
REKONSTRUKCE PŘÍPADU JANEK R.



1.INTRO

V kavárně.

UČITELKA

Omlouvám se za to zpoždění, autobus stál v zácpě... Dám

si čaj,z divoké máty třeba... kafe už dávno nepiju,

kvůli tlaku, víte...

No ale překvapili jste mně, že se ptáte zrovna na

tohodle žáka...bylo to už dávno, od tý doby jsem učila

spoustu dětí, ted’ už jsem v důchodu, a jsem

ráda...dnešní děti bych už fakt nezvládla, to co se ve

školách děje dneska, to za našich časů, škoda mluvit...

Přinesou čaj.

UČITELKA

(odpije si)

Docela dobrý čaj, dneska už si člověk může vybrat, to

za našich času byl jen pigi čaj, a to bylo všechno...

Ale abych nezdržovala: takže Janek Rybařík, víte,

normálně bych si nevzpoměla, jak říkám tolik dětí za ty

léta, ale na Janka si docela pamatuji... To byl takový

ten typ vzorného žáka, všechno si poctivě zapisoval,

všechno si pamatoval, všechny úkoly měl vždycky hotové,

v podstatě ideální žák, ale...něco mně na něm...trochu

iritovalo...

On za mnou o přestávkách chodil do kabinetu a vyptával

se na různé hlouposti- jestli udělal ten úkol správně,

nebo jestli by se ten příklad nedal vypočítat ještě

jinak... Já jsem byla ráda, že si můžu vyložit nohy na

stůl a dát si kafe - tehdy jsem ještě pila, i čtyři

kafe za den!

Takže jsem ho slušně odpálkovala. Pak mi to bylo i

trochu líto, vlastně bych mohla být ráda, že mám žáka

který se o věci zajímá, ale já jsem chtěla svatý

klid...

V bytě - Lucie se stará o mimino, je slyšet hlas miminka.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

(připravuje kašičky, stará se o mimino,

které slyšíme v pozadí)

Víte, on nebyl obyčejné díte, které by chtělo běhat a

skákat do louží. On si radši sbíral známky, nebo

rýsoval okraje.

Omlouvám se, mám toho ted’ hodně, nějak se nestíhám

soustředit...
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No, jasně byl a stále to přes to všechno JE můj bratr,

já jsem ho určitě nezatratila. Ale my jsme spolu nikdy

neměli moc osobní vztah...Vlastně s nikým z naší

rodiny...

Lucii zvoní telefón, chvíli telefonuje, mluví s někým

anglicky.

V kavárně.

UČITELKA

Já nevím, jestli jsem byla dobrá učitelka, ale poslední

roky to už byl asi jen zvyk...ptáte se divné otázky...

prostě to byla práce kterou jsem si vybrala, a pak už

nebyli možnosti...nebylo to tak strašný...ale v dalším

životě bych už určitě učit nechtěla...

To vám stačí? Víc vám o něm asi neřeknu, nepamatuji si

žádné specifické detaily... Jo, asi si z něj spolužáci

dělali srandu, ale to jsem nijak neřešila...jasně,

dneska by se to už tahalo na veřejnost a hned by se

mluvilo o nějaké šikaně...dneska se všechno přehání,

vždyt’ to bylo jen takové dětské pošt’uchování...

DĚTSKÉ HLASY

Johny Stinky Fish rybičkami zase smrdíš, Johny Stinky

Fish, fuuuj zase smrdííš...

Smrád’och...smrád’och... fuuuj, co to tady tak

smrdí...Rybařík má zase na svačinu nějaké shnilé

vejce...fuuj, to vy doma žerete jen vejce a rybičky?

Fuuj zase tady někomu smrdí vejce!

Johny Stnky Fish, rybičkami zase smrdíš!

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

(šustení,listuje svou sbírkou známek,

samomluva)

Dne 26.09.2016 zakládám novou sbírku na téma Pohádky.

Přidávám nové úlovky: Malý princ (r. 1985); Pověsti o

Bruncvíkovi (r.1945), a vedle něj ukládám vyobrazení,

portrét Babičky od Boženy Němcové, známka z roku

1953... seřazování samozřejmě podle roku...

Poznámka 2 - uvědomuji si, že nastává problém, jestli

bych vyobrazení porterétu babičky Boženy Němcové neměl

zařadit spíš do aršíku: známky PORTRÉTY...Nutno zvážit.

Zatím nechávam v aršíku Pohádky...

Někde na ulici. PETRA a MIREK - spolužáci Janka Rybaříka, ze

střední školy.
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PETRA

My jsme chodili kouřit za školu, zkoušeli jsme trávu,

na diskotéky, a von vůbec...nikdo se s ním moc nebavil,

byl to takový samotář...

MIREK

Ale zas na úkoly byl dobrej, to byla vždycky jistota,

že vám si od něj můžete opsat úkol..

PETRA

Jo, a pamatuju si, že u sebe pořád nosil pinzetu.

Jednou jsem se ho na to dokonce ptala:"Naco ti je

pinzeta, si trháš obočí, nebo co?"

A on se tak divně zatvářil a vysvětlil mi, že to má na

ukládání známek do aršíku, či co...

MIREK

Jo, to si pamatuju, vím, že jsem tehdy řekl tu hlášku,

když jsme šli spolu o přestávce na cígo, jakože:

"A není on náhodou masový vrah, co pinzetou vykuchává

svoje oběti?"

A ty si se z toho tlemila, ještě i přes den si z toho

měla záchvaty smíchu.

PETRA

Vážne? To už si ani nepamatuju.

MIREK

Tak jasně, ty si zapomněla na všechny dobrý věci...i na

to jak jsem tě kdysi dokázal rozesmát...

PETRA

Jééžiš, nezačínej zas ty svoje lítostivé kecy! Kdo to

má poslouchat?!

MIREK

Neřeš to...

PETRA

Já to neřeším, ty furt něco řešíš!

MIREK

Jo, a pak ještě Petr, takovej náš spolužák, frajer

třídy, co vždycky dával nejlepší hlášky...

PETRA

Jó, Petr, s tím byla vždycky prdel.
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MIREK

Tak za ním běž, když je tak skvělý. Určitě na tebe

zrovna čeká!

PETRA

Jseš trapnej.

MIREK

No prostě někdo tehdy zahláškoval, možná Petr, nebo

možná někdo jinej, k tý pinzetě, něco jakože: "Třeba

tou pinzetou palcuje panny..." Haha.

PETRA

A prý kdo je tady trapnej... jestli tohle ti přijde

vtipný, vzhledem k tomu, co se... stalo, tak seš

...vážně debil..

MIREK

Já se omlouvám, ale chtěla jste jakékoliv detaily,

tak...

PETRA

Prosimtě, radši už půjdeme. Takhle vám to stačí, že jo?

V bytě.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Víte, on byl takový, že potřeboval mít všechno přesné a

nalajnované, jak z nějaké příručky.

Podobně jako náš fotr. Ten byl taky celý

život"nalajnovaný". Jakože všechno musí být tak, a né

jinak, zasad’ strom, postav dům, a když má žena blbý

kecy, dej jí přes držku... Prostě fort byl takový

jednoduchý sedlák.

Janek byl sice taky nalajnovaný, ale takovým exaktním

způsobem

Brečí mimino, Lucie ho chvíli utišuje (zpívá mu ukolébavku)

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Omlouvám se, kde jsem to skončila? Jo, fotr...no víte

myslím si, že kdyby naši nebyli tak omezení, tak to

Janek mohl dotáhnout mnohem dál než na nějakého

tuctového úředníčka...Janek měl na víc, myslím, že by z

něj mohl být třeba skvělý vědec.

Jenže rodiče si mysleli, že sedět na úřadě, že to je

nějaká velká životní výhra... takové socialistické

myšlení

(MORE)
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LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA) (cont’d)
Prostě: "Bud’ rád, že si dostal tohle teplé místečko na

okresním úřadě, co bys ještě chtěl? Na vysokou školu

berou jiné hlavy...drž hubu a krok..."

Normálně mně to ještě i ted’ dokáže naštvat, když si na

to vzpomenu!

Opět se rozbrečí malé mimino.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Víte, on byl takový, že potřeboval mít všechno přesné a

nalajnované, jak z nějaké příručky.

Podobně jako náš fotr. Ten byl taky celý život takový

"nalajnovaný". Jakože všechno musí být tak, a né jinak,

zasad’ strom, postav dům, a když má žena blbý kecy, dej

jí přes držku... Prostě fort byl takový jednoduchý

sedlák, roboš, až příliš jednoduchý...

No a Janek byl takový vlastně taky nalajnovaný, ale ne

v tom sedláckým stylu, ale spíš v takovém exaktním...

Brečí mimino, Lucie ho chvíli utišuje (zpívá mu ukolébavku)

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Omlouvám se, kde jsem to skončila? Jo, fotr...no víte

myslím si, že kdyby naši nebyli tak omezení, tak to

Janek mohl dotáhnout mnohem dál než na nějakého

tuctového úředníčka...Janek měl na víc, myslím, že by z

něj mohl být třeba skvělý vědec, měl vytudovat nějaký

exaktní obor...

Jenže oni, teda spíš otec, matka se mu vždycky tiše

přizpůsobovala, to se mi taky dost hnusilo... naši si

mysleli, že sedět na úřadě, že to je nějaká velká

životní výhra... oni měli to socialistické myšlení

ještě víte...

Prostě: "Bud’ rád, že si dostal tohle teplé místečko na

okresním úřadě, co bys ještě chtěl? Na vysokou školu

berou jiné hlavy...drž hubu a krok..."

Normálně mně to ještě i ted’ dokáže nasrat, když si na

to vzpomenu!

Opět se rozbrečí malé mimino.

V restauraci. Bývalé kolegyně Janka Rybaříka.

MARTINA

To jste mně překvapila, že jste si nás takhle

vyhledala, myslela jsme, že to je nějaký blbý vtip.
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Víte, řeknu vám to na rovinu, já si nepřeju aby Janka

zase propíral nějaký bulvár, myslím, že si toho vytrpěl

už dost, a bůhví jak to opravdu bylo...

Já jsem ho měla svým způsobem ráda, i když to byl

takový podivín, ale vždycky, když jsem potřebovala

pomoct, tak mi poradil. Víte, já nejsem sice žádný

bordelář, ale práce na úřadě, no občas se toho na

člověka navalí fakt hodně,něco se ztratí, nikdo vám

neporadí, každý tvrdí něco jiného...

Ale Janek měl vždycky ve všem absolutní pořádek, na něj

byl vždycky spoleh. Vždycky poradil, takový lidi už

dneska jen tak v práci nepotkáte.

MÍŠA

Přesně tak. Na Janka byl vždycky spoleh.

Dáme si španělského ptáčka s ryží, děkuji.

Je pravda, že byl dost upjatý, ještě i tu svačinu si do

práce nosil tak pečlivě zabalenou - chleba, jabko, a

nějakou sušenku. Prostě skoro jak dítě ve škole.

MARTINA

My jsme si na něj v práci docela zvykli. Byli jsme tam

tehdy taková parta holek, říkali nám: kurník...Skoro

každý pátek po práci jsme šli na kafe nebo na vínko...

To mi vlastně i docela chybí, dneska nikdo nemá čas,

všichni spěchají domů...

No prostě jsme ho pak volali do kavárny s námi. Nebo

když některá z nás slavila, brali jsme ho pak už jako

součást party...

MÍŠA

Působil dost důvěryhodně, takže jsme se před ním

dokázali úplně uvolnit, a rozebírali dost intimní

témata...

Třeba Pavla, ta měla tehdy dokonce milence, a věděli

jsme o tom jen my dvě, a Rybařík...

MARTINA

Jaká Pavla?

MÍŠA

Pavla Maradová, pak se to provalilo, tak se s manželem

odstěhovali, a udělali si další dítě... No a co, se jí

prostě zapálily rodidla...hahaa, ale jednu dobu kolem

toho byli strašný řeči...

(MORE)
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MÍŠA (cont’d)
Když se spustí chlap, tak to nikdo neřeší, vždycky se

to nějak ututlá, ale když si uletí ženská, hned je to

už štětka...

MARTINA

No, práve...

Ale tyhle naše ženské témy, bychom před "normálním"

chlapem asi fakt nerozebírali. Ale před Jankem se dalo

kecat o všem...

V bytě.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Omlouvám se, já jsem vám ještě nic nenabídla, dáte si

něco? Kafe? Čaj? Já jsme mizerná hostitelka, a omlouvám

se za ten bordel,já jsem na tohle nikdy nebyla, uklízet

a vařit, to vůbec, mně se to nejak zhnusilo, když jsme

viděla, že u nás doma je matka taková služka...

Vaří kafe.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Zkrátka Janek kdyby vyrůstal v jiných podmínkách,tak

mohl vystudovat klidně třeba fyziku nebo matematiku,

mohl být skutečným vědcem, jakože by se do toho dokázal

fakt ponořit... A mohl by dosáhnout fakt velký věci!

Takhle ten svůj talent promarnil v těch pitomých

známkach, a zkoumání vedlejších účinku léku, tak to už

bylo úplně mimo...

Kdyby se naplno věnoval vědecké práci, tak by jeho

život měl ...opravdu smysl...

Ne, tak jsem to nemyslela, že jeho život nemá smyls,

ale mít rodinu v jeho případě to už je prostě passé...

V restauraci. Bývalé kolegyně Janka Rybaříka.

MÍŠA

Ale zas...chtěla by si s takovým chlapem žít?

MARTINA

Ježiš, né, to v žádném případě...já vlastně ani nevím o

čem bych se sním bavila...já ho slyšela mluvit vždycky

jen o práci, o smlouvách, zákoníku práce a o fakturách,

šanonech...

MÍŠA

Nebo o těch svých známkách, to byla jeho vášeň... V

podstatě to byl fakt dost nudný člověk.
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MARTINA

Ale občas měl takové vtipné postřehy, nebo spíš takový

specifický druh humoru...

MÍŠA

Vážně? A co třeba?

MARTINA

Už nevím, ale jednou zapotil takovou přesnou narážku na

šéfku, že jsem se z toho nahlas zasmála...

MÍŠA

Jo, jednou řekl něco vtipnýho, haha... hotový komik.

MARTINA

No a pak se u něj spustila ta hypochondrie... A začal

být posedlý zkoumáním vedlejších účinků různých léků...

Prostě Jarčin manžel měl narozeniny, a Jaruška přinesla

do práce ochutnat ten makový dort, co upekla její

tchýně...

MÍŠA

Jéžiš Jaruška, na tu jsem úplně zapomněla, nevíš jak se

má? Ta její tchýně, to bylo peklo, ale to by bylo

vyprávění na jiný příběh...

MARTINA

Víte, Jaruška, naše bývalá kolegyně, ona byla strašně

čistý člověk, fakt taková nevinná duše. Vdala za

takovýho trotla, a vlastně si vzala i svoji tchýni -

zůstali bydlet v domě po jeho rodičích, a ta tchýně tam

bydlela s nimi...tá tchýně jí dávala sežrat úplně

všechno, a Jaruška si nedokázala dupnout, pak jí to

úplně semlelo...

MÍŠA

Myslím, že Jaruška měla s Jankem Rybaříkem takový

zvláštní vztah, nebo nevím, jestli by se to dalo nazvat

vztahem... spíš nějaké tiché spříznění nebo tak...

MARTINA

Ona by vám o Rybaříkovi asi řekla mnohem víc...

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Mám nafouklé břicho. Nemám rád tenhle pocit nafouklého

břicha. Nadýmání. To je divné, dneska ani včera jsem

nekonzumoval žádné potraviny s vlákninou...

Mám podezření, že se zase začínají projevovat vedlejší

účinky Androcuru.
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Zápis do farmaceutického denníku z 05.10. 2016 - silný

pocit nadýmání, způsobený pravděpodobně vedlejším

účinkem léčiva Androcur. Nadýmání trvá už dvě hodiny.

Sóda bikarbóna nezabrala. Zkouším tablety Rennie.

Dodatek: Rennie po pár minutách zabírají, je nutné

sledovat, jestli se ted’ neobjeví vedlejší účinky

tablet Rennie.

V bytě.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Kámoše Janek moc neměl, aspoň si na nikoho nevzpomínám.

Vím, že pravidelně jezdil až někam do Pardubic za

nějakým starým důchodcem, pan Podešva se

jmenoval.Jankovi tehdy bylo 16 let, seznámil se s ním

na nějakém setkání sběratelů známek...tak ho pak

navštěvoval a vyměnovali si známky, a když pak tenhle

důchodce umřel, tak mu všechny svoje známky odkázal...

Ne, nikdy nikdo z nás pana Podešvu neviděl. Myslíte, že

si ho Janek vymyslel?

Rodinný dům na vesnici. Jarka - bývalá kolegyně Janka

Rybaříka.

JARKA

Opravdu si nic nedáte? Nemám ani nic upečený, nečekala

jsme vás tak brzo. Omlouvám se.

Janek Rybařík...to víte, že si na něj pamatuji, byl pro

mně taková oáza v poušti...víte, moje tchýně, at’

odpočívá v pokoji, ona nebyla zlá a byla skvělá

kuchařka, a pomáhala nám, ale...bydlet s ní tady, to

bylo prostě...složité.

No, mně to nejdřív nepřipadalo divné, že s námi bydlí,

vždyt’ to byla manželova maminka, ale pak jsem měla

pocit, že jsem se vdala i za ní...

Omlouvám se, vy chcete mluvit o Rybaříkovi, já

vím...pokud bych říkala nějaké blbosti, tak mně klidně

zastavte. Můj muž mně vycvičil, když se moc rozpovídám,

tak řekner: "nežvaň ty svoje hlouposti, ale jdi si

radši lehnout!" Haha.

Víte, já jsem byla vždycky trochu asociální, moc jsem

to mezi lidmi nezvládala, byli na mně příliš hrrr, prý

jsem přecitlivělá, ale já jsem chtěla pracovat, nikdy

jsem nechtěla sedet doma, vždyt to je ubíjející...

(MORE)
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JARKA (cont’d)

Na tom úřadě to bylo nejdřív fajn, ale když se nakupila

práce, začali být stresy - každý něco chtěl, všichni

byli podráždění, křičeli, že nestíhají, a já jsem měla

pocit, že za všechno můžu já, že to je moje vina.

Chodila jsem domů úplně psychicky vyčerpaná, a doma mě

čekala tchýně, a ty její nenápadné ironické poznámky, o

mojí neschopnosti...a že kdyby tady ona nebyla, tak

její syn už dávno umře hladem, protože já nestíhám

nachystat ani teplou večeři, a že ona se stará o celou

domácnost... Ano, někdy jsme po práci byla tak

vyčerpaná, že jsem si musela lehnout, a na nic

nemyslet...fakt jsme neměla sílu vyvářet svíčkovou nebo

plněný papriky.

Zkrátka stres z každé strany...

Jediné místo, kde se dalo aspoň trochu vydechnout byla

kancelář Janka Rybaříka.

Jé, podívejte, sněží.

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Dnes začalo sněžit. Když jsem šel z práce, viděl jsem

jak na kopci sáňkují děti. Měl jsem chut’ se k nim

přidat, ale ovládl jsem se. Musím odklidit sníh před

domem, musím odklidit sníh před domem, musím si

připravit svačinu na zítra do práce, musím seřadit

známky významných politikú od roku 1945 - 1980 do

novýho aršíku, musím si zapsat do farmaceutického

denníku, musím objednat další čísla časopisu

Filatelie...musím...

Cítim divné pnutí, stále myslím na ty děti, musím si

dát Prozac.

Rodinný dům na vesnici. Jarka - bývalá kolegyně Janka

Rybaříka.

JARKA

Prominte, ale nedáte si aspoň kafe? To bych měla

zvládnout, i když muj muž říká, že mu ani kafe neumím

udělat - bud’ je příliš silné, nebo příliš slabé. Ale

dvě lžičky kávy, dvě lžičky cukru, to si snad

zapamatuju...

(vaří se voda na kafe)

Prostě u Janka to byla oáza, on ode mně nikdy nic

nechtěl. Povídal třeba o známkách, a mně jeho hlas

uklidňoval - v práci byl chaos, doma bylo dusno, jen v

(MORE)
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JARKA (cont’d)
jeho kanceláři jsem dokázala vypnout...měla jsem dojem,

že on jediný mně nesoudí... No a pak se stala ta

příhoda, když jsem donesla do práce makový koláč, co

pekla tchýně mužovi k narozeninám, a Janek si ochutnal

a chytil jakýsi záchvat...pak se zjsitilo, že má

alergii na mák...

Víte, já už jsem byla ze všeho tak vyčerpaná, že jsem

si myslela, že to schválně udelala tchýně, aby ho

otrávila, aby zničila jedinýho člověka, s kterým se

cítim aspon trochu dobře...

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

16.12.2016 - dal jsme si Prozac, cítim úlevu, očekávám

vedlejší účinky: malátnost, křeče v nohou, a migréna...

Pokud to bude trvat celou noc, utlumím je Ibuprofenem,

kterého vedlejší účinky nejsou až tak znatelné...

Rodinný dům na vesnici. Jarka - bývalá kolegyně Janka

Rybaříka.

JARKA

No, a pak jsem měla výčitky ještě z toho, že se u něj

spustila ta alergie. Pak se začal zabývat různými léky,

studoval příbalové letáky, vykládal mi vedlejší

účinky...Ale i to mně bavilo...mně prostě jeho povídání

uklidňovalo, jakékoliv...

Klíče v zámku.

JARKA

(nervózní)

To je manžel. Ahoj Zdeňku.

MANŽEL

Dobrý den.

JARKA

Paní tady se mnou dělá rozhovor.

MANŽEL

O čem prosimtě už s tebou můžou dělat rozhovor?

JARKA

Ohledně toho bývalého kolegu Janka Rybaříka...

MANŽEL

Co je k obědu?
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JARKA

Ohřeju ti rybí prsty.

MANŽEL

Jasně, takže zase nic. Kdyby žila maminka, tak tady mám

guláš. Ty seš fakt neschopná, co tady celý den děláš?!

JARKA

(rozbrečí se)

Promiň...

MANŽEL

Potřebujete od ní ještě něco? Běž si lehnout prosímtě.

Vzala sis dneska prášky? Seš nějaká rozrušená.

JARKA

Ano. A přijdete si ještě někdy popovídat?

MANŽEL

A proč by chodili? A vůbec nepřeju si, aby jste jí

otravovali a rozebírali toho...uchyláka! Nashledanou.



13.

2.TÁBOR

Hlas v telefonu. Toník, bratr Janka Rybaříka.

TONÍK

A proč se v tom zase chcete hrabat? Co chcete zjistit?

Jaký výskum?

Už jsem to říkal, přihlásil jsem se tehdy na karate,

před deseti lety, to mi bylo 14 let, prostě jsme

párkrát dostal nakladačku, tak jsme se chtěl umět

brátnit, ale stejně mi to nepomohlo, ale to je jedno...

No a brácha, Janek, mě na to karate doprovázel, a pak

se přihlásil taky, fakt nevím proč, on nebyl ani trochu

sportovní typ, já tedy taky ne, ale on vůbec...

Asi se tam přihlásil kvůli mně, možná ze solidarity,

nevím, no a pak šel se mnou na ten dětský tábor, jako

účastník, ano, fakt jsme to tehdy vůbec neřešil, a ted’

mi už prosím dejte pokoj, mám rande, nashledanou!

Tělocvična.

TRÉNER KARATE

Prosimvás, copak já si pamatuju, koho jsme tady

trénoval před x lety? Jo, nějací dva bratři tu asi

byli, ale já se věnuji hlavně talentům...

Rybařík, tak na toho si matně vzpomínám, to byl fakt

trochu magor, my jsme tehdy dělali s kámoškou,Hanou ty

sportovní tábory pro děti, a on se nejdřív přihlásil s

bratrem na karate, a pak na letní tábor - jako

účastník... Šestadvacetiletý típek přijde na letní

dětský tábor jako účastník...jo, tak na to si

vzpomínám, to byla taková raritka...

A proč bych to měl řešit? když zaplatil, choval se

slušne? Bral jsme to spíš, že jde jako doprovod svého

mladšího bráchu... A pohyb na čerstvém vzduchu prospívá

každýmu, a ted’ mně omluvte, začíná mi tréning...

Hospoda nižší cenové skupiny. Hana K. - vedoucí letního

dětského tábora, camp s Hanou.

HANA

Víte co, já jsem to tehdy neřešila, prostě jsme si s

Pepou, s trénerem karate řekli, že založíme letní tábor

s rozšířenou výukou sportů, pro děti od 6 do 15 let...

A že tam bude mix různých věcí, Myslím, že jsme na tu

dobu byli originální, Měli jsme tam karate, aerobik,

angličtinu, hiphop...myslím si jako vážně, že jsme byli

průkopníci, dneska je už všeho plná prdel, pardon...
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(Hana si hlučně objednává, aby

překřičela hospodský hluk)

No já jsem byla pak taky překvapená, že se tam objevil

tenhle, jakže se jmenoval, Rybařík, jakože v tomto věku

tam přišel jako účastník, a přetahoval se tam s dětmi

lanem a skákal v pytli, hahaha...ale proč ne? Víte já

jsme nikdy nikoho nesoudila, to mně furt někdo soudí,

ale proč? Do prdele, tak kde je to pivo?!

Knihovna. Toník - bratr Janka Rybaříka.

TONÍK

Chtěl jsem se vám omluvit, že jsem byl minule v

telefonu tak nepříjemný, ale netušil jsem, že to

myslíte vážně, myslel jsem, že jste další bulvární

krysa...ted’ už to chápu, že máte zájem o podrobnou

analýzu...

Jaký rande? Jo, myslíte to minulý, tak to bych radši

neřešil...

No prostě, jak jsem vám už říkal, Janek začal se mnopu

chodit na karate, a pak jsme spolu šli na ten letní

tábor. Tam jsem si to docela užíval, sice si tam z nás

všichni asi dělali srandu, ale na to jsme byli

zvyklí...no jakože jsme dřeva, že neumíme ani tančit...

tam jsem zkoušel poprvé balit holky...

Nepřesuneme se radši někde do kavárny, kde by byl větší

klid? Zvu vás.

Vestibul hotelu. Milka - jedna z vedoucích tábora.

MILKA

(ve vestibulu hotelu)

No, jasně, toho si pamatuju, jakže se jmenoval? Jo,

Rybařík.

No, já jsem tehdy dělala na táboře zdravotnici, a on

byl fakt ochotný, a občas mi i docela pomáhal, tedy

spíš se jen kolem mně motal, ale byl úplně ujetý do

léčiv...

Třeba přišla holka, že jí bolí břicho, tak jsem jí dala

Ibuprofen, a on mi hned začal vyjmenovávat vedlejší

účinky Ibuprofenu, jak z nějaké

encyklopedie...prohrabal mi celou lékárničku, a

vyjmenovaal vedlejší účinky úplně všeho, od živočišnýho

uhlí, až po acylpirin...

Takhle vám to stačí? A máte ještě chviličku čas? Víte,

ráda já pracuju pro takovou farmaceutickou firmu, a

máme tady speciální přípravky, třeba tady tenhle,

(MORE)



15.

MILKA (cont’d)
ESTROGETAN, to je úplná novinka na trhu - třeba hodně

žen mívá problémy, poté co vysadí antikoncepční

pilulky, tak aby se jim upravili hormony, víte o tom se

moc nemluví, ale antikoncepční pilulky jsou taky

vlastně návykové a jejich vysazení způsobuje depresi a

ESTROGETAN tyhle hladiny hormonů srovná, aby jste se

cítili fajn, a mohla pak co nejdřív otěhotnet, protože

hodně žen po vysazení pilulek nemůže otěhotnet právě

kvůli tomuhle, špatná nálada, deprese a tak, všechno je

v hlavě...

Jasně že vám nechci nic vnucovat, ale vemte si aspon

vzoreček, a tady ješte vizitku...

V kavárně.Toník - bratr Janka Rybaříka.

TONÍK

Víte já si myslím,že jsem třeba vtipnej, jakože mám

vtipný nápady,ale když si před každým rande připravím,

že budu vtipný a sebevědomý, jak to píšou v těch

příručkách, doma před zrcadlem si to natrénuju, jakože

ted’ budu opravdu ten samec, a pak přijdu na to rande,

a začína trapas nad trapasem.

Pak si třeba dám dvě deci vínka, a pak už to jde úplne

dole z kopce, vždycky to skončí tím,že jsem totálne

trapnej,já to neumím prostě ovládat... Ale nebojte se,

vás balit nebudu, s vámi se dobře povídá, a co by jste

ještě chtěla vědět o bráchovi? Dáte si ještě nejaký

drink? Zvu vás.

Tělocvična. Adam - další z vedoucích tábora.

ADAM

No, víš ,já si moc nepamatuji, já jsem tam byl hlavne

kvůli Milce,ona tam dělala zdravotnici. Byl jsem na ní

byl dost namotaný, a řeknu ti to na rovinu chtěl jsem

jí dostat do postele, no a že tam byl nejaký divný

típek, co přišel dospělý jako účastník tábora.. to vím,

že jsme si z něj delali prdel, ale to je asi všechno co

si pamatuju...

Hospoda nižší cenové skupiny. Hana K. - vedoucí letního

dětského tábora, camp s Hanou.

HANA

(z hospody)

Já už nevím, co vám mám dál povídat... A zaplatíte mi

panáka? A vzala by jste mi tam prosím jedny startky?

Děkuji....

(MORE)
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HANA (cont’d)
No, víte mne se o tom táboře špatne mluví, já jsem tam

byla s Pepou, víte my jsme meli dlouholetý, jaksi

mimomanželský vztah...

Tělocvična. Adam - další z vedoucích tábora.

ADAM

No, jasný ti dva spolu šukali, jako bez obalu.

Jo, vím, že spolu chodili tajně, léta,a to se Pepovi

jako vážně divím, protože Hana byla nic moc , a jeho

manželka, Martina, byla fakt kus...ale třeba byla Hana

dobrá v posteli...hele, to je každýho věc, to já fakt

neřeším, stejně tak jako nechci, aby někdo řešil

mně...pro mně za mně at si má třeba deset milenek...

Jo, pak se rozešli, Hana asi pořád doufala, že se Pepa

rozvede, a že si jí vezme, ale on to měl na háku...

Minule jsem jí potkal, docela chlastá, no co už...

Hospoda nižší cenové skupiny. Hana K. - vedoucí letního

dětského tábora, camp s Hanou.

HANA

(víc opilá)

Já jsem nikdy nechtela být nečí milenkou... rozumíš? Já

jsem prostě chtěla jenom tu opravdickou lásku...koupíš

mi ješte panáka prosimte...a on celý roky sliboval, že

se rozvede, já jsem nemohla mít děti, tak jsem vedla ty

tábory, protože já mám jinak deti strašně ráda...a

všechny ty děti, co byli na tom táboře jsem brala jako

svoje...

Že jsme se líbali před jeho dětmi? To jsou kecy! Kdo

ti to říkal? To jsou přesně ty drby, které nás s Pepou

rozdělili...(pláče)

Diskotéka - Dominik - na táboře vedl kurz hip-hopu

DOMINIK

(dídžej)

Hele, neslyším tě mluv hlasiteji...jó já jsem na ty

tábory chodil, ale jen tak z lásky, vedl jsem tam kurzy

hiphopu. Já jsem tehdy prachy neřešil, měl jsem

hiphopovou kapelu,takže jsem si frčel na svý

vlně...Haničku jsem znal, byla známá mých rodičů, nikdy

jsem s ní neměl problém...

Hudba - nejaký rozhovor Dominika s organizátorem party.
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DOMINIK

Proste každý at’ si hledí svýho...no a tamten típek,

ten Rybařík, jo na toho si spomínám, protože Evu jsem

znal, chodil jsem s ní na střední, a pak jsem slyšel že

studovala ped’ák, a Hanička sháněla lidi do teamu

vedoucích, tak jsem zavolal Evu...a ona se tam

seznámila s tím Rybaříkem a pak jsem slyšel o tý

kauze... no asi to pro ni muselo být težké, ale na

druhý strane, taky nevím co je na tom pravda, a jak to

bylo doopravdy...noviny všechno překroutí...zažil jsem

to na vlastní kuži...

Takže tomu nepřikládám žádný význam, i když se jedná o

choulostivé téma... a ty se v tom už nehrab, holka, je

sice pekný že chceš ukázat pravdu, ale...pravda bohužel

není jen jedna... a ted’ mně omluv...

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

(zvuky padání pilulek do krabičky)

Připravím si hlavní pilulky na celý týden, Prozak,

Septofyl,Xanax,Androcur.

A pak krabičku na vyrovnávaní případných vedlejších

účinku léčiv... Ibuprofen, Rennie, Vitaminy na křečové

žíly, draslík... Něco na vysoký tlak a srdeční

palpitaci... Ostropestřec na prevenci proti cirhóze

jater, která by mohla vzniknout jako vedlejší účinek

požívání Prozacu a

Tak a ještě svačinu: jeden grahamový rohlík a jeden

bílý rohlík, dva kroužky salámu, dva gramy másla, sýr,

plátek papriky. Tři sušenky Bebe, jedno jabko a jedna

hruška.

Hotovo.

Dneska jdu spát dřív. Doufám, že Androcur zas nezpůsobí

nespavost.

Hospoda nižší cenové skupiny. Hana K. - vedoucí letního

dětského tábora, camp s Hanou.

HANA

(opilá)

A dám si ješte panáčka! A cože se vlastně stalo s tím

Rybaříkem?



18.

3. EVA

V bytě.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Když byl Janek ještě malej, vyšlo mu v testech, že má

nadprůměrnou inteligenci. No a pak s ním šli naši k

psychologovi, jestli by se hodil do školy pro nadané

děti - tehdy to bylo něco extra, dneska je takových

škol hafo... Ale naši to nechápali, mysleli si, že to

je něco špatně, hlavně fotr, byl fakt omezený.

Psycholožka tehdy řekla, že je Janek talentovaný, ale

že je zde podezření na nějaký syndrom, a že by k se k

němu mělo přistupovat jinak, nějak citlivěji... já jsem

jednou totiž našla tu správu z psychologického

vyšetření v nějakých starých lejstrech... a tehdy jsme

si vzpomněla, že se o tom naši i bavili...

Retrospektiva

OTEC

Jaký syndrom? Za našich starých časů nic takového

neexistovalo. A ted’ najednou takové novinky, to jen

proto, aby z nás doktoři tahali peníze. Vždyt’ se kluk

učí dobře, nedělá problémy! Malé dítě nemá co chodit po

psychologem! Psycholog má léčit blázny.

Nepotřebuje žádnou speciální školu pro nadané děti. At’

jde za zedníka, pořádný chlap má smrdět potem a

poctivou prací.

Všechny generace Rybaříku poctivě pracovali, tak proč

by se to najednou mělo měnit?!

V bytě

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Mně se normálně dělá špatně, když si v hlavě spomínám

na některé hlášky fotra, je mi z toho až fyzicky

špatně. Názory jak ze středověku...

Eva? Nevím co si o ní mám myslet. Ta byla asi ráda, že

si někoho našla...přišlo mi, že by brala kohokoliv, jen

aby jí konečně někdo udělal děcko...
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Telefonát.

EVA

(telefonát)

Vy chcete mluvit o mém bývalém manželovi, Jankovi

Rybařikovi? O co vám jde? Proč?

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Ležím na posteli, zavírám oči, zkouším nic nevnímat, a

nic si nepředstavovat.

V bytě u Evy.

EVA

Já ani nevím, o čem chcete mluvit, všichni mně od toho

odrazovali, abych vás nezvala, že jste jen další

novinářská krysa. Ale já nemám co skrývat, a třeba

budete konečně první člověk, co ho zajímají i moje

pocity, nejen ta aféra..

Tábor, Camp s Hanou...to byla fraška.

Já jsem to tam úplne nenáviděla, cítila jsem se jako

vyvrhel... šla jsme tam, protože mně Dominik nalákal...

Dominik byl vzdálený známý naší rodiny.

Jestli se mi Dominik líbil? To asi jo...komu by se

nelíbil, že jo?

Nejdřív jsem se na ten tábor těšila. Víte bylo mi už

skoro třicet, nevědela jsem co se sebou, učila jsem v

mateřské školce, všude potkávala děti a divné

ženské...myslela jsem si naivně, že si na tom táboře

najdu kluka...

Rodiče taky říkali: "na co furt čekáš, přebíráš..." Hm,

kdyby bylo aspoň z čeho přebírat...

No, a pak jsem dostala na starost ty malé holčičky, a

fakt jsem to nestíhala, jako 24hodin v kuse je

hlídat... bylo to vyčerpávající, nikdo mi nepomohl..

A tehdy, předposlední den tábora mě popadla strašná

úzkost, nemohla jsem dýchat, nikdo nebyl poblíž,

nechtěla jsem nikoho volat, stejne mě tam měli všichni

za blázna.

No a zrovna v té chvíli šel kolem Janek, podíval se na

mně, měla jsem dojem, že mně chápe, on tam byl ještě za

většího magora než já... V ten moment jsem měla pocit,

že mu můžu všech těch 6 holčiček svěřit...že je fakt

(MORE)
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EVA (cont’d)
pohlídá, a že si konečne budu moct aspoň hodinku

zdřímnout a vypnout...

A tak jsem Jankovi řekla: "Prosimtě, nevadilo by ti,

kdybys mi je pohlídal? Vzal je třeba k bazénu, a

tak...já si potřebuju pospat, jen hod’ku, jsem strašne

unavená...

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Slyším vodu a dětský křik. Dětské nohy, co plavou pod

vodou, jsem ponořený pod vodou a sleduji nožičky malých

dívek...dýchám... čisté jemné nožičky...vidím dětské

nožičky...čisté jemné nožičky...vidím dětské nožičky...

V bytě u Evy

EVA

A on řekl: " Ano, vidím, že jsi vyčerpaná, a

pravdepodobně máš záchvat panické úzkosti, na to je

nejlepší dýchat, anebo si vzít neurol, kterého vedlejší

účinky bývají: malátnost, zažívací problémy, křeče,

nebo výjimečně krvácení z dělohy... Ale samozřejmě

pohlídám ty holčičky.

Dala jsme si neurol... zhluboka dýchala, a vlastně mně

ten jeho podivný způsob komunikace nějak

uklidnil...měla jsem dojem, že mně...nesoudí.

A tvrdě jsem usnula...spala jsem asi osum hodin, když

jsem se vzbudila byl večer...

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Dnes jsem si musel přidat dvě dávky hormonů, aby

zmírnili moje představy. Všechno co si představuju je

špatné. Všechny představy se však dají potlačit. A

pokud ne, přidáme dávky, a zvýšíme medikamenty. Vše se

dá zvládnout, pokud budu mít vedlejší účinky léku pod

kontrolou...

V bytě u Evy

EVA

V ten večer byl rozlučkový večírek tábora, a já jsem se

vzbudila, cítila jsem se jako znovuzrozená, už dlouho

jsem se tak skvěle nevyspala.

Nejdřív byla dětská diskotéka - na tý byl jen Janek, a

těch 6 holčiček. Všechny byli úplně veselé a št’astné,

(MORE)
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EVA (cont’d)
dídžej jim pouštěl dětské písničky, a Janek tančil s

nimi...to bylo vlastně jedinkrát když jsem ho viděla

tančit...a vlastně jsme ho už asi pak nikdy neviděla

takového uvolněného a št’astného...byl jako

dítě...hrozně se mi tehdy líbilo, jak to s těmi dětmi

umí...

Jenže některý věci vám dojdou až časem, že to co se

zdálo jako ...a pak vás mrazí z toho, s kýmže jste to

žili...

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Pokud by přišla kontrola, dokázal bych jí předložit

materiály. Mám to všechno pod kontrolou, pravidelně

užívám prášky, kdykoliv můžu odevzdat krev!

V bytě u Evy.

EVA

(brečí)

Promiň, tedy promiňte...nebo, mohla bych vám

tykat...děkuji...zdáš se mi jako člověk, kterého

opravdu věci zajímají...a fakt si nedáš třeba víno? Mám

tady šípkové... Já ho otevřu, ochutnáš a uvidíš

(nalévá víno)

No, zkrátka, já jsem myslela, že z toho bude průser, že

jsem ty svoje holčičky skoro na celý den svěřila

Jankovi, že mně Hana zjebe - ona mně totiž pravidelně

za něco zjebávala, a celkově nikdy nikoho za nic

nepochválila... No ale v ten večer už si řešila svoje.

Když skončila ta dětská diskotéka, tak začal večírek

pro nás, vedoucí...Hana už byla pěkne na kaši, lepila

se tam na trénera, ve stříbrných obtažených šatech,

vypadala jako stará štětka...

A víš co? Může mi kdo chce říkat, co chce, že jsem

divná a nemotorná, ale myslíš si, že je v pohodě, když

tréner karate, otec dvou dětí, veřejně ošahává svou

milenku, před očima těch dvou dětí, ve věku 11 a 14

let. Jeho syn a dcera totiž taky byli na tom táboře!

Tohle nikomu, sakra, nepřijde nechutný?!!!

Promiň...dáme si cigárko na balkóně?

(zvuky z balkonu, hluk z ulice)

Víš, já mám docela konzervativní výchovu, mně nevěra

vždycky přišla odporná, a vůbec všichni na tom táboře

se tam po sobě sápali, ten atlet s tou zdravotnicí,

prostě mi to tam přišlo nechutný....a nakonec jediný

normální mi připadal Janek...
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RETROSPEKTIVA

Jsme na závěrečném večírku tábora. Hudba a zvuk jsou jakoby

ze staré magnetofonove paásky, tj schválně nekvalitní,

záměrně to trochu "šumí". V pozadí hraje hudba - něco 90ky,

kapela 2Unlimited - No Limits. Slyšíme hlasy bavících se

veselých lidí. A dialog Evy a Janka Rybaříka.

EVA

Fakt jsem ti chtěla ještě jednou poděkovat, že jsi mi

pomohl a holky pohlídal...si fakt skvělý, naleju ti

víno?

JANEK RYBAŘÍK

Jen džus.

EVA

A nechceš si dát trochu vína? Jen ochutnej, to víno je

jediný, co tady za něco stojí.

JANEK RYBAŘÍK

Tak trochu. Děkuji.

Hudba se ztlumí, přesouváme se venku. Zvuky diskotéky jsou

slyšet už vzdáleně a postupně jsou slyšet noční přírodní

zvuky. Eva a Janek se prochází venku kolem chatek.

EVA

Jsem ráda, že jsme vypadli, celý to bylo nechutný.

Jinak musím ti říct, že jsi tu jediný v pohodě.

JANEK RYBAŘÍK

Děkuji.

EVA

Víš, já si totiž o tomhle táboře myslím svý. Vůbec jsem

tady neměla lézt, ale nechala jsem se zlákat, jako

vždycky, já vlastně nesnáším hromadný akce... A ty?

JANEK RYBAŘÍK

Taky jsem spíš introvertní typ, ale tady mi to nevadí.

EVA

To jo, ale tady tahle organizace, vždyt’ to je úplne

zoufalství, já jsem si vždycky říkala, že nemám

organizační talent, ale když vidím Hanu, vždyt’ ona to

tu vede jak Hurvínek válku, nechápu jak taková psycho

žena může organizovat tábor pro 100 dětí! Víš co mi

minule řekla?

JANEK RYBAŘÍK

Netuším.
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EVA

(napodobí Hanin hlas)

"Evo, ty radši už nic neříkej, pořád si jen stěžuješ,

připadáš mi jak důchodkyně..."

A pak se smála tím svým slepičím hlasem.

Ale já když se fakt vytočím, tak jim to řeknu do očí, a

taky všem řeknu, že tenhle tábor je sračka, at’ tady

děti nedávají.

A rodičům taky řeknu, že to je jejich vina, že mně

nutili jít na ped’ák, já jsem stejně učit nechtěla,

chtěla jsem dělat keramiku, nebo užitkové

vytvarnictví...achjo... ty si stejně skvělej, že umíš

tak dobře naslouchat...už jsem si dlouho takhle

nepokecala..

JANEK RYBAŘÍK

Děkuji.

EVA

(postupně opilejší)

Seš takovej jinej...ale já jsem taky jiná. Nikdy jsme

moc nikde nezapadla.

Jinak musím ti ale říct, že jsem si nedjdřív myslela,

že jsi trochu magor. Jakože jsi přišel na tábor jako

účastník, máš skoro třicet, závodíš s dětmi v pytli,

hraješ s nimi hry...oni si z tebe ostatní vedoucí

docela dělali prdel...ale z toho si nic nedělej, mně

pomlouvali taky, ale jsou to omezenci...

Já už vím, že jsem se mýlila, seš úplně skvělý člověk,

a máš empatické čakry, seš takový přijímací, to z tebe

cítím...

Normálně se mi kluci vždycky vysmáli do ksichtu, když

jsem se jim nějak svěřila...anebo by zneužili situaci,

že jsem byla opilá, jako ted’...

Ale ty takový nejsi..fakt ti moc děkuji za

pomoc...Mohla bych tě obejmout?

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

(klidněji)

Cítím, že Xanax zabírá, je mi už líp. Žádné nežádoucí

představy, napiju se vody. Připravil jsem si k posteli

dva litry vody, protože Xanax dehydruje.

Zapínám rádio. Český rozhlas Vltava. Poslouchám

rozhlasovou hru o Karlovi IV. Soustředím se jen na

(MORE)
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JANEK RYBAŘÍK (cont’d)
slova rozhlasové hry, nic jiného...nic jiného

nerozptyluje mou pozornost...

Posloucháme úryvek z nějaké rozhlasové hry. Postupně ztišit.

V bytě u Evy.

EVA

Zamilovala jsem se do něj.

Myslela jsem, že to opravdu s dětmi umí, úplně mně to

dojalo, jak se o ty holčičky na táboře staral.

Po tom táboře se úplně změnil, stal se z něj suchar, a

hlavně: vůbec nechtěl se mnou spát...Kdyby se dal aspoň

uvolnit vínem, ale on je abstinent. Prostě jsme jen

chodili na procházky, kde pořád mluvil o těch svých

známkách... A když jsem chtěla mluvit já, a postěžovat

si, tak jen mlčel, nebo změnil téma.

Já jsem si ale furt říkala, že je to silný introvert a

časem se uvolní...

No, a on se pak jednoho dne fakt uvolnil. Zrovna jsem

mu u kafe vyprávěla o tom,že se znám s rodiči jedné z

těch holčiček z tábora, malé Katky, a že mi minule,

Romana, Katčina máma, psala, že jak se mám, a tak..

No a najednou byl úplně jiný,takový jemnější, vyptával

se na malou Katku, tehdy mne to dojalo, jakože fakt má

rád děti a bude dobrý otec, to mně napadlo...

No a tak jsme se nějak domluvili, že za nimi pojedeme,

oni bydleli až v Plzni, ale Janek hned, že objedná

hotel a že bychom si udelali večeři, vždyt to už bude

přesne za týden naše výročí svatby...najednou jakoby se

úplne změnil, mně to překvapilo, jsem si říkala, že

potřeboval čas, a že odted’ to bude už jiný, lepší...

Mne přijde,že to bylo jedno z nejšt’astnejších období

našeho vztahu, dokonce se na mně párkrát i usmál a

jednou přinesl květy...

Pak jsme se ubytovali v tom penzionu, v Plzni, šli jsme

na večeři, pořád mluvil o malý Katce, vyptával se na

ní, jestli už vyrostla, a tak...
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4. KATKA

V domě u Katky.

KATKA

No, já si vzpomínám, že ho tehdy na táboře Eva

požádala, aby nás pohlídal, ale fakt vidím všechno spíš

tak matně, vždyt’ mi bylo sedum, osum let...

Ale vím, že se s námi koupal v bazénku, věnoval se nám

na diskotéce, byl fajn, byl mnohem víc v pohodě než

Eva, ta byla furt taková podrážděná.

A pak k nám párkrát přišli na návštěvu a pak prý chodil

i za mnou do školy, že prý mně sledoval se zjistilo na

nějakých záznamech...i učitelky říkali, že se tam

dlouhé měsíce předtím poflakoval, než mně vzal na tu

chatku...

KATČINA MATKA

Prosimvás, myslíte, že to je nutné rozpitvávat? Ona si

toho přežila dost.

KATKA

Mami, bud’ ticho, já s tím nemám problém, ty furt

všechno řešíš!

KATČINA MATKA

A o Evě radši ani nemluv, tá má dost svých starostí...

i když sama si za to může, že si vzala takovýho... No,

nezlobte se na mně, ale člověk se podívá a vidí, už od

pohledu byl divnej, já jsem z něj cítila

něco...preverzního...

KATKA

Bože mami, ty musíš vždycky všechno přehánět, ty seš

fakt hysterka! Jdu na cígo!

(bouchne dveřma)

KATČINA MAMA

Omlouvám se, já to kolikrát trpím i za ní, takové

trauma víte, podle mně se z toho doted’ nespamatovala,

jen si hraje na tvrd’ačku, holčička moje malá, tolik

toho prožila...

A pak po tom všem, ještě můj exmanžel, Katčin otec,

opustil nás, našel si mladší, a hned jí udělal dítě,

Katce bylo 10 let... Ale zvládli jsme to...

Jo, co bych vám ještě řekla o Rybaříkovi, něco

konkrétního? No, můj první dojem z něj byl, že je to

fakt podivín...ale Eva byla taky taková, nemastná,

neslaná...
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S Evou jsem chodila na vejšku, na ped’ák, ale nikdy

jsme nebyli vyloženě kámošky, občas jsme si zavolali,

nebo se navštívili.

Já jsem pak zůstala po škole doma s Katkou, pak jsem

chvíli učila angličtinu, a říkali jsme si s

ex-manželem, že bychom mohli někam odjet, do zahraničí,

on vydělával fakt slušný prachy, mohl pracovat

kdekoliv, představovali jsme si, že budeme žít třeba v

Amstrdamu...

KATKA

(zakřičí spřed baráku)

Mami, jestli se chceš vykecat, tak se objednej k

psychoanalytikovi

KATČINA MÁMA

(nalévá a pije)

Promiňte, ale musím si nalít. Tohle vytahování

kostlivců ze skříně, to je...náročný...Dáte si whisky?

Na tu návštěvu si samozřejmě vzpomínám. Eva nám ho

tehdy poprvé představila, to už byli zasnoubeni. Seděli

tam spolu, držela ho za ruku, usmívala se, ale on jen

seděl, mlčel, vypadal nervózně....jo a ještě si

pamatuji, že měl takovou debilní kravatu, vypadal jako

ze sedumdesátých let a s těmi brýlemi na očích a

pleškou, jako nějaký důchodce...víte takový ten typ,

starý mladý, jakože má kolem třicet, ale vypadá na

padesát...a taky docela smrděl, no ale Eva vypadala, že

je v sedmém nebi...

RETROSPEKTIVA

Janek a Eva před léty na návštěve u Katčiných rodičů

EVA

No a na jaře by měla být svatba, pak určitě brzy

miminko, Janek to umí skvěle s dětma, vždyt’ i Katka si

ho na táboře oblíbila...

JANEK RYBAŘÍK

Je v těch sušenkách mák?

KATČINA MÁMA

Myslím, že tam je trochu máku. Proč?

JANEK RYBAŘÍK

No, ptám se, protože mám alergii, první stupeň, mám tu

sice prášky, ale ty způsobují vedlejší účinky jako

nadměrné pocení, chvění, únavu...
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EVA

(smích)

Janek je trochu hypochondr. Haha. A vy se máte jak?
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V bytě u Evy.

EVA

A furt se na tom na Katku vyptával, a já mu říkám,

vždyt’ jí zítra uvidíš...a pak jsem mu v emailu ukázala

nějaké Katčiny fotky, co mi Romana posílala, a to co se

pak rozjelo na pokojíku v penziónu...

Jak říkám, nikdy předtím jsem kluky nemela, nebylo s

čím srovnávat, ale tady v tomhle případě jsem si byla

jistá, že to asi není standard.

(napije se, nebo nadechne)

No, já vím,že o tom nemusím mluvit, ale mne je to už

asi jedno, veřím vám, že to nezenužijete, a pokud ano,

tak...stejně už vetší ostudu jsem si nemohla vyrobit,

než manželství s takovým....

Zkrátka, chtěl abych si udělala dva culíky, a koupil mi

kalhotky, ale takové fakt trochu jako dětské, s

nějakými obrázky, navíc ružové, ale tehdy mi to přišlo

jako taková hra, já jsem byla ráda, že se konečně

uvolnil....

No a pak se mne zeptal, jestli mám u sebe holící

náčiní, a že by si přál, abych si ji jako úplne

vyholila... Trochu se mně to dotklo, ale byla jsme tak

nažhavená, že jsem mu vyhověla, a tak jsem se tam v

koupelne rychle vyholila...jako fakt... no a pak se z

toho suchara najednou stal kanec. Prostě byla to

divočina, ale bylo to hrozně rychlý...jakože se hned

udělal, a pak byl zase divnej..

V domě u Katky.

KATČINA MÁMA

Myslím, že ho tehdy Eva přišla jen předvést, že si

konečně někoho našla. Vlastně mi jí tehdy bylo trochu

líto.

My jsme byli s Martinem, ex-manželem, na vrcholu

vztahu, všechno klapalo, Katka chodila na angličtinu,

říkali jsme si, že když se naučí anglicky, tak se

odstěhujeme, do Amstrdamu, on by pracoval v nějaké IT

firmě, já bych se starala o malou, víte my jsme fakt

nemuseli nikdy řešit peníze...Já jsem si snila, že budu

klidně prodávat třeba tulipány..

KATKA

Vždycky to tvoje naříkání takhle končí: "Mohla jsem

prodávat tulipány v Amstrdamu..."
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KATČINA MÁMA

Ale prosimtě. No, ale k věci: tehdy, jak u nás byli

spolu poprvé na návštevě. A Katka byla ve svým

pokojíku, hrála se tam s takovým chlapečkem, sousedem,

Mareček se jmenoval. No, a tenhle Rybařík po chvilce,

že si odskočí na záchod, a my jsme keclai, už ani nevím

o čem, a pak nás napadlo, že už je pryč nějak dlouho,

víte my jsme měli v baráku WC na poschodí, nechali jsme

si to tak dizajnově zařídit...hm...a on si tam pak

nasáčkoval tu svojí štětku...

KATKA

Mami!

KATČINA MÁMA

(zapálí si)

No a tak jsme ho šli hledat, a on normálně seděl s

Katkou v dětským domečku, a nevím co tam dělali, a malý

Mareček brečel, prý ho nepustili do domečku, netuším na

co si tam s ní hrál, a pak na něj Eva zavolala, jakože:

"Janku, co tam děláš", a on tak vyděšeně vylezl,

nejdřív vystrčil jen hlavu, vypadal fakt...divně...tak

tehdy jsem si všimla, že má takový trochu perverzní

pohled...

V bytě.

EVA

No, a další den jsme šli na tu návštěvu, ke Katčiným

rodičům. Romana, Katčina máma, ta mně fakt štvala, jak

se předváděla, ještě i občerstvení muselo být takové

speciální... furt se předváděla, jak mají ten barák

zařízený, jaká jsou vyšší kasta...

Jo, Janek si tam tehdy hrál s malou Katkou v dětským

domečku, ale tehdy mi to nepřišlo nijak podzřelé, spíš

takové milé...Proč by měl poslouchat debilní kecy

Romany, radši si hrál s malou...tehdy jsem byla

přesvědčená, že bude opravdu dobrý otec...

Ale další večer v penzionu byl zase takový. Udělal se

ještě rychleji než předtím... ale mně to nevadilo, byla

jsem ráda, že se aspoň dotýkáme..

Na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Je tu ticho, dnes prší, bolí mně hlava, poslední dobou

trpím migrénou, vzal jsme si Kodein, zdá se mi, že se

mi vrací alergie, možná je to z toho heřmánku, co tady

suším...

V domě u Katky.
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KATKA

Já si na tohle vzpomínám fakt jen matně, možná se za

mnou přišel podívat do domečku...Jo, a ten Mareček si k

nám občas chodil hrát, tak toho jsem taky nějak

"vydeletovala" z hlavy...

KATČINA MÁMA

To si jen myslíš, že si to nepamatuješ, ale psycholog

říkal, že všechno se zapisuje do tý...tý amygdaly, a

všechny traumy máš ukrytý v nevědomí, a to je možná

ještě horší, než kdybys o tom věděla..

KATKA

Ježiš, zas ty tvoje kecy!

KATČINA MAMA

A co ty víš, jestli tě tam už tehdy Rybařík

neobchytkával.Že si to nepamatuješ, to neznamená, že se

to nestalo!

KATKA

(schválně pustí ve svém pokoji nahlas

drsný hiphop)

Už tě fakt nechci poslouchat!

KATČINA MÁMA

(bouchne dveřmi, už trochu picnutá)

A tak si tu žijeme... Je to tragedie

Zkrátka, nikdy nevíte, co vám osud nadělí. Myslíte si,

že všechno jde jak po másle, a že to tak už bude

navždycky, a pak se to jeden krásný den všechno posere,

jako domeček z karet. A musíte stavět znovu a znovu.

Víte co ted’ dělám? Přihlásila jsem se na Tinder a

hledám si mladé milence...(smích)

Katka v pokojíku zhlasí hudbu na plné pecky.

KATČINA MÁMA

Když si můj exmanžel mohl najít o 10 let mladší, proč

bych nemohla já?

Nestydím se za to, že mám mladé milence, proč bych si

nemohla užívat? Vypadám dobře, nejsme žádná mniška!

KATKA

Seš trapná, chováš se jako kráva!

V bytě u Evy.
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EVA

Co bych ti ještě řekla.

Svadba, to tě opravdu zajímá jakou jsme měli svadbu? Já

nevím, takový standard, na úřade, pár příbuzných, asi

to bylo takové hodně oficiální, i ta zábava nebyla nic

moc - jen večeře pro pár příbuzných v restauraci, žádná

hudba, nic, šaty jsem měla jen obyčejné, prostě všechny

ty moje spolužačky z facebooku, když dávají fotky ze

svateb, tak se tam tančí, nevěsta v náručí přes práh,

všichni vypadají takový štastni...u nás žádny tanec,

ani kapela, jen trochu vínka a takové ty rodičovské

plány: že kde budeme bydlet, a tak...Janek totiž

alkohol nesnášel, a ani hlasitou hudbu...

Pak jsme šli domu, svatební noc, já ani nevim, jestli

nejaká byla...s ním to bylo bud’ podivně divoký, anebo

jen takový manželský povinnosti. Doslova.

Prostě když měl ty divoký období, tak jen jednou jsem

mu řekla: "Janku, zkus počkat i na mně.." Myslím,že ho

to nějak rozhodilo, měl při sexu furt zavřené oči,

bůhví co si představoval...tehdy mi zacpal pusu, to

bylo jedinkrát co jsem se udělala..

Pak se provalilo, že chodil Katku šmírovat až do Plzně,

jednou za tři týdny, že jí tam tajně chodil očumovat,

sledoval jí když šla ze školy, a pak jí zavedl nakonec

na tú chatku...

To tak vycházelo, jednou za tři týdny, to byly ty

divoký dny, kdy přicházel domů nadržený.

Řekni mi, co jsem komu udělala? Lidi si představují

nejhorší věci, co by se jim mohli stát, ale že žijete s

monstrem, ani to netušíte...

Posílat mu fotky dcery mi přijde divný, vzhledem k jeho

diagnóze...

Ve domě u Katky

KATČINA MÁMA

Ty se ho furt tak zastáváš, a on tě pár měsícu

pronásledoval, a pak tě unesl, a odtáhl na chatku!

KATKA

Neunesl mně! A nech mně konečně mluvit, ty si se tady

dvě hodiny vykecávala, ale tohle není jenom o tobě!

Vzal mně za ruku, šli jsme na tu zahradní chatku,

nepamatuji si detaily, ale fakt jsme z něj necítila nic

špatnýho, a víte, že se říká, že děti cítí

nebezpečenství, ale já jsem se cítila dobře, ještě jsme

(MORE)
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KATKA (cont’d)
si i zpívali... Bylo mi dobře, víte, se mnou si doma

nikdy nikdo nezpíval.

RETROSPEKTIVA

Malá Katka a Janek si zpívají písničku.

KATKA

Strejdo, já potřebuji čůrat.

Janek zrychleně dýchá.

KATKA

Strejdo, já opravdu potřebuji čůrat.

JANEK RYBAŘÍK

Venku je zima, klidně se vyčůrej do kalhotek.

V domě u Katky.

KATKA

Víte mně to v tý chvíli vůbec nepřipadalo divné,

vlastně mi to přišlo skvělé, že to můžu svobodně pustit

do kalhotek

KATČINA MÁMA

Přišla celá pochcaná, já málem umřela od strachu,

volali jsme všechny spolužáky, učitele, pak policii, a

ten idiot jí večer přivezl domů, a tvářil se jakoby se

nic nestalo...

Křičela jsem, a ptala se jí: "co tam s tebou dělal?" A

ona se rozbrečela

Já vědela, že jí tam ošahával... at’ si říká, kdo chce

co chce, ale já mu nevěřím...Katka má traumu na celý

život, proto je taková komplikovaná povaha...

KATKA

Neošahával mně! Jen jsme vedle sebe leželi na posteli a

zpívali si - něco takového jsem s tebou nikdy nezažila,

protože ty sis radši telefonovala s kámoškama, chodila

ke kosmetičcce, a hádala se s tátou...a fotila mně na

fejsbuk, pro tebe jsme byla jen doplňěk k tvému

dokonalému imidži, jako kabelka...

Prostě jsme vedle sebe leželi, drželi se za ruce,

chvíli jsme si zpívali, chvíli byli ticho, poslouchali

déšt’ za oknem, a pak jsem se počůrala, a pak mně

přivedl domů...a to bylo vlastně všechno, lidi furt ze

všeho musí dělat drama. Asi proto, že mají hrozně nudné

životy.
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KATČINA MÁMA

No, určitě jste tam jen tak neleželi, tomu věř, že to

tam na tebe zkoušel!

KATKA

Já jsem se s Rybaříkem cítila klidněji než při vás -

vždyt’ vy jste se s tátou neustále hádali!

KATČINA MÁMA

Slyšíte to? To je vděk...

KATKA

Pokud mám z něčeho traumu, tak z tebe a z těch vašich

věčných hádek. Pořád chodíš nalitá, balíš nějaké

zajíčky, nebyl den abys nezdramatizovala nějakou

hovadinu! Z tebe mám traumu na celý život, a ne z

nějakýho Rybaříka, s kterým jsem kdysi půl dne ležela v

posteli a povídala si...

KATČINA MÁMA

Já říkám, všechno to máš v podvědomí, proto...

KATKA

Vždycky si mně tahala sebou na ty večírky, a návštěvy k

tvým snobským kámoškám, cítila jsme se jak nějaký módní

doplněk, musela jsem sedět, slušne se usmívat, a hlavně

abych si nepošpinila šaty. Připadala jsem si jak

cvičená opice.

Při něm jsem se cítila aspoň trochu uvolněně!

KATČINA MÁMA

No, nakonec je ještě nějaký pedofil lepší člověk než

já!

KATKA

Už tě mám fakt plný zuby!

Bouchne dveřmi, odchází. Matka brečí. Hudba.

V bytě u Evy.

EVA

Když se provalila ta aféra s Katkou, psali o tom všude,

nejhorší na tom je, že jsem tehdy čekala mimino, každou

chvíli jsem měla rodit, a najednou se všude o mém

manželovi mluvilo jako o uchylákovi... Byla jsem v

totální depresi, pár dnů před porodem, chápete to?

Když se dcerka narodila, přišel Janek do porodnice,

vzal jí do náruče, díval se na ní s takovou něho,

dokonce měl slzy v očích, takový pohled jsem u něj

viděla jen tehdy na táboře...a pak se podíval na mně a

řekl: "Nezlob se na mně".
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Odstěhoval se na chalupu na nějakou vesnici, od tý doby

jsem ho neviděla, ani malá, pořád se na něj vyptává, už

nevím, co si mám vymýšlet a jak jí to vysvětlím, až

bude dospívat...pokud se do tý doby nezblázním...

Na vztahy už nemám náladu, víte, já už nevím komu bych

vlastně mohla doopravdy věřit, jak odhadnu co se v kom

vlastně skrývá?

V bytě.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Jestli mi chybí rodina? Už ani ne, anebo možná jo, ale

neřeším to, už jsem nějak zatvrdla. Otec umřel před

léty, když jsme se všichni sešli na pohřbu, tak jsme si

vlastně ani neměli co říct...já jsem měla pocit, že

jsem mezi cizími lidmi...

To už Janek bydlel na tý chalupě.

Po pohřbu jsme šli na oběd - já, máma, Janek a Tonda. A

nic, prostě nic...jakoby jsme byli jen nějací známí...

RETROSPEKTIVA

MATKA

Jak se máš, Janku, není ti na chalupě zima?

JANEK RYBAŘÍK

Dobře, na tom vesnickým úřadě je klid, a na chalupě je

teplo, potraviny jsou otevřené pět krát týdně, od šesti

do šesti...A minule mi normálně ptáci udělali hnízdo na

okně, ale jinak je vše v pořádku...

MATKA

A co ty, Toníčku?

TONDA

Dobrý.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Můžu se vás něco zeptat? Jste št’astní?

JANEK RYBAŘÍK

Myslím, že v tom koláči byl mák, musím si dát prášek.

MATKA

Určitě tam nebyl mák, objednala jsem schválně

tvarohové.

TONDA

Já už jdu, mám dneska ještě schůzku.
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MAMA

Přijd’te někdy na kafe, děti...nebo na oběd.

LUCIE (SESTRA JANKA RYBAŘÍKA)

Jako fakt jsem se jich to musela zeptat, protože by mi

tam jinak jeblo...ale stejně mi neodpověděli.

Matku občas navštívím, ale mám dojem, že jí víc

zajímají její kytky, a její šití...začala šít nějaké

věci na zakázku...je mi jí někdy líto, ale co mám

dělat? Na mně taky nikdo nebral ohledy.

Když mně fotr mlátil, matka se zavřela do pokoje a

brečela, nikdy se mně nezastala. Vždycky řekla jen

nějaké klišé, jakože: rodiče se musí poslouchat.

Musela jsem z týhle rodiny zmizet, jinak bych se

zbláznila... ale asi jsme v jistém smyslu všichni tři

zlyhali, podle obecných standardů -Janek je ztracený

případ, Toník se ve třiceti chová jak děcko, a já mám v

40ti dítě s Indem, kterého už asi nikdy neuvidím.. .

V baru.

TONDA

No tak dáš si ještě víno? A proč tě to vlastně všechno

tak zajímá? Hm? nenudíš se ty tak trochu, že se hrabeš

v takových věcech? Můžu si přisednout blíž? Tak dáš si

ještě víno? Docela dobře se s tebou kecá, i když ted’

bychom mohli spíš o nás dvou než o mým bratrovi...

nechci být dotěrný, ale řeknu ti to na rovinu, líbíš se

mi, fakt! Nepůjdeme ke mně? Spolubydlící nejsou doma...

V bytě u matky Janka Rybaříka.

MATKA JANKA RYBAŘÍKA

Já nevím, co bych vám o Jankovi řekla, určitě se má

dobře,občas si spolu telefonujeme, dal se na

zahradničení, vždycky se bál rostlinek, bál se, že má

alergii na pyl, překvapilo mně, že pěstuje bylinky...

Já to tady mám taky jako v botanický zahradě, víte když

manžel žil, tak jsem měla jen nějaké muškáty v

květináči, a taky kvůli Jankovým alergiím, ale te´d už

můžu svobodně pěstovat...podívejte co všechno tady

mám...jo z tohodle Jankova pokojíku jsme si udělala

skleník, rostlinky mně uklidnují...někdy tady jen tak

sedím a vdechuji vůni...

na chalupě.

JANEK RYBAŘÍK

Dal jsem si Prozac, a na vyrovnání vedlejších účinků

jsem si dal Paralen, a pak ještě na potlačení špatných

(MORE)
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JANEK RYBAŘÍK (cont’d)
myšlenek, jsem si roztrousil do čaje An...Androcur...a

jelikož cítím, že se mi vrací astma,tak ještě trochu

Kodeinu, kteréhož vedlejší účinky jsem potlačil

Ibuprofenem...aa...ted’...necítím...je mi

dobře...necítím, já už necítím...vůbec nic...necítím

NIC...tak je to správně...

KONEC


