madridu, ale dokonce nìkam mnohem vý.

zabrana2.qxd

10/15/06 11:42 PM

Strana 21

>
Brzy znala vechny slevy. Divila se, e dokáe koupit svícen za ètvrt hodiny Samovy práce a odkapávaè na nádobí za dvacet minut. Vechno to
èekalo v hotelu na pøestìhování, krabice mìla peèlivì popsané a skládala
jednu na druhou, koupelna, kuchyò, výzdoba-pokoj, výzdoba-lonice.
Kdy se Samùv nový pøítel, zamìstnanec stejné koly (Bartlett) rozhodl
pøestìhovat z bytu v Calle Calvario, pøimluvil se u majitele a byt skoro v centru jim pøenechal.
Bartlett nahrazoval vechny návtìvy, Polina mu sice byla vdìèná, ale, upøímnì øeèeno, takhle si prvního rodinného pøítele nepøedstavovala. Neprohlédl si ani Polininy plakáty, ani její zaèáteènické obrazy (zkouela sama
malovat, pro zábavu, pro dobrý pocit), které teï visely na vech stìnách,
a u chtìl jít do svého oblíbeného baru na rohu ulice.
U Dominga pak mluvila o tom, e si hledá práci, e Calle Calvario má tak
výjimeènou atmosféru. Nosila kvìtovanou sukni, koené polobotky, ve kterých se lo tak lehce a o kterých tvrdila, e jsou tak madridské. U se neoblékala jako doma, vlastnì u ani nebylo ádné oblékání doma, Madrid
byl o tolik zajímavìjí a jednou se po nìm urèitì bude procházet bez nekoneèného pøemýlení, bez bolesti.
Byla trpìlivá, ale tìila se, jak jednou, a si najdou lepí pøátele, bude Bartletta odmítat. Jeho starý oblek, jeho ironie, cigarety a rozvod, to vechno
jí a pøíli pøipomínalo nìco, na co by nejradi zapomnìla, ano, to vechno jí
z nìjakého dùvodu pøipomínalo nechu, kterou cítila pøi pohledu na Samovu
tváø plnou kovových kroukù, jako by ani nebyl èlovìk, ale zvíøe.
>
Brzy umìla panìlsky lépe ne on. Kdy se o nìèem dohadují v obchodì,
má po ruce tu správnou frázi, u je to ona, kdo ho hladí po vlasech a ptá
se, jestli ví, co Polina právì dìlá.
Jeden den si fixou zatrhla inzerát v El Mundu (Western Union hledá zamìstnance pùvodem z východní Evropy), druhý den vyjela do desátého
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patra budovy v centru Madridu a byla pøijata. Dokonce bude mít kousek
svého domova pøímo na pracovním stole: Ukrajina je pro Western Union
strategickým místem (a kdo jiný ne ona by mìl dostat Ukrajinu na starost?)
Na lednici nalepila reklamní slogan spoleènosti If you cant be there, your
money can!, v poledne sedávala na lavièce v parku, prohlíela si sochu
Dona Quijota na Rosinantì a pøikusovala bagetu se unkou.
Canaletto! Manet! Tiepolo!  Caravaggio! Prada! Prado!
>
První léto odjeli na mìsíc na Ukrajinu. Polina u pøedem vìdìla, e se nebude chovat jako bohatá dcera provdaná do Madridu, naopak: pøipravovala se na to, e bude pokorná a skromná, tìila se, e rodièùm pøiveze
uetøené peníze, bude jíst jejich zavaøované okurky a pít doma pálenou vodku, a na kadou otázku bude odpovídat, e lidé jsou vude stejní.
Take je tam vechno stejné jako tady, ale... øekla jim.
Lidé jsou stejní jako na Ukrajinì, ale! A pak u ji nikdo nedokázal zastavit. Jenom! Trochu! Ne o moc, ale muzea! A barvy! Malý byt  milují!
Bezpeèná ètvr  atmosféry! Lidé jako tady...
Celou tu nedocenitelnou promìnu svého ivota u pøi první návtìvì rodièù oznaèila za nepodstatnou kosmetickou zmìnu, vechno, co se zmìnilo,
jsou vlastnì jenom detaily a zbyteèné dekorace, øekla.  A její rodièe z toho
pochopili, e na Západì je jiné úplnì vechno.
Kdy se s Polinou louèili, tekly jim po tváøích slzy, ale nebyly to ani tak slzy
louèení, jako spí slzy lítosti nad tím, e ta, která odjídí, u není jejich dcera.
>
Druhé léto pøila první dovolená v Andalusii. Pronajali si auto a postavili
stan v Torre del Mar. Pøivezla si odtud spoustu tropických rostlin, dala je
na balkon, koupila si laciné døevìné rámy a rozvìsila po celém bytì fotografie, vzpomínky. Na jedné z nich se smìjí, objímají se kolem ramen,
Polina za zády schovává utrený trs pelargonie.

zabrana2.qxd

10/15/06 11:42 PM

Strana 23

Na plái se neopálila, panìlské slunce její kùi nedìlalo dobøe. Pøítì by
radi jela nìkam jinam ne do Torre del Mar. Upøímnì: zklamalo ji.
Protoe kdy si Polina sedla na plá v Torre del Mar, kdy jí pomalu zaèínala èervenat kùe na celém tìle, kdy se dívala na obzor a, ano, vlastnì
to bylo takhle, kdy si do omrzení v duchu opakovala tohle je moøe, tohle
je plá, po tom jsem touila, po téhle kráse, musela si nakonec pøiznat, e
jí ta plá nic neøíká. e sice sedí na plái, ale e ve skuteènosti na plá èeká.
e ádná taková plá, která jí zùstane v pamìti a na kterou se bude chtít
vrátit, vlastnì není. e kdyby takhle zaili plá malíøi z Prada, urèitì by plá
nemilovali tak, jak ji milovali, a nedokázali by o ní malovat takové obrazy.
Byla si jistá, e její vzpomínky na Torre del Mar budou odliné od jejich
vzpomínek, byla si jistá, e její touha vrátit se do Torre del Mar bude odliná
od jejich touhy.
Nedokázala si pøedstavit, e by nìkdo dokázal s láskou malovat to, co
proívala ona.
Neopálila se, ale pøece jen to byla dùleitá dovolená: poprvé v duchu Samovi vyèítala, e nebýt jeho, mohla by sedìt na jiné plái, krásnìjí, nìkde
za obzorem.
Kdy pak jednou odhlédla od seitu, podívala se pøes horní parapet balkonu a snaila se z pamìti zopakovat nová slovíèka, pøila k ní báseò.
Napsala ji na zadní obálku seitu. Její ruka sama od sebe zaèala popisovat
stav její due:
Znali jsme
èas jako vlnu bìící po nekoneèné hladinì.
A najednou
ta vlna je u bøehu.
Postaví se, jako by chtìla skoèit,
a uhodí, odvalí se zpátky
a vdy vezme nìco s sebou.
Rozhodla se, e ji nikomu neukáe. Zùstane jejím tajemstvím, nejen kvùli
své hloubce, nejen proto, aby Polina zachovala jednoduchost svìta, ale
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spí proto, e bolest, s ní tuhle jednoduchost nevyhnutelnì znièí, bude tak
velká, e jetì musí Samovi dát èas.
Pam.
Pam.
Pam.

