
2.  

O svém otci jsem věděla dvě nebo tři věci.  

Zbytek byly domněnky a dohady, směsice máminých neuvážených výroků a 

rozporuplného vyprávění. Do poslední chvíle mě fascinovalo, jak vehementně 

dokázala chvíli po sobě nebo dokonce zároveň bránit dvě naprosto opačná 

tvrzení. Alkohol vzpomínky rozmazal, ale na vině nabyl jen on. Nějakou dobu 

trvalo, než jsem si toho všimla.  

Příběh mého vzniku byl jako puzzle, ve kterém chybí půlka dílků. Milostný 

příběh, možná. Milostný příběh s tragickým koncem, přičemž mi nebylo úplně 

jasné, v čem spočívá ta tragičnost. Možná byl ženatý nebo ještě pořád je. 

Případně měl druhou rodinu, teda vlastně první, protože my, máma a já, jsme se 

nepočítaly.  

Možná – bůhvíproč, nejspíš proto, že se mi ta představa zdála moc obludná, mě 

tahle varianta napadla teprve v posledních letech – vůbec netušil, že existuju.  

 

Jisté je, že v polovině osmdesátých let, přesněji řečeno v sezóně 86 / 87, 

inscenoval v hamburském Schauspielhausu Katynku z Heilbronnu. Máma hrála 

Katynku, objevil ji při přehrávkách na konzervatoři. Tři čtvrtě roku nato jsem se 

narodila já. Nehoda, ale nejdřív se zdálo, že máminu kariéru neohrozí. Dala mi 

jméno Katharina, po Katynce, časem se z toho stala Ina.  

 

Celé dětství a celou pubertu jsem si malovala, jak budu tátu jednoho dne hledat. 

Byla to jenom představa, film v mojí hlavě, scénář se měnil podle fáze, ve které 

jsem zrovna byla, a knížek, co na mě zapůsobily. Představa, že jednoho dne 

vstanu a něco udělám. Těšení se na jakési vágní později. Zatím jsem čekala, aniž 

bych věděla na co. Něco mě brzdilo. To něco s lety sílilo a ochromovalo mě čím 

dál víc, rozšířilo se to na všechny oblasti života. Trávila jsem celé dny na posteli 

nebo u okna a představovala jsem si, jak bude vypadat můj život, jestli jednoho 

dne začnu žít. Čekání v sobě zatím nemělo tu pachuť, a kdyby mi tenkrát někdo 

řekl, že se v následující dekádě nic podstatného nestane, nejspíš bych to vnímala 

jinak. Bylo mi fajn. Byla jsem věčně nešťastně zamilovaná, a když zamilovanost 

zeslábla, našla jsem si někoho jiného, do koho jsem mohla být nešťastně 

zamilovaná, a vychutnávala jsem si bolest, která mi svírala hrudní kost a zase 

opadla, pokaždé, když jsem na někoho myslela. Když jsem přišla ze školy, 

strčila jsem do trouby mraženou pizzu a sedla si před televizi, koukala jsem na 

talk show a špatně nadabované sitkomy a  rádoby dokumentární reality formáty. 

Sledování životů jiných lodí v sobě mělo něco hluboce uspokojivého, což bylo 

hrozně matoucí. Životů, které bych nechtěla vést a s arogancí mládí jsem byla 

přesvědčená, že mi nehrozí.  

V konečném důsledku šlo nejspíš jenom o odkládání zklamání, které jsem 

očekávala. Mámino mlčení, uměla mlčet mimořádně vytrvale a dramaticky, 

pokaždé způsobilo, že jsem očekávala nějaké nekonkrétní zlo. Něco se muselo 

stát, něco tak strašného, že o tom máma odmítla cokoli říct, přinejmenším za 



střízliva. Jako malá jsem si neuvědomovala, jak je to děsivé, ne že by se snad 

přede mnou máma držela zpátky, ale já jsem všechno, co říkala,  akceptovala 

s neotřesitelnou vážností malého dítěte. Žila jsem ve světě, ve kterém se lidi 

navzájem masakrovali na jevišti a pak si dali v kantýně víno, smáli se a hladili 

mě po vlasech, zdůrazňovali, že jsou v pořádku, že se nic z toho nestalo 

doopravdy. Když máma ječela do telefonu, že hodlá zastřelit toho či onoho 

zmetka, byla jsem přesvědčená, že ten či onen zmetek bude druhý den mrtvý, 

pozítří ale bude zase sedět u nás v kuchyni, klopit do sebe panáky a zabodávat 

do stolu nůž. Začala jsem se z ní mít strach teprve ve věku, kdy se z dřímoty bytí 

vyloupl aspoň pokus o pochopení věcí a já zkoušela nemyslet na to, o čem se tak 

zarytě mlčelo.  

 

Zato v pubertě jsem v tom našla tiché zalíbení a ke strachu z příběhu, který 

všichni jenom obcházeli, náznaky a nepromyšlenými výroky, se přidalo blažené 

zděšení. V té době máma po příchodu domů pila. Šla rovnou do kuchyně, hodila 

kabát přes opěradlo židle a sedla si ke kuchyňskému stolu, jako když si člověk 

sedá za psací stůl, do čela, zády k oknu, před sebou sklenici a láhev jako nějaký 

úkol. Soustředila se na ničení alkoholu, jako kdyby za všechno mohl, a nejspíš 

to tak opravdu bylo, jenže to je jako se ptát, jestli byla dřív slepice, nebo vejce. 

Máma pila a já se na ni dívala. Po nějaké době jsem přišla na to, že alkohol 

uvolňuje zajímavé informace, a tak jsem šla za ní do kuchyně, posadila jsem se 

naproti ní a pozorovala jsem ji, jako když pozorujete laboratorní zvíře. A máma 

mluvila. Když byla opilá, mluvila o možnostech, které člověk měl, které měla 

ona nebo které by bývala měla nebo zkrátka bohužel neměla. Když se zarazila, 

dolila jsem jí. Někde jsem si přečetla, že by člověk měl alkoholiky konfrontovat, 

přimět je pít a přitom je sledovat a zahanbovat a nakonec je tím přinutit přestat. 

Jenomže já si to tehdy doopravdy nemyslela,  napadlo mě to teprve o hodně 

později, vlastně až v poslední době, kvůli opožděnému pocitu viny.  

Tyhle večery, nevyhnutelně přecházející v noci, večery,  kterých jsem si navykla 

vypínat plyn a zapnout ho až ráno, kdy někdo s naříkáním ležel v koutě, 

představovaly mezi námi dvěma vážnou. Během dlouhých minut mlčení nikdo 

nerozsvítil, protože každé slovo bylo třeba zvážit, protože jsem viděla, jak se 

přikrádají myšlenky, za máminým ustaraným čelem, za jejím stínem, který se 

rýsoval na pozadí slabě osvětleného okna. Objížděla jsem prsty rýhy v desce 

stolu, i když si nepamatuju, jestli ten, kdo je udělal, tehdy už byl nebo už zase 

nebyl nebo jestli nesedával u jiného stolu, v jiném městě. Po stropě občas 

přeběhl stín, když naší ulicí projelo auto. Máma uměla být zamlklá, když člověk 

kladl ty špatné, ty správné otázky, a já sledovala, jak si za čelem rovná 

informace, řadí je do dvojstupu jako děti ve školce. Slyšela jsem to ticho díky 

zvuku nalévání, bouchnutí sklenice o stůl, rundu za rundou méně a méně 

koordinované, šumění vodovodu ve zdi, tupé škubnutí, s nímž se zapínal a 

vypínal plynový bojler, zvukům televize ze sousedních bytů, krokům na 

schodech, co se blížily a zase vzdalovaly, cinkotu klíčů, klapnutí dveří. Věděla 



jsem, že jí nesmím skákat do řeči, pokud se chci dostat k tomu podstatnému, 

jenže zároveň jsem nevěděla, co je podstatné, doufala jsem ale, že na to jedné 

noci přijdu. Časem jsme byly tak sehrané, že jsem šla okamžitě do kuchyně, jen 

co se vrátila domů, mlčky jsem vzala ze skříňky nad dřezem dvě sklenice a 

nalila kořalku až po okraj. Když jsem poprvé nalila i sobě, podívala se na mě 

napůl pobaveně, napůl uznale, a zeptala se: Máš zítra školu?  

Až třetí hodinu, odpověděla jsem, nejspíš to byla lež, ale už dávno jsem to 

s přítomností na vyučování nebrala tak vážně. Mámin podpis jsem dovedla 

k dokonalosti, její rozmáchlé, agresivní písmo, jaké by učitel na gymnáziu 

nejspíš od herečky čekal, dvě velká M jako Margarethe a Mayerová, za nimi 

v obou případech vlnka, která písmena jen naznačovala. Obvykle jsem používala 

slovo indisponovaná, zdálo se mi vhodné, protože ho jednou použila na 

opravdické omluvence a připadalo mi, že zní dostatečně staromódně,  navíc by 

jakékoli další otázky znamenaly indiskrétnost, což si tělocvikář v letech nemohl 

vůči pubertálním děvčatům s hysterickými divadelními matkami dovolit. 

Vypočítala jsem si, kolik hodin můžu maximálně chybět, abych ještě prošla, 

nechala jsem si rezervu pro případ skutečné nemoci a nechodila jsem na žádný 

předmět častěji, než bylo bezpodmínečně nutné.  

Když se rozbrečela, vyhrála jsem. Máma podle mě brečela často a bezdůvodně, 

a já tam seděla, víc fascinovaná než dojatá, a taky trochu hrdá, že mám nad ní 

moc, jak mi připadalo. V takových chvílích jsem měla její veškerou pozornost, a 

tak jsem byla krutá. Občas jsem zaječela, práskla dveřmi nebo jsem se zamkla 

v koupelně. Pokud si pamatuju, jako malá jsem brečela jenom jednou, když 

máma zabila Romea a Julii. 

 

4.  

Večer v kuchyni rozemnul Falk mezi prsty zrníčka pepře, na okraji dřezu 

rozdrtil dlaněmi stroužky česneku, oběma rukama energicky zatřásl nad 

sporákem litinovou pánví; samozřejmost, s níž se zorientoval v cizí kuchyni, mě 

dráždila. Domem se táhla podivně živá vůně pečeného masa a mezi jedlemi 

v zahradě problikávalo teplé načervenalé světlo, zřejmě naprosto ohromující 

západ slunce, který odsud nebyl vidět. Falk se u sporáku choval autoritativně, 

nepřipustil, abych mu pomohla, nesměla jsem ani nakrájet cibuli a byla jsem za 

to vděčná, obličej, který mi připadal horký a těžký, jsem si položila na chladivou 

desku stolu a sledovala jsem ho. Když se člověk díval, jak Falk vaří, napadlo ho, 

že bude dobrý v posteli. Ta jeho preciznost, pozornost věnovaná každé přísadě. 

Na druhou stranu patřil k lidem, které jsem si při sexu nedokázala představit, 

možná za to mohlo jeho povolání, jeho vztah k tělům. On sám tělo neměl, nebo 

rozhodně ne takové, které by se čímkoli dralo do popředí. Všechno na něm bylo 

moc velké a moc tenké. Byla otázka, jestli sex vůbec má. Co jsem se k němu 

před třemi lety nastěhovala, zůstal přes noc pryč jen párkrát a já se neptala. 

Hovorům o takových věcech jsme se vyhýbali.  



Falk navršil opečené brambory na velké talíře s vybledlým cibulovým vzorem, 

jedli jsme mlčky. Když dojedl, položil příbor na okraj talíře, opřel se v židli, 

povzdechl si, zastrčil si dlaně do podpaží, znala jsem ta gesta nazpaměť. Vstal, 

uklidil talíře, uvařil čaj, protože v domě nenašel kafe, jak mi vysvětlil, skoro 

omluvně, jako kdyby tohle byl jeho dům a já jeho host, já zatím zůstala sedět a 

dívala jsem se, jak se v zahradě stmívá, červené světlo pomalu mizelo za 

jedlemi. Dívala jsem se, jak Falk klade na sebe dva lístky, sype na ně tabák, na 

tabák drobí trávu, pomalu olízne lepící proužek, pečlivě uhladí papír, poklepe 

stranou s flitrem o stůl, i tyhle pohyby jsem znala zpaměti. Podávali jsme si 

jointa, Falk se přitom vždycky dotýkal mojí ruky o trochu déle, než bylo nutné, 

vtáhla jsem kouř až do plic a rozkašlala jsem se. Čaj byl černý a trochu moc 

silný, Falk ho měl takhle rád; držela jsem hrnek v obou dlaních a foukala na 

hladinu kroužky. Falk si strčil jointa do koutku úst, řekl zůstaň tak, vstal a došel 

si pro foťák.  

Falku, řekla jsem. Proč mě v jednom kuse fotíš?  

Protože seš tak krásná, řekl Falk a vyfoukl ke mně kouř, to chceš přece slyšet. 

Držel foťák v náručí jako miminko, krásnou starou zrcadlovku, sběratelský 

kousek. Studoval fotografii na vysoké a možná to mohl na umělecká scéně 

někam dotáhnout, kdyby mu absolutně nechyběla ctižádost. Jednou mi ukázal, 

co nafotil během studia, později se od těch fotek v návalu pseudoprofesionální 

nevěrohodné ješitnosti distancoval: znepokojivé černobílé obrázky s okázalými 

názvy, všechny trochu pochmurné a strašidelné, krajiny, ale taky akty, série 

krásných žen-vampů, vyptávala jsem se ho na ně, se zvědavostí, která mu 

lichotila, považoval ji za žárlivost, a přesto nebo právě proto mi neodpověděl. 

Po škole potřeboval peníze, napůl z legrace se ucházel o místo, aby potěšil 

referentku na úřadu práce; prostě se to tak vyvrbilo, řekl, a teď už deset let 

fotografoval mrtvoly na prosektuře. Ze začátku jsem mu kladla všechny ty 

trapné otázky, se zhnusenou fascinací, chtěla jsem znovu a znovu slyšet, jaké to 

je, když vás celý den obklopuje smrt, jestli někdy při práci zvrací, jestli se mu 

v noci zdá o mrtvých. Jestli vůbec dokáže mít sex, chodit na záchod, dívat se na 

svoje nahé tělo v zrcadle, aniž by myslel na to, jak vypadá zevnitř. Falk mi 

odpovídal mile, trpělivě a střízlivě, jak bylo jeho zvykem, větami, které si kdysi 

pro tuhle opakovanou situaci osvojil: že si zvykl, že se snaží vidět vždycky 

jenom výřez, ne celé tělo, že o tom nepřemýšlí. Ta jeho absence ctižádosti 

v sobě měla něco uklidňujícího a vlastně se k němu hodila. Bylo na něm něco 

temného. Nemůžu si pomoct, ale radost ze života vypadá jinak, prohlásila 

máma. Zrovna moje máma, když u nás byla poprvé a naposled na návštěvě. Od 

té doby byla přesvědčená, že spolu chodíme a nic na světě ji z toho nemohlo 

vyvést, každopádně ne já, proč bych taky měla, nehrálo to roli, a že bych se za 

něj styděla, to zase ne. Falk uvařil, coq au vin, kohouta marinoval dva dny, 

několikrát jsem řekla, že to není nutné, ale on trval na svém. Máma o tom ještě 

dlouho mluvila. Hodně jsme toho vypili a máma se bavila, Falk byl suverénní 

hostitel, patřil k lidem, v jejichž přítomnosti jsem se cítila blbě, i když se o to 



vůbec nesnažili. Byl zdvořilý a pozorný způsobem, který ve mně budil 

agresivitu. Nikomu neskákal do řeči, nikdy se příliš hlasitě nesmál vlastním 

vtipům, nad hloupými vtípky ostatních se shovívavě usmíval. Když jsme se 

vrátila ze  záchodu, panovalo v místnosti významné ticho, jako by v mé 

nepřítomnosti někdo něco řekl nebo udělal. Falk seděl u stolu pod oknem a 

máma seděla naproti a tvářila se smířlivě, skoro šťastně, jako kdyby Falk zrovna 

požádal o mou ruku, anebo o její. Falk soustředěně pohupoval v ruce prázdným 

šálkem, usmíval se do sedliny na dně, možná se usmíval něčemu, co někdo řekl, 

a mě obestřel pocit, že spolu něco sdílejí, něco, z čeho jsem vyloučená.  

 

V noci se skoro neochladilo a my seděli na terase domu, který mámě nepatřil, 

takže teď nepatřil ani mně, což byla obrovská úleva. Nad námi hvězdný nebe, 

takhle ho člověk ve městě nevidí. Falk se unaveně usmál, když jsem našla Velký 

vůz, jediné souhvězdí, které umím pojmenovat, a hned jsem se tím samozřejmě 

pochlubila, jako malé dítě. Ze tmy se ozývalo neustálé stejnoměrné cvrčení. 

Vyrabovali jsme spíž a se zodpovědnou vážností jsme vypili všechno, co jsme 

našli: červené víno a vaječný koňak, aperol a zbytek ginu, mlčky jsme si 

podávali láhve, kdyby bylo na Falkovi, beztak by se na světě mluvilo míň. 

Pročesával si prsty kudrny, začínaly mu šednout – občas si dělal legraci, že je to 

od té doby, co mě zná, ale možná měl pravdu –, pořád si je odhrnoval z čela, 

jako kdyby si musel na hlavě za každou cenu udělat pořádek, těma velkýma, 

jemnýma rukama, ruce pianisty, řekla jsem mu jednou a jemu se to líbilo, i když 

vůbec neuměl hrát. Falk vypadal chlapecky a pak zase staře, bezvěkost pod 

čarou. Z košile mu stoupaly poslední zbytky smažené cibule. Točila se mi hlavy, 

konečně jsem byla opilá, jazyk jsem po víně měla drsný a popraskaný. Dívala 

jsem se na Falka a připadal mi svým způsobem krásný, zpocené vlasy, rty 

modročervené od vína. Napadlo mě, že ho políbím, ale byla jsem si jistá, že by 

si to špatně vysvětlil. Zavřela jsem oči a poslouchala cvrčky. Přepadla mě 

drobná idiotská touha po novém, úplně jiném životě. Tady, v téhle vesnici, 

v ulici pojmenované podle ptáka, v domě, co nepatří mně, ale bance. Možnost 

takhle žít. Rozhodla jsem se, že to neudělám? Nic z toho, co jsem měla, 

nevyvstalo až dosud z nějaké vnitřní logiky, z nezbytnosti, ale daleko spíš 

z nepřítomnosti jakýchkoli nezbytností. Nedokázala jsem si vybavit žádná 

rozhodnutí. Poslední roky minuly v jakémsi ochrnutí, směsici strachu a 

netrpělivosti, a čekání na opravdový život už vystřídalo neblahé tušení, že je to 

asi vážně tohle. Zřejmě jsem se mimoděk zasmála nahlas; Falk se na mě 

podíval, jako se koukáte na nemocného, v očích měl tu arogantní, shovívavou 

lítost. Najednou jsem na něj dostala nesmyslný vztek, že si tu sedí, nalévá si 

víno do baňaté sklenky a zatímco si přikládám ke rtům láhev, vrhá na mě lehce 

káravý pohled. Na jeho vstřícnost a ochotu a že pořád dělá věci, za které bych 

mu měla být vděčná. Ne že bych nebyla.  

Řekla jsem Falku, chceš vědět, na co jsem právě myslela?, a on řekl ne, to teda 

fakt nechci, ani náhodou, a já měla hroznou chuť mu ublížit. V rozteklém vosku 



ze svíčky před námi chcípal komár. Řekla jsem do ticha, kdyby ses chtěl zabít,  

jak bys to udělal?  

Jedem, odpověděl Falk, vážně a bez zaváhání.  

Jed je spíš pro ženský, řekla jsem, opravdoví chlapi se střílej.  

V místech, jako je tohle, prohlásil Falk a sebral mi flašku, se lidi věšej na půdě. 

V místech, jako je tohle, řekla jsem vzdorovitě, si lidi sednou do auta a napálej 

to do nejbližšího stromu.  

Falk se rozkašlal a utřel si víno z koutků úst.  

Ty tvoje teorie, řekl.  

Věděla jsem, jak to myslí. Falk byl s věcmi smířený. Nevěřil na sebevraždu, 

věřil na nehody, každý den měl nějakou na stole.  

V Německu přijde při autonehodách ročně o život 3500 lidí, deklamoval tónem 

moderátora zpráv. Jako kdyby to něco dokazovalo. Museli ji pitvat. Někdo dělal 

s máminým tělem věci, který jsme si nechtěla představovat a Falk o nich 

nemluvil. Pitva je prý běžná, když někdo neumře přirozenou smrtí. Chtěla jsem 

vědět, co s ní dělali, i když přibližnou představu jsem měla. Chtěla jsem to slyšet 

od Falka, do všech podrobností. Jestli je pravda, co jsem četla: že nakonec hodí 

mozek se všemi ostatními orgány do břišní dutiny, tělo zase zašijí a hlava 

zůstane prázdná. Chtěla jsem Falka mučit a dívat se něj, aby mi chvílemi 

připadal hezký, s těma rukama klavíristy, příliš dlouhým a příliš hubeným tělem 

a hořkostí, za kterou jsem snad mohla já.  

Možná plyn, řekla jsem, a pomyslela na máminu hlavu v troubě.  

Plyn má hrozně negativní konotaci, namítl Falk.  

Jo tak, řekla jsem. A která forma sebevraždy má prosím pěkně pozitivní 

konotaci?  

Falk potěžkal sklenici, zhluboka se napil a se slavnostním výrazem prohlásil: 

Vrhnout se na meč, srdcem napřed.  

Myslela jsem na tenkrát, na mámu u nás v kuchyni, tak ráda bych se ho zeptala, 

co to bylo, ta chvíle, ale nejspíš si to nepamatoval nebo by předstíral, že si to 

nepamatuje a já bych mu nevěřila.  

 

Někdy v noci se Falk rozbrečel. Brečel dospěle, tiše a bez zoufalství. Venku už 

začínalo svítat, cvrčci skončili a začali ptáci. Leželi jsme vedle sebe na mámině 

posteli, Falk se nenabídl, že přespí na gauči, svlékl se do spodků a lehl si vedle 

mě, stočený do klubíčka jako dítě. Přítomnost jeho těla, bledého, chlupatého a 

tak hubeného, že bylo vidět, jak mu buší srdce, byla chlácholivá a znepokojivá 

zároveň. Jeho dech, vůně čerstvě osprchovaného muže, nesnesitelně živá vůně. 

Jeho pláč, který mi měl ukázat, že zodpovídám za neštěstí v jeho životě. 

Vědomí, že se neodvrátil, že je otočený ke mně, dlaň neohrabaně položenou na 

mých zádech. Mohla jsem se s ním vyspat, tady, v posteli mojí mrtvé mámy, 

mohla bych to udělat a bylo by to absurdní; ne že bych chtěla, byla to jenom 

možnost a mně bylo určitým destruktivním způsobem všechno jedno. Jenomže 

Falk by se se mnou nevyspal, Falk měl svoje zásady, všechno u něj muselo mít 



nějaký význam, apoštol morálky od boha. Civěla jsem na obrázek nad postelí. 

Jak je to vlastně absurdní, myslela jsem si, žít, zatímco jiní jsou mrtví. Cítila 

jsem tlak na hrudi, cizí, ochromující pocit. Vstala jsem a potmě šátrala dolů po 

schodech. Nemohla jsem ležet v té posteli, vedle Falka, který tam byl a usnul 

jakoby nic. Nejradši bych okamžitě  nastoupila do auta a odjela zpátky do 

Hamburku, nemohla jsem v tom domě dýchat.  

Kuchyňským oknem dovnitř dopadalo namodralé měsíční světlo a kreslilo na 

stole siluetu okenního rámu. Napila jsem se studeného čaje a přitiskla tvář ke 

studenému sklu. Zahrada za ním přestala existovat. Člověk si nemohl být jistý, 

že ráno nebude všechno pryč. To je právě zvláštní, napadlo mě, že druhý den je 

vždycky všechno, kde bylo, nedokázala jsem nad tím přestat žasnout.  

Najednou jsem ze tmy uslyšela zvuk a otevřela jsem dveře; na terase seděla 

rozježená kočka. Na rohožku položila dárek, čerstvě uloveného ptáčka.  
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