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Milí Howardi,
milé Howardky,
milá Howardčata,
tento měsíc (i když kdo už ví, který den přesně?) to je sedm let, kdy jsme se s Obitusem rozhodli a odhodlali skočit rovnýma nohama do krvavě rudé řeky a vytvářet dosud stále jediný český čistě horrorový časopis
vycházející pravidelně (byť s nepravidelnými zpožděními). Už celých sedm let.
Snad i proto jsem se rozhodl dát konečně aktivním přispěvatelům a přispěvatelkám přes léto volno a vzít,
společně s ilustrátory, korektory a grafikem, v podstatě výroční číslo jen na sebe. A přinést jednorázovou
změnu.
Ano, toto číslo je složeno jen z povídek. Kromě tohoto úvodu, autorských medailonků a jedné reklamy
v něm jiný nebeletristický text nenaleznete. Z letmých průzkumů víme, že howardovské povídky jsou čteny
a oblíbeny, někteří dokonce z každého čísla čtou povídky jako první. Tak proč neudělat radost i vám?
Na stránkách tohoto čísla se setkáte se starými známými, až by se dalo říci pravidelnými, přispěvateli. Po
delší době se vrací polský autor Robert Cichowlas a to rovnou se zřejmě nejdivnější a nejbizarnější povídkou,
kterou jsme dosud kdy otiskli. Ostatně, již její název je jistě výmluvný. Nechybí ani Petr Boček, který vás polkne svým krátkým skousnutím, vrací se i jeho dcera Renata s psychologickým horrorem. Hned z předchozího
čísla si k nám opět odskočila Agnieszka Kwiatkowska. S trochu odlišnou stránkou horroru, než jsme u něj
představili posledně, přichází další polský autor Tomasz Czarny. Nějakou povídku pro nás nakonec ve svém
virtuálním šuplíku objevil i Martin Štefko.
Jedním z našich úkolů je však i seznamovat. A tak se na našich stránkách objeví i howardowští nováčci.
Jednou z nich je polská autorka Magdalena Maria Kałużyńska, která nám věnovala svou volnou inspiraci sedmdesátkovou klasikou rape&revenge žánru I Spit on Your Grave. Slovensko zastupuje milovnice literárního
a filmového násilí Zuzana Droppová se svým drsným akčním horrorem. Česko pak Václav Křenek se svou
zeleně surrealistickou představou.
Věříme, že si každý najde to své a užijete si toto číslo Howarda jako každé předchozí.
Příští číslo se opět vrátí k osvědčenému formátu. Budou vás čekat rozhovory, články, recenze, reporty.
Snad uděláme radost těm, kteří se tento měsíc opět vrátili do školních lavic…
Honza Vojtíšek
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Nechci!

Martin Štefko
Venku se proháněla SMRT. Kdo se jí připletl do
cesty, už se z jejích pařátů nedostal. Ne vlastní vůlí.
SMRT byla konečnou. V tomto světě, jako i v každém jiném. Byla neodvratná, jediná jistota. Lidé se
jí přesto báli. Jen Swenn se nebál. Nebál se zemřít,
nebál se chvíle, až si pro něj SMRT přijde a odvede si
ho… někam. Neměl strach z umírání, měl strach z NÍ!
Někam šla, bylo mu jedno kam, ale nebylo mu jedno,
že se vrátí. Vždycky se vrátila. Nikdy se jí nic nestalo,
ne že by si to přál, na to měl příliš dobré srdce, ale
přesto se vždy klepal děsem z toho, že rozrazí dveře
a vkročí do jejich malého, až příliš malého, příbytku.
Seděl v rohu, nohy skrčené a přitažené k hrudi.
Obepínal je rukama, jako kdyby se mohlo stát, že mu
nohy povolí a opustí ho, aby už nemusely vidět tu děsivou ženskou.
Z rohu sledoval dveře, dřevěné, potřebovaly by
opravit, ale na tohle nemá sílu. Nikdy nebyl moc silný. Měřil sto šedesát a vážil jen těch šedesát. V koutě
vypadal jako psychopat, který byl dlouho na samotce bez jídla. Jeho oči byly pevně přibité ke dveřím.
Ani na chvíli je nespustil ze zřetele. Mrkal v dlouhých
časových intervalech. Měl pocit, že kdyby mrkal častěji, mohl by promeškat chvíli, kdy se dveře rozletí
a s ohlušující ránou narazí do zdi. S panem Caligulou se vsadil, co vydrží déle, jestli dveře nebo stěna.
Pan Caligula tvrdil, že dveře. Swenn tvrdil opak. Ani
jeden nevyhrál, i když blíž k vítězství měl pan Caligula. Dveře byly sice masivní, s panty to však vypadalo
bledě. Ale držely se, zatím měl pořád šanci, že pana
Caligulu porazí.
Swenn měl tik. Projevoval se, jen když byl sám.
Při každém hluku, který by mohl znamenat, že se vrací, mu škublo levou tváří. Jako kdyby mu někdo zasekl do koutku úst háček a sem tam se rozhodl, že
zatáhne, aby se pobavil. Swenn vypadal komicky, ale
sám tik nevnímal. Vnímal jen dveře. Dveře! DVEŘE!
Už jde! Už jde!
Slyšel to dunění. Hlava mu škubala jako zběsilá.
Začal poskakovat hrníček nad dveřmi. Nacházela
se deset metrů od domu. V hrnečku byla máta, měla
ochránit toho, kdo vstoupí. V domě nikdo nezemře
násilně. Swenn měl pocit, že je to hloupá pověra, ale
vyvrátit to nemohl. A ona na tohle věřila. Rozhodně
se nehodlal přít. Přít se s ní? To neudělal nikdy. Až
teď, teď se chystal!
Dveře poskakovaly v pantech. Pět metrů od domu.
Swenn dýchal zhluboka a hlasitě. Srdce mu bušilo
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jako splašené. Nebyl klidný. Ani omylem. Měl strach
jako nikdy. Celý se třásl, možná i proto se stočil do
klubíčka, aby byl co nejmenší. To nevyšlo. Malý sice
byl, ale ne neviditelný. Vnitřnosti se mu míchaly do podivné změti a ona se pořád blížila. Nadskočil stůl.
JE ZA DVEŘMI!
Srdce mu přestalo bít. Na malý okamžik se zastavilo. Čas se zastavil. Swenn vnímal moment jako
prázdnotu. V hlavě měl prázdno, jeho tělo neexistovalo, celá místnost byla kulisou, nic z toho tu nebylo,
protože realita je přece naprosto jiná. Realita neexistuje, je to neproniknutelná temnota, která v nás vytváří obrazy, v nichž žijeme. Swenn jako všichni jsou
součástí nicoty, kterou si představují jako svou skutečnost. Skutečnost, která je jen…
Ten pocit pominul. Swenn vyskočil na nohy, celý
roztřesený, ale ustál to. Dveře se rozletěly a s nimi…
ne do místnosti nepřišlo světlo, přišla tma, a to i přesto, že venku byl jasný den. Svou obří postavou zastínila i slunce. Dvě stě kilo živé váhy. A v pohybu.
Jediné, co jí nikdo nemohl vyčítat. Nebyla tlustá, jen
velká. Velká jako kráva. Doslova. Když vcházela dovnitř, musela se sklonit, když byla sbírat byliny a měla
na zádech nůši, musela do chatrče vstoupit po kolenou nebo nůši vtáhnout za sebou. Dnes nůši nepotřebovala. Lovila. Sklonila hlavu a za sebou na provaze táhla páreček jelenů. Paroží jim utrhala už v lese.
Překáželo.
Když vešla, za ní přišla i trocha slunce. Pak zavřela dveře a tma se vrátila.
„Na co čumíš, skrčku?“ vyjela hned na Swenna
a mrskla s jeleny do rohu k ohništi. Swenn nesnášel, když je stahovala z kůže vevnitř. Dělala to právě
proto. Vadilo jí, že má doma sralbotku a rozhodla se,
že mu to bude každý den dávat najevo, protože on
stejně nic neudělá a bude všechna ta příkoří snášet.
Swenn věděl, že tohle si ona myslí, stejně jako věděl,
že srab je. Ale přicházela změna. Den s velkým S.
Swennův den.
„Na... na ni-nic,“ zakoktal.
Mávla nad ním rukou a sebrala ze stolu nůž a sekáček. Rozřezávala prvnímu jelenovi břicho, když se
zeptala: „Už jsi to udělal?“
„Co?“ Ve Swennovi by se krve nedořezal. Věděl,
že se zeptá, ale stejně to přišlo moc brzy.
„Seš hluchej, pitomče?! Ptám se, jestli už jsi to
udělal?!“
Swenn si odkašlal a řekl: „Ne.“
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Zarazila se a přestala vyřezávat vnitřnosti, které
odhazovala do kotlíku. „Prosím?!“
Swenn se rozklepal jako nikdy. Jeho tělo postihlo
zemětřesení s epicentrem v podbřišku. „Ne, neudělal,“ zopakoval a hlas mu přeskakoval nahoru a dolů.
Připadala mu jako bohyně pomsty, které se rozhodl postavit, i když věděl, že na něj sešle deset ran
egyptských. Možná i jedenáctou.
Vydechla a z pokleku se zvedla do stoje. Povstala hora, která na Swenna hodlá hodit ničivou lavinu,
pod kterou zemře. Stála k němu zády a promluvila:
„Proč?“
„Já... já...“ nadechl se a podařilo se mu doříct.
„Já nechci. Ano. Nechci!“ Poslední slovo pronesl
s důrazem, o kterém by nikdy neřekl, že může vyjít
z jeho hrdla.
„Děláš si ze mě legraci, nebo co, ty nevděčnej
zmetku?!“
„Ne. Mě to bolí. Nechci to dělat.“
Otočila se a Swenn spadl ze židle, na níž se posadil. Ve stoje by jí to nedokázal říct. Teď už to bylo
jedno. Ležel na zemi, na zádech a plazil se od ní co
nejdál. Z jejích očí sršely blesky, její ústa chrlila oheň,
z rukou vycházel chlad, z uší pára.
„Co to meleš, ty malej zasranej blbečku! Já tady
pro tebe otročím celej posranej den a ty se mi tu snažíš říct, že nebudeš dělat to jediný, co po tobě chci!
Jestli ihned nevezmeš do ruky ten zkurvenej klacek,
slibuju, že ti ze života udělám peklo! Rozumíš?! Peklo! Všechno budeš dělat sám! Všechno! Nehnu pro
tebe ani prstem! Bude mi jedno, jestli zhebneš! Chápeš?! Sakra chápeš to, ty méněcennej idiote?! Zažiješ peklo!“
Já v pekle žiju, copak to nevidíš?!
Tak jí to řekni, Swenne! Řekni jí to, jinak ti nedá
pokoj. Nebuď jednou ve svým životě srab a pověz jí
to. No tak, Swenne! Dělej. Řekni jí to. Řekni!
„Já…“
No tak, kamaráde, ty na to máš!
„Já už…“
Přesně tak, jdi do toho! Nesmíš se jí bát!
„Já už… už jdu na to,“ vypadlo ze Swenna a bojácně došel pro klacek. Pomalu začal rolovat koberec, aby ho došel vyprášit. Bude mít problémy ho dostat ven. Je na něj moc těžký. Ona to věděla, ale ráda
se dívala na jeho ponižování, na jeho lopotnou snahu
dostat koberec na místo, jak do něj hodinu mlátí, než
je spokojená, jak má ruce zkrvavené, puchýře prasklé. Nesnášel to. Nesnášel tuhle práci, ale neměl sílu
se vzepřít. Nedokázal to.
Ona se pohrdlivě usmála a vrátila se k jelenům,
jejichž maso budou mít k večeři. Možná dostane
i Swenn, když nebude dělat další blbosti. Možná ano.
*
Padl do svého pelechu, který měl v rohu u dveří.
Ona spala u ohně, aby jí bylo teplo. Tohle mu neva-
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dilo, spát u studené zdi. Daleko od ní, to bylo v pořádku. Vadilo mu, že má ruce rozpraskané do krve,
na několika místech viděl maso. Bolelo to, bolelo to
jako čert, ale ještě více bolela slabost, neschopnost
a nicotnost v porovnání s ní. Nedokázal se jí postavit.
Nikdy to nedokáže! Slaboch a nic než slaboch.
Už spala. Nahlas. Dokud její chrápání nepřevrhne
amforu s vodou, dá se to vydržet. Amfora se zatím
ani nezatřásla.
Stočil se do klubíčka, aby viděl na starou děravou botu bez tkaniček. „Je to smutný, pane Caligulo,“ oznámil společníkovi. „Nedokážu to. Nikdy.“
„Já vím,“ reagoval po chvilce ticha, „ale ona je
moc silná, moc velká. Já… mám z ní strach.“
„Ano, je to hrozné, ale neubližuje mi fyzicky. Nevím, jestli bych snesl fyzickou bolest.“
„Myslíte, pane Caligulo? Že po tomhle snesu
všechno? Ale já nevím. Bolest… Bolí. Nechci, aby mi
ubližovala fyzicky. Nechci, aby mi tekla krev. Nechci,
aby mi něco lámala. Nechci!“
„Jediné řešení? A jaké, pane Caligulo?“
„Ale to přece… Pane Caligulo, tohle nemůžu!
Na tohle nemám. Copak jste nikdy neslyšel o pravidlu… ehm… pravidlu sviní? Ne? Tohle pravidlo říká,
že všichni lidé, co žijí, prostě všichni jsou svině. Ale
já chci být výjimka, pane Caligulo. Celý život jsem žil
jako dobrý muž, nikdy jsem nikomu neublížil. Já…
nemohl bych ji zabít.“
„Ublížil? A komu, pane Caligulo?“
„Sobě? Ale… jak… ovšem, tím že jsem si ji vzal,
že vedle ní žiji, i když mě ničí. Máte pravdu, pane Caligulo, samozřejmě. Ale i tak, vražda…“
„Zaslouží si to? Myslíte, pane Caligulo? Já vím,
co mi ta ženská všechno způsobila, ale SMRT? To je
snad až příliš kruté.“
„Já bych měl klid? O tom není pochyb, pane Caligulo, máte pravdu. Ale… jak bych… jak bych to měl
udělat?“
„Ovšem! Já vás nemít, pane Caligulo, tak nevím.
Bylinky, jistě. V těch se vyznám dobře. Trocha správných bylinek a usne. Usne a už se neprobudí.“
Swenn šlehl okem k obřímu tělu, které jakoby
rostlo a zase se zmenšovalo v rytmu dýchání.
„Ty správné bylinky. Stačí jen ty správné bylinky.
Bylinky a nůž. Bylinkami ji uspím a nožem… Myslíte,
že na to mám, pane Caligulo?“
„Doufám, že máte pravdu. Do háje s pravidlem
sviní! Je pravdivé a já ho nevyvrátím.“
*
Ležela na podlaze. Jak padala, zlomil se pod ní
stůl. Nečekal, že na ni mdloby přijdou, když bude
sklízet od oběda. Měla v rukou talíře. Najednou podklesla v kolenou, zmateně se rozhlédla. Pak sebou
řízla o zem jako padající strom. Chatrč nadskočila.
Swenn se bál, že se mu zřítí na hlavu.
Nic takového se nestalo, jen jeho milovaná ležela
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na zemi v troskách dubového stolu, který poslouží na
podpal. Jako kdyby do něj někdo hodinu mlátil palicí.
Jí stačil jediný dopad.
Ale co teď? Swenn se podíval na pana Caligulu,
který si hověl v pelechu a jen nečinně přihlížel. Potom
mu oči sjeli na nůž, který po dokonalé demolici stolu
odletěl k ohništi.
„Já vím, pane Caligulo, nic jiného se dělat nedá.
Tohle je jediné správné řešení.“
Swenn sebral nůž a zahleděl se na jeho ostří.
Čepel se neleskla a nebyla hladká. Časem a častým
používáním zmatněla a ostří doznalo nerovností. Používala tenhle nůž často, on zřídka. Věděl, že je její
oblíbený a bál se na něj sáhnout, aby zase nekřičela. Když se někdy rozkřikla, měl pocit, že jednomu
z nich exploduje hlava.
„Tak jdu na to, pane Caligulo.“
Přistoupil k jejímu tělu a… Ano, co a? Co teď?
Má jí nůž někam vrazit? Ale kam? Stačí jedna rána?
Nebo dvě? Nebo víc?! Přece do ní nemůže bodat pořád a pořád. Nebo ano?
„Co mám dělat, pane Caligulo?“
„Ne, nejsem hňup, jen jsem tohle nikdy nedělal.“
„Viděl jsem, jak vyvrhává zvířata, ale já přece…
To ji mám vyvrhnout jako jelena?“
„Vždyť víte, že je mi z toho na zvracení, pane Caligulo.“
„Ne, nechci ji tu nechat ležet a čekat, až se probere. Myslím, že by běsnila jako nikdy.“
„Ano, máte pravdu, pane Caligulo, to je dost
dobrý důvod. Myslíte, tedy že má…“
„Nepřemýšlet, prostě říznout. Jeden řez a pak to
půjde samo. Doufám, že máte…“
„Ovšem, máte pravdu, jako vždy. Jdu na to, pane
Caligulo. Jdu na to…“
Nejprve ji musel převrátit na záda, dopadla bohužel na břicho. A to nepředstavovalo nejsnadnější část
plánu. Vážila dvě stě kilogramů čistého masa a kostí.
Swenn šedesát. Rozhodně neměl na to, aby ji převalil
vlastní silou, a tak se rozhodl použít páku. Lopotil se
několik dlouhých, nekonečných minut, ale nakonec
se požadovaný výsledek dostavil. Přece jen se převalila na záda. Swennovy oči spočinuly na její hrudi. Bože, tak objemná ňadra! Jako pytle na děti. Nikdy se mu nelíbila jejich velikost. Každé bylo dvakrát
větší než jeho hlava. Už takhle si připadal mrňavý.
Vždycky byl na malá prsa, co ho zavedlo k těmhle?!
Roky s ní mu vymazaly vzpomínky.
„Teď říznout.“
„Bodnout, ano, bodnout, máte pravdu, pane Caligulo. Bodnout… Ale kam?“
„Do břicha, samozřejmě, odpusťte, pane Caligulo, jsem nervózní. To víte, nezabíjím svou ženu každý
den. Je to pro mě nové.“
Klekl si k pravému boku své ženy a pevně v pěsti
sevřel porcovací nůž. Pro jistotu použil i druhou ruku,
aby mu nůž nevylítl, když se zarazí do masa.
„Mám, pane Caligulo?“

„Nevím, na co čekám. Mám strach. Prostě jen
strach. Jako vždy.“
„Ano, bodnu. A pak ji rozříznu. Jako jelena.
A mám její vnitřnosti hodit do kotlíku, jako…“
„Jistě, máte pravdu, pane Caligulo, zbytečné detaily. Ale když ty vnitřnosti hodím jen tak…“
„Už mlčím, pane Caligulo. Bodnout a řezat. Bodnout a…“
Swenn s rukama napřaženýma nad hlavou váhal.
Co bude, až ji zabije? Co bude dělat? Bude muset
její tělo pohřbít. Ale sám ji neodtáhne. Je příliš těžká.
Musel… musel by ji rozřezat. Pohled mu utkvěl na
sekáčku. Musel by sekat do jejího těla, přesekávat
svaly, šlachy a kosti. Musel by ji rozsekat na kousky, aby ji odnosil a pohřbil. Hrob! Další problém, kopat hrob. Nechce, aby mu tu hnila. Ten smrad, to by
nepřežil. Už takhle, když se zpotila, a ona se potila
hodně a často, měl návaly. Musel by ji pohřbít rychle.
Nejdřív rozřezat a pak kopat hrob? Ne, obráceně to
bude lepší, kdyby ji nejdřív rozřezal a pak kopal hrob,
začala by hnít rychleji a na její tělo by se slétávaly
mouchy. Neměl by jít kopat hrob už teď, dokud žije?
Co když mu kopání bude trvat tak dlouho, že se začne rozkládat i vcelku? Netušil, že zabít někoho bude
tak složité. Musel si to promyslet. Nesměl nic podcenit. Jedna chyba a všechno je v háji. Jedna chyba…
„Sakra, co to…“ promluvil ženský hlas. Swenn se
rozječel a bodnul. Nůž se zarazil celou čepelí. Swenn
nečekal, že to půjde tak snadno. Hlavou mu běželo jediné. Jediná věta: Málo bylinek! Málo bylinek!
MÁLO BYLINEK!
Trhla sebou, jak jí do útrob zajela ocel. Oči se jí
rozšířily. „Co to děláš, ty zmrde?! Tys mě bodnul! Tys
do mě zapíchnul kudlu, ty hajzle!“
Udeřila ho paží. Nedala do toho příliš síly, ne že
by nechtěla, ale bylinky ještě účinkovaly, byla z nich
pořád mimo a ještě své tělo plně neovládala. Přesto
šedesátikilový muž odletěl na zeď, kde si vyrazil dech
a zlomil malíček levé ruky.
Zvedala se. Swenn to pozoroval ne se zděšením,
ale s nejčistší hrůzou, která existuje, která může zaplavit lidské tělo. A v jeho těle zuřila povodeň s vlnami tsunami. Hrůza ho ochromila. Ani si nevšiml zlomeného prstu. Jeho žena vstala a z břicha jí trčel nůž,
který tam zarazil. On! Chtěl ji zabít. Ale nepovedlo se.
Vytrhla si nůž z těla. Odhodila jej na zem. Byl od krve.
Stejně jako její břicho. Nekrvácela příliš. Jako by její
svalovina ránu zatáhla.
Došla ke Swennovi. Pomalu, rozvážně. Několik
kapek rudé tekutiny dopadlo na podlahu. Vsakovaly se do proschlého, nelakovaného dřeva. Nekřičela.
Jen řekla: „Tohle jsi neměl dělat. Tohle ne.“ A Swenn
omdlel. Žádné nadávky, žádné urážky. Byla klidná,
příliš klidná. Jako klid před bouří. Swenn se raději
propadl do náruče nevědomí. Ale jí to nevadilo. Byla
trpělivá. Velmi trpělivá. Zatím si nabrousila nože. Ať
jsou pěkně ostré. Hlavně sekáček. I když… možná
tupým by to bylo zajímavější. Možná ano…
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*
Probudil se.
Cítil tlak na noze.
Stála nad ním.
V ruce sekáček.
Usmívala se.
Křivě.
Tenhle úsměv u ní ještě neviděl.
„Dobré ráno, princezničko,“ zaplesala.
Vypadala jako holčička.
Jako holčička, která se na něco těší.
Na něco skvělého.
Na něco velkého.
Sekáček se zaleskl v poledním slunci.
Nechala otevřené dveře.
Proč?
Aby ho kdokoli slyšel?
Aby slyšeli, jak křičí?
Ano.
Přečetl si to v její tváři.
Chce, aby křičel.
A byla si jistá, že Swenn křičet bude.
Bude hodně křičet.
Podíval se na levou nohu.
Na tu, kde cítil tlak.
Měl ji ovázanou.
Pevně.
Aby nevykrvácel.
Omdlel.
Znovu.
„Já si počkám,“ řekla.
Posadila se na židli.
Počká si, až se zase probere.
Není kam chvátat.
Vůbec ne.

*
Venku se proháněla SMRT. Kdo se jí připletl do
cesty, už se z jejích pařátů nedostal. Ne vlastní vůlí.
SMRT byla konečnou. V tomto světě, jako i v každém jiném. Byla neodvratná, jediná jistota. Lidé se
jí přesto báli. Jen Swenn se nebál. Nebál se zemřít,
nebál se chvíle, až si pro něj SMRT přijde a odvede si
ho… někam. Neměl strach z umírání, měl strach z NÍ!
Někam šla, bylo mu jedno kam, ale nebylo mu jedno,
že se vrátí. Vždycky se vrátila. Nikdy se jí nic nestalo,
ne že by si to přál, na to měl příliš dobré srdce, ale
přesto se vždy klepal děsem z toho, že rozrazí dveře
a vkročí do jejich malého, až příliš malého, příbytku.
Seděl v rohu, nohu skrčenou a přitaženou k hrudi. Obepínal ji rukama, jako kdyby se mohlo stát, že
mu povolí a opustí ho, aby už nikdy nemusela vidět
tu děsivou ženskou. Měl jen pravou nohu. Levá odešla. Navždy. Snědl ji. Donutila ho. A teď? Teď jí chce
vzdorovat. Znovu. Pan Caligula mu to poradil. A on
souhlasil. Ona se bude zlobit. Bude se hodně zlobit.
A možná mu zase ublíží. Ano, možná to udělá. Těšil se na to. Bude se mu to líbit? Ano, bude. Přijde
o druhou nohu? Snad. To bude teprve zábava. Nebude mít ani jednu nohu. Těšil se na to. Na lesklou čepel
sekáčku. Na krev. Svou krev. Spoustu krve. Ani škrtidlo moc nepomohlo. Na hořící klacek. Na ten, jak
s ním mlátil koberec. Ten krvácení zastavil. Smrdělo
to. Možná i zvracel. Ano, asi ano. Byla to legrace. Těšil se na to. Moc se těšil. Vlastně se nemohl dočkat.
Á, už jde. Hrníček na dveřích poskočil. Jednou,
podruhé, potřetí… Už v něm nebyla máta, už ne. Byl
prázdný. Úplně prázdný.

Martin Štefko (* 1986) je absolventem českobudějovické Jihočeské univerzity, magisterského studia s ekonomickým zaměřením. Od roku
2008 se živí jako copywriter a softwarový tester. Povídky, převážně fantastického a horrorového rázu, publikoval v několika antologiích, např. série Antologie českého hororu, Pěna dějin aneb příběhy, které se nestaly,
Sto hororů ve sto slovech, Poslední polibek, Za tebou či Ve špatný čas
na špatném místě. Od roku 2014 vydává pravidelně každý rok u svého
nakladatelství Golden Dog vlastní román: Mrtví kráčí po zemi (2014), Nikdy se nepřestala usmívat (2015), Agentura: První tým (2016) a Mrtví
kráčí po zemi: Ráj na zemi (2017). V roce 2008 odvysílal jeho povídku
Svatí přicházejí pořad Nula-jednička Českého rozhlasu Leonardo, podle
jeho scénáře vznikl krátký komiks Rodinné foto. Od podzimu 2014 přispívá a překládá do časopisu Howard. Spravuje webové stránky Horor-Web
a comics-blog.cz.
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Minulé životy
Petr Boček

Evžen Koutník nikdy nevěřil v nadpřirozeno, zázraky, stěhování duší a podobné pitomosti, jak tomu
rád říkával. Proto se dostal ve vlakovém kupé do ostrého sporu s mužem, který soustředěně studoval knihu nesoucí provokativní název Minulé životy.
„Jak může někdo věřit takovým blábolům!“ rozčiloval se. „Nějaký vypočítavý šílenec to sepíše
a kdejaký blbec to potom koupí. A co víc! Propadne
tomu a začne tyhle úchylnosti šířit! Já bych to trestal!
Já bych za to sekal hlavy!“
„Promiňte,“ pronesl klidně onen muž, „jako spoluautor zmíněné knížky se musím ohradit. Jedu na
přednášku, proto si text znovu pročítám. A na té akci
budu dokazovat…“
„To známe! Dokazovat! Cha! Vypukne davová hysterie, živná půda fanatismu! Podívejte se, jak
uměl lidi zblbnout takovej Hitler! Kdepak! Zkuste mi
to teda dokázat v klidu. Tady a teď. Třeba…,“ ukázal na svého mopslíka, pohodlně rozvaleného na klíně. „Kým byla v minulým životě třeba tady … Kikina?
Nebo zvířat se snad ta vaše teorie netýká?“
„Ale týká. Jen bych musel psa zhypnotizovat.“
„Tak to, sakra, udělejte, co se může stát? Dyť už
stejně skoro chrápe!“
„Dobře. Ale nese to s sebou určité riziko. Duše
zvířete se může na určitou chvíli zaseknout ve své
bývalé entitě a chovat se jako by byla v původním
těle.“

„Nevadí, zkuste to.“
„Může to být nebezpečné!“
„Ale kuš! To jsou jen kecy! Vy jen nechcete, abych
ten váš podvod prokoukl!“
Muž přivřel oči a temně zavrčel: „Dobrá, budete
mít, co jste chtěl.“
Pak jemně uchopil mopslíkovu hlavu a uhrančivě
mu pohlédl do očí.
*
Zhruba za čtvrt hodiny do kupé vstoupil průvodčí: „Jízdenky prosím!“
Muž odložil knihu a podal mu lístek.
Železničář se zle zakabonil: „A co to zvíře?“
„Není moje.“
„To chcete říct, že cestuje mýrnix týrnix samo?“
Muž pokrčil rameny: „Páníček na chvíli odběhl.“
„Zasloužil by kriminál,“ pokýval hlavou průvodčí,
„takhle tejrat němou tvář. Copak to nevidíte? Ten pes
je enormně nadmutej. Má břicho, jako by spolknul
barel.“
Autor Minulých životů sklapl knihu a smutně pohlédl na podlahu.
V mopslíkově obřím břiše se cosi zmítalo, zatímco pes zřetelně syčel a snažil se omotat kolem železničářovy polobotky.

Petr Boček (*1967) je chrudimský archivář žijící v Lanškrouně, autor řady historických a vlastivědných článků a publikací, mimo jiné s tématikou démonických pověstí. Spolu s Miloslavem Zubíkem se věnuje psaní humoristických textů
(Nápady šíleného pedagoga a jiné radosti, 2015) a horrorových povídek (Mrazivé příběhy, 2012, Výprodej nočních můr, 2014, na letošní rok připravované
Nekrosarium). Horrory tato dvojice publikovala také v časopise Král Horror, ve
všech osmi dílech série Antologií českého hororu a v antologiích Poslední polibek
(2016), Za tebou (2016) a Sto hororů ve sto slovech (2016). Samostatně Petr Boček vydal horrorové romaneto Hrobořadí (2016) a přispěl povídkou do antologie
Ve špatný čas na špatném místě (2017).
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Lékořice

Magdalena Maria Kałużyńska
Text inspirovaný filmem
I Spit on Your Grave (1978).
Některé „urban legends“
vůbec nepocházejí z měst…
Anonym
Zápis v Knize Shromáždění
Černý osobní automobil sjel z písčité lesní cesty mezi stromy. Hned poté zastavil. Z auta vystoupili dva muži. Oba byli dobře stavění, vysocí, hezcí
a stejně oblečeni do bílých elegantních košil a černých kalhot od obleku. Vypadali jako nějací obchodní vedoucí nebo makléři. Avšak bílá košile toho, který
vystoupil ze strany spolujezdce, byla zepředu něčím
hodně zamazána.
„Musím si ulevit.“ Postavil se k nejbližšímu stromu. I řidiči se chtělo, po chvíli rozmýšlení začal močit
na zadní pneumatiku automobilu.
„Ani tady není bažina!“ křikl spolujezdec během
zapínání poklopce. „Co to má být, kurva?!“
„Nechápu,“ zasténal řidič a odstoupil několik
kroků od auta. „Na mapě je celé tohle okolí zalité.“
Ve skutečnosti i zalité bylo. Ale poledním srpnovým sluncem, a ne tmavě zelenou, zatuchlou, hnijící
vodou, kterou očekávali. Namísto rozlehlého bahna
stejně rozlehlou půdu pokrývaly drny vysoké trávy
a tu a tam keře. A sem tam trčící suché kmeny.
„Je to tu tak trochu pohádkové,“ řekl řidič. Ale
řekl to smutně, s kyselým výrazem.
„A je tu dokonce i princezna.“
„Opravdu, je.“
Krásná žena s dlouhými blond vlasy.
„Která mě tak trochu nepohádkově zasvinila…“
Spolujezdec se znechuceně prohlédl, zvedl ruce
a přejel pohledem po zakrvavených rukávech. Odkašlal si a plivl na zem. „Zasraná děvka.“
„Co uděláme?“ Řidič cvakl zapalovačem. Počastoval rozjařeného kamaráda cigaretou.
„Chceš dál jezdit po lese a hledat nějakou jinou
bažinu?“ Kamarád potáhl cigaretu tak silně, že jí spálil takřka třetinu najednou. „Chceš jezdit, kroužit, hledat?“ vypustil kouř nosem. „Bažinu nebo alespoň
nějaký jiný posraný rybník?“
„No a co, když se nám to nepovede? Co, když
nebude žádná voda? Doteď jsme nic nenašli.“
„Právě.“
„Na písku se to auto řídí úplně na hovno.“
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„Tak třeba budu teď řídit já?“
„Nesedneš si za volant mé káry dokonce ani kdybys mi zaplatil!“
„Dobrá, dobrá.“ Spolujezdec pozvedl ruce, jako
by se vzdával. „Klid, je to tvůj bourák. Ale, mezi námi,
je to trochu divné.“
„Co? Že je to má kára?“
„Ne, bože chraň! O tomhle mluvím.“ Opsal rukou
ve vzduchu půlkruh. „Ostatně celá tato oblast je podmáčená, ne?“ „Ano.“
„Ba dokonce víc, celý kraj je podmáčený!“
„Vím, a co z toho?“
„Hovno! Kde je tady nějaká voda, bažiny a nějaké
kaluže? V tomhle lese je sucho jak na poušti! Všude
nějaké posrané piliny!“
„Piliny jsou spíše na pile, ne tady…“
„Všechna voda se náhle vypařila?!“ Spolujezdec
neslyšel připomínku, celý kypěl zlostí. „Nebo ji někdo, tu zázračnou tajemnou vodu, například vysál?“
poslední větu pronesl poměrně ironickým tónem.
„Meleš teď jako baba,“ postěžoval si řidič.
„Protože to, kurva, nechápu!“
„Protože, kurva, jako by bylo co chápat! Léto,
parno, sucho, tedy další nedostatek vody. Prosté?
Prosté. Nevím, co hledáš!“
„Nějakou logiku v tom třeba. Nevím… nevěděl
jsem ani, že máš na všechno odpověď!“ Spolujezdec
si povytáhl kalhoty, odplivl si.
„Takže mě vlastně vůbec neznáš. Zopakuji otázku, co uděláme?“
„Co uděláme, co uděláme… Říkáš to jako posedlý.“
„Já mluvím jako posedlý, ty mluvíš jako baba! Co
uděláme?!“
„Fajn! Odpusť si tu přednášku. Necháme princeznu tady!“
„Ehm, pod keřem.“
„Nemusíš být zlomyslný!“
„Možná nemusím, ale chci.“
„Máš mně za nějakého diletanta?!“
„Ani trochu.“
„V takovém případě ji nenecháme pod keřem,
protože ji musíme pohřbít!“
„No prosím, zapojily se ti humanitární reflexy.“
„Ne nutně.“
„Ale ženu chceš pochovat, ne?“
Spolujezdec pokývl hlavou.
„Jak je dobře, že mám v autě lopatu.“
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„Vypadá to, že o tobě nevím víc, než jsem si připouštěl,“ zakroutil muž v zašpiněné košili hlavou
a otevřel zavazadlový prostor. Oba nahlédli dovnitř.
Kufr nebyl prázdný. Něco v něm leželo. Spíše někdo.
Žena. Potlučená, špinavá, zakrvavená, schoulená ve
fetální poloze.
Princezna.
Nepůsobila však dojmem postavy pocházející
z jakékoliv básně nebo pohádky.
Vypadala hůř než špatně.
Vypadala fatálně.
„Zajímalo by mě, jestli ještě žije?!“ zeptal se tiše
řidič. Při pohledu na ženu si pomyslel, že… ne, on si
představil, že balancovala na hranici života a smrti.
Úplně jako cirkusový artista s velkým úsilím udržující
rovnováhu a předvádějící své poslední velkolepé číslo, kráčejíc po neklidné tenké lávce nebo dokonce po
laně… nataženém mezi okraji propasti. Jeden špatný, nepromyšlený krok a ta propast ho pozře věčně
hladovou, nekonečnou, mrtvou temnotou.
„Vytáhněme ji,“ řekl suše spolujezdec.
Na pokraji života a smrti…
Víčka ženy byla hrozně napuchlá a zkrvavená. Její
ústa pokrývaly strupy. V uších měla krvavé špunty.
Celé její tělo pokrývaly modřiny a tržné rány; některé
již zaschlé, v jiných se stále leskla čerstvá krev. Dlouhé
vlasy se svinuly do špinavých lusků, k zádům se přilepily hroudy hlíny, kousky listí, nějaké kapradiny a smetí.
„Co se tak blbě ptáš. Ona už moc dlouho žít nebude. Nebo ji jebneš něčím těžkým přes hlavu a bude
po problému.“
„Proč já?!“ vydechl řidič. „Vždyť to byl tvůj nápad! Byl to tvůj posranej nápad!“
Opravdu. Byl to jeho nápad. Člověka v zamazané košili. Jenže když na ten nápad přišel, jeho oblečení nehyzdily obrovské krvavé skvrny. Tehdy seděl
v hospodě. A tehdy, z nudy, začal přemýšlet, zda by
byl schopen nějakého brutálního činu. Spontánního,
neplánovaného, extrémního činu. Znásilnění, například. Byl hodně zvědavý a hlasitě to zvažoval.
„Jaké emoce by to ve mně vyvolalo? Co myslíš?“
Sám si na tu otázku i odpověděl. Došel k závěru,
že nezbývá nic jiného než tuto náhlou revoluční teorii
vyzkoušet.
„Nepomůžeš kamarádovi?“
„Pomůžu,“ pokývl hlavou silně podnapilý kolega.
„V takovém případě, budiž!“ vykřikl původce nápadu a jedním hltem vypil sklenici piva.
A moc se ve svém prohlášení nezmýlil.
Za hospodou byla úzká, temná ulička. Schovali se za velkým kontejnerem na smetí. Tvůrce myšlenky chtěl zaútočit na první ženu, která vyjde zpoza
rohu… Kolegovi se na krátkou chvíli opilou myslí prodírala naděje, že možná nikdo zpoza rohu nevyjde, že
snad nikdo tou uličkou nepůjde.
Smůla.
Štěstí nebo zlomyslnost osudu chtěli, aby prvním člověkem, který vyšel zpoza rohu, byla zrovna
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osoba ženského pohlaví. A ještě hůř, byla mladá,
krásná, dobře stavěná. Nádherná. Jako z obrázku
nebo reklamy. To samé štěstí nebo zlomyslnost osudu chtěli, aby ta žena šla sama, poblíž nikdo nebyl.
Útok proběhl během mrknutí oka. Žádný z mužů se
tehdy nepozastavil nad tím, co taková mladá, pěkná
žena dělá sama zrovna tady v tuto hodinu… prakticky uprostřed noci. Mladá, krásná žena. A právě ona
teď ležela v kufru auta. Stočená. Řidič si při pohledu
na ni skousl ret.
„Omlouvám se, maličká,“ pomyslel si.
On ji neznásilňoval ani nebil. Ale kolega… Toho
zachvátil opravdový amok. Znásilnil ji nespočetněkrát. Brutálně. Bil ji, škrtil a když z ní vstal, dodatečně ji kopal do tváře, hlavy, trupu, podbřišku a nohou.
V jistém okamžiku vytáhl z kapsy kalhot nůž. Řezal
oběť, kde ho jen napadlo, kam se dalo, takřka naslepo. Po hrudníku, prsou, břiše, končetinách.
„Krvácela, hrozně krvácela…“ zašeptal řidič.
„Stříkala z ní napravo i nalevo jako z podříznutého prasete,“ drsně přitakal kolega.
Nakonec, když se už nehýbala, když ztratila zbytky vědomí, když přestávala dýchat, na ni útočník
znovu nalehl. Právě tehdy jeho košile nasákla krví.
Znásilnil ženu ještě jednou. Když skončil, hned z ní
nevystoupil, hned nevstal. Ležel na ní tak dlouho, až
ucítil, že fakticky nedýchá. Že se její hrudník zvedá
čím dál pozvolněji. Po tom všem přistoupil k šokovanému kolegovi a jako by se nic nestalo si zapálil
cigaretu.
„Tak teď. Už vím, jak to je.“
„Co víš?!“ řidič sotva našel hlas. „Zabil jsi ji! Zabil…“
Točila se mu hlava. Chtělo se mu zvracet.
„Ještě jsem ji nezabil.“
„Ale co teď? Co teď?!“
Kdyby měly myšlenky nějakou váhu nebo by
mohly tlačit na kosti lebky, hlava řidiče by praskala
nesnesitelnou bolestí. Měl v ní chaos obrazů, slov…
Celá událost v lese se mu před očima odehrávala ve
zrychleném tempu. Tomu se, kurva, říká výčitky svědomí, napadlo jej. Bože, udělej něco! Ať se něco stane! Okamžitě! Bože, slyšíš mně?!
„Tak, co teď?! Musíme se jí zbavit!“
„Musíme? Vždyť to ty jsi ji…“
„Ano, já, já… Ale ty jsi mi pomáhal, společníku.
A jestli nás chytí, tak zaplatíme společně.“
Měl pravdu.
„Co s ní chceš dělat?“
„Nevím, odvezeme ji do lesa, praštíme ji do hlavy
a hodíme… třeba do močálu.“
„A říkáš to tak klidně?“
„Ale co by mě na tom mělo rozčilovat?“
Místo se nacházelo uprostřed lesa. Přesněji ve
středu rozsáhlého bažinatého lesa, velkého národního parku.
Milý bože, slyšíš mně? Co to udělal? pomyslel si
řidič. Co to udělal… Jak jsem mohl… Jak jsem jen
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mohl! Bože, slyšíš mně?! Taková krásná žena, tak
pěkná…
Teď se bál. Hrozně. Až omdléval stresem. Cítil se
podle. Jako ten nejšpinavější lidský hadr. Zatnul zuby
a horlivě se modlil za to, aby…
Zahrabat se do země. Bože, kdybych se tak teď
mohl zahrabat do země…
Předtím kámošovi nepřiznal, že i on měl na něco
chuť. Když tu ženu uviděl, zatoužil se jí dotknout, cítit
ji, ochutnat. Ale tak normálně, bez jakékoliv agrese,
něžně. Opilecky fantazíroval. Tehdy poprvé, v myšlenkách, nazval ženu princeznou. Dotknout se jejích
vlasů, přivonět… Musely být neobvykle měkké. Jasně viděl, jak kouzelně zářily ve světle baterky. Jistě…
„Měla vlasy barvy zralého obilí. A pravděpodobně
nádherně, podmanivě nádherně voněla… A její kůže
určitě chutnala tak… sladce… tak přímo nepopsatelně sladce. Sladce…“
„Kurva,“ zaskuhral útočník a zamáčkl cigaretu.
„Já vím, že jsem jeblý, ale že je z tebe takový básník,
to jsem nevěděl… Čím dál více mně udivuješ. Obilí?
Sladce? Hráblo ti?“
„Snad mi i hráblo!“
„Seber se, kurva! Umlátil jsem tu prdelku takřka
k smrti a ty tady pěješ chtivé kousky o jejích vlasech!“
„Protože, do prdele, já…“
„Co já, co já? Neříkej mi, že máš výčitky svědomí?!“
„Mám,“ chraplavě vykřikl řidič. „Ano! Mám!“
„Kámo… ale teprve teď?!“
„Teprve teď!“
„Já to seru! Máš ale kurva reflexy šachisty! Vždyť
jsi mě mohl zastavit!“
Mohl. Mohl zastavit. Vždyť mohl! Praštit amokem
zachváceného kolegu do hlavy, znehybnit ho, zachránit ženě život. Nebo mohl vycouvat. Hned na začátku. Nepomáhat realizovat plán hloupého nápadu.
Hloupého? Ujetého a šíleného nápadu! Mohl to udělat! Ach bože, ach bože! On to mohl udělat! Ale neudělal. Pomohl kumpánovi napadnout a omráčit ženu
a odtáhnout ji nejprve do temného koutu a pak do
nedaleko zaparkovaného automobilu. Co se dělo potom, kdy vyrazil, jak rychle jel, co míjel, co říkal jeho
psychicky nemocný kolega… To si teď nepamatoval.
„Měli jsme, kurva, štěstí!“
„V jakém smyslu?!“
„Jak v jakém? Nebyli tam žádní psi.“
Jaký div, že nenarazili na policajty. Při výjezdu
z městečka, obzvláště večer, stálo vždycky policejní auto. Toho večera na výjezdovce nic nebylo. Auto
řízené opilým řidičem se stejně – a možná dokonce
více – opilým spolujezdcem mohlo svobodně a beztrestně opustit městečko.
„Kurva, to je ale jízda, co?“
Na požádání kolegy vjel několik stovek metrů do
lesa a zastavil auto. Okamžitě vystoupil. Chtěl z toho
místa utéct. Chtěl jít do sebe, nechat tam toho pojeba samotného.

„Rozsviť světla, nic nevidím.“
Když se rozžaly reflektory, do spolujezdce cosi
vstoupilo. Vyvlekl nepřítomnou ženu na zem, položil
se na ni a takřka okamžitě ji znásilnil. Neměl žádné
zábrany, necítil žádné rozpaky z přítomnosti známého. Choval se jako posedlý. Jako člověk šílený, propadlý záchvatu šílenství, zaslepený vzrušením, stržený vlnou agrese. A k tomu byl zpocený jako prase.
Řidič zatím stál, díval se, nic neříkal.
A nic jsi neudělal.
Tahle myšlenka mu vířila hlavou. Tehdy nic neudělal. Tehdy nic neřekl. Ani teď nic neřekl. Nereagoval. Jako by kumpána vůbec neslyšel. Dokouřil cigaretu, uhasil ji patou a… vytáhl z kufru dvě lopaty. Obě
zapíchl do země.
„Tys to myslel vážně, s těma lopatama,“ spolujezdcův hlas neskrýval údiv.
„No ano.“
„Tebe aby se člověk bál!“
„Jasně, mě…“
„Zašpinila jsi mi oblečení, píčo!“ Kámoš jednou
rukou uchopil zápěstí ženy a druhou její vlasy, které
si ovinul kolem dlaně a hodně prudce zatáhl. Zatřepal s ní.
„Pokud sis nevšiml, zasvinila také čalounění
mého auta!“ zasykl řidič. „A pokud nechceš, aby teď
zasvinila tvoje ruce, tak si nasaď gumové rukavice.“
Kolega jeho poznámku ignoroval.
„Pomůžeš mi?“
„Ptáš se mě na to už podruhé.“
Poprvé se na to zeptal v hospodě. Těsně poté, co
se rozhodl zjistit, zda bude schopen brutálního činu.
„Pomůžu. Ale naposled. Vždyť ji sám nezvládneš.“ Řidič ženu chytil za kotníky.
„Nezvládnu…“ opět ji zatahal za vlasy. „I když…
Je drobná, nevypadá těžká.“
„Právě, to je divné.“
Při vytahování z kufru se jí pramen vlasů zapletl do kovového mechanismu zámku. Spolujezdec za
něj škubl tak silně, že z hlavy oběti vytrhl kus kůže.
„Na hovno taková práce!“ vykřikl.
Vytahování oběti z kufru jim šlo pomalu. Mrskali
sebou jako mouchy ve smůle, řidič nějakou záhadou
neudržel ženiny nohy a obě chodidla bouchla o zem.
Dost prudce, úplně jako by neudeřily o měkkou hlínu
ale přímo o beton.
„Kriste, asi jí prdly oba kotníky.“
„Co se děje?!“ křikl spolujezdec, s viditelnou námahou vlekoucí tělo. „Co se s tebou dneska děje?!“
„Nevím… Všechno mi padá z rukou!“
„Vidím! Ale co mě to, kurva, zajímá?!“
„Ech, ona je strašně těžká. Až moc těžká! Dřív
taková nebyla!“
„Jako bych to nevěděl! Vem ji a nekecej!“
„To ty jsi kecal!“
On.
„Já pouze oznamuji!“ nedal se řidič. „Pouze tvrdím, že je teď těžká jako betonový sloup!“
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„Řekni mi něco, co nevím!“
S namáhavým vzdycháním tělo odvlekli několik metrů dále, do míst, kde rostla vysoká tráva. Tam
umírající ženu nechali. Vrátili se k autu. Řidič z kufru
vyndal ženino oblečení, její kabelku a boty. Spíše to,
co z nich zůstalo. Zmačkaný, špinavý, zkrvavený materiál, který kdysi byl dámskou blůzkou, stejně silně
zakrvavenou roztrženou spodničku, cáry čehosi, co
do nedávna bylo kalhotkami a kdysi jako sníh bílou,
teď krví rudou podprsenku.
„Dobrá, není čas.“ Řidič zatím vytáhl ze země lopaty. „Pojďme na to.“ Měli hodně práce. Museli vykopat obrovskou, hlubokou jámu. Hrob. Pro ni. Kopání
jim také šlo jako po štěrku… doslova. Od okamžiku
prvního vrypu lopatou se trápili pět hodin. Mezitím
žena vypustila duši.
„Už nedýchá!“ křikl řidič, naklánějící se nad tělem. „Ježíši, ona nežije!“
„To se dalo čekat, o co ti, kurva, jde?!“
„O nic,“ zašeptal a hleděl na tělo. „O nic mi nejde.“
Lhal. Samozřejmě, že lhal.
„Jen tak pro jistotu ji i tak jebnu tou tvou lopatou
do hlavy,“ zavrčel kolega.
Země byla nečekaně tvrdá, každá lopatou odhazovaná půda vážila snad tunu. Když skončili, oba byli
úplně stejně špinaví, od hlavy až k patě pokrytí černými smítky, kousky travin, do vlasů a oblečení se jim
zapíchalo smrkové jehličí. Jak spolujezdec slíbil, tak
i učinil. Vší silou praštil ženu lopatou do hlavy. Pak
oba vhodili ji i její oblečení, boty a kabelku do jámy.
„Zasypme ji,“ prohlásil řidič.
Spolujezdec stanul na okraji jámy. Nesahal po lopatě, ale k zipu svých kalhot. Rozepnul ho.
„Co to děláš? Nestačí ti to?“
„Mrdat tě, má krásko, to byl…“ násilník pohlédl dolů, „vrchol…“ Pohledem přejel po ležícím těle.
Žena měla rozhozené ruce a nohy v kolenou jaksi podivně, nepřirozeně, prohnuté. „Vrchol…“ zopakoval
a začal močit. Mířil na břicho ženy, na její lůno a na
nohy. Žlutavá stružka se rozprskávala o tělo, smývala špínu i krev. O hodinu později, po zahrabání jámy,
muži nasedli do automobilu.
Řidič otočil klíčkem v zapalování, několikrát sešlápl plyn a bryskně vyjel na písčitou cestu.
V ten okamžik slunce zašlo za obrovský mrak.
V lese i okolí okamžitě zavládlo šero. Jako by ten
mrak, který se ostatně zjevil náhle, stejně náhle z lesa
sňal jakoukoliv jinou barvu. Vysál každičkou barvu.
„Matko?“
„Poslouchám tě, dítě moje.“
„Vrátila jsem se.“
Za porostem vysokých travin se ukrýval černý,
obrovský a nerovný obdélník čerstvé mohyly. Řidič
chtěl půdu zakrýt odpadky, listím, větvemi. Kolega se
hlasitě zasmál a prohlásil, aby neblbnul.
„Pojedu bez tebe!“
Stihl ve spěchu na hrob hodit jen několik hrstí listí
a hrabanky. Násilník chtěl být co nejrychleji co nejdá-

[ 14 ]

le odtud. Umýt se, spálit oblečení, napít se vodky…
Chtěl zapomenout.
„Na co chce zapomenout?“
„Na mne, matko.“
„Ale kdo on… kdo oni jsou?“
„Škůdci.“
Odjeli, na nejvyšší otáčky roztočenými koly odhazovali z písčité cesty oblaka prachu. Lesní cestu
obklopily šedohnědá oblaka špinavé mlhy.
„Na mne, matko. Na mne chtějí zapomenout.“
Písčitá mlha vyvolaná koly automobilu ale neopadla. Rostla, rozšiřovala se v každém směru. Pohltila cestu, rozlila své cáry směrem ke stromům.
Rozprostřela mezi kmeny tlustou matnou stuhu. Obklopila louku mlhavým prstencem, aby se následně
roztekla z každé strany po celém otevřeném prostoru
lesní louky. Když se podivný, obrovský oblak dotkl
černého obdélníku čerstvé mohyly, uplácaná hlína se
začala pohybovat, praskat na četných místech. Vypadalo to, jako by z hlubiny vylézal nějaký červ nebo
hnojník. To však nebyl žádný červ ani hmyz. V několika stovkách děr nejprve zablesklo cosi bílého jakoby oblázky. Následně všechny pukly a vyběhly z nich
stočené, světlezelené rozechvělé stonky. Rychle se
vzpřímily, přesně jako ve filmu promítaném zrychleným tempem, stejně rychle vypustily několik jemných, malinkých lístečků. Mikroskopické stonky začaly růst v děsivém tempu. Každý z nich se během
mrknutí oka pokryl lístky. Mlha nad hrobem se rozestoupila, namísto chladného, mrtvého, udusaného
černého obdélníku mohyly odhalila vlnící se koberec
jasně zelených rostlin. Poté se cosi mihlo mezi stromy. Stín. Jakoby stín… Nebo jakási postava. Štíhlá,
úzká, velmi vysoká. Jako černá, rozmazaná šmouha
se míhala mezi písečnou mlhou pohlcenými kmeny
rychleji než mrknutí oka.
„Žádný z nich na tebe nezapomene, dceruško.“
Cesta byla po celou dobu zakrytá onou divnou
špinavou mlhou. Stínová postava na cestu vyšla a na
několik vteřin znehybněla. Následně vztáhla ruce
směrem, jímž odjelo černé auto.
„Ukázals tíhu hříchu svého.“
Lesem prošel náhlý hřmot, jako předzvěst bouře. Stromy otřásl silný, nečekaný záchvěv větru. Záchvěv tak silný, že okamžitě polámal větve, dokonce
i tenčí stromy.
„Ukaž mi tedy místo…“
Vítr rozvál písečnou mlhu. Společně s oblaky
prachu zmizel i stín postavy. Jako by se rozplynula
ve vzduchu nebo zmizela pod zemí.
Zmizel také mrak. Slunce navrátilo barvy.
*
Mobilní telefon ležící na sedadle spolujezdce několika táhlými zapípáními oznámil ztrátu signálu.
„A je to, padá síť,“ vzdychla žena za volantem.
„Ale moment… Kde já to vůbec jsem?“

HOWAR D – 28/2017
Auto se již drahnou dobu rytmickým blikáním žluté kontrolky na palubní desce dožadovalo tankování.
„Díky bohu za benzín… uprostřed lesa,“ výrazně
si s úlevou oddechla. Zpoza stromů se vyloupla dlouho vyhlížená čerpací stanice.
Žena se jmenovala Michalina Wójcik, byla novinářkou, a právě se vracela z druhého konce státu,
kde dělala rozhovor s kdysi hodně slavnou herečkou.
Tedy spíše, kam ji vyslal šéfredaktor za účelem provedení rozhovoru s dohasínající hvězdičkou béčkových filmů. Novinářka dostala od šéfa důrazný příkaz, aby se dozvěděla, kolik plastických operací ona
herečka podstoupila a s kým z filmové branže spala,
aby si umetla takzvanou kariéru. Rozhovor měl být
uskutečněn za jakoukoliv cenu, tedy, jinými slovy –
za jakékoliv peníze.
„Že jsem novinářka, mi napsali v diplomu dokazujícím ukončení studií,“ napadlo ji. „Měla bych psát
o opravdu důležitých věcech, politice, korupci, například, o válce s hladem na světě, o kampaních proti nemocem, hledání vakcín proti smrtelným virům
nebo předcházení válek. A co dělám místo toho?“
Co dělala?
„Jezdím po státě, hledám senzace a popisuji smradlavé skandály s ožralými, zfetovanými nebo
dokonce někdy i pochcanými pseudohvězdami domácího šulbyznysu.“
Často si takhle stěžovala. Ale spíše jen pro sebe.
Oficiálně přece nemohla nic špatného říci ani o prostředí, v jakém pracovala, ani o samotné práci. Vždyť
spousta lidí by se nechala rozkrájet, aby byla na místě Michaliny. Konkurence nespala. Dokonce ani kvůli
místu nájemného pisálka v prašivém bulváru. Nejčtenějším prašivém bulváru v zemi.
„A díky bohu za telefonní budky na těch krásných
benzínových pumpách.“
„Máš ten rozhovor?!“ vřeštěl šéfredaktor do sluchátka. Vždycky vřeštěl. Michalina pro jím vedené
noviny pracovala dva roky a po celou tu dobu nikdy
neslyšela, že by její nadřízený mluvil normálním hlasem. Dva roky vřískání. Je zázrak, napadlo ji, že ani
u ní ani u jejích redakčních spolupracovníků nedošlo
k trvalému poškození sluchu. Anebo došlo, ale všichni dělají, že je všechno v pořádku. Odečítají ze rtů.
S telefonickými rozhovory to je ale horší…
„Mám!“ zvolala automaticky.
„Čekáš na potlesk?! Nebo na extra prosbu?!“
„Nemůžu teď poslat e-mail! Chcípl mi laptop!
Jsem v nějaké prdeli, dokonce ani můj mobil tu nemá
signál!“
„Tak najdi místo, kde je signál nebo net! Ustřelí
prdel?!“
„Co ustřelí?!“
„Prdel! Rozhovor! Jestli ustřelí prdel!“ zajíkal se
šéfredaktor. Spojení bylo hodně slabé, každou vteřinu ve sluchátku něco zapraskalo. „Jestli neustřeluje… prdel… nemusíš se… v redakci ukazovat! Slyšelas… co jsem říkal?! Slyšelas? Pošli mi… ten posraný

rozhovor a fotky! Pošli… ještě dnes!“
„A odkud to mám jako poslat?!“
„Z ledničky. Je mi to u prdele, odkud…“
Po těchto slovech se rozhovor přerušil. Nevěděla, zda šéfredaktor zavěsil nebo se stalo něco jiného.
Popravdě, Michalinu to teď moc nezajímalo.
„Ani telefonní linka nevydržela jeho vřískání.“ Zavěsila sluchátko do vidlice, setřela slzu z tváře a vyšla
z budky. Dlouho stála, hleděla do neomezeného prostoru. Nezamýšlela se nebo něco takového. Prostě
jen stála. V takových situacích, kdy šéfredaktor od
ní očekával okamžité vykonání věcí prakticky i fakticky nemožných, se cítila jako asistentka bezohledné,
Meryl Streep skvěle hrané šéfredaktorky z filmu Ďábel nosí Pradu.
„Možná bych tam více vydělávala…“ zabrblala.
„Pokud bych však před první supervýplatou za dřinu v nové práci neskončila na psychiatrii.“ Rozhlédla
se. „Pěkně tu fouká… A to spíše ten vítr ustřelí prdel,
ne můj rozhovor. I kdyby…“ zarazila se překvapeně
a automaticky se otočila. Zaslechla nějaký zvuk podobný vyprsknutí smíchem. Upřímným, nezadržitelným smíchem. Anebo se jí jen zdálo, že to zaslechla. Zvuk se objevil a zmizel. Dojem? Iluze? Michalina
nakrčila čelo. Nikdo nestál ani za ní ani v jejím okolí.
Vlastně celá čerpací stanice byla prázdná. Její auto
bylo jediné, které stálo u stojanů. Mladý zaměstnanec pumpy zrovna čerpal do nádrže palivo. Přistoupila k automobilu.
„Promiňte, můžete mi říci, jak se to tady jmenuje?“
„To je vesnice,“ opravil ji chlápek, ale udělal to
velice laskavě, „a jmenuje se Zálesí.“
„Jak taky jinak, když je všude les…“ Otočila se
k němu zády. „Je ale zajímavé, proč tu není informační cedule?“ zeptala se na půl úst a hleděla na asfaltovou silnici zdobenou různými značkami. Na úseku
několika stovek metrů jich bylo hned několik, snad
dokonce dvacet. Nebo i více… V hromadě barevných
emblémů však Michalina nenašla značku se jménem
zrovna zde začínající obce. Ještě zajímavější bylo, že
přeškrtnutá značka ukončující obec – tu byla.
„Určitě tu značku ukradli.“
„Divné…“ Podivila se také, že ji ten mladík vůbec
slyšel. Zdálo se jí, že to řekla dost potichu, jen sobě.
„Divné jak pro koho. Spíše hodně populární
v těchto končinách.“
„Co je populární?“ zeptala se hloupě. „Krádeže
velkých kovových silničních značek?“
„Ne,“ našpulil pusu. „Jde mi spíše o podivné lidské chování obecně. Tady je to hodně populární. Asi
nějaké mikroklima nebo něco takového.“
Vážně se na svého kolegu v rozhovoru podívala.
Měl na sobě červenou pracovní kombinézu, až moc
velkou. Chlápek byl tak zaujatý čerpáním paliva do
nádrže, jako by ta činnost byla nejdůležitější na celém světě. Jako by na správně nalitém benzínu závisela budoucnost planety.

[ 15 ]

[ 16 ]

HOWAR D – 28/2017
Nakonec pistoli hadice zavěsil.
„Stojan číslo sedm. Prosím ke kase. V nabídce
máme kapalinu do ostřikovače, maxi velkou kávu,
muffiny a vlhčené utěrky na sklo, a pokud si koupíte…“
Michalina konec věty již nezaslechla, protože se
rozlehl hodně silný zvuk. Jakoby hřmot. Nebo zvuk
hodně podobný hřmění. Vzdálenému, přidušenému.
V prvním okamžiku si žena zakryla uši a schoulila se,
ale pak se vzpřímila a pohlédla nahoru. Na blankytném nebi nebyl žádný mrak. Navzdory časné podvečerní době slunce stále silně hřálo.
Vítr v jistém okamžiku ustal. Náhle.
„Divné.“
Podruhé použila tohle slovo. A sama se nad tím
zamyslela. Obecně bylo možné říci, že Michalinu
Wójcik hodně málo věcí, jevů nebo osob dokáže alespoň trochu zaskočit.
Dodnes.
U kasy zaplatila za benzín. I přes profesionální
nabídku zaměstnance stanice nechtěla nic kupovat,
ani v akci. Vzala si kávu, lahev vody, poodjela autem
několik metrů od stojanů na parkoviště a na kolenou
rozložila automapu. Jela prstem po trase své cesty,
četla názvy míjených míst. Pamatovala si je všechny. Od té doby, co vyjela z domu k té bohem zatracené filmové hvězdě… Měla dobrou paměť. Někdy se jí zdálo, že dokonce až moc dobrou. Více než
fotografickou. Pamatovala si každé městečko, ves,
městys, které míjela, dokonce i jednotlivé domy. Barvy. Všechno si pamatovala. Cestou prstem po mapě
četla zapamatované názvy, nepodařilo se jí však najít
název vesnice, v níž se aktuálně – podle mínění čerpadláře – nacházela.
„Zálesí… vždyť je to tak populární název.“
To ale nebylo všechno. Ve směru Michalininy
cesty na mapě nebylo dokonce ani naznačené místo, v němž by se ta vesnice mohla nacházet.
„Divné.“
Potřetí to slovo použila.
„Hm…“ pohlédla před sebe a v duchu si přiznala,
že ten lesní obraz dokázal zadržet dech v hrudi. Čerpací stanice vypadala jako doslova vystavěná uprostřed lesa. Betonové parkoviště vykreslovalo šedý
půlkruh a jako by se zakusovalo do zeleně. Do okolního prostředí vůbec nezapadalo. Hnusný, šedý beton obklopený uklidňující zelení a majestátem stromů. Škaredá benzínka. Smradlavý benzín, smradlavá
auta, smradlaví lidé…
Michalina zatřepala hlavou, jako by chtěla zahnat
myšlenky. Zahnat jako dotěrnou mouchu bzučící nad
uchem.
„Divné. To všechno je fakt divné.“
Opakovala vlastní slova.
„Anebo jsem už hrozně unavená.“
Byla to možnost. Michalina byla na cestě už hodně dlouho, pět nebo šest hodin bez přestávky. Musela si odpočinout. Na mapě byly turistické informace

okolí. Našla nejbližší hotel. Byl, pravda, vzdálen asi
třicet kilometrů, ale neměla jinou možnost, musela
tam jet. Hlavně kvůli internetu. Informace na mapě
ukazovaly, že hotel má rychlé připojení.
„Super, rychlý internet… Jestli mu dneska nepošlu ten rozhovor a fotky, tak mě ten vlhký nevyzrálý
ufon vytažený z psího chřtánu fakt vyleje z práce,“
povzdechla si. „O takovou práci by bylo škoda přijít… Opravdu škoda.“ Otočila klíčkem v zapalování.
„Byla by to škoda… nějakých prvních pět minut.“
*
„Ukázals tíhu hříchu svého.“
Ovládnut takřka otupující myšlenkou se spolujezdec otřásl, vyděšený zvukem nečekaného šeptání.
Vzepjal se na sedadle jako zasažený proudem. Vyčítavě pohlédl na kámoše.
„Děláš si prdel?“
„Jebe ti?“
„Co jsi to říkal?!“
„Jdi do prdele!“ procedil řidič skrze sevřené
zuby. Svíral i volant, jako by mu mohl utéct. Krčil čelo
a kousal si ret. Až tak se soustředil na řízení.
„Asi jsme zabloudili.“
„Na rovné cestě?“ Spolujezdec se vyklonil
z okna.
„Rovná jak drát, ale… kurva… je nějaká… jiná,
od té doby, co jsme vyjeli z té divné mlhy.“
„Jak jiná? A proč ta mlha byla divná?“
„Hustá mlha uprostřed parného dne, zamysli se,
chlape!“
„Kurva, a já hledám zázraky?! A cesta? Že je
jiná? Vždyť je to ta samá špinavá písčitá cesta, kterou jsme přijeli. Zopakuji tvou otázku: co se s tebou
děje?!“
„Co se děje, co se děje,“ tentokrát řidič opakoval
jako posedlý. „Ty se radši neptej, co se děje… A nepřipomínej mi to, co se stalo!“ zavrčel. „A ta posraná cesta? Nevím, jak to vysvětlit, ale ona je jakoby…
delší!“
Spolujezdec pohlédl na svého kolegu. Teprve teď
si všiml, že řidič vypadá hodně špatně. Kromě toho,
že byl celý špinavý od kopání hrobu, byl navíc bledý,
měl kruhy pod očima, vyschlá ústa a na čele se mu
perlil pot.
„Máš vidiny.“
„Nemám! Cesta je delší!“
„Ale hovno!“ křikl spolujezdec. „Zastav.“
Oba vystoupili z auta. Oba nechali otevřené dveře.
„Kolik je?“
„Devatenáct…“
„Bože, jsme tu tak dlouho?!“
„Bůh s tím nemá nic společného.“ Řidič si otřel
čelo rukávem košile. „A s tím, co se stalo taky neměl… S tím, co jsi udělal.“
„O to jde. Ukázals tíhu hříchu svého,“ zavrčel
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spolujezdec, opírající se zády o automobil. „To jsem
zaslechl během jízdy. Takové šeptání. Myslel jsem,
že si děláš srandu. Teď meleš o bohu, dříve jsi mlel
o hříchu. Ne!“ vykřikl, imitoval paniku. „Ty si neděláš
prdel, jednoduše ti jeblo!“ teď už to nehrál, tváře mu
opravdu zrudly. „Za chvilku si lehneš s rozpaženýma
rukama do prachu nebo padneš na kolena a začneš
se modlit! Nebo bičovat!“
„To spíš tobě mrdlo,“ zavrtěl kolega hlavou. „Vůbec tě, kurva, nepoznávám. A vidím dobře, nešilhám
a kocovinu už nemám.“
„Nevěděl jsem, že jsi najednou tak bohabojný!“
„Právě mi došlo, co jsi udělal.“
„Ale brzy! Pohleďte, panstvo, nevinný promluvil!
Hodíš první kamenem?!“
„Nech si to, kurva, nerouhej se!“
Nejen tato slova mu přišla na mysl. Pomyslel ještě o něčem. Že by toho chlapa mohl zabít. Mohl by
zabít svého kamaráda. A takto dát průchod spravedlnosti. Ale napadlo jej také něco jiného – že život té
hezké ženě již nevrátí.
„A mně zrovna došlo, že ty jsi nic neudělal!“
„Takže jsme oba stejně vinni.“ Řidič si snad po
sté otřel čelo rukávem košile. Dělal to instinktivně.
Ruce se mu třásly, dlaně potily. Nezvládnu to, kurva… Nezvládnu… myslel si. Bože, pomoz. Ať se
něco stane! Ať se něco stane!
Násilník přešel dál po silnici.
„Dobrá, poslouchej, srát na to! Je třeba se odtud
dostat.“
„Kolumbus promluvil!“
Spolujezdec ho neposlouchal. Hleděl před sebe.
„Opravdu, dříve to tu tak nevypadalo… Do prdele! Jak dlouho jsme jeli z té louky?
„Hodinu.“
„Tolik?! Jak to?!“
„Jsi hluchý?!“
„Ne, nejsem hluchý.“
„Zamysli se, kámo!“ křičel řidič. „Je to nějaká
kosmická blbost, já se snad za chvíli zblázním!“
Chybělo mu k tomu málo. Smysly ho opouštěly.
„Napij se vody nebo tak něco. Nebo opravdu ještě ty skapeš a budu muset kopat hrob i pro tebe.“
„Ukaž mi tedy místo…“
„Co mám ukázat?!“
„Nic jsem neříkal!“
„Slyšel jsem něco o nějakém místě!“
„A kdo má tady vidiny?“ pokrčil řidič rameny. „Do
prdele!“
Konec cesty nebyl vidět. Už dávno měli dojet
ke křižovatce a minout louku, na níž stála prosklená
světlemodře natřená kaplička.
„Byla tu kaplička…“ řekl spolujezdec, „byly tu
křižovatky… Na druhé straně jsme míjeli hromadu
kmenů, několik hald písku a sesuvy půdy…“
„Teď tu nejsou! Něco není v pořádku! Vidíš sám!“
Viděl. Ačkoliv nevěřil tomu, co měl před očima.
Stál jako solný sloup a hleděl před sebe. Cesta se
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monotónním širokým pásem písku, za asistence stěn
štíhlých pnoucích se stromů po obou jejích stranách,
táhla přímo, až do nekonečna… Otočil se. Na druhé straně to vypadalo identicky. Přímý žlutošedý pás,
úspěšně se zužující k horizontu, do nekonečna. Obě
strany cesty se ničím nelišily. Ničím. Byly jako dokonalá kopie, zrcadlový odraz, symetrická konvergentní
perspektiva.
Násilník stál jako zařezaný.
Slunce se pomalu chýlilo k západu. Přicházel
podvečer. Stále bylo jasno, stále bylo hodně teplo.
Ne, stále bylo horko. Ale i přesto, navzdory parnu,
muž ucítil něco jiného. Chlad. Vanoucí z písku.
„Co se…?“
Pocit chladu byl silný a sugestivní, úplně jako by
nepopsatelným údivem zachvácený člověk nestál na
lesní cestě, v botách, ale boso na ledu… A ten chlad
se postupně přesouval jeho tělem. Skrze boty, ponožky, plazil se po kůži! Od kotníků, rychle dosáhl
lýtek, vyvolal tak silný třas svalů, že muž skoro upadl. Zachvěl se, ale nespadl. Nemohl vykřiknout. Ani
se pohnout! Zdřevěněl od pasu dolů, v dlaních, na
bříškách prstů se objevilo pichlavé, bolestivé mravenčení.
„Hledal jsi močál?“
Opět zaslechl šeptání. Stejné slyšel během jízdy,
tam v autě.
Hledal jsi močál? Ano! přiznal v duchu, i když vůbec nechtěl přitakat. Hledal jsem bažinu, abych tam
hodil tělo mnou znásilněné ženy!
„Našels?“
Nenašel! V lese nebyla ani kapka vody. Pouze
prach, hrabanka, stromy, tráva, šišky, klacky… Žádná vlhkost. Nikde. Ale – do prdele! pomyslel si. Co
se děje? S kým to mluvím…?! Mluvil? S vlastními
myšlenkami? S hlasem znějícím mu v hlavě? S kým
to mluvím?! Hrabe mi! Třásl se po celém těle… strachem a proto, že ten divný, škrábající, bolestivý chlad
se dral pod kůži úplně jako by… jakoby… Jako by
násilník zrovna vstupoval do studené vody. Mrtvé, ledové, stojaté, páchnoucí vody. Takhle se cítil. Chlad
se tiskl ke kůži jako by voda zrovna tuhla, jako by kolem něj zamrzala. „Já to seru! Je tak chladno… je tak
chladno…“ Začal rychleji dýchat, srdce mu zrychlilo.
Chtěl křiknout na kámoše, poprosit o pomoc, chtěl
se otočit. Nemohl se pohnout, ani promluvit. Nemohl udělat nic! Dýchal čím dál rychleji, čím dál mělčeji,
led se po jeho těle posouval stále výše a výše…
„Já snad zešílím, co se to, kurva, děje?!“ Nevysvětlitelný ledový dotyk již dosáhl krku, podbradku,
spodního rtu, již se mu chystal vniknout do úst…
„Hej…“ řidič šťouchl do kamaráda loktem, „co je
s tebou?“
Najednou všechno pominulo. Jako by kumpánův
políček měl magickou moc. Jako dotykem kouzelné
hůlky zmizel pocit chladu, podivná necitlivost, rozpustil se dávivý prstenec kolem ohryzku.
„Co je s tebou?“ zopakoval kolega.
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Násilník neodpověděl. Sklonil se a prudce se vyzvracel.
Poté omdlel.
Několik vteřin po něm vědomí ztratil i řidič. Padl
na zem jak široký, tak dlouhý.
*
Michalina Wójcik musela dlouho čekat na možnost vyjet od čerpací stanice. Mobilní telefon znovu
zapípal, ale tentokrát neinformoval o nepřítomnosti
signálu. Padla mu baterie, vypínal se.
„No pěkně…“ zabručela Michalina. „Nejdřív laptop, teď telefon. Co ještě chcípne?“
Auta jezdila kolem jako šílená, žádné ani na vteřinu nezpomalilo, aby jí umožnilo zařadit se do provozu. Čekání na možnost vyjet trvalo tak dlouho, že
žena v jednu chvíli zařadila neutrál, zatáhla ruční brzdu, podepřela si bradu pěstí, zrak zapíchla do předního skla a zaposlouchala se do monotónní melodie
vycházející z rádia.
„Další bude žárovka. Každou chvíli se mi v blinkru přehřeje žárovka…“ zakvíkla. „Nebo přepálí. To mě
nevidí nebo co?“
Zato ona viděla něco ani ne tak divného jako spíše zarážejícího. Až se narovnala, jako by spolkla pravítko. Černá stuha asfaltu postupně mířila k nekonečnosti lemovaná majestátními stromy. Výhled byl
tak krásný, hypnotizující, že Michalina nemohla odtrhnout oči.
„Jako obraz. Bože, něco tak krásného…“
I přesto, že šňůra aut působila dojmem nekonečnosti, náhle se přerušila. Oba jízdní pruhy osaměly.
Michalině se nakonec podařilo najet na asfaltovou
silnici. Vyjela opatrně, po chvíli však vyrazila takřka
se zakvílením pneumatik. Chtěla do toho jediného
hotelu v okolí dojet co nejdříve.
*
Automobil stál na lesní cestě. Dveře z obou stran
byly doširoka otevřené. Rádio hrálo. Z repráků se linula monotónní instrumentální hudba. Muži leželi na
písku. I přesto, že oba prakticky současně omdleli a teoreticky k nim realita neměla dotírat, slyšeli
všechno. Cvrlikání ptáků sedících na větvích stromů,
šum korun stromů, hlas moderátora doléhající sem
z rádia…
V jistém okamžiku však k jejich uším dolehl úplně
jiný zvuk.
Skutečný hlas, ne ten z rádia. Ženský, melodický,
vzdálený.
Nějaká žena kdesi v neurčité vzdálenosti zpívala
smutnou píseň.
Hlas byl daleko, jako by kroužil, uzavíral kruh kolem lesní cesty. V jistém okamžiku se k tomu místu
zázračně přiblížil…

*
Během čerpání bylo Michalinino auto jediné
u stojanů té obrovské čerpací stanice, teď bylo jediným autem na cestě běžící lesem. Žena jela co nejrychleji.
„Jsem tady sama, tak co. Třicet kilometrů není
tak moc,“ pomyslela si. Asfaltová silnice rovná jak
proutek. Blíží se desátá večer, za chvíli se zapíšu na
recepci, zapálím krb v pokoji, pošlu tomu sráči e-mail
a pak se opiju. Ne, ovládnu se, padnu na všechny
čtyři… jestli…
Nebylo jí dáno myšlenku dokončit. Tiše vyjekla,
současně dupla na brzdu tak prudce, až automobil
zatančil na asfaltu, zanechal za sebou šmouhy pneumatik, a Michalinu zatlačil do sedačky.
„No, kurva!“
Chvíli trvalo, než odlepila ruce od volantu a vystoupila z auta.
Po krajnici někdo kráčel.
*
Když spolujezdec nabyl vědomí, ženský hlas
broukající smutnou melodii byl hodně blízko. Jako by
stála hned vedle. A přesně tak tomu bylo. Jen spolujezdec nic neviděl. Měl něčím zakryté oči, respektive zavázané. Asi nějakým páskem. Cítil na kůži tlak.
Kromě toho nemohl otevřít víčka, protože je měl čímsi slepená! Jasně cítil bolest způsobenou kůží staženou silným lepidlem, snad náplastí.
„No kurva! No kurva! Pomoc!“
Reflexivně okamžitě zakřičel, tedy spíše chtěl zakřičet. Namísto hlasu z jeho hrdla zazněl přidušený,
nejasný vzlyk. Přidušený roubíkem zastrčeným v hrdle, tak hluboko, až se skoro zalykal. Muž měl něčím
zacpaná ústa, snad nějakou látkou. Roubík dráždil
hrtan, spouštěl dávivý reflex.
„Kdo tu je?! Co se děje?! Co se, do kurví prdele,
děje! Kdo tady je?! Ježíši! O bože! Pomož mi!“
Tajemná žena nepřestávala broukat smutnou
melodii.
„Nevěděl jsem, že jsi najednou tak bohabojný…“
Zaslechl vlastní slova! A navíc vyřčená jeho vlastním hlasem! Ale jak to…?! Přesně si pamatoval okamžik, kdy je řekl. A komu. Ale teď nemluvil s kámošem! Teď ležel na písku. Určitě na písku. Cítil jeho
dotyk na zádech.
A to proto, že teď byl nahý.
Od okamžiku, kdy nabyl vědomí, se pokoušel
pohnout. Ale nemohl. Ruce měl široce roztažené,
snad k něčemu přivázané. Napevno. Žádnou silou
a přes veškerou snahu je nemohl přitáhnout k tělu.
Cítil hrubý, bolestivý tlak na zápěstích, zřejmě šňůra.
Ano, šňůra. Čím více sebou škubal, tím více se pouta na kůži stahovala, zarývala se do těla, čím dál více
přerušovala tok krve do dlaní. Nakonec mužovy dlaně začaly trnout.
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Stejně tak jeho nohy. Široce roztažené, stejnou
ostrou smyčkou spoutané kolem kotníků. K něčemu
napevno přivázané. Nemohl je dát k sobě. Pokusil se
kopnout. Bezvýsledně.
Pomozte mi někdo! Pomoc! Kdo jsi?! Kdo jsi…!
pomyslel si horlivě a stále se pokoušel osvobodit
ruce i nohy. Bože, pomoz mi!
Tajemná žena nepřestávala zpívat smutnou melodii. Zvuk jejího hlasu se dobýval do násilníkových
uší, probíjel se bouří myšlenek. Ten zvuk byl klidný,
ale přesto naléhavý. Monotónně naléhavý, až znehybňující.
„Kdo jsi…?!“
Náhle sebou násilníkovo tělo škublo. Cítil, že se
přesouvá, tře zády o zemi, o písek. Stále měl roztažené nohy, ale výrazně měnil polohu jakoby někdo za
ty nohy, za šňůru, tahal. Snad šišky, nějaký klacek,
chladný kámen, drn trávy, všechno to cítil pod sebou. Kůže na zádech, zadnici a nohou začala pálit.
Na několika místech se objevily krvavé odřeniny.
„Bolí?“
Tentokrát zaslechl konkrétní hlas. Ženský. Položila mu otázku. Neobyčejně klidným hlasem, dokonce
s náznakem něhy.
„Bolí?“ zopakovala.
Nemohl nic říct. Táhle zaječel v odpověď. Samozřejmě, že ho to bolelo. Strašně to bolelo. Zdřevěněly
mu ruce, šňůra se mu zařízla až do krve, několik pramínků steklo po rameni. Bolela ho chodidla a spoutané kotníky, bolely ho náplastí slepená víčka. Každou chvíli se pokoušel otevřít oči. Nemohl zastavit
mrkání, pokaždé se mu kůže pod náplastí bolestivě
napjala. Bolel jej i ztuhlý jazyk. Muž nemohl polykat
sliny, kus látky z roubíku se mu přilepil na patro.
„Nezvracej, prosím. Nechci, aby ses tu zadávil
zvratky. Chci, abys zemřel jinak.“
„Zemřel?! No kurva! Kurva! Co se děje? Kdo jsi?!“
„Bolí?“
Náhle se přestal hýbat. Ten někdo ho přestal táhnout. Zato ucítil něco jiného. Bolestivé píchnutí v rozkroku. Jako by ke kůži mezi roztaženýma nohama
někdo přiložil špičku nože. Vrcholek obrovského ostří.
„Kdo jsi?! Kdo ty jsi?!“ opakoval v myšlenkách.
Nebyl schopen ničeho jiného. Pomalu ho opouštěla
mysl.
„Mrdat tě, má krásko, to byl… vrchol…“
Opět uslyšel svůj hlas. Ta věta zazněla jako puštěná nahrávka. Jaká kurva nahrávka?! Přeci tehdy,
když stál nad hrobem a chcal na zmasakrované tělo
ženy, kterou tak brutálně znásilnil, kterou zabil, vždyť
tehdy nikdo nic nenahrával. Teď, jako nikdy předtím,
chtěl hrozně moc otevřít oči, strašně moc chtěl spatřit svého kata. Modlil se, aby se stal zázrak. Doufal,
že je to jen sen.
„To není sen.“
Odpověděla na jeho myšlenky. Ztuhlo mu celé
tělo.
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„Rozsviť světla, nic nevidím.“
Tentokrát slyšel svá slova, ale vyřčená ženským
hlasem.
To byla ona!
Jeho oběť.
To byla ona!
„Ale to je přece nemožné!“
Právě teď před mužovýma zakrytýma očima poblázněná mysl promítla okamžik, kdy on i jeho kámoš
házeli ženu, její oblečení, boty a kabelku, do jámy.
Předtím násilník udělal to, co předpovídal… Plnou silou oběť praštil lopatou do hlavy. Nebyla žádná, byť
sebemenší šance, aby to přežila. Vykopali hluboký
hrob, ona nedýchala. Vždyť tam bylo tolik hlíny, tolik
těžké, černé a mokré zeminy.
Neměla šanci se z hrobu dostat.
Neměla šanci… Nemohla se odtamtud dostat!
Spolujezdec cítil nejen píchnutí v rozkroku, ale
také v srdci. Nejprve píchnutí, pak bolestivý stisk rozlévající se po celém hrudním koši. Nějakým zázrakem
se několik slz protlačilo škvírou v zalepených víčkách
a okamžitě se vsáklo do látky, kterou měl muž ovázanou hlavu.
„Vždyť je to nemožné! Nemožné!“ jeho mysl zešílela. Byl naprosto rozrušený. Už se ani nepokoušel
křičet ani se osvobodit. Byl na pokraji šílenství.
Ne, on nebyl na pokraji šílenství.
On se chtěl zbláznit, zešílet.
On chtěl umřít.
„Neumřeš… ne teď,“ řekla žena neměnným klidným hlasem, citlivým, avšak prodírajícím se do uší
a mysli stejně jako ohlušující, panické šílenství přivolávající děsivý křik.
Jeho tělo se opět zachvělo. Ona ostrá špička přitisknutá k tělu ve zlomku vteřiny prošla kůží rozkroku. Muž ze sebe vydal tlumený výkřik, prohnul tělo
jako luk.
Ale neomdlel.
„Chci, abys byl při vědomí. Až do konce.“
Stejně jako ona.
Ona byla při vědomí až do konce.
„Ukaž mi tedy místo…“
Bolest trhaných vnitřností se paprskovitě rozbíhala od pasu nahoru. Pálila, jako by mužovi někdo do
střev naléval vroucí vodu, kyselinu nebo mu hluboké,
otevřené a krvácející rány posypal solí.
Ostrá špička přitisknutá k mužovu rozkroku se
ukázala být hrotem ostře zlomené tenké větve. Spoutaný násilník spolujezdec se zalepenýma a zavázanýma očima byl právě zaživa narážen na kůl.
A nemohl nic dělat.
„Umřela jsem?“
*
Když Michalina Wójcik viděla, kdo šel po krajnici, prudce zabrzdila a vystoupila, ne, ona bez chvilky
zaváhání vystřelila z auta jako z praku.
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„Pro rány boží!“
Po krajnici šla žena. I když šla se zdálo být moc
silným slovem. Kulhala, táhla nohy za sebou, sotva
udržela rovnováhu. Michalina neznámou zachytila…
a byla ohromená. Dlouhou dobu nemohla nic říci. Zakrývala si ústa rukama.
Žena byla nahá, zkrvavená, špinavá, její kůži pokrývaly strupy, na prsou, břichu a nohou měla chuchvalce sražené krve. Stejně tak na tvářích, víčkách,
půlkách pozadí, dokonce i na ústech. Strupy, sraženiny, špína, kousky hlíny. Ale dlouhé, až k půlkám sahající vlasy neznámé byly čisté a krásné. Michalina
si pomyslela, že se v paprscích zapadajícího slunce
nádherně lesknou – pokud to vůbec bylo možné.
A že ty vlasy měly barvu zralého obilí.
Kde se ta myšlenka vzala?
„Bože… holka…“ Michalina stanula před ženou
a vztáhla k ní ruce. Dívka se okamžitě zastavila. „Co
se… kdo ti to… co se stalo?!“
Někdo jí ublížil, pomyslela si, ale jakoby sama
proti sobě. Někdo se na ní vyřádil, znásilnil ji, pořezal
nožem, brutálně zmlátil, nelítostně zneužil, zničil, zavraždil. Proč?
Na v myšlenkách položenou otázku nezaslechla
odpověď.
Zmasakrovaná žena znovu vykročila. Michalina
nevěděla, co dělat. Prosila, aby na ni žena počkala.
Zavolá pro pomoc! Ale vždyť jí mobil chcípl! Kurva,
zdechl ten pojebaný mobil! Nemám nabíječku, nemám jak zavolat pomoc! Jsem uprostřed posraného
lesa!
Náhle ji něco napadlo. Vždyť je to tak zřejmé. Až
skoro poskočila radostí.
„Počkej, pojedeme… do hotelu! Záchranku a policii zavolám z hotelu, ano? Nasedni!“ zakřičela, ale
hned ubrala na tónu. „Nasedni, prosím… musíš…
chtěla bych… abys jela se mnou!“
„Napadnout, omráčit, násilně zatáhnout do auta!“
Mrazivé mravenčení jí přeběhlo po páteři. Otřásla
se. Kde se mi v hlavě berou takové myšlenky… pro
rány boží. Co se se mnou děje!
„Musíme zavolat pomoc… Musíš jet do nemocnice.“
Neposlouchala. Stále šla po krajnici. Najednou
se zastavila a pohlédla na Michalinu.
„Pojedeš se mnou?“ zeptala se novinářka. „Prosím… musíš nastoupit do auta. Nemůžu tě tu takhle
nechat.“
„Ukaž mi tedy místo, kde roste lékořice.“
Měla krásný, nízce položený hlas. Prosycený klidem a ještě něčím, takovým tónem, který Wójcik nedokázala pojmenovat.
„Kde co roste?“
Žena se usmála, naklonila hlavu, přejela špinavou
dlaní po svých krásných zářících vlasech a začala…
si něco broukat pod nosem. Melodii, ale tak smutnou, že se Michalině okamžitě zaleskly slzy v očích.
„Ukaž mi místo…“

Opět vykročila. Ale ne po krajnici.
Vešla do lesa.
*
Necítil již nic jiného kromě bolesti. I přes roubík
celou dobu křičel. Naostřený klacek do jeho těla pronikal hodně pomalu, úspěšně, centimetr po centimetru. Písek lesní cesty již nevsakoval krev. Vytékající krve bylo až příliš, aby mohla vsakovat. Svázaný
nahý muž ležel v rudé kaluži. Neležel, svíjel se.
„Stříkala z ní napravo i nalevo jako z podříznutého
prasete.“
Opět zaslechl svůj hlas. Svá slova. I přesto, že
měl mysl otupělou nepopsatelnou bolestí dřevem
trhaných vnitřností, bolestí drcených kostí a svalů,
i přesto, že se zdálo, že skutečný svět k němu již vůbec nedoléhá. Přes to všechno stále slyšel tu smutnou melodii zpívanou ženou.
I když křičel, i když mu tělo zachvátil obrovský
třas, stále slyšel tu melodii.
Neomdlel.
Ona mu to nedovolila.
Měl být při vědomí. Až do konce.
*
Michalina stála na krajnici a prolamovala si prsty.
Nevěděla, co dělat. Co dělat?! Vrátit se do auta nebo
jít za tou tajemnou ženou do lesa. Musela jí pomoc.
Nemohla ji přeci tady takhle nechat! Něco se stalo,
něco se přeci stalo zlého! Někdo trpěl. Ta neznámá
žena trpěla. Stala se tragédie! Novinářka pohlédla
nahoru. Slunce zapadalo, nastával večer. Jít do lesa?
Jsem sama… Není čas, není čas! Kurva, co dělat?
„Napadnout, omráčit, násilně zatáhnout do auta!“
Přitiskla obě ruce k uším, jako by to mělo pomoci zbavit se divných myšlenek. Ale teď do Michaliny
něco vstoupilo. Během mrknutí oka byla u auta, přestavila auto ze silnice ke krajnici, otevřela kufr, bezmyšlenkovitě vzala baterku, lahev vody, lékárničku,
nacpala to všechno do nějaké tašky.
„Když to musí být!“
A hodně se ve své myšlence nezmýlila.
Zaklapla kufr a odběhla za světlovlasou ženou
mizící mezi stromy.
*
Řidič nabral vědomí a vyskočil na nohy. První,
čeho si všiml, byla nepřítomnost kámoše. Automobil
stál tam, jak ho nechali. Rádio stále hrálo.
Spolujezdec nikde nebyl. Několikrát obešel auto,
zavřel dveře. Dokonce zakřičel, aby kumpána přivolal.
Odpovědí mu byla jen slabá ozvěna.
„Si dělá, kurva, prdel?“
Rozhodl se, že mu zavolá. Mobilní telefon měl
v autě.
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„Zahrabat se do země. Bože, kdybych se tak
mohl teď zahrabat do země…“
Když to zaslechl, vyděšeně vykřikl. Hlas přicházel
odevšad. U řidiče nikdo nebyl. Znovu zakřičel. Během setiny vteřiny si uvědomil, co to slyšel. To nebyla
jeho slova, pouze myšlenky! Slyšel svůj hlas pronášet jeho myšlenky! Dobře si pamatoval, kdy mu přišlo
na mysl, že by se chtěl zahrabat do země.
Moc dobře si to pamatoval!
Teď to slyšel.
Ale jak… jak to…?!
„Nemožné. Děláš si srandu, debile?!“
Hloupost. Vždyť to byl jeho vlastní hlas! Kdo mohl
napodobit jeho vlastní hlas?
„Zahrabat se do země. Bože, kdybych se tak
mohl teď zahrabat do země…“
A ta země se právě lehce zachvěla. Pohnula se
pod mužovýma nohama. Pohlédl dolů a otřásl se.
I přesto, že široká lesní cesta byla rovná, bez jakýchkoliv dolíků, písek se pohyboval! Suchá cesta se
v místě, kde stál muž, změnila v měkkou… jakoby
nasáklou vodou.
„Jaká voda, kurva?! Tady přece není žádná
voda.“
„Ostatně celá tato oblast je podmáčená, ne? Ba
dokonce více, celý kraj je podmáčený!“
Zaslechl kámošův hlas. Část jejich rozhovoru, když
stáli na louce a debatovali à propos absence bahna.
Kámoš tu však nikde nebyl…
„Přestaň, kurva a neblbni, dobře?!“ zakřičel řidič.
Jeho boty zmizely pod šedohnědým povrchem.
Propadal se do znatelně rozmoklé půdy. Chtěl zvednout nohy, vystoupit z toho podivného pohybujícího se písku. Ale nedokázal nohama pohnout. Ani je
z písku vytáhnout.
On v té lesní cestě uvízl!
Jako by vstoupil na nějakou stavbu a zastavil se
v rychle tuhnoucím betonu. Tohle ale nebyla žádná
stavba! Písek, i přesto, že se stále pohyboval, i přesto, že byl stále sypký, byl těžký jako kámen. Sevřel řidičova chodidla. Chytil je jako svěrák. Tiskl se k tělu.
Úzce, bolestivě. Drtil boty i prsty…
Křik nepomáhal.
Ani máchání rukama.
Ani kletby, prosby, ani volání o pomoc.
Ani sliby, že pokud se z toho dostane, tak už nikdy více… nikdy více něco neudělá.
„Vždyť i ty jsi nic neudělal.“
Teď zazněl jiný hlas, ženský. Řidič vyjekl.
„Omlouvám se! Kurva! Milá… Omlouvám se!!!“
Ke komu to teď mluvíš?
Když se země znovu zachvěla, posunulo se více
písku a muže najednou vtáhla až po kolena. Při následném zachvění jej chytila za stehna. Když se zachvěla potřetí, objala ho v pase. Stisk byl tak silný, že
okamžitě přišel o veškerou sílu, nemohl popadnout
dech, drtící dotyk země mu rozdrtil tělo na kaši. Krev
mu vystříkla z nosu, úst, uší, očí…
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Předtím ten muž jen stál a díval se.
Teď stál a umíral, vykrvácel.
Cesta z něj vymačkávala život.
S následným otřesem země zcela zmizel pod jejím povrchem.
Skoro nastalo ticho.
Skoro, protože autorádio pořád hrálo…
*
Michalina vešla do lesa. Tajemná žena se již notně vzdálila, i když měla viditelné problémy s chůzí,
a i když se Michalina docela dlouho rozhodovala, zda
do lesa za neznámou půjde nebo ne. Novinářce proběhlo hlavou, že přesto dělá hloupost.
„Jako bych měla na výběr…“ napadlo ji a zakryla
si tvář před větví. „Samozřejmě můžu nad tou zmasakrovanou ženou mávnout rukou, vrátit se do auta
a bezstarostně odjet do hotelu, dát si horkou koupel,
přecpat se k prasknutí, napít se vodky, jít spát a mít
to u prdele. A ráno kocovina. A to nejen po alkoholu.
Morální kocovina by Michalinu sužovala do konce života.
Musela té ženě pomoci. Jednoduše neviděla jinou možnost. Stromy náhle prořídly a Wójcik vyšla
na obrovskou louku.
O chvíli později ucítila obrovskou bolest hlavy.
Někdo ji udeřil do zátylku. Nesnažila se ani otočit
a pohlédnout útočníkovi do tváře.
Svět se jí zachvěl před očima. Upadla na zemi.
„Umřela jsem?“
„Ne.“
„Kde to jsem?“
„Vrátila ses domů, dcerko moje.“
„Tedy kam?“
„Rozsviť světla, nic nevidím.“
Měla zavřené oči, nevrátilo se jí vědomí, ale plně
k ní doléhalo, co se dělo. Skoro jako v polosnu. Cítila se, jako by byla pod vodou. Ovšem s tím, že se
nemohla pohnout. Ale chtěla. Vstát a utéct. Všechno
ji bolelo. Každý, dokonce i ten nejmenší kousek těla.
Od hlavy až k patě.
Měla zavřené oči, ale… všechno viděla. Viděla, že
na ní někdo ležel. Muž, byl zpocený. Hrozně smrděl
alkoholem. Kapky potu mu z čela kapaly na její tvář.
Roztáhl jí nohy tak prudce, až ucítila bolest v tříslech.
Kromě toho cítila jinou bolest. V rozkroku. V sobě.
Muž ji znásilňoval. Sténal při tom, křičel, nadával,
každou chvíli udeřil ženu do obličeje. Ani na okamžik
však nepřestal ženě v bezvědomí působit bolest.
Útočníci byli dva. Druhý muž pouze stál a hleděl
na kolegovo počínání.
„A nic jsi neudělal.“
Stál a hleděl.
Násilník nakonec vstal a silně si odplivl. Ale to
nebyl konec. Něco do něj vstoupilo. Udeřil ženu. Bil
ji, kam to šlo. Do tváře, hrudníku, mnohokrát ji plnou
silou udeřil pěstí do břicha. Prudce kopl ležící do hla-
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vy, do krku a žeber, kopal ji špičkou boty do nohou,
několikrát dokonce do rozkroku.
Pak z kapsy vytáhl nůž.
Jeho kolega pořád jen stál a díval se.
„Stříkala z ní napravo i nalevo jako z podříznutého
prasete.“
A cítila jako by z ní někdo stahoval kůži, vyřezával
kusy těla. Z ran nevytékala pouze krev.
Z ran vytékal oheň.
Roztřesený sen, spíše však noční můra, náhle
skončil.
Když Michalina nabyla vědomí, ležela, ale tentokrát sama. Bez drtící, zpocené, bolestivé a opilé tíhy.
Ležela teď v hluboké jámě. Tam, kam ji útočníci hodili. Jeden z nich, ten, který ji znásilnil, pořezal, a nakonec udeřil lopatou do hlavy, stál na kraji a močil na
ženu. Žlutavý pramínek se jí rozprskával o tělo, smýval špínu a krev.
„Bolí mě to, mámo.“
„Už ne dlouho.“
„Zakopejme ji!“
Nastala temnota. Bez vzduchu. Nastalo ticho.
Těžká, mokrá hlína objala zmasakrované tělo nejcitlivěji, jak jen to bylo možné. Lehký dotyk sypké zeminy
vytáhl utrpení. Pohltil krev. Zahnal strach. Uchlácholil
mysl.
Když se Michalině vrátilo vnímání reality, právě se
jí začalo nedostávat vzduchu. Nemohla otevřít oči,
protože ji obklopovala temnota… a půda!
Žena se právě vyhrabávala z hrobu! Na nic nemyslela. Svírala lepkavou, těžkou půdu rukama, nedělala žádné prudké pohyby. Pomalu, pomalu, zvládneš
to, pomalu, postupně. Nepanikař nebo umřeš! Nepanikař!
Začínala se dusit. Tak hodně se chtěla nadechnout. Otevřít ústa, zhluboka nabrat vzduch.
Několikrát.
Nadechnout se.
„Pomalu… už jen chvilku.“
Když prsty pronikla na povrch, ucítila chlad, ale
jiný než chladivý dotyk černé půdy, když ucítila poryv svěžesti a vítr, byla již na hranici. Jen ztěžka udržovala ústa zavřená! Celý organismus se dožadoval
vzduchu!
„Říkají, že smrt udušením je jako usnutí.“
„Hovno!“
Zbytky svých sil rozšířila otvor v zemi a nějakým
zázrakem se jí podařilo přinutit nohy k poslednímu
vypětí.
Vystrčila z mohyly hlavu a otevřela ústa.
„Matko?“
„Poslouchám tě, dítě moje.“
„Vrátila jsem se…“
Lesem jako ozvěna prošly zvuky té smutné melodie zpívané ženským hlasem. Tentokrát se však na
konci rozezněly stejně melodická slova:
„Ukaž mi tedy místo, kde roste lékořice a vykopu
tam tvůj hrob. Ukaž mi tedy místo…“

*
Černý osobní automobil jel asfaltovou silnicí přes
les. Za volantem seděl starší pán, šedivý jako holub.
Jeho žena, stejně stará a vrásčitá se kochala pohledem na les zahalený aurou nastávajícího večera.
Najednou starší pán zabrzdil. Tak prudce, že oba,
i přes zapnuté pásy, takřka narazili do předního skla.
Po krajnici někdo šel.
Žena. Nahá, špinavá, zkrvavená… Šla, spíše
však kulhala. Měla velké problémy s chůzí. Řidič okamžitě zavolal policii a záchranku. Žena nechtěla nastoupit do auta, ani na okamžik se nezastavila. Celou
dobu šla po krajnici, zpívala hodně smutnou melodii.
Auto v očekávaní přivolané pomoci jelo za ní… Starší
paní v jistý okamžik ke svému potěšení postřehla, že
ta chudinka žena má krásné vlasy. Dlouhé, ve světlech auta kouzelně zářící. Snad… Vlasy barvy zralého obilí.
Pak žena vstoupila do lesa…
*
Michalina Wójcik skončila v nemocnici. První, co
zahlédla, byl stojan s kapačkou. Šéfredaktor seděl
u jejího lůžka.
„Tys mě vystrašila, maličká…“ mluvil normálně,
dokonce potichu.
„Ale neříkejte,“ zasténala a pokusila se posadit.
„Nekřičíte?“
„No, řeknu, řeknu…“ ztišil hlas až k šepotu. „Dodala jsi mi tolik adrenalinu, že do konce života nemusím pít kafe, vodku, red bull a vlastně úplně můžu
zapomenout na drogy.“
„Moc si nepamatuju, co se stalo.“
„Policajt říkal, že tě našli v lese. Na nějaké louce.“
„Kurva, sorry, šéfe. Neposlala jsem vám ten rozhovor.“
„K čertu s rozhovorem…“ chtěl vykřiknout, ale
zarazil se. „Holka, objevila jsi lepší téma… Normálně
mám v kapse Pulitzerovu cenu. Tedy, mám na mysli,
máme,“ opravil se.
„Co jsem objevila? Do toho bulváru?“
„No, holka, nejen do bulváru. Dvě zmasakrovaná těla v čerstvě vykopaném hrobě. A zmasakrovaná opravdu mistrovským stylem. Jedno naražené na
kůl, druhé…“
„Dvě těla?“
Šéfredaktor se na Michalinu zadíval úkosem.
„Opravdu si to nepamatuješ?“
„Dvě těla?“ zopakovala, cítila mrazení. „Jak to
dvě? A ne tři?“
„Blouzníš, ale to je normální v tvém stavu. No dva
chlápci, takoví… sakra, nevím přesně, protože policajt nebyl moc ukecaný… Ale, no, dva chlápci, kteří
před nějakou dobou, anebo snad jen jeden z nich,
znásilnil a snad zabil nějakou dívku.“
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„Snad zabil…?“ Michalina zbledla. Tvář jí zšedla.
„Moment, šéfe… Před nějakou dobou?“
„Právě!“ nadřízený výrazně ožil. „Právě proto je
to materiál pro náš, jak jsi ho nazvala, bulvár, má milovaná oblíbená novinářko, ty… Neobyčejnost spočívá v tom, že ti muži tu ženu napadli před nějakými
deseti lety. A těla, která jsi objevila, jsou čerstvoučká,
jako by je zmasakrovala včera… ta… Jak se jí říká…
A řeknu ti ještě jedno…“
Neposlouchala šéfredaktora. Dolehl k ní jiný
zvuk, spíše hlas. Ženy, broukající nějakou melodii.
Tak smutnou, až… ne, v očích Michaliny se neobjevily slzy. Při zaslechnutí těch zvuků nejprve ztuhla, pak vykřikla, zakryla si tvář rukama… Srdce jí nebezpečně zrychlilo. Stále byla napojena na přístroj
monitorující její životní funkce. Stroj začal táhle a nepřerušovaně pištět, výt. Ve zlomku sekundy se u nemocničního lůžka vyrojil zdravotnický personál. Do
sálu vtrhlo několik sestřiček, přiběhl vysoký, dobře
stavěný muž v bílém plášti. Snad lékař. Wójcik křičela, kardiologický přístroj pištěl, oznamoval mezní
hodnoty tlaku a pulsu… Ještě chvilka a ztratila by vě-

domí, dostala by infarkt. Šéfredaktor byl silou vystrčen za dveře. Žena stále broukala. Její hlas se vtíral
do mysli Michaliny bez jakéhokoliv odporu. Jako nůž
do másla nebo tlustý vrták do suchého kusu dřeva.
Skoro cítila bolest způsobovanou tím hlasem…
„O, bože, bože! Pomož mi! Ať se něco stane!“
Náhle všechno utichlo.
I smutné broukání.
I pištění přístroje na EKG.
Utichl křik Michaliny Wójcik.
Odtrhla dlaně od tváří. Několikrát zamrkala. Vyjekla a začala se třást po celém těle.
Cítila, že každou chvíli omdlí.
Seděla ve svém autě. Na parkovišti té velké čerpací stanice.
Na kolenou měla rozloženou mapu okolí. Kelímek
stále kouřící kávy stál v držáku na kelímky.
Rádio vypouštělo monotónní hudbu…
Přeložil: Honza Vojtíšek

Magdalena Maria Kałużyńska (*1972) se narodila ve znamení střelce. Píše horrorové romány, povídky, fejetony a satiru. Románově debutovala v roce 2010 horrorem
Ymar, který byl oceněn čtenáři magazínu Grabarz Polski jako polský horror roku 2010
a o rok později v anketě organizované literárním portálem Granice.pl jako nejlepší
kniha v kategorii thriller/kriminał/sensacja. Druhý román Alvethor – Białe Miejsce
autorce vyšel v roce 2014 a získal Cenu Stefana Grabińského. Druhá část Alvethor –
Pandemia vyšla v roce 2017. V přípravě je třetí část Alvethor – Demiurg a horror nazvaný Cytrynowa Śmierć. Kromě románů autorka napsala přes deset povídek, které
se objevily v různých antologiích (13 Ran, Halloween, Zombiefilia atd.) a časopisech
(QFANT, Histeria, Science Fiction Fantasy & Horror). Kałużyńska působila v internetovém magazínu QFANT jako literární redaktor a vystupovala na conech Avangarda 2012, Krakon 2013, KFASON nebo třetím ročníku Dolnoslezského Festivalu hrůzy
HORROR DAY, DNI FANTASTYKI. Jako Krwawa Kałuża nahrává rádiové podcasty.
Spolupracovala s rádii RDJ-o, Panteon, Nocne Radio, Luźny SwEter – projekt, v současnosti vytváří podcast o horroru pro www.grozownia.pl.
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V pekle nejsou
hajzly
Václav Křenek
Martin se vzbudil v pět. Probudilo ho vysoký a intenzivní pískání budíku, ostatně stejně jako každej
den. Automaticky rozsvítil lampičku na nočním stolku, neboť v pokoji panovala tma. Manželka se ještě
nevrátila z noční, a tak část postele vedle něho zela
prázdnotou. Byl na to zvyklej. Nemotorně se posadil
na okraj postele, protřel si oči, zívl a vstal. V držce
měl jak v sirotčinci.
Takovou hodně zvláštní pachuť, jako by měl krk
plnej blitek, ale nepřikládal tomu žádnou důležitost,
jelikož večer před tím zase lil. Bolela ho hlava a pociťoval silnou potřebu močit, proto se ihned vydal na
cestu do koupelny. Ale zjistil, že přes noc dveře vedoucí pryč z ložnice zmizely. Místo nich byla na stěně
jen prázdná plocha stejný barvy, jako měly ostatní zdi
– světlezelená.
Nejdříve si pomyslel, že je to jen hloupej žert. Že
si z něho manželka chtěla udělat prdel, a tak přesunula šatní skříň a zakryla s ní dveře. Byla totiž posedlá sledováním videí, kde si ženy střílely ze svejch partnerů a naopak. Měl za to, že se to jmenovalo
PRANK nebo tak nějak.
Přišlo mu to sice divný, neboť měl za to, že dveře
na chodbu se odjakživa nacházely ve stěně naproti
posteli a manželka měla být v práci. Ale kdo říká, že
se nehodila marod a v rámci vtipu nemohla otočit postel i s oběma nočními stolky. Podle jeho mínění na
to blbá byla dost.
Mrcha jedna, pomyslel si Martin a chopil se navrácení nábytku zpět na svý místa. Začal přirozeně
skříní, protože nutnost chcaní už vystoupila na téměř neúnosnou mez a on se pochcat nechtěl. I když
to není tak dávno, co se mu to stalo naposled. Asi
před tejdnem neudržel moč, když se vrátil nakárovanej z hospody. Ještě teď cítil tu trapnou pachuť na
jazyku, když si na to vzpomněl. Od manželky tenkrát
dostal pěkně na budku.
Martin si vždycky rád přihnul, ale od té doby co
potkal onu dívku, vyloženě chlastal.
Skříň vážila snad třicet tun. Martin ne a ne s ní
hnout, přestože nebyl žádný střízlík, ale naopak po-

řádný kus chlapa, co byl ze skladu zvyklej tahat těžký
věci dennodenně.
„Kurva, hni se!“ zanadával si pod svým zpustlým
strništěm, které mu zdobilo tvář.
Komoda se nehnula ani o píď.
„To neni možný, do prdele. Když s ní pohla vona,
pohnu s ní i já!“ hecoval se. Ale výsledek byl stejnej. Martin se nakonec naštval. Zatlačil a skříň letěla
s obrovskou ránou k zemi. Rozbila se.
„A máš to,“ pousmál se uspokojivě a s úlevou, že
teď už si konečně může dojít na záchod, ale úsměv
mu zmrzl na jeho chlastem opuchlý tváři.
Martin zůstal stát v šoku. Za zdí nebyly žádný dveře, ale identická světlezelená plocha jako na
místě dveří. Přešlápl z nohy na nohu, jeho močák už
volal o pomoc. Nejhorší na tom všem bylo, že ani
jedna zeď nenasvědčovala tomu, že by kdy v ní nějaký zkurvený dveře stály. Vydal tiché zaúpění, sedl
si zpátky na postel a přemýšlel jak tuhle situaci vysvětlit.
Obrátil. Manželka si z něho nedělá legraci, ale
chce ho potrestat. Vrátila se dřív z noční a zatarasila ho v pokoji. Doufá, že mu z toho houkne v bedně
a půjde se léčit. Ale proč, vždyť on nemá problémy
s pitím.
„Kurva, Hano! Přestaň si ze mě dělat prdel a pusť
mě!“ zakřičel, ale žádná odpověď.
„Vylez, kam si schovala ty posraný dveře! Slyšíš?“
Nikde nic, jen ticho, čtyři světlezelený stěny
a stále více a více plnější močový měchýř.
„Já nemám problém! To ty máš problém! Otevři, pusť mě, jinak ti to tady pochčiju!“ řval do éteru
a doufal, že na něj odněkud žena vybafne a pustí ho
se konečně vymočit.
Žádná odezva, určitě ho chce vydusit, však on
ji zná!
Hodil nohu přes nohu a přemýšlel dál. Bylo to
jasný, chce ho dostat na léčení, ale on to nepotřebuje. Chlastá, protože má žízeň, protože to má rád,
protože chce zapomenout na tu kurvu, která si vo to
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říkala! Ta malá děvka, co pracuje u nich v kantýně.
Najednou se mu navalilo hafo vzpomínek. Dopolední šichta, kde nebylo do čeho píchnout, a tak se
nacamrali ještě s Petrem a Bambusem za paletama.
A pak když odzvonilo a von se vracel domu, potkal ji
v těch křovích za vrátnicí. Chvíli ji pozoroval, a když
si byl jistej tím, že nikde nikdo není, sbalil ji pěkně
po dobyvatelsku, ani se moc nebránila. Věděl, že to
nepráskne. Přece jen po ní pokukoval pěkně dlouho.
Ona byla přesně takový ten tichý mučednický typ.
Radši si to vezme do hrobu, než aby musela s někým
mluvit a někomu se svěřit. Radši s tím bude žít, radši
si to bude nosit v sobě, než aby to někde oznámila.
Najednou v něm však přece jen zahlodaly nejistoty. A co když to není pravda? Ve svém úsudku se
přece zmýlit mohl. Vždyť s ní ani jednou pořádně nemluvil, jak si mohl být sakra tím vším tak jistej.
Najednou věci dávaly smysl. Nikdo ho nechce
dostat na léčení, ale chtějí, aby se přiznal. Před očima mu běžel scénář.
Dívka si o něm vše zjistila, pak šla za jeho ženou
a vyklopila jí to. Spolčily se proti němu. Manželka večer odešla do práce jen na oko, ale místo toho v černý dodávce za rohem počkala, až se vožere a usne.
Pak ho s tou čubkou a partou fízlů tady izolovali a teď
čekají za zdí s diktafonama na jeho doznání.
To určitě, pomyslel si Martin s uspokojením, že
nad nimi vyzrál. Tento pocit však opět vzápětí přebila tělesná potřeba. Martin hypnotizoval místo, kde
bývaly dveře, a přemýšlel, jak to asi provedli. Nešlo
mu to na mozek, nemohl dojít k žádnému logickému
řešení.
Papír, prolétlo mu hlavou. Manželka určitě zakryla dveře zeleným papírem, aby to v šeru vypadalo
jako stěna. Geniální! Rychle se zvedl.
Chcaní! Už to fakt nešlo vydržet, proto se vrhl
na stěnu a snažil se seškrábat vrstvu papíru kryjící
dveře. Ale jeho konečky prstů, citlivé od notorického
kousání nehtů, narazili jen na studenou tvrdou zeď.
Martin sykl bolestí a zoufalstvím zároveň.
Zhroutil se zpět na lůžko a frustrovaně křičel.
Manželka kdysi nechala ložnici vymalovat světlezelenou, protože tato barva údajně uklidňuje. Martinovi však nyní přinášela přímo ďábelský muka a živila jeho vnitřní frustraci do neúnosné meze. Řval, ale
po chvíli se však donutil opět racionálně přemýšlet.
Jestli jsou za zdí fakt chlupatý, tak tohle jeho deviantský chování mu nepomáhá. Musí se uklidnit, tvářit se vyrovnaně a zároveň si dávat bacha na to, co
říká. Ale to je stejně všechno marný, když tak strašně potřebuje na záchod. Zrak mu padl na zatažený
závěsy. Okno! Že ho to nenapadlo dřív, vychčije se
z okna. Samozřejmě by ním mohl i vylézt ven a utéct. Přece jen to není tak vysoko a hned u okna mají
broskev, ale policajti jistě obklíčili celý dům. A teď na
něj někde v zahradě číhají. Ne, takovou radost jim
neudělá. Pěkně počká tady a bude hrát svou roli.
Dřív nebo později určitě usoudí, že je nevinen pustí

ho ven a omluví se mu. Martin tu scénu úplně viděl
před očima.
Rozhodl se, že oknem neuteče, ale jako záchod
ho použije. Dychtivě tedy rozhrnul závěs a za ním
byla světlezelená stěna, stejně tak i místo druhého
okna, které mělo být na stejné straně jen o kousek
vpravo.
Martin na to nechápavě zíral. Nerozuměl tomu.
Jediné vysvětlení, které ho už napadlo, bylo, že se
mu to jen zdá. Ano jistě, je to jen sen! A jak se lidé
nejčastěji vzbudí ze snu? Štípnutím! Martin zavřel oči
a pořádně se štípl nejdřív do levý, pak do pravý ruky.
Ale když otevřel oči, jeho situace byla stále stejná –
zazděn v ložnici a s hektolitry moči, která se chce dostat jeho močovou trubicí pryč z těla. Zkusil to znovu.
Tentokrát si dal facku. Překvapivě se nic nestalo.
To mu přišlo divné, pak si vzpomněl na to, co
někde četl, návod jak poznat sen od reality. Prvním
důkazem snění bylo, že pokud si člověk přečte nějaký nápis a pak se na něj podívá znovu, nikdy nebude stejný. Martin zoufale hledal něco k přečtení. Na
manželčině nočním stolku ležel časopis s názvem
Květy.
„Květy,“ vyslovil Martin nahlas, koukl se do stropu a znovu na časopis.
Stálo na něm slovo: Květy.
Zapřemýšlel, co tam bylo před tím. Jistý hlas
v hlavě ho ujišťoval, že před tím se tam psalo Květiny. Ano, určitě tam před tím byly květiny. Martinovi se
ulevilo, tak přece je to jen sen, ale teď jak se z něho
dostat. Štípnutí nepomáhá. Co zkusit větší úroveň
bolesti? Rozhlížel se po pokoji, čím si ublížit. Rozbitá skříň, postel, čtyři světlezelený stěny. Na nočním
stolku vedle časopisu ležel pilník na nehty. Martin se
po něm natáhl, sevřel ho v dlani a s rykem si ho zabodl do předloktí. Pilník v něm zůstal stát jako stožár a trochu krve mu stékalo po ruce, ale nic víc se
nestalo. Pilník ze svý ruky švihnutím vytrhl a v šílený
agónii se vrhl na zeď. Mlátil do ní. Uštědřoval ji jednu
ránu za druhou. Chtěl se probourat ke svobodě, ale
zeď byla pořád stejná, uklidňující světlezelená. Když
už měl i klouby na rukách úplně na kaši a dík bolesti a slzám skoro neviděl, vyčerpaně lehl na postel.
Koukal na světlezelený strop. A uvažoval co si počít.
Počkat na budík, ale vždyť ten už zvonil, nebo to byla
taky jen součást tohohle příšernýho snu?
Močák se zase přihlásil o slovo. V tom ho to napadlo, vyčurá se do kouta místnosti. Sice se zase
pochčije reálně, ale alespoň se mu uleví a procitne
z tohohle pekelnýho snu. A škody po počurání stihne zamaskovat, než se žena vrátí z práce. Stoupl si
tedy do rohu místnosti, vtáhl penis a močil. Rozkoší
u toho zaklonil hlavu a přivřel oči. Teď už jen očekával vlhko pod sebou a ložnici, kde dveře a okna existují, ale nic takového se nestalo. A tak si sedl znovu
na lůžko a řekl si, že zkusí počkat na vysvobozující
zvuk budíku. Ten stále nepřicházel a nejhorším faktem bylo, že stále potřeboval na hajzl.

[ 27 ]

*
Když Martinova žena přišla z práce, zjistila, že její
muž ještě nevstal. Nakvašeně tedy dopochodovala do
ložnice, kde se málem přerazila o spoustu vypitejch
flašek alkoholu, a kde ji do nosu udeřil silný pach moči.

„Si se zase pochcal, ty prase! To si uklidíš a vstávej, zaspal si, debile!“ znechuceně zakřičela mezi
dveřmi a šla si do kuchyně udělat kafe. Ani si nevšimla, že Martin nedejchá.

Václav Křenek (*1997) se narodil a vyrostl v Českých Budějovicích. Po gymnáziu
začal studovat norštinu a bohemistiku na FF UK. Básně publikoval např. v časopise Protimluv, budějovickém studentském časopise Vedneměsíčník nebo na webových stránkách Nedělní chvilka poezie. Na jaře 2018 společně s dalšími dvěma jihočeskými autory
přispěl povídkou do prvního čísla literární přílohy kulturního časopisu Milk & Honey, malé
antologie znepokojivých příběhů Trash vol. 1. Rád čte a příležitostně vystupuje v ochotnických divadelních představeních.
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V mojej koži
Zuzana Droppová
1
Bolelo to. Bolelo to viac než vŕtanie zubov, viac
než kopanec do rozkroku, viac, než vykĺbenie kolena.
Každá bunka v jej tele ju prosila, aby prestala. Všetko
ľudské v nej kričalo, aby s tým už skončila. Varovná
kontrolka v jej hlave rýchlo blikala na červeno, ruky
takmer pustili kameň. Stisla oči a zovrela ho ešte silnejšie. Chcela zaťať zuby, no zistila, že to nejde, pretože kričí. Potom konečne omdlela.
2
Zo smetiaka visela mŕtva mačka. Teplota v meste
klesla pod nulu. Nič neobvyklé pre apríl. Vietor ustal,
no aj tak si vyhrnula golier až k očiam. Pozrela na indikátor smogu. Svietil na ružovo. Kým nebol v červenej škále, respirátor nebol povinný.
„Becca! Hej, Becca!!! Tu som!“ Walt na ňu mával z dverí klubu v zastrčenej uličke Newarku. Nebolo
ľahké nájsť miesto, ktoré zvolil pre ich stretnutie, dokonca aj GPS sa dvakrát zmýlilo. Nerozumela, prečo
vybral takú dieru, avšak neriešila to. Rezko vykročila
k nemu. Rukou naznačil, aby vošla a stratil sa v tme.
Do nosa jej udrel výrazný zápach. Pot, cigarety
a ešte niečo, čo nevedela identifikovať.
Klub mal názov Hriech. Musela počkať, kým si jej
oči zvyknú na hmlu a temnotu. Bez slova prešli dlhou
chodbou, v ktorej slabo blikal stroboskop. Miestnosti
bez okien boli malé, no plné ľudí. Skoro samí muži.
V prvej bola klietka s trpasličou ženou. Bola nahá, až
na plynovú masku. Tancovala v hustom dyme cigariet, ktorý na ňu zámerne fúkali masturbujúci chlapi. Becca sa rozkašľala a odvrátila pohľad. Niekoľko
mužov sa k nej otočilo, no neprestali, skôr zrýchlili.
Náhlivo prešla za Waltom do ďalšej časti Hriechu, kde sa dialo prakticky to isté, avšak nie nad
nahou ženou, ale tlsťochom v maske, ktorý súložil
so zajacom. Nenakladal ho do zadku. Vyrezal mu do
brucha novú dieru, do ktorej mu ho vrážal. Ovisnutá
hlava mŕtveho zvieraťa sa tragikomicky triasla. Jeho
krv mal po celých stehnách a hekal rozkošou. Panebože, pomyslela si, čo asi bude v tretej izbe.
„Teraz uvidíš ľudskú stonožku,“ zakričal vyškerený Walt do burácavej psycho-hudby a takmer mu
nebolo rozumieť. Na zemi kľačalo v rade 10 mužov
s putami na rukách, pripevnenými ku krku toho pred
ním. Domina v čiernom latexe s otvorom v rozkroku

im cez malý amplión udávala tempo a povely. Prvý
v rade ju orálne uspokojoval. Vždy, keď niektorému
vykĺzol penis von, zakrochkal ako prasa, ona prišla
k nemu, šľahla ho bičíkom a zasunula mu ho naspäť
do diery.
Becca sa poponáhľala ďalej, s očakávaním kanibalizmu, alebo žrania hovien. Nakoniec si však vydýchla pri pohľade na maličkú aziatku, ktorá určite
nemala viac než 18 rokov, no vyzerala sotva na 12.
Priviazaná o kovové pletivo s roztiahnutými nohami
sa mykala pod slabým elektrickým prúdom, ktorý do
nej púšťal potetovaný obor. Prestal len vtedy, keď sa
niekto postavil, aby ju poriadne vyprášil, alebo vylízal.
Walt chytil aziatku za prsník a potom jej dal facku. Žmurkol na Beccu, ktorá jeho signál nepochopila,
lebo nechcela. Neusmiala sa, ale zamračila. Prstom
ukázal na nenápadné dvere bez označenia a kľučky.
Zaklopal. Nič sa nestalo. Zabúchal. Dvere sa pootvorili na pár centimetrov a vykukla žena s výrazným líčením. Vtiahla Walta dnu a hneď za ním aj Beccu.
Vzduch v miestnosti bol čistý a voňal eukalyptom. V strede stála veľká sofa, na ktorej sa rozvaľoval monštruózne obézny muž s rozopnutými nohavicami. Pred ním kľačal chlapec a pierkom mu šteklil
žaluď. Chlap mal privreté oči. Usmial sa, keď uvidel
Beccino znechutenie. Potichu dvakrát vykríkol a jeho
telo sa zavlnilo. Zmaľovaná žena podala chlapcovi
vreckovku a on si ňou poutieral tvár. Vzala ho za ruku
a vyprevadila inými dverami za závesom. Potom šéfovi zapla nohavice a podala drink.
„Ako sa ti páči môj klub?“ spýtal sa Beccy.
„Je to nechutné,“ povedala úprimne, bez rozmýšľania.
„Dobre. Výborne.“ Odpoveď ho potešila. „Sadni
si, dohodneme sa.“
Becca sa poobzerala, ale nikde okolo nej nebola
žiadna stolička. Na gauč si sadnúť nechcela a ani na
zem, nie je predsa pes. „Postojím.“
Muž len blahosklonne mávol rukou. „Dal som ti
veľkú moc. Súhlasila si, že budeš pre mňa pracovať.
Je tak?“ Becca prikývla.
„Nie si jediná, komu som tento dar ponúkol. Väčšina však neprežila transfer schopnosti. Tí, ktorí ju
dokázali využiť, sa veľmi líšili. Niekto vedel čítať určité myšlienky, no nič viac. Jeden vedel vnuknúť fixnú ideu, ale mal z toho silné migrény. Moja najlepšia
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adeptka vedela rozhýbať malé predmety v miestnosti a smrteľne zraniť protivníka.“ Odkašľal si a usrkol
z nápoja, akoby ju chcel pripraviť na niečo veľké.
„Nebudem ti klamať, všetci sú dnes mŕtvi. Zomreli,
pretože neboli dosť dobrí. Lenže ty si iná. Držala si
kameň takmer minútu, pričom oni ho pustili už po
pár sekundách. Dokonca si nemala žiadne popáleniny. Takže… Teraz mi povedz, ako to u teba funguje.“
Becca si rýchlo prezrela miestnosť. Nič zaujímavé, ani nebezpečné. Dokonca sa neunúvali skryť kameru nahrávajúcu udalosti. Asi vedeli prečo.
„Dokážem si obliecť vašu kožu.“ Stručne a výstižne.
Veľký šéf nie celkom chápal, ako to myslela.
Nechcel vyzerať hlúpo. „Pokračuj.“
„Chcete vedieť viac? Možno by som vám to mala
radšej ukázať.“
„Tak nech sa páči. Walt sa hlási ako dobrovoľník.“
Walt, ktorý sa doteraz bez slova opieral o dvere, sa zatváril zdesene. Otočil sa akoby na útek, no
prísny hlas ho zastavil. So strachom pozrel na Beccu
a v jeho očiach bola prosba o život. Ona však naňho hľadela planúcim pohľadom, sťaby mu chcela do
čela vypáliť dve diery.
Odrazu Walt pribehol ku stolíku vzal krčah s vodou a vylial si ho na hlavu. Kocky ľadu sa rozkotúľali po celej miestnosti. Potom pristúpil k zmaľovanej
žene, vzal jej z ruky cigaretu a nedbajúc jej protestov,
zahasil si ju na jazyku. Ohorok požul a prehltol.
Veľký šéf sa pobavene rozrehotal. Nadšene zatlieskal. „Ešte! Ešte!!! Ukáž mi viac!“
Becca sa prikrčila ako mačka pred skokom. Walt
vytiahol z vrecka nôž. Stlačil gombík a čepeľ s cvaknutím vyskočila. Priložil ruku na dvere a s poriadnym
rozmachom bodol. Presekol až do dreva. Vykríkol
a rozplakal sa. Aj Becca krátko skríkla a potom sa zapotácala. Po spánku jej stiekla kvapka potu. „Stačí?“
Majiteľ klubu sa zamrvil na sofe ako neposedné
dieťa, bol vo vytržení. „Pravdaže stačí, moja drahá,
bolo to úžasné. Naozaj skvelé, brilantné.“ Opäť zatlieskal. „Rox, daj jej napiť, vyzerá, že to potrebuje.“
Becca si pomaly sadla na operadlo gauča. Ruka
s dlhými dúhovými nechtami jej podala vodku. Vypila
ju na jeden hlt, ani ju nezatriaslo.
„Povedz mi, Becca, dokázala by si ho zabiť?“
Walt pri dverách protestne zaplakal. Pripichnutá ruka
mu krvácala a vytvárala na belasých dverách abstraktný obraz.
Zdvihla unavené viečka. „Pravdaže. Ale musíte
niečo vedieť.“ Na chvíľu sa odmlčala. Zamávala na
Rox prázdnym pohárom a tá jej doliala. Obrátila vodku do seba ako nič.
„Keď im to robím, tak tú bolesť cítim. A okrem
toho… kým som v ich koži, oni sú v mojej.“ Zamávala znovu a drink hneď vypila. Tentokrát ju striaslo.
„Väčšinou sú zmätení a nestihnú reagovať. Ale stať
sa môže čokoľvek.“

„Úžasné, naozaj úžasné,“ dookola omieľal, akoby záver vôbec nepočul. Možno mu na tom nezáležalo. „Ešte dnes dostaneš na účet desať tisíc. Ber to
ako zálohu. Za každú zákazku dostaneš tridsať. Teraz
choď domov a oddýchni si. Zajtra ťa čaká ťažký deň.“
Becca prikývla a odišla dverami za závesom, ktoré jej Rox otvorila. Než sa zavreli, počula, ako sa Walt
príšerne rozkričal bolesťou.
3
Svetlo vo výťahu niekto pokazil. Pravdepodobne feťáci znovu ukradli žiarovky na fajčenie metamfetamínu. Nechápala, prečo sa ešte vyrábajú. Oproti
žiarivkám boli vždy neekonomické. V tme sa oprela o stenu a pozerala hore na meniace sa číslo poschodí. Premietala si udalosti dnešného dňa. Bolo to
presne tak, ako veľký šéf sľúbil. Ťažký deň.
Pravdepodobne to mala byť skúška. Musela sa
dostať do zabezpečenej budovy počítačovej firmy
podporujúcej armádu. Jej cieľom bol softvérový expert pracujúci na projekte, ktorý mal zlepšiť kontrolu
ilegálneho predaja drog v meste.
Musí to vyzerať ako nehoda, prízvukoval šéf.
Žiadna samovražda a už vôbec nie vražda. Snaž sa,
dievča a neposer to!
Až do poslednej chvíle netušila, ako to urobí.
Musela reagovať podľa momentálnych okolností. Jej
prítomnosť bola žiaľ nevyhnutná, na diaľku to urobiť nedokázala. Prišla na začiatku obednej prestávky,
keď v kanceláriách nebolo takmer nikoho. Na sebe
mala uniformu doručovacej spoločnosti a v ruke balík s jeho menom. V škatuli boli akési súčiastky od
Intelu. Zaklopala a vošla. Vedela, že kamery ju vidia.
Posunula si šiltovku viac do čela. Špeciálny náhrdelník vizuálne deformoval jej tvár a menil farbu očí,
aby ju rozpoznávače nemohli identifikovať. Nebolo to
dokonalé, ale stačilo to na to, aby nemohli vykázať
100% zhodu.
Muž práve jedol vindaloo. Požiadala ho o podpis
do tabletu a balík mu nechala na stole. Odchádzajúc s profesionálnym úsmevom, vkĺzla mu do hlavy
a zaliala posledné jedlo coca colou z plechovky, ktorú dostal k objednávke zdarma. Avšak namiesto prehĺtania ju začal vdychovať aj s kúskami mäsa, ktoré
mal ešte v ústach. Rýchlo unikla z tela bezmocne sa
dusiaceho muža a zatvorila za ním dvere. Keď vošla do výťahu, zmietal sa na koberci a bol už modrý.
A keď vyšla z budovy, bol už mŕtvy.
Neosvetlený výťah cinkol a zastavil na čísle 47.
Na chodbe bol odporný, sladkastý vzduch. Rýchlo
odkódovala dvere svojho bytu a zabuchla za sebou.
Vyzliekla sa po celom dni a oblečenie nechala ležať
na podlahe. Nahá sa zvalila do postele a na chvíľu
zatvorila oči. Znovu ich otvorila až keď si uvedomila,
že musela zaspať, pretože ju silno myklo. Snívalo sa
jej o schodoch, po ktorých beží dolu, no tie odrazu
zmizli a ona spadla do prázdna.
Pozrela na svoje telo a dostala chuť. Chvíľu sa
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len tak sama hladkala. Potom vstala a odomkla malú
zvukotesnú miestnosť. Hneď, ako ju jej väzeň zbadal, zúrivo proti nej vyrazil. Obliekla si jeho kožu a on
zastal. Smilne sa usmial, nežne jej vykrútil ruku za
chrbát a dal jej dlhý, vlhký bozk. Pripútal ju k posteli
a divoko s ňou súložil, až kým nemala dosť a nevrátila ho tam, kde ho držala už celé týždne. Nemala
predstavu, ako dlho jej takto ešte vydrží, no až umrie,
obstará si zase nového.
4
Dnešná úloha bola naozaj jednoduchá. Mala pocit, že tridsať tisíc si za toto ani nezaslúži. Svoju obeť
poznala. Bol to Jason, bývalý striptér zo šéfovho
baru. Vraj mu ukradol nejaké peniaze a na dôvažok
odlákal troch najlepších zamestnancov do vlastného
podniku, ktorý si otvoril za to, čo odcudzil.
Bola práve na ceste za ním, keď zostala zaseknutá v príšernej dopravnej zápche pri moste. Autá
v protismere boli na tom lepšie. Konečne sa dostala
na rad pred semaformi. Takmer stihla zelenú, no starý Pontiac pred ňou sa neponáhľal. Teraz bude červená aspoň 3 minúty. Zahrešila a usrkla si z milkšejku, ktorý sa za tú dobu roztopil. V aute vpravo mladá
žena niečo zúrivo kričala do telefónu. Becca pozrela
na vodiča vľavo a tam sedel Jason. Prekvapene otvorila ústa. Úžasná náhoda! Pokojne fajčil a klopkal po
volante do rytmu hudby z rádia. Vietor mu strapatil
vlasy. Vyzeral bezstarostne.
Becca sa škodoradostne usmiala a priam skočila
do jeho kože. Jason pustil cigaretu, ktorá dopadla na
nedávno vyčistený koberček. Počkal na čo najväčšie
auto rútiace sa zľava a dupol na plyn. Načasovanie
bolo perfektné. Silný náraz odhodil jeho kabriolet ako
prázdnu plechovku. Auto vyletelo do výšky, roztrieskalo sa o nosník mosta a potom dlho padalo do rieky. Neostalo po ňom nič, len bubliny v strede veľkej
krvavej škvrny pod hladinou.
Trvalo takmer dve hodiny, kým sa dostala domov.
Cestou nakúpila psie konzervy pre otroka a sushi pre
seba. V byte zapálila sviečky a dopriala si príjemný
večer plný rozkoší.
5
„Dieťa? Mám zabiť dieťa?“
„Becca, dohodli sme sa, že to bude bez otázok.
Máš s tým nejaký problém?“ Veľký šéf sa mračil ako
búrkový oblak.
„Má len trinásť rokov. Prečo by mala umrieť? Čo
spravila, že ju mám zabiť?“ Jej tvár bola plná pohoršenia a nesúhlasu.
„Nie ona. Jej otec musí trpieť a zaplatiť. A už sa
viac nepýtaj. Ja dávam rozkazy, ty ich plníš.“
Becca ignorovala to, čo práve povedal. „Niekto
spravil chybu a za to má zaplatiť životom jeho nevinná…“
„A dosť!!!“ Príkaz zaznel ako výstrel z pištole. Veľký šéf na chvíľu vyzeral, že sa postaví a vylepí Becce
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poriadne zaucho. Samozrejme, v jeho stave to nebolo možné. Otvorila ústa a zase ich zavrela. Venovala
mu dlhý zamračený pohľad a potom len prikývla.
„Urobím to zajtra.“ Otvorila dvere.
„Dnes v noci. Zajtra je neskoro,“ opáčil boss.
„Dobre, dnes v noci,“ znela smutne. Vedela, že
z času na čas bude musieť zabiť aj ženu, ale nečakala, že takú mladú. Spomenula si na Millie.
Keď bola Becca v puberte, jej sesternicu Millie
uniesli a požadovali výkupné. Mala 14 rokov, talent
na spev a krásne, heterochromatické oči. Jedno belasé, druhé zelené.
Jej rodičia sa rozhodli spoľahnúť na políciu a zločin, napriek prísnemu zákazu únoscov, ohlásili. Billie
dostali naspäť o štyri dni neskôr. Telo v čiernom vreci
a hlavu v škatuli. Koroner povedal, že je neuveriteľné,
čo všetko dievča vydržalo, než ju popravili. Mučenie,
bitie, znásilňovanie…
Striaslo ju nad zlou spomienkou a nasilu ju vyhnala z hlavy. Nuž, čo sa dá robiť, dievča má zrejme zlú karmu a dnes v noci umrie mladá. Pozrela sa
na adresu a meno. CC Holden, bytom v Cedar Grove. Pekná štvrť. Na fotke vyzerala mladšia. Obyčajná čiernovlasá dievčina so smutným úsmevom a poďobanou pleťou.
Vonku sa zotmelo. Chronometer na stene ukazoval takmer desať. Čas vyraziť. Becca si ešte raz
pozrela plán domu. CCini rodičia mali byť na benefičnom koncerte poriadaným firmou jej otca, takže sa
vrátia neskoro. Dievča bolo doma samé, určite bude
do noci pozerať telku, alebo surfovať po nete.
Becca zaparkovala o tri bloky ďalej. Pozorovala
dom a párkrát ho nenápadne obišla. Vo vnútri bolo
ticho a tma, akoby tam nik nebol. Po chvíli sa za záclonou CCnej izby objavila ružová sviečka a o pár sekúnd aj modrá.
Teraz viem, kde si, pomyslela si Becca. Na ruky si
natiahla rukavice. Podišla k dverám a skúsila kľučku.
Bolo otvorené. Koľká absurdita!
Vošla dnu a pomaly našľapovala. Trhlo ju, keď
popred ňu prebehla mačka a zmizla niekde v tme.
Stúpala po schodoch. Jeden trochu zavŕzgal, tak
znehybnela. Započúvala sa do ticha. Nič sa nedialo.
Prešla viac ku stene, kde sú schody pevnejšie a menej vychodené. Prikrčená prešla krajom po nedlhej
chodbe a zastala pred správnymi dverami. Chytila
kľučku a dúfala, že nezaškrípe. Išla zľahka.
Pomaličky otvorila dvere. CC bola chrbtom k nej,
napichnutá na penise výrazne staršieho chlapca, ako
bola sama. Jazdila na ňom v tielku a krátkej sukni,
zrejme si vyzliekla len nohavičky. On bol celkom pasívny. Sedel vo veľkom kresle s rozhodenými rukami,
oči zavreté, ústa pootvorené a nechal ju, nech si robí,
čo chce. Nevzdychala, nekričala, len rýchlo dýchala.
Becca nečakala, kým si ju všimnú. Rátala s tým,
že by CC nemusela byť sama a príkaz znel: Zabiť
dievča, aj prípadných svedkov. Trpieť nemusia, no
má to vyzerať ako jasný odkaz.
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Rýchlo si obliekla CCnu kožu. Zacítila blížiaci sa
orgazmus, ktorý by dievča do pár sekúnd malo, ale
odolala pokušeniu dokončiť to za ňu. Zdrapila nožnice zo stola vedľa kresla a z celej sily ich zaťala
chlapovi do krku.
Aké obrovské však bolo jej prekvapenie, keď sa jej
ruka odrazila, až ju zaboleli všetky kĺby v ramene. Nožnice odleteli na zem. Koža na krku nebola ani trochu
poškodená a výraz jeho tváre sa nezmenil. Čo to dopr…
„Nie je živý. Sex-Bud štvrtej generácie,“ ozvalo
sa jej za chrbtom. Otočila sa a zliezla. Stála tvárou
v tvár vlastnému telu, v ktorom sa nie tak celkom nevinná CC cítila nadmieru pohodlne. S úsmevom vysvetľovala ďalej, akoby o nič nešlo. „Super pevný silikón. Odolá extrémne vysokým aj nízkym teplotám.
Mám ho na želanie. Stál desať litrov, keby si takého
chcela.“ Zamračila sa. „Vlastne počkaj, nebol by ti
nanič, lebo o chvíľu už budeš mŕtva.“
Becca vytreštila oči. Toto rozhodne nečakala.
Musí konať rýchlo. Zabije CCno telo a rýchlo sa vráti
do toho svojho.
Vzala zo stola fľašu a rozbila ju. Najväčším črepom si prerezala žily na zápästiach. Bolelo to ako
čert. Tmavá krv najprv tiekla, potom sa však rozbehla
a priam bublala von. Pri tom sa pozerala CC do tváre, no ona ani nepohla obočím. Pokojne sa opierala
o zárubňu dverí so založenými rukami.
Becca si chcela obliecť vlastnú kožu a nechať
dievča stiecť, no odrazu zistila, že nemôže. Skúsila
to znova, ale od straty krvi sa zapotácala. Pritlačila
z celej sily, aby malú votrelkyňu dostala zo svojho
tela. Avšak nepohla ňou ani o kúsok.
CC sa doteraz ovládala, no nakoniec to nevydržala
a začala sa smiať. Nahlas a kruto. Ukazovala na Beccu
prstom a s híkavým chichotom sa jej vysmievala.
A smiala sa, až kým červená kaluž na podlahe
nebola väčšia ako telo, ktoré v nej ležalo.
Keď ustal aj najmenší pohyb, prešla okolo nej,
no oči jej nezatvorila. Vošla do kúpeľne a pozrela na
svoje nové ja.
Bola vyššia a krajšia, než by sa o pár rokov stala. Mala väčšie prsia a kvalitnejšie vlasy. Vytiahla peňaženku a prezrela si doklady. Uznanlivo zapískala.
„Bývam skoro v centre. Mám 26 rokov.“ Odtlačkom
prsta odomkla mobil a zistila stav účtu. Znovu pískla.
Z nenávideného domu odchádzala s úsmevom
tak spokojným, ako mačka, ktorá sa práve napila
smotany.
6
Veľký šéf sedel na svojej veľkej sofe a čakal na
Rox, ktorá odišla odprevadiť malého chlapca naspäť
do decáku. Párkrát do týždňa k nemu chodil uspokojiť ho za pramalý obnos, za ktorý si kupoval lacné
drogy. Dvere za závesom sa otvorili a takmer hneď
zabuchli.
„Kde si toľko, Roxy? Mám hlad a smäd. Povedal
som ti, že sa máš ponáhľať. Minulá bitka ti nestačila?“

Ticho bez odpovede za jeho chrbtom ho znepokojilo. Bol však priveľký, aby sa obrátil. „Rox?“
Pomalé kroky ho obišli a on sa s hrôzou pozeral
do očí Beccy.
„Preboha!“ vyhŕkol. „Ja, ja, ja…“
„Becca je mŕtva. Som CC,“ oznámila bez čakania.
Bossovi sa z tváre vytratila všetka farba. „Ale ako
si to…? Ako…?“
„Nerieš. Okolnosti. Okrem toho, jej telo je lepšie,
ako to vychudnuté, trinásťročné, s chronickou bronchitídou, laktózovou intoleranciou a častým krvácaním z nosa.“ Usmiala sa. „Môžeš mi poslať výplatu
na jej účet.“
Veľký sa zaškeril. Z Beccy mal už dlhšie strach.
Pracovala preňho pár mesiacov a bola čoraz silnejšia. To bolo síce plus, avšak zistil, že v jej živote nebolo nič, čím by ju mohol držať v šachu. Nemala rodinu, ani priateľov. Nič, čo by milovala.
Odrazu si uvedomil, aká kreatúra oproti nemu stojí.
Je ešte silnejšia ako bola Becca. Avšak bude ho poslúchať? Bude preňho pracovať? Akoby mu prečítala
myšlienky, nevinne zaklipkala očami a usmiala sa.
„Aká bude úloha číslo dva?“
Jej otázka mu vniesla do duše mier. Výborne. Je
skvelá, pomyslel si. Bude musieť čo najrýchlejšie zistiť jej slabé miesta, aby ju mohol ovládať. Je to predsa 13 ročná pubertiačka vo fáze vzdoru, možno bude
nutné ju prevychovať. Ešte nezabudol, aké to kedysi
bolo s Roxy. Rozhodol sa dať jej ťažkú úlohu, ktorá
preverí jej schopnosti. Aspoň zistí, aká je.
„Pôjdeš do Flushingu na adresu, ktorú ti dá Roxy,
keď sa vráti. Navštíviš Howarda Schlessingera a donútiš ho zabiť celú svoju rodinu, aj seba. Dohromady
šesť ľudí. Je to najväčší mafiánsky žid v celom New
Yorku a kradne mi zákazky kde sa dá. Ak to spravíš
tak, že o tom budú písať v Timesoch, dostaneš dvojnásobok. 60 tisíc na tvoj účet.“
CC zľahka prikyvovala. „Chcem tridsať litrov za
každú zabitú osobu, nie iba za zákazku.“
Do veľkého šéfa akoby strelil hrom. „Zbláznila si
sa? Myslíš, že seriem peniaze?“
„To nie je všetko,“ pokračovala pokojným hlasom. V Timesoch o tom napíšu, to si buďte istý, takže chcem automaticky ten dvojnásobok.“
Jeho tvár zbrunátnela, až to vyzeralo, že ho na
mieste porazí. Cítil, že s ňou urobil chybu. Je chamtivá a sebecká ako všetky deti. A podľa toho, čo od
neho chce, bude aj poriadne hlúpa.
„Ty si myslíš, že dostaneš 360 tisíc za jednu zákazku? Musíš byť blázon!“ Od jedu sa až triasol.
Úplne odignorovala jeho otázku, akoby bola rétorická. „A mimochodom… Roxy sa už nevráti.“ Siahla
do vrecka a na stôl položila sedem dlhých dúhových
nechtov, dolepených od krvi. Vychutnávala si, ako sa
jeho výraz menil, keď začal chápať. Tvár mu bledla,
až nakoniec vyzerala ako starý pergamen. Roxy bola
jeho nemanželská dcéra a bolo jedno, ako ju trápil,
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bil, či zneužíval, vždy ju mal rád. Premohol ho nekonečný žiaľ a hrôza.
„Vypadni,“ zašepkal. „Zmizni!“ Ukázal na CC vysokým prázdnym pohárom ako ukazovátkom. Druhou rukou vzal ovládač a vypol kamery v miestnosti.
Odrazu ho striaslo a on si z pohára odhryzol. Žul sklo
a prehĺtal. Znova hrýzol pohár, drvil ho zubami a s krvou posúval ďalej do hrdla, aby mu spôsobil zranenia, z ktorých ho vyslobodí iba smrť.

Po pár minútach sa CC vrátila do svojej kože
a pomaly odišla, akoby sa nič nestalo. Cestou domov sa zastavila v potravinách a kúpila si obrovské
balenie zmrzliny, ktorú pred tým nikdy nesmela. Medzi regálmi s alkoholom zavolala pánovi Schlessingerovi a oznámila splnenie úlohy. O pár sekúnd jej
cinklo na účet 300 tisíc. Keď prechádzala okolo Randy&Sons, zbadala vonku poníka. Usmiala sa. Teraz si
ho už bude môcť dovoliť.

Zuzana Droppová (*1979), známá jako KiRi, se narodila v Žilině.
Vystudovala banskobystrickou Univerzitu Mateja Bela, Žilinskou univerzitu a doktorát získala na Univerzitě Komenského. V současnosti
žije v Bruselu, kde učí v Evropské škole. Předtím vzdělávala intelektuálně mimořádně nadané děti. Droppová jako první získala Cenu Intel
za nejlepší sci-fi pod záštitou Ceny fantázie. Její povídka Telo získala
nominaci na cenu Československé akadémie. Několikrát se umístila na
předních příčkách různých povídkových soutěží. Publikovala v několika
sbornících a antologiích. Kromě psaní ilustruje sci-fi, fantasy a horrorové knihy. Má ráda zbraně, knižní a filmové násilí a bojová umění. Naopak
nemá ráda hlupáky, zpomalené lidi a má fóbii z nafouknutých balónků.
Má slabost pro psy a různá zvířátka. Ve svém srdci má speciální místo
pro pokažené a trpící věci. Někdy je ostrá jako břitva, jindy zlatá jako
koťátko. Nikdo neví proč, protože do KiRi a melounu člověk nevidí…
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NEKROSARIUM
Třetí povídková kniha autorské dvojice Boček – Zubík.
Více jak 70 kvalitních hororových povídek v jednom svazku,
přes 300 stran hrůzy, napětí a černého humoru.
Ilustrace Daniela a Denisa Ponomarevovy.
Nakladatelství Netopejr.
Již brzy!

„Co vás na stránkách této knihy horrorových povídek čeká?
Ironický, černý humor na hranici škodolibosti. Realistická lidská hrůza a zrůdnost, bez nadpřirozena a magie,
strach, zlo a děs v nejryzejší lidské podobě. Pohled na člověka z nezvyklých úhlů, ovšem zcela v intencích
horroru a thrilleru a brodění v hlubinách lidského hnusu a ohavnosti. Nadpřirozené atmosférické příběhy z lesů,
vod a strání, kde strach může přijít odkudkoliv. Texty kratičké i delší, vážné, až smutně chmurné i Poeovsky
atmosférické a mrazivé. A nechybí, samozřejmě, specialita obou autorů: Síla pointy, posledního slova či věty.
Shrnuto, čeká vás již třetí horrorová kniha jedněch z nejzajímavějších, nejdůkladnějších a nejpůsobivějších
českých horrorových autorů.“
(Z předmluvy Honzy Vojtíška)

Médium
Agnieszka Kwiatkowska
I
Listí padalo ze stromů. Každé ráno, když jsem vyhlédl z okna, jsem viděl, jak pozvolna klesá dolů anebo se točí v záchvěvech větru jako zlatočervené spirály. Dnes je uklidím, sliboval jsem si, po čemž jsem
se vracel do postele, šoural po domě nebo, nemoha
snést to ticho a prázdnotu, vycházel na procházku.
A pak nastal večer, takže zítra, zítra to udělám, sliboval jsem znovu, jako by někoho měly zajímat haldy
uschlého listí před domem.
Někdy v půlce října jsem z kůlny vytáhl hrábě.
Vyšel jsem před dům zrovna v době, kdy zapadalo
slunce. Angolo di Gufo, Soví zákoutí, dýchalo tichem
a klidem. Slunce malovalo teplé záblesky na stěnách
okolních domů a já se opřel o hrábě, tupě hleděl na
rudou kouli na nebi a vzpomínal, jak moc Laura milovala tuto denní dobu. Sedávali jsme v proutěných
křeslech, drželi se za ruce a pozorovali západ slunce, šťastní. Teď tu ale křesla nejsou – zmizela v kůlně. Není tu ani Laura. Nejsme „my“. „My“ skončilo
před půl rokem, v zatáčce silnice o kilometr dále, kdy
jsem šlápl na brzdu o setinu sekundy později. A pak
přišlo rachocení vyprošťovacích nůžek, rozstříhávajících střechu automobilu, aby uvolnily tělo. Soucitné,
tiché „je mi líto“. Pohřeb, květiny. A pak už nic. Pouze
listí, které bylo třeba kdysi shrabat.
Stál jsem takto, stále opřený o hrábě, když přišel
Ugo. Poznal jsem ho již z dálky, když se vyloupl zpod
stromů, jako obvykle s čupřinou rozcuchaných šedivých vlasů a v pracovním. Neustále něco vylepšoval, opravoval a možná to bylo i dobře, protože tehdy
člověk moc nemyslí.
To jen já jsem si prožíval své v mlčení, bloumající
z rohu do rohu a dovolující, aby dny plynuly a roční doby míjely. Ugo přicházel pěšinou. Šel energicky, mnohem rychleji než obvykle, a já, hledící na jeho
postavu a na cosi radostného v jeho pohybech, jsem
ucítil nepopsatelný strach. To nebyl ten klidný, mírný
Ugo. Něco se stalo.
Přišel ke mně, stiskli jsme si ruce a chvíli oba mlčeli. Už jsem byl připraven uvěřit, že zlý pocit, který mě tehdy zachvátil, byla pouze má představivost,
povzbuzená posledními rozhovory s přítelem. Ugo se
opřel o plot, zahleděl se do prostoru a řekl:
„Dneska jsem s ní mluvil.“
Takže přece.
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„Aha.“ Pocit mě tedy nezklamal. Ugo musel vycítit náladu mého hlasu, protože rychle dodal:
„Vím, co si myslíš, ale není to podvodnice.“
„To jsem neřekl,“ opatrně jsem volil slova. „Prostě… buď opatrný.“
Ugo se opřel dlaněmi o plot.
„Nejsem naivní,“ řekl. „Jen jsem s ní hovořil.
Mnoho mi objasnila.“
„Například?“
„Pár věcí.“ V Ugově hlase zaznělo podráždění.
„Není to podvodnice. Já…“ zde se mu hlas lehce zlomil, „mluvil jsem s ní o Marii. Ptal jsem se jí na možnost seance, ale řekla mi, že takhle to nefunguje. Je
to moudrá žena. Třeba k ní někdy půjdeš se mnou?“
Zavrtěl jsem hlavou.
„Ne.“
„Va bene. Kdybys změnil názor…“
„Nezměním.“
Stáli jsme mlčky, sledovali, jak večer proniká
mezi stromy a svět pomalu tmavne. Najednou na mě
Ugo pohlédl a vášnivě, což svědčilo o tom, jak hodně
ho to muselo hryzat, řekl:
„Řekla, že mi může vrátit Marii!“
II
Noc, to je blbá doba. Doba výčitek, vzpomínek
a zamyšlení se pokaždé, když jsem uléhal do velké postele, prvního kusu nábytku, který jsme si koupili společně s Laurou – proč jsem tu zatracenou věc nevyhodil? Už dávno jsem ji měl vytáhnout, rozštípat, spálit,
cokoliv, jen abych se jí zbavil. Ale já každou noc do té
postele uléhal s myšlenkou: Měl jsem ji vyhodit. A tak
jsem ležel, suchýma očima zahleděný do stropu.
Ani tento den jsem listí neshrabal. Seděl jsem na
dvoře někdy do jedenácti, přemýšlel o Ugovi a Marii.
O našich sousedech, již nemladých a šedivých, ale
stále do sebe zamilovaných tím typem poklidné lásky, která dává pocit, že cokoliv by se stalo, oni budou
trvat a trvat.
A pak rozsudek. Rakovina pankreatu. Několik
smrti vytržených týdnů. A pohřeb, na místním hřbitůvku, krásného podzimního dne před rokem. Uplakaná Laura a já neschopný nalézt slova útěchy.
Míjely minuty a já stále ležel a snažil se nemyslet
na Lauru. Měsíc se pomalu přesouval po nebi. Jeho
záře z temnoty dobývala kontury velkého nábytku.
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V noci je všechno jiné, říkávala Laura, která radostně
v noci roztahovala záclony, aby dovnitř vpustila měsíc. A ten se plížil po nebi, pronikal stromy a nenechával mě usnout. Štvalo mě to, ale časem jsem si
zvykl. A teď jsem roztahoval záclony sám.
Pohroužený v zamyšlení jsem zpočátku nevěnoval pozornost tichému skřípění, vycházejícímu
z chodby. Teprve po chvíli k mému vědomí ten zvuk
dorazil, jemné skříp-skříp-skříp prken podlahy, která
tento zvuk vydávala pokaždé, když po nich někdo
procházel chodbou. A náhle jsem se prudce posadil,
protože tohle skřípání jsem znal dokonale. To nebyl
pro starý dům typický zvuk rozjíždějících se prken.
„Lauro?“ uniklo mi.
Skříp. Skříp. Skříp… Seděl jsem jako zkamenělý
a snažil se přesvědčit, že slyším jen to, co bych slyšet
chtěl. Že to jsou jen prkna. Že možná Ugo potřeboval pokecat, takhle uprostřed noci, protože to zatracené médium ho vytrhlo z relativního klidu po ztrátě
Marie. Kolikrát jsem sám na něj klepal v nezvyklých
hodinách a on vždy otevřel, poseděl se mnou a mlčky poslouchal?
„Lauro?!“
A náhle jsem pochopil, že jsem se bál, kurevsky
jsem se bál, že by to mohla být Laura – stejně silně,
jako jsem toužil, aby to byla ona. To samé musel cítit
Ugo – onu touhu, aby Marie byla opět u něj.
Skřípání ustalo. Ale po chvíli k mým uším dolehl
stejně známý zvuk, který jsem již nemohl svádět na
samovolně se pohybující prkna. Byl příliš charakteristický, aby si ho šlo s čímkoliv splést.
Někdo otevřel dveře koupelny.
Zvedl jsem se – hrdlo stažené strachem? Nadějí? – a vyšel z ložnice. Chodba byla tmavá a tichá, ale
prázdná. Po stěnách klouzalo měsíční světlo. Nikdo
kromě mě. Polkl jsem slinu. Dveře koupelny byly zavřené. Takže se mi to všechno zdálo, skřípání, vrzání
pantů. Muselo se mi to zdát. A přesto mě nohy nesly
kupředu.
Chvíle zaváhání, když jsem položil dlaň na kliku –
a jedním pohybem otevřel dveře. Vpadl jsem dovnitř
a první, co jsem viděl, byl vlastní odraz v zrcadle.
Odraz roztržitého, vyděšeného chlapíka v pyžamu.
Nebo spíše plného naděje, nahrazené zklamáním,
protože byla koupelna prázdná? Sevřel jsem víčka,
otevřel je. Laura tu nebyla.
Ale…
Jako zhypnotizovaný jsem hleděl na umyvadlo.
Když jsem se po nehodě vrátil domů, pohled na
Lauřiny věci mi pokaždé připomínal, že jejich majitelka tu už není a nebude. Nebyl jsem schopen vyhodit dokonce ani ty nejdrobnější věci a nechal
jsem všechno tak, jak bylo. Červený zubní kartáček
v oranžovém kelímku, parfémované mýdlo, všechna
kosmetika stála na svém místě. Viděl jsem je každé
ráno, ale nikdy jsem se jich nedotkl. Ugo kdysi nesměle navrhl, že bych mohl ty věci alespoň pohřbít.
Nesouhlasil jsem.
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Teď jsem ale hleděl na kartáček, ještě ráno stojící
v kelímku, který však ležel na okraji umyvadla. A opět
zaskřípala podlaha, teď mnohem výrazněji.
Skříp-skříp-skříp…
„Lauro?“ zašeptal jsem. „Lauro, jsi tady?“
III
Když Ugo otevřel dveře, nemusel se na nic ptát.
Musel jsem vypadat přesně tak, jak jsem se cítil.
Beze slova mě pustil dál. Vešli jsme do kuchyně,
v níž jsme společně strávili tolik večerů. Ve čtyřech.
Ale teď ve dvou. Ztěžka jsem padl do křesla.
„Co je?“ zeptal se Ugo ostře.
Tón jeho hlasu mi pomohl se vzpamatovat, protože soucit jsem nepotřeboval. Chtěl jsem odpovědi. Bez váhání jsem položil otázku, která mě tížila od
scény s kartáčkem:
„Viděl jsi někdy Marii po smrti?“
Ugo na mě hleděl pohledem bez výrazu. Opravil
jsem se.
„To znamená… Jde mi ne o ni samotnou, ale, nevím, neslyšel jsi něco? Nějaké zvuky? Nechodil někdo po domě? Nebylo něco přestavené? Myslím…“
zarazil jsem se. Pročísl jsem si rukou vlasy. „Kriste,
co to melu. Promiň. Nezáleží na tom.“ Sklonil jsem
hlavu a zahleděl se na stůl. Cítil jsem, že se mi třesou
ruce. Zaťal jsem je v pěsti.
„Nemáš za co. A nemeleš. Světy se prolínají,“
odpověděl Ugo klidně. A když jsem na něj nechápavě pohlédl, dodal: „Chiara mi to vysvětlila. Mezi světem živých a mrtvých je bariéra, která občas jakoby
mizí. Tehdy slyšíš hlasy z druhého světa.“
„Slyšíš? A dá se… vidět?“
Ugo na mě vážně pohlédl.
„Viděl jsi Lauru?“
„Ne. Skřípala podlaha, otevřely se dveře koupelny. Když jsem ovšem vyšel na chodbu, byly zavřené.
Ale kartáček na zuby… ležel na umyvadle, vždycky
ale stál v kelímku.“
„Prolínání…“ zopakoval Ugo.
„A ty jsi viděl Marii? Slyšel jsi ji?“
„Slyšel. Ale neviděl.“ Měl jsem dojem, že se
v Ugově hlasu objevila hořkost. „Občas slyším zvuky
zatahovaných záclon. Dvakrát nebo třikrát jsem zaslechl zvuk vody tekoucí z kohoutku, ale když jsem
vešel do kuchyně, kohoutek byl zavřený.“
„Poslouchej, je…“ zaváhal jsem. To, co říkal Ugo,
znělo logicky. Neodsoudil jsem až příliš zbrkle médium, které, jak se ukázalo, vědělo, o čem mluví? „Je
možné, že bych mohl…“
„Vidět Lauru? Ano.“ Ugo si začal nervózně škrábat bradu. „Ale není to tak jednoduché.“
„Seance?“
„Ne tak úplně.“ Ugovy prsty se začaly nervózně
třást. Když na ně pohlédl, spatřil jsem v jeho pohledu
podráždění. „Chceš-li se dozvědět všechno, pojď se
mnou k Chiaře.“
„Ne.“ Zavrtěl jsem hlavou. „Nechci.“
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„Pořád si myslíš, že je to podvodnice?“
„Nikdy jsem tohle neřekl.“ Něco divného viselo
ve vzduchu, předzvěst nadcházející hádky. „Prostě
jen nepotřebuji její pomoc. Proto se ptám tebe. Co
znamená ‚ne tak úplně‘?“
Tohle není ten stejný Ugo jako vždycky, uvědomil jsem si. Ten, který teď seděl přede mnou a trousil
slova, byl někdo úplně jiný – rezervovaný, uvažující,
jak neříci až moc. Zaplavila mě vlna nechuti k médiu
– tuto nechuť jsem podvědomě cítil od doby, kdy mi
o ní začal Ugo vyprávět. Teď jsem pochopil, odkud
se vzala. Ugo se změnil, snad nezřetelně, ale přesto.
Začalo to, když se poprvé vrátil od Chiary. Pamatuji
si, že mu oči plály skrytou radostí, ale když jsem se
zeptal na detaily, z odpovědi se vykroutil. A náhle se
téma Marie a Chiary opět stalo nepohodlným, jako
by rozhovor o kterékoliv z nich byl plavbou přes řeku
plnou žraloků.
„Jestli chceš vidět Lauru, musel bys ji stáhnout,“
rozhodl se náhle Ugo pro upřímnost. „A stažení někoho z Druhé strany není jednoduchá záležitost. No
a je to nevratné.“
Musel jsem tu otázku položit.
„Slíbila ti Chiara vrátit Marii?“
„Ne,“ potřásl Ugo hlavou, ale já nabyl dojmu, že
tak učinil zbrkle. Až příliš zbrkle. Nebo se mi to jen
zdálo? „Říkala, že to dokáže, ale neudělá to. Vyčerpává to, je to těžké. No a nezasahuje do světa na
Druhé straně. Ostatně, můžeš se jí na to zeptat sám.“
Světlo vycházejícího slunce pomalu zaplňovalo
kuchyň. Vždycky jsem se tady cítil jako doma, teď
jsem ale měl dojem, že se nacházím na cizím místě,
navíc s cizím člověkem na druhé straně stolu.
„Ugo…“ zašeptal jsem. „Nedělej to.“
„Co?“
„Nepřiváděj ji sem. Já vím, že na to myslíš. Ale…“
„Vidím, že ty teď přemýšlíš o tom samém,“ odfrkl
Ugo. „Co je na tom divného? Ztratili jsme naše milované, je normální, že je nám po nich smutno. Ale
Chiara se takovými věcmi nezabývá.“ Najednou se
zježil. „Chceš-li vědět více, zeptej se Chiary. Já nejsem expert!“
To byl konec rozhovoru. Ugova tvář byla stažená, uzavřená. Netrpělivě a zlobně bubnoval prsty do
stolu. Vstal jsem. Pocit cizosti narůstal. Už jsem zde
nebyl rád viděn.
„Pořád ji bráníš,“ uniklo mi.
Poslal mi nepřátelský pohled.
„Víš co? Jdi už. Mám dnes hodně práce.“
Když jsem odcházel, pořád seděl u stolu, zamračený, nepřátelský. Opět mě zaplavilo znepokojení,
tentokrát již nespojené s Laurou, ale s podivnou fascinací, kterou v Ugovi vyvolalo médium. Cítil jsem,
že můj přítel lže – nebo mi přinejmenším neříká celou
pravdu. Kdo byla ta žena, která na něj měla takový
vliv? To neskončí dobře. Možná bych ji měl poznat,
podívat se, jaká je, přesvědčit se… Takhle jsem přemýšlel, stál u plotu a slepě hleděl na hájek rozkládají-

cí se před našimi domy. Slunce lenivě vstávalo a odněkud z poblíž se nesla hudba.
Cavalleria rusticana, intermezzo, poznal bych tu
melodii dokonce i na konci světa. Ve skutečnosti se
Lauře nepodařilo nakazit mě láskou ke klasické hudbě, ale hodně mě naučila. Zachvěl jsem se. Kdo, ksakru, v tuhle dobu pouští zrovna jednu z jejích oblíbených skladeb? Na okamžik mě napadlo, že je to
možná Ugo, naštvaný a dělá mi to k zlosti, ale to by
byla obyčejná sviňárna. Takže odkud…? Ztuhl jsem
a pak se velmi pomalu otočil. V okně ložnice se zavlnila záclona. Zavlnila a chvíli poté byla jedním tahem
odsunuta.
Vpadl jsem do domu, aniž bych věděl, zda chci
stále slyšet tu hudbu, anebo zda bych raději stál
v naprostém tichu. Stál jsem v chodbě a Mascagniho hudba zněla čím dál hlasitěji. Držel jsem se zábradlí a na ztuhlých nohou vyšel nahoru. Ještě hlasitější. Když jsem stanul přede dveřmi ložnice, Cavalleria
rusticana mi duněla v uších. Položil jsem dlaň na kliku, na okamžik se zarazil a pak pomalu, opravdu pomalu otevřel dveře.
A tehdy jsem to uviděl… spíše tedy uslyšel. Cosi
jako nepatrný, míhavý pohyb, něco se pohnulo, rozechvělo vzduch, cosi se protáhlo kolem mě a zanechalo ložnici ve stejném přítmí jako vždycky v tuto
dobu…
Zdálo se jako by z ní sotva před chvílí někdo odešel a zanechal po sobě energii, vůni, stopu přítomnosti.
Mascagni mi stále duněl v uších. Tupě jsem sledoval, jak se na gramofonu, který jsme koupili společně, někde ho vyhrabali na bleším trhu, otáčí deska. A nevěděl jsem, zda jsem se tehdy více bál, nebo
prahl, aby Laura byla znovu u mě. Se mnou.
IV
Šli jsme k Chiaře jednoho listopadového rána
v tak brzkou hodinu, že slunce nestihlo ještě vyjít.
„Ne, není to brzy,“ zabručel Ugo, když jsem prohlásil,
že pátá hodina ranní je trochu divná doba na návštěvu. „Ona je v tuto dobu plná síly.“
Nebyl jsem ochotný diskutovat. Poslední dva
týdny mi uplynuly jako v transu a já se motal mezi
nadějeplnou radostí a strachem, že když se otočím,
zahlédnu Lauru. Ne záchvěv vzduchu, ale přímo ji.
Ugo viděl, co se se mnou děje, ale nezkoušel mi nic
radit. Sedával u mě, klidný, mlčící, zatímco já seděl
vedle něj, byl nervózní, naslouchal a ohlížel se přes
rameno. Nakonec jsem řekl:
„Chci si promluvit s Chiarou.“
A možná jsem to neřekl, ale jen si to pomyslel?
Možná Ugo sám odhadl, co se ve mně mlelo a čemu
jsem se tak bránil? Napětí, které mezi námi poslední týdny narůstalo, náhle zmizelo a znovu jsem vedle
sebe měl stejného srdečného přítele, který mě poklepal po rameni a řekl:
„V klidu, Pietro, v klidu. Taky jsem to tak měl.“
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A následujícího rána jsme šli k Chiaře, cestou přes
lesík. Ugo vedl. I přes tmu šel jistě, zřejmě tu cestu
znal zpaměti, každý kámen, každý padlý kmen. Musel tudy chodit často, uvědomil jsem si. Každým krokem jsem čím dál více chápal jeho připoutání k médiu. Táhl ho stejný stesk jako mě? Neříkal to přímo,
ale viděl jsem přece, že tento málomluvný, starší pán
hrozně moc miloval svou ženu. Laura dokonce kdysi
řekla: „Chtěla bych, abychom za těch čtyřicet, padesát let byli do sebe zamilovaní tak jako Ugo a Maria.“
Můžete znovu společně, přeletělo mi přes mysl.
Otřásl jsem se. Instinkt, který mi do té doby podsouval pochybnosti ohledně média, se opět probral.
A znovu, znovu se objevil špatný pocit.
Zvolnil jsem krok.
„Už jsme blízko!“ pověděl rázně Ugo, který si evidentně nevšiml mého zaváhání. „Podívej, už vycházíme z lesíku. Vidíš ten malý domek, tam, naproti?“
„Ano…“ odpověděl jsem váhavě. Ugo se zastavil
a se staženým obočím na mě pohlédl. Spěšně jsem
dodal: „Ale já si s ní jen promluvím. Nebudu ji o nic
prosit.“
„Znovu jedeš svoje?“ V Ugově hlasu zaznělo podráždění. „Vždy jsem ti říkal, že Chiara má své zásady. Ostatně uvidíš sám. Tak pojď!“
Jméno Chiary odpovídalo jejímu vzhledu. V životě jsem spiritistku neviděl a určitě proto jsem si ji
představoval jako někoho, na koho je možné natrefit
na slavnostech – zrcadélky ověšenou a šálami ovinutou ženu s výrazným malováním a tajemným pohledem. Chiara Vestucci naproti tomu vypadala dost
obyčejně – hodně světlé vlasy, stažené do ohonu,
modré oči, džíny, svetr. Ale měla styl a bylo v ní něco
výrazného. Její hlas byl klidný a tichý, ovšem stisk její
dlaně – silný na tak drobnou ženu, a oči živé a bystré.
„Ráda tě poznávám,“ řekla laskavě, s lehkým
úsměvem, v němž, jak se mi zdálo, zazněl nepatrný výsměch. „Ugo tvrdil, že si potřebuješ promluvit.
Jako všichni.“ Gestem ukázala na velké křeslo, do
něhož jsem zapadl jako do prachového peří. Současně jsem koutkem oka zahlédl, že Ugo odchází z pokoje. Chiara usedla naproti, dala si nohu přes nohu
a začala si pečlivě prohlížet své nehty. Pochopil jsem,
že čeká, až začnu.
„Já mám…“ začal jsem. Špatně. Odkašlal jsem
si. „Slyším různé věci. Kroky. Kartáček na zuby ležel
jinde než vždycky. A pak přítomnost… Někdo zapnul
gramofon. Když jsem vstoupil dovnitř, něco jako by
se kolem mě protáhlo…“ cítil jsem, že mluvím zmateně a nejasně.
Chiara však pokývla hlavou a teď se na mě dokonce zadívala.
„Světy se prolínají,“ pověděla. „Ne vždy, ne všude
a ne pro každého. Pravda je taková, že živí mohou vycítit přítomnost mrtvých a zemřelí živých. Když někdo
umře, odejde do paralelního světa. Tedy i ty, i Laura
žijete stále v tom samém domě, ve stejném prostoru,
ale ve dvou světech, které se občas prolnou.“
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„Můžeš…?“
Zarazil jsem se. Otázka, kterou jsem chtěl položit, mi již dlouho bloudila hlavou, ale vůbec jsem si
nebyl jistý, zda jsem na ni chtěl znát odpověď. Nebylo by lepší nechat věci tak, jak jsou, a nezasahovat
do osudu?
„Můžu.“ Chiara věděla, na co jsem se chtěl zeptat. „Teoreticky mohu. Ale neudělám to, a to z několika důvodů.“ Vážně se na mě zadívala. „Víš, jak se
přivádějí osoby z Druhé strany?“
Druhá strana. Stejně to pojmenoval Ugo, když mi
říkal, že existuje možnost přivést Lauru zpět ve viditelné formě.
„Ne,“ odpověděl jsem. „Ptal jsem se Uga, ale on
mi to moc neuměl – nebo nechtěl – vysvětlit.“
„To je rozumné,“ souhlasila krátce Chiara. „Protože, víš, já sama nedokážu úplně vysvětlit, jak se to
dělá. Určitě se při tom nesedí u kulatého stolu a nepronáší zaklínadlo…“
„Ale mohl bych ji vidět? Alespoň na chvíli?“
„Neexistuje něco takového jako vidět na chvíli.
Abys mohl vidět Lauru, bylo by třeba ji sem přivést.
A když se sem přivede, zůstane tu navždy. Nebude
možnost poslat ji zpátky.“
Sevřel jsem v dlaních opěradla křesla.
„Říkala jsi, že to neděláš. Proč?“
Chiara se na mě prudce podívala.
„Protože je to nezvratitelné. To za prvé. Kdo přijde z Druhé strany, již se do ní nevrátí. Za druhé, takový proces s sebou nese následky, které nejsme
schopni předvídat, a občas je lepší na to zcela rezignovat. Za třetí, abych ti sem přivedla Lauru, nestačí ji
jen pozvat. Musela bych se vydat na Druhou stranu
a přivést ji. A to je vyčerpávající a nebezpečné. Balancování mezi světem živých a zemřelých narušuje
rovnováhu. Kromě toho, jsi si jistý, že by se k tobě
chtěla Laura vrátit?“
Až jsem se zvedl z křesla.
„Nechtěla jsem tě urazit,“ ozvala se Chiara, „ale
to je základní otázka. Ne každý se chce z Druhé strany vracet. Někteří tam chtějí zůstat.“
Padl jsem do křesla.
„Ale já sem nechci Lauru přivést. Chtěl bych…
promluvit si s ní, vidět ji, alespoň na okamžik…“
„Jedno vylučuje druhé.“
Mlčel jsem.
„Pietro,“ v hlase Chiary zaznívala přívětivost.
„Není jiná možnost. Bez přivedení Laury sem budeš
i nadále cítit její přítomnost, ale ne tehdy, kdy si to
budeš přát. Čas od času si všimneš, že kartáček na
zuby neleží tam, kde předtím, a domem se budou
rozléhat něčí kroky. Ale říkám upřímně, vidět Lauru
tímto způsobem nemůžeš.“
Au. Zklamání zabolelo. Nevím, co jsem čekal,
když jsem sem šel – nějakou zázračnou radu? Možná
seanci, během které bych mohl usednout vedle Laury, obejmout ji, možná na okamžik pocítit, že jsme
znovu spolu?
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„Vzpomínky časem blednou,“ řekla Chiara. „Je
nebezpečné je přiživovat, protože pak jsou stále jako
živé. Laura časem začne mizet. Mám na mysli… vaše
světy se budou čím dál více vzdalovat, až nakonec
přestaneš cítit její přítomnost.“
„Ne!“
Chiara na mě soucitně pohlédla.
„Uplynulo teprve půl roku.“
„A co z toho?“ zavrčel jsem. „Je snad divné, že
na ni stále myslím? Stejně jako Ugo stále myslí na
Marii?“
„Ugovi bude sedmdesát a s Marií prožil takřka
půl století. To je trochu něco jiného, než…“ Zaváhala,
její štíhlé prsty začaly nervózně škubat rukáv svetru.
Z nějakého důvodu se náhle rozzlobila a já jsem nevěděl proč. Najednou vstala z křesla.
„Co to vůbec říkám,“ vyprskla, stále napjatá jako
struna. „Nakonec, každý z nás rozhoduje sám za
sebe. Varovala jsem tě a upřímně řekla, jak to vypadá. Řekla jsem ti, že jsem to jednou udělala. Jednou.
Počkej chvilku…“
Nechala mě samotného ve velkém obývacím pokoji, s tichem zvonícím v uších. Sluneční svit pronikal vysokými okny na terasu, prosvětloval místnost
a vrhal teplou záři na krémová křesla a kanape. Zachvěl jsem se. Všechno to až moc připomínalo rána,
kdy Laura vstávala za rozbřesku, aby se připravila do
práce, ale neměla ráda, když musela z domu odcházet ve spěchu. V taková rána jsme sedávali u stolu
v kuchyni a já, přivyklý chodit spát pozdě a vstávat
o něco později než ona, jsem si zamiloval východy
slunce u kávy a snídaně, tu tichou brzkou dobu, která
se k nám vtírala otevřenými okny.
„Pietro? Chtěla bych, abys někoho poznal. To je
Roberto, můj muž…“
Probral jsem se ze vzpomínek a přivítal se stiskem dlaně s dobře stavěným mužem, kterého Chiara přivedla. Už v ten moment jsem měl dojem, že
ho odněkud znám. Počkat, počkat… Zamručel jsem.
Ano, to je on, bez služební uniformy, ale ta brada, ten
hlas…
„Poznáváš ho, že ano?“ zeptala se Chiara.
Pokývl jsem hlavou. Roberto, listonoš, s nímž
jsme občas prohodili několik slov, když žádný z nás
nespěchal. Jednoho dne se nečekaně objevil někdo
nový, mladý chlápek, a já se divil, proč ne Roberto,
ale pomyslel jsem si, že je možná na dovolené. Po
nějaké době jsem se dozvěděl, že si Roberto nevzal
žádnou dovolenou. Zemřel pod koly automobilu.
„Měl jsem rakovinu,“ řekl klidně. „Doktoři mleli
něco o šancích, léčení, pokroku medicíny. A pak došlo k té nehodě. Vybavuji si jen kvílení brzd, nebolelo
to, nestihlo to bolet.“ Celou dobu držel ženu za ruku.
„Smutnil jsem po Chiaře… Pozvala mě k sobě. Přišla
a vzala mě k sobě. Jsem tady a chci tady být. Není
to tak strašné…“
„Pietro,“ řekla rychle Chiara. „K ničemu tě nenavádím. Chtěla jsem jen, abys věděl, že to, co jsem

říkala, je pravda.“ Přisedla si na opěradlo křesla, aniž
by pustila manželovu ruku.
Chlápek stál přede mnou jako živý a jeho stisk
byl teplý a silný. Když jsem na to pomyslel, došla mi
absurdnost celé té situace a nemohl jsem se nezasmát. Jako živý, to je dobré!
„Díky,“ řekl jsem, když jsem se vysmál. „V klidu,
Chiaro. Díky za vysvětlení, ale už musím jít.“
Doufal jsem, že se médium nebude cítit uražené
mým náhlým odchodem, protože jsem po krátkém
rozloučení vyšel z domu a vydal se na zpáteční cestu, přes lesík. V hlavě jsem měl slušný zmatek. Emoce a fakta se mi motaly v mysli, hlavně mě ale trápila
otázka: o co Chiaře šlo? Proč přivedla Roberta, když
ne proto, aby mi ukázala, jakým štěstím je mít milovanou osobu znovu po boku? A pokud ano, tak proč
se tak vzpírala, že to pro mě neudělá? Ničemu z toho
jsem nerozuměl.
A pak jsem seděl v kuchyni – ne, neseděl jsem,
motal jsem se po ní sem a tam. Cítil jsem žal, zlost
a nevím, co ještě. Vybavoval jsem si usměvavou tvář
Roberta, který se vrátil k ženě, a představil si Lauru,
sedící vedle mě. Smutnil jsem. Hrozně jsem smutnil.
Už jsem si s tím nevěděl rady.
Opřel jsem hlavu o chladnou desku stolu.
Kdysi dávno zemřel můj strýc. Naprosto nečekaně. Bylo mi tehdy deset, možná jedenáct, a pamatuji
si, že několik měsíců po jeho pohřbu nás přišla teta
navštívit s novým partnerem. Byl jsem tehdy překvapen a znechucen. Proč je tak veselá? Proč je s někým novým? Proč již nevzpomíná na strýčka? Večer
jsem to řekl mámě, ona to okomentovala jen krátce:
„Mrtví nechť spočívají v naší paměti. A živí nechť
žijí.“
Tak hezky to znělo. Tak moudře, shovívavě. Ale…
myšlenka, že je možné zapomenout na toho druhého, být s někým jiným… Ne. Věděl jsem, co mi chtěla
Chiara sdělit. Že jsme oba s Laurou byli mladí, příliš
mladí na to, abychom věděli, že je to už navždy. Ne
tak, jako Ugo a Maria, půl století spolu.
K čertu, proč jsem k ní vůbec šel?
A pak jsem chodil po domě, bezcílně jsem se
toulal. Navštívil jsem snad každou místnost, dokonce i zpola prázdný sklep. Nahlížel jsem do koupelny, obýváku, ložnice, jakoby jen tak, ale podvědomě
jsem hledal nějaké znamení, že ona tady stále je. Tak
moc jsem ji chtěl uslyšet…
V
Ugo přišel pozdě večer. Stanul ve dveřích a já viděl pouze jeho obrys, za jehož zády se roztahoval
soumrak nadcházející noci. Pak se otočil a odešel.
Vydal jsem se za ním, zastavili jsme se na trávníku,
na němž se honilo větrem unášené listí.
„Pojď se mnou,“ řekl. „Musím ti něco ukázat.“
Cítil jsem, že nemá smysl ptát se, o co jde, tak
jsem jen pokývl hlavou a beze slova se vydal za ním.
Přešli jsme trávník, vyšli ze zahrady boční bran-
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kou. Šel jsem opatrně, narážel na větve, které jsem
pořád ještě neuklidil. Vypadalo to na temnou, větrnou
noc. Dům Carducciů na pozadí temného nebe bez
hvězd vypadal jako malý, pevný blok usazený v zemi.
Ugo rozrazil branku, vešli jsme na pozemek
a v ten okamžik se otevřely vstupní dveře. Drobná
postava vystoupila ze stínu a pomalu naším směrem
sešla po schůdkách. Zpomalil jsem a zastavil, každým okamžikem jsem odhaloval více detailů. Až jsem
nakonec rozpoznal tvář.
„Pietro!“
Pozvedla ke mně ruce.
„Jak mi po tobě bylo smutno!“ řekla Maria, silně mě objala a přitiskla se drobným, křehkým tělem
k mému. „Jak skvělé je zase tě vidět. Vás všechny…“
Byla tak milující, tak starostlivá, přímo mateřská… Stál jsem jako solný sloup a ona mě radostně
tiskla, jako vždy, když jsme k ní přišli na oběd. Její
náruč byla teplá, úplně jako u někdejší Marie. Živé.
A za ní stál Ugo, soused, přítel, dobrý hospodář,
s úsměvem stejným jako dříve.
„Ugo…“ zachraptěl jsem s námahou. „Ugo, udělal jsi to, že? S pomocí Chiary…“
„Ano,“ odpověděl Ugo, upřímně a přímo. Na jeho
tváři se zračil nezemský klid, napětí, které odedávna v sobě nosil, kamsi zmizelo a já pochopil, že to
rozhodnutí podstoupil už dříve. Když se mnou mluvil
o Chiaře, opatrně, vhodně volil slova, už tehdy věděl,
že sem Marii přivede. „Musel jsem. Věděl jsi, že to
udělám.“
To byl ten starý, šťastný Ugo. A… šťastná Maria,
která mě radostně objala jako vlastního syna. Ucítil jsem podivný knedlík v krku. Přesně takhle by to
mělo vypadat. Ugo a Maria. Laura a já. Již navždy
spolu.
Opatrně jsem se vysvobodil z Mariina objetí a trochu roztřeseně se vydal domů. Nevím, zda za mnou
volali, ani jednou jsem se neotočil. Šel jsem jako automat. Těsně před prahem se mi podlomila kolena,
skoro jsem upadl, ale nebyl jsem schopen zůstat
tam, s Carducciovými, těšit se jejich štěstím. Jejich
radost pouze zesilovala můj žal, ale přesně tehdy došlo ke zlomu. Právě tehdy, při bloudění po prázdném,
temném domu a hledání sebemenších známek Lauřiny přítomnosti, jsem se rozhodl.
Noc je období spasení, napsal někdo kdysi. Tato
noc pro mě byla přelomem. Napětí, které se ve mně
bouřilo a vykukovalo z každého koutu domu, zmizelo
pryč. Už jsem nebyl tím bezcílně se potulujícím člověkem. Rozhodl jsem se. A padl na mě klid. Chiara
mi pomůže.
Vždyť sama milovala tak moc, že přešla na Druhou stranu a přivedla svého muže. Tak ať přivede
i Lauru. Čekal jsem, stále kroužil po domě, dokud nenastal úsvit. Slunce a první ranní trylky ptáků mě zastihly v kuchyni, nehnutě sedícího s úplně suchýma
očima, i když to byl okamžik, kdy bych hrozně moc
chtěl plakat.
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VI
„Ne.“
Mluvila klidně, ale hlas měla rozhodný.
„Tobě se zdá, že je to nějaká hra?“ Byla rozezlena. Založila ruce a vztekle na mě hleděla.
„To není hra.“ Snažil jsem se nevybuchnout, protože Chiara byla mou jedinou šancí. „Dřív jsem přemýšlel, měl jsem pochybnosti. Teď už je nemám.
Jsem si jistý.“
„A Laura? Chtěla by to ona?“ vyprskla Chiara.
„Vzal jsi do úvahy tenhle aspekt?“
Polkl jsem.
„Poslechni,“ Chiara trochu zmírnila. „Ugo a Maria
jsou úplně jiný příběh. Jsou to starší lidé, kteří spolu prožili půl století. Takoví jako oni po sobě smutní
dokonce i po smrti. Ale ty a Laura jste úplně jiná pohádka. Jste mladí, byli jste spolu jen několik let. Ano,
ano, vím, že věčná láska až za hrob a ještě dál. Ale
Laura tam teď má svůj vlastní život. Ne všichni na
Druhé straně teskní. Někteří se z toho pomalu vzpamatují a vůbec netouží po změně.“
„A Roberto po ní toužil?“ řekl jsem tiše.
„Jak můžeš…?“
„No co? Je to snad normální otázka, protože ani
vy nejste zrovna staroušky a neprožili jste spolu půl
století, nebo ano?“
„Roberto a já jsme úplně jiný příběh!“ zachrčela Chiara. Viděl jsem, že jsem ji vyvedl z rovnováhy.
Začala nervózně přecházet po místnosti. „Neznal jsi
nás, neviděls nás spolu.“
„Ty nás taky ne.“
„Když se dozvěděl, že má rakovinu, řekl mi, že
pokud umře, chtěl by se ke mně vrátit. A pořád to
opakoval…“ Chiara se zahleděla do prostoru. „Mluvil
vážně. Nic nechápeš, Pietro. Já jsem věděla, na sto
procent, že Roberto a já musíme být spolu navždy.“
„Proč mi tedy nevěříš, že to potkalo nejen tebe,
ale i mne?“ odsekl jsem tiše. „Vím, že se obáváš
udělat chybu. Ale věř mi, kdybych si nebyl absolutně jist…“
„Nikdy si nikdo není jistý,“ přerušila mě Chiara rezignovaně. „Dokonce ani já. Vždycky, vždycky je tam
ta mizivá šance, že se druhá strana změní…“
„Ale s Robertem jsi to riskla.“
„Ano…“
„A nelitovala jsi.“
„Ne!“ zavrtěla energicky hlavou a měl jsem dojem, že do ní náhle vstoupil život. Pohlédla na mě
vyzývavě. Navzdory asketickému vzhledu, vnitřnímu
chladu a bledosti v ní plál oheň.
„Pomůžeš nám?“ zkusil jsem to.
Cítil jsem, že se sebou bojuje. Přešla k parapetu
a začala si hrát se skleněnými figurkami, v nichž se
odráželo světlo ranního slunce. Zdála se být skoro
průhledná, jak tak stála v paprscích světla, a jiskřičky, odrážené figurkami, jako by se v mlze přelévaly
skrze její prsty.
„Může to být chyba,“ zašeptala.
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„Ale nemusí,“ odpověděl jsem. Lámala se. Řekl
jsem tedy upřímně a přímo: „Já ji miluji a ona mě. To
je přesně ten případ, kdy lidé vědí, že to je právě ono.
Maria se k Ugovi vracela přes prasklou hranici. Laura
se ke mně vrací taky, čím dál častěji. Slyším hudbu,
její kroky na chodbě. Cítím dokonce její dech, ji samotnou, v našem domě!“
Tehdy jsem ze sebe shodil všechno, co jsem cítil,
myslel si, veškerý stesk, zoufalství a hořkost. Už si
ani nepamatuji, co jsem vlastně říkal. Neovládal jsem
se, vylil jsem ze sebe všechno, o čem jsem neříkal
dokonce ani Ugovi. Ale Chiara neodpovídala. Nijak
to neokomentovala. Neřekla ani „ano“, ani „ne“. Posadila se a seděla, zamyšlená, beze slova. Nakonec
jsem odešel, aniž bych věděl, zda to, co cítím, je úleva, prázdnota nebo očištění. Když jsem se ale vracel domů, hleděl jsem na jasné, bezmračné nebe, na
slunce, na bezlisté větve stromů a cítil jsem, že mě
tento první krok dostal z marasmu, do něhož jsem se
pohroužil. Už jsem nechtěl vegetovat.
VII
Přišla za mnou počátkem prosince, kdy bylo celé
Angolo di Gufo pokryto tlustou bílou vrstvou. Zahlédl
jsem ji již v dálce – drobná postava se brodila sněhem, barvou svých vlasů a kožešiny sladěná s okolím. Odložil jsem lopatu na odhazování sněhu a vyšel
jí naproti.
„Dlouho jsem o tom přemýšlela,“ ozvala se Chiara ospravedlňujícím tónem.
Pokývl jsem.
„Vidím, že sis našel práci.“
Zdánlivě náhodná poznámka, ale napětí takřka
viselo ve vzduchu. A najednou jsem nabyl jistoty, že
se už rozhodla, ano, dlouho se s tím prala, ale nakonec se rozhodla. Teď jen zda pro ano, nebo pro ne?
Opřel jsem se o branku.
„Něco je třeba nakonec udělat.“
Tři týdny jsem nic nedělal. Naplňovala mě nová,
tichá síla a naděje, díky kterým skončilo nesmyslné
bloumání po domě a začala práce. Protože to, co
jsem uviděl, když jsem se onoho brzkého rána vrátil
od Chiary, bylo do nebe volající. Dům, o který Laura
tak pečovala, byl v žalostném stavu. V ranním světle jsem konečně spatřil všechen ten nepořádek, bez
ladu a skladu rozházené věci, tu špínu, stagnaci, nepořádnost. Zotvíral jsem všechna okna a pak, metodicky, místnost po místnosti, jsem začal uklízet.
Ze zahrady zmizelo všechno zpola shnilé listí.
Zbavil jsem se uschlého břečťanu, o který jsem se
měl postarat už dávno, hodně dávno. Teď jen počkat, až mine zima, zmizí sníh a zahrada začne ožívat
a rozkvétat. Stejně jako dům, připravený na návrat
Laury. Náš dům. Naše zahrada, v níž opět budeme
vysedávat v křeslech…
„Posloucháš mě?“ Chiařin hlas mě vytrhl ze zamyšlení. Prsty zaklepala na okraj branky. „Udělám to.
Nevím proč, protože jsem pořád cítila, že bych ne-

měla, že ty a Laura nejste Ugo a Maria. Ale jak jsi mi
tehdy o ní povyprávěl…“ Zmlkla, odkašlala si. Když
znovu promluvila, zněla jako ta Chiara, kterou jsem
potkal poprvé. Chladně a oficiálně. „Uděláme to teď.
Na místě, kde je Laury nejvíce.“
Cosi mi sevřelo hrdlo a pak žaludek. Radost?
Strach? Otevřel jsem branku.
„Tady ne.“ Chiara se ani nepohnula. „Byla to zatáčka těsně za kostelem?“
„Zatáčka? Ta, na které… ano, ale…“
„Jaké ale? Rozmyslel sis to?“
„Ne!“ skoro jsem vykřikl. „Ale přece v domě, tam
je nejvíce Laury.“
„Rozprášené. Tam, v zatáčce, bude nejvíce její
energie a emocí. V domě Lauru nemusím ani zachytit.“
Beze slova se vydala pěšinou a já se po chvíli
vydal za ní. Pohybovala se rychle, jako by běžela –
každou chvíli mi zmizela z očí mezi stromy, pak se
objevila o kus dál. Když jsem dorazil na místo, Chiara
byla už v zatáčce. Bílý kožich ležel na zemi, ona stála
nehybně jako socha, ruce měla natažené před sebe;
prsty se svíraly a rozevíraly.
„Ani slovo,“ zabručela, ještě než jsem se stačil
ozvat. „Nevím, jak dlouho to potrvá. Musíš čekat.“
Opřel jsem se o strom, a i když se mi na jazyk
tlačily stovky otázek, nepoložil jsem ani jednu. Čekali jsme. Slunce se pomalu přesouvalo po obloze.
Chiara se ani nepohnula. Stála pořád ve stejné pozici, s obrovským soustředěním ve tváři. A najednou
se začalo měnit počasí. Nebe ztemnělo, a když jsem
zvedl hlavu, zjistil jsem, že je šedé. Zdálo se mi, že
zešedivělo dokonce i slunce.
„Chiaro, co se…“ nemohl jsem se zarazit.
„Už je blízko,“ odpověděla šeptem.
Otřásl jsem se. Možná zimou, možná proto, že
náhle začal vát vítr, ale možná i kvůli tomu, že se za
chvíli mělo odehrát to, co jsem tak nedočkavě očekával – ale jsem se jen bál. Ano. Zaplavil mě strach
a najednou, na okamžik, jsem nabyl pocitu, že to je
poslední možnost, kdy je možné couvnout. Protože
pak se stane něco, co nepůjde vrátit.
Ale neucouvl jsem – bylo už pozdě, Chiara se totiž již stihla vydat na Druhou stranu. Byla tady i Tam
– stála vedle mě, ale její obrysy byly nevýrazné, chvěly se, jako by byla v obou světech najednou. Teď už
jsem to nemohl zastavit – nebo možná mohl, ale dočista jsem zkameněl. Protože najednou i ke mně začaly dotírat ozvěny z Druhé strany. Cesta před námi
byla prázdná, i přesto jsem ale z dálky zaslechl zvuk
přijíždějícího automobilu. Automobilu, který nebyl nikde vidět, ale byl již blízko, už se blížil k zatáčce…
Pronikavý křik pneumatik. Prudké brzdění, zvuk
nárazu a najednou se odnikud zjevil automobil, masa
zprohýbaného, zmačkaného plechu, zaražená do
kmene dubu. Těsně kolem mě proletěl kus blatníku, k nohám se dokutálela pneumatika. Chiara se
mi opřela o rameno, těžce a chraplavě oddechovala.
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„Nepřekážej!“ chtělo se mi říct, chtěl jsem přiskočit
k autu, vytáhnout z něj Lauru…
Ale ona už vystoupila. Ztěžka otevřela dveře, škubala s nimi, ale nakonec vystoupila. Srdce mi skočilo až do krku. Nebyl jsem schopen učinit ani jediný
krok. Lauře se třásly nohy. Pohlédla na mě, přejela si
rukou po čele. Věděl jsem, že je v šoku a teprve po
chvíli pochopí, co se stalo.
„Pietro?“ řekla nejistě. „To jsi ty? Ale… jak?“
V jejích očích se objevil strach. Ten strach, který
doprovází pochopení faktu, co se vlastně stalo. Znal
jsem to, protože jsem se bál úplně stejně, toho dne,
kdy jsem po čtyřech vylezl z rozbitého automobilu,
otočil se, abych vytáhl Lauru, a zahlédl ji, jak s pláčem vytahuje mé mrtvé tělo ze sedadla řidiče a nevidí, že mé skutečné já stojí vedle ní. Ten strach, kdy
začínáš chápat, že jsi zemřel, se nedá s ničím srovnat.
„Luca!“ vykřikla Laura. „Och, bože, Luca!“
Co?
Otočila se a začala křičet. Tehdy jsem si všiml, že
se na sedadle spolujezdce něco hýbe. Odstrčil jsem
Chiaru a přeběhl k Lauře. Nad jejím krví zalitým tělem
se skláněl nějaký muž.
„Luco!“ začala křičet Laura. „Luco! Tady jsem!
Podívej se na mě! Já…“
Její hlas přešel do tichého pískotu, až nakonec
umlkl. Pomalu se otočila ke mně a v jejích očích se

objevilo pochopení. Ale nebylo v něm to, co jsem
očekával. Láska, štěstí, že jsme opět spolu. Byl to
hněv. Vztek. Nenávist. Roztřásl jsem se. A ona se na
mě vrhla pěstmi.
„Ty sráči! Ty zasraný sráči! Proč?!“ Tloukla mě
padni kam padni, naslepo, do tváře, ramen, prsou.
Nechal jsem ji. Luco, znal jsem toho chlápka. Proběhlo kvůli němu mnoho hádek, protože byl pořád
blízko – až příliš blízko! – usměvavý, ochotný. Pořád
se motal kolem Laury. To kvůli němu jsme se hádali
toho dne, kdy jsem o zlomek sekundy později šlápl
na brzdu. Nechtěl jsem to. Anebo chtěl? Laura a já, já
a Laura, navždy spolu. Ale tehdy jsem zemřel jen já.
„Oklamal jsi mě…“ Hlas Chiary. V očích média
planul hněv. „Věděla jsem, že jsem neměla…“
Neodpověděl jsem.
„Tady tedy máš svůj trest. Máš Lauru, která tě
nenávidí. Máš ji na věčnost.“
Chiara se otočila a odešla a já hleděl za její
mezi stromy postupně mizející shrbenou postavou.
Vítr ustal a já zůstal úplně sám. S troskami rozbitého auta, plačící Laurou a nicotou. A pak začal padat
sníh a všechno se rozplynulo v bílé – všechno kromě prázdnoty, která mě doprovázela na onom i tomto světě.
Přeložil: Honza Vojtíšek

Agnieszka Kwiatkowska (*1978) se narodila ve Varšavě. Pracuje jako manikérka, ve volném čase píše. Autorka miluje sovy,
čte kriminálky a thrillery, miluje dobrou kávu, italskou kuchyni a vaření. V současnosti pracuje na svém prvním horrorovém
románu, jehož děj se odehrává v italských horách. Publikovala
v magazínech Histeria, Okolica Strachu a v několika antologiích.
Česky poprvé publikovala v 19. čísle Howarda krátkou povídkou
Skvělá obsluha. Další dvě povídky, Svět podle lžičky a Vůně kamene vyšly v Howardu č. 27. V roce 2017 vyšla její první povídková sbírka Drugi Peron se sedmi strašidelnými povídkami, která
byla letos nominována na Cenu polské horrorové literatury Stefana Grabińského (Nagroda Polskiej Literatury Grozy im. Stefana
Grabińskiego).
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Každý to zná
Pavel Červenka
Každý má nějaké vzpomínky na dětství. Někdo
krásné, jiný horší. Některé léty vyblednou, jiné se naopak vryjí do paměti…
Ve vzpomínkách hrají vždy velkou roli místa, kde
se odehrávají naše dětské hry, souboje, zápasy, první lásky, výhry i porážky. Každý má místa, do kterých
se zamiloval, kam se rád vrací, či naopak ta, která
ho děsí.
Pro mě je tím vším sklep domu, kde jsem prožil
dětství. Zní to přinejmenším hloupě, ale je to tak. Mé
nejkrásnější i nejděsivější zážitky jsou spojené s tímto místem.
Bydlel jsem s rodiči na malém městě v okrajové čtvrti, která byla od zbytku města oddělena železniční tratí. Velké území naší čtvrti spolkla stará strojírenská fabrika, pak už zde byla jen hospoda, krámek
s potravinami, lékárna a pár standardních činžovních
domů – převážně pro zaměstnance továrny.
No, a pak tu stál náš dům. Pro ten se rozhodně
výraz „standardní činžovní dům“ použít nedal. Architekt, který dům navrhoval (pokud někdo takový existoval) nemohl být úplně normální. Vytvořil obrovskou
budovu, jejíž půdorys tvořilo bezpočet obdélníků nalepených na sebe. Jako kdyby někdo vzal kostky domina různých velikostí a naskládal je k sobě bez jakéhokoliv systému. Jen pravé úhly dodržel. Vznikly tak
různě veliké dvorky, nesmyslná zákoutí a výklenky.
Na vchodech se neznámý „umělec“ také vyřádil.
Každý se nacházel v jiné výšce a měl úplně jiné dveře. Obytné části se od sebe lišily nejen počtem bytů,
ale i pater.
Zkrátka bylo to několik „domů“ v jednom, které spojoval obrovský sklep. Z něj se dalo projít do
všech částí. Byl ještě bláznivější a děsivější než celý
dům. Naháněl hrůzu, a zároveň se stal nejčastějším
místem her dětí bydlících v tomto šíleném komplexu.
Skutečně, scházeli jsme se tam každý den, i přes zákazy a výhrůžky dospělých. Byl to náš svět, děsivý,
ale náš. Stovky, možná tisíce metrů chodeb, temná
a temnější zákoutí, schody co nikam nevedly, věčné šero a zvláštní ticho – to všechno dělalo z tohoto

sklepa nejúžasnější prostředí pro naše hry. Nikde se
nedalo zažít dobrodružství s takovou dávkou strachu
jako právě tam.
Měli jsme své hry, které nikde jinde nefungovaly. Oblíbený byl třeba „Útěk před stíny“. To se šlo do
jednoho z mnoha zákoutí a tam jeden z nás zabouchal na dveře v nejtemnějším koutě. No a pak, jak
napovídá název hry, jsme zdrhali před stíny, které nás
honily.
Další „úžasná“ hra bylo třeba „Ďáblovo divadlo“.
Tak jsme říkali místnosti, která evidentně neměla žádný rozumný účel, ale když se zavřely dveře a člověk
se díval na jakýsi kamenný katafalk, (jehož smysl opět
nikdo neuměl vysvětlit) začalo se na něm po chvíli
odehrávat představení jakoby tvořené ohnivými postavami. Nikdo nedokázal vyprávět děj toho, co viděl,
ale cítili jsme takovou hrůzu, že se nám nikdy nepodařilo sledovat toto „představení“ déle než pět minut.
A jakmile se dal někdo z nás na útěk, běželi všichni.
To byl také jeden z našich nepsaných zákonů. Za
žádnou cenu se při hře nerozdělit tak, aby zůstal někdo sám. Stalo se to jen jednou a na krátkou chvíli, přesto dívka, jíž se tohle přihodilo, má ve vlasech
šedivý pramen. Nikdy nikomu z nás neřekla, co zažila. Čtrnáct dní jsme ji neviděli, ale pak opět začala
chodit s námi. Nešlo přestat. Sklep patřil k nám a my
k němu.
No, a pak se postupně začaly zavírat provozy ve
fabrice a přišlo velké stěhování. Ale ještě než jsme se
rozprchli do všech možných koutů světa, sešli jsme
se v našem sklepě a slíbili si, že jednou se na stejném
místě zase potkáme.
*
Tak není divu, že když se mi teď po letech stala
ta autonehoda, ani na okamžik jsem nezaváhal, kde
bych se měl usadit. Už se těším, až se zase sejdu se
svými přáteli v našem sklepě, a zahrajeme si naše
oblíbené hry.
I v opačných rolích budou určitě zábavné. Možná
bude chvíli trvat, než se sejdeme všichni, ale času už
mám dost a ta zábava za chvíli čekání stojí.

Pavel Červenka (1961) se vyučil strojařem. Dlouhá léta se živil jako živnostník, aktuálně dělá nočního
vrátného. Střídavých úspěchů i neúspěchů dosahuje v převážně soutěžích zaměřených na fantastiku. Tři jeho
povídky odvysílal Čro Leonardo, publikoval i ve sbornících a antologiích Rokle šeré smrti, Tlatá zebra, Jinosvěty, O stříbřitělesklý halmochron, Literární šumava, Jindřichohradecký textík, Kočas, Pěna dějin, Ježíšku,
já chci plamenomet.
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Stroj 9
Tomasz Czarny
Stroj byl obrovský. Zdálky připomínal kombajn
anebo pluh, jenže kombajn ani pluh nemají gigantický tlustý vrták a dvě roury připomínající ty z hovnocucu. Nemají ani velké kovové kontejnery podobné
obrovitánským konvím na mléko.
Stroj byl vším, co měli. Držel je při životě. Co to
ale bylo za život… Neustálé vrtání na hřbitovech, jen
aby doplnili zásoby. A zásoby rychle ubývaly. I hřbitovy jednou dojdou anebo… co se stane, když se
stroj rozbije? Bude Maxmilián schopen ho opravit?
Najdou náhradní součástky? A pokud ne, co pak?
Povím ti, co pak, maličká. Pak umřeme, pomyslela si.
Nákaza v nečekaném tempu zdecimovala lidstvo
na celém světě. Nevěděla, kolik jich zůstalo na živu,
vděčili za to pouze jakémusi genu, který chorobě zabránil zničit jejich imunitní systém. Ale jaká radost,
když neustále museli vrtat, pořád byli unaveni, špinaví
a osamocení. S veškerým úsilím se starali o stroj, udržovali jej a opečovávali, jak se jen dalo, ale Katia si byla
jistá, že jednoho dne se i tak přístroj sloužící k získávání potravy prostě opotřebuje. A pak – je známo co.
Mohli by kopat ručně, ale nesnesla by tu chuť a smrad
neupravené potraviny. Proto se o stroj č. 9 starali ze
všech sil, nejednou dokonce více, než sami o sebe.
A teď ještě podzim. Podzim, podzim, podzim
a podzim. Vždy tuto roční dobu milovala, ale od té
doby, co panovala neustále, ji upřímně nenáviděla.
V okruhu mnoha kilometrů nebyl nikdo. Byli odsouzeni sami na sebe, ať už to chtěli nebo ne. Bylo by
lepší mít na koho promluvit, o někoho se opřít, než
neustále vést ten nesmyslný boj o samotě. A Maxmilián nebyl tak špatný. Mohla dopadnout mnohem hůř.
Dokonce se měli rádi.
Wrocław připomínal vymřelou pustinu. Ale i přesto, že okolo nebyli žádní lidé, se město nijak výrazně
neodlišovalo od toho, v němž se narodili. Jejich současný život se omezoval na kroužení po nekropolích
a těžení potravy, pokud to, co dobývali ze země, je
možné nazývat potravou.
Maxmilián byl idealista. Byl neustále přesvědčen,
že se jim podaří přežít. Nebylo důležité v jakém stavu, nebylo důležité, za jakou cenu, jen přežít. Katia
byla jeho naprostým opakem. Žila, protože žila, ale
kdyby měla zítra zemřít, nevzbudilo by to v ní žádný
velký odpor. Pokud to zvládnou, fajn, pokud nezvládnou… bude to těžké.
Dojeli ke hřbitovu.
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„Otevřeš bránu?“ zeptal se muž.
„Nemám ani nejmenší chuť…“
„Katio!“
„Už jdu, neboj se.“
Žena vystoupila z kabiny a přešla ke hřbitovní
bráně. Uchopila křídla a rozevřela je.
„Hotovo, jeď.“
Maxmilián nasměroval stroj k první aleji, zastavil
před náhrobky a vypnul motor.
„Vypadají přiměřeně. Izabela Kamińska, zemřela
v roce 2008, Tadeusz Kamiński, zemřelý v roce 2005.
Nepřežila žalem.“
„Fakt směšné.“
„Mluvil jsem úplně vážně, Kat. Připrav vrták.“
Katia přešla ke stroji a zmáčkla tlačítko startující proceduru. Obrovský vrták se vysunul z podvozku
stroje a usadil se pod náhrobky.
„Začni,“ řekl Maxmilián.
Zmáčkla tlačítko „start“. Vrták se začal točit
a pronikat půdou. Při pohledu na něj ucítila obrovskou chuť zapálit si cigaretu.
Maxmilián vylezl z kabiny a sundal černé plastové roury. Hodil je nedaleko místa, kde probíhal vrt.
„Jako, kurva, v McDonaldu,“ zasmála se dívka.
„Musíme se více starat o stroj. Je naším být či
nebýt, vždyť víš, Kat.“
„Ano, vím. Stroj tohle, stroj tamto, Bůh-stroj, stroj
nejdůležitější na světě.“
„A není to tak?“
„A co se stane, když se stroj pokazí? No co?“
„Zkusím ho opravit, však víš.“
Vrták se zastavil. Maxmilián přistoupil blíže, aby
výkop prohlédl.
„Je to OK, zmáčkni „back“.“
Udělala to. Vrták se stáhl a pak schoval uvnitř
stroje. Maxmilián vzal roury a hodil je do díry.
„Pusť to.“
Katia zmáčkla knoflík. Uslyšeli, jak stroj saje něco
z hloubi země a roury se začaly hýbat.
Po několika minutách bylo po všem.
„Je prostřeno,“ řekl Maxmilián.
Vytáhl z kabiny dva vojenské ešusy, přešel s nimi
ke kontejnerům a otevřel kohoutek. Vyletěla z něj
hnědá, páchnoucí, hustá tekutina.
„Já to, kurva, nezvládnu, Maxi.“
„Dej pokoj, vysvětloval jsem ti to několikrát, musíš jíst. Jsi čím dál slabší, vypadáš špatně.“
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„Zato ty jsi jak Romeo… víš?“
Katia si zacpala nos a upila jeden lok. Začala se
dusit. Maxmilián měl dojem, že se každým okamžikem pozvrací. Sám úpěnlivě pohlédl na svůj pokrm,
zhluboka se nadechl a ešus do sebe vyklopil.
Katia po každém jídle musela být sama. Odcházela tak daleko, aby ji Maxmilián neviděl. Věděla, že
si myslí, že tam zvrací, ale ona jen plakala.
Takhle vypadal každý jejich den. Rozhovory o ničem a jezení mrtvých. Nejednou se cítila, jako by
v sobě měla všechny ty existence, děti, muže, ženy.
Stroj měl v sobě moc a sílu, sílu života. Drtič, čerpadlo, sání, vrták.

Často se zamýšlela, zda kromě nich přežil ještě
někdo. A dokonce i kdyby tomu tak bylo, zda by jim
to něco dalo?
Nemohla přestat myslet na to, co bude zítra, za
pár dní, za týden, zda se dočkají následujícího týdne. Měla také dost takovéhoto života, boje o každou
hodinu, každý den, každý východ slunce… Maxovi
nic neříkala, ale po každém pití té odporné břečky se
cítila špatně. A nejhorší bylo to, že ne fyzicky, i když
žaludek metal kozelce a měla dojem, že hnije zevnitř.
Měla dojem, že to něco ničí její psychiku a způsobuje
silnou neurózu a deprese. Přelom nastal, když leželi pod holým nebem zabalení do deky. Katia hleděla
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na hvězdy a tiše štkala, zatímco Max spal spánkem
tvrdým jako kámen. Cítila, jak něco pomalu začíná
roztahovat její tvář a v hlavě se jí rozlehl šelest a zvuky, které se za okamžik přeměnili v hlasy. Vyděsila se
k smrti. Zešílela jsem, nakonec jsem zešílela. Má hlava to nevydržela… Ave Maria! Ale to nebyla pravda.
S jejím tělem se začalo dít něco mnohem horšího.
Její víčka se začala třepotat jako záclony v prázdném
pokoji s otevřeným oknem během neobvykle větrné noci. Panenky očí se jí protočily až bylo vidět jen
bělmo. Trvalo to snad jen chvilku a pak se všechno
uklidnilo.
„Maminko, proč jsi mě snědla?“ Katia zaslechla ve své hlavě hlas malého dítěte. Byla to dívenka,
mohla mít osm, možná deset let. Napadlo ji, že to už
je konec. Má halucinace, je v nějakém amoku, stádiu
divné nemoci.
„Jak, že jsem tě snědla, kdo, kurva, jsi?“ zeptala
se zlostně a pohlédla na Maxmiliána, který spal vedle. Bála se, že ho vzbudí.
„No snědla jsi mně. Snědla jsi nás všechny. Jak
jsi mohla, maminko?“ Hlas se ozval znovu. Byl dokonce milý a melodický, současně však v něm bylo
cosi zlověstného, děsivého.
„Nejsem tvá matka. Kdo jsi?“
„Jsem tvé výčitky svědomí, jsem součtem všech
duší a těl, které jsi snědla. Teď přišel čas na tebe,
mamčo…“
Katiným tělem otřáslo zachvění. Co když se nezbláznila? Co pak? Co když je to nějaký démon,
zlostný bůžek, kterého probudili a rozzlobili během
nějaké návštěvy na hřbitově? Nevěděla, co je horší.
„Dívej se…“ řeklo to něco.
Deka se sama stáhla z dívčina těla, aby se jí za
chvilku zvedlo triko a odhalilo její nahé tělo.
„Dívej!“ rozkázal hlas.
I přesto, že byla tma, Katia v měsíčním světle
bez problému viděla své břicho. Očekávala nejhorší.
Nejprve ucítila podivné mravenčení v žaludku, ale za
chvíli ji zachvátily křeče, jako by měla za chvíli porodit.
„Kurva! Co to je?“ zeptala se marně. Maxmilián
stále spal, ale už se začal nepokojně vrtět.
Kůže kolem dívčina pupku se začala vlnit a za
chvilku Katia pod ní zahlédla různé divné tvary a pohyby.
„Ježíííííš… ne…“

Na břiše se začal rýsovat výraznější tvar. Byla to
hlava, vlastně spíše hlavička.
„Uděláš to. Musíš to udělat, jinak ti nedáme pokoj,“ řeklo cosi z hloubi jejího břicha.
Žena se zahleděla na podivnou výduť pod kůží,
byla si jistá, že zešílela.
„Co? Co mám udělat?“
„Uvidíš. Budeš vědět…“
*
Stroj se brzy pokazil. Poškození podlehl pravděpodobně mlýnek nebo pumpa, ale Max to neuměl spravit. Nejprve se vyděsil, pak ho popadl zběsilý vztek, nakonec se objevila deprese, přímo temné
zoufalství. Během chvilky se pohádali. Smutnila po
něm. Ty hlasy… ty… bytosti…
Samota na ni brzy začala doléhat. Nejhorší byly
noci. A vzpomínky na to, co udělala. To ty hlasy mi
přikázaly to udělat, to ty hlasy.
Jedné noci, kdy Max poklidně spal, vzala z krabice na nářadí sekeru a prudkým úderem mu prostě rozštípla lebku jako skořápku vlašského ořechu.
Zasazovala rány jen tak naslepo, slyšela praskání lámaných kostí. Krev byla všude, měla dojem, že jí nasákla veškerá hlína kolem. Pokrm, strava, něco, co
je možné cítit pod zuby a pokousat, bílkovina. Velký
hlad. Jídlo. Aniž by se nějak dlouho zamýšlela, dál
jej drtila na malé kousky. Když došla k závěru, že je
uspokojena, přestala a rozdělala oheň. Je možné
třást se hladem? Jako narkoman na absťáku? Ano.
Je to možné.
„Omlouvám se, miláčku, tak moc se omlouvám.
Přikázali mi to. Musela jsem si vybrat. Omlouvám se.“
Maxovy končetiny se pekly nad ohněm a Katia se
s čímsi nepopsatelným a děsivým v očích procházela
kolem ohně.
„Najíme se, nakonec se najíme, miláčku. Těší mě,
že tě nesu v sobě,“ řekla, když se plácala po břiše.
Po chvíli pod dlaní ucítila známý tvar.
„I mě těší, mámo,“ odpovědělo.
Když po delší době z Maxmiliánova těla nezůstalo nic, co by mohla sníst, s pobavením zjistila, že
pumpa i sací ventil fungují normálně… nemusela se
již o nic starat, rozhodně ne o jídlo. A měla nové přátele. Měla ji.
Přeložil: Honza Vojtíšek

Tomasz Czarny (*1981) se narodil ve Wrocławi. Fanoušek, recenzent, publicista a propagátor horroru
všeho druhu a především autor extrémního horroru. Napsal přes stovku povídek. Spolupracoval s internetovými portály Horror Online, Horror Reviews, Kostnica.pl, Okiem na Horror a Niedobre Literki. Publikoval
v magazánech Qfant, Grabarz Polski, Głos Fantastyki, Horror Masakra, Krypta. Přispěl do mnoha antologií:
Halloween III, Gorefikacje, Gorefikacje 2, Krwawnik, Postosłowie, Oblicza Grozy. Napsal román Do piekła
i z powrotem (2018). S Tomaszem Siwcem napsal sbírku 11 Grzechów Głównych (2015), s Karolinou Kaczkowskou sbírku Ofiarologia a s Marcinem Piotrowskim román Folk (2018). Provozuje nakladatelství Dom
Horroru. Vystupoval na conech Krakon, Zamczysko, Kfason, NiuCon, Polcon a Dni Fantastyki.
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Mrtvý sen
Renata Bočková
Konec cesty a na něm vysoký strom. Abbie sedí
tiše v jeho koruně a čte. Rusé vlasy jí padají do tváře,
ale ona pořád čte a čte a neví o světě. Zamyšleně se
zahledí do koruny. Přemýšlí, jak to asi bude dál. Nad
ní se v poledním slunci třpytí jasně zelené listy.
V poledním slunci!
Dívka sebou trhne a vzpomene si na hodinky na
ruce. Ty její obavy potvrdí.
Skoro ze stromu seskočí. Dole na ni čeká kolo,
červené, celé odřené, snad po bratranci, snad po
otci, neví. Není to holčičí kolo, ale klučičí, ona na něm
však umí jezdit i tak.
Rozjede se a snad ani neví kam. V jedné ruce svírá knížku, kterou ukradla z otcovy knihovny. Je to jen
David Copperfield, ale její matka, která nikdy nečetla
žádné knihy, to považuje za něco otřesného, za něco
hrozně dospělého, co děti a malé holčičky zvlášť číst
nesmí.
Abbie jede kolem domů, jeden jako druhý. Všechny bílé a všechny stejně nudné. Jede a v jedné ruce
má knížku, druhou se drží. Zrzavé vlasy za ní vlají
jako červený prapor.
Je letní den a slunce pálí, ale jak jede, cítí kolem
sebe, vlahý vítr. Přidá na rychlosti. Jede a už nic okolo
sebe nevidí. A pak se objeví její kamarádka, její nejlepší kamarádka, která vlastně vůbec neexistuje, a Abbie
se zase zapomene a pořád se za ní ohlíží, volá na ni.
A při tom jede jako vítr, jenž jí fouká do vlasů.
Natáhne ruku, v níž drží knihu. A pohled na hodinky na ní, jako by ji vrátil do reality. Prudce zabrzdí.
Po cestě jdou dva kluci. Zarazí se o obrubník. Kluci
se smějí. Utahují si z ní, ale ona je ještě stále neslyší.
Najednou se vytratí. Za zády slyší matčin hlas.
Otočí se. A v té chvíli to celé začne.
Její matka, nervózní mladá žena stejných rysů
jako Abbie, ale ne tak krásná. Je nervózní z toho, že
byla pryč, je nervózní z toho, že nemá celý den co
dělat. Je nervózní z toho, že má místo hodné holčičky ji. Zlobí se, ale její hlas se třese. Žije v konstantním
stresu. Žena v domácnosti, žena pod trvalým tlakem,
zralá na psychiatrii.
Dívka se otočí. Matka ji bere za paži. Dívka stojí,
ani se nehne. Co tu tak stojíš, dělej hni se, říká matka a cloumá její paží. Kdy jsem ti říkala, že máš přijít,
co? Abbie neví. Neslyší. Nechá se táhnout jako telátko.

Podívej se na sebe, říká matka, táhne ji dál ulicí, podívej se, máš listy ve vlasech, a kde je ta zelená stužka, co? Podívej, tady sis roztrhla šaty a co ty
boty, kdes je tak okopala? Ty už byly okopané včera.
Ne, kdepak, včera jsem je kontrolovala, nepři se se
mnou. Na matku padá hysterie. Má toho plné zuby, je
vedro, poledne, celý den stála u plotny, ano, to všechno Abbie vykládá, stála u plotny a vařila oběd. Myslí
si Abigail, že ji to bavilo? Ne. Podívej se, jezuskotemankote, podívej se, vždyť ti tady teče krev! Copak
holčičky mívají rozbitá kolena? Co? Abigail, dívej se
na mě, když s tebou mluvím. Dej sem tu knihu, ukaž.
Teď už se nestihneš převléknout. Copak jsi kluk, dítě
nešťastný! Copak se tvůj bratr pořád někde toulá?
Matka v záchvatu hysterie neví, co mluví. Abbie
jde z toho hlava kolem: proč zrovna dneska takový
cirkus? Copak jindy nechodí pozdě? Zapomněla na
něco? Něco se děje?
Matka ji strká do dveří. Běž se umýt, dělej, co
se na mě tak díváš. Abbie se nedívá, jen stojí a mlčí.
Tak dělej, co ti říkám. A učeš se. Ježiš dítě, tobě taky
něco říkat.
Unaříkaná matka se vrací ke stolu. Je všechno
v pořádku, ptá se manžel. Ona mlčí, krčí rameny.
Host se pro sebe tiše směje.
Malý bratr kope nohama do židle, má hlad. Kde
ta jeho zatracená sestra zase byla, že kvůli ní musí
mít zase takový hlad? Copak se on někde courá? Ne,
tatínek ho hladí po vlasech.
Hodný, hodný chlapec říká ten cizí muž, když
Abbie vstoupí. Matka na ni nešťastně kouká, už se
jí z toho zase klepou ruce. Otec mlčí, jako vždycky.
Připlíží se na židli a začne se jíst. Co tu dělá ten
cizí člověk? To je pan doktor… Walter, přeruší ji ten
muž, jmenuji se Walter, přišel jsem se na tebe podívat. Na mě? Dívka na něj němě zírá. Proč na mě?
Muž se usmívá, jako se usmívají dospělí, než vám
řeknou něco, co je potěší, ale vás ne.
Zírá na ni, i když jí. Ano, máte pravdu. Vidím to.
Kývá a dívá se směrem k matce. Ta se už trochu
uklidnila, křečovitě se usměje.
Ten doktor ji sleduje, ne, prohlíží si ji. Ona to nemůže snést. Dejte mi pokoj, běžte, pryč. Daniel kope
do její židle. Takový hodný chlapeček. Sleduje každý
její pohyb. Je jako pod mikroskopem. Skoro nejí. Teď
se i on křečovitě usměje.
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Musí pryč, pryč od něj. Cuká se. Sotva pozřela sousto. Vrtí se. Jeho oči ji propichují. Daniel kope
do židle. Matka se křečovitě směje. A muž říká: ano,
máte pravdu, ale to napravíme, hned zítra to napravíme. Nebude to bolet. Zavolali jste mě právě včas.
Abigail se dusí. Nemůže dýchat. O čem to mluví? To mluví o ní? Copak je morče? Co budou napra-
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vovat? Zvedá se, utíká. Daleko, co nejdál může. Zabouchne za sebou dveře svého pokoje.
Zhluboka oddychuje. Tiskne se ke studenému
dřevu. Z kolena jí opět začne téct krev. Zvedne se
a hledá kapesník.
Náhle zazní na schodišti kroky. Matka na ni volá.
Volá tím svým utrápeným strhaným hlasem: dělej,
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pojď dolů, nepředváděj se přece, jsi hodná holčička.
Její kroky se zrychlují a s nimi i její dech. Kapesník
nenašla. Dveře se otevírají. Silné paže ji vytahují ven,
není to matka, ani otec, je to ten neznámý muž. Táhne ji jako kus hadru. Co se to proboha děje? Matka
ji v záchvatu chytá. V očích šílené blesky. Třepe s ní,
něco jí říká, ale v rozčilení tomu není rozumět.
Táhnou ji dolů. Co po ní chtějí? Cpou do ní oběd
jako do husy. Je unavená, mlčí. Myšlenky jako by
přestaly existovat. Ten divný muž na ni hledí. Ona
snad omdlí.
Ne, neomdlela.
*
Venku už zpívají ptáci a ona se převaluje na polštáři. Opravdu se to stalo, nebo to byl jenom sen?
Tma už dávno odešla a pod závěsy prosvítá proužek
slunce. Budík tiše tiká. Pokoj se ponořil do konejšivého ticha. Znovu zavřela oči a otočila se na bok.
Spánek k ní přistoupí a obejme ji tak pevně, že zaspí
kroky na schodech i vrznutí dveří.
Někdo našlapuje po špičkách k ní, opatrně se
dotkne jejích vlasů. Cítí to, ale jen daleko, jako by to
bylo ve snu.
V tom polospánku se otočí. Neslyší, co jí otec
říká, ale mlčky přikyvuje. Ospale vstane a začne se
oblékat.
*
Matka ji už zase křečovitě drží za ruku. Ani se necuká. Je krásný letní den, ale oni stojí před tím cizím
mužem a ten mluví a potřásá při tom hlavou. Vezme
od matky její paži. Cuká se, ale jenom trochu. Táhne
ji do auta. Cuká se víc.
Sestřička v bílém za ní zavře dveře. Co se bude
dít? Má si lehnout. Ale proč? Berou ji za ruce. Vysmekne se jim. Chce utíkat pryč. Kam ji to matka nechala jít? Copak jí už na ní nezáleží? Jdou ji zabít jako
zvíře? Ne, nelehne si. Ne, ona přece není nemocná.
Ne, pusťte mě, slyšíte. Kope kolem sebe.
Sestřička se usmívá. Kope dál. Někam ji táhnou.
Už to nemá cenu, nebraň se, nebude to bolet, uvidíš.
Maminka si to přeje, mysli na maminku. Kope. Nech
toho, maminka je z tebe celá unavená. Viděl jsem, jak
se jí třesou ruce. Ty máš rozbité koleno, holčičky přece nemívají rozbitá kolena, sestro, držte mi ji. Kope
dál. Zmítá se, ale oni jsou silnější. Au. Asi se trefila.
Drží jí ruce, teď ji někdo vzal za nohy. Pusťte. Kopat

už nemůže. Rajský plyn. Všechno to mizí. Motá se
jí hlava. Dýchej, někdo jí šeptá do ucha. Ztrácí se.
Chce se jí spát. Tak taková je smrt. Už se nebojí.
Chce jenom spát. Točí se jí hlava. Už nemůže kopat.
Už spí? Ne, ještě chvilku. Ještě pár vdechů. Umírá,
usíná, neví. Je pryč.
Ticho.
Dva vpichy.
Z každého jedna kapka krve.
Dvě modřiny.
Nové sluneční brýle.
Ticho.
Otevírá oči.
Bolí to?
Nebolelo to.
Ticho.
Kde je? Co se s ní stalo?
Nic.
Může vstát?
Nic.
Motá se jí hlava.
Bolí ji… kde? Co to je? Co to je, co ji bolí?
Nové sluneční brýle.
Jaký je den?
Nic.
Zaspala ho.
Matka ji bere za ruku.
Motá se jí hlava.
Dvě modřiny. Nové sluneční brýle. Je léto. Nic.
Ticho. Může chodit. Co ještě může? Může se držet
matky za ruku.
Ticho.
Nemůže mluvit.
Ticho.
Nejde to.
Kde jsem?
Ticho.
Jak se to dělá?
Co jsem byla před tím?
Nic. Ticho. Prázdno.
Nemůže mluvit. Dvě modřiny. Tadyhle u… co to
je? Oka… Nové sluneční brýle… Nemůže mluvit.
Matka ji vede domů. Neklepe se jí ruka. Usmívá
se. Abbie mlčí. Táhne ji jako telátko. Tváří se hrdě.
Její holčička je poslušná. Walter to zařídil. Tváří se
šťastně. Nervóza je pryč. Hysterie pryč.
Ví už… že? Nemůžu… nejde to… nemůžu…
mami? Mami…? Ticho. Nejde to. Ticho. A nic.
Mami, kdo jsem?
Nic.

Renata Bočková (*1994) v současné době studuje anglistiku a obecnou lingvistiku na FF UK v Praze.
Psala odmalička, nyní zveřejňuje své texty na www.povidkyainspirace.blogspot.cz. Některé z nich se objevily
v knihách Nápady šíleného pedagoga a jiné radosti (P. Boček & M. Zubík) a Hrobořadí (P. Boček). Jejím
největším literárním vzorem je sice Virginia Woolf, ale vzhledem k tomu, že jablko nepadá daleko od stromu,
dokáže kromě poetických povídek psát i drsně černohumorné texty (například ten s všeříkajícím názvem Proč
je nejlepší skok z okna?). Ráda sleduje duchařské horrory. Horrory prvoplánově nepíše, dokonce tvrdí, že je
ani moc neumí, ale mnohé povídky hranice tohoto žánru bezesporu překračují.
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Kachnojeb
Robert Cichowlas
Filip si na svůj život nemohl stěžovat. Vedl skvěle
prosperující realitní kancelář, vlastnil krásný dům se
zahradou v nejklidnější městské čtvrti, dva nové automobily, Harley-Davidsona a šatnu plnou nejmodernějších obleků od Georgio Armaniho. Měl také Dariu,
smyslnou a inteligentní dívku, kterou mu záviděl každý nezávisle na pohlaví. Daria měla výšku metr osmdesát – z čehož většinu představovaly nohy – úzký
pas, svůdnou, pohlednou a na dotek milou prdelku
a prsa velikosti zralých grapefruitů. Uměla tři cizí jazyky, četla přinejmenším dvě knihy za měsíc, milovala fotbalové zápasy, pití piva přímo z lahve a sex v jakékoliv pozici. Filipovi nejlepší přátelé mu opakovali,
že našel dokonalou ženu. I on sám byl připraven to
uznat, nejen před kamarády, ale i sám před sebou.
Miloval tu dívku, absolutně. Přesto jedna jeho slabost
způsobovala, že ho ohledně Darii mučily výčitky svědomí.
Šlo o kachny.
Ze zřejmých důvodů to nikdy nikomu neřekl.
Snažil se namluvit si, že každý má nějakou netypickou zálibu nebo dokonce drobnou úchylku, to je celkem normální.
Stačilo se podívat na jeho mámu. Nikdy nejedla
míchaná vajíčka nebo bramborové placky, za to každý den pojídala česnek. Ne proto, že jí to doporučil
lékař, ale z čisté lásky k vůni česneku. Taková prostě
byla a každý ji akceptoval. Strýček Stanisław z Gądek každý den leštil své boty až se blýskaly, i když to
nemusel dělat tak často. Hle, úchylka, s níž se jeho
nejbližší srovnali. Jeden z Filipových zaměstnanců
byl gay. Ne každý má rád teplouše, to je třeba upřímně přiznat, ale nikdo přeci nestřílí z útočné pušky
do náhodně potkaného gaye, dokonce mu ani neříká, aby vypadl. Dokud, samozřejmě, se nezačnou
k sobě lísat, ale to je už jiná věc. Je mnoho úchylek,
které je třeba akceptovat, aby se člověk přizpůsobil
době, v jaké mu bylo dáno žít.
Je tedy normální, že i Filip měl svou úchylku nebo
spíše: slabost, jak své zálibě pro kachny říkal on sám.
Obecně řečeno: rád je šukal.
Dokážete si představit navoněného osmatřicetiletého obchodníka v obleku za několik tisíc, kupujícího na trhu živou kačenu a pak se rychle vracejícího
domů aby ji vyjebal?
To je celý Filip. Milovník kačen. Občas v duchu
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žertoval, že kdyby kachny dokázaly mluvit, zcela určitě by ho označily za dokonalého milence! Pokud jde
o sex se svými oblíbenkyněmi, byl Filip otevřen všem
novým zkušenostem. Šoustal je do řitě, občas i dlouhé hodiny. Držel kachnu silně a pevně a narážel si ji
na svého pasáčka. Někdy jim bylo třeba svázat nohy,
protože drápaly, mrchy jedny. Stávalo se, že kachna
nevydržela stát a padala, v tom případě ji strkal penis
do zobáku. Několikrát se mu podařilo zbavit kachnu
hlavy a vrazit macka do díry v krku, ale rychle došel
k tomu, že to není nic pro něj. Jasně, rychlá mrdačka
do krku byla příjemná, ale moc se mu nelíbil pohled
na krev. No a to, že byla kachna bez hlavy.
Nejčastěji si takhle hrál odpoledne a večer, kdy
už měl vyřízenou práci a když Daria vyrazila na setkání s kamarádkami. Někdy jej před odchodem lákala
na rychlovku, ale měl záviděníhodnou schopnost vyhnout se všem nechtěným činnostem. A sex s Dariou
před sexem s kachnou nepochybně patřil mezi nežádané aktivity. Daria měla temperament pornohvězdy,
Filip byl po odpoledních číslech s ní tak utahaný, že
se mu později s kachnou ne vždycky postavil. Musel
si ho pak několik minut honit, zatímco kachna běhala
po zahradě a srala kam ji napadlo. Jemu to nevadilo,
ale Daria se pak zbytečně rozčilovala. Nemohl jí namluvit, že je to holubí hovno, na to byla až moc bystrá. Když se situace s hovnem opakovala, hrál překvapeného a prohlašoval, že, pravda, slyšel nějaké
kdákání, ale nechápe, proč si oblíbily zrovna jejich
zahrádku.
„Miláčku, je to jen kachní hovínko,“ řekl mile.
„Třetí den po sobě! Odkud se to bere? Ještě
chvíli a v tom hnusu se utopíme,“ bouřila se.
„Klid, zlato, nebude tak zle…“
Několikrát se podařilo, že kachna nasrala přímo
v domě a on si toho nevšiml. Poprvé nadělala v obýváku, kde si Filip rád se svými miláčky hrál. Daria byla
zmatená, prohlásila ale jen, že se nějaká kachna musela náhodou dostat do jejich domu, pravděpodobně
nezavřenými dveřmi. Bylo zrovna léto, neměla tedy
důvod k nějakému podezření. Horší bylo, když k podobné situaci došlo uprostřed zimy. Navíc to kachně
dělal ne v obýváku, ale v koupelně, protože se mu
zachtělo zablbnout si s ní ve vaně. Jak chtěl, tak udělal, ale během soulože se mu kachna vysmekla z rukou a začala vyděšeně pobíhat kolem. A srát. Filip po

HOWAR D – 28/2017

[ 53 ]

ní hodinu uklízel ale i tak přehlédl jednu hromádku,
k čertu! Daria byla v šoku, když na ni narazila.
„Ty v domě chováš kachny?“ zeptala se úplně
vážně.
Nevěděl, co říct. Naštěstí dokázal ve stresových
situacích zachovávat chladnou krev. Vyvalil oči a rozhodil rukama.
„Zabij mě, ale nemám vůbec ponětí, odkud se
tady to hovno vzalo,“ oznámil a dělal překvapeného.
„V každém případě za to nemůžu, můžeš mi věřit.“
Hleděla na něj podezřívavě, ale byl si jistý, že si
nic nedomyslela.
Se zbavením se kachny po souloži nebyl problém. Filip jí zakroutil krkem, následně ji vložil do pytle na odpadky a hodil do kufru svého mercedesu.
Druhý den, cestou do práce, zastavil u řeky a mrtvou
milenku utopil. Nebylo nic jednoduššího!
Filip dbal hodně na hygienu. Jednak kvůli své
profesi – jako ředitel firmy musel být čistý a vypadat
pohledně – a jednak s ohledem na Dariu. Zatímco
on to dělal kachně do zadku, ona pila své dvě piva
ve městě s kamarádkami a pak se vracela k němu,
nadržená a po všech čertech sexy. Po oněch dvou
pivech byla již lehce opilá a díky tomu – mnohem odvážnější v postelových úkonech. Po návratu domů
šla do koupelny, dala si sprchu a pak si oblíkla sexy
prádélko a začínala se lísat. Pod jemným materiálem její hedvábné podprsenky se ukrývala velká prsa
s naběhlými bradavkami, v prostorově skoupých kalhotkách pak bylo vlhko a teplo.
Začínala sáním jeho penisu, musel tedy být čistý
a voňavý. Někdy, když se díval, jak mu ho Daria kouří, se ve Filipově hlavě objevila otázka: zajímavé, jak
by zareagovala, kdyby se dozvěděla, že kouří ptáka,
kterým on před dvěma hodinami ojížděl kachnu. Dokázal by jí vysvětlit, že je to silnější než on? Že potřeba pohlavně se ukájet s ptáky je až moc silná a on že
jinak žít nedokáže?
Ne. Určitě ne. Pozvracela by se a poslala ho do
prdele. Už by ji více neuviděl.
Proto seděl tiše. Mrdal do prdele kachny a když
se Daria vracela, dělal to do zadku i jí a nechával si
ho kouřit. Daria to milovala. Doslova tekla v rozkroku,
když svými ústy dráždila tvrdý penis. Filip si v sobě
vypěstoval schopnost k častému, profesionálnímu
souložení. Nakonec, musel být s Dariou důvěryhodný. Dělal jí to jako opravdový pornoherec, tak, jak to
měla nejraději. Byla nymfomankou, nechala by ho,
kdyby se začal vykrucovat. Někdy míval krizi, myslel
jen a výlučně na kachny, neměl chuť na sex s Dariou,
říkal si ale, že jestli chce svůj vztah udržet, musí se
obětovat.
Miloval tu dívku. A právě láska k ní mu neumožňovala nechat ji. Láska a připoutání. Byla moudrá,
rád s ní rozmlouval, polemizoval a občas se dokonce
i hádal. S kachnami by si nepopovídal o politice, situaci ve firmě, nejel by s nimi na nákupy nebo na dovolenou. Kachny byly milé, skvělé v posteli, ale tím to
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končilo. Byly pouze jeho milenkami ale ne životními
partnerkami.
To s Dariou chtěl strávit zbytek života, mít s ní
děti a tak dál.
I když v jistém okamžiku si už sám nebyl jistý, co
vlastně chce…
*
První závažnou nepříjemnost zažil počátkem léta,
přesněji řečeno první večer po dni plném nezapomenutelných zážitků, kdy si hrál s několika kachnami
najednou. Rozhodl se vyzkoušet něco nového, rozhodně více časově náročného. Byla k tomu skvělá
příležitost – Daria jela ke své matce, slavící pětapadesáté narozeniny. Filip tu babiznu nemusel, ostatně,
tento cit byl vzájemný, a Daria již před nějakou dobou
zanechala všech pokusů vybudovat mezi nimi dobrý vztah. Tchyně, ctící starou školu, jde-li o výchovu,
Filipovi vytýkala aroganci a nedostatek osobní kultury. Filip naproti tomu nemohl vystát její rýpání. Neustále ho upomínala, jak by se měl chovat, jak mluvit
a jak hovořit s lidmi. Pravda, někdy nadužíval hovorové pojmy, občas mu v její přítomnosti unikla nějaká
nadávka, ale pro lásku boží, neměl v úmyslu se v její
přítomnosti chovat jako obchodník se zákazníkem.
Averze, jakou vůči této babě cítil, mu nedovolovala
se překonat a odjet na její narozeniny. S ohledem na
Dariu jí pouze zavolal a popřál všechno nejlepší. Samozřejmě, i v tomhle případě se to neobešlo bez výtek na jeho adresu.
„To vždycky opakuješ tuhle vyčpělou formulku, Filipe? Když voláš nějakému svému kamarádovi z pokeru, abys mu popřál, taky opakuješ: zdraví,
štěstí, prosperitu? Nemýlím se?“
Filip nehrál poker. Nikdy.
Neráčil však na tu otázku odpovědět. Zavěsil bez
rozloučení a doufal, že to tchyni strašně naštvalo.
Ať se posere, pomyslel si.
Daria tedy odjela sama. Měla se vrátit pozdě večer nebo dokonce druhý den. Všechno záleželo na
tom, zda se ostatní hosté budou bavit až do úsvitu.
Mohl, kurva, čekat, že všichni stáhnou plachty při
první lepší příležitosti.
Nakoupil na trhu se zvířaty. V pytli v kufru vezl
deset hezkých kachen. Strašně sebou mlely, ale to
vlastně bylo dobře. Vyděšené vydávají při sexu více
zvuků, což Filipa vzrušovalo.
Zaparkoval na příjezdovce, vytáhl z kufru pytel a vešel s ním do domu. Na okamžik se zamyslel,
co udělat, aby vyděšené kačeny nezačaly srát strachy. Nakonec se rozhodl dát jim několik minut, aby
se uklidnily. Pustil klasickou hudbu. Při Bachovi se
uklidňovaly.
Než otevřel pytel, svlékl se. Jeho klacek již radostně poskakoval. Myšlenka, že je všechny za chvíli
opíchá způsobila, že se Filip zachechtal.
Vytáhl první kachnu a silně ji stiskl za krk. Udělal
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to trochu moc, protože po chvíli kačena začala zvracet a pak znehybněla.
Kurva!
Musel ji nechtěně ublížit a zemřela. Kurva práce.
A byla tak hezká. Odhodil ji pod stůl a vytáhl z pytle
další kousek. Tu a tam měla polámaná péra, asi kvůli
tlačenici v pytli. A kousala, mrcha jedna, proto ji silně
stiskl zobák a tiše jí řekl, aby se uklidnila.
„Tvůj hřebec je tady,“ dodal. „Nedělej si starosti.
Nikdo ti to ještě neudělal tak, jak ti to za chvilku udělám já. Budeš kdákat rozkoší, uvidíš.“
Měl smůlu. Když dosáhl plné erekce a narazil si
kachnu na penis, začala srát. Tu a tam se stávalo, že
se mu vyprazdňovaly na nohy, ale tahle měla určitě
něco s žaludkem. Musela se něčeho přežrat, pomyslel si naštvaný Filip, když od sebe odhazoval opeřenou
milenku. Pták začal kdákat jako šílený a lítal po obýváku jako by to byla závodní dráha. Přes minutu se Filip
neúspěšně pokoušel tu zasranou kačenu chytit. Nakonec ji praštil trubkou od vysavače. Okamžitě chcípla.
Kurva, další v prdeli, pomyslel si naštvaný a rozrušený současně.
Zbylo jich ještě osm. Vymrdá je všechny, a pak
ať se děje co chce. Ať se klidně poserou, pozvrací,
pochcípají. Měl to u prdele. Jeho penis byl tak tvrdý,
a touha sexu tak velká, že se přestal ovládat. V hlavě
měl jen jedno.
Vytáhl další kachnu. Tentokrát ji chytil správně
a po několika sekundách ji na sebe již narážel. Celý
se chvěl, cítil, že je orgasmus blízko. A to teprve začal! Ale to nic. I když se teď udělám, za chvíli začnu
znovu. A pak ještě jednou!
První výstřik spermatu trefil kachní biskup, další dva trefily její peří, když Filip vytáhl penis, aby se
mohl dívat, jak milenku zalévá jeho semeno. Nehýbala se. Do prdele, že by chcípla další? To je neuvěřitelné!
Začal ji mlátit penisem – hlavu, nohy, břicho. Ale
ani se nehnula.
Zahodil ji pod stůl.
Srát na ni.
Naštvaný Filip se chtěl trochu ochladit. Odešel
do kuchyně, napil se vody, zapálil si cigaretu. Přestal
kouřit před nějakou dobou, ale teď si musel pořádně
potáhnout. Jen aby se uklidnil. Ještě štěstí, že se nezbavil rezervní krabičky marlborek, k čemuž ho pořád
nutila Daria. Mrdat ji! Je přeci u matky, pomyslel si. Ať
se dobře baví, i já mám v plánu se pobavit.
Vrátil se do obývacího pokoje a zjistil, že se třem
kachnám podařilo dostat se z pytle. Lezly po perském koberci a kdákaly jak zjednané.
Zahnal jednu do rohu místnosti a pak ji chytil. Cenil při tom zuby v úsměvu.
„Nevím jak ty, ale já jsem připraven,“ zafuněl.
„Chceš vidět, jak mi stojí?“
Nasměroval hlavu kachny dolů, aby měla dokonalý výhled na jeho erekci. Začala do něj bušit křídly,
tak zesílil stisk, ale ne natolik, aby milence vzal život.

Dalších patnáct minut patřilo jemu. Vyšukal za tu
dobu tři kachny, každou do řitě. Udělal se jim na zobáky a břicha. Bylo mu tak dobře, až se celý chvěl.
Kachny, jaký div, nekdákaly ani nezobaly, tak se rozhodl, že je vrátí zpátky do pytle; budou na později.
Během další přestávky, kdy seděl v kuchyni
a kouřil, zaslechl zvuk, který ho naprosto paralyzoval.
Byl to zvuk motoru Dariina auta. Zrovna zajížděla
na příjezdovou cestu.
Kolik je? Na mysl mu připadla jen jedna otázka.
Hodiny na mikrovlnce ukazovaly čtvrt na devět. Co
se, kurva, stalo, že se vrátila tak brzy?
Měl doslova minutu na to se obléknout, chytit dvě kachny, batolící se obývákem, schovat pytel
a uklidit po orgiích. Vyskočil na nohy, natáhl rifle, navlékl košili, nezapomněl ani na ponožky, načež vpadl do obýváku jako zdivočelé zvíře. Kačeny se mu
opravdu podařilo chytit, ale na nalezení místa, kam
by mohl schovat pytel už neměl čas, tak ho hodil do
vany v koupelně. Ptáci však kdákali jak šílení a bylo
je třeba okamžitě utišit. Filip neměl na výběr – vlezl
do vany a začal pytel sešlapávat, v jistém okamžiku
po něm dokonce skákal. Cítil se znechuceně a vzhledem ke kachnám měl silné výčitky svědomí. Ale když
musí, tak musí. Kachny rychle ztichly…
Během návratu do obýváku zaslechl bouchnutí
zavíraných dveří od auta. Daria tu za okamžik bude,
pomyslel si a v panice se ohlížel po vysavači. Stál na
koberci, odkud Filip vzal jeho trubku, aby umlátil jednu z kachen. I trubka se našla rychle. Zapnul vysavač
a začal uklízet. Stihl obývák očistit od per, ale několik
hoven se nedalo vysát, posunul tedy koberec, aby je
zakryl.
Na něco jsem zapomněl, pomyslel si, ale neměl
už ani vteřinu na to zjistit, o co by mohlo jít.
Rozezněl se domovní zvonek.
„Jdu!“ křikl.
Uklidil vysavač do skříně a pak se nervózně rozhlédl po obývacím pokoji. Trochu to tu páchlo, tak
otevřel okno dokořán.
Znovu zvonek.
„Už letím, miláčku!“
*
To, na co zapomněl, byly dvě mrtvé kachny
v obýváku pod stolem. Vzpomněl si na ně v okamžiku, kdy ho Daria vedla za ruku do ložnice. Ještě štěstí, že se nepokusila nahlédnout do koupelny, napadlo
Filipa, ale co se stane, až sejdeme zpátky dolů?
Když už nic, měl alespoň trochu času na přemýšlení. Daria si nevšimla ani otevřeného okna v obýváku. Jen co překročila práh domu, políbila Filipa
a sáhla mu do rozkroku.
„Kouříš!“ řekla.
Vůbec nevěděl, jak zareagovat. Tak ani neodpověděl, dokonce ani nekývl hlavou. Daria však nevypadala naštvaně.
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„Pojďme nahoru, mám chuť tě ojet. Ale ještě, než
začnu, vykouřím tě.“ Přivřela oči a zavrněla. „Budu
vzdychat jako v levném pornu, co ty na to?“
Opravdu to milovala. Tvrdé šukání, kouření penisu, polykání spermatu, lízání varlat a análu. Ječela při tom, křičela, mručela, někdy sprostě nadávala,
ale dařilo se ji i výt, jako by místo rozkoše zažívala
nepopsatelnou bolest.
„Miluju, když se v tobě projevuje duše sexuální
maniačky,“ zamručel a ona se místo odpovědi jen zachichotala a silněji stiskla jeho dlaň.
Tentokrát se nezdržovala s převlékáním, nevybírala si ani slova. Prostě shodila oblečení a nahá ho
povalila na postel.
„Hadry dolů,“ přikázala. Pohled na její prsa způsobil, že mu ztvrdl penis. Měla zcela vyholené lůno,
díky čemuž mohl obdivovat její naběhlé pysky dokonce i tehdy, když stála před ním.
Začal se těžkopádně svlékat. Nejdříve se zbavil ponožek. Daria nesnášela, když si je sundával až
jako poslední. Pak si svlékl košili a nakonec kalhoty.
Po řádění s kachnami si ani neoblékl spodní prádlo.
Daria však tento fakt nevyhodnotila jako podezřelý,
přímo naopak, zavrněla a okamžitě chytila jeho penis
a silně jej stiskla. Opět se zachichotala, výrazně vzrušená a připravená na zábavu.
Skočila na něj a několikrát se otřela prsy o jeho
tvář. Podařilo se mu jazykem olíznout její trčící bradavku.
Pak přešla níže, aby vzala do úst jeho tvrdý penis.
A náhle znehybněla, na dvě možná tři sekundy,
Filipovi však přišlo, že uplynula celá věčnost.
Zvedla hlavu a zadívala se na něj. Na její tváři
se zračilo znechucení, které se zakrátko změnilo ve
zklamání a následně v údiv.
Polkl slinu. Srdce mu prudce bilo.
K jejím ústům se přilepilo kachní pírko. V koutku
měla také něco tmavého, lepkavého, co mohlo být
pouze kachní stolicí.
Pohlédl na penis. Celý byl oblepen pírky a…
Ach, matko, pomyslel si. Tak to jsem hotový.
Neumyl si ptáka. Nikdy na to nezapomněl! To byl
základ – vypíglovat čuráka po mrdání kačen. Zasraná priorita!
Daria se pomalu posadila na postel, pak si z úst
setřela pírko i kachní hovno.
„Je něco, o čem nevím?“ zeptala se, aniž by na
něj pohlédla.
„Já…“ vykoktal.
Zavrtěla hlavou, aby mu dala najevo, že nechce,
aby se omlouval.
„Kdybys mi dal jakýkoliv signál,“ začala mluvit
klidně, ale její hlas se zasekl a ona se takřka rozplakala. „Kdybys vyslal alespoň maličký signál…“
„Dario, já…“
Odvrátila se od něj.
„Již před nějakou dobou jsem začala mít pode-
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zření, že něco není v pořádku, ale nečekala jsem…
Filipe, nemusel jsi to dělat, opravdu.“ Měla v očích
slzy. „Každý má své vlastní potřeby, ale vztah se zakládá na vzájemné důvěře a dialogu. Víš, kam mířím?“
Sklonil hlavu.
„I já mám svoje potřeby a tužby a říkám ti o nich
otevřeně.“
„Vím.“
„Děláš to dlouho?“
Zabila ho tou otázkou.
„No… Já…“
„Řekni mi pravdu.“
„Dost dlouho,“ vyjekl.
Vstala z postele a přešla k oknu.
„Často?“ zeptala se po chvíli.
„Co?“
„Jestli to děláš často?“ zvýšila hlas. Byla rozrušená.
Filip chtěl vstát, přistoupit k ní a obejmout ji, ale
nedokázal to. Věděl, že by mu to nedovolila. Ne teď,
když ji tak hodně zklamal.
„Ne tak často.“
„Co to znamená: ne tak často? Dvakrát denně?
Jednou měsíčně?“
„Jednou…“ Nechtělo mu to projít hrdlem.
„Jednou…?“
„Denně.“
„Bože, šukáš je každý den?“
Toho večera už na sebe více nepromluvili. Daria
se zamkla v ložnici, což Filip přijal s velkou úlevou.
Věděl, že jeho dívka musí promyslet několik věcí,
vstřebat všechno, co se dozvěděla, a nakonec se dostat z šoku. Sám si chtěl v hlavě srovnat několik věcí.
A udělat pořádek s pytlem plným chcíplých kačen,
který ležel ve vaně.
*
Následujícího dne mu oznámila, že z jejich společného konta zmizí trochu peněz. Přes noc se trochu uklidnila, napadlo Filipa a jen pokývl hlavou,
ani se neptal, za co má Daria v úmyslu peníze vydat
a kolik jich bude. Jen ať si koupí něco pěkného, ať
dokonce odjede na nějakou dovolenou. Po tom, co
prožila, si to zaslouží.
„Nevím, kdy se vrátím,“ řekla a odešla.
Její slova pochopil jednoznačně – měla v plánu
odjet a vrátí se jistě za týden nebo dva.
Ona se ale vrátila už odpoledne. Toho dne neměl
náladu na hrátky s kachnami, tak se ani nerozrušil,
když zaslechl na příjezdové cestě její automobil.
Jaké bylo jeho překvapení, když s úsměvem na
tváři požádala, aby s ní šel nahoru.
„Všechno v pořádku?“ zeptal se.
Brali schody po dvou, spěchali, i když Filip neměl
ponětí, za čím.
Když překročili práh ložnice, Daria mu beze slova
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rozepnula košili a pak začala líbat jeho hruď. Zpočátku ho jemně líbala rty, ale po chvíli lízala každý centimetr jeho těla, sála a kousala bradavky a její ruce
začaly bloudit kolem jeho poklopce.
Co to má znamenat? zamyslel se.
„Naštěstí tě stále vzrušuju,“ zašeptala mu do
ucha, když ucítila jeho tvrdý úd. „Za chvíli budeš šílet
rozkoší, slibuji,“ dodala.
Co se jí stalo? pomyslel si, zatímco sledoval, jak
se svléká.
„Musíš být trpělivý,“ ozvala se znovu, stála před
ním v rouše Evině. „Nepostřehneš změny hned, ale
když už je začneš pozorovat, budeš opravdu spokojený. Slibuji.“
Následující dvě hodiny se milovali v nejrůznějších
polohách. Na koníčka, po misionářsku, pak v poloze
nůžky, a nakonec mu přes čtvrt hodiny sála penis až
se pořádně udělal. Všechno spolkla. Požádala, aby
ji udělal dobře pusou. Následující čtvrt hodinu jí lízal
pičku a ona se svíjela a křičela rozkoší. Byl připraven
na další číslo. Tentokrát si ji vzal zezadu a vychutnával si dotyk jejích hladkých půlek. Žadonila, aby nepřestával a když zvolnil, sklonila se dolů a dlaněmi
dráždila jeho varlata. Miloval to.
Když skončili, byli celí mokří. Postel se jim lepila
k zádům. Těžce oddechovali.
„Miluju dělat to s tebou,“ oznámila náhle.
Pohlédl na ni.
„Už se na mně nezlobíš?“ zeptal se.
„Vůbec jsem se na tebe nezlobila,“ odpověděla.
„Byla jsem jen trochu… Vyděšená? Šokovaná? Určitě i žárlivá.“
Žárlivá?
„Omlouvám se…“
„Neomlouvej se. Jak jsem už říkala, každý má
něco,“ zachichotala se. „Ty toho máš jen poměrně
hodně, ale nějak se pokusím to zvládnout.“
„Ale jak?“
„Zanedlouho uvidíš sám.“
*
A opravdu, viděl.
Daria se měnila z týdne na týden. V první vlně
metamorfóze podlehla její kůže. Stala se jakoby tvrdší a drsnější. Daria však Filipa ujišťovala, že je to teprve první etapa změn a že se drsností kůže nemá
vůbec zabývat. O několik týdnů později se na jejím
těle objevila první pera. Její půlky se pokryly ocasními pery, jako u opravdové kachny. Po uplynutí dalšího měsíce se její nohy staly masivnější díky přidaným
svalům. I chodidla Darii prošla změnami – neměla již
pět, ale tři prsty spojené plovacími blánami.
Daria již nebyla ženou. Filip tomu nemohl vůbec
uvěřit. Zpočátku měl smíšené pocity, ale rychle se
přesvědčil, že jeho milovaná přišla na geniální nápad. A všechno proto, aby jej učinila zcela šťastným.
Řekla mu – ještě, než se její ústa proměnila v zobák –

že našla skvělého lékaře, který za odpovídající sumu
souhlasil, že se o ni postará. Z jejich společného konta zmizely skoro všechny peníze, ale Filip ten fakt přijal s radostí.
Od jistého okamžiku se Daria už nemohla ukazovat veřejně a lékař ji nemohl přijímat oficiálně. Filip
tedy jeden pokoj v patře přeměnil na speciální operační sál, nakoupil profesionální vybavení, všechno,
co bylo potřebné, aby bez problému dokončili nápad
jeho milované. Doktor k nim dojížděl jednou týdně,
využil všechny schopnosti a dovednosti medicíny,
jaké s sebou přineslo jednadvacáté století.
Nakonec se Daria stala kachnou. A to nejen zvenčí, ale částečně i anatomicky. Plochý, tvrdý zobák,
krásné oči, skvěle vytvarované nohy a křídla – to byla
pouze část změn, jimiž prošla. Pomocí několikahodinových operací se podařilo přeměnit různá ústrojí, jako třeba dýchací nebo vylučovací. Díky tomu se
mohl Filip během pohlavního styku nejen na svou milovanou kačenu dívat, ale i cítit ji – v plném významu
toho slova. Mohl slyšet opravdové kdákání anebo si
vychutnávat těsnost její škvírky. Daria teď uvnitř byla
přesně taková, jak měla být. Dokonalá milenka!
*
Zažila otřes, ale ne proto, že se stala kachnou.
Nebyla to ani nutnost močit a kálet do speciální kyvety, ani nemožnost setkávat se s kamarádkami
a s matkou, kvůli čemu propadla naprostému zoufalství (kámošky se o tom, co udělala, nikdy nedozvěděly a dokázala na ně rychle zapomenout, ale matka
měla velké výtky, když jí Daria, ještě před první operací, sdělila, že odjíždí za hranice. Oznámila ji, že si
našla výbornou práci a skvělého chlapa, až ten druhý
argument způsobil, že jí matka odpustila).
Skutečný okamžik pravdy nastal jednoho nedělního odpoledne, kdy se Daria probrala ze spánku.
Houpavě odkráčela do obýváku. Udělala to tak tiše,
že si Filip vůbec nevšiml, že je sledován. Myslel si, že
ho neuvidí, že…
V hrdle se jí vzpříčil knedlík a srdce metalo jeden
kozelec za druhým. V jeden jediný okamžik se jejím
největším prokletím stalo vlastnictví lidského mozku.
Odstranili ji dokonce i vaginu, ale ten zasraný mozek
nechali!
Teď by chtěla již být stoprocentní kachnou a neuvědomovat si, co Filip dělal.
Zuřivě onanoval při pohledu na fotografii dvou
šimpanzích samic pojídajících banány. Vzdychal
a masíroval si penis, až mu na rukou nabíhaly žíly.
Daria nevěděla, co dělat. Tohle bylo nad její síly.
Šimpanzice? Ty ho teď rajcují?
Před několika dny zaslechla z koupelny divný
hluk. Pomyslela si, že se jí něco zdálo, není možné,
aby v domě byla opice. Tehdy skoro zakdákala smíchem, a ten zkurvysyn mezitím opravdu…
Ne, ne, ne, ne, ne…
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Kdyby to dokázala, zaplakala by, začala křičet
a pak by ho opustila. Prohlásila by, že je mezi nimi
konec a odešla z domu. A již nikdy se nevrátila.
Ale nemohla to udělat. Nemohla dokonce ani zavolat svému lékaři a zeptat se, zda by jí mohl pomoc…
Skoro dva roky z ní dělal kachnu. Kolik času by
mu teď zabralo předělat ji na šimpanzici? Bylo by to
vůbec možné?

Náhle v jejím nitru něco puklo a rozlilo se.
Cítila, že ztrácí půdu pod nohami, načež zaslechla silný hluk, jako by něco spadlo na podlahu.
Stihla si pouze uvědomit, že to spadla ona.
A pak již přestala cokoliv cítit.

Přeložil: Honza Vojtíšek

Robert Cichowlas (*1982) se narodil, vystudoval kulturologii, oženil,
zplodil dvě děti, a to vše v Poznani, kde žije dodnes. Redaktor, publicista,
recenzent. Povídky publikoval v časopisech (Czachopismo, Lśnienie, Grabarz Polski atd.), na internetu (Carpe Noctem, Fabrica Librorum, Horror
Online atd.) i ve více než deseti antologiích. S Robertem Kucharczykem vydal povídkovou sbírku W otchłani mroku (2006), s Jackem M. Rostockým
sbírku Sępy (2009). První samostatný román Szósta era vydal v roce 2011.
Ve stejném roce vyšel i román Efemeryda, který napsal společně s K. Kyrczem Jr. O dva roky později mu vyšla povídková sbírka Wylęgarnia a v elektronické podobě novela Pokuta. S Piotrem Pocztarkem vymysleli, sestavili
a editovali knihu věnovanou v Polsku velmi oblíbenému anglickému horrorovému autorovi Grahamu Mastertonovi Masterton. Opowiadania. Twarzą w twarz z pisarzem (2011). V současné době tvoří převážně ve dvojici
s Łukaszem Radeckým. V roce 2014 jim vyšla sbírka tří novel Pradawne
zło, v níž vzdali hold tvorbě Stefana Grabińského, Jamese Herberta, Cliva
Barkera a H. P. Lovecrafta, v roce 2015 román Miasteczko, o rok později román Zombie.pl, jehož pokračování, Zombie.pl 2, vyšlo letos. Samostatně tento rok vydal sbírku povídek Upiorna uczta a román Opętana.
K vydání se chystá román Dwugłowy aligator. Česky Cichowlasovi vyšla
povídka Představení v elektronické antologii Třináctá hodina (2013) a devět drabble povídek v antologii 66+6 hororů ve sto slovech (2014). V 11.
čísle Howarda vyšly jeho povídky Kostel v Auvers a Dům doktora Gacheta v Auvers. Druhá jmenovaná později vyšla v antologii Za tebou (2016).
Kachnojeb (Duckfucker) je Cichowlasovou poctou a prvním pokusem
o žánr bizarro fiction. Povídka dokonce získala svůj vlastní facebookový
profil a dočkala se pokračování.
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S Meluzínou
sůl lízat
Honza Vojtíšek
I.
Obloha se konečně začala z východu zatahovat
temnou přikrývkou. Narušila celodenní jednotvárnost
jasně blankytně modré nebeské klenby bez chybičky
a kazu rozprostřené do všech světových stran a jako
v zrcadle se odrážející ve stejně nekonečně prostorné ploše mořské hladiny jen trošku tmavšího odstínu.
Ještě včerejší den byl nabit pestrostí a v životě
obyčejného smrtelníka neustálými novinkami. Bylo
nádherné srpnové úterý a loď se od břehů Southamptonu odlepila jen se čtyřminutovým zpožděním.
Člověk nevěděl, co dříve. Ponořit se do jistě dobrodružného odhalování skrytých tajemství a překvapení lodních hlubin, zákoutí a společenských prostor,
nebo s narůstajícím nepopsatelným, či dosud nepoznatelným pocitem sledovat vzdalující se obrysy
země, pevné, bezpečné a jisté půdy pod nohama?
Blížila se pátá hodina odpolední a člověk se nechtěl
vzdát té mizející jistoty. Na průzkum luxusní lodi bude
času dost, celých šest dní. Šest dní bez pohledu na
pevninu. To bude drahně času. A tak nás u zábradlí
na zádi stálo poměrně hodně. Až do pozdních večerních hodin. Kdo ví, zda se nám pevnina nakonec
skryla za obzorem nebo v nastupujícím soumraku.
Středeční probuzení ještě stále proběhlo v rámci
jakéhosi počátečního poblouznění, v oparu překvapení a sžívání se s dosud nepoznaným. První ráno
na lodi, první úsvit na širém moři. Pevnina byla pryč.
Temná peřina byla stržena k západu a nebe se potáhlo souměrnou modří, která až bodala do očí. A po
dlouhé hodiny dne se nijak nezměnila. Bez jediného
mráčku. Jen modrá louka a žlutý míč slunce pomalu
se kutálející od jednoho jejího obzoru ke druhému,
jako ve zpomaleném záběru vítězného kopu play-off.
Veškerá bytostná existence se scvrkla jen na
pár stovek čtverečních metrů zahalených modrým
šátkem, sevřených slunečním žárem, naštěstí chlazených okolním oceánem a v nevyhnutelném objetí neustálého tlumeného hučení vzdálených lodních
motorů.
Vše najednou zevšednělo a utichlo. Hučení mo-

torů se za pár okamžiků stalo běžnou a přehlíženou
součástí dne. Podobně se i běžný hluk lodi, jejích zaměstnanců i pasažérů, stal, naopak, součástí milou.
Vítanou. Dávala najevo, že člověk není mrtvý.
Ještě včerejšího dne byli vidět, ve středu už nebylo po ptácích ani stopy. Tedy až na jedinou výjimku. I když kdo ví, zda byla jediná; oni ti racci si jsou
všichni podobní a tento neměl žádná výrazná poznávací znamení, pro která by šel odlišit od jakéhokoliv
jiného jeho příbuzného. Nejdříve nás jeho přítomnost
nijak nepřekvapila. Později však, když nám došla
vzdálenost, kterou jsme za těch cca 17-20 hodin již
museli urazit, to začalo být stále podivnější. Nakonec
nás trefný úsudek toho ptáka, že na tak obrovské
lodi, plné oněch podivných bytostí, zcela jistě nebude o potravu nouze, a rozhodnutí, že se s ní sveze až
do New Yorku, docela pobavilo. A ještě teď, teprve
druhý den plavby z celých sedmi, nám to poskytovalo jisté povyražení. A pro mnohé, kteří se rozhodli
vypátrat rackovo nocležiště, i zajímavé zabití času.
Zřejmě jim nedošlo, že na rozdíl od nás, nacpaných
do mikroskopických kajut, zpravidla rozměrů vězeňských cel, roztroušených po celé lodi, je jeho kajutou
celá loď. Jí, kde je zrovna jídlo, spí, kde je zrovna klid.
Klidně pokaždé někde jinde.
Bylo to zvláštní, ale ta atmosféra mi docela vyhovovala. Člověk slyšel a viděl, že to kolem kypí životem, že tedy není opravdu mrtvý, ale pokud nechtěl,
nemusel se toho účastnit a zapojovat se. A já nechtěl. Mohl všechny ty společenské sály, předražené
obchůdky, restaurace, posilovny, herny a podobné
věci, jimiž byla loď přecpána a snažila se své pasažéry přesvědčit, že návštěva těchto světských chrámů je jakousi povinností, prostě hodit za hlavu. Na
palubě, co nejdále od toho všeho, si opřen o zábradlí
mohl klidně meditovat a užívat.
Byl jsem rád, že jsem si dupl a trval na svém. Docela mě překvapilo, když se mi američtí producenti
ozvali s nabídkou, že by chtěli natočit remake mého
poloamatérského filmu, který jsem natočil před mnoha lety. Mou podmínku, že film musím režírovat já
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a budu mít dohled nad jeho konečnou podobou, se
ani nesnažili zpochybňovat a vyvracet. Nepřekvapilo
je to. Mě však ano. Amíci jsou známí svou morální
úzkoprsostí a já doufám, že neočekávají, že ze své
nekrofilní romance udělám instantní čajíček pro náctileté. To mělo být předmětem jednání, na něž jsem
byl pozván. Možná s jistou dávkou škodolibosti jsem
jim oznámil, že to do Států s nimi milerád přijedu prokonzultovat a dohodnout se na konečných podmínkách a podobě našeho budoucího snímku, ale že
do letadla mě nikdo nedostane. Napadlo mě totiž,
že několikadenní plavba přes oceán by byla docela dobrá dovolená, relax, během něhož bych mohl
důkladně zvážit nabídku, její možnosti a mé meze,
z nichž nejsem ochoten ustoupit. Obzvláště, když to
nebudu platit já. Nakonec souhlasili. Až po nalodění
jsem ucítil pomstychtivý políček. Kabinka uprostřed
lodi, tedy bez výhledu do prostoru, utopená v labyrintu chodbiček a silně povzbuzující klaustrofobní pocity, je stála sotva tisíc dolarů. Další důvod trávit čas
na palubě a užívat si tu takřka rajskou a na pevnině
neexistující atmosféru.
Opřen o zábradlí, užívající neskutečného klidu
a zahleděn do blížícího se soumraku, pevně rozhodnut zítřejší večer naopak strávit sledováním za obzor
mizejícího slunce, jsem trávil i onen středeční večer.
Paluba byla vylidněná, většina pasažérů buď večeřela, nebo ještě nebyla dostatečně nabažena všech
možností, vábniček a nabídek lodi. Užíval jsem si to.
Počítám, že za pár desítek hodin většině z nich dojdou peníze a nezbude jim nic jiného než mi dělat
společnost. Tohle je totiž zdarma, tedy, v ceně již zaplaceného lodního lístku. Pak už to nebude ono.
Vše kolem tmavlo. Východní obzor se již ztrácel
v temnotě. Ta čára, jasně oddělující hladinu od oblohy, byla čím dál méně zřetelnější. Za pár okamžiků
zmizí úplně a rozpoznat půjde jen podle hvězd. Soumrak ochladil vzduch a patrně přitáhne i pár mraků.
Začalo slabě foukat. Příjemně, ale k ránu bude asi
dost chladno.
Stál jsem tam, lokty zapřeny o zábradlí, pravou
nohu opřenou o podlouhlou lavičku, všechny důležité
obvody v mysli přepnuty do vegetativní polohy. Netečně jsem hleděl neurčitě do dáli. Neměl jsem pevný
bod. Pokud ano, ztrácel se někde v rozmazané, nevýrazné dálavě. Vlasy mi povlávaly ve větru. Moře se
zvlnilo. Kdesi za mnou hlasitě luplo a paluba i s celou
lodí se ponořila do příjemného mixu temnoty a světla.
O kousek výše zahvízdal poryv větru mezi anténami
a stožáry a schoval se mezi záchrannými čluny.
Úplně jsem vypnul. Proto mě ten hlas, který se
z ničeho nic ozval zprava, docela vylekal.
„Tvrdí se, že v létě nejde slyšet,“ ozvalo se německy. Přízvuk okamžitě hlásal, že nejde o rodnou
řeč. „Šťasten ten, kdo ji neslyší alespoň v létě.“
Otočil jsem se za hlasem. Ani jsem si ho nevšiml
přicházet, natož usedat. Seděl na lavici asi tři metry
ode mě. Zády se opíral o zábradlí, hlavu zakloněnou

a odevzdaně hleděl vzhůru, nad vyšší paluby lodi.
Někam mezi věže. Hlavu mu lemovaly dlouhé šedivé rozcuchané vlasy, jimž na první pohled poskytoval
veškerou svobodu. Vráskami zvrásněnou tvář svíral
hustý stříbřitě šedivý plnovous. Nebyl moc dlouhý,
ale dlaň by vám v něm zmizela jedna dvě. Na sobě
měl nevýrazný letitý kabát neurčitého hnědého odstínu, který tmavl společně s nocí. Z něj vyčuhovaly
tesilové kalhoty ústící do popraskaných polobotek.
První, co vás při pohledu na toho muže napadlo, byl
údiv, kde asi tak vzal na lodní lístek. Vzhled trochu
klamal. Mohlo mu být tak padesát, maximálně pětapadesát. Seděl nehnutě, nohy skrčené pod lavicí,
ruce volně spuštěné podél těla. Pravou dlaní, jíž chyběl kus palce, přidržoval dvě knihy položené na lavici. Jedna byla dost ošuntělá, druhá vypadala spíše
jako velký sešit v hrubých deskách.
„Kecy,“ zkřivil obličej a odplivl si nalevo do prostoru.
Sledoval jsem plachtící slinu bojující s gravitací,
kam jen to šlo, a přemýšlel o tom, jak velká může být
pravděpodobnost, že někoho, jako jsem já, tedy pasažéra, který se společnosti spíše straní, rozhodně ji
tedy aktivně nevyhledává, na tak obrovské lodi, s tolika zaměstnanci a cestujícími, první člověk, s nímž
se bezdůvodně a nezáměrně setká, osloví jeho rodným jazykem. A ne angličtinou, což by bylo očekávatelnější.
„Myslíte vítr?“ zeptal jsem se zpola nechápavě,
zpola udiveně a pokývl směrem, kterým se díval.
Aniž by pohnul sebemenším kouskem zbylého
těla, pomalu jakoby instinktivně, bez života a zájmu,
otočil tvář ke mně a zahleděl se mi odhodlaně do očí.
„Ne. Myslím ji!“ pronesl rezolutně.
Mlčky jsem na něj hleděl a cítil narůstající sílu napjatého ticha, kdy já nevěděl, co říci a on čekal, co
řeknu. Když už se ten němý řev začal stávat nesnesitelným, jen odevzdaně mávl rukou a zadíval se zase
nahoru.
„Doufám, že jsem vás svou přítomností nevyrušil?“
„Ne,“ řekl jsem úlevně důrazným, všeříkajícím tónem. „Vůbec ne. Naopak, už toho klidu a pohody začínalo být trochu moc. Trocha milé a klidné společnosti potěší.“
Opravdu?
„To jsem rád,“ sklonil hlavu a řekl to svým kolenům. Pravačkou k sobě pevně přitiskl oba svazky,
jako by si je chtěl zasunout pod zadek. Až pak se na
mě zase podíval. „Na dovolené?“
Jeho vyčerpaný sešlý obličej najednou ožil dychtivým výrazem. Jako by ho mé přitakání mohlo naplnit, vlít energii do jeho od prvního pohledu zcela jistě
již opotřebovaných žil. Jako by na mé odpovědi závisela jeho další existence.
Ještě, než jsem stačil odpovědět, nahoře nad
námi, někde v konstrukci, zakvílel vítr. Mužova tvář,
najednou znetvořena děsem, rychle za tím zvukem
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střelila pohledem. Plně automaticky, zcela bez nějaké spojitosti s tím, co dělaly jeho oči, mužova levá
ruka zajela do kapsy kabátu, a když z ní zase vyjela,
přesunula se skrze zábradlí ven z lodi a do vody třemi
prsty vysypala nějaký bílý prášek.
Podíval jsem se za jeho zrakem, a když jsem nespatřil nic zajímavého, odpověděl jsem.
„No, jak se to vezme,“ pokrčil jsem rameny a trochu lišácky se usmál. „Jedu do Států pracovně, ale
rozhodl jsem se, že spojím užitečné s příjemným a pojmu tu cestu trochu rekreačně.“ Pod tíhou jeho nevýrazného pohledu jsem dodal: „Tedy odpočinkově.“
Hleděl na mě mlčky a nehybně a já začal trochu
zmatkovat. Rozhovor bych uvítal, bylo by to příjemné
zpestření a jeho nezvykle znějící němčina mě velmi
potěšila, ale na druhou stranu mě trochu děsila jeho
stejně nezvyklá kombinace obezřetné odevzdanosti.
Ten muž se něčeho bál, ale zároveň byl rád za mou
společnost.
„Promiňte,“ zvolal najednou, vyskočil na nohy, přehodil si knihy do levé ruky a nastavil pravačku k potřesení. „Už jsem si docela odvykl kontaktu s lidmi, a tak
zapomínám,“ usmál se. „Jan Haupt, jméno mé.“
A byl to v rámci našeho nenadálého vztahu velmi
pozitivní impuls. Ulevilo se mi. Poprvé v životě jsem
si potřásl pravicí bez kousku palce. Během představování jsem se blaženě usmíval. Přisedl jsem si a oba
jsme se zakrátko ponořili do běžné neformální přátelské poznávací konverzace. Tedy mluvil jsem hlavně
já, on jen přitakával a nevěcně odpovídal.
Po nějaké době jsme hlavní, běžná a zajímavá témata: kdo, proč, kam a co tam, začali pomalu vyčerpávat. Pomohla náhoda. Tedy, jak se to vezme.
Uprostřed věty mě přerušil hlasitý hvizd větru protlačující se úzkými kouty ve výšinách nad našimi hlavami. Haupt ztuhl, jeho tvář během půl vteřiny ztratila
veškerou barvu. Neuniklo mi, že se snad kvůli mně
vší silou přemáhá, aby se nahoru, za tím zvukem, nepodíval. Svou ruku ale ovládnout nedokázal. Stejně
instinktivně a setrvačně takřka totožně zopakovala
pohyb jako prve, když jsem si toho všiml. Do kapsy, z kapsy ven, prostrčit zábradlím a do vody vydrolit bílý prášek. Rozhodl jsem se dát naší skomírající
konverzaci nový impuls.
„Musím říci, že mě vaše němčina, tady na lodi,
mile překvapila,“ začal jsem podlézavě. „Ale i když je
vaše jméno německé, nedá mi se nezeptat. Vy nejste
Němec, že ano?“
Otřel si práškem zašpiněné prsty o kabát, nevzrušeně pohmatem zkontroloval polohu svých knih
a usmál se na mě. Čímž zahnal mé rozpaky.
„Jak se to vezme…“ Pokrčil rameny. „Mám německé předky, ale já sám jsem se v Německu nenarodil, nikdy jsem tam trvale nežil a vlastně k němu
nemám ani žádný vztah.“ Chvíli si hleděl na v příšeří
utopené špičky polobotek a pak dodal: „Jen jsem po
Německu chvíli cestoval.“
„Tehdy jste se naučil tak dobře německy?“ chytl
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jsem se.
„Ne,“ zavrtěl hlavou. „To už jsem uměl dříve.
Vlastně od narození. Pocházím z prostředí, kde se
německy, a taky česky, hovořilo normálně. Včetně rumunštiny.“
„Vy umíte německy, česky a rumunsky?“ Ani
jsem se nepokoušel zahnat údiv.
Jako by se zapomněl, nebo si myslel, že mám
stejnou jazykovou průpravu jako on, řekl něco, čemu
jsem vůbec nerozuměl. Možná česky nebo rumunsky, snad aby mě přesvědčil, německy to zcela určitě
nebylo. Pak zase přešel do němčiny. „Už to tak bude.
On by to vlastně byl i docela zajímavý příběh,“ přitakal sám sobě, aniž by se na mě podíval.
Usmál jsem se a rozhodl tít do živého.
„A promiňte, že se zeptám, ale docela by mě zajímalo – “ v duchu jsem napočítal do tří a pak to rychle
vychrlil, ať už je to venku a nedá se s tím nic dělat –
„proč něco sypete ven z lodi? A co to vlastně je za
prášek?“
Zahleděl se na mě úplně stejně jako prve. Znejistěl jsem.
„Pokud o tom tedy chcete mluvit,“ dodal jsem.
Nehnul ani brvou. Vše jako by znehybnělo společně s ním. Dokonce ani vlas se mu nepohnul ve
větru.
„Pochopil jsem, že to má nějakou spojitost s tím
větrem, kvílícím nahoře na lodi,“ snažil jsem se ho
povzbudit tím, že už do toho trochu vidím.
Zůstával nehybný. Kromě jeho ruky, pomalu se
sunoucí do kapsy. Když ji vytáhl – hýbala se pořád
jen ta ruka, vypadalo to děsivě – přesunul ji pomalu
nad mé koleno, pohnul prsty a poprášil ho tím bílým
práškem.
„Je to mouka,“ usmál se. Prsty otřel o své koleno
a stáhl ruku zpět.
Podíval jsem se na své koleno a pohybem prstu
rozdělil hromádku bílého prášku – mouky – na dvě
poloviny. Zrníčka, která mi utkvěla na prstu, jsem
jemně sfoukl.
„Obyčejná mouka,“ pokýval hlavou. „Může se
použít i sůl.“
Rozhlédl se po palubě. Ne nějak dychtivě, ale visel jsem na jeho pohledu. Paluba byla prázdná. Jen
jakoby z dálky, z jiné dimenze, časoprostoru, k nám
doléhal zvuk vln, motorů a zábavy ostatních cestujících. A samozřejmě velmi příjemné občasné zakvílení větru. Prostě pohoda. Jenže asi ne pro každého.
Jak se zdá, v tomto muži vítr probouzí naprosto protikladné pocity než ve mně.
„Zabaví ji to a odvede pozornost,“ pokračoval
Haupt. „Naneštěstí jen na zbytečně krátký okamžik.“
„Promiňte,“ nehodlal jsem pořád pochopit jeho
indicie, „ale kdo je to ona? Jak o ní pořád mluvíte.“
„No ona!“ ukázal prstem někam nahoru, ke stožárům a anténám. „Víte, odkud se meluzína vzala?“
„Ne,“ hlesl jsem odevzdaně, neboť i když nějaké
jméno padlo, nebyl jsem o nic moudřejší.
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„Je to zvláštní příběh.“ Pohledem zkontroloval
své knihy a pak se mi zahleděl přímo do očí. „A přímo souvisí s tím, na co jste se ptal. S tím příběhem,
o němž jsem mluvil,“ usmál se. „Souvisí se vším…“
„Ano?“ zeptal jsem se, snad abych získal trochu
více času. Haupt to zřejmě vzal jako pobídku.
„Máte čas?“ Jeho dychtivost ukrytá za oponou
vrásčité tváře se opět zavrtěla. „Chcete ho slyšet?“
Nijak jsem o tom nepřemýšlel, jen jsem se chvíli
k ničemu neměl. Když mi došlo, že by si to snad mohl
rozmyslet, a já přijít zřejmě alespoň o pár jasných odpovědí na tu hromadu pronesených i nevyřčených
otázek, rychle jsem ho ubezpečil.
„Je krásná, tichá a klidná noc a řekl bych, že ani
jeden z nás nikam nespěchá. Takže ano, máte-li co
a chcete-li mi něco říci, rád si vás poslechnu.“
Haupt hlasitě vydechl. Zvedl obě své knihy, položil si je na stehna, překřížil přes ně své dlaně a začal
vyprávět.
II.
Ptal jste se, jestli jsem Němec. Můj rod pravděpodobně sahá někam do Německa, ale kam až paměť dohlédne, a dají se dohledat prameny, odjakživa
jsme žili v Čechách. Tedy až do první půle 19. století.
Tehdy se něco stalo, něco, o čem se v naší rodině,
tedy větvi, z níž pocházím a které se to týká, vůbec
nemluvilo. A pokud ano, časem méně a méně, až do
ztracena, jen k vědomí toho, že se něco stalo. Zachoval se jen ten samotný fakt. Nikdy jsme po tom
nepátrali, neptali se, staří mlčeli. Stalo se to jen jistým
historickým milníkem v dějinách rodu Hauptů.
Tehdy se naše rodina rozdělila. Jedna její větev,
ta, z níž pocházím, přistoupila na nabídku osídlení
Banátu, sbalila se a odešla. Banát je rozsáhlé území
rozkládající se mezi dnešním Rumunskem, Srbskem
a Maďarskem, lemované z jedné strany Dunajem,
Tisou a z jihu Jižními Karpaty. Tehdy bylo třeba jej
osídlit, a tak novým osadníkům, odcházejícím nejen
z Čech, ale i Německa a jiných zemí, byla přislíbena
půda, zdarma dřevo na stavbu domů a na deset let
osvobození od daní a vojenské služby. Vcelku dobrá nabídka, zvlášť když odněkud prcháte a hledáte
nové, vzdálené útočiště. Ono nakonec všechny ty
přísliby dodrženy nebyly, ale jak už tam někdo přijel,
prakticky nebylo cesty zpět. Dnes jsem přesvědčen
o tom, že mé rodině se stejně zpět nijak nechtělo.
I když svým vzdáleným původem německá, má
rodina se usídlila v převážně české vesničce Svatá
Helena, kterou čeští přistěhovalci založili již v roce
1824. A pokud opravdu před něčím utíkala a hledala
klid a pohodu, tady ji našla. Vybudovala si zázemí,
vlastní prostor, schopný ji uživit a žila v klidu, míru
a pohodě, společně s ostatními. Cizinci ve vlastní
zemi, rodáci v cizí zemi. Němci, po staletí žijící v Čechách, usazení v Rumunsku. Ale Evropa jiná nebyla a už asi nikdy nebude. Přivykli jsme si, přičichli
k půdě, zamilovali si to místo. Protože to bylo naše

místo. Možná jsme byli bohemizovaní Němci usídlivší
se v Rumunsku, rumunští germanizovaní Češi nebo
Pémové, jak nás tehdy nazývali, ale naší vlastí byl
Banát. Stal se jí. Za ta desetiletí nám vlezl pod kůži,
pronikl do našich kostí. Neřešili jsme to. Mluvili jsme
plynně česky, německy i rumunsky a nebyl problém
mezi těmito jazyky přepínat v rámci jedné konverzace.
Takhle to šlo po sedm generací. V Banátu se zastavil čas, jako by jeho prostředí, vzduch, bujná historie a duch konzervoval. Jako by tam čas plynul
pomaleji. Byl to prostý a materiálně chudý život, ale
krásný a duševně bohatý. Tvrdou práci doprovázela
radost, chudší peněženku živelnost, mozolnaté ruce
sousedská vstřícnost. Jako by nic kolem neexistovalo a nebylo potřebné. Zprávy a informace z pradávných zemí, které se prakticky staly již jen mýtickými
místy ze starých příběhů a pohádek dorážely jen velmi sporadicky a málokoho zajímaly. Pravda, poslední roky se to trochu zlepšovalo. Nejsem však asi ten
pravý, abych rozhodl, zda to bylo dobře.
Zpráva o dědictví mezi nás vpadla jako rozjívený pes mezi hejno slepic. Samozřejmě jsme měli povědomí o historii a původu naší rodiny, přesně tak,
jak jsem již zmínil, ale v podstatě jsme na to nijak
nemysleli a vůbec nepřemýšleli o nějakých příbuzných někde tam stovky kilometrů daleko. Neexistovali pro nás. Nezajímali nás, byli to pro nás naprosto
úplně cizí lidé. Vlastně nás mnohem více než samotné dědictví, překvapilo, že nás našli, že mě vůbec
někdo támhle v nedostižných Čechách vedl v patrnosti coby potencionálního dědice. Oficiálně jsem
byl uznán za jediného dohledatelného žijícího dědice
z přímého rodu. Inu, životní cesty jsou všelijaké.
Zdědil jsem poměrně velké rodinné sídlo v kopcích na okraji Šumavy. Fotky, přiložené ke všem důležitým a potřebným lejstrům, nevypadaly vůbec
špatně. Sice decentní, leč přesto honosné sídlo na
vrcholu kopce. Široko daleko nic. Jen lesy, louky,
pastviny. Dům a přilehlé hospodářství vypadaly udržovaně, i když druhé již neplnilo svůj účel. V domě se
již jen bydlelo, hospodářství bylo potlačeno do pozadí. Ale nemusí tomu tak být navždy, napadlo mě okamžitě. Vypadalo to jako krásný ostrůvek zdejší pohody přenesený do nitra civilizace.
Předchozí majitel, nějaký můj vzdálený příbuzný,
spáchal sebevraždu. Dost zvláštním způsobem. Pořádně roztopil v krbu a pak tím krbem vlezl do komína. Zadušeného, z části uvařeného, z části ohořelého, jej našli až za pár dní. Když jsem to slyšel,
trochu ve mně hrklo. Někde zezadu z paměti mi totiž
vyskočila stará zasutá vzpomínka na hodně dávno
zaslechnutou – snad jsem byl ještě dítě – informaci,
že málokdo z našeho rodu v Čechách umíral přirozenou smrtí.
Rozhodovali jsme se dlouho. Probírali a přehazovali jsme to s manželkou Annou ze všech stran. Zapojili do toho i děti, starší Ludmilu a mladšího Honzu.
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A nakonec hlavně kvůli nim, jsme se rozhodli. Bylo to
někdy začátkem léta.
Nejdříve jsem jel sídlo a vše, co k němu patří, obhlédnout. Co nadbývalo, hlavně pozemky, u nichž
jsme věděli, že je nevyužijeme a neuživíme, se prodalo. Než jsme všechno vyběhali, zařídili, zorganizovali, přesunuli a přestěhovali se, byl podzim v plném
proudu a hýřil barvami.
Když jsme k němu dojeli autem celá rodina, Větrná, jak se kopci s naším novým domovem, i stavbě samotné říkalo, hrála pestrou paletou barev. Žena
a děti vystoupili, já chvíli napjatě setrval za volantem.
Úlevně jsem auto opustil, až když jsem zahlédl radostné výrazy na jejich tvářích. Asi jsme se tedy nerozhodli špatně.
Větrná nevypadala nějak zvlášť honosně. Spíše
prakticky. Dvě menší křídla rozdělená (anebo spojená, záleží na úhlu pohledu) velkou společenskou
místností s masivním krbem a úzkou vstupní halou.
Na obou stranách v přízemí nalevo prostorná kuchyně a přilehlé sklady na potraviny, napravo ještě prostornější herna s notně vybavenou knihovou. Takřka
kompletní sbírky nejzákladnějších českých klasiků
i obyčejných autorů – součást dědictví – potěšily
hlavně dceru a zdálo se, že už jen ona vybavenost
knihovny snad ke čtení přivede i syna. Do patra vedlo schodiště přímo ze společenské haly. Čtyři stejně prostorné ložnice, dvě s vlastní koupelnou, samostatná koupelna a dvě malé místnosti spojené se
dvěma ložnicemi, které pravděpodobně plnily funkci
šatny. Tuto funkci jsme zachovali.
Ještě si po těch letech živě vybavuji, jak jsme nahoru poprvé vystoupali všichni společně, jako jedna
rodina. Ještě, než jsem se stihl vůbec nadechnout,
Ludmila okamžitě zmizela v jedné z ložnic s vlastní
koupelnou a hlasitě oznámila, že tahle bude její. Nikomu z nás to moc nevadilo, protože jak jsme později zjistili, okna z této ložnice vedla přímo do hustého jehličí mohutného smrku, stojícího jako němá
nehybná stráž těsně u levého křídla domu.
Anna se mile podívala na Honzu, pohladila jej po
vlasech, a ještě mileji řekla: „Doufám, že chápeš, že
druhou ložnici s koupelnou zabereme s tatínkem.“
Syn se zaujatě rozhlédl po dveřích ústících na
chodbu a ukázal na ložnici na opačné straně, hned
vedle samostatné koupelny. „Když si budu moci vybrat tuhle, žádný problém.“
Musel jsem se usmát. Honza s Ludmilou spolu
neměli žádný problém a měli se moc rádi, asi jako
většina normálních sourozenců, ale docela jsem chápal, že chce mít vlastní pokoj, když má, na rozdíl od
našeho starého banátského domku, tu šanci, pokud
možno co nejdále od sestry. Navíc mi odpadlo vybírání pracovny. Prostě jsem se spokojil s poslední
místností, která zbyla. Když jsme pak toho večera
s Annou vyhlédli z jejího okna, radost byla o to větší. Ten výhled byl úchvatný a Větrná jako by právě
v tento okamžik vytušila, že má možnost předvést
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veškerou svou krásu. V dálce se slunce blížilo ulehnout mezi měkce vyhlížející špičky smrkových masivů a jen pár desítek metrů od domu vzduchem líně
plachtilo káně.
Když jsme později vyšli ven, nevycházeli jsme
z údivu. Robustně decentní sídlo na holém vrcholku kopce. Prostorný kruhovitý obytný výsek obehnán
masivní hradbou smrkového porostu. Široký plácek
pokryt napohled jemným zeleným travnatým kobercem. V přesně vymezené vzdálenosti, tak, aby to nerušilo idylku, běžný život i detailní panorama obytné
budovy, ale zase aby to nebylo daleko, hospodářská budova se stodolou a přilehlými výběhy. Teď
tady bylo pusto a prázdno, ale sotva se naše pohledy střetly, již jsme tam viděli slepice, nějaké ty kozičky a snad i pár ovcí. Celá tato do divoké krajiny
hluboce vmáčknutá stopa lidského života působila
malebně a neskutečně bezpečně. Tedy vyjma větru.
Tomu nezabránili ani mohutné smrky, aby nepronikl do umělého výseku a neřval v něm jako rozverné
malé dítě. Větrná dostála svému jménu opravdu znamenitě. Zdálo se však, že se na kvílivé tóny meluzíny
půjde dát zvyknout, ba naopak, že se to dokonce po
čase zvykem přesune mezi itinerář těch příjemných
věcí, bez nichž by Větrná nebyla tím, čím je.
Kdybych jen tušil, jak daleko to bylo vzdálené
pravdě.
Devadesátá léta se chýlila ke konci, blížil se přerod milénia, svět se ještě stále bouřlivě měnil a vše
poukazovalo na povedený nový začátek. Ne že bychom se tehdy s manželkou cítili být již kdoví jak staří, ale nám už tak ani ne, spíše dětem ta změna viditelně prospěla. Vlastně nám všem. Dědictví samotné
i peníze z prodeje jeho části nám s Annou umožnili
zůstat doma, rozjet menší hospodářství a pokusit se
získat alespoň nějaké příjmy tím, co nás baví. Najít si
jinou práci jsme mohli kdykoliv. Anna malovala a fotila různé věci a krajinky a dařilo se jí tu a tam něco
udat, já zkoušel umělecké řezbářství. Práce se dřevem mi vždycky šla. Měl jsem ho rád, všude kolem
jej bylo plno, mnohdy v roztodivných tvarech, které
stačilo jen lehce přikrášlit. Dcera plynule a bez potíží přestoupila v tomtéž oboru na nedalekou střední
školu a syn na ještě bližší základní školu. Nebylo to
nějak extra daleko, občas, když jsme se ženou dostali chuť, jsme je buď ráno odváželi, nebo odpoledne vyzvedávali autem, jinak jezdili vlakem a autobusem. Všichni jsme tak takřka každý večer trávili
společně.
Byla to prostě idylka. Štěstí spadlé do klína.
Než jsem si začal všímat těch věcí. Než si ony začaly všímat mě.
Od nastěhování uběhlo pár týdnů. Počáteční nervozita z nového prostředí vyprchala. Podzim za sebou
již pevně táhl zimu. Luft se ochladil, listnáče v okolí tu
a tam bojující o svůj prostor na slunci, již úplně opadali. Větrná začala po krátké pauze žít. Hospodářské
budovy ožily pohybem a hlukem drobného zvířectva,
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noví usedlíci usedli, pod nohy se pletlo neutahatelné
a nezdolné štěně labradora. Ostrá linie náhle načrtnutá rodinným neštěstím, oddělující život od universa
Větrné a blízkého okolí, byla pomalu zase smazána.
Navrch opět získávala její atmosféra, pohoda a meluzína, prohánějící se neúprosně okolím a neustále
kvílící tu bolestí, tu žalem, jindy prosbou.
Opravdu. Podívám-li se na to zpětně, a že jsem
to za ty následující roky udělal nesčetněkrát, uvědomuji si, že vynechám-li tragický skon příbuzného,
všechno to vážně začalo okamžikem, kdy jsem si začal všímat toho, že je na zvuku meluzíny něco podivného. Zpočátku to vlastně bylo zajímavé, podivné to
začalo být až časem, až jsem se tím začal zabývat
hlouběji a už po tom přímo pátral.
Asi každému se občas stane, že si myslí, že zaslechl hlasy v době a místě, kdy to prostě není možné. Zvukové přeludy jsou asi občasnou součástí lidského života, stejně jako přeludy zrakové. Tohle ale
nebylo nic jasného a zřetelného. Jen jsem si po čase
uvědomil, že tóny a intenzita meluzíny nespočívají
v náhodě, že mají jakýsi řád, rytmiku a intenzitu. A tohle odhalení bylo jako noha vražená do zavírajících
se dveří. Ty už se nikdy nezavřely, naopak, jako bych
je rozkopl a začal odhalovat více a více.
Když jsem jeden pozdní večer, kdy už všichni
spali, sledoval v pracovně nějaký dokument o dobrodruzích, snažících se nějak domluvit s navštívenými domorodci, pochytit nějaké jejich základní výrazy
a vyslovit je správně, při zakvílení meluzíny objímající
komín jen kus nad mou hlavou, sepnulo mi to.
Bude vám to připadat bláznivé, a já si to plně
uvědomoval, proto jsem si to nechal pro sebe a nikomu z rodiny o tom neřekl, ale nabyl jsem přesvědčení
a jistoty, že se ten skučící vítr, ona mýtická Meluzína,
snaží promluvit, a čím více se o to za poslední dny
snažila, tím více se jí to dařilo a já nepochyboval, že
pokud ve svém úsilí nepoleví, brzy se dočkám prvního slova.
Při těchto myšlenkách jsem dvojím rychlým švihnutím zrakem zkontroloval čas na hodinkách a stav
hladiny skotské v lahvi na dosah ruky. Kombinace
obojího akorát tak příznivá pro podobné fantaskní
myšlenky. Tehdy jsem se ještě usmál a raději odešel
do postele.
Bylo to pravděpodobně naposledy, co jsem se
v této souvislosti usmál. Později pro úsměvy již nebylo důvodu.
Druhý den brzy ráno, když jsem šel nakrmit a vypustit zvířata, jsem ve slepičím výběhu objevil podivné rýhy v hlíně. Nemohl jsem přijít ani na nic vzdáleného, co by je mohlo způsobit. Byly čerstvé, hluboké
asi pět centimetrů. Slepice je vyhrabat nemohly, protože byly na noc zavřené v kurníku a večer tam ty
rýhy prokazatelně ještě nebyly. Vypadalo to, jako
když z nudy ryjete klackem, či patou, do hlíny nebo
písku. Jenže tenhle klacek by musel být aspoň deset centimetrů tlustý a slepice tak široké paty nema-
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jí. Ony vlastně paty asi nemají vůbec. A nemohly to
být ony ještě z jednoho důvodu. Zblízka to byly jen
jednotlivé rýhy. Z odstupu však dávaly smysl. První
shluk rýh bylo jasné a nezpochybnitelné písmeno N.
Druhý shluk při troše dobré vůle tvořil nedokončené
písmeno A. Tedy N a A. Mohlo to znamenat cokoliv. Taky vůbec nic. Ve spojení s větrem v pokročilém
stádiu přípravy promluvit lidským hlasem, jsem však
druhou možnost nepředpokládal.
III.
Netrvalo dlouho a všechna má podezření, všechny důkazy a náznaky se prokázaly. Snad naštěstí pro
mou mysl takřka v jediném okamžiku, nebo spíše
v řadě takřka bezprostředně po sobě jdoucích situacích.
Již bylo dost chladno, ale když bylo nebe bez
mraků a nic nebránilo paprskům vzdalujícího se slunce dopadat přímo na zemský povrch, ještě se venku
daly trávit příjemné chvilky. Toho Anna využila, rozložila si venku stojan a hodlala konečně dostát svému rozhodnutí namalovat Větrnou a zaplnit kresbou
prázdné místo na zdi vedle krbu. Děti byly ve škole
a já zatápěl v krbu. Vždycky, když jsem v něm rozdělával oheň, mrazilo mě a měl jsem tendence nakouknout do komína a zavolat, jestli tam někdo není.
Představa mrtvého příbuzného, zaklíněného mezi
cihlami, byla až nepříjemně živá a děsivá. Podle všeho však jediným návštěvníkem komínu byl vítr. Asi
jsem někde nechal otevřené dveře nebo okno. Komínem profukovalo a jeden prudký poryv větru mi dokonce z krbu vyfoukl zmačkanou kouli novin. Kopl
jsem ji zpátky, zahrnul třískami a zatížil tenčím polínkem. Škrtl jsem sirkou, naklonil se do krbu a chystal
se papír zapálit. V ten okamžik se stalo několik věcí
najednou.
V temnotě vysoko nade mnou zadunělo, plamen
zápalky zhasl těsně před papírem a komín promluvil.
Tedy, samozřejmě, vítr, který se tou štěrbinou v domě
prohnal. Konečně se mu podařilo zformovat své tóny,
intenzitu a prudkost do jednoho jediného slova. Jasného, zřetelného, nezpochybnitelného. Ač se potom
stala spousta věcí, které by s přehledem měly na to,
svou intenzitou a nepředstavitelností tento zdánlivě
malicherný pocit zatlačit někam do prašného sklepení zapomnění, zadupat jej do bahna, ještě si dokáži
živě vybavit pocit, který to ve mně vyvolalo. Byl to totiž docela antagonistický, protikladný pocit. Současně mě polilo horko a mráz proběhnuvší po zátylku mi
zježil chlupy takřka na celém těle. Na okamžik jsem
ztuhl a bylo dobře, že zápalka zhasla, protože by mě
jinak plamen, doputující k prstům, které ji držely, ošklivě popálil. Zároveň mě však fakt, že se meluzíně
konečně podařilo mě oslovit, potěšil. Naplnil mé očekávání věcí příštích. To bylo splněno beze zbytku.
Z delšího rozjímání nad prožitým zážitkem mě vyrušil zvuk otevíraných dveří za mými zády a kroky mé
ženy Anny, která vstoupila do haly. Aniž bych se oto-
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čil, rychle jsem rozškrtl další sirku a zapálil krb. Plamen se rozběhl po zmuchlaných novinách a během
okamžiku se rozpraskal ve spleti třísek.
„Hotovo?“ zeptal jsem se Anny, když jsem se postavil, otočil se k ní a otřel si ruce o stehna.
„Ještě ne,“ řekla, když došla ke své komodě.
Otevřela dvířka a vnořila do jejích útrob obě své ruce.
Začala se v ní zapáleně přehrabovat.
„Hledáš něco?“ Vykročil jsem k ní.
„Uhel,“ odpověděla rezolutně a skoro do komody zastrčila hlavu. „Nechápu jak, ale prostě zmizel.“
„Jak zmizel?“ Už jsem byl u ní a účastně jí položil
ruku na pravou lopatku. Když si to v mysli promítám
zpětně, šlo asi o naši poslední společnou šťastnou
chvilku. Vlastně každého z nás. Miloval jsem ji. Miloval jsem ji v tom jejím roztomilém rozrušení, jehož
původcem jsem nebyl já ani děti. Ukazovalo ji to lidskou, zranitelnou. Ale odhodlanou.
„No, normálně zmizel.“ Narovnala se, vytáhla
ruce a začala se prohrabávat zásuvkami. „Kreslím,
začala mě bolet ruka. Tak jsem na chvíli přestala, uhel
odložila na spodek rámu, aby se nikam nezakutálel
a trochu se rozptýlila dováděním s Rolfem. Házela
jsem mu klacek, honila ho a foukala mu na čumák.
Víš, jak to nesnáší a vždycky při tom rozmrzele skoro
až zpívá.“ Usmála se. Tohle byla její oblíbená kratochvíle. Když to udělala poprvé, Rolfova takřka operní
reakce nás všechny uvedla do záchvatu obrovského
veselí. Hrozně jsme se tomu nasmáli. „No, a když se
vrátím ke kresbě, ten uhel tam prostě nebyl.“
„Nesfoukl jej vítr?“ hádal jsem. „Nezapomeň, že
se to tu jmenuje Větrná a meluzína je jejím takřka šestým obyvatelem.“
„Ne,“ zavrtěla hlavou. „Prohledala jsem okruh
zhruba tří metrů kolem stojanu. A zase tak velký vítr,
aby ho odfoukl dál, tam není.“
„A nevzal ho Rolf?“ zkusil jsem druhou možnost.
„Prakticky neměl kdy,“ rozhodila rukama. „Navíc mě to napadlo, tak jsem se mu podívala do huby
a měl ji čistou. Určitě by měl alespoň trochu zamazané zuby.“
„Hm, tak to nevím.“
„A!“ vítězně zavýskla a vylovila ze šuplíku plochou krabičku. „Já věděla, že tu ještě někde jsou.“
Zastrčila krabičku do kapsy, vlepila mi uslintanou
pusu na tvář, prudce se otočila a vyrazila ke dveřím.
„Pa,“ zvolala vesele. „Chci to dneska dodělat.“
Sledoval jsem ji, jak odchází. Když zmizela ve
dveřích, vrátil jsem se ke krbu a pořádně přiložil.
Chvíli to vydrží. Dost času skočit si do pracovny pro
knihu a sejít zpátky dolů. Teď už to jen tak nezhasne.
Vyběhl jsem rychle do schodů, takřka přeskákal
chodbu k pracovně, rozevřel nedovřené dveře a zjistil
dvě věci. To okno jsem nechal otevřené u mě v pracovně. Annin ztracený uhel ležel na podlaze u protější zdi. Přímo pod nápisem vyvedeným trochu rozmáchlým, ale jasně čitelným písmem na zdi. Bylo to
jen jedno slovo.

To samé, jaké jsem zaslechl v komíně.
NAJDI
IV.
Bylo to den ode dne silnější a intenzivnější. Slyšel
jsem to všude. V komíně, v lese ve větvích stromů,
ve škvírách pootevřených dveří, do nichž se cpala
a vřískala mi do ucha. Bylo to to poslední, co jsem
poslouchal před spaním, vzdálená větrná ukolébavka. Netypická tím, že spíše nedávala spát.
NAJDI
Spadané listí, ledabyle nafoukané do povědomých tvarů, rýhy v jehličí, kamínky tvořící kostrbatá
písmena. Prosba. Příkaz. Ultimátum.
NAJDI JE
Paradoxní je, že před naprostým propadnutím
vědomí, že jsem se zbláznil, mě bránil fakt, že jsem
byl, naštěstí, jediný, kdo to viděl a slyšel. Nápisy, hromádky a netypické tvary věcí jsem okamžitě ničil.
Zvuky se snažil ignorovat. Ne, že by to nešlo. Jen
to nestačilo. Pocit, že po mně někdo něco chce, byl
stále silnější. To se nebylo čemu divit. A pokud to
mělo fyzickou nebo zvukovou podobu, mělo to i důvod. Jenže ruku v ruce s tím sílil i tlak, který mně
k něčemu nutil. A tomu se postavit nešlo. Vnitřně
jsem cítil, že prostě musím udělat to, co je po mně
žádáno. Tedy lépe řečeno, co se mi přikazovalo.
NAJDI JE!
Z polohy proseb a příkazů do polohy fyzických
výhrůžek se to všechno dostalo v okamžiku, kdy vítr
vnikl do stodoly, kde jsem právě štípal dříví, a vypáčil a shodil srp zabodnutý do trámu. Ten srp byl dva
metry ode mě. Ne vysoko, ale stranou. Proletěl ty dva
metry a zasekl se do polínka, které jsem si přidržoval,
že ho rozštípnu. Zasekl se tak silně, že jsme později
měli problém ho z polínka vypáčit. Jako máslem projel mým palcem a oddělil od něj první článek. Čistý
řez. Odťatý kus s nehtem spadl na zem. Zíral jsem na
něj asi minutu, než jsem se začal hýbat.
Nebolelo to, a dokud jsem měl zbytek palce přitisknutý k čepeli, ani nekrvácelo. Nehledět na ten
odseknutý kousek na zemi, ani bych o tom nevěděl.
O přišití se nepokoušeli a já o to ani nežádal. Jen
mi zastavili krvácení a na pahýlu sešili kůži. Obvázali, dali nějaké prášky na bolest a nařídili klid. Fyzický
možná, ale psychický klid se, alespoň pro mne, z Větrné začal pomalu vytrácet. Vyfoukal jej vítr, jako osamělá, zapomenutá zrníčka z otevřené stodoly.
Když za mnou o pár dní později přišla Anna
s plátnem, které si připravila na malbu, co to jako
má být, ještě jsem se z toho vymluvil, že jsem se nudil a jen tak bez přemýšlení a širšího záměru na čisté plátno různými barvami načmáral nápis „najdi je“
a dětským stylem přikreslil dvě malé postavičky. Dvě
kolečka a shluk čar, tvořících jednoduché znázornění
lidské postavy.
„Hlavně to nechtěj věšet nikam v domě, prosím,“
vzala to, nechala plátno na stole a šla si pro nové.
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Plátno skončilo v krbu. Shořelo během chvilky.
Zdálo se, že má zdařilá ignorance a úspěšné pokusy nebláznit z toho, přinesly jen přitvrzení.
Pes už jen tak lehce okecat a odbýt nešel.
Že jsme ten den Rolfa vlastně ještě neviděli, nám
došlo u oběda. Po okolí se toulal běžně a občas i delší dobu, málokdy si však nechal ujít ranní možnost
přivítat nás radostným štěkáním a afektovanou vlajkovou abecedou vlastním ocasem. Nemluvě o tom,
že se stejně tak zpravidla vracel k obědu, při němž
poslušně seděl u stolu vedle Anny v dychtivém očekávání, zda něco ze stolu náhodou nespadne. Ten
jeho ksicht při tom, až komický a zároveň strašně lidský výraz ve tváři, to byste musel vidět. Jednou se
Anna pokusila jej při tom namalovat. Jen rychlá skica
plavajzem do bloku. Moc se jí to nepovedlo, protože
jakmile Rolf zpozoroval, že panička nejí, ale věnuje se
něčemu jinému, radostně ji šťoucháním vábil k tradičním poobědovým hrátkám. Překvapilo nás to tedy,
ale nijak zvlášť nevzrušilo. Okolní lesy byly hluboké,
členité a skýtaly mnoho zákoutí či podivných úkazů k prozkoumání. Sám jsem jimi nejednou brouzdal
celý den. Navíc ráno napadl první sníh, který udržuje
pach stop déle čerstvý.
Když se neobjevil ani odpoledne, ani ne tak ze
strachu o něj, jako spíše ve snaze zabránit možné
narůstající panice, jsem zhruba hodinu před setměním Anně navrhl, ať zůstane doma, kdyby se náhodou vrátil, a já se po něm půjdu podívat do lesa. Vzal
jsem si baterku, do brašny přes rameno vodítko, lahev s čajem a uzené prasečí ucho. Tomu Rolf nikdy
nedokázal odolat.
Je asi jednodušší hledat jehlu v kupce sena než
zaběhnutého psa v obrovském lese. Kupka sena je
totiž přece jen ucelenější, pravděpodobně vždy menší a více ohraničenější, než hustý a na kilometry roztažený les. Navíc, na rozdíl od psa se jehla nepohybuje a dostane-li se mimo seno, je to jen pro vaše
dobro, protože je viditelnější a o to dříve ji najdete. Se
psem je to opačně. Je v pohybu a opouští-li les, zvýší
možnost vašeho neúspěchu.
Navíc, kterým směrem se dát? Na východ? Na
západ? Nejprve jsem se pokusil určit směr podle
stop. Ale bylo jich tolik v různých směrech, že jsem
tento pokus vzdal. Vybral jsem si západ, snad abych
se vzdaloval nastupující tmě a byl déle ve světle.
Jako bych mohl být rychlejší než slunce.
Ač by se, podle všeho, co jsem již řekl, mohlo
zdát, nijak jsem neplašil. Možná jsem si ty dvě věci
ještě nehodlal dát dohromady, snad jsem pořád nevěřil, že se to dostane až tak daleko. Prostě jsem byl
přesvědčen, že se Rolf jen zaběhl. Chytil ve sněhu
čerstvou stopu a držel se jí. I proto jsem nijak netumloval. Šel jsem jen rovnou za nosem, rozhlížel se
a bral to jako procházku.
Ještě dnes mě občas napadne, zda byla čistá náhoda, že jsem se vydal zrovna tím směrem, nebo zda
mě k tomu přiměl ten podivný pocit, jemuž jsem po-
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slední dny podléhal. Ať už tomu bylo jakkoliv, a z hlediska podstaty celého příběhu to je zcela nedůležité
asi po hodině chůze jsem dorazil k maličké mýtince, která by v normálním případě, v normálním světě,
v obyčejném životě normálního smrtelníka, v posledních paprscích zapadajícího slunce díky panenskému povlaku čerstvého sněhu až oslepovala. Mě tehdy snad ještě ne, ale vám už jistě došlo, že nejsem
obyčejný smrtelník a tohle není normální příběh.
Mýtinka totiž nezářila, byla matná a sníh nebyl
bílý. Byl rudý, alespoň jeho značná část. Musel jsem
ji trochu obkroužit, abych si ze správného úhlu mohl
ten vzkaz přečíst. Nepochyboval jsem, že je pro mě,
stejně jako jsem nepochyboval, čím byl napsán.
NAJDI OBA!
bylo ve sněhu napsáno Rolfovou krví.
Hledat dál nebylo třeba. Stačilo jen zvednout hlavu. Rolfovo bezvládné tělo bylo nabodnuto na pahýl větve mohutného buku naproti přes mýtinu. Dal
bych ruku do ohně za to, že by to žádný člověk nebyl
schopen udělat. Byl tak vysoko a na tak nepřístupném místě, že by vám nepomohl ani dlouhý žebřík.
Možná, kdybyste se spustil zavěšený na laně z helikoptéry. Ale proč byste to dělal, že ano? Proč by to
kdokoliv dělal?
Nikomu jsem o tom samozřejmě neřekl. Bylo mi
to hrozně líto, ale Rolfa jsem tam nechal. Nedokázal
jsem si ani představit, jak bych ho dostal domů. Kromě toho jsem byl přesvědčen, že tam nevydrží dlouho. Minimálně do jara po něm nezůstane ani stopy.
A krvavý nápis?
Brzy zmizel. Tohle ještě nebyl trvalý sníh. Byl pryč
během dvou dní, kdy se trochu oteplilo.
Od toho dne, kdy jsme přišli o Rolfa, to se mnou
začalo jít docela z kopce. Tísnivý pocit, že jsem k něčemu puzen a tlačen, byl čím dál silnější. Vědomí,
že to všechno, co se z počátku zdálo být nevšedně zajímavé a neobyčejné, čím dál více nabírá nepříjemných a již, zdá se, existenčně fyzicky nebezpečných rozměrů a podob, se začalo podepisovat
na mé psychice. Snaha nedat na sobě nic znát a vynechat z toho vlastní rodinu tomu moc nepřidávala.
Ono tomu, samozřejmě, tak nebylo, ale vypadalo-li
to před Rolfovou smrtí tak, že veškeré úkazy ignoruji,
teď to neplatilo už vůbec. Začal jsem pokládat otázky
a dožadovat se podrobností. Ještě jsem měl dost síly
a odvahy se vzpírat, sice ne nijak zarputile a odhodlaně, vycházelo to spíše z mé bezmocnosti a beznaděje. Odpověď však byla stále stejná.
NAJDI JE!
NAJDI JE OBA!
Jako by už meluzína ta slova nepronášela v okolí, ve spleti smrkových větví či uličkách komínů nebo
zákoutích třechy, ale usídlila se přímo v mé hlavě.
NAJDI JE!
HNED!
Cítil jsem, jak se pomalu hroutím. Že to už dlouho nevydržím. Kdo by vydržel? Ta bezmoc, beznaděj,
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pnutí a tlak mě pomalu ale jistě ovládali, pohlcovali
a stravovali.
Jako by to věděla a rozhodla se důrazně bouchnout pěstí do stolu. Rázně mě popostrčit. Zařvat mi
hlasitě do ucha, že nežertuje.
Byl páteční večer. Co jsme se přestěhovali, byly
tyto dny naše slavnostní. Honza a Ludmila přijeli ze
škol a čekaly nás celé společné dva volné dny v objetí rodiny. Hektický a z velké části osamělý týden,
kdy měl člověk dost času přemýšlet a propadat se
do propasti i vlastních osamocených myšlenek, nahradil živý víkend v podobě zážitků, rozhovorů, rad,
zábavy, radosti, společných chvil a stolování.
Celý den hustě chumelilo a strašně foukalo. Rozhodl jsem se tedy, že obě děti vyzvednu již u vlaku
a nenechám je jet autobusem. Cestou jsme s Ludmilou nabrali Honzu, který u spolužáka pracoval na
nějakém školním projektu a na Větrnou dorazili až za
tmy. Za více než dvě hodiny, co jsem byl pryč, přibylo
tak 15 centimetrů nového sněhu. Zdálo se, že pokud
brzy nepřestane sněžit, pravděpodobně si společný
víkend trochu prodloužíme, protože se z Větrné nějaký čas nebude dát jak dostat.
Anna již čekala s večeří. Byla tradičně vynikající.
Pečené kuře, hromada salátu a sterilované červené
řepy. Pro Ludmilu místo kuřete zapečený seitan se
žampiony a paprikou. Nejedla maso od patnácti. Nijak nám to nevadilo, naopak, podstatně to rozšířilo
rodinný jídelníček.
Byly to poslední krásné chvíle, které jsem strávil
se svou rodinou. Vlastně to byla vůbec poslední noc,
kterou jsem se svou rodinou strávil.
Po večeři jsme se přesunuli do haly. Honza odešel brzo spát. Tyhle rodinné intimity nebyly nic pro něj.
Anna dokončovala svůj poslední obraz, Ludmila stála u francouzského okna a hleděla do tmy a chumlu
zběsile poletujících sněhových vloček. Já jsem u stolu zápolil s vývrtkou a nepoddajnou lahví vína.
„Ta meluzína je dneska neúnavná,“ pronesla
Ludmila a přejela dlaní pravé ruky po skle, jako by ji
chtěla uklidnit.
„Jo,“ zvedla Anna hlavu od obrazu. „Huláká
takhle už od samotného rána. Řekla bych, že neutichla ani na vteřinku. Člověk by se až divil, že si na
to dokázal zvyknout.“
„Vždyť je to krásné,“ hlesla zasněně Ludmila.
Vývrtka konečně zajela do korku. Třikrát jsem
prudce zatočil otvírákem, upevnil lahev mezi stehny
a zrovna se chystal zátku vytáhnout, když Ludmila
opět promluvila.
„Občas mám dojem, jako by na nás mluvila.“
Sevření stehen povolilo, lahev s ostrým zvukem
dopadla na zem, jen zázrakem se nerozbila a zakutálela se pod stůl.
„Cože?“ vykřikl jsem vyděšeně a prudkým pohybem, aniž bych si to nějak uvědomoval, vytrhl nejbližší židli, stojící na stráži v půlkruhovém rozestupu
s ostatními, zpod stolu.

Anna po mě prudce švihla pohledem a zrovna se
chystala něco říci, když Ludmila pokračovala:
„Někdy si myslím, že jí rozumím.“ Hleděla stále
z okna. Jako by poletující vločky měly hypnotizující
účinky a ona jim naprosto propadla. „Jako by chtěla
něco říci.“
Pak se všechno odehrálo najednou, takřka v jedné vteřině. Je zázrak, že si to člověk všechno vybavuje přesně a jasně. Až se přikláním k myšlence, že
to přesně tak chtěla.
Někde nahoře něco bouchlo. Ještě, než mě zcela
pohltil spád věcí příštích, snad jsem měl i čas chvilku
se zaobírat tím, zda to bylo okno nebo dveře.
Neohlédl jsem se, myslím ale, že Anna ano. Stále
jsem vyděšeně hleděl na Ludmilu. Proto si jsem zcela
jistý tím, co jsem viděl.
Domem zahučel intenzivní zvuk. Možná jsem ucítil i nějaký záchvěv, poryv, vím ale určitě, že mi zalehlo
v uších. Sklo francouzského okna se vydulo dovnitř,
vstříc stojící Ludmile, jako břicho těhotné ženy. Na hranici vlastního periferního vidění jsem zahlédl Annu, jak
ve zpomaleném záběru odhazuje štětec a v běhu k mé
dceři kolenem dělá mohutné teatrální gesto dlouhého
kroku. V mém pohledu ten krok nikdy nedokončila.
Skleněná boule se v mžiku pokryla pavučinou
prasklin a explodovala ve velikostně a tvarově rozmanitých střepech vstříc Ludmilině tváři. Viděl jsem
každý střep zvlášť, jasně a zřetelně. Jejich osvobození se z vězení okenní tabule, plavný let volným prostorem, záblesk světla odražený od jejich boků, až po
prudkou penetraci hladké a dosud neporušené pleti
nádherné tváře mé dcery. Některé střepy v její tváři
zmizely zcela, jiné z ní v makabrózním výjevu trčely
volně do prostoru. Ludmila v bezmocném obranném
gestu pozdvihla ruce. Byla však pomalá, a tak místo
toho, aby si dlaněmi obličej ochránila, jen si jimi trčící
střepy zarazila hlouběji do tváře.
Právě v ten okamžik jsem ji poprvé spatřil. Poryv větru zformoval venku sněhové vločky do podoby
ženské tváře. Byla nádherná. Nebránilo to však vražednému výrazu.
Někde za mnou zazněl trýznivý výkřik.
Ludmila podklesla v kolenou, na okamžik ztuhla
a pak se svalila na zem. Z krku jí stříkal rudý proud
a ve volném prostoru se měnil v průhledný opar.
To už jsem byl na cestě k ní. Při obratu jsem spatřil Annu, jak volným letem plachtí přes prostornou
desku stolu. Dopadla těsně vedle mě.
„Chytni jí tepnu,“ zařvala mi do ucha. Když jsem
se na ni na chvilku v běhu podíval, viděl jsem, jak za
sebou ze stolu táhne ubrus a pokouší se jej smotat
do použitelného tvaru. „Ať nevykrvácí!“
Poklekl jsem k Ludmile a snažil se co nejrychleji zhodnotit situaci. Tvář se jí změnila v krvavý shluk
masa, kůže a střepů. Z pravé strany krku jí trčel střep,
levá byla rozříznuta zhruba deseticentimetrovou řeznou ranou, z níž stříkala krev. Vrazil jsem do rány prsty a snažil se jí zabránit v úniku.
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V.
Bylo zázrakem, že jsme ji dostali do nemocnice
živou.
Honza seběhl vyděšeně dolů. Anna se chovala naprosto skvěle. Já se od Ludmily hnout nemohl, ona musela všechno zařídit. Rychle rozhodla, že
v nemocnici budeme dříve než sanitka. Chtěla, aby
Honza zůstal doma, ale já ho nehodlal nechat samotného, napospas čemukoliv. Komukoliv. Naštěstí
v nastalé skutečnosti nedalo moc práce ji přesvědčit,
že, pro všechny případy, musí jet s námi.
Anniny řidičské schopnosti jsem nikdy nepodceňoval, ale tu noc, navzdory počasí, roční a denní
době a povětrnostním podmínkám, letěla jako vítr.
Zdálo se, že se naše auto ani nedotýká vozovky.
V nemocnici na nás zírali, ale zachovali chladnou
hlavu a v nejrychlejším možném čase Ludmilu stabilizovali. Odjížděli jsme s tím, že ještě není zcela mimo
nebezpečí, ale všechno je na dobré cestě.
Honzu jsme poslali hned do postele. Ani se moc
nevzpouzel. Anna mi pomohla kartonem zakrýt rozbité okno, zamést střepy a setřít podlahu. Po třech
panácích – nijak s jejich objemem nešetřila – se nechala přesvědčit, aby se pokusila trochu vyspat. Ať
je zítra silná.
Pohladila mě po tváři a dlouze se mi zadívala
do očí. Jasně jsem v jejím pohledu viděl tu neurčitou otázku. Co? Proč? Pravděpodobně v mých očích
viděla odpověď: teď opravdu ne, kterou jsem se do
nich vší silou snažil vtělit, protože se beze slova otočila a vyšla po schodech do patra. O chvíli později
jsem zaslechl, jak se zavřely dveře ložnice.
Nevím, jestli to tam bylo už déle nebo se to objevilo těsně před tím, než jsem si toho všiml, ale když
jsem do ticha haly tiše pronesl: „Dobře. Co tedy
vlastně opravdu chceš? Ale fakta! Ne nějaké pofidérní Najdi je! Chci vědět koho a pokud možno jak
a kde!“ můj zrak padl na podivný šrám na podlaze.
Jako první by mě napadlo, že je to odřenina od střepů. Kdyby to nemělo tak zjevně záměrný tvar. Šipka
vyrytá do podlahy ukazovala do vstupní haly.
Šel jsem ke dveřím a otevřel je.
Botník vedle dveří byl převržený a boty srovnané
na zemi udávaly další směr. Ke sklepním dveřím. Zašátral jsem v nízké komodě a vytáhl baterku. Světlo
ve sklepě svítilo, ale něco mi říkalo, že by bylo fajn
vidět jasněji.
Otočil jsem starým vypínačem a sestoupil po
schodech. Bylo tu šero, i když mi šla od úst pára,
díky hučícímu kotli tu zase tak moc chladno nebylo.
Alespoň u něj.
Jako bych nečekal, že další šipka, nakreslena do
prachu podlahy, bude ukazovat do nejvzdálenějšího
koutu sklepení. Přesně tam, kam jsme moc nechodili, i díky hromadě starého nepoužívaného harampádí, které jsme hodlali probrat a vytřídit, až bude teplo. Zdálo se, že se tím budu probírat dříve, než jsem
myslel.
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Byla tam tma jako v tunelu. Jediné dvě žárovky
osvětlující sklep tak daleko nedosahovaly. Zapíchl
jsem tedy ve směru šipky kužel světla baterky a následoval jej.
Další šipka, sestavená tentokrát z polínek dřeva,
mě utvrdila v předpokladu. Směřovala přímo doprostřed hromady harampádí. Naštěstí jej nebylo zase
tak moc.
Položil jsem baterku na nejbližší starý kufr a namířil její paprsek požadovaným směrem.
Prohrabal jsem se hromadou starých kufrů, košů
plných kdo ví čeho, odsunul pár krabic, přesunul dvě
stojací lampy, jeden teď již starožitný kočárek, masivní truhlu, rozkopl pár sloupků prachem zapadaných
knih, roztrhl a za sebe naházel několik pytlů se skoro
zetlelým oblečením, až jsem se dostal do toho nejzazšího rohu sklepení. Řekl bych, že jsem byl prvním
člověkem, který na tomto místě stanul po několika
desítkách let.
Venku zahučelo a nedalekým neutěsněným
sklepním okýnkem zalamentovala meluzína.
„Fajn, jsem tu,“ řekl jsem směrem k okýnku. „Jak
jsi chtěla. Byl bych rád, kdybys přestala teatrálně hýkat a dala mi nějak najevo, proč jsi mě tu chtěla.“
Venku opět zahučelo a sklepem se prohnal mrazivý závan větru. Baterka na kufru asi šest metrů ode
mě se zakymácela a spadla na zem. V duchu jsem
poděkoval, že nezhasla a chtěl si pro ni dojít, když
jsem si všiml, kam svítí. Kužel jejího světla osvětloval roh, tedy spíše pravou stěnu rohu. Omítka už
místy opadala, tam, kde zůstala, se změnila ve spíše
chuchvalec plesniviny, hniloby a mechu. Někde mezi
tím trčela povystrčená cihla.
Když jsem ji uchopil mezi prsty a pokusil se ji vytáhnout, rozpadla se skoro na prach. Zíral jsem do
temné díry ve zdi. Rozhodoval jsem se, jestli si dojít
pro baterku, obava strkat ruku do neznámé temnoty
byla přeci jenom silným pocitem. Navrch však nakonec získala zvědavost. Bouchl jsem pěstí do druhé
cihly. I ta se rozdrobila a v mračném oblaku se vysypala na podlahu.
Chvíli jsem hleděl na ten temný nepravidelný otvor zející ve zdi z již notně odrolených cihel. Pak jsem
se prudce nadechl, zadržel dech, v mžiku poklekl na
levé koleno a vrazil do otvoru ruku skoro až po rameno. Chvíli jsem naslepo šmátral, a když už jsem chtěl
ruku vytáhnout – začal jsem se dusit a v podvědomí jsem nějak nebyl schopen se nadechnout, dokud
ruku nevytáhnu – mé prsty na něco narazily. V hrudi
mi začalo žhnout, rychle jsem to uchopil prsty, ruku
z otvoru vyškubl a jeho ukořistěný obsah od sebe
odhodil.
Svalil jsem se na zem a ve zvířeném prachu dal
volnost svým plícím. Zhluboka nasály, až jsem se zakuckal. Baterka mi svítila přímo do ksichtu. Oslepovala mě, asi dva metry od sebe jsem však rozeznával
obrysy obdélníkového tvaru. Dopajdal jsem k tomu
po čtyřech a zvedl to. Šlo o pevný balíček velikosti
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knihy, zabalený v kůži a převázaný již takřka ztrouchnivělým provázkem. Když jsem provázek rozvázal
a kůži rozbalil, věděl jsem, že držím v ruce něco starého. Byla to opravdu kniha. Pevná vazba omšelá,
poškrábaná, rohy znetvořené. Okraje stránek se již
trochu drolily.
Vsedě, s knihou v ruce, jsem se došoural k baterce. Zvedl jsem ji a přešel pod světla. Ke kotli. Svazek
jsem položil na staré křeslo, které jsme si sem přestěhovali pro alespoň trochu pohodlí při zatápění. Chvíli
trvalo, než se kotel pořádně roztopil a bylo lepší počkat zde než pořád běhat po schodech.
Naložil jsem do kotle. Rozhučel se a alespoň trochu rozmělnil venkovní kvílení meluzíny. Zhasl jsem
baterku, křeslo přešoupl přímo pod jednu z žárovek,
ať dobře vidím. Pak jsem se do něj posadil, knihu
si položil do klína a ze záhybu opěrky křesla vylovil zmačkaný balíček Startek se zapalovačem. Býval jsem hodně sváteční kuřák. Krabička mi vydržela i několik týdnů. V ten okamžik jsem však nevěděl
o ničem, co by mi v zapálení cigarety zabránilo. Pokud někdy v mém dosavadním životě existoval okamžik, v němž vše ukazovalo, vyslovovalo se a dokonce křičelo, abych si zapálil cigaretu, bylo to právě
tam, právě v ten okamžik.
Zhluboka jsem potáhl z cigarety a rozevřel knihu.
Moc se jí nechtělo, ale rychle si na ten, od pohledu dlouho nevykonávaný, pohyb vzpomněla. Nejprve
jsem prstem prohnul stránky a rychle je projel. Zvířil se z nich malý obláček prachu a malinkých kousků stránek, okolí zaplnila vůně hodně starého papíru.
Miluji tu vůni. Vždycky jsem upřednostňoval ty nejstarší, pokud možno první, výtisky. Částečně i pro
onu vůni starého zežloutlého papíru. Občas to sice
lezlo do peněz, ale já si prostě nemohl pomoci.
Stránky knihy byly popsány vybledlým inkoustem tak ze dvou třetin. Vzadu, někde mezi posledními
stránkami, byl vložen přeložený svazek zachovalejších, od pohledu zcela evidentně novějších stránek,
popsaných strojopisem. Jak se později ukázalo, byl
to modernější a současnější přepis rukou psaných
zápisků v knize, sepsaných dnes již pro normálního člověka prakticky nečitelnou a nesrozumitelnou
staročeštinou. Strojopisný přepis byl datován rokem
1892.
Na začátku spisu stálo:
„Komuž dostaly se do rukou zápisky mé, čtětež
historii prokletí rodu Hauptů, počavší z cesty sestoupivším Johannesem.“
Kdo ví, kdy byla rukou psaná kronika sepsána.
Nikdy jsem neměl čas se tím zabývat, ale příběh,
který vypráví, se odehrál někdy na přelomu 13. a 14.
století.
VI.
Johannes byl pracovitý člověk. Statkářskou
usedlost v kopcích českého pohraničí převzal po
předcích, schopně ji udržoval a ještě rozšiřoval. Pro-

stor kolem statku vymýcením lesa značně zvětšil,
rozšířil pastviny, pole a louky. Dodával jak vrchnosti,
tak i prostým lidem širokého okolí. A to jak na objednávku, tak i na častých trzích. Práce mu šla od ruky,
vrchnost si jej cenila, k ostatním, i chudým a ubohým, se choval vždy slušně. Byl výřečný, moudrý
a mnozí se k němu a jeho čestnosti uchylovali jak pro
radu, tak i pro pomoc. Žil v klidu a míru, pro svůj statek, ženu a děti. O část svého štěstí se ochotně dělil.
Když se povedl rok a urodilo se, nabídl práci
a obživu komukoliv, kdo měl zájem. Nikomu nezůstal
nic dlužen. Stěžovali si jen lidé chamtiví a leniví.
Toho léta mu štěstí a Hospodin přáli. Stáda se
rozrostla četnými přírůstky, počasí se měnilo jen
a jen ku prospěchu úrody, vzrostlá a šťavnatá tráva
vybízela k posekání.
Nikdo později nebyl schopen přesně určit, kdy,
jak a odkud přesně se objevila, ale jednoho dne prostě stanula uprostřed dvora a požádala o práci a střechu nad hlavou. Když promluvila, na statku jako by
se na okamžik zastavil čas. Všichni současně najednou ustali v práci a mírou překvapeni, mírou udiveni,
na ni pohlédli. Nikdo ji totiž neviděl přicházet. Najednou tam stála. Hubená, sličná, v prostém, nevýrazném šatu. Líbezná tvář, dlouhé rovné vlasy padající
k pasu a hypnoticky povlávající ve větru, květ kopretiny zastrčený za uchem a prošlapané boty. Žádná
mošna ani deka přehozená přes rameno. Jen to, co
měla na sobě. A v duši. A podmanivé kouzlo spojené
s nevinnou krásou.
„Práce je vždycky dost,“ prohlásil Johannes, přistoupil k ní, nespouštěl z ní oči a vzal její dlaně do
svých. „Jde jen o to, jak se k ní postavit.“
„Jsem pracovitá,“ prohlásila sebejistě a vzpurně
neuhnula pohledem.
Obyčejně by to Johannese popudilo, v případě
drobné, ale sebejisté dívky v tom viděl spíše klad,
který mu imponoval.
„Inu,“ řekl, pootočil se a pravačkou obsáhl svou
usedlost. „Vítej, pracuj a užívej.“ Když se jejich pohledy zase setkaly, usmál se. „Jakpak ti říkají?“
„Kessulína,“ odpověděla a zahleděla se někam
za Johannese.
„Jdi támhle za Marií,“ ukázal prstem na postarší
ženu s košíkem hrachu v rukou. „Řekne ti, co dělat
a ukáže, kde spát.“
Lehce pokývla hlavou, a aniž by sklopila zrak,
otočila se a odešla za ženou. Nehleděl za ní jen Johannes, ale všechno přítomné osazenstvo gruntu.
Kessulína brzy zapadla. Byla pracovitá, přičinlivá, příjemná, a i když z ní neustále čišela její hrdost,
pevnost a jistá zpupnost, nikdy neodmlouvala, přidělenou práci vykonala beze slova, rychle, svědomitě
a bez vyhýbání. Dívky a ženy si ji zamilovaly, muži
rádi spočinuli zrakem na její kráse a ona vždy jemně, ale důrazně, odrážela jejich návrhy. Všechny si
postupně získala. Dokázala na lidi působit beze slov,
jen pohledem, úsměvem, odrazem světla v očích či
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pohlazením. Řešila a zažehnávala spory, pomáhala
léčit a zahánět nemoci. Povzbuzovala.
Zpočátku se pokoušeli všichni, nikdo se o ní
však nedozvěděl nic podstatného. Odkud pochází,
proč přišla, jak dlouho se zdrží. Ochotně rozmlouvala o všem, co se událo od jejího příchodu, nikdy
se však ani slovem nezmínila a nenaznačila, co se
událo před ním. Jen svědomitě vykonávala přidělenou práci, měla-li ji hotovu, pomáhala ostatním, šířila
dobrou náladu. A jednou za čas si vyžádala den dva
volno, během nichž najednou zmizela v lese a vrátila
se až v domluvenou dobu. Co během své nepřítomnosti dělala, držela v tajnosti stejně, jako svůj původ
a minulost.
Brzy si na to všichni zvykli a během několika týdnů přestali vyzvídat. Mnozí pacholci a některé děvečky koncem léta odešli, Kessulína zůstala. Automaticky. Nikdo se jí neptal, ani ona nikoho. Prostě zůstala,
a tak jí byla přidělována práce, které bylo vždy dost.
Dál ji vykonávala.
Ale také sváděla. Johannes brzy ke svému údivu zjistil, že jej dlouhovlasá energická dívka přitahuje.
Nejednou se přistihl při tom, jak záměrně vyhledává
její přítomnost, vymýšlí si práci, jen aby jí ji mohl zadat a sledovat, jak ji vykonává. Později již začal zanedbávat vlastní povinnosti a stával se roztržitým.
Pravděpodobně to došlo dříve jí než jemu, ale
když si konečně uvědomil skutečný stav věcí, své
mysli, vlastního rozpoložení a chtíče, přijal jej jako samozřejmou věc. Nepřekvapilo jej to. Bylo to očividné,
cítil to tak. Stalo se to součástí jeho já. Nemohl si pomoci, ba co více, nechtěl s tím bojovat.
Chtěl ji.
Poslední zbytky jeho zdravého rozumu jej přiměly zkusit to po dobrém. Odmítnutí tak nějak očekával
a také se mu ho dostalo. Odmítla Johannese zcela ve
své přirozenosti, v plné síle svého půvabu. Zalichotil
jí, ale nerada by kazila jeho pověst, přitěžovala jeho
manželce a ublížila jejich dětem. Chce zde jen dál
v klidu pracovat.
Johannes si myslel, že se s tím srovná. Omluvil se, poděkoval jí a dva týdny šlo vše dál, jako by
se mezi nimi nic nestalo. Po dvou týdnech ho však
ovládl silný záchvat vzteku. Na okamžik se přestal
ovládat, ztratil nad sebou kontrolu, a když zase přišel
k sobě, všiml si dvou věcí. Zohaveného těla mrtvé
ovce, kterou během záchvatu umlátil sekerou a blíže
nespecifikované změny ve své hlavě. Nikdo by ho nikdy nepřesvědčil o tom, že se člověk může najednou
změnit během tak krátkého okamžiku. Nevěřil tomu
stále, i když věděl, že se změnil.
Zklidnit se po tom, pro ovci vražedném záchvatu,
mu pomohlo vědomí blížícího se úplňku. Považoval
to za neškodné, a tak to milosrdně přehlížel a nijak
Mariiným půlnočním úplňkovým vycházkám pro bylinky nebránil. Kessulínu často brávala s sebou. Stačilo si jen počkat za chlívkem, až se budou vracet,
chytit ji za ruku a udeřit polenem přes hlavu.

Zhasla jako svíčka a svezla se do trávy. Rychle ji
za ruce zatáhl za roh a skrčil se k zemi.
Marie se otočila až po chvíli. Okamžik strnule hleděla do tmy za sebe. Snad si zvuky, které ji přinutily
otočit, a dívčinu nepřítomnost vyložila tak, že se dívka chtěla ještě projít po měsíční září zalitém lese.
„Ach, děvče,“ povzdychla si. „Nechám otevřeno,“ zavolala tiše do tmy. Pak se otočila a pokračovala do své světnice.
Johannes nemeškal. Chvíli ještě naslouchal, ale
ticho spící usedlosti ho uklidnilo. Vstal a za ruce zatáhl dívčí tělo do nejbližší stodoly vonící čerstvým
senem. Tam se na ni hned vrhl. Dokázal svůj kypící
chtíč ovládnout natolik, aby se varoval poškodit její
šat. Nechtěl zanechat žádné stopy. Dopřál si tu chvilku, aby jej na hrudi rozvázal a širokým roztažením vystavil svému zraku na pohled hebkou kůži mladého
těla. V očích mu zajiskřilo. Stáhl si nohavice, vyhrnul
dívce sukni a zalehl mezi její stehna.
V ten okamžik Kessulína otevřela oči.
Ten pohled do konce svého života Johannes nedokázal vymazat z paměti. Výraz dívčiny tváře totiž
nebyl takový, jaký by v podobné situaci každý očekával. Johannes by dal ruku na špalek za to, že viděl,
jak se netečnou tváří mihl úsměv. Než se stihl zorientovat, zapřela se dlaněmi o jeho ramena a prudce
jej ze sebe odhodila. Svalil se do sena. V záchvatu
duchapřítomnosti však Kessulínu stihl chytit za kotník a ještě, než se jí podařilo postavit, ji strhnout zpět
k sobě. Jakmile byla opět v jeho blízkosti, udeřil ji
otevřenou dlaní přes tvář a srazil k zemi. Rychle se
na ni vyšvihl, obkročmo zasedl a zatlačil jí hlavu do
sena. Až teď se začala bránit. Bušila do něj rukama otevřenýma i sevřenýma v pěst. Jak se jim snažil uhýbat, zahlédl za sedly, vyskládanými na trámci,
usmívající se tvář.
Pasáček Jakoubek.
„Neokouněj tam a pojď mi ji přidržet,“ zahulákal
na něj Johannes, teď již plně pod vlivem chtíče, rozkazovačně.
Jakoubek vyskočil jako po ráně bičem. Dvěma
skoky přiskočil a uvěznil dívčiny hbité ruce pod svými koleny. Ve tváři měl podivný škleb. Johannes si
všiml, že se až do konce na něj ani jednou nepodíval. Jakoubkův zrak plně pohltila dívčina pohupující
se prsa.
Jestli na ně jen sáhne, zabiji ho, napadlo Johannese, když se opět vracel mezi dívčina stehna.
Tentokrát mu již nic nebránilo učinit svému chtíči za
dost.
Když bylo po všem, Johannes vstal a zavazoval si kalhoty. Zhrzená dívka zůstala nehybně ležet
a mlčky zarytě hleděla na stranu. Jakoubek vesele
vyskočil a stahuje si kalhoty, hodlal zaujmout uvolněné pánovo místo. Jak to Johannes spatřil, mohutným švihem jej z dívky odhodil, popadl nejbližší vidle
a připíchl ho za ruku k podlaze. Jakoubek jen tiše zaskučel a vytřeštěným zrakem hleděl na spoluviníka.
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„Nikdy,“ řekl mu Johannes důrazně, když se
nad něj sklonil, „nikdy se jí ani nedotkneš. Je-li ti život milý.“ Přišlápl Jakoubkovu znehybněnou ruku
a škubnutím ji vysvobodil. „Neboj se, budeš odměněn,“ řekl již klidněji. „Ale na tohle si nech zajít chuť.“
Johannes zavěsil vidle, otočil se, a když obcházel stále ještě ležící Kessulínu – rychlým pohybem si
alespoň zahalila holou hruď – tiše jejím směrem hlesl:
„Nemohl jsem si pomoci. Už se to nebude opakovat.“
Pak ze stodoly vyšel do tmavé tiché noci.
Navštívil-li Johannesovu mysl kdy pocit viny za
jeho hanebný čin, byl zahnán a jeho mysl uklidněna hned následující ráno. Když totiž vyšel z domu na
dvůr, Kessulína byla v plné práci s Marií. Vypadalo to
na krásný den, a tak snášely do košů špinavé prádlo. To se pralo v horské říčce vzdálené od statku asi
půl hodiny cesty. Marie i dívka pána s úsměvem pozdravily a dál se věnovaly práci. Kessulína nedala ani
brvou najevo, že by se mezi nimi od včerejšího dne
stalo něco, co by jejich vztah nějak změnilo.
Zůstala, chovala se k němu stejně, jako kdy předtím, mlčela. Johannes by na celou věc brzy snad i zapomněl, nebýt Marie.
Uběhla nějaká doba, když si vyžádala jeho čas
někde v ústraní. Ani ho nenapadlo, co by mohlo být
obsahem její žádosti. Když se sešli v obytné místnosti, kam z čeledi nikdy nikdo nesměl vstoupit, vyjma
starosti o malé děti, a ty Johannesovy již byly velké
dost, začala Marie zpříma.
„Kessulína je velmi přičinlivé děvče, pane,“ dívala
se bokem, na malovanou truhlu.
Johannes nebyl nijak zvlášť pánovitý. Nevadilo
mu, díval-li se mu někdo z jeho statku při rozmluvě
do očí. Věděl však, že jestli si někdo vybudoval tuto
výsadu, byla to právě Marie. Proto se trochu vylekal,
začal se cítit provinile a přemýšlel nad dalším vývojem rozhovoru.
„Nu ano. Díky bohu za ni.“
„Až se mi nechce věřit, kdy k tomu mohlo dojít.“
Teprve teď se mu Marie zadívala do očí.
Johannes ztuhl, jako by jej svým pohledem přišpendlila k židli, stejně jako před nějakou dobou on
Jakoubka vidlemi ve stodole.
„O co jde?“ zeptal se a zasunul třesoucí se dlaně
pod zadek.
„Na jaře budeme mít o jeden přírůstek více,“ nakreslila prstem na desku stolu jakýsi neviditelný ornament. „Kessulína je v požehnaném stavu.“
Johannes cítil, jak se mu roztekl výraz ve tváři. Instinktivně se vsedě vzpřímil a dal nohy od sebe, aby
mu to nezasvinilo nohy.
„Kdo to byl?“ zahřmělo světnicí.
„Nevím, pane,“ přikrčila se Marie. „Kessulína odmítá odpovědět. Prý to nikdy nikomu neřekne. A já
sama jsem si nikdy nevšimla ničeho, co by mohlo na
někoho ukázat.“
„Dobře,“ řekl Johannes a postavil se. „Vyřiď jí,
že s ní chci večer po západu mluvit na paloučku za
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chlívkem. Tak, aby nás nikdo neviděl.“ Pokynul rukou
ke dveřím. „Teď odejdi.“
Toho večera Kessulína zmizela a na statku se již
nikdy neobjevila. Alespoň ne v poznatelném stavu.
Johannes se domluvil s Jakoubkem a slíbil mu
ještě větší odměnu, než dosud dostal. Unesli ji, když
dívka přišla na místo smluvené schůzky a odvlekli do
starého neužívaného stavení uprostřed lesů čtvrt dne
cesty od Johannesova statku. Tam jí nasadili okovy
a drželi ji ve stavení až do porodu.
Johannes s obavami sledoval Kessulinino narůstající břicho. Tu a tam trpěl výčitkami svědomí, když
dívku viděl přikovanou za nohu ke zdi, drženou jako
zvíře v temné místnosti, spící na seně a krmenou
z jedné misky. Moc dobře si však uvědomoval, že
jeho ohnivě ryšavé vlasy mohou být průkazným poznávacím znamením otcovství. Obě děti je zdědily,
nebylo proč si myslet, že se tak nestane u Kessulinina dítka. Věděl, že musí zabránit, aby se to kdokoliv
dozvěděl.
A břicho rostlo, rostlo, až nabralo rozměrů mnohem větších, než kdy viděl u své ženy nebo kdekteré
dívky z okolí.
Když přišel matčin čas, byli jí s Jakoubkem nápomocni oba. Porod proběhl bez nejmenších komplikací. Přesto byly jeho výsledky překvapivé. Kessulína počala dítka dvě. Dva malé chlapečky s ohnivě
zářícími vlásky. Oba podivně znetvořené, s netypicky
vyhlížejícími rysy ve tváři a zkroucenými končetinami.
S Jakoubkem chlapce pečlivě zabalili do plátna
a Johannes mu přikázal, aby je odnesl. Když tak učinil, otočil se ke Kessulíně.
„Nemůžu připustit, aby se kdokoliv dozvěděl, co
se stalo. Nikdy je neuvidíš.“
„Přijdu si pro ně,“ vyhrkla mu okamžitě do tváře.
„Počítej s tím. Jako že ráno vyjde slunce a v noci zapadne.“ Nešlo poznat, zda má tvář zkřivenou prožitým porodem, nebo zlostí. „Jestli jim ublížíš, poznáš
hněv můj a Kesuse, mého bratra.“
„Myslíš si, že se odsud někdy dostaneš?“ řekl výsměšně. „Jak jsem řekl. Nikdy je neuvidíš.“
Po těchto slovech se otočil a odešel.
Jak pravil Johannes. Kessulína již nikdy svá ryšavá robátka nespatřila. Stejně jako on již nikdy nespatřil Kessulínu živou, tak, jak ji dosud znal.
Když ji přišel navštívit druhý den, našel stavení
rozbořené. Zeď, k níž byla oběť jeho chtíče připoutána, byla vevalená do místnosti, kameny a jíl rozsypaný po podlaze. Mezi rumem leželo dívčino bezvládné
tělo. Řetěz, přikovaný k noze, omotán kolem krku,
bledou tvář ztuhlou v křeči.
Stál tam nehybně asi hodinu. Dalšího dne s Jakoubkovou pomocí strhli zbylé zdi a pohřbili do nich
dívčino mrtvé tělo.
O chlapcích a jejich osudu již nikdy nikdo neslyšel ani slova. Jakoubek si díky statkářově přízni notně polepšil. Začal panštět a kdo ví, kam až by jeho
nos vystoupal, kdyby do roka a do dne od tajemného
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porodu nenalezli jeho znetvořené tělo nabodnuté na
smrku na okraji Johannesova pozemku. Když se jim
podařilo Jakoubkovu mrtvolu sundat, našli na jejím
břiše vyřezaná slova: „Najdi je“. Podivný hrůzný nápis na nebožtíkově břichu jen posloužil k utvrzení nahlas nikdy nevyřčených domněnek, že se Jakoubek
spřáhl s loupežníky, ne-li rovnou se samotným ďáblem. A dostalo se mu zasloužené odměny.
Jen málokdo si později uvědomil, že právě od
nálezu Jakoubkovy mrtvoly začalo na Johannesově návrší, jak nazývali kopce, na jehož vrcholku Johannesův statek stál, nezvykle často a silně foukat.
Neštěstí se však Jakoubkovým tragickým skonem nevyčerpalo. Během roku zemřelo Johannesovo starší dítě. Zabil ho kámen vypadlý z nedaleké
skály. Bylo potřeba šesti statných chasníků, aby jej
ze znetvořeného těla dokázali odvalit.
O několik týdnů později zmizelo Johannesovo
druhé dítě. Nikdo si nevšiml, kdy a jak, ani kdo jej viděl naposled. Prostě bylo najednou pryč, jako by se
po něm slehla zem. Nikdo o něm již nikdy neslyšel.
Johannesova žena sice následující rok povila
další dítě, ze ztráty dvou předešlých se však již nikdy
nevzpamatovala. Začalo se o ní hovořit jako o bláznivé Doře, která tvrdí, že v kvílivém větru, hučícím kolem stavení, slyší slova tajemné ženy, zoufale hledající své ztracené děti. Když se jí zeptali, kdo je ta žena,
odpověděla slovem, které si vyložili jako Meluzína.
Uběhlo jen pár let a návrší již nikdo nenazval jinak
než Větrná.
Ještě o pár let později Johannese zabil padající
strom. Grunt po něm převzal jediný žijící syn.
VII.
Příběh mě zcela pohltil. Zdálo se to podivné a jen
těžce uvěřitelné, ale dával smysl mnohému z toho, co
se dělo právě teď. O stovky let později. Ztratil jsem
pojem o čase. Převracel stránky tam a zpět. Listoval
jak v modernějším přepisu, tak i v originálním zápise
a snažil se rozpoznávat a odhalovat skryté souvislosti.
Seděl bych tam pravděpodobně asi až do rána,
kdyby mě nevyrušil Annin vyděšený křik, pronikající
shora stropem.
Vyskočil jsem na nohy a s knihou v ruce vyběhl
nahoru.
Okna a dveře do haly byly doširoka rozevřeny.
Mnohé sklo v oknech, jak byla zcela evidentně prudce rozražena, popraskalo a vysypalo se z rámů na
zem. Prostorem silně proudil vítr a pohyboval čímkoliv lehčím, co nebylo nijak zatíženo. Časopisy na
stole se samy prolistovávaly tam a zase zpátky. Několik papírů volně kroužilo v prostoru mezi stropem,
podlahou a stěnami. Oheň v krbu se přílivem čerstvého vzduchu rozhořel jasným plamenem a hlasitě
burácel. V komíně hučelo, v oknech vztekle vyla meluzína. Lustr pod stropem zběsile tančil tak prudce,
až hrozilo, že se každým okamžikem utrhne a zřítí na

podlahu.
Přímo pod ním stála Anna s vyděšeným výrazem
ve tváři a kabátkem Honzova pyžama v ruce.
„Je pryč,“ zakřičela, jakmile mě spatřila. „Honza
je pryč.“
“Utekl?“ zeptal jsem se hloupě, ale okolní peklo
k tomu svádělo. Možná jsem chtěl jen sám sebe opít
spásnou myšlenkou. I když mi bylo moc dobře jasné,
co se stalo.
„NE!“ potvrdila na pokraji schopností svých hlasivek mou nejtemnější domněnku. „Prostě zmizel. Postel je prázdná, jeho pokoj taky. Celý dům je prázdný.
Zůstalo po něm jen tohle,“ dodala a hodila kus pyžama mým směrem. Vítr jí ho vyrval z ruky sotva jej
pustila a odnesl někam ke dveřím. Anna bezmocně
rozpřáhla ruce. „Tohle začalo až potom, co jsem zjistila, že tady nikde není.“
Slyšel jsem moc dobře, co mi říká, čím dál více
starostí mi však dělal lustr, stržený vírem šíleného záchvatu. Když se konečně utrhl a začal padat na Anninu hlavu, byl jsem připraven po ní skočit a strhnout ji
pryč z oblasti jeho dopadu. Stačil jsem ale akorát tak
zahodit starou knihu. Něco mě předběhlo.
Již jsem se skoro odrazil, když domem zatřásl mohutný nápor větru. V uších mi až zalehlo. Anně
něco neviditelného podtrhlo nohy a mrštilo s ní na
podlahu. Její ležící tělo najednou vzpažilo a jako by
taženo za ruce se začalo ploužit ke krbu. Jen o zlomek vteřiny dříve uhnulo z místa, o nějž se roztříštil
utržený lustr a změnil se v tisíce poletujících kousků.
Ty se rozprchly do všech koutů, zasypaly tažené tělo
a zabubnovaly o mé holeně.
Anna křičela. Zády se sunula po podlaze, ruce
natažené kolem hlavy. Zběsile kroutila hlavou, nevěda, kam je tažena. Stále prudčeji kopala nohama.
Já stál na místě, neschopen pohybu. Děkoval
jsem bohu, že Anna nevidí, kam je tažena a doufal,
že to až do samotného konce, za jehož rychlost jsem
se modlil, nezjistí. Slíbil jsem v duchu sobě i jí, že to
vezmu na sebe a do posledního okamžiku neuhnu
pohledem.
Když se Anniny ruce setkaly s plameny běsnícími v krbu, její řev vystoupal do nesnesitelných výšek. Rukávy jejího svetru ihned vzplály a já viděl, jak
těsně přilnuly k ženině kůži a vpily se do ní. Anna ze
sebe vydala poslední výkřik, rovnoměrně naplněn jak
hysterií, tak bolestí. Pak její hlavu pohltily plameny
a utišily ji.
Ozvalo se hlasité křupnutí, Annino tělo se zlomilo
v pase a zmizelo v komíně.
Žhavé uhlíky, které se z krbu vysypaly na podlahu, do ní začaly vypalovat černé fleky.
Jako bych se najednou dostal z moci něčího vlivu, jsem zjistil, že mohu hýbat nohama. Anně již nebylo pomoci, a tak jsem rychle vyběhl po schodech
do patra a na pokraji sil z vlastního dechu se vřítil do
Honzova pokoje.
Okno nebylo rozraženo, bylo doslova vytrženo
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z pantů. Pravé křídlo leželo na Honzově rozestlané posteli, levé viselo na posledním tenkém spoji
s okenním rámem a lehce se pohupovalo ve větru
volně proudícím dovnitř. Chytil jsem postel a prudkým tahem ji převrátil. Jako bych si myslel, že se pod
ní bude schovávat. Prudce jsem se otočil. Skříň byla
otevřená a Honzovo oblečení se válelo před ní na
podlaze.
Zeď vedle skříně zdobil rudý nápis:
NAJDI JE OBA!
Dodnes si odmítám připustit, čím byl napsán.
„Honzo!“
Řval jsem z plných plic.
„Najdi je!“ byla jediná odpověď, které se mi dostalo. Zahučela na mě zprava, z okenního rámu.
Zuřivě jsem se k tomu oknu vrhl. Snad jen na setinu vteřiny mě napadlo, že bych vše mohl ukončit
skokem z něj. Místo toho jsem však jen křečovitě sevřel rám a do noci zakřičel:
„Já jsem ti je přece nevzal! Slyšíš? Jak mohu po
těch staletích vědět, kde jsou?!“
„To nevadí,“ ozvalo se za mnou z pootevřených
dveří. „Najdi je!“
„Prosím, neubliž mu,“ zakňoural jsem prosebně.
„Najdi je.“
Tentokrát to zaznělo celým domem.
Svalil jsem se na Honzovu peřinu, stočil se do
klubíčka a až teď začal plakat.
Kakofonie v domě se zatím uklidnila. Vítr přestal
hučet a jen slabě kontroloval situaci, jako požární
hlídka u čerstvě uhašeného požáru.
Chvíli bylo ticho.
Pak se v hale rozezvučel telefon.
Vstal jsem a seběhl dolů. I když jsem podvědomě
tušil, jakou zprávu přináší.
Chcete nechat hádat?
Soustrastný ženský hlas mi oznámil, že je mu líto,
ale že má dcera před patnácti minutami zemřela.
Hlas již dávno zavěsil, já pořád stál nehybně
u stolku se sluchátkem u ucha a nepřítomně jsem
sledoval, jak uhlíky propálená podlaha začíná hořet
a celý krb a jeho okolí se pomalu ztrácí v plamenech.
V prvním okamžiku jsem byl rozhodnut, že tam
takhle stát zůstanu a nechám plameny přijít až ke
mně a pohltit se jimi. Vždyť jsem přišel o vše, co pro
mě něco znamenalo a jediné, co mě čekalo, byl nesplnitelný úkol dotěrné a neústupné stovky let mrtvé
zhrzené ženy.
Pak naštěstí mým mozkem probleskla myšlenka
na Honzu a já se ujistil, že dokud jej neuvidím mrtvého, je stále pro co žít.
Zahodil jsem sluchátko, na patě se otočil, a jako
když práskne do koní, vyběhl zpátky do patra. V rychlosti jsem do batohu naházel pár kousků teplého oblečení a ty nejpotřebnější a nejnutnější věci: šperky,
lehce zpeněžitelné drobnosti, trochu jídla.
Asi po čtvrt hodině jsem bleskově proběhl halou,
teď již prakticky skoro celou v plamenech, v běhu ze

[ 76 ]

země zvedl starou knihu a vyběhl ven do tmy a chladu. Chvíli jsem pomýšlel na auto, ale pak jsem uznal,
že v zájmu nás všech bude lepší, když ho nechám
tady a půjdu pěšky.
Naposled jsem se ohlédl na stavení – praskalo
v něm a do tmy z jeho oken tryskala jasná záře. Zhluboka jsem se nadechl a vstoupil mezi stromy.
Trvalo docela dlouho, než jsem z dálky zaslechl
sirénu a houkačky. Cestám jsem se vyhýbal a šel, pokud možno rovnou za nosem. Asi po třech čtyřech
hodinách jsem narazil na velký starý seník… naštěstí
byl plný, ušlapal jsem si v něm hnízdečko, zavrtal se
do sena a usnul.
Když mě vzbudil mráz a plný močový měchýř, byl
již bílý den. V seníku jsem zůstal tři další noci. Než
mi došly zásoby. Často jsem se vracel k teď již zcela vyhořelé usedlosti. Zdálo se, že hasiči dojeli akorát včas, aby zabránili ohni přeskočit na okolní les.
Ze samotného stavení již moc nezachránili. Zdržoval jsem se v okolí, kdyby se náhodou objevil Honza.
A hledal.
Po třech dnech jsem přešel Větrnou na druhou
stranu a v městečku, do nějž jsme moc často nejezdili, si najal pokoj.
Po okolí jsem se trmácel ještě asi dva tři týdny.
A celou tu dobu marně čekal na Honzu.
Ani jednou se neozvala. Až po dvaceti dnech
jsem ji zaslechl promluvit z půdy hotelu. Když mě
pak v noci něco shodilo z postele, ráno jsem se sbalil a odjel.
VIII.
„A kam?“ zeptal jsem se ho, plně zaujat vyprávěným příběhem.
Haupt mlčky pokrčil rameny.
Na východě nebe a moře od sebe oddělil stále
jasnější světlý pruh. Začal ředit temnotu noci a zeslabovat její moc.
„Jel jsem zdánlivě nazdařbůh,“ řekl najednou.
„Nejprve do okresního města, kde jsem několikrát
navštívil archiv, knihovny a místní noviny. Nechtěl
jsem moc vzbuzovat pozornost, a tak jsem vždycky
hledal obecně. Ve starých novinových výtiscích jsem
však o Větrné a jejích obyvatelích nenašel nic, co by
mi nějak pomohlo, co bych již nevěděl, nebo si alespoň nedokázal domyslet. To i ta kronika ze sklepa mi
toho poskytla více.“
Na chvíli se odmlčel a pohlédl k východu. Na
krátkou chvíli ten bezesporu nádherný okamžik, jakým východ slunce uprostřed oceánu je, na jeho tváři
vykouzlil výraz, který bych, dle jeho vzhledu a ostatně i toho, co všechno, bez ohledu na pravdivost nebo
upřímnost těchto slov, řekl, nečekal. Byl to výraz blaha, naprostého oddání prožitku. Vteřinového souznění. Na okamžik mě napadlo, že se z toho stavu nebude chtít odpoutat a konec příběhu, pokud jsem již
nevyslechl vše, už neuslyším. Vyrušit dotazem jsem
ho nehodlal.

HOWAR D – 28/2017
Nastalé ticho bylo čím dál tíživější a nehybnost
začínala pomalu brnět, když si odkašlal, přehodil
nohu přes nohu a s úsměvem promluvil.
„Nedala mi pokoj. Neustále mě stíhala a pokaždé, když nabyla pocitu, že se vyhýbám svému hlavnímu úkolu, se důrazně připomenula. Přestal jsem se
s kýmkoliv přátelit a udržovat vztahy na dobu delší, než bylo pro mé poslání nutné. Přicházet tragicky
o všechny, kteří mi, aniž by o tom věděli, mohli nějak
pomoci, radosti ze života ani snaze moc nepřidá.
Zároveň mi však pomáhala. Je to vlastně logické.
A velmi prosté. Prcháte. Prcháte před svým starým
životem a díky jedné dost výrazné události v něm, se
snažíte, aby vás nikdo nepoznal. Musíte dělat něco,
k čemu vás někdo nutí. Ze vzduchu se nenajíte, pěšky se nedostanete všude. Poskytovala mi prostředky.
Nikdy mě nezajímalo jak, jen jsem je přijímal. Nebylo
ale těžké, po tom všem, co mi předvedla, si domyslet, jak je asi obstarávala. Prostě jsem se třeba ráno
probudil a na stole ležela kabelka. Použil jsem, co
se mi hodilo, v první řade hotovost, zbytek jsem ničil
a zahazoval. Za tři dny tam ležela igelitka, jindy kufřík nebo batoh. Jsem vlastně takový pouliční lupič,
který má docela vychytaný způsob a nikdy ho nikdo
nechytí při činu. Když jsem se vzbudil dnes ráno, ležela vedle postele napěchovaná peněženka. Myslel
jsem si, že Amíci u sebe tolik hotovosti nenosí. Nechal jsem si pět set dolarů a peněženku pohodil co
nejdále od mé kajuty.“
Po chvíli ticha jen pokrčil rameny.
„O historii Větrné skoro nic, ale o ní se mi podařilo zjistit pár informací. A když se ty střípky rozeseté po různých povídačkách, pověrách, ale i historických záznamech, poskládají, dá to slušný životopis.
Je možné tomu věřit či nevěřit. Já osobně jsem již
ochoten uvěřit čemukoliv.“
Opět jsem přitakal a podpořil ho. „Jen pokračujte. Rád si to poslechnu.“
„Děkuji,“ úlevně odpověděl. „Už jsem potřeboval
to všechno ze sebe dostat.“ Olízl si vyprávěním vyprahlé rty a spustil:
„Postupem času příběh o Meluzíně, utrápené
matce, hledající své ztracené děti, zlidověl v mnoha
kulturách a v mnoha obdobách, ovšem s rozpoznatelným základem, se vykládají jako dětské povídačky.
Dokázal však v lidech zakořenit a projevovat se mnoha zvyky, jako třeba s tou moukou, jak jste se ptal.
Stopy se dají nalézt jak v mytologii, tak v reálných historických záznamech. Kesus, známý také
jako Esus, kterého, podle nalezené kroniky, označila za svého bratra, a o jejichž příbuznosti napovídá
i její původní jméno, byl keltský bůh větru. Podle všeho vládl stromům ohýbajícím se ve větru i podzemí,
v němž se nachází jejich kořeny. A teď pozor, oběti
na jeho počest byly věšeny na stromy. Pokud jste mě
poslouchal pozorně, souvislost zmiňovat nemusím.“
Ubezpečil jsem jej pohybem dlaně a souhlasným
přikývnutím hlavou.

„O Meluzíně samotné se vyprávěné příběhy a záznamy zmiňují v průběhu mnoha let. První z nich, Historie o Meluzíně, sahá do konce 14. století. Mají různé podoby, jedny hovoří o Meluzíně jako víle s hadím
ocasem, další o třech jejích dětech a opět pozor –
někdy znetvořených. Prakticky, i díky vlastním zkušenostem, bych však řekl, že všechny vychází z našeho
známého příběhu.“
Než se stačil nadechnout a pokračovat, všiml si,
že hledím na ty jeho dvě knihy. Podíval se na ně, obě
je uchopil a položil si je zase na klín.
„To je ta kronika?“ pokývl jsem k němu hlavou.
„Ano.“ Přitakal bez přemýšlení. „To, co jsem našel v domě. Původní svazek, modernější přepis, můj
vlastní přepis a v té druhé knize v kronice prakticky
pokračuji dál, až do současnosti. Je tam vše důležité, k čemu došlo od okamžiku, kdy jsme se s rodinou nastěhovali na Větrnou a s čím jsem vás během
dnešní noci seznámil.“
„Jak dlouho?“ zeptal jsem se a přemýšlel, jak ten
strohý dotaz specifikovat.
Byl však rychlejší, zdá se, že pochopil.
„Patnáct let,“ řekl, jako by tomu doteď sám nebyl
schopen uvěřit. „Hledám už patnáct let.“
„Asi to bude znít hloupě,“ řekl jsem nejistě, „vlastně jste mi odpověděl celým tím příběhem, ale našel
jste za tu dobu alespoň něco, co by tomuhle všemu
dávalo nějaký smysl, důvod, opodstatnění? Cokoliv,
maličkost, která vás v tom hledání přivedla alespoň
o maličký kousek blíž?“
Sotva jsem to dořekl, zmocnil se ho hlasitý záchvat smíchu. Dost jsem znejistěl a připadal si jako
idiot. Když jeho smích plynule přešel do prudkého
kašle, vztyčil ke mně pravou ruku s roztaženou dlaní,
jako by mě chtěl zastavit, nebo mi v něčem zabránit.
Hlasitě si odchrchlal a plivl přes zábradlí obrovský
hustý, skoro až masitý, chrchel.
„Promiňte,“ omluvil se. „To nebylo nic proti vám.“
Hleděl na mě procítěně a já pochopil, že to myslí vážně. „Nechtěl jsem se vás nějak dotknout. Jde o to, že
podstatou tohoto okamžiku, poslední doby, několika
minulých dnů, týdnů, měsíců a snad i let, je fakt, že já
už ani nevím, co vlastně dělám.“
Hleděl na mě upjatě, jako by svým upřeným pohledem chtěl podtrhnout a zdůraznit význam svých
slov. Rozhodil pažemi.
„Hledám její děti, dvojčata, jak chtěla?“ otázal se,
jako bych ho svou odpovědí mohl vykoupit, dát mu
rozhřešení a zprostit jej jeho osudu a prokletí. „Hledám svého syna?“ V očích se mu zalesklo. Tu malinkou slzu vykukující z koutku pravého oka jsem spíše
jen tušil, než opravdu viděl. Zdálo se, že Hauptova
mysl by brečet i chtěla, tělo však již nemá, odkud by
bralo. „Nebo už jen prostě hledám způsob, jak před
tím utéct? Popotáhnout tu káru zase o kus dál, abych
získal další hodinu? Den? Trochu klidu? A ticha?“
Tentokrát rozhodil rukama důrazněji a prudce
vstal. Obě knihy spadly na palubu. Otočil se ke mně
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zády a pozvedl ruce vzhůru.
„Nevím,“ pronesl k nebi. „Může to být cokoliv
z toho, může to být všechno dohromady.“ Otočil se
tváří ke mně a odevzdaně spustil ruce k tělu. „Jedno
však vím jistě.“
Jeho zrak se nezastavil na mé tváři, ale prošel
skrz. Jako nůž máslem, jehla látkou, tygr proskakující hořící obručí. Hleděl ne na mě, ale skrze mě. Měl
jsem nutkání se otočit a podívat se, jestli se díval na
něco určitého, ale cítil jsem, že by se to nehodilo.
„Už nemám sílu,“ řekl najednou a jako by to bylo
něco, co v sobě dlouho dusil, bál se to připustit, přijmout a nechal to, aby ho to vnitřně požíralo. Viditelně se mu totiž ulevilo. Z jeho tváře, z jeho těla ve stejném okamžiku, kdy ta tři slova opouštěla jeho ústa,
spadlo něco velkého a těžkého. „Už nemám sílu jít
dál hledat. Přesvědčovat se, že Honza pořád někde
žije. Snažit se uspokojit buď její požadavky nebo
vlastní mysl a svědomí. Už nemám sílu přesvědčovat
vlastní tělo, že žije, že by se mělo hýbat a držet pohromadě. Za ty roky jsem se postupně ztratil. Zcela
jsem se vymazal ze světa. Zůstalo jen tělo, prázdná skořápka, reagující na poslední záblesky několika ještě nevyhaslých impulsů. Už nemám sílu udělat
další krok, učinit další i to nejprimitivnější rozhodnutí.
Chce se mi močit, ale je mi to jedno.“
Jeho tváří probleskl sotva znatelný impuls.
„Zrovna mi to teče po nohou,“ pohlédl si na kalhoty. Já si zakázal se tam podívat. „Je mi to jedno.
Jde to naprosto mimo mě. Nemám s tím nic společného. Nehodlám, nechci a nemám sílu tím zabíjet byť
jen vteřinu toho, co by se při troše dobré vůle dalo
nazvat životem. Já už totiž nežiji. Jen jsem si to odmítal připustit.“
Nastalé ticho jako by bylo tečkou za tím vším. Vyzařovala z něj konečnost. Bylo řečeno vše, představení skončilo, příběh vyvrcholil. Nechtělo se mi tomu
věřit. Takhle? Stojíme tu oba naproti sobě, mezi námi
leží jeho knihy. A co dál? Mám se rozloučit a odejít?

Nevypadá na to, že by to očekával. Odejde on? Nevypadal ani, že by se k něčemu, k čemukoliv, chystal.
Pak najednou promluvil. Až jsem se jeho hlasu
lekl.
„Poslední energii jsem spotřeboval k tomu, abych
si ujasnil, že už vlastně nic nemá smysl. Její děti najít
nelze, je to nesmysl. Seru na ně. Honza je buď mrtvý
a byl mrtvý od začátku, tudíž ho nemá smysl hledat,
nebo už je dospělý, samostatný a nebude mě potřebovat. Cítím to jako osvobození. Nikdy by mě nenapadlo, že rozhodnutí může mít takovou sílu.“
Ukázal na knihy mezi námi.
„Ty knihy… Rád bych, abyste si je vzal. Je tam
všechno, i to, co jsem ve svém vyprávění opomenul
nebo zapomněl. Ucelený příběh, od začátku. Konec
třeba dopíšete vy.“
„Ale…“ chtěl jsem namítnout, ale neumožnil mi to.
„Můžete s tím dělat, co chcete. Vydat, zfilmovat,
jak je libo. Nebo to třeba hodit za mnou.“ Mile se
usmál. V lehkém náznaku ke mně vztáhl obě ruce.
„Byla to krásná noc. Děkuji, že jste mě vyslechl.“
Hodit za mnou? šrotovalo mi v hlavě. Co to…?
Než mi to došlo, udělal to.
Dvěma kroky přikročil k zábradlí a takřka ukázkovým švihem snožmo se přes něj přehoupl. Přiskočil
jsem k zábradlí, ale spatřil jsem už jen, jak se jeho
nohy srazily s vodní hladinou, jeho tělo bylo vtaženo
do vody a strženo pod trup lodi. Zmizel dříve, než
jsem si vůbec stihl uvědomit, co se vlastně stalo.
Hleděl jsem do pěnících vln dorážejících na trup
lodi několik minut. Nevím přesně. Vyrušil mě až blížící se tichý hovor. Otočil jsem se a spatřil knírkatého blonďáka, jak vystřiženého z východoněmeckého filmu ze sedmdesátých let, jak si, zaklesnuti ruku
v ruce, vede nádhernou Asiatku.
Sehnul jsem se pro knihy k palubě, zvedl je a vydal se do nitra lodi. Ke své kajutě.
Přemýšlel jsem, kde bych tady, pro všechny případy, sehnal alespoň trochu mouky.

Honza Vojtíšek (* 1978) se narodil v severomoravské Orlové, již přes dvacet
let však žije v Jižních Čechách. Milovník papírových knih, horroru, asijské ženské
krásy, kozaček, japonských kapel a dobrého jídla. Spoluorganizátor HorrorConu,
editor horrorových antologií. Vydal tři povídkové sbírky Z druhé strany (2013),
Útočiště (2014) a Sešívance (2018), do posledně jmenované každou z povídek
napsal společně s jiným autorem/autorkou z Česka, Slovenska a Polska. Povídkami přispěl do více než deseti antologií v Česku, Polsku a na Slovensku (Na hroby,
Poslední polibek, Zombie apokalypsa, Antologie českého hororu, 3. český thriller,
Gorefikacje, Słowiańskie koszmary, Ve špatný čas na špatném místě atd.) a několika časopisů (Howard, OkoLica Strachu, Kobka, Drabble na Niedzielę). Finalista
slovenské soutěže Cena Béla 2016. Podle jeho scénářů vzniklo osm horrorových
komiksů. Tři jeho povídky byly zfilmovány.
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Každý den,
od půlnoci
do rána.
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