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„Aj vy s Donom máte dnes prvé rande?“
„Správne, Rosie.“
„Ako sa vám pozdával dotazník?“
Bianca na mňa rýchlo pozrela, potom sa obrátila späť k Rosie. 

„Je úžasný. Väčšina mužov chce rozprávať len o sebe. Bolo to také 
príjemné, že sa niekto zaujímal o mňa.“

„Vidím, že to na vás urobilo dojem,“ povedala Rosie.
„A navyše aj tancuje,“ pokračovala Bianca. „Nemohla som 

uveriť svojmu šťastiu. No viete, ako sa hovorí: Čím tvrdšie na sebe 
pracuješ, tým budeš šťastnejší.“ 

Rosie zdvihla pohár so šampanským a  Stefan sa ma spýtal: 
„Ako dlho tancujete, Don? Už ste vyhrali nejaké súťaže?“

Pred odpoveďou ma zachránil príchod dekanky. Mala na sebe 
ružové šaty s bohato nariasenou spodnou časťou a sprevádzala ju 
žena približne v rovnakom veku. Na sebe mala bežný mužský sláv-
nostný odev pozostávajúci z čierneho obleku a motýlika. Reakcie 
prítomných boli podobné ako pri mojom vstupe, iba bez priateľ-
ských pozdravov na konci.

„Ach bože,“ povedala Bianca. Nemal som o  dekanke príliš 
dobrú mienku, ale táto poznámka ma uviedla do rozpakov.

„Máte problém s lesbičkami?“ spýtala sa Rosie trochu útočne.
„Vôbec nie,“ odvetila Bianca. „Skôr mám problém s ich štýlom 

obliekania.“
„Potom si s Donom užijete kopu zábavy,“ povedala Rosie.
„Myslím, že Don vyzerá báječne,“ povedala Bianca. „Člo- 

vek musí byť originálny, aby sa obliekol inak ako väčšina. Sláv-
nostný oblek alebo obyčajné sako si môže dať hocikto. Nemyslí- 
te, Don?“

Prikývol som na znak súhlasu. Bianca prejavovala presne tie 
vlastnosti, ktoré som hľadal. Pocítil som veľkú nádej, že z nej bude 
perfektná partnerka. No z neznámych príčin sa moje inštinkty bú-
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rili. Možno ma škrelo pravidlo o zákaze používania alkoholu. Mo-
ja potlačovaná závislosť od alkoholu spôsobila, že moje podvedo-
mie vyslalo signál, aby som odmietol niekoho, kto mi bráni piť. 
Musím to nejako prekonať.

Keď sme dojedli predjedlo, kapela zahrala niekoľko hlas- 
ných akordov. Stefan prešiel k hudobníkom a vzal si od speváka 
mikrofón.

„Dobrý večer všetkým,“ povedal. „Myslím, že by ste mali ve-
dieť, že dnes večer máme medzi sebou bývalú finalistku národ-
ných majstrovstiev v spoločenskom tanci. Možno ste ju videli v te-
levízii. Bianca Riverová. Dajme Biance a  jej partnerovi Donovi 
priestor, aby nám ukázali, čo vedia.“

Nečakal som, že moje prvé tanečné vystúpenie bude takéto ve-
rejné, ale na druhej strane sme mali výhodu, že sme sa nemuse- 
li s nikým tlačiť na parkete. Už som prednášal aj pred väčším pub-
likom a  v  bojových umeniach som zápasil pred očami veľkého  
počtu divákov. Nemal som dôvod byť nervózny. Spolu s Biancou 
sme vstúpili na tanečný parket.

Chytil som ju do štandardného džajvového držania, ktoré  
som si natrénoval s  kostrou, a  okamžite som si uvedomil ne- 
príjemný pocit hraničiaci s  odporom, ktorý mám zakaždým,  
keď sa musím dôverne dotýkať iného človeka. Duševne som sa  
na to pripravil, no vyskytol sa vážnejší problém. Netrénoval som 
s hudbou. Som presvedčený, že som presne urobil potrebné kro- 
ky, ale nie v  požadovanej rýchlosti a  nie celkom do rytmu. 
Okamžite sme sa začali o  seba potkýnať a  celkový dojem bola 
katastrofa. Bianca sa ma snažila viesť, žiaľ, nemal som skúsenosti 
so živou partnerkou, a už vôbec nie s takou, ktorá by ma chcela 
usmerňovať.

Ľudia sa začali smiať. Často bývam vďačným terčom posmechu, 
a kým ma Bianca ťahala preč, očami som prebehol divákov, aby 
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som videl, kto sa nesmeje. Úžasný spôsob, ako môžete identifikovať 
priateľov. Dnes boli mojimi priateľmi Gene a Rosie a prekvapujúco 
aj dekanka s priateľkou. Stefan rozhodne nie.

Bolo treba podniknúť niečo na záchranu situácie. Pri štúdiu 
tanca som si všimol niekoľko veľmi špecifických figúr, ktoré som 
nemal v úmysle použiť, ale zapamätal som si ich, lebo boli zaují-
mavé. Mali tú výhodu, že neboli veľmi závislé od synchronizácie 
s hudbou ani od telesného kontaktu. Nastal čas použiť ich. 

Predviedol som bežiaceho muža, dojenie kravy a imitáciu ry-
bolovu, priťahujúc k sebe Biancu ako na navijaku, hoci sa nehýba-
la očakávaným smerom. Fakticky sa nehýbala vôbec. Napokon 
som sa pokúsil o  figúru vyžadujúcu si telesný kontakt, ktorá sa 
tradične používa na veľkolepý záver a pri ktorej muž zvrtne ženu 
z  jednej strany na druhú, prehodí si ju cez chrbát a následne ju 
vytiahne pomedzi svoje nohy. Nanešťastie si to vyžaduje spoluprá-
cu partnerky, najmä vtedy, ak je ťažšia ako kostra. Bianca mi ne- 
poskytla nijakú pomoc a výsledok bol ten, že to vyzeralo, akoby 
som ju napadol. Na rozdiel od aikida však nácvik tanca nezahŕňa 
nacvičovanie bezpečného pádu. Bianca sa zosypala na zem. Chcel 
som jej pomôcť vstať, no ignorovala moju ruku a radšej sa hneď 
pobrala na toaletu, očividne sa nezranila.

Vrátil som sa k stolu a sadol som si na svoje miesto. Stefan sa 
ešte stále smial.

„Ty sviniar,“ povedala mu Rosie.
Gene povedal čosi Rosie, zrejme aby zabránil nevhodnej hád-

ke na verejnosti, a zdalo sa, že sa upokojila. 
Bianca sa vrátila na svoje miesto, no iba preto, aby si vzala 

kabelku.
„Problém bol v zosynchronizovaní,“ pokúsil som sa jej pove-

dať. „Metronóm v mojej hlave nie je nastavený na rovnakú frek-
venciu ako kapela.“
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Bianca sa odvrátila, ale Rosie bola ochotná vypočuť si moje 
vysvetlenie do konca. „Počas prípravy som vypol zvuk, aby som sa 
mohol sústrediť na nácvik krokov.“

Rosie neodpovedala a počul som Biancu, ako hovorí Stefanovi: 
„Občas sa to stáva. Dnes sa mi to nestalo prvý raz, ale horšie to už 
ani nemohlo byť. Muži väčšinou tvrdia, že vedia tancovať...“ Po-
brala sa k východu a ani sa so mnou nerozlúčila. Gene sa pobral za 
ňou a zahradil jej cestu.

Využil som príležitosť, obrátil som svoj pohár a nalial som si 
víno. Bolo to nekvalitné Gordo Blanco s veľkým množstvom zvyš- 
kového cukru. Vypil som pohár a nalial som si ďalší. Rosie vstala 
od stola a šla rovno ku kapele. Niečo povedala spevákovi a potom 
bubeníkovi.

Vrátila sa a štylizovane na mňa kývla rukou. Spoznal som to 
gesto – videl som ho už dvanásť ráz. Bol to signál, ktorým da- 
la Olivia Newton-Johnová v  Pomáde pokyn Johnovi Travoltovi, 
aby začali tanečnú sekvenciu, ktorú som si trénoval, keď ma Gene 
pred deviatimi dňami vyrušil. Rosie ma vytiahla na tanečný 
parket.

„Tancuj,“ povedala mi. „Dopekla, tancuj!“
Začal som tancovať bez hudby. Tak som si to nacvičoval. Rosie 

sa pridala k  môjmu tempu. Potom zdvihla ruku a  vlnila ňou 
v rytme našich pohybov. Zrazu som začul hrať bubeníka a rozo-
znal som svojím telom, že je s nami v jednom rytme. Takmer som 
si nevšimol, že sa pridal zvyšok kapely.

Rosie bola dobrá tanečnica a manipulovalo sa s ňou oveľa ľah-
šie ako s kostrou. Viedol som ju cez zložitejšie figúry, celkom sú-
stredený na mechanizmus tanca a na to, aby som neurobil chybu. 
Pomáda sa skončila a všetci zatlieskali. No skôr ako sme sa stihli 
vrátiť k  stolu, kapela začala znovu hrať a  publikum tlieskalo do 
rytmu piesne Satisfaction. Možno Gordo Blanco zaúčinkovalo na 
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moje kognitívne funkcie, lebo zrazu ma zaplavil mimoriadny po-
cit – nie spokojnosti, ale absolútnej radosti. Bol to pocit, ktorý 
som zažil v prírodovednom múzeu a v ten večer, keď som miešal 
koktaily. Znovu sme začali tancovať a teraz som nabral odvahu sú-
strediť sa na pocity svojho tela, ktoré sa pohybovalo v rytme pies-
ne z môjho detstva, a na Rosie, ktorá sa pohybovala v tom istom 
rytme.

Hudba dohrala a všetci nám znova zatlieskali.
Poobzeral som sa po Biance, mojej partnerke na tento večer, 

a zbadal som, že stojí s Genom pri dverách. Nazdával som sa, že je 
rada, že sa problém vyriešil, ale dokonca aj z diaľky a so svojou 
obmedzenou schopnosťou dešifrovať výraz tváre som videl, že je 
rozzúrená. Obrátila sa a odišla.

Zvyšok večera bol neuveriteľný, celkom ho zmenil jeden tanec. 
Všetci prichádzali za Rosie a za mnou a skladali nám komplimen-
ty. Fotograf nám venoval spoločnú fotografiu a nič za ňu nechcel. 
Stefan čoskoro odišiel. Gene priniesol z baru kvalitné šampanské 
a vypili sme si niekoľko pohárov s ním a s maďarskou absolvent-
kou doktorandského štúdia, s Klárou z katedry fyziky. Rosie a ja 
sme opäť tancovali a potom som tancoval takmer so všetkými že-
nami na plese. Spýtal som sa Gena, či mám vyzvať do tanca dekan-
ku alebo jej partnerku, ale povedal, že táto otázka prekračuje do-
konca aj jeho spoločenské skúsenosti. Napokon som to neurobil, 
lebo dekanka mala zlú náladu. Prítomní jej dali najavo, že radšej 
budú tancovať, ako by mali počúvať jej naplánovaný prejav.

Na konci večera kapela zahrala waltz, a  keď dohrala, obzrel 
som sa okolo a na parkete som bol iba ja s Rosie. Všetci znova 
tlieskali. Až neskôr som si uvedomil, že som zažil predĺžený blízky 
kontakt s inou ľudskou bytosťou bez toho, aby som sa pritom cítil 
nepríjemne. Pripísal som to svojmu sústredeniu sa na správne vy-
konanie tanečných krokov.
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„Vezmeme si spolu taxík?“ spýtala sa.
Zdalo sa mi to rozumné využitie fosílneho paliva. 
V taxíku mi Rosie povedala: „Mal si nacvičovať tanec v rozlič-

ných taktoch. Nie si taký bystrý, ako som si myslela.“
Bez slova som sa díval von oknom.
Potom dodala. „Nechápem to. Absolútne to nechápem. Radšej 

zo seba urobíš pred všetkými blázna, ako by si jej mal povedať, že 
sa k tebe nehodí.“

„Bolo by to hrozne trápne. Nemal som dôvod odmietnuť ju.“
„Okrem toho, že si sa nechcel oženiť s ladniakom krátkochvos-

tým,“ povedala Rosie.
Toto mi prišlo neuveriteľne smiešne, bezpochyby mal na tom 

podiel alkohol a úľava po obrovskom strese. Obaja sme sa smiali 
niekoľko minút a Rosie sa mi dokonca niekoľkokrát dotkla pleca. 
Neprekážalo mi to, ale keď sme sa prestali smiať, znovu som sa 
cítil nepríjemne a odvrátil som pohľad.

„Si neuveriteľný,“ povedala Rosie. „Dívaj sa na mňa, keď ti nie-
čo hovorím.“

Radšej som hľadel von oknom. Bol som prestimulovaný. 
„Viem, ako vyzeráš.“

„Akú farbu majú moje oči?“
„Hnedú.“
„Keď som sa narodila, mala som modré oči,“ povedala. „Det-

sky modré. Ako moja mama. Bola Írka, ale mala modré oči. Po-
tom sa zmenili na hnedé.“

Pozrel som na Rosie. Bolo to neuveriteľné.
„Oči tvojej mamy zmenili farbu?“
„Moje oči. U detí sa to stáva. Vtedy si moja mama uvedomi- 

la, že Phil nie je môj otec. Mala modré oči, Phil takisto. A tak sa 
rozhodla, že mu to povie. Myslím, že by som mala byť rada, že nie 
je lev.“
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