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VOLIÉRA 

Autor: Nikola Valová 

 

Kdybych byla věřící, bylo by všechno jednodušší. Vyslovila bych své hříchy a slova by 

zanikla v šeru kostela, jako se kouř z vonné tyčinky rozmělní ve vzduchu, až nezbyde nic než 

smrdutá vzpomínka. A řekla bych to, co by chtěli slyšet, a bylo by mi odpouštěno. A Bůh by 

mě vzal k sobě blíž. Konečně. A možná bych tomu i věřila, ale spíš ne. Spíš bych se dál 

užírala a Bůh by zůstal pořád tak kurevsky daleko. 

 Jenomže já věřící nejsem, a tak skloním hlavu ještě níž a v šeru mrtvé ulice projdu 

kolem kostela jakoby nic. Ty jednou přijdeš do pekla, řekla mi a rty se pohnuly jen tak lehce, 

symbolicky. 

 Odložila jsem svetr a šla si udělat kafe. Byla neděle. Ne, já nemám kafe ráda. Proč ho 

teda piju? A proč ty se pořád tak blbě ptáš? Nechápavý pohled. Nevěděla, co na to říct. A tak 

jsme zase jednou mlčely a jediný, kdo se odvážil to ticho prolomit, byla varná konvice. 

 Ráno. Nedělní ráno. To ráno, při kterém máte pocit, že dnešek už vážně nepřežijete. 

Hrozně mě bolela hlava. Ani nevím, kdy to skončilo. Možná až za svítání. Ovšem pro mě to 

skončilo dvanáctým panákem. Víc už ani ťuk. Káva voněla tak pronikavě, až se mi zvedal 

žaludek. Dívala jsem se ven a šeď za oknem se pomalu začala rozpouštět. Černý lógr mi 

zasvinil ústa, až jsem se nakonec rozkašlala. Letmý úsměv. Takové to zadostiučinění. 

Nevšímala jsem si jí. Bylo mi zle. I první ranní paprsky slunce byly můj nepřítel. I ony dělaly 

tu neděli hnusnější.  

 Dívala jsem se na střechy a komíny ostatních domů naskládaných na jedné hromadě. 

Smog se kolem nich obtáčel a holubi se koupali v tom prašném zápachu a nadšeně máchali 

křídly. Pár jich vzlétlo, aby se usadilo jinde. Jednou jsem měla domácího holuba. Nebo to 

nebyl holub, ale nějaký jiný pták. Co já vím. Chcípnul. Jednoho dne prostě ležel na dně 

voliéry a v malých lesklých tečkách místo očí už nebylo nic. Vlezla jsem si za ním do té 

voliéry. Štítila jsem se ho, byla to přeci mrtvola. Byla jsem přesvědčená, že mě bude chodit 

strašit do snů. Krčila jsem se v rohu voliéry tak, abych na něj nedosáhla, a zírala na jeho 

tělíčko celé hodiny. Pak přišla máma a vytáhla mě ven.  

 Nechci se zase hádat, zaslechla jsem. Stočila jsem pohled k ní a poznala, že na mě už 

nějakou chvíli mluví. Tak nic neříkej. Když nebudeš nic říkat, nemůžeme se pohádat. V očích 

se jí zaleskly slzy a výčitka. Jsi sprostá, cítila jsem z její tváře. 

 Tu voliéru jsme vyčistily a daly na půdu. Problém byl v tom, že já v ní zůstala. 

Nikdy jsem se nedostala ven, a tak jsem teď byla zavřená ve voliéře a ještě k tomu na půdě. 
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Od té doby to prostě nějak nešlo. Nešlo mi žít. Máma na mě byla pořád naštvaná, lomcovala 

mým malým tělem a mlátila do něj, jako by si chtěla vymlátit dceru zpět. Ale nikdy jí 

nenapadlo podívat se na půdu. Vlastně to asi byla všechno její vina. Neměla mi pořizovat toho 

ptáka a neměla mi pořizovat voliéru. Já jsem ptáka nechtěla. Chtěla jsem želvu. 

 

Sakra, ty jsi ale kus ženský! Slyšela jsem promluvit jeho dlaň, která mi právě plácla přes 

hýždě. Vím. Měla jsem se otočit a dát mu přes hubu. Dát mu jasně najevo, že tohle si tedy 

nenechám líbit. Nejsem kus masa. Každá slušná dívka by to takhle udělala. A já? Jsem slušná 

dívka? 

 Když si zapnul poklopec, obdivně na mě pohlédl. Tohle nečekal. Čekal tu facku. 

Čekal první plaché pohledy, nesmělé seznámení a pomalu se rozjíždějící flirtování. Čekal, že 

na baru nechá minimálně dva tácy, než budu dostatečně povolná. Čekal, že bude muset 

nejdříve rozebrat Dostojevského a zamyslet se nad tím, jestli se dnešní Rusko od totáče nějak 

změnilo. Tohle vždycky zabere. Holky to mají rády, trochu intelektu a tak.  

 Ale já to takhle nechtěla. Chtěla jsem to přesně jako on – bez Dostojevského, rychle 

a naprosto anonymně. Byli jsme si víc podobní, než mohl tušit. Ale to jsem mu říct nemohla. 

Nemohla jsem mu přiznat, že já mívám pocit, že se stejně jako on ráno budím se ztopořeným 

klackem mezi nohama. A tak to skončilo. Víckrát jsme se neviděli. Splynul v baru, stejně jako 

já splynula ve vodce. 

 Poznala to. Vždycky to pozná, jde to ze mě cítit, to mužské semeno. Řekla, že by bylo 

lepší, kdyby mě nikdy nepoznala. Bylo mi jí líto. Ale ne, teď lžu. Já nikoho nelituju. Ani sebe. 

Ani své matky, která nakonec své starosti barvitě popsala projíždějícímu vlaku. Ale měla jsem 

pro ni pochopení, to jo. Neměla to lehké. Otec i matka, oba ocejchovaní křížem jako dobytek 

na porážku. Řvali na ni, že není normální a že přijde do pekla. A ona cítila neskutečnou tíhu 

a potřebu být jako ostatní. Ale neodkázala to. A tak tu vinu svalovala alespoň na mě. A byla 

čím dál nešťastnější. Asi už dlouho nebyla u zpovědi, nebo co. Co já vím, jak to mají světci. 

Já to mám jinak. Někdo hledá pravdu v mytologii, jiný na dně sklenky. A všichni nakonec 

víme o životě úplně stejné hovno. 

 Jednou jsem jí řekla o voliéře. Nevím, proč jsem to udělala. Nikomu o tom neříkám. 

Upřela na mě doširoka rozevřené oči a snažila se vyčíst ještě něco víc. Nechápu to, řekla 

potom. To tě jako máma zavírala do ptačí klece? A co jako, že v ní pořád jsi? Usmála jsem se. 

Když ti někdo řekne, ať mu políbíš prdel, tak ty mu taky hnedka nestáhneš kalhoty a nevrazíš 

hubana. Urazila se. Znovu jsem si uvědomila, jak moc ji mám ráda. Tu její naivitu 

a jednoduchost. Nemohla by pochopit, že ta klec není ze železa. Jen tenhle pitomý svět. A já, 
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kdykoliv se pokusím vzlétnout, zpřerážím se o jednu z těch posraných konvencí. Od té doby 

už jsem o voliéře nikomu neřekla. Stejně by to nepochopil a ani by ho to nezajímalo. Já se 

taky nezajímám o voliéry druhých lidí. Prý jsem sobec. Vážně? Proč bych měla předstírat 

zájem o něco, co stejně nikdy nemůžu pochopit.  

 Hned první noc se mě zeptala, jestli jsem už někdy spala s jinou holkou. Ano. Zvedla 

se na loktech a zlostně na mě pohlédla. Položí mi otázku, ale pravdu slyšet nechce. Když jí 

zalžu, neuvěří mi a až do konce mě bude provrtávat zkoumavým pohledem. Tak co ode mě 

chce?  

A s kolika? Zeptala se, když měla pocit, že její zlostný pohled trval dostatečně dlouho.  

Nevím.  

Teď mi lžeš.  

A ty? S kolika jsi to přede mnou dělala ty?  

Jenom s jednou! Ten hrdý tón. Pocit, že je tím pádem lepší než já.  

Tak já asi taky jenom s jednou. 

Teď mi lžeš. Mohla odejít. Nebránila jsem jí. Ale ona si lehla zpět. A zůstala několik dalších 

let. 

 Přemýšlela jsem, jestli bych to jako muž měla jednodušší. Myslím, kdybych měla 

i tělo muže. Ale asi ne. Z jednoho prostého důvodu. Nemám ráda Dostojevského. Ten pocit, 

že bych se s ním musela vytasit vždycky, když bych chtěla mít sex. Musela bych mít pořádně 

načteno. Musela bych rozpoznat, kdy projevit zájem a kdy naopak předstírat nezájem. Musela 

bych se držet na koni a dělat ramena ve chvíli, kdy bych byla úplně v prdeli. Jenže na druhou 

stranu by to všechno bylo legitimní. A ona by neměla pocit, že se pod jejíma nohama rozevírá 

chřtán pekelný. Byly bychom předpisově normální. 

 

Řekla jsem, ať jde tentokrát do baru se mnou. Nechtěla. Stála a koukala na mě. Nehybně, 

skoro bez dechu. Měla jsem pocit, že mě zkouší. Teď, nebo nikdy. Hop, nebo trop. Pokrčila 

jsem rameny a odešla jsem. Zkoušky nemám ráda. 

 Bylo to zase takové nijaké. Tam za pódiem. A potom ještě v zákulisí v šatně. Než vzal 

svou kytaru a šel zahrát to své melancholické blues, poplácal se po rameni. Asi na to byl 

pyšný. Nevím na co. Asi mu to připadalo správně dekadentní. Nová píseň. Ta se bude líbit. 

Možná to bylo dobrý. Já nevím, mně to nestačilo. Pořád to bylo takové nijaké. Jako když 

pijete a máte pořád žízeň. Chytáte paniku, vždyť za chvíli umřete žízní! Kdo by mi vyčítal, že 

střídám sklenky a hledám tu, která mě konečně napojí. Dorazila jsem panáka a odešla jsem.  
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 Nebyla doma. Nebylo mi to jedno, ale ani jsem se o ni nestarala. Zapálila jsem si 

cigaretu. Věděla jsem, že nemá ten zápach ráda. Okno jsem neotevřela. Všude ticho. Takové, 

ve kterém slyšíte svoje srdce stejně zřetelně jako tikot hodin. Takové ticho, které se za vámi 

zhmotňuje do obludných postav a nutí vás neustále se ohlížet. Ticho, co se vám přisaje na 

mozek a naučí vás samomluvě. Škrtla jsem sirkou. Ostrý zvuk projel vzduchem jako střela. 

Přímý zásah. Oheň se přilepil na kostku cukru a jeho plameny ji začaly nemilosrdně olizovat. 

Pár kapek její krve proteklo skrz lžíci. Sledovala jsem to namodralé světlo. Pak jen chvíli 

míchat, dokud modrá nepřejde v oranžovou. Na ex. Po hrdle se mi rozteklo příjemné teplo. 

Moje chvíle kdy znovu věřím na víly. 

 Šla jsem před dům sednout si na schody. Noc už byla chladná. Třásla jsem se a přitom 

mi bylo vedro. Ulice zela prázdnotou, jen vítr si lehce pohrával s ledabyle přichyceným 

plakátem. Kouřila jsem a hrála hru sama se sebou. Sledovala jsem roh ulice a počítala vteřiny. 

Vsázela jsem se, kdy se zpoza rohu někdo vynoří. Hloupá hra. Nikdo se nevynořil. 

 Jednou mi řekla, že nevím, co chci. Já jsem to věděla. Problém byl, že ona chtěla něco 

jiného. Řekla, že jsem zbabělá. Stydím se si přiznat, kdo jsem. A se těm druhým snažím 

namluvit, že jsem někdo jiný. Byla to pravda? Možná přesně tohle chtěla tehdy slyšet. Měla 

jsem jí říct, že jsem ztracená a potřebuju zachránit, pak by tu zřejmě byla. Ale já neumím lhát. 

Pravdou je, že vím přesně, co chci. To, co mám. Takhle mě to prostě baví. Já jsem si to už 

přiznala. Ona ještě ne. 

 Za popelnicí se začaly rvát dvě kočky. Jejich jekot přecházel v pláč nemluvňat a zase 

sílil. Nakonec utekly. Jenom ten jeden plakát se pořád houpal na všechny strany. K čertu 

s ním! Vstala jsem a šla ho strhnout. Zadupala jsem ho do země a vrátila se na místo. Seděla 

jsem tam a čekala, že se něco změní. Něco, co osudově převrátí můj život. Jen tak samo od 

sebe. A já pro tu změnu konečně nebudu muset udělat vůbec nic. Čekala jsem do svítání. Nic 

se nezměnilo.  

 Nepřišla. 

 

Zase ti stejní lidé. Velké město, které se před vámi den za dnem zmenšuje. Zase nový den. 

Takový ten den, který určitě nepřežijete. Bylo mi zle. Byla neděle, konec září. Teplo, slunce si 

naposledy zahrálo na pána. Rodiny si vyšly na procházku. Idyla, pes, mrně na tříkolce, pár 

ruku v ruce. Proplétala jsem se mezi nimi, ruce v kapsách, hlavu schovanou v kapuci šedé 

mikiny. Snažila jsem se nemít s nimi nic společného. Jediný pohled.  

 Pavučina ve větru. Sladké úsměvy. Voňavý vzduch. Medový sluneční svit. Znáte to. 

Bylo babí léto a všechno bylo tak protivně dokonalé! 


