
OTÁLENÍ 

 

„Neštěstí vzniká z toho, že se zastavíme při předposledním kroku.“ 

(Robert Musil, Muž bez vlastností 2. díl, kapitola 7., str. 48) 

 

 

Babočka bílé c 

 

Ne. Naprosto ne.  

Není možné začít úvahou o ochablosti a neschopnosti mrštit.  

Začneme zápasem s ucpaným potrubím, rytmickým zvonováním nebo 

prošťuchováním instalatérským pérem.  

V pětadvaceti Sněda putovala pro zděř, ve třiceti pro instalatérské péro. 

Věřila, opravdu věřila, že jí zděř nebo instalatérské péro pomůže dospět a dodá 

jí vážnosti jako atribut dodává vážnosti světcům, kteří jsou přece svým 

mučednictvím tak strašně směšní! 

Byla v tom železářství v pokušení velice nahlas a trochu pyšně oznámit, že 

toto instalatérské péro hodlá nejenom zakoupit, ale i osobně použít, i když měla 

dosud jen matnou představu o tom jak.  

Pomocník táhne pero směrem ven, a to dosti silně, zároveň otáčí pérem. Vy 

péro cpete, ba přímo rvete do odpadu, a ještě táhnete proti pomocníkovi. 

Dočetla se na serveru kanalizace.cz. 

Prozatím věděla, že nutně potřebuje pomocníka. Prozatím věděla, že 

pomocníkem bude ona. Prozatím musí stačit, že má, že třímá instalatérské péro, 

jako jí před pěti lety muselo stačit, že má, že třímá zděř.  

Zděř však tehdy nepasovala, ke svému zděšení až doma zjistila, že pořídila 

malou. I ona tedy po dalších pět let zůstávala malá.  

Teď má tedy další pokus, jak se zvětšit. Stačil by ten kousek zapadlého 

respektu vyšťourat touhletou divnou zakroucenou věcí. Putovala za ní dlouho, 

rozteklou asfaltkou podél hlučné prašné výpadovky.  

Na zpáteční cestě se k ní přidal chlapík. Chlapík třímající v květináči 

fialovou orchidej. Bylo to neklamné znamení, že Sněda dnes konečně dospěje, 

Sněda dnes konečně získá vážnost. Neklamná znamení měla v úctě. Ráda se jimi 

nechala klamat a klamně vést.  

Neobešla se bez oklik. Nedovedla okliky obejít. Nedovedla se jim vyhnout.  

Jít rovnou za nosem, přímo k cíli… Nechápala, jak se to dělá. Vždycky ji něco 



zdrželo. Vždycky se něčím nechala zdržet. Jako tím chlapíkem s orchidejí. 

Všiml si toho péra. Přidal se k ní.  

„Dávaj se ještě vůbec ženskejm kytky?“ 

Váhavě přikývla. 

„Já jenom, jestli to není trapný.“ 

Váhavě zavrtěla hlavou. 

„Nesu to bejvalce. Na tajňačku. Aby to ta moje současná nevěděla. Dyž já 

mam tu svojí bejvalku pořád rád,“ pokrčí rameny a provinile se usměje.  

Sněda už ví. Tenhleten týpek je chlapecký chlapík. Zbožňuje bezelstné 

chlapecké chlapíky. Zvláště ty nerozhodné a bezprostřední. Ale copak je může 

potřebovat? Nemůže. Zvlášť dneska ne. Ale copak je může odehnat? 

 Odněkud sem přitřepotal oranžový motýl. Nejspíš z toho obřího 

zahradnictví, odkud chlapík přivlekl orchidej. Dosedl na jeden z tuhých 

honosných fialových květů.  

„Babočka bílé cé,“ pronesla Sněda obyčejně, docela prostě, což se 

k babočkám, na rozdíl od orchidejí, bezpochyby hodí.  

„Aha,“ řekl chlapík s orchidejí malinko překvapeně. „To jako tenhle 

střapatej motýlek?“ 

Sněda mlčky přikývla a upozornila ho na malé bílé písmenko na rubu 

křídel, na jejich spodní části, dobře viditelné, když motýlek seděl. Chlapík se 

podivil a na okamžik považoval život za zázračný. 

 

 

 

Rytmické zvonování aneb Velká záhada 

 

A jde se na věc. Už žádné chystání a krouživé obcházení, zadržování a 

předržování… Ne.  

O tom, že si otec přinesl instalatérské péro vlastní a sám také dávno zahájil 

první práce rytmickým zvonováním, se raději příliš nešiřme, Snědu by to 

mrzelo, stejně to za chvíli zjistí, až vstoupí do koupelny. Stejně to za chvíli zjistí 

a bude se smiřovat s tím, že byla opět předběhnuta, i když tak spěchala, a 

nechala se zastavit jen jednou, mužem s orchidejí, tedy ne ledajakým mužem, 

který se dá jen tak bez povšimnutí minout. 

Otec se v montérkách sklání nad vanou, a přestože gumovým zvonem 

rytmicky zvonuje, hladina šedočerné břečky se jen rozhýbe, zavlní, zklidní a 

zůstane stejná.  



„Jak se ti tohle povedlo?“  

„Záhada, co?“ 

Před časem si totiž zvykla slovem záhada nahrazovat slovo průser v reakci 

na Samuelův opakovaný povzdech, že vidí všechno moc černě.   

„Záleží, jak si to pojmenuješ,“ řekl jí tehdy povzbudivě.  

Od té doby si navykla každému průseru, očividnému i zatím skrytému, 

zakuklenému, říkat záhada. Z malého průseru se stala malá záhada, z velkého 

velká.  

Navzdory dobré snaze o přeznačení skutečnosti bylo však zřejmé, že 

skutečnost zůstává stejná. Tedy tohle je očividně velký průser. Aby celé události 

propůjčila o něco veselejší zdání, zakoupila dlouhé solidní gumové rukavice 

v azurově modrém provedení.  

Její drobné ruce v modrých gumových rukavicích teď usilovně škrtí 

rukojeť otcova instalatérského péra, které zavedl do odpadu právě v okamžiku, 

kdy Sněda stanula ve dveřích koupelny se svým těžce vydobytým zakrouceným 

pérem, pověšeným na rameni místo kabelky.  

Jeho velké ruce, nijak robustní, spíš štíhlé, na bříšcích černé a rozpukané, 

se potí v rukavicích téže velikosti a rvou drát do výlevky, až rukavice v místě 

střetu s pérem odpudivě vržou a málem praskají.  

Když dáví trubka, je to bezvýchodné. Co chce vydávit, jí zase cpeme 

zpátky. Trubka nesmí dávit, trubka smí jenom polykat. Jakmile začne dávit, 

nutíme ji, aby si hezky zase spolkla všechno to, co vydávila. Co vydávila do 

vany. Ten proces není hezký. Ať děláme, co děláme, je to pití zvratků.  

Představme si hrdlo člověka.  

Představme si dlouhé hrdlo galapážské želvy.  

Představme si dlouhatánské holé hrdlo pštrosa. Hned nám bude trubky líto. 

„Přitlač, dělej!“ 

Sněda se snaží, zapojí do tlačení celé tělo až po konečky prstů na nohou.  

Spirála se protáčí a z hloubi nevoňavé břečky vynáší černou kašovitou 

hmotu, co hrozivě popolézá, výš a výš blíž čtyřem modrým rukavicím, až 

rukojeť v gumových dlaních podkluzuje.  

Vypadá to jako výlov rybníka, a přitom je to výlov vany, nad kterou se 

s nervy drásajícím úsilím sklánějí dva extravagantní bytoví rybáři, v modrých 

úborech pocákaných bílou barvou od posledního malování.  

Páchnoucí blátíčko se občas z péra odpoutá, vymrští a cákne kamsi 

k zaschlým skvrnám na montérkách nebo na dlaždice.  



Měla jsem nám koupit potápěčské brýle. Anebo svářečskou masku, 

pomyslí si Sněda, když jí malý kousek blátíčka dosedne na tvář jako věrná černá 

muška. Masky ovšem vlastní pouze karnevalové. 

Po spirále se plazí další slizké černé chuchvalce a chumly, Snědiny vlasy či 

vlasy kohosi cizího, chlupy, nehty, všechno to dávno bez lítosti ztracené se opět 

Snědě vrací, směje se to na ni, nic nemizí, jen se to schovává tam někde ve tmě 

jako vilejš nebo axolotl, jen se to ukrývá, i to, co mělo dávno zmizet… Copak jsi 

to chtěla ukrýt, Snědo, copak jsi to chtěla nechat zmizet v tom nebohém krčku 

potrubí, v tom jícnu domu, co musí bez odporu spolykat všechno, čím ho 

nakrmíš, jak vysavač, jak husy v klecích? Tím úzkým hrdlem výlevky, úženým 

tloustnoucí slupkou usazenin neprojde jen tak ledasco, musíš to nejdřív správně 

vyměřit… 

Snědě sedá na tvář další věrná černá muška. Vlasy, chlupy, nehty, lupy, 

kůže – dost. Z těch je černá muška stvořená. Vlasy, chlupy, nehty, lupy, kůže – 

dost! 

Drobné ruce se potí, rukavice silněji a silněji přiškrcují péro a cpou ho do 

odpadu, chtěj to všecko nacpat zpátky, procpat to až dolů k sousedům, přes dvě 

patra, do přízemí, do sklepa a pod zem.  

Cílem vašeho snažení je namotání toho, co blokuje odtok, a vytažení ven, 

píše se na webu kanalizace.cz. Přitom cíle mohou být pokaždé jiné! A ony jiné 

jsou. Co ti tam nešťastnou náhodou spadlo? Co jsi tam hodila? Co si teď 

v potrubí žije svým životem, co tam roste a čímsi novým se obaluje? 

Blátíčko cáká.  

„Vydrž to! Hlavně to nepouštěj!“  

V tu chvíli to Sněda pustí. 

„Včera jsem podal žádost o rozvod.“ 

Nevábná věrná černá muška dosedne i na jeho tvář. Blátíčko ze 

setrvačnosti cáká a cáká a cáká.  

„Ten drát jsme překroutili,“ konstatuje otec.  

Vana stále neodtéká.  

Sněda má stále pocit, že se přeslechla. Ale nepřeslechla. Ráda by něco 

řekla, ale neví co, a tak aspoň vysvobodí ruce z rukavic a přehodí je přes okraj 

stále plné vany. Otočí se k umyvadlu, které zatím odtéká a do kterého pro změnu 

zarostlá vodovodní trubka nepropouští studenou, jen čůrek teplé vody, a tímhle 

čůrkem teplé vody, za chvíli vroucím k nesnesení, si se sykáním omyje 

z obličeje skvrnky od blátíčka, pohlédne do zrcadla na svou lehce opařenou tvář 

a na zsinalou tvář svého otce, který si také sundá rukavice, položí je na vanu 



vedle těch jejích, a když si ve vařící vodě mydlí ruce, Sněda zdánlivě nenuceně, 

hlasitěji, než je nutné, prohodí: 

„Já jsem ještě jedno péro přinesla.“ 

Otec si otře ruce do ručníku a kývne uznale, což jinak téměř nedělá. 

V tu chvíli, na prahu koupelny a chodby, Sněda ví, že její mise právě došla 

naplnění. V tu chvíli totiž zázračně dospěla. Tu zvláštní situaci teď měla pevně 

v rukou, daleko pevněji než instalatérské péro, tak pevně odteď bude třímat i 

svůj život. Jako to osobně doručené instalatérské péro, které už nepřekroutí za 

nic na světě.  

Musela mu na to něco říct.  

Pomalu přešli do kuchyně. 

„Nenapadlo by mě, že to někdy uděláš.“ 

„Mámu to taky nenapadlo. Ještě pořád tomu nevěří.“ 

„Já bych ti asi taky nevěřila, kdybych byla máma.“ 

Bylo to naprosto absurdní. V sedmdesáti. 

„Jenomže já to nechci jenom tak doklepat…“  

Je pravda, že matka o doklepávání – nějak to doklepem, teď už to stačí 

nějak doklepat – mluvila poměrně často, a to ještě před šedesátkou. Mluvila 

takhle pokaždé, když otec navrhl nějakou změnu. Na druhou stranu, když otci 

navrhla nějakou změnu ona, mnohdy to přešel, nechopil se toho, nechal to 

vyhnít. Nevyciťovali svá přání navzájem. Nesouzněli. Přehlíželi vlastní potřeby 

i potřeby toho druhého. No dobře. Ale rozvod? Není to trochu hysterické? 

Patetické? Spektakulární? 

„Já tě přece chápu, tati. Ale…“  

Ne. Vůbec neměla tu zvláštní situaci pevně v rukou. Jen na oko.  

Tu zvláštní situaci měl pevně v rukou on: 

„Chtěla jsi říct: Ale není to moc pozdě? Takhle těsně před smrtí?“ 

Sněda se bránila, že to říct nechtěla, i když to samozřejmě říct chtěla, ale 

nějak méně krutě.  

Stáli proti sobě opření o rohovou kuchyňskou linku, kterou sem spolu se 

Samuelem před rokem instalovali, a dcera z rozpačitosti namočila cíp ručníku a 

začala otci nad kolenem čistit jeho blátíčko, na montérkách se spoustou skvrn od 

bílé barvy, kterou je vymalována i tato koupelna i tato chodba, na montérkách, 

které se čistit vůbec nemusely, protože ještě dneska, nanejvýš zítra, půjdou „do 

špíny“.  



Jako by ho touto zbytečnou úsluhou přemlouvala, aby to nedělal, a přitom 

věděla, že je to absolutně marné, neboť je rozhodnutý nečekaně pevně, všechno 

to promýšlel patrně roky, snad celá desetiletí.  

„Výročí ještě oslavíme – prosím tě, nečisti to, stejně to dám do špíny – a 

pak se odstěhuju.“ 

Sněda se narovnala a ruce se jí začaly třást, nemohla polknout, něco se v ní 

ucpalo, zároveň cítila, že už to pouští a že to proteče.  

V tom v koupelně něco krklo.  

S hrůzou na sebe pohlédli a vtrhli tam. Břečka z vany poměrně rychle 

ubývala, škrundalo to, jako když má někdo dole pod nimi nezřízenou žízeň, a 

proto nezřízeně pije, kdo by chtěl ale vypít tohle, hladina břečky klesala a po 

obvodu smaltované vany zanechávala ozdobnou linku hnědé špíny, výlevka 

zvesela krkala a byl to koncert k pohledání. Záhada.  

 


