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P RV N Í M E N S T RUAC E

NA ZAâÁTKU BYLY MÎITKY. Svût se rozteãkoval, stal se
zrnitou fotkou a Ofélie vidí jen její jednotlivé ãásti. Z celku se
stal detail, z detailu podstata. Nûco se dûje s jejím tûlem. Tak
nûjak víc je.
Betty sedí na zemi v Oféliinû pokojíãku a líãí si pusu ãervenou rtûnkou. Na sobû má síÈové punãocháãe, krátkou sukni
a vlasy si vytupírovala aÏ ke stropu.
„Vypadá‰ nádhernû,“ hlesne Ofélie.
„Taky bys vypadala, kdybys na sobû furt nemûla ty tepláky.
Vyfotí‰ mû?“
Betty dûlá pózy, tváﬁí se smyslnû, vypíná hruì, kroutí zadkem.
V hledáãku mobilu se rozpadá na teãky, ãástice holky ve v˘vinu, na jednotlivé mÏitky, které jsou vzájemnû v rozporu. Ale
moÏná se to Ofélii jen zdá.
Spou‰È mlaskne, ten zvuk má ráda.
„Uka.“
Váhavû ukáÏe Betty fotku, ale ona na‰tûstí nevidí, Ïe je na
padrÈ.
„Hm. To jsem teda kus, viì?“
Betty se ráda strojí, ví, co kam patﬁí, rtûnka na pusu a tak.
UÏ nosí podprsenku. Je ve v‰em lep‰í neÏ Ofélie.
„To jo!“
„A teì ty.“
„Já?“
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„Je tady snad je‰tû nûkdo jinej?“
„Není.“
Betty se hrabe v hromadû obleãení na zemi. Najde bílé krajkové ‰aty s nabíranou sukní po mámû. Sáhne za Àadra a vytáhne z podprsenky dvû ponoÏky zamotané do klubíãka.
A nesmlouvavû jí je podává.
Kromû mÏitek Ofélii pronásleduje úzkost. Ta nejuÏ‰í. Ofélie
se kaÏdou chvíli uvnitﬁ stáhne do ruliãky. To se dﬁív nestávalo.
Cítí se jak pﬁed popravou. Ale ví, Ïe se nic nedûje. S Betty si
hraje od dûtství.
Poslu‰nû si obléká ‰aty, na nohy jí Betty pﬁihraje stﬁevíãky
na podpatku.
Ofélie se cítí nesvá. Stydí se. Má tûlo, co k ní nepatﬁí. Je
z nûj nesvá.
„Hejbej se!“ velí Betty.
„Jak?“
„Jako Ïenská.“
Betty fotí a fotí. Ofélie prkennû napodobuje pohyby, které
pﬁedtím dûlala kamarádka, rudne a potí se, ale pak se nûco
stane, zapomene na Betty, na svût, co nedává smysl, a zkusí
to. Podívá se do zrcadla a spatﬁí v nûm Ïenu, obejme ji, ta Ïena
je krásná a drÏí pohromadû. Ov‰em jen okamÏik, neÏ se rozpadne na teãky a zmizí.
~~~
KdyÏ ãlovûk jede na Vy‰ehrad na kole, poﬁádnû se zapotí, ale
i tak tam jezdí rády. Kola zaparkují kousek od kostela a pak se
vÏdy vydají svojí úzkou stezkou, kterou moc lidí nezná. Vede na
ãarodûjné Místo nad Vltavou. Ofélie ov‰em Betty nikdy neﬁekla, Ïe ji tu nav‰tívil Andûl a Ïe si s ním a s Panem Nelsonem
povídala. To by jí Betty dala.
Betty koneãnû dopije Coca Colu a roztoãí plechovku. KdyÏ se
nádoba zastaví, ukazuje víãko na Ofélii.
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„Nenávidûlas nûkdy svoji mámu?“ vyhrkne Betty.
„Ne.“
Plechovka se zachvûje.
„Kecá‰!“
„Jo, jednou. Ne, vlastnû dvakrát.“
„A proã?“
„Furt se mû na nûco ptá. Je to stra‰nû trapn˘. Rad‰i uÏ moc
doma nemluvím. A taky...“
Ofélie se zajíkne.
„Co? Dûlej, ﬁekni to.“
„Nesná‰í m˘ho tátu. Jasnû, jsou rozveden˘, ale stejnû... Je
to mÛj táta... A ty? Tys nûkdy svoji mámu nenávidûla?“
Je proti pravidlÛm ptát se mimo hru, ale vÏdycky to tak dopadne. Nejde o hru, ale o otázky. Vlastnû odpovûdi. Betty si odfrkne.
„Já ji nenávidím furt.“
„Kecá‰,“ hlesne Ofélie obdivnû.
„Je stará, blbá a myslí si, Ïe se za ní v‰ichni chlapi votáãej.
JenÏe nechápe, Ïe se dívaj po mnû.“
Betty se vyzná. Nemá mÏitky. Kouká na kluky. Teì na Ofélii,
i kdyÏ jinak, pátravû.
„Hele – uÏ jsi to dostala?“
„Co?“
„Nedûlej, Ïe neví‰.“
„Nedostala.“
Betty plechovku poloÏí k baÈÛÏku. UÏ ji nepotﬁebují.
„Já uÏ to mám pÛl roku,“ oznámí, ale Ofélie to pﬁece ví.
„A jak˘ to je?“
„Nic moc.“
Betty chvilku pﬁem˘‰lí. Po Vltavû plují lodû. Andûl uÏ není
a nebude, napadá Ofélii pﬁi pohledu na lesklou vodní hladinu
pod nimi.
„MÛÏu ti to ukázat,“ nabídne Betty.
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„Jak jako ukázat..?“
„No, abys to vidûla.“
Betty neãeká na odpovûì, sáhne si do kalhotek a vyndá zkrvavenou vloÏku.
„Vodporn˘, co?“
Ofélii se zvedá Ïaludek.
„Vypadá to jako... vraÏda.“
~~~
„Fakt se tvoje matka dneska nevrátí?“
„Fakt ne. Má nov˘ho pﬁítele. Tentokrát s bytem,“ vysvûtlí Ofélie s jistou dávkou ironie.
Kolem veliké matãiny postele hoﬁí svíãky. Ofélie s Betty tu
leÏí jak na oltáﬁi. Jako by umﬁely, napadá ji. Je to tak slavnostní
a smutné! LeÏí vedle sebe na zádech, oddûluje je jen malá mezera, kterou vyplÀují jejich nataÏené paÏe. DrÏí se pevnû za ruce.
Druhou rukou Ofélie objímá bílého ply‰ového opiãáka.
„UÏ ti ho pﬁedstavila?“ zajímá se Betty.
„Na‰tûstí ne. Ten minulej byl pûknej debil.“
Betty se k ní pﬁitulí.
„Má‰ mû ráda?“
„Stra‰nû,“ obejme ji Ofélie.
„Pﬁísahej.“
„Pﬁísahám. A ty mû?“
„Taky stra‰nû.“
Ofélii zas projede bﬁichem kudla. MÏitky pﬁed oãima se barví doãervena. Kapou. Odkud kam a proã? Dûsí ji.
„Slib, Ïe mû nikdy nezradí‰,“ zaprosí Ofélie.
Betty se rozesmûje.
„Nikdy. Pﬁísahám.“
Natáhne se pro opici, popadne ji a shodí na zem.
„Ale jen kdyÏ pﬁestane‰ spát s touhle nablblou opicí.“
„To je Pan Nelson,“ ohradí se Ofélie.
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Betty se u‰klíbne.
„VÛbec si nepamatuju, Ïe Pipi Punãochatá mûla opici Pana
Nelsona. Nepﬁibásnila sis ho?“
Ofélie se pro Pana Nelsona natáhne a zase ho poloÏí na místo vedle sebe.
„Nepﬁibásnila. Ten její byl Ïivej. Pipi ﬁíkala, Ïe nechce bejt nikdy dospûlá, pamatuje‰?“
„Ne.“
Betty se odtáhne, jako by Ofélie ﬁekla nûco ‰patného. MÏitky kapají víc.
~~~
Do loÏnice nakoukne matka. Z její ta‰ky voní ãerstvé koblihy. Copak uÏ je ráno? Ofélie jde do kuchynû.
„Vem si, zrovna je vytáhli z pece. Jsou je‰tû tepl˘,“ máma ji
políbí. Rozteãkuje se na padrÈ. Je vzdálená, rozpadlá na milimetry.
Koblihy ãekají na stole. Taky ãaj. Ofélie si kousne.
„Já uÏ musím jít, mami.“
„A jak ses vlastnû mûla?“
„Dobﬁe.“
„A nebála ses tu sama?“
„Ne, veãer tu byla Betty. Musela pak jít spát domÛ, ale mûly
jsme se fajn.“
Ofélie se zvedá. Pryã. Musí utéct. Zalyká se.
Matka za ní vykroãí do pﬁedsínû. Usmûje se tak spiklenecky,
aÏ se Ofélii podlomí kolena.
„Tak Betty tu byla! BlíÏí se doba, kdy ti takové vûci nebudu
vûﬁit. Docela se na to tû‰ím.“
Ofélie se na to netû‰í. Utíká.
~~~
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·kola se otﬁásá ﬁevem. SpoluÏáci se hrnou hlava nehlava do
malinké hnusné ‰atny, která vypadá jako klec. Ofélie se necpe,
ale marnû. ZmûÈ spoluÏákÛ jí sm˘ká ke zdi. SnaÏí se dosáhnout na svoji bundu. AÏ pﬁíli‰ zdvoﬁile se otoãí na tlustého poìobaného StaÀka se zarputil˘m v˘razem v obliãeji.
„Dovolí‰?“
„AÏ dovolí‰ ty, Váchová.“
Stanûk ji tlaãí k vû‰áku, lepí se na ni, Ofélie ustupuje, ale dál
uÏ to nejde. Stanûk se k ní pﬁitiskne. Funí vzru‰ením. BlíÏí se
k ní jeho zpocen˘ obliãej. Rozpadá se na teãky. Osahává ji.
Koneãnû se Ofélii podaﬁí uvolnit ruce a vlepit mu facku. Stanûk vypadne.
V‰ichni odcházejí. Ofélie zÛstává v ‰atnû. Sedá si na lavici
a z ta‰ky vytáhne Pana Nelsona. Tiskne ho k hrudi a cítí, jak
se jí po tváﬁích valí slzy. Nesly‰í zvonûní, nesly‰í kroky, které
se rozléhají chodbou.
„Stalo se ti nûco, Ofélie?“ ptá se starostlivû Mourová.
Ofélie místo odpovûdi urputnû kroutí hlavou.
„Jestli ti nûkdo nûco udûlal, tak mi to ﬁekni,“ naléhá uãitelka.
„Ne, nic. Na shledanou.“
Ofélie se zvedá, strãí Pana Nelsona do ta‰ky a pomalu odchází.
~~~
V kouﬁení vodní d˘mky se Ofélie prudce zlep‰uje. Je na sebe
py‰ná. Betty ji spokojenû pozoruje. Pijí masalu, dráÏdivou smûs
teskn˘ch chutí. Pﬁipadají si dÛleÏité. âajovna je jejich dal‰í tajné místo.
„Na‰i jsou v tomhle dobr˘, staãí, kdyÏ jim ﬁeknu, Ïe mi není
dobﬁe, a do ‰koly nemusím,“ vypráví Betty. Pak jí dojde, Ïe Ofélie jen kouﬁí d˘mku, aniÏ by ﬁekla slovo.
„Se‰ nûjaká zaraÏená, ne?“
Ofélie dlouze vyfoukne kouﬁ.
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„Ne...“
Betty se zatváﬁí v˘hruÏnû.
„Mám vytáhnout fla‰ku?“
Myslí tím plechovku. Ofélie kapituluje.
„Stanûk,“ hlesne.
„Ten úchyl!“ zaúpí Betty aÏ moc hlasitû. „To je vodporn˘! ¤eklas to uãitelce?“
„Ne. Já to dokáÏu ﬁíct jen tobû.“
„Fuj. Muselo ti bejt hroznû. Hele, jak hroznû? MÛÏe‰ mi to
popsat?“
„Ne.“
„Dûlej!“
„Ne.“
„PomÛÏe ti to.“
Ofélie znovu vyfukuje d˘m.
„Jestli to neﬁekne‰, tak tû prokleju. Ví‰, Ïe jsem byla v minul˘m Ïivotû bludiãka?“
„Ne.“
„Jestli tû prokleju, umﬁe‰.“
KdyÏ Betty pﬁestﬁelí, Ofélie mlãí je‰tû zarputileji. To jediné na
Betty úãinkuje.
„Dûlám si legraci,“ snaÏí se ji uchlácholit.
„Nedûlá‰...“
„Tak to ﬁekni. Raz dva tﬁi, teì.“
Ofélie vlastnû neví, proã ji tak poslouchá. MoÏná proto, Ïe
Betty se vyzná. Nebo proto, Ïe byla v minulém Ïivotû bludiãka.
Nebo to pÛsobí mÏitky. Ofélie se ponoﬁí do jejich hlubiny a nechá se nést.
„Hnus,“ sly‰í se, jak ﬁíká. „Cítila jsem hnus. Z bolesti. Z mûsíce. Z toho, cos tuhle ﬁíkala. V‰ak ví‰...“
„Co jsem ﬁíkala?“
„No, Ïe ho do mû budou strkat. Taky jsem dostala strach,
no ví‰, z ãeho... no z tamtoho, co bude kaÏdej mûsíc bolet.
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Jak uÏ to má‰. Do‰lo mi, Ïe v‰echno uÏ bude jenom hor‰í. ProtoÏe Stanûk. Bude se potit a hekat a mnû poteãe krev. UÏ navÏdycky.“
Musela vypadat pﬁí‰ernû, protoÏe Betty ji najednou pﬁeru‰ila.
„Hele, napij se.“
Koneãnû pijí ãaj mlãky. NaãeÏ se obû zadívají stejn˘m smûrem. Na nedalekém pol‰táﬁi sedí na zemi asi tak ‰estnáctilet˘
kluk a ãte si. Ofélie rychle sklopí oãi a kouká se do svého ‰álku.
„Líbí se ti?“ r˘pne si Betty.
„Dívám se, co ãte.“
„To je to sam˘. Mnû se líbí moc.“
„Tenhle ãaj je dobrej.“
Betty ji ale nevnímá, zvedá se a jde ke klukovi.
„Ahoj, já jsem Betty.“
„Tomá‰,“ usmûje se.
„Co pije‰ za ãaj?“
„KrálÛv sen. Chce‰ ochutnat?“
„Ráda.“
Betty si pﬁisedne. Tomá‰ jí nalije.
Betty poÏitkáﬁsky ochutnává. Mhouﬁí oãi, protoÏe ví, Ïe tak
vypadá jako ãajová odbornice, Ïe tak vypadá nádhernû.
„Hmm. Cítím tam vÛni pou‰tû a ibi‰ku.“
Tomá‰ ji pozoruje s pobaven˘m úsmûvem.
„To pozná‰, jo?“
„Jasnû. Byla jsem v minul˘m Ïivotû beduín.“
Tomá‰ se rozesmûje.
„Ví‰, mû zajímaj minul˘ Ïivoty. Stra‰nû. Cos byl ty?“
„Nevím. Mû to moc nebere.“
„MÛÏu ti to zjistit. Umím se podívat tisíce let zpátky. Nezajdem nûkdy do kina?“
„Tak mÛÏem...“
Tomá‰ trochu zrozpaãití. Zadívá se ke stolu, kde sedí Ofélie.
„Proã sem nevezme‰ tu tvoji kámo‰ku?“
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„No... já nevím...,“ teì znejistí Betty. Hned to napraví. „Ofélie!“ volá. „Pojì sem!“
Ofélie se tedy zvedá a pomalu jde k nim.
„Ahoj. Ofélie...,“ pﬁedstaví se.
„Chce‰ ochutnat KrálÛv sen?“ nabízí zase Tomá‰.
Ofélie pokrãí rameny. „Tak jo.“
Pije ãaj a prohlíÏí si kníÏku na stole. Tomá‰ si toho v‰imne.
„¤voucí v˘hnû sná‰ely ﬁetûzem spoutanou kouli ve vlastních
lÛnech,“ cituje. „William Blake. Pí‰e fakt hust˘ básnû.“
„Aha,“ ﬁekne Ofélie.
„PÛjde‰ s náma do kina?“ zeptá se Tomá‰.
„Já?!“ Ofélie se lekne.
„Vona chodí s Panem Nelsonem,“ vysvûtlí Tomá‰ovi Betty.
„Kdo je to pan Nelson?“ zajímá se Tomá‰.
Ofélie se na‰tve.
„Nikdo.“
„Aha. Tak mÛÏe‰ jít do toho kina...“
~~~
Ofélie se choulí na hromadû obleãení, kterou stále neuklidila. Objímá si kolena a s nimi i Pana Nelsona.
„Jsem tak stra‰nû trapná!“ ﬁíká mu. „Proã jsem tak stra‰nû
trapná, nevíte? Jsem nejtrapnûj‰í holka na svûtû. A taky nejhnusnûj‰í. Jak mám Ïít, Pane Nelsone?“
Ofélie s opiãákem zatﬁese.
„Nevíte. Ale já jo. S tím se nedá Ïít.“
Do pokojíãku vtrhne matka.
„Ofélie, tys poﬁád neuklidla tu horu obleãení?“ zdûsí se místo pozdravu.
„Ty uÏ se‰ doma? VÛbec jsem tû nesly‰ela pﬁijít!“
Matka ji zas nesly‰í mluvit. Zajímá ji jen jediné.
„Kdy to uklidí‰?“
Ofélie rychle vstává a pokou‰í se mámu uchlácholit.
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„Takhle je to praktiãtûj‰í,“ vysvûtluje. „Skvûle se v tom vyznám, pﬁesnû vím, kde co mám. Dávat obleãení do skﬁínû je
pitomost.“
Matka se rytmicky sh˘bá a vû‰í vûci do skﬁínû. PÛsobí velmi
ãipernû, coÏ je depresivní. Ofélie se na ni dívá tup˘m pohledem, posadí se znovu na zem, i kdyÏ ví, Ïe by nemûla, ale nemÛÏe se ani hnout.
Matka jede jak stroj a stále mluví.
„Ofélie, prosím tû, já uÏ nevím, co s tebou! VÛbec ti nerozumím. Nic mi o sobû neﬁekne‰, se‰ taková nûjaká rozháraná –
ví‰, a ono to s tûmi neurovnan˘mi vûcmi souvisí. Takhle nevypadá pokoj mladé sleãny! Takovej bordel!“
Ofélie by ji ráda v její zbûsilé ãinnosti zastavila, ov‰em matka
se jí pﬁed oãima rozpadá na kousíãky a není jasné, zde se nûkdy sloÏí zase zpátky. Kousky matky skáãou, hemÏí se, jsou z ní
mÏitky. Ofélie musí zavﬁít oãi.
„Mami, já to uklidím,“ vypraví ze sebe. „UÏ o tom nebudem
mluvit, jo?“
„Ale já s tebou chci mluvit!“
„A o ãem?“ leká se Ofélie.
„O v‰em.“
Matka se sloÏí zase zpátky.
„Kde zaãnem?“ zeptá se Ofélie ironicky. Oãi zas otevﬁe.
PÛvodní matka je tu v plné síle. A nemlãí. I kdyÏ trochu znejistí, odhodlává se.
„No já nevím... tﬁeba jestli uÏ se ti líbí nûjakej kluk.“
„To je jako nutn˘ nebo co?“
„Je to normální.“
Ofélie se na‰tve. „Tak asi nejsem normální. Jsem po tátovi.“
„Nejse‰!“ vy‰tûkne máma.
„Nûjak˘ dal‰í otázky?“ Ofélie nasadí líbezn˘ tón.
Matka po ní hodí poslední svr‰ek, kter˘ drÏí v rukou, a koneãnû odchází.
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NeÏ tﬁískne dveﬁmi, stihne je‰tû ﬁíct:
„Jen rozkaz. OkamÏitû ukliì ty hadry!“
~~~
O hodinu pozdûji uÏ mezi nimi panuje klid a mír, tak to b˘vá
ãasto, zvlá‰È poslední dobou. V dokonalé souhﬁe spolu krájí
v kuchyni zeleninu na salát. Jako vÏdy je jim obûma líto, Ïe se
pohádaly. Jako vÏdycky to matka víc ventiluje.
„Mám toho teì moc, ví‰. Tak nûkdy vylítnu.“
Ofélie by radûji jen krájela. Ale to asi nepÛjde.
„Jo, to nevadí.“
„Taky mám o tebe starost. Se‰ v blb˘m vûku.“
„Hm.“
Matka se na ni s láskou zahledí. Proã je to Ofélii tak nepﬁíjemné? Proã má pocit, jako by ji stahovala z kÛÏe? Co to má
v‰echno znamenat?
„¤ekla bys mi, kdyby se nûco dûlo?“
„Nic se nedûje, mami.“
NemÛÏe mlãet?
„No, ale kdyby... já nevim... chápe‰, ne?“
„Ne.“ Ofélie se zoufale snaÏí pﬁevést ﬁeã jinam. „Mám do
toho nakrájet i cibuli?“
„MÛÏe‰, ale nadrobno.“
Koneãnû!
Ne, prostû ne.
„No tak tﬁeba...,“ matka se chvíli odhodlává. „Nedostala jsi
to poﬁád, viì? To bys mi ﬁekla, viì…“
Ofélie odpovídá uÏ témûﬁ úseãnû, souãasnû ale nechce matku zranit.
„Nedostala, mami.“
„Pﬁijde to kaÏdou chvilku.“
„Já vím.“
„Pro kaÏdou dívku je to nároãn˘. Najednou...“
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Ofélie jí podstrãí prk˘nko s cibulí.
„Takhle nadrobno?“
„Ano, pﬁesnû tak.“
Matka musí v‰echno doﬁíct, dokonat, dodûlat ji.
„MÛÏe ti bejt ‰patnû. A bude‰ se cítit hroznû. Betty uÏ to má?“
„Nevim.“
„Nûkdy je pro holku snaz‰í o tom mluvit s kamarádkou. S matkama je vÏdycky potíÏ... viì?“ mrkne na ni.
„Ani ne.“
Teì se máma dojme. Hlas se jí láme.
„Koãinko, chci ti prostû jen ﬁíct, Ïe kdybys to dostala a já tﬁeba nebyla doma, koupila jsem ti vloÏky. Má‰ je na poliãce nahoﬁe na záchodû. A hlavnû mi hned volej, ano?“
„UÏ ten salát je.“
Koneãnû usedají k jídelnímu stolu.
Blahodárné ticho ale není na dlouho. Matka se rozzáﬁí.
„Já jsem teì tak ‰Èastná, Ofélie!“
„To je super.“
„Ví‰, po rozvodu s tv˘m tátou jsem byla spoustu let sama.
Pﬁipadala jsem si hroznû, myslela jsem, Ïe uÏ nikdy nebudu mít
nikoho ráda. A najednou!“
„Najednou uÏ má‰ ráda tﬁetího.“
„Jo. Je to skvûl˘! Ví‰, jak mi Alena dala k ãtyﬁicátinám podvazky? Po‰eptala mi, Ïe v tomhle vûku mám bejt bûhna. PromiÀ, Ofélie, Ïe ti to vykládám...“
„Jo, dobr˘... nemusí‰ zacházet do podrobností.“
„Nebude ti vadit, kdyÏ dneska veãer nebudu doma? Libor mû
pozval na operu. Ale na noc se vrátím.“
„Jasnû.“
Opravdu jí to nevadí. Ale proã je jí teda tak smutno?
~~~
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