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Několik slov úvodem…

Často je možné zaslechnout nebo narazit na  stesky o  tom, že český 

horror neexistuje, že není dobrý nebo že ho Češi a  Češky neumí. V  zá-

plavě převážně anglo-americké horrorové produkce je strašně jednoduché 

a snadné si něco takového myslet. O něco těžší a náročnější už je se pře-

svědčit, že tomu tak zdaleka není.

Problém totiž netkví ani tak v tom, že by český horror neexistoval, byl 

špatný nebo ho zdejší autoři a autorky neuměli. Problém spočívá v tom, že 

těmto autorům a autorkám není poskytováno moc prostoru a místa a dá-

vána šance, aby mohli ukázat a přesvědčit, že český horror nejen, že exis-

tuje, ale že ho umíme, a že se mezi ním dají najít povedené kousky. A nemu-

síme sahat jen ke starým autorům.

A tak jsme se rozhodli místo toho jednoduchého a nenáročného skuhrání 

a žehrání na stav českého literárního horroru mu/jim tu šanci dát a přiložit 

ruku ke zlepšení současného stavu.

Z těch českých autorek a autorů tak v naší antologii naleznete jak ty již 

běžně a dalo by se říci pravidelně publikující, tak i prakticky začínající, nebo 

o své místo na slunci čerstvě se hlásící.

Věříme, že výběr jak samotných autorů a autorek, tak i jejich povídek, zá-

pletek a námětů, je, když už nic jiného, tak alespoň pestrý a odhalující různé 

zaprášené pěšinky, zarostlé stezky a zatuchlá sklepení českého horroru.

Jako dobrý nápad nám přišlo kromě toho horroru českého představit 

i v našich končinách dosud prakticky neznámý horror polský. K němu však 

již pár slov osoba mnohem povolanější, než je kdokoliv z nás.

Honza Vojtíšek

12. 8. 2013
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Několik slov úvodem…  Obsah

Když jsem se posledně ponořil do  četby polských horrorů, pozastavil 

jsem se nad nezdary tohoto trhu v Polsku. Nechci se teď stavět do pozice 

specialisty a znalce polské hrůzné literatury, nevidím potřebu sypat ze sebe 

jména zapomenutých, naneštěstí, předválečných tvůrců. Ještě přijde čas, 

vzpomenout je. Snad až Grabiński v našich očích chytne ten lesk. Těší mě 

fakt, jak se to všechno pozvolna rozvíjí. Ještě před deseti lety, když jsem 

psal práci o Lovecraftovi, málokdo tohle jméno znal, dokonce můj promotér 

hovořil o „nedoceněném“ autorovi, padaly rovněž slova „antikvariátní spiso-

vatel“ a prací na toto téma bylo… tři. Dnes je známo, jak to je.

Přesto lze zaslechnout nářky na situaci na horrorovém trhu. Zbytečné. 

Samozřejmě, čte se dneska rychle a zběžně, ale zrovna strašidelná litera-

tura se má skvěle, pokud ne přímo výtečně. Před deseti lety bylo možné 

horrorovým autorem nazvat pouze Łukasze Orbitowského, nevýrazné kroky 

v  tomhle směru činili Tadeusz Oszubski, Dariusz Zientlak nebo Jerzy No-

wosad. Nadchly nás jednotlivé výtvory Andrzeje Sapkowského (Muzykanci) 

a Jacka Dukaje (Xavras Wyżryn). Vzpomenout je třeba i Czekając w ciem-

ności Pawła Siedlara. Šokem byla geniální sbírka Księga Jesiennych Demo-

nów Jarosława Grzędowicza. Nedlouho poté se objevili první pionýři (Dawid 

Kain a Kazimierz Kyrcz Jr v roce 2004, Robert Cichowlas roku 2006). I  já 

sám jsem také debutoval v roce 2005… Ale k věci. Vzpomínám si, že mě 

tehdy fascinovalo vyhledávání polského horroru, četl jsem každého nového 

autora. Dnes již všechno, co se děje, nezvládám stíhat. V  tento okamžik 

bych mohl vyjmenovat třicet jmen (většinou hodně mladých), která ochotně 

vytváří horrorovou literaturu v různých podobách a žánrech a publikují ji, ať 

už na internetu nebo v malých nakladatelstvích. A to je skvělé. Nesouhlasím 

s  tvrzením, které se občas objeví, že teď v podstatě každý kdo čte, ten 

píše. Myslím si, že právě tohle je klíč k úspěchu. Proto jsem vzpomenul Lo-

vecrafta. Jeho seznam vzájemně se podporující společnosti byl neobyčejně 

rozsáhlý, proč tedy máme naříkat na  to, že se horrorová scéna v Polsku 

stává stále silnější a početnější? Že vlastně taková je? Skvělé. Samozřejmě, 

že velká část těch titulů je průměrná a občas i slabá. Nechť se polský horror 

rozvíjí. Nechť rozkvétá tak, jako doposud, za pomocí povídek (z nichž se 
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tento žánr rodí, na což se nesmí zapomínat!) a vzájemně se podporujících 

skupinek. Jen čas prověří jeho sílu, čas odvrhne slabší, zničí méně deter-

minované (je lehké psát během studií, v tzv. mamahotelu, mnohem těžší již 

se zaměstnáním, dětmi a závazky). Zcela jistě také několik autorů přejde 

do mainstreamu (už tam šli Łukasz Orbitowski a Jakub Małecki).

Ale věřím, že přijde okamžik, a ne nijak vzdálený, kdy polský horror bude 

náležitě ceněn. Což přeji jak sobě, tak i Vám. Nijak neskrývám, že bych chtěl 

být v té řadě nesoucí onen prapor, ale uvidíme, zda vytrvám (přes všechny 

okolnosti, tak silná konkurence na trhu působí hodně motivačně jak na ak-

tivitu, tak na kvalitu práce). Otázkou také je, zda v  jistém okamžiku sám 

nesložím zbraně, když uznám, že jsou lepší než já – nač se dmout pýchou 

(již mívám takové momenty).

Ostatním horrorovým bratřím – ať už autorům nebo čtenářům: Osud pol-

ské horrorové literatury je v našich rukách a nikdy nebyl v tak dobré pozici 

jako teď. Držím palce, aby bylo ještě lépe.

Łukasz Radecki

7. 8. 2013
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Honza Vojtíšek

Šest párů úderů dutého zvonu, 

třináctým úderem srdce. 

Poklid se rozmělní ve shonu, 

všechno se změní prudce. 

Odbila třináctá hodina, 

začíná nezvyklý čas, 

hodina spadla jim do klína, 

než na den spoutá je zas. 

(Honza Vojtíšek)
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Damian Węgielek

Rodák z Nového Sączu (*1983) o sobě tvrdí, že 

je řemeslník, ne umělec. Považuje se za tvrdohlavého 

a egocentrického milovníka piva, starého rocku a zakouřených 

pajzlů. Nechává se opájet groteskami, gore, zombie, 

vnitřnostmi, Chandlerem a raným Kingem. Experimentuje 

s projevy psychózy a samozřejmě píše podivuhodné, 

strašidelné, mysteriózní a horrorové příběhy.

Několik povídek publikoval na žánrově spřízněných 

internetových stránkách (např. Horror Online). Sedmé číslo 

časopisu Grabarz Polski otisklo jeho povídku Umbwati, 

kterou si v českém překladu můžete přečíst v šestém čísle 

časopisu Howard.

Węgielkovy příběhy se vyznačují až škodolibým 

humorem. Situace, do nichž se jejich hrdinové dostávají, 

rozhodně nejsou příjemné, mrazí z nich, oscilují na hranici 

nechutnosti, ale právě proto, že se dějí hrdinům povídek 

a ne vám, se jim s radostí i zasmějete.

Pravděpodobně se tak stane i v případě nočního hlídače, 

neurvalce, hulváta, sexisty a egocentrika Alfreda z následující 

povídky.
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Příhoda Alfreda Świąchy

Slunce se chýlilo k západu, vrhalo poslední purpurové paprsky, které gro-

teskně prodlužovaly každý stín. Alfred Świącha šel rychle, a ztemnělá postava, 

vyrůstající z jeho těla, dělala kroky přivádějící na mysl noční můry o lidech s pa-

voučími končetinami. Nevěnoval tomu sebemenší pozornost, jeho mysl mu 

totiž plně zaměstnávaly zuřivosti a hněvu plné myšlenky, jak přežije další noční 

směnu. Práce to nebyla těžká, dokonce ani nebezpečná; za  to ale strašně 

nudná. A byť švagr, ředitel školy, měl pod rukou i internát, Świącha moc dobře 

věděl, že mu áčko neprojde beztrestně. Od  té doby, co vedení začalo ředi-

teli, zahlazujícímu podezření výtečnými likéry, nahlížet přes rameno, musel si 

„noční hlídač, pan Alfred” dávat pozor dokonce i na spaní v zaměstnání.

„Zkurvysyni,” vyprskl pod nos, když se blížil k ženě, tlačící kočárek.

Udivena na něj pohlédla. Podíval se do nebeských očí, v nichž bylo ka-

ždým úderem srdce méně blankytu a více pobouření a nechutně se na ni 

usmál. Pozvolna odvrátil hlavu a beze slova ji minul. Sjel pohledem po za-

oblených půlkách, vyhledal zapínání živůtku ukrytého pod tenkou blůzkou 

a znovu se zašklebil. Zapínání totiž bylo příliš široké, aby se dalo roztrhnout 

jedním pohybem.

„Píča,“ ulevil si polohlasně.

Rameny ženy otřáslo zachvění.

„Slyšíš!?“ křikl na ni. Cítil rozpínající se pýchu a mravenčení v podbřišku. 

„Slyšíš, píčo?!“

Mladá matka se neohlížela. S dlaněmi křečovitě sevřenými kolem madla 

kočárku přidala do kroku.

Świącha se otočil, odplivl si a pokračoval v chůzi. Cestou potkal už jen 

samé muže, omezil se tedy jen na pouhé mrmlání kleteb pod nosem. Jestliže 

urážení žen příjemně lechtalo jeho ego a neomylně vyvolávalo erekci, urážení 
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mužů ho nerajcovalo vůbec, a navíc to bylo nebezpečné. V náladě nejpodlejší 

z podlých se zastavil na okraji hřiště a pohlédl na „celý ten mongoloidní bordel“, 

jak obvykle označoval Speciální výchovně-vzdělávací centrum v Meškovicích.

Za třípatrovou budovou školy se rozprostíral obrovský trávník, hovorově 

označovaný za hřiště, na kterém si hrály postižené děti. Dnes vládl fotbal. 

Świącha se znechucenou grimasou sledoval chaotické okopávání zakon-

čené střelou do neviditelné branky, vyvolávající kakofonii podivných výkřiků 

radosti. Zkurvení mongoloidi, pomyslel si a vydal se ke druhé, nižší, budově, 

v níž sídlil internát.

U dveří narazil na Katarínu – nejmladší vychovatelku a dle jeho mínění 

„nejlepší prdelku“ celého pedagogického sboru Centra. Drobná blondýnka, 

něco přes dvacet let, se nevypočitatelného Świąchy bála a obvykle před 

ním prchala, ale dnes stála hrdě a pyšně hleděla, jak noční hlídač kráčí 

jejím směrem. Původcem Kataríniny odvahy byl ramenatý motorkář stojící 

s helmou v  levé ruce vedle ní a cenící zuby v úsměvu rezervovaném pro 

chlapy, kteří právě přivezli své dívky do práce. Náhle si všiml Katarínina po-

hledu a obrátil se. Świącha se okamžitě zahleděl do země; věděl, že buzny 

na motorkách mohou být nebezpečné. Mlčky pár minul a zaregistroval dív-

čin prudký výbuch smíchu. Ještě než otevřel dveře, hlasitě potáhl nosem. 

Nervózní smích utichl a noční hlídač se opět odporně zakřenil, uspokojen 

tím, že v „nejlepší prdelce“ stále vzbuzuje respekt.

Vstoupil do budovy a otevřel prosklenou vitrínu těsně u vchodu. Na  lej-

stru prolítl seznam prací, které noční směně přiřkl vedoucí internátu:

„vysypat odpadkové koše, na  toaletách v přízemí vyměnit spálené žá-

rovky, eventuálně opravit sekačku…“. Świącha ani nedočetl do konce. Pro-

klel vedoucího a zahodil seznam do rohu. Noční směna je od toho, aby hlí-

dala a ne na uklízení; ať to zítra udělá obstarožní dement Gienek, pomyslel 

si. Posadil se, natáhl nohy na stůl a propletl prsty za krkem.

„Kurva, co dělat do šesti?“ zeptal se špinavého okna kanceláře.

Z venčí doléhaly výkřiky, smích a pískot neúnavných dětí. U světla pod 

stropem zabzučel první letošní komár. Někdo spláchl na  toaletě v  pa-

tře. Świącha se v křesle opřel, přivřel oči a představil si Katarínu v kleče, 



– 13 –

Příhoda Alfreda Świąchy  Damian Węgielek 

s plnými ústy. Náhle okno napravo explodovalo. Něco vlétlo do kanceláře, 

noční hlídač překvapeně narazil do podlahy společně s křeslem. Ošoupaný 

míč se odrazil od jeho tváře a zakutálel se pod stůl.

Rychle vstal a setřepal z oblečení střepy. Do kanceláře vběhli dva chlapci.

„Kde je míč?“ zeptal se čtrnáctiletý Tomek.

„Dobrý den, se, kurva, snad říká nejdříve,“ sykl Świącha.

„Dobrý den. Kde je míč?“

„Jaký míč?“

„Noo…,“ zasekl se dvanáctiletý Ondrášek, majitel nebetyčně tlustých 

brýlí. „Ten míč, co sem vlítl oknem.“

„Vidíš tu nějaký míč, blbečku?“

„On nevidí skoro nic, sím,“ objasnil Tomek, couvaje ze dveří kanceláře 

před nočním hlídačem, který přešel do útoku. Ondrášek zůstal uvnitř.

„Slepý debil hraje fotbal?“ Świącha se naklonil nad chlapce, který krčil 

nos a brvy, jak se snažil pohlédnout muži do tváře.

„Protože my… my jsme přišli pro míč,“ řekl třesoucím se hlasem.

„Ven!“ zařval Świącha. Ondrášek zatáhl hlavu mezi ramena. „Vypadněte 

odsud, zasraní mongoloidi!“

„Pojďme!“ Tomek ho zatáhl za ruku a oba vyšli na chodbu. Když míjeli 

okno kanceláře, řekl: „Pan Gienek nám ho zítra dá.“

Jen přes mou mrtvolu, pomyslel si Świącha. Vytáhl míč zpod stolu, zaš-

mátral v zásuvce a vrazil do míče dlouhý šroubovák. Vzduch zasyčel, hlídač 

se spokojeně pousmál, a pak hodil splasklý vak do koše.

„Vy nejste normální,“ zaznělo z chodby.

Ve dveřích stála Katarína a hleděla na hlídače pohledem plným znechu-

cení a nenávisti.

Świącha měl na  jazyku vulgární směsku, neodvážil se ji však vyslovit, 

protože si nebyl jistý, zda se za stěnou neskrývá motorkář. Upřeně se zadí-

val dívce do rozkroku a pomalu si oblízl rty. To stačilo.

„Zvrhlík,“ odplivla si a odešla.

Zakrátko se rozezvučel zvonek, oznamující konec zábavy a návrat do in-

ternátu. Świącha seděl s  nohami na  stole a  přes okno kanceláře hleděl 
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na postižené děti, vracející se do  svých pokojů. S  výsměšným šklebem 

ve tváři se sytil kontrastem mezi jejich neduživostí a vlastní „dokonalostí“. 

Když průvod skončil, vyhrabal ve sklepě kousek dýhy, kterou zakryl rozbité 

okno; noci byly chladné a on neměl v úmyslu mrznout.

Před dvaadvacátou hodinou se Katarína vrátila z obchůzky a vypínači 

vedle kanceláře zhasla světla v patrech. Přes pootevřené dveře Świącha 

sledoval, jak se ostražitě blíží a pak rychle odchází do společenské míst-

nosti vedle schodiště do patra. Dva západy zámku v prázdné chodbě hlasitě 

zaskřípaly. Internát se uložil ke snu.

Noční hlídač snědl večeři, zalil si kávu. Okamžik, během přemýšlení, co 

dělat, aby neusnul, bubnoval prsty do stolu. Nakonec z nejbližší zásuvky 

vytáhl zmačkaný svazek eroťáků a za hlasitého srkání černého moku je za-

čal prohlížet. Tu a  tam pohlédl do  temné chodby, snil o  tom, že Katarína 

konečně podlehla a okouzlena jeho „mužností“, přišla do kanceláře za vše-

obecně známým účelem.

Blondýnka své dveře však neotevřela, káva byla dopita a  štos porno-

grafi ckých časopisů prohlédnut. Świącha při nich nepocítil ani nejmenší 

pocit vzrušení. Hleděl na obálku posledního magazínu a došel k názoru, že 

takovému tvrďákovi, jako je on, je potřeba něčeho více, než jen lechtivých 

obrázků. Náhle se usmál a poklepal prstem na inzerát v časopise. To je ono, 

napadlo jej. Přisunul si telefon a vytočil číslo.

„Vítej, poutníče,“ ozval se ve sluchátku hlas z pásku. „Věštkyně Wanda 

předpoví tvou budoucnost, uchrání tě před zlem a ukáže cestu ke štěstí. 

Okamžik posečkej, než se spojíš s Věštkyní Wandou.“

„Ježíš,“ sykl Świącha, když zaslechl nechutnou melodii.

„Halo, tady Věštkyně Wanda.“ Ženský hlas byl tichý a milý. „Na co se mě 

chceš zeptat?“

„Eee, chtěl jsem se… zeptat, kdy mi Kačka konečně dá?“

Věštkyně si odkašlala.

„Ano, vidím lásku, která na  tebe čeká. Ale abys ji získal, musíš změnit 

směr, kterým kráčíš.“

„Takže kdy, Wando?“
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„Ráda bych, abys mě oslovoval Věštkyně Wando,“ odsekla klidně, ale 

důrazně. „Chviličku. Počkej, obraz je nevýrazný. Ano, ano! Vidím lásku ještě 

letos.“

Świąchu napadlo, že zřejmě odhadl pravidla té hry.

„Pověz, prosím, Věštkyně Wando, co musím udělat, abych získal lásku 

Kataríny?“ zeptal se a rukou se snažil ztlumit výbuch smíchu.

„Musíš se otevřít kosmické energii. Tehdy se otevřeš i ostatním. Pomoci 

v tom ti mohou esoterické kurzy, které vedu v...“

„A bez otevírání se to nejde?“ přerušil ji.

„Ne. V  kouli vidím změny, které musíš podstoupit, abys byl šťastným 

a milovaným.“

„A nevidíš v té kouli, jak mi děláš dobře?“

„Prosím?“

„S kým si myslíš, že mluvíš?“ zařval. „Co ty mi tady budeš mlít o změ-

nách? Sama se, kurva, změň a pak tě namísto přes telefon někdo protáhne 

naživo!“

„Nepřeji...“

„Seru na to, co si nepřeješ, špinavá couro! Tyhle rozhovory jsou lepší, co? 

Ostře a rychle. Už jsi vlhká?“

„Zavěšuji.“

„Ani se neopovažuj!“ křikl a poprskal sluchátko. „To já volám tobě; jsem 

klient, platím a určuji. Budeš mi tu hekat, jak dlouho budu chtít. No! Začni.“

Na lince zavládlo ticho plné napětí. Nakonec věštkyně povzdechla.

„Dej mi alespoň jeden důvod, kvůli kterému bych měla hekat, Alfréde?“

„Protože jsem, kurva, dokonalým mrdálistou! Všechno mám perfektní 

a nic nemusím měnit. A ty jsi jistě jedna z těch, které rádi hekají, co?!“ Zlostí 

se až zadýchal. „Počkat, odkud znáš moje jméno?“

„Jsem věštkyně,“ zasmála se výsměšně. „Perfektní, říkáš? Dobře, 

výborně.“

„Ty piz...,“ začal Świącha, ale přerušil ho vysoký, silný hlas, recitující ne-

srozumitelné, temné zaklínadlo. Slova jakoby prosakovala přes ucho, roz-

plývala se po těle a začala vařit krev v žilách. Kůže se zkrabatila, jako by 
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byla polita vařící vodou. Odhodil sluchátko do vidlice. Vlna necitlivosti se 

přehnala od hlavy až k chodidlům a zmizela.

Zamrkal víčky a hluboce vydechl. Najednou si uvědomil, jak moc je vzru-

šený a než stačil na cokoliv pomyslet, již listoval erotickým časopisem.

Bezuzdné pózy na  fotografi ích konečně působily tak, jak měly. Świą-

cha slintal, dech mu sílil. Erupce se blížila závratným tempem. Už jen jedna 

strana, jedna fotografi e, jedna póza. V chodidlech ucítil mravenčení, pro-

hnul tělo jako luk ale najednou, místo exploze, ucítil, že mu něco spadlo 

na stehno. Bylo to horké a vlhké. Świącha nevěřícně nacpal dlaň za gumu 

slipů, pozvedl kus masa do výšky očí a skoro tím náhlým dojmem omdlel. 

V prstech držel vlastní penis. Oddělený.

Nebylo žádné bolesti, ani krve. Nějakým zázrakem byl penis oddělen 

od těla jako by s ním nikdy předtím nebyl srostlý. V oblasti podbřišku cítil 

noční hlídač pouze lehké hřání. Penis se náhle skrčil, jako by vyschnul, po-

praskal a obrátil se v prach.

Świącha zavřeštěl.

Dlaň před jeho tváří odpadla a pleskla s sebou o podlahu.

Prudce vstal. Ucítil podivnou lehkost, když mu obě ruce upadly v loktech.

„Lidi! Pomozte!“

S  tichým pufnutím, připomínajícím odkorkování lahve vína, ramena vy-

padla z lůžek.

„Ježíšimarja!“

Udělal krok ke dveřím. Levé chodidlo se rozsypalo v prach, sotva udr-

žel rovnováhu. Holeň upadla, Świącha narazil o podlahu nejprve kolenem 

a poté i tváří. Z nosu začala vytékat krev. Posunul se jednou, podruhé smě-

rem ke dveřím. Náhle se ohlédl za sebe a  z hrůzou spatřil vlastní bedra 

dvacet centimetrů od  trupu. Napřímil se. Krk křupl jako rozlomené kuřecí 

křidélko. Lebka se oddělila od zbytku dokonalého těla.

To je konec, pomyslela si Świąchova hlava a zavřela oči, ale konec vů-

bec nenastal. Otevřela víčka. V hloubi chodby zahlédla, jak Katarína rychle 

zamyká dveře od  společenské místnosti. Dva západy v prázdné chodbě 

hlasitě zavrzaly. Internát nerušeně snil svůj sen.
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*

Úsvit přicházel pomalu. Świąchova hlava celou noc střídavě přemýšlela 

o tom, co bude dále, pokoušela se probudit z noční můry, doufala v zázrak, 

nebo smrt. Ranní zvonění v ní explodovalo a zkřivilo tvář v bolestivé grimase. 

Chodba se rozezněla dupotem nohou chovanců, na záchodech zabouřila 

voda. Náhle se dveře kanceláře pomalu pootevřely a hlava zahlédla ladná 

lýtka a elegantní boty.

„Zbyl ten nejhloupější kousek,“ spokojeně konstatovala Katarína a v my-

šlenkách si poznamenala, že je na  tom zaklínadle ještě třeba zapracovat. 

Nuž, večerní poradenství Věštkyně Wandy se ukázaly být mnohem lukrativ-

nější, než celonoční vrtění kozami před internetovou kamerou. Navíc mohla 

Katarína praktikovat řemeslo, jemuž se ženy z její rodiny věnovaly od raného 

středověku.

Lebka žasla, ale nedokázala odpovědět. Najednou nohy věštkyně, či 

spíše čarodějnice, nahradil pár nohou v rifl ích.

„Bodlem,“ pobídla Katarína.

„Míč!“ zavřískl Ondrášek a vší silou nakopl Świąchovu hlavu špičkou te-

nisky. Lebka proletěla chodbou a plácla s sebou o stěnu. Oční bulvy explo-

dovaly, fontána krve a plazmy se rozstříkla po obložení.

„Ušel vzduch,“ znalecky prohlásil Ondrášek a prstem si upravil tlusté brýle.
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Otomar Dvořák

Na fádní a nudný život si Otomar Dvořák (*1951) 

zcela jistě stěžovat nemůže. Poté, co na FAMU vystudoval 

dramaturgii a scénáristiku, vystřídal mnoho různých profesí, 

od uklízeče ve škole, přes dělníka v továrně až po vedoucího 

kulturního domu. Spoustu času, soukromého i pracovního, 

strávil v divadle (např. Semafor) jako herec, dramaturg a autor. 

S Michalem Kocábem natočil ilegální videoklip Snaživec 

a celovečerní fi lm Pražákům, těm je hej. Jako jednookého 

ruského generála popíjejícího vodku ho můžete zahlédnout 

v Tankovém praporu, vidět jste jej mohli v několika dílech 

publicistického seriálu Záhady a mystéria, na jejichž tvorbě 

se podílel. V komedii Horor, aneb Četba na dobrou noc děsil 

Jiřího Wimmera, s nímž scénář napsal pro ostravskou televizi. 

V roce 1993 se stal spoluautorem zřejmě jednoho z prvních 

českých muzikálů Frankenštein. Napsal několik divadelních 

her, televizních scénářů a písňových textů. Kromě toho 

pracoval jako novinář v regionálních denících a mnohých 

časopisech. Osudové se pro něj stalo setkání s redakcí dnes 

již zaniklého časopisu Fantastická fakta, díky němuž se široce 

rozvinul jeho zájem o záhadologii.

V té době začal také psát a vydávat knihy. Takřka 

bestsellerem se stala až monumentální kniha Utajené dějiny 

Čech, podporující a rozvíjející hypotézu, že dějiny jsou vlastně 

magickou válkou o informační kód podsvětí. Spolupracoval 

na ní společně s Alešem Česalem a Vladimírem Mátlem. 

Kniha byla přijata se zájmem a dočkala se několika vydání. 
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Do dnešního dne má na kontě několik desítek knih nejen 

z oblasti záhadologie a literatury faktu, ale i historické (Císař 

alchymistů, 2005), fantasy (Oči baziliška, 2006, Kouzelný 

meč Abaddon, 2010), sci-fi  (Bod návratu, 2008) romány 

a příběhy nebo tématicky zaměřené cestopisy (Ohře – měsíční 

řeka, 2005 či Kamenné otazníky české historie, 2010). Pod 

pseudonymem Paul O. Courtier se dvakrát vydal do světa 

Conana (Conan a dědictví Atlantidy, 2001 a Conan a tajemství 

mořských ďáblů, 2002) a publikoval několik westernů. 

Několikrát zabrousil i do horrorového žánru. Jeho horrorové 

povídky najdete v antologiích 2004: Český horor (2003) 

a 1. antologie českého hororu (2011) nebo ve sbírce povídek 

Vzpoura mrtvých (2009).

V současnosti působí jako spisovatel na volné noze, často 

je zván na různé besedy a přednášky do knihoven, regionálních 

sdružení, muzeí a na mnohé cony. Občas působí jako průvodce 

při speciálních výletech po různých zajímavých místech.

Ve svých příbězích mnohdy využívá své záhadologické 

znalosti, čímž jim implantuje veskrze fantastickou auru 

a atmosféru. Nejinak tomu je i v našem temném příběhu 

léčitele, který přijde na samotu u lesa vyléčit chlapce 

z prožitého traumatu.
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Prokletý lovec

I.

Muž vystoupil z mlází a pátravě se zadíval přes úzkou, dlouhou louku, 

která se jako šedožlutá jizva zatínala do temné hřívy lesů. V mlze podzim-

ního večera rozeznával pod protějším svahem obrysy jakési budovy. Masivní 

stavba hájovny svými začernalými trámy roubeného patra a vyboulenými 

stěnami kamenného přízemku připomínala tak trochu pevnost, připravenou 

na nenadálý útok z obkličujícího ji hvozdu; vznášela se však nad ní atmo-

sféra smutku, chátrání a smrti. Po oprýskaném boku zdi se šířila skvrna 

vzlínající vlhkosti, pokrytá černými tečkami plísně.

Muž se zdál být v rozpacích nad bezútěšností scenérie, dokonce udělal 

pohyb, jako by se chtěl otočit a odejít. Vzápětí sebou škubl a srdce mu 

prudčeji zabušilo. Z mezery mezi žloutnoucím listím na něj upřeně zíraly 

strnulé oči. Bezděky o krok couvl a zachvěl se. Zhluboka se nadechl a kře-

čovitě zaťal pěsti.

Tušil, komu patří ty oči, kdo se to skrývá v tajemné hlubině houštiny. Také 

on dobře znal vlhké podsvětí lesa, protínané labyrintem králičích tunýlků, kde 

bělavá vlákna podhoubí omotávají kostřičky ptáků a prázdné hlemýždí ulity. 

Doposud jako by cítil v  chřípí podivně vzrušující nasládlý pach tlení a  roz-

kladu… Jsem to já, uvědomil si náhle s bolestnou slastí, já ve svých pěti letech, 

já, který se bázlivě dívá z bezpečí temných úkrytů na podivný a nepřátelský 

svět… Pořád se potkávám… Mám pro sebe slabost… ale měl bych se už 

jednou provždy zbavit toho pětiletého chlapce v sobě… vylézt z houštiny…

„Hledáte někoho?“

Otázka ho vytrhla z omámení, zvedl hlavu a spatřil, jak se k němu svahem 

od domu blíží mladá a snad i kdysi hezká žena. Působila však zanedbaným 
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dojmem; temné kruhy pod očima a podivně opuchlé, bledé tváře svědčily 

o prodělané chorobě nebo velkém psychickém vypětí.

Usmál se a zdvořile smekl klobouk: „Dobrý večer… Vy budete zřejmě 

paní Volfová, že?“

Nejistě přikývla.

„Odepsala jste na můj inzerát. Značka Léčitel…“

„Tak to jste vy,“ vydechla úlevou a rty jí zkřivil náznak úsměvu. „Předsta-

vovala jsem si vás trochu jinak. Vidím, že s mým synkem jste se už sezná-

mili… Jiříku! Vylez! Neboj se, pán je hodný. Přišel nám pomoct.“

Křoví se zavlnilo, jak se někdo s praskotem prodíral okrajem lesa.

Pokrčila rameny. „Objeví se doma, až dostane hlad. Tak pojďte.“ Zamířila 

k osamělé budově a příchozí ji následoval.

V brance polorozpadlého plotu se však váhavě zastavil a upřel tázavý 

pohled ke dvěma psím boudám.

Pochopila. „Už tu nejsou,“ řekla. „Samozřejmě, že bych se s nimi cítila 

jistější, ale musela jsem je dát pryč, když se jich Jiřík začal bát… po té ne-

šťastné události…“ Zadívala se na muže s jakousi úpěnlivostí. „Doufám, že 

dokážete to, co nesvedli lékaři…“

II.

V jídelně vládl chlad a šero; ani slabá žárovka pod žlutým plátěným stínít-

kem vroubeným třásněmi nedokázala vyhnat zvláštní, hustou a jakoby lep-

kavou tmu z koutů. Jelení paroží, zdobící stěny, vrhalo změť strašidelných 

stínů. Čpělo to tam zatuchlinou a naftalínem. Jenom cinkot příborů rušil 

stísněné ticho.

Žena občas úkosem vzhlédla od svého talíře k  léčiteli a všimla si, jak 

zkoumavě pozoruje chlapce, který zamračeně a  vztekle bodal vidličkou 

do kousku masa. Jako by někoho zabíjel…

„Jiříku!“ okřikla ho. „Jez pořádně!“

Polekaně se přikrčil a rychle vstrčil nabodnutý kousek do úst. Vzápětí se 

zakuckal, upustil vidličku a ta s hlasitým třesknutím dopadla na okraj talíře…
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To nebyl úlek z matčina zvýšeného hlasu, ale z  něčeho, co přichází 

zvenčí… Ozvalo se zaškrábání na dveře, nepříjemně ostrý skřípot drápů, 

smekajících se po dřevě.

Léčitel se překvapeně zaposlouchal. Ne, nemýlil se. Po  chvilce se to 

ozvalo znovu. A teď mu dokonce připadlo, že zaslechl tiché zakňučení psa, 

který se marně pokouší dostat do jídelny. Pohledy muže a chlapce se střetly. 

V chlapcových očích byl nekonečný, ochromující děs.

Zaskřípěla odstrčená židle, dvěma kroky byl léčitel u dveří a prudce 

je otevřel dokořán. Strnule zíral na  prázdný, tak zoufale prázdný dvo-

rek se dvěma trouchnivějícími psími boudami. Dole v údolí se válela bě-

lavá mlha, stoupala z mokřin kolem potoka, připomínala zástup duchů 

tančících mezi větvemi staletých smrků. Každou minutou bylo temněji 

a temněji…

„Stalo se něco?“ ozvala se žena znepokojeně.

„Ne… jenom se mi zdálo… že je tu trochu dusno…“

III.

Večer pokročil do noci; léčitel se choulil v křesle, ztracený sám v sobě. 

Obalovala ho hudba, táhlé mollové vlnění, znějící jako struny lesa, jimiž se 

prohání nostalgický podzimní vítr… Zřejmě to rádio pustila, aby něčím zapl-

nila takřka hmatatelné ticho osamělé hájovny. Záhořko, uvědomil si, jmenuje 

se to tu Záhořko… Přiléhavý název!

Bylo až směšné, jak se paní domu snažila navodit intimní atmosféru. Ob-

lékla si na  to koketní župánek, naznačující cosi slibného pod průsvitnými 

krajkami, na stolku zapálila svíčku a nalila červené víno do starožitných, zla-

tem zdobených sklenek.

„Vy mě neposloucháte,“ řekla najednou vyčítavým tónem.

Omluvně se usmál. „Promiňte. Zamyslel jsem se nad vaším synkem… Je 

velice zvláštní.“

„Jsem z něj už dočista zoufalá,“ povzdechla a na  jeden ráz vyprázdnila 

svou sklenku. Rychle si znovu dolila. „Psychiatr nám tvrdí, že je to emoční 
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šok… že bychom se měli přestěhovat jinam… do města… změnit prostředí… 

jenže já…“ Znovu vypila na ex sklenku a zase si dolila. Bledé tváře jí zrůžo-

věly. „Nedokážu odejít! Jako by mě tu něco drželo… Říkají, že jsem blázen… 

Myslíte, že jsem blázen?“

S podivným úsměvem zavrtěl hlavou. „Co se vlastně stalo?“ zeptal se 

po chvíli rozpačitého ticha. „Povězte mi to. Musím o chlapci vědět všechno…“

„Můj muž se před rokem zastřelil,“ řekla bezbarvým hlasem, „ani nevím, 

jestli to byla nešťastná náhoda nebo sebevražda… ale chlapec toho byl 

svědkem… Z šoku ztratil řeč a od té doby nepromluvil…“

„Buďte bez obav,“ pousmál se léčitel, „mám s tím zkušenosti. Rozumím 

probouzející se duši malých chlapců, moc dobře jí rozumím… Dovedu se 

do ní převtělit…“ Najednou zmlkl.

I ona si uvědomila, že se něco změnilo. Vlastně nic zvláštního; to jenom 

skončil úlevný příliv hudby a nahradil ho sametový hlas moderátora, čtou-

cího noční zprávy: „Policie intenzivně pátrá po nebezpečném pedofi lním 

vrahovi, jehož obětí se stal pětiletý chlapec. Rozčtvrcené tělo nalezl houbař 

v lesní rokli poblíž…“

Léčitel se chvatně natáhl přes roh stolu a zmáčkl tlačítko vypínače. „Ne-

rad takové věci poslouchám. Deprimuje mě to.“

IV.

Asi hodinu po půlnoci přišel záchvat; chlapec se divoce zmítal na lůžku, 

bojoval s peřinou, sténal a kroutil se jako suchý list. Zpod zavřených víček 

mu tekly slzy.

Žena nad ním bezradně stála. „Jiříku,“ vzlykla, „probuď se… máš zlé 

sny… probuď se…“

„Nechte ho!“ sykl léčitel tak ostře, až polekaně couvla.

Přistoupil k trpícímu chlapci, sklonil se nad ním, stáhl z něj peřinu a roze-

pnul mu propocený kabátek pyžama. Pomalu, zamyšleně jel prsty po jeho 

hubeném hrudníčku. Cítil, jak mu ruka začíná žhnout, prudké záškuby stou-

paly loktem a ramenem vzhůru… až k srdci… Zaplavila ho úzkost. Děsivá 
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a bezbřehá úzkost. Ten pocit léčitel moc dobře znal. Začal trhaně dýchat 

a na čele mu vyrazily krůpěje potu. Zaťal zuby. Ne, ještě ne…

Pomalu svíral ruku v pěst a za každým prstem táhl neviditelné vlákno 

z hlubin chlapcova těla. Prudce škubl a  jediným rázem přetrhl to magické 

pouto. V poslední chvíli, ano, tentokrát opravdu v poslední chvíli! Vyčerpaně 

se zhroutil na okraj lůžka.

Chlapec zhluboka vydechl a napětí v  jeho svalech povolilo. Stočil se 

do klubíčka a upadl do hlubokého spánku.

„Jste úžasný,“ řekla žena, „začínám věřit, že ho uzdravíte. Vy určitě!“

Nevnímal ji. Nebyl dosud schopen vnímat, svět se s ním točil a houpal. 

Z vířivé, tepající mlhy se před ním vynořoval jakýsi předmět…

Kniha!

Rozevřená kniha na nočním stolku. Zaujala ho velká, barevná ilustrace. 

Přes celou dvoustranu se tam řítil zástup podivných příšer. Ve změti těl ro-

zeznával hubené psy s vystouplými žebry, jimž z vyceněných tesáků odka-

pávala krev. A také skákající kočky s ženskými tvářemi a zeleně planoucíma 

očima. Koulely se tam zpola lidské postavy s nechutně rozpraskanou hně-

dou kůží, porostlou mechem a  lišejníkem, jakési oživlé pařezy a shnilé vý-

vraty, které před sebe natahovaly dlouhé sukovité ruce s drápovitými prsty… 

A všechna tahle zlověstná stvoření se valila v  jediném obrovském klubku, 

hnána neúprosným vichrem, řítila se jako bouře nočním lesem – a v  jejich 

čele pádil na černém koni vysoký lovec v mysliveckém klobouku. Dlouhý 

zelený plášť za ním divoce vlál, ve vyzáblých prstech třímal kostěný lovecký 

roh, zdobený vyřezávanými reliéfy lebek. Dul do svého nástroje, ačkoliv ne-

měl ústa, ba ani tvář, jen jakýsi mlhavý ovál mezi kloboukem a ohrnutým 

límcem, z něhož však jako dva žhoucí uhlíky svítily rudé oči…

„Dostal ji vloni od  otce, k pátým narozeninám,“ řekla žena s  kyselým 

úšklebkem. „Prý jsou to lidové pověsti ze zdejšího kraje. Snažím se tu knížku 

před Jiříkem schovávat, ale marně… vždycky ji objeví… Divíte se jeho snům, 

když si tohle prohlíží před spaním?“

Neodpověděl. Chvatně uchopil knihu, natočil stránku ke světlu lampy 

a polohlasně si mumlal text, vytištěný v rohu obrázku: „Divoká honba jest 
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zástupem krvelačných přízraků, valících se za bouřlivých nocí lesem. Bývá 

vedena Prokletým lovcem. Říká se, že člověk, jenž by se v takový čas ob-

meškal v lese, málokdy unikne bez úhony…“

„Nechte toho, nebo se taky začnu bát,“ přerušila ho žena a naklonila se 

nad ním. Uvolněný pramen vlasů jí sklouzl přes nahé rameno. Ucítil její dech, 

páchnoucí vínem. Jemně, ale nekompromisně mu knihu vzala z rukou. Ne-

zmohl se na protest, zůstal otupěle, omámeně sedět. Snaží se tu knížku 

přede mnou schovávat, blesklo mu hlavou, ale vždycky ji znovu objevím… 

vždycky…

„Jsem tu tak sama,“ zašeptala a usedla na pelest těsně vedle něj. Kole-

nem se jakoby mimoděk dotkla jeho nohy. „Celé noci sama… a teď, když 

nemám psy, často ležím v posteli a s hrůzou poslouchám, jestli se na zá-

praží neozvou mužské kroky… Ale vy se celý chvějete! Já vím, léčení vás 

vyčerpalo. Pojďte vedle do pokoje. Máme tam tu načatou láhev…“ Něžně 

ho konečky prstů pohladila po tváři.

Vyskočil jak vymrštěný pružinou a hystericky zaječel: „Nesahej na mě!“

Vytřeštila oči a jenom naprázdno polkla.

Chlapec zavrněl ze spánku. Ten zvuk jako by léčitele vzpamatoval. Ro-

zechvěle vytáhl z kapsy zmuchlaný kapesník a osušil si čelo lesknoucí se 

potem.

„Zranil jste se?“

Překvapeně se zadíval na začernalou skvrnu na svém kapesníku. Ano, 

krev. Zaschlá krev! Zmateně ho napěchoval zpátky do kapsy.

„To asi v  lese… o nějaký trn… už jsem na to zapomněl… Promiňte, že 

jsem na vás tak křičel. Chápejte, dotek ženy ruší mou léčitelskou sílu… Pů-

jdu se ještě trochu projít, svítí měsíc…“

„Nechám vám odestláno v podkroví.“

V.

Les mokře dýchal. Hluboko pod jeho kořeny se něco vařilo a pára se 

drala ven všemi póry země.



– 26 –

Třináctá hodina

„Tady,“ mumlal si léčitel potichu, „tady je to…“

Díval se na stíny kolem sebe, ale nenacházel v nich tvar ani smysl. Ně-

jaký naléhavý pocit mu unikal a vzpíral se slovům. A přesto se mu srdce 

silně rozbušilo, když se najednou až po kolena zabořil do šustících závějí 

suchého listí.

Hluboký dolík byl obklopen prastarými buky s  ocelově šedou kůrou, 

skláněly se nad ním a jejich propletené větve tvořily živou klenbu. Tady zů-

stává po celý den vlhký stín, věčné šero… Doupě noci! Už jednou jsem tu 

byl… Jako chlapec… Při prolézání houštin jsem se náhle propadl do skryté 

rokle a vzápětí pocítil mrazivou ruku strachu na své šíji. Za mými zády stála 

Smrt! Neodvážil jsem se ohlédnout. Odvážil bych se dnes?

Udělal pár nejistých kroků a uvědomil si, že celá rokle je rozrytá, jako by 

tu řádilo stádo divokých vepřů. Poněkud nepatřičně se na jejím dně vyjímaly 

mokvavé temné skvrny, označující místa, kde nastlané listí potřísnila jakási 

hustá kapalina.

Zvedl se mu žaludek a hrdlo měl najednou tak vyprahlé, že nebyl scho-

pen polknout ani vlastní slinu… Zranili mě, uvědomil si, unesli mě a právě 

tady mě zranili, není to ještě ani týden, do mého bezmocného těla se zaťaly 

desítky drápů a tesáků, krev ze mě prchala a spolu s ní život… Už ani nevím, 

jak jsem se jmenoval, ale nebylo mi víc než pět let… Mám v sobě nejednoho 

zraněného chlapce… Musím je všechny dostat ven z té houštiny…

Zachvěl se pod náhlým závanem mrazivého chladu. To zadul vítr a skří-

pavě rozkomíhal větve nad roklí. Jeho poryvy přinesly vzdálené zatroubení 

loveckého rohu. Když se muž pozorněji zaposlouchal, měl dojem, že roze-

znává rychlý tep pádících kopyt a šelestivé doteky měkkých tlap, že na kří-

dlech větru se sem rychle blíží štěkot, vytí a kvílení smečky, která právě 

zvětřila další čerstvou stopu…

VI.

Sevřel chlapce v náručí: cítil jeho neklidný dech, jeho sny plné tísně a úz-

kosti. Nesl ho opatrně napříč jídelnou, nočním tichem, odměřovaným jen 
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jednotvárným tikotem starých pendlovek. Po špičkách obešel ženu, spící 

s hlavou na stole. Rozhozené vlasy jí plavaly v rozlitém víně jako by se nořily 

do kaluže krve a v prstech dosud pevně svírala prázdnou láhev. Minul ji 

a vyšel se svým křehkým břemenem do noci.

Věděl, co musí udělat, bál se toho a současně po té chvíli nesmírně toužil. 

Chvěl se nedočkavostí. Ano, bude k  tomu potřebovat všechnu svou sílu 

a všechnu odvahu…

Les teskně hučel ve větru. Noc už se chýlila k ránu, ale nikde ani náznak 

svítání. Temná mračna stála nad východním obzorem jako neprostupná 

hradba a znělo z nich hluboké, nevrlé pobroukávání. Občasný zášleh blýs-

kavice ozářil mrtvolným svitem zástupy neklidně šeptajících stromů.

Léčitel položil chlapce do  měkkých vln navátého listí blízko vstupu 

do rokle. Dlouho nad ním bez hnutí stál a snažil se zaslechnout víc, než jen 

divoké bušení vlastního srdce. Zachráním ho, opakoval si v duchu, zachrá-

ním ho a zachráním sebe… Několikrát sevřel a roztáhl prsty. V kloubech mu 

nepříjemně zapraskalo.

Chlapec náhle otevřel oči a upřeně se na něj zadíval. Muž strnul. Pak 

postřehl v chlapcově pohledu úlek a strach a povzbudivě se na něj usmál.

„Neboj se, chlapče. Uděláme spolu mocné kouzlo. Rozumím ti, vím, co 

chceš říct. Bojíš se Prokletého lovce? Zahlédl jsi ho tenkrát, když tvůj otec…“

Chlapec sebou prudce pohnul.

„Já vím… Prokletý lovec se zmocnil tvého otce. Uštval ho se svojí di-

vokou smečkou… A ty ho teď často vídáš, jak běží lesem s krvavými psy 

a úlisnými kočkami… Ale my ho zachráníme, věř mi, vyrveme jeho duši ze 

středu pekelné smečky, až se poženou kolem nás!“

Chlapcovy oči se rozšířily hrůzou a brada se mu začala chvět. Rychle 

se posadil a úzkostlivě se rozhlédl po husté hradbě šumících stromů. Pak 

udělal pohyb, jako by chtěl vyskočit a dát se na útěk.

Léčitelova ruka ho pevně sevřela a srazila ho zpátky do suchého listí. 

„Nemůžeš utíkat. Před Prokletým lovcem neutečeš. Jen klid, chlapče, klid… 

Společně to dokážeme. Musíme to dokázat. Podívej, dělám kolem nás kou-

zelný kruh. Přes tuhle čáru se žádný démon neodváží přejít.“
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Nebyl si jist, jestli jeho lest vyzněla dost přesvědčivě; každopádně chla-

pec se vzdal dalšího odporu, a to bylo důležité.

Nebe rozťal klikatý blesk a dunivý rachot se v  táhlé ozvěně převaloval 

všemi temnými doupaty lesa.

„Slyšíš?“ zašeptal léčitel vzrušeně, „slyšíš? Už o nás vědí. Blíží se…“

Chlapcovy oči se nepřirozeně zvětšovaly. Vytřeštěné a obrovské připo-

mínaly dvě studny plné bezedné hrůzy, dvojici zrcadel, v nichž se odráží 

brány pekla…

Blíží se!

Cosi se pohnulo na tváři světa. Les se rozechvěl, zemí se šířil hluboký 

rytmus, tepot kopyt a svist máchajících křídel. Vzduch zhoustl blátem, víří-

cím listím a vodní tříští, obloha ztmavla obrovskými hřbety prchajících zvířat.

A pak nastal podivný okamžik zmrazeného ticha. Léčitel ucítil za svými 

zády neklidné přešlapování černého koně, ovanul ho hnilobný pach toho 

prastarého hřebce. Bylo nepochybné, že Prokletý lovec zastavil své jízdní 

zvíře nad osudnou roklí a s cynickým úšklebkem v mlhavém prázdnu, které 

má místo tváře, se dívá přes mužovo rameno na chlapce.

Léčitel každou žilkou a každým rozjitřeným nervem svého těla vnímal, jak 

přízrak pomalu zdvíhá kostěný roh k neviditelným rtům.

Zadržel dech a zaťal zuby v očekávání smrtonosného zatroubení.

Neodvážil se ohlédnout, ani teď se ještě neodvážil. Najednou se ho 

zmocnila beznaděj, dolehla na něj veškerá marnost zápasu… Nejsem ještě 

dost silný, abych se mu postavil… ještě pořád ne! Už dvakrát jsem prohrál 

tenhle souboj, už dvakrát… Byl jsem umírajícím chlapcem… Ale byl jsem 

také vzteklým psem s krvavými zuby… Byl jsem příšerou i její obětí… Ach, 

bože nebo ďáble, který z vás mi přinese vykoupení?!

Díval se do zrcadla chlapcových očí, tam všechno viděl, aniž by se musel 

ohlížet.

Tam, z hloubky chlapcových očí se řítila celá ta zběsilá smečka, která je 

doštvala až sem, až k Rokli prvotní hrůzy, k rokli, o níž vyprávějí dávné mýty 

z počátků lidstva a nazývají ji Branou podsvětí… Tam v hloubi chlapcových 

očí spatřil, jak děsivé kočky s planoucíma očima trhají svými drápy na kusy 
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jakési bezmocné mužské tělo v lesnické uniformě, ty zlé a potměšilé kočky 

s ženskými hlavami, jejichž rysy jako by mu byly čímsi povědomé… A najed-

nou si léčitel uvědomil, že všichni kočičí démoni mají v chlapcových očích 

opilecky opuchlou matčinu tvář, opakovanou v desítkách menších i větších 

podob, jako by se odrážela v tříšti rozbitých zrcadel…

Chlapcova ústa se začala otvírat k Velkému výkřiku.

K výkřiku, jenž nelze snést.

Muž to nevydržel.

Ani tentokrát to nevydržel. Ale pochopil. A přijal svůj úděl, smířil se s ním 

v zoufalém odhodlání…

Prudce odstrčil chlapce stranou do závějí suchého listí, dlaněmi si ucpal 

uši, vymrštil se z rokle a rozběhl se běsnící nocí. Les mu podrážel nohy vy-

stouplými kořeny, chňapal po něm bezpočtem pichlavých větví a zákeřných 

trnů, všude kolem to skučelo a  vylo, ječelo a  chechtalo se. Démoni mu 

osahávali oči, uši, srdce a pohlaví, škubali mu z mozku myšlenky, trhali je 

na kousky a rozhazovali je po lese spolu s podzimním listím. A nade vším 

stoupal hromový hlas loveckého rohu. Bylo to troubení Posledního soudu – 

a tento mocný zvuk byl stvořen z chlapcova hlasu!

 

VII.

Žena polekaně vyjekla, když se dveře hájovny s  třesknutím rozlétly. 

Na  prahu se potácel potrhaný, promáčený muž s  nepříčetným výrazem. 

Za jeho zády plálo nebe modravými zášlehy a vrhalo jeho dlouhý stín napříč 

jídelnou.

„Kde jste nechal moje dítě?“

„U jeho otce,“ řekl mrazivě a pokročil k ní.

Zmocnil se jí strach. Vstala, zakopla o židli, zapotácela se. Celý svět se 

s ní houpal a v hlavě jí hučel omamný příliv vína. Zamrkala, snažila se roze-

hnat mlhu před očima.

„Jak… kde… jeho otec je přece…“

„Je mrtvý, zabila jsi ho.“



– 30 –

Třináctá hodina

„Cože?! Já…? Jak vás mohla napadnout taková… taková nesmyslná…“

Couvala před ním až ke zdi s rozvěšenými trofejemi.

Neúprosně se blížil. Pomalu, jako by byl v  transu. Vichřice se zatočila 

jídelnou, záclony počaly divoce vlát, ozval se třesk padajícího nádobí.

„Zabila jsi svého muže… Ten chlapec to tuší… A jeho duše je proto po-

stižena kletbou…“

Rozlehlo se vytí desítek psích hrdel, spousty drápů škrabaly po střeše 

i stěnách, okna se rozdrnčela.

„Ne! Ne!! Ne!!!“ zaječela žena, zašmátrala rukou po stěně jako tonoucí, 

snažící se zachytit posledního spásného trámu. Pod prsty ucítila studený 

kov loveckého tesáku. Strhla zbraň ze zdi a bodla toho muže před sebou 

do břicha. Se zavřenýma očima. Jednou, dvakrát, třikrát… Cítila, jak se jí 

na ruku vyřinula teplá krev. Jako rozlité víno…

Na zápraží zaduněla kopyta, zařičel kůň.

V tu chvíli všechno ztichlo, jako by nebe i země zatajily dech. 

„Vyléčím tvého syna,“ zasyčel teď mužův hlas přímo nad její hlavou, „vy-

léčím ho, jak jsem slíbil. Já slovo dodržím.“

Ucítila sevření pevných, kostnatých prstů na svém hrdle. Chtěla ještě 

něco říct, chtěla vykřiknout, ale hlas v ní zemřel spolu s posledním výdechem.

A pak se vše propadlo do černého, zběsilého víru…

 

VIII.

Toho rána po bouřlivé noci, kdy hájovnu na Záhořku zapálil blesk a  ta 

vyhořela do základů (na spáleništi pak vyšetřovatelé objevili zuhelnatělá těla 

majitelky a nějakého muže, zřejmě jejího milence), právě toho rána zaslechli 

dřevorubci, jdoucí zpracovávat nahoru do kopců vyvrácené stromy, jakýsi 

vzlykot. Překvapeně se zastavili. Jeden z  nich rozhrnul houští a  na  dně 

skryté rokle spatřil v závějích suchého listí plačícího chlapce.

„Čípak jsi?“ houkl na něj. „Co tu děláš?“

„Já nevím,“ řekl chlapec.

„Odkud jsi sem přišel?“
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„Nevím…“

Dřevorubec ho zvedl do náruče a zabalil do svého vatovaného kabátu.

„Tak pojď. Jsi celej zkřehlej. Dáš si s námi chleba a teplý kafe.“
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Kazimierz Kyrcz Jr

Spisovatel, básník, recenzent, ale také důstojník 

Krakovské policie se narodil roku 1970 v Człopie. Od raného 

dětství však žije v Krakově. Lásku k literatuře v něm vzbudily 

ruské sci-fi  příběhy, díky nimž se dokonce naučil rusky a to 

tak dobře, že ruskou fi lologii vystudoval na Jagelonského 

Univerzitě. Během studií pak několik ruských povídek 

přeložil do polštiny. Jako baskytarista, skladatel a textař 

působil v gothic rockové skupině Lusthaus. Spoluredigoval 

fanzin Trans a organizoval sérii koncertů nazvanou Temná 

strana rocku.

Píše převážně horrory, nevyhýbá se však ani detektivním 

thrillerům a uchyluje se i k fraškám a humoreskám, které 

publikuje v satirickém časopise Twój Dobry Humor. 

V horrorové tvorbě často na jednotlivých povídkách 

a příbězích spolupracuje s jinými známými polskými autory, 

dokonce s většinou z těch, s nimiž se setkáte v této antologii. 

Tzv. duety jsou v Polsku totiž poměrně rozšířené. S Robertem 

Cichowlasem společně napsali romány Siedlisko (2009), 

Koszmar na miarę (2010), Efemeryda (2011), povídkovou 

sbírku Twarze szatana (2009) a povídku Pragnienie pro 

antologii 13 ran (2012). S Dawidem Kainem napsal 

povídkové sbírky Piknik w piekle (2004), Horrorarium (2006) 

a Chory, chorszy, trup (2011). Tři povídky napsal s Łukaszem 

Śmigielem, podle jedné z nich, Głowa do kochania, 

natočil Van Kassabian krátkometrážní fi lm. S Łukaszem 

Radeckým napsal dvě povídky pro Magazyn Fantastyczny 
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(10/2007 a 12/2008), tři pro antologie Księga strachu 

(2007), Pokój do Wynajęcia (2008), Białe szepty (2008) 

a společnou povídkovou knihu Lek na lęk (2011). 

Samostatně napsal na patnáct povídek publikovaných 

v různých časopisech, na internetu a několika antologiích: 

City 1 (2009), 15 blizn (2011), City 2 (2011), Halloween (2012), 

Dziedzictwo Manitou (2013), Po drugiej stronie (2013), Bizarro 

bazar (2013). V roce 2013 vydal román nazvaný Podwójna 

pętla. V češtině si můžete dvě jeho povídky přečíst ve třetím 

čísle časopisu Howard.

Kyrczova tvorba je většinou prodchnuta syrovým 

realizmem předměstského života velkých měst a pulzuje 

v ní fascinace skrytými mechanismy lidské psychiky. Často 

si libuje v absurdnu lidské existence, které dotahuje 

do makabrózně extrémních výšin. Nejednou jeho příběhy 

působí jakousi dvojjediností, jakoby daný příběh obsahoval 

příběhy dva, které na sebe na první pohled zdánlivě nijak 

nenavazují, nijak spolu nesouvisí. Ale druhý pohled poskytne 

více. Což je i případ našeho příběhu dívky, která má divného 

sběratelského koníčka, ještě divnější zvyky jak řešit problémy 

a nejpodivnější přístup k okolním lidem. Povídka byla 

původně otištěna v antologii Najlepsze Horrory A. D. 2012 

(2012).
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Rande natemno

Navzdory svému někdejšímu slibu, jsem si začala domlouvat schůzky 

přes internet. Při navazování nových známostí využívám výlučně kavárny. 

Opatrnosti, jak známo, není nikdy dost. Na svůj profi l ukládám fotky dívek, 

s nimiž mě spojuje pouze barva očí. Modrá. Většinou, když už dojde k se-

tkání, mí kandidáti nijak neprotestují, obzvláště když jsem mnohem hezčí, 

než dívky z fotografi í. A pokud někdo přeci jen ohrnuje nos a ptá se po dů-

vodu rozdílů, se smíchem odpovídám, že jsem po několika plastických ope-

racích. A ten žertík to obvykle vyřeší.

Obvykle.

Současnost

Ginter, čili můj krvavý Romeo, mě prosí, abych ho odvezla na nádraží. 

Okej, říkám si. Proč ne? Ať už to máme za sebou! Právě vjíždíme na kruhový 

objezd – pokaždé s ním mám problém, protože se v našem městě najde 

vždy dostatek víkendových řidičů a normálních bláznů, kterým by nemělo 

být dovoleno jezdit ani na dětských tříkolkách, natož ve stíhačkách za sta-

tisíce. A zrovna na  tomto kruháči jsem ve výši své hlavy zpozorovala pa-

vouka visícího na vlákně, který se s vervou profesionálního akrobata houpe 

sem a tam. A aby toho nebylo málo, jako naschvál v rádiu pouští skladbu 

o věčně hladovém pavoučím muži. Já nejsem hladová, jsem vyděšená.

Vidím, že si můj pseudoamant pavouka taky všiml, ale nedělá nic, aby 

mě od něj osvobodil.

„Mohl bys?” ptám se škemravě.

„Bohužel,” odpovídá tónem, který odporuje tomu, co říká, „již od dětství 

se pavouků bojím.”
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Kurva, to je ale hrdina!

Jakýmsi zázrakem se mi daří sjet z kruhového objezdu, aniž bych způso-

bila nehodu a zastavit na parkovišti.

Vystupuji, abych načerpala čerstvý vzduch, upravuji si brýle. Jsem 

vzteklá. Nejradši bych Gintera zaškrtila holýma rukama. A on, jako by se 

vůbec nic nestalo, stojí u mě a ukazuje do auta, kde se pavouk pro změnu 

houpe ve výši opěrky spolujezdce.

„Přešel na mou stranu,” vysvětluje žertovně.

Ale já ne!, myslím si a snažím se nedat najevo, že uvnitř celá hořím vzteky. 

Ničemu to nepomůže, akorát to může uškodit.

Ginter mezitím z kufru vytahuje svůj batoh, háže si ho přes rameno a při-

stupuje ke mně, aby se rozloučil. Pokud čeká slzy dojetí, čeká marně.

„Zapomeň na něj!” radí velkomyslně. „Nejdůležitější je, že jsme společně 

strávili krásné chvilky, nemám pravdu, koťátko?”

Rozbité rty způsobují, že dokonce i úsměv bolí.

„Poslouchej,” začínám klidně, nikdo si nedokáže představit, kolik mě to 

mluvení stojí. „Do odjezdu vlaku zbývá ještě půl hodiny. Nestavíme se ještě 

někde na kafe? Znám takovou fajnou…“.

„Proč ne!” skáče mi do  řeči. Gentleman s medem v  uších. „Moc rád. 

Stihnu se ti svěřit s misí, jak tě změnit.”

Jdeme mlčky. Podobné okamžiky jsou jako nudle v bujónu – zbaveny veš-

keré chuti, ale nezbytné. Zpočátku si držím menší náskok, ale když se blížíme 

k volnému plácku, přitahujícímu neduživé stromky a keře, zpomaluji a sahám 

do, pro potřeby typické ženy, trochu větší kabelky. Jenže já nejsem typická, 

takže z ní nevytahuji malovátka ani zrcátko. Ani omylem. Kladívko, to je to, co 

držím v ruce. Napřahuji se, ozývá se, vrstvou vlasů tlumený, zvuk drcené lebky.

Bum-prásk a je po křiku.

Takřka okamžitě zvláční, vůbec se tím však nestává lehčím. To opravdu ne.

Zakrátko, pro změnu naříkám a  kleju, táhnu bezvládné tělo mezi roz-

valiny. Tělo, to není petka, aby se nechávalo válet na očích. Dokonce ani 

u stěny, na níž někdo bílými klikyháky napsal: VÍTEJ V ZEMI, V NÍŽ KAŽDÁ 

KURVA ZHYNE.
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Měl by se tu cítit dobře, nebo ne?

O něco dříve

U  sousedního stolu ukončuje plešaťející muž okolo čtyřiceti rozhovor 

s mobilním telefonem.

„Já tebe taky.”

Zajímavé, myslím si. Zajímavé, co ty ji taky. Jíš? Miluješ, nebo snad 

nudíš?

Ginter přivolává číšníka a zatímco se ten k nám vydává téměř pustým 

lokálem, ptá se ochotně:

„Něco k pití?”

Jaká grácie, jaká elegance. Jsem v šoku. Jistě i proto žádám o Sex on 

the Beach.

V pochvale mé volby pokyvuje hlavou.

Sám si objednává colu.

Hle, další z jezdců, kuře, kdybych pro něj ještě měla poslední zbytky po-

zitivních citů, právě v tomto momentě bych se vypařila. Na podobné týpky 

reaguji alergicky. Tentokrát se, naneštěstí, alergie nezapojila dostatečně 

rychle.

„Nesrkej,” upomíná mě s pohledem, který by zcela jistě pasoval staršímu 

bratrovi, ale ne někomu, kdo mi celkem nedávno přeorganizoval podobu 

tváře. Nu což, jeho maska pohodičky působí bez sebemenších výtek, při-

nejmenším v blízkosti potencionálních svědků.

Přistihnu se při absurdní myšlence, že jsem spoluviníkem toho, co se 

stalo. Naštvala jsem ho svým chováním, nedostatkem taktu, za což jsem 

dostala, co mi patří. Patřilo mi to, bezpochyby.

„Promluvme si o  naší budoucnosti… Kam pojedem na  dovolenou?” 

Umlkne, aby po několika vteřinách začal vyjmenovávat: „Egypt? Chorvat-

sko? Tenerife?”

Oho, Romeo je ochoten se mnou vést diskusi? Já nejsem, ale nechci mu 

opět dát záminku. Odpovídám tedy tiše:
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„No… nevím.”

„Co to tam brbláš?” ptá se a sotva ovládá vlny hněvu bouřící v hlavě. 

„Mluv zřetelněji!”

A tak mluvím. Kecám o hloupostech, kravinách, které bych ani za všechny 

poklady světa nezopakovala. Vše, abych přivedla jeho agresi do bezpečné 

úrovně a vyhnula se další demonstraci síly.

Daří se. Přinejmenším do okamžiku, kdy se blíží čas odjezdu vlaku.

Ještě dříve

Pozastavili jste se někdy nad tím, co znamená láska až za hrob? Vždyť 

nic až za hrob neexistuje, je to jen jakýsi jazykový patvar. Čím dál častěji 

však docházím k závěru, že tento výraz pasuje na lásku jako ulitý.

No nic. Ginter se objevuje v přesně dohodnutou hodinu. Bod pro něj – 

mám ráda dochvilné týpky. Jde nějak zkrouceně, divně šouravým krokem, 

ale jen mu to přidává na kouzlu.

Jak jsem již říkala, chlapům obvykle nevadí, že jsem krásnější než na fo-

tografi ích. Ginter však patří k výjimkám potvrzujícím pravidlo.

„Obelhala jsi mě,” prohlašuje vytýkavě, když k  němu přistoupím před 

vchodem na Hlavní nádraží. „Nevypadáš jako na  internetu. Ošklivě, ech, 

ošklivě!”

V první chvíli mám chuť mu odseknout, že on se také liší od svého in-

ternetového vzhledu, a  to v  jeho neprospěch, neboť je o nějakých deset 

let starší, ale místo toho se kousnu do jazyka. Ostatně, nepřijela jsem sem, 

abych se hádala o detaily.

„Kulhám tak,” vysvětluje nepoloženou otázku, „protože jsem se vymlátil 

na motorce a přerazil si nohy.”

„Okej,” odpovídám pozitivně překvapena tou bezprostředností. „Jaký je 

plán?”

„Trochu to tu smrdí,” zamyslí se a  zašklebí. „Nepůjdeme někam 

na procházku?”

„Do lesa?!”
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„A máte tu někde les?” diví se a zcela určitě pozastavuje nad tím, zda se 

nepokouším z něj udělat nevzdělance.

„Les tu není, ale znám takovou nefunkční teplárnu, kde roste hodně stromů 

a okolí vypadá jak z Šíleného Maxe. Pokud se rád fotíš v podobné atmosféře.”

„Já jo,” ujišťuje mě a tiskne si kůži u kořene nosu, jako by chtěl takto hned 

v zárodku udusit rozlézající se migrénu. „Jestli máš odvoz a aparát u sebe, 

jsem kompatibilní a připraven.”

A opravdu je. Byť ne tak, jak bych si to přála.

O půl hodiny později dorážíme do cíle. Auto nechávám na hrbolaté polní 

cestě a  vydáváme se směrem ke  křoví obalujícímu ruiny teplárny. Těsně 

předtím, než z něj máme vyjít, se na mě vrhá, jednou rukou mi objímá šíji 

a nožem drženým ve druhé míří na levé oko.

„Ty vyjebaná čubko!” říká a ztišuje hlas takřka do šepotu, jakoby člověku 

vyzrazoval nějaké obrovské a  překvapivé tajemství. „Dělej, Dzidzo, co ti 

řeknu, jinak budeš litovat!”

Už lituju. Jakým zázrakem změnil Jadwigu na Dzidzu?

Nepochopitelné.

Táhne mě do nejbližšího sklepa. Musím jako první sejít po vydrolených 

betonových schodech, ale Ginter mi velkoryse osvětluje cestu malou bater-

kou, kterou vytáhl z kapsy své bundy.

O několik stupínků dále jsem již dole.

Dole, to je opravdu výstižný termín.

Oválný odraz světla skáče po poškrábaných stěnách, vytahuje z temnoty 

stále nová svědectví rozpadu: pavučiny hrubé tak, že by za jiných okolností 

bylo možné považovat je za šedé deky, koberce plísně, zrezivělé nástroje…

Místnost pro její nuznost zase za provizorní temnou komoru, ale zcela 

jistě ne za místo pro dostaveníčka.

Nejhorší ze všeho se ukazuje být zápach zpocených koulí a láhev od piva 

tlačící do zad. Vážně. Znásilnění jako znásilnění, ani první, ani poslední, jaké 

jsem zažila. Ale ten smrad je tak silný, že se nedokážu udržet a hážu šavli, 

kterou Ginterovi zastříkám nohavice. Nakloní se a udeří mě do tváře.

Tak mu evidentně káže uražené ego.



– 39 –

Rande natemno  Kazimierz Kyrcz Jr 

Když je po všem, podává mi balíček hygienických kapesníčků, abych se 

dala do pořádku.

Toť, v mé kabelce nosím něco jiného.

Mnohem dříve

Můj otec patřil k  čelním krakovským architektům. To on vyprojektoval 

sídliště, na kterém odjakživa žiji. Po jeho smrti a útěku matky do Sjednoce-

ných kurváren jsem zůstala sama. Dva pokoje s vestavěnou kuchyní, krásná 

koupelna… K tomu ne zrovna špatný automobil. Co chtít více?

Na mých dveřích visí číslo třináct, ale kašlu na  to. Nejsem pověrčivá. 

Mimo to se cítím docela bezpečně, protože do Narutowického nemocnice 

to mám jen necelých tři sta metrů. Kdybych v ní chtěla rodit, mohla bych 

tam dojít dokonce pěšky. A tu je ten problém, protože by nejprve muselo 

dojít k oplodnění a  já jsem dosud nepotkala vhodného kandidáta. Využít 

spermabanku nemám v úmyslu, je to trochu trapné. Co zbývá? Internet? 

Rande naslepo, pracovní románek? V životě!

Ale ano. Málem bych zapomněla. Mám jednoho, který by rád, asi ne 

založit se mnou rodinu, jako spíše vymrdat mou maličkost. Mluvím o šéfovi, 

který při pohledu na mě slintá, i když má vlastní ženu a přinejmenším jednu 

milenku, o které vím. Chová se tak, jako by vykouřit ho pro mě mělo být 

skvělou příležitostí. Nikdy.

Sakra, jsem nějaká rozhozená! Říkala jsem, že mám šéfa? Ne, nemám. 

Měla jsem. Odešel, chudák. A ne do důchodu. Do  země věčných lovišť. 

Dokonce jsem mu v tom trošku pomohla. Vážně. Vůbec toho nelituji. O jed-

noho debila v tomto slzavém a spermovém údolí méně.

Zajímá vás, jak k tomu došlo?

Hned to bude.

Pokaždé, když k nám přijímali nějakou novou kolegyni, šéf ji ráčil dů-

kladně obeznámit s tím, jak v šestnácti letech oslepl. Zrak se mu vrátil v do-

spělosti, ovšem během dočasné slepoty – tak to alespoň označoval – získal 

něco jako náhradní vidění. Jmenovitě dar rozpoznávání aury lidí i zvířat.
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Prolhaný starý satyr. Balil na tuhle povídačku jak postarší tetky, tak i stá-

žistky, jimž by mohl být klidně dědečkem. Každá chtěla vědět, jaká aura ji 

obklopuje, co ji čeká, a podobné kydy…

Největší sklizeň šéfíček sklidil během třídenního školení v Zakopaném, 

které nám ve své blahosklonnosti zařídil hejtman. Okamžitě po příjezdu se 

ožral tak strašně, že bych dala ruku do ohně za to, že vůbec neví, kterou 

ulovil a která se mu vysmekla.

A to se mi hodilo.

Ale popořadě.

Pracuji na městském úřadě, konkrétně v kanceláři ztrát a nálezů. Jak 

jsem se tam dostala? To je dlouhá a nudná historie, pro niž je škoda slov. 

Samotná práce nepatří mezi nějak zvlášť fascinující, ale ani ne mezi nejhorší. 

Vzpomínám si, že když jsem byla zaměstnána v  telemarketingu, musela 

jsem toho namluvit tolik, že mě večer prudil vlastní hlas. Na mou čest, ne-

vymýšlím si!

Tady nikdy není taková hoňka.

Občas to je dokonce zábavné, protože nám lidé donáší nejrůznější krámy. 

Ve skladu máme mezi jinými již: horská kola, deštníky, mobilní telefony, au-

torádia, zahradní síťky, kytaru, soudcovský talár anebo úplně nový, ještě 

nepoužitý mixér.

Ale zpátky ke mně – nesbírám starožitnosti, bižuterii ani luxusní kabelky. 

Nemám choutky objíždět svět, trávit dovolenou v Mexiku nebo Japonsku. 

Díky tomu můj více než skromný plat stačí na poplatky a  jídlo. Pokud jde 

o oblečení, obvykle nakupuji v second handech.

Je těžké v takových podmínkách vybrat vhodné oblečení, ale pokud má 

člověk trochu vůle a představivosti, je možné si s tím nějak poradit.

Horší už je to s krávami z práce, u kávy probírající kdejakou debilní kra-

vinu, nezávisle na tom, zda toho ta věc byla hodna nebo ne.

„Můj manžel nesnáší našeho kanárka, no a představ si, že v zimě dával 

jeho klec na balkon…,“ stěžuje si jedna.

„To je strašné!” skáče ji do řeči druhá. „Vystavovat ptáka mrazu se přece 

nesmí!”
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„Samozřejmě, že ne,” zapojuje se šéfík, s nechutným úsměvem na rudé 

tváři. „Vystavování ptáka mrazu je nebezpečné!”

Monotématický satyr. Patrně si všiml mého úšklebku, protože se po chvíli 

obrací již bezprostředně ke mně.

„Paní Jadwinko, zůstala byste dnes do šesti?”

Polévá mě krev. Náhlá a horká.

„Proč zrovna já? Pracuju tady snad jen já?!” vybuchuji.

Hledí na mě jako bych to neměla v hlavě v pořádku, když se ptám na tak 

zřejmou věc.

„Protože vás potřebujeme.”

To možná. Ale já více.

Neříkám to však nahlas. I tak by to nepochopil.

Mezitím se pipinky, uspokojeny, že je nebezpečí minulo, přeorientovaly 

na další důležité téma. Děti.

Jak jsem již uvedla, dosud jsem nenabyla vlastního potomstva, takže 

jsem z  tohoto diskusního kroužku automaticky vyloučena. Nevím nic 

o pamperskách, modifi kovaném mléku, dudlících, očkování, nočním vstá-

vání nebo době krmení.

Co z toho, že většina diskusního klubu jsou samolibé psychopatky, kte-

rým by mělo být ústavně zabráněno rodit. Vím, o čem mluvím, ty kreténky se 

totiž nejprve předháněly v tom, která dá svému dítěti nejkosmičtější jméno, 

a pak z nich vychovaly mimozemšťany.

Ale dobrý, není to můj cirkus, nejsou to mé opice.

Třetí věcí, kterou dokáží ty fuchtle rozvést, jsou… vlastní rozvody. Každá 

druhá nadává na svého chlapa. Každá čtvrtá je v procesu rozvazování svá-

tosti manželské nebo již po něm.

Co v takové situaci může říci někdo, kdo nemá nikoho?

Nic.

Co mi tedy zbývalo?

Kuřácký koutek nebo studium.

Nehulím, takže jsem se zapsala do z unijních fondů fi nancovaného kurzu 

angličtiny.
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A byla to trefa přímo do černého.

Samotné školení zpočátku spočívalo v  přiblížení paměťových technik, 

které pomáhají v učení. Bylo to zajímavé asi stejně, jako sitcom pro čtvrtmozky, 

takže jsem se hned na začátku odpojila, přestala udržovat pozornost a sou-

středila se na přemýšlení ohledně způsobu, jak se zbavit vedoucího.

Odvrhávala jsem další a další nápady, jako například zaslání výhružného 

dopisu, podání žaloby nebo podpálení jeho oblíbené židle, když přes nevi-

ditelnou vatu v mých uších pronikla slova vyučujícího.

„Pauza,” pronesl, poklepaje se po  vydatném bříšku. „Čas něco 

zakousnout.”

Přerušení?

To je ono!

*

„Jak to jde?” ptá se nová, myslím, že Zuzana, výrazně rozrušená, aby se 

mnou navázala kolegiální vztah.

„Bylo líp,” zamručím. „Vložka se mi zařezává do zadku.”

Zuzina ústa se mění ve  velké „O”. Nevypadá díky tomu inteligentněji, 

přinejmenším, ale já nabývám jistoty, že si ode mne odsedne.

Jak se ukazuje, tak jsem se mýlila. Místo aby mi dala pokoj, se Zuza 

diskrétně rozhlédne, aby se patrně ujistila, že nás nikdo neslyší, a přizná:

„Mně taky přijela tetička. Chceš nospu?”

Teď, pro změnu, je řada na mně být udivena. Nikdy by mě nenapadlo, že 

tahle kolegyně je natolik bezprostřední, aby s někým cizím hovořila o peri-

odě a k tomu nabízela pomoc vlastními prášky.

„Vezmu si,” šeptnu a svévolně se zapojím do konspirační atmosféry.

Dál už to jde jak po másle. Ani sama nevím, kdy jsme začaly společně 

chodit na kafe nebo pivo, kupovat si cigarety nebo drobné upomínky.

Nálada v práci se lepší, protože mám alespoň s kým kecat, ale sexistické 

hrátky vedoucího mě stále přivádějí k šílenství. Již samotné vědomí, že ta 

hnida dýchá stejný vzduch co já, způsobuje, že se mi potí dlaně.
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Naštěstí mám svůj plán.

Jen ještě musím zařídit jednu maličkost.

*

Moje sousedka se pokouší o dítě, takže ji prosím, aby mi dala vědět, 

až se jí podaří otěhotnět. O měsíc později, celá rozzářená, se chlubí, že je 

konečně těhulkou.

Hned na místě si vymýšlím nějakou hloupou povídačku o vtípku, který 

chci provést svému chlapovi a  i když jí to uvádí v nebetyčný úžas – však 

nevěděla, že mám chlapa (já, ostatně, taky ne) – souhlasí s tím, že načůrá 

na mnou dodaný těhotenský test.

Obdařena dvěma čárkami se vydávám na mou malou šou. Před odcho-

dem do práce si obvazem k břichu připevňuji malinký polštářek na hraní, 

který by měl zpravděpodobnit můj jiný stav. Později vyčkávám momentu, 

kdy vedoucí prochází chodbou okolo dámského WC, a v  ten okamžik, ja-

koby náhodou, funím do kýble a dělám, že zvracím.

Tohle opakuji třikrát a jako bonus, když se šéfíček objeví v zorném poli, 

posílám mu táhlý pohled, který mu má objasnit, že v mém vztahu k  jeho 

osobě došlo k zásadní změně. Satyr nepatří k těm nejbystřejším, ale po ně-

kolika dnech mu dochází, že něco není v pořádku. Vidím, že v mé spo-

lečnosti začíná být lehce nervózní, má přízeň ve spojení s projevy raného 

těhotenství ho vyvádí z rytmu.

Vím, že satyr trpí na vysoký tlak, každý večer tedy sleduji předpověď 

počasí na následující den. Nakonec jsem narazila na uspokojující úroveň 

hektopaskalů.

Dovoluji mu vypít kávu, naštvat se na debily z ministerstva a pak bez 

klepání vpluji do jeho kanceláře. Věcným tónem ho informuji, že na integrač-

ním školení v Zakopaném mezi námi došlo ke sblížení, které jsem si nepřála. 

Krátce řečeno, že mě znásilnil.

Šéfík se pokouší oponovat, vykřikuje, že to jsou kecy, dokonce si zapa-

luje cigaretu.
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Tehdy mu ukazuji těhotenský test se dvěma čárkami. No a oznamuji, že 

na odstranění důkazů zločinu už je pozdě.

Místo odpovědi rudne ve tváři, chytá se za srdce a jde k zemi.

*

Malicherný, patetický a nepříjemný. Přesně takový byl. Můj šéf, nechť je 

mu země těžká. A přesto, navzdory upřímnému, důvodnému a vzájemnému 

nepřátelství mě ani nenapadlo nejít na  jeho pohřeb. Objevila jsem se tedy 

na Rakovickém hřbitově v doprovodu své nové kamarádky, no a rozjeli jsme 

se dobře.

Nejdříve pomlouváme rodinu zemřelého, která se objevila v počtu dvou 

osob, tedy uplakané vdovy a  jejího syna, puberťáka s nepadnoucími brý-

lemi a křivým skusem, poté přejdeme na kolegyně z úřadu a na konec pak 

na chlapy, není totiž přeci možné toto téma opominout.

„Starej mě tak sere, že mám občas chuť rozřezat ho na kousky motoro-

vou pilou…,“ přiznává Zuza. „Neuronila bych pro něj ani jednu slzu.“

„Pije?“ ptám se a přejíždím si dlaní po krku, abych byla náležitě pochopena.

„No, jak houba.“ Má kamarádka pokyvuje hlavou, ale téma více nerozvíjí. 

Namísto toho mi pokládá dost nepříjemnou otázku: „A ty? Nehledáš muže?“

„Ne.“

„Jsi lesba?“

„Ee… Ne tak docela. Prostě jsem dosud nenašla vhodného kandidáta. 

Nepředstavuji si život s někým, s kým mě pojí pouze společná postel a účet 

v bance. S někým, kdo místo toho, aby si se mnou povídal nebo šoustal, 

sedí před kompem a praktikuje virtuální pěstování mrkve. Anebo machruje, 

aby se cítil lepším, než ve skutečnosti je.“

„Pravda, můj starý je ohraný jako pirátské CD.“

Dobrá hláška.

„Klid, není všechno zlato, co se třpytí, ne každý týpek s vidlemi je Posei-

don,“ zavděčuji se mým oblíbeným bonmotem.

Pohřeb se jeví být dokonce snesitelným, až do okamžiku, kdy se kněz 
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pokouší zpívat nějakou náboženskou píseň. Jeho vokální pokusy jsou evi-

dentním důkazem nepravdivosti teze, že zpívat může každý.

Po skončení ceremonie všichni jedeme na Trh, kde máme v  jedné hos-

podě zamluveny tři stoly. Na pseudotryzně je to smutné, až hrozné. Několik 

ženských různého stupně idiocie tvoří koktejl, který je opravdu těžké polk-

nout. Když Ludwika vypráví, jak posledně v opeře – dle svého mínění – za-

chránila život nějaké dívce svým diskrétním upozorněním, že vychází z toa-

lety s vzadu vyhrnutou sukní, mám chuť si propíchnout ušní bubínky, abych 

již více nemusela poslouchat podobné debility.

Naštěstí Zuzka přichází s nápadem, abychom změnili lokál.

„Schovejme se před touhle bandou,“ navrhuje.

„Kde?!

„Třeba ve Skrýši?“ odfrkne.

Po Skrýši navštěvujeme ještě tři další lokály, až jsme nakonec tak opilé, 

že sotva chodíme. A co je horší, ukazuje se, že jsem někde ztratila peně-

ženku. Nebo mi ji někdo šlohnul, což je pravděpodobnější.

Má kamarádka má u sebe jen tolik peněz, že to stačí na taxík k ní. Já 

bydlím na opačné straně města, takže se situace nevyvíjí zrovna růžově.

„Poslouuuuu… chej,“ žvatlá Zuza. „Můůůj sta… rýmá noční, tak přespíš 

u mě.

„Dóbře. So tam…“

 

*

Probuzení nepatřilo k nejpříjemnějším. Bolela mě hlava a  kromě toho 

někdo strašně hlasitě řval. Z obtížemi jsem otevřela slepená víčka. Dlouho 

mi trvalo, než jsem si uvědomila, kde jsem a pochopila, co se to vlastně 

děje. Ležela jsem se Zuzanou v jedné posteli a po pokoji přecházel nějaký 

vřískající, ve tváři rudý, chlápek.

„No to mě poser, co to má být?” láteřil a vzteky kolem sebe rozprašoval 

chuchvalce slin. „Kde jsi vzala tu… tu…,“ zakoktal se na pár vteřin při hle-

dání vhodného výrazu. „Couru!”
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„To si vyprošuji!” zařvala jsem, vysoukala se zpod přikrývky a zvedla 

ze země zmuchlanou blůzku. Stála jsem co nejdále od něj a  rychle se 

oblékla.

Počastoval mě pohledem, jako bych byla nějaké přeceněné zboží, načež 

se vrátil ke svému kroužení od stěny ke stěně a nadávkám na svou choť.

„Ty děvko! Zasraná šmíro! Já se dřu v práci, beru melouchy a přesčasy 

a ty se tady kurvíš?!“

„Stáňo, co to říkáš?“ Zuzka se neúspěšně pokoušela mu vysvětlit, že 

došlo k omylu. „My jsme spolu nic nedělaly…“.

„Nelži, čubko!“ Vytáhl z kalhot opasek zakončený masivní přezkou. „Já tě 

už odnaučím se kurvit!“

Rozpřáhl se a přezka přistála na Zuzině rameni. Ta pronikavě vykřikla, ale 

Stanislav místo toho, aby se uklidnil, se ještě více rozohnil. Mlátil ji, kam to 

padlo, aniž by se nějak staral, že ji nakonec třeba zabije.

To jsem nemohla dopustit, obzvláště když všechna znamení na  zemi 

i na nebi ukazovala na  to, že bych byla další v  řadě na  jízdenku na onen 

svět. Zoufale jsem se rozhlížela, hledala jsem něco, co je při ruce. A našla. 

Na poličce s knihami jako by nic odpočíval francouzský klíč, který tam pa-

trně odložil můj anděl strážný. Nebo spíše ďábel strážný.

Potěžkala jsem jej v ruce. Seděl ideálně.

Plně zaujat mučením své ženy si Stanislav vůbec nevšiml, že se k němu 

někdo blíží zezadu. Věděla jsem, že mám pouze jednu šanci, hluboce jsem 

se tedy nadechla a vší silou praštila toho šílence do skráně.

Vlhkostí naplněný zvuk rozhodně nepatřil k těm příjemným.

Hned v následujícím okamžiku se Stanislav bratřil s gaučem.

Neškodný a mrtvý.

Zuzana se podívala na mrtvolu, tiše vzlykla a vrhla se mi do náruče.

„Děkuji,“ zašeptala. „Že jsi mě zachránila.“

„V pohodě.“ Poplácala jsem ji po tváři a dávala pozor, abych druhou ru-

kou nezavadila o nějaké zraněné místo. Štěstí v neštěstí, žádný úder jí nešel 

na hlavu.

„Ale… co… co teď?“
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„Nedělej si starosti. O všechno se postarám.“

„A já? Co mám…“

„Skoč si na nákupy.“

*

Zbavení se těla pro přičinlivou hospodyni nepředstavuje vůbec žádný 

problém. Na detaily se mě ale raději neptejte, obzvláště, holdujete-li domá-

címu vaření.

Nástroj tak zvaného zločinu, tedy nešťastný – nebo chcete-li – proklatý 

francouzský klíč, jsem vzala s sebou. Proč? Protože jsem se při jeho držení 

cítila silnější, odvážnější než kdykoliv předtím.

*

Na následujících lekcích nám učitel položil otázku, jak se oprošťujeme 

od negativních emocí. Padaly různé odpovědi – slupnutí něčeho dobrého, 

žehlení nebo vyšívání.

Zuzka se přiznala, že ve společnosti přátel ráda vypije trochu alkoholu. 

A spiklenecky na mě mrkla. Nemohla jsem říci pravdu, takže jsem do placu 

hodila první, co mě napadlo: sex.

„No ano,“ pochválil to učitel. „Skvělý způsob, doporučeníhodný.“

Pokud to někoho zajímá; samozřejmě, že jsem se se Zuzkou vyspala.

Bylo to fajn, a co je důležitější – táhneme to spolu stále.

Právě teď

Někomu citlivému na vyznění slov by se byrokratický aparát mohl pojit 

s aparátem ortodontickým, je mezi nimi však jeden zásadní rozdíl; ten druhý 

něco mění k  lepšímu. Byrokracie naproti tomu omyly moci upevňuje. Ty 

omyly stále narůstají, sterilizují okolí, způsobují, že všechno kolem se stává 

nezajímavým, jednotvárným a nedbalým.
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Sním o  tom, že naleznu smysl. Čeho? Čehokoliv, všeho. Pro teď ještě 

stále pracuji v kanceláři ztrát a nálezů, ale někde je třeba přeci začít, no ne?

Po malých lžičkách, opakovala má matka. Pak si jednoho deštivého dne 

zabalila, společně se svým miloušem odkráčela do pekla a zavrhla všechno, 

co si po takřka čtyřicet let zvykla nazývat svým životem. Nebylo toho moc, 

malou lžičkou toho ostatně člověk moc nenahrabe.

Nevadí. Neobviňuji ji, otázka mezilidských vztahů je komplikovaná. Až 

příliš komplikovaná, kdyby to někoho zajímalo.

Možná proto můj byteček vypadá tak, jak vypadá – od podlahy po strop 

zavalený harampádím různého druhu, které hromadím s takovým zápalem, 

až mě to někdy samotnou zaráží.

Nákupní šílenství? Znáte to? Já ano!

Od té doby, co jsem odpravila Zuzanina muže, bauMax a podobné ob-

chody, v nichž je možné koupit takřka všechno, co je praktické, vnímám 

takřka jako Zemi zaslíbenou.

Zda jsem shopaholička? Ovšem. A  vůbec se za  to nestydím. Existují 

horší stavy.

Ale na tom nezáleží. Vraťme se k tématu.

Na co mi je všechno to nářadí?

Není to zřejmé?

Hodí se, když zase začnu opravovat svět.
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Honza Vojtíšek

Narodil se v roce 1978 na severní Moravě, o devatenáct 

let později se přestěhoval do jižních Čech, kde žije dosud. 

Po několika dělnických profesích zakotvil u železnice. 

Řadu let zpíval, hrál na basovou kytaru a bicí v několika 

undergroundových hard core punkových kapelách. 

Spoluzakládal, sám vydával a přispíval do různých hudebních 

a kulturně-sociálních fanzinů a časopisů. Ženatý, vegetarián, 

knihomol, hudbofi l, otec čtyřletého syna.

Horrorové povídky začal psát v roce 1997. Kromě 

povídek píše příležitostně poezii, napsal tři komiksové 

scénáře: Zombie (2012), Fulciho dech (2012) a adaptace 

vlastní povídky Zlo je věčné Nic lidského jim není cizí (2013) 

a spolupodílel se na fi lmovém scénáři vycházejícím z jeho 

povídky Šestatřicáté narozeniny, podle něhož byl natočen 

amatérský krátkometrážní snímek Poslední narozeniny 

(2013). V roce 2012 stál u zrodu elektronického horrorového 

čtvrtletníku Howard, jemuž se plně věnuje dodnes. Pro 

horrorovou televizní stanici Horor Film vyhledává a překládá 

nezávislé polské horrorové fi lmy.

V srpnu 2013 vydal svou první sbírku horrorových povídek 

Z druhé strany. Tradičně publikuje povídku v prosincovém čísle 

Howarda. Povídkou Supersmrt přispěl do 4. antologie českého 

horroru, která by měla vyjít v říjnu 2013.

Cítí se dobře v oblasti nadpřirozeného horroru. 

Ve svých povídkách upouští svým misantropickým 

náladám a přesvědčení o nesmyslnosti, zbytečnosti a ne až 
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takové dobrotě lidské existence, proto jeho příběhy končí 

šťastným koncem jen zřídka. Jeho doménou nejsou krátké, 

výstižné, úderné a trefné povídky, rád se, často ke škodě 

věci, rozepisuje. V našem až pornografi cko-erotickém 

mysteriózním příběhu nás seznámí s mladou dospívající 

dívkou, kterou cesta k objevení sebe samotné přivede 

k překvapivému zjištění o pozadí jejích velmi živých nočních 

snů. Ofi ciálně publikována je poprvé v této antologii.
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Ten náhlý, intenzivní a elektrizující pocit, který se jí prohnal tělem, narušil 

spánek a zničehonic dokořán rozrazil víčka jejích spících očí, nikdy předtím 

nezažila. Moc dobře si ale uvědomovala, o co jde. A ačkoliv její mysl i  tělo 

ten pocit zaskočil, měla radost. Snad ještě její matku by podobný zážitek 

mohl i vyděsit, ale ji už ne. Žije přece ve 21. století, o orgasmu se dnes hovoří 

poměrně často a ve snových a vymyšlených představách o  jeho prožití lže 

spousta jejích vrstevnic. To, že ho tedy konečně (už?) prožila na vlastní kůži, 

nebo lépe řečeno, na vlastní nervová zakončení, ji spíše potěšilo, než vyděsilo. 

Trochu podivný a zvláštní jí však připadal způsob, jakým ho dosáhla. Takhle? 

Najednou? Z ničeho nic uprostřed spánku? Bez cizího nebo dokonce vlastního 

přičinění? Rozpačitě zapátrala i v těch nejodlehlejších koutech v oddělení pa-

měti, ale nedokázala si vybavit ani žádný sen, který by ji k tomu prožitku přivedl.

Ještě se pořád třásla a  chloupky na  těle zarputile odmítaly slehnout 

do stabilní polohy. V podbřišku jako by jí hlasitě odbíjel masivní několikame-

trákový kostelní zvon. Zvuk, který doslova cítíte. Narážel jí do páteře. A pak 

tu bylo to mravenčení. Vsadila by se, že jí stydké pysky vibrují pouhým okem 

pozorovatelným pohybem. Stehny se rozlévala příjemně horká vlna. Tro-

chu nadzvedla peřinu a lehkým tlakem překonala odpor gumy pyžamových 

kalhot. Vždycky spala ve dvoudílném pyžamu. Noční košile se jí hnusila, 

a i když jí samotné to v jejím věku připadalo poněkud dětinské, spát nahá 

se tak nějak styděla. Jen maličko roztáhla prsty a opatrně přerušila intimní 

blízkost jejích vibrujících pysků.

Nebýt té jistoty, rozlévající se horko po stehnech společně s nenadálou 

vlhkostí, na niž natrefi ly její prsty, by ji přesvědčily, že se snad pomočila.

Marta už nebyla panna a o zákoutích erotiky a sexu měla nějaké, byť 

ještě pořád převážně teoretické, ponětí.
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První pohlavní styk, nebo spíše nezkušený a z obou stran - i když on se ze 

všech sil snažil, aby to nebylo poznat - velmi nesmělý pokus o něco, co by se 

sexem (přestože cíle bylo tak nějak dosaženo) nazvat dalo, prožila zhruba před 

půl rokem. Říkala tomu dárek k šestnáctinám. Byl to opravdu spíše pohlavní 

styk než milování. O poznání víc projev zájmu než nějakého citu. S city to 

nemělo nic moc společného. Ano, Dominik byl její dobrý, dlouholetý a vlastně 

nejlepší kamarád a měla ho ráda, ale oba moc dobře věděli a s tím k tomu i tak 

přistupovali, že to mezi nimi nic nezmění a v podstatě to vůbec nic neznamená. 

Prostě jen vyzkouší jaké to je, co při tom člověk cítí a co na tom vlastně všichni 

mají. Při tom byli oba nervózní a rozklepaní. Pak se dlouho a hlasitě smáli a ne-

mohli ten záchvat zastavit. Asi za dva měsíce to zkusili znovu. Teď už „opravdu 

naposledy“. Kromě toho stejně jako valná většina jejích vrstevnic a vrstevníků, 

i ona zkoušela experimentovat nejprve se svými prsty, později postupně s ně-

kterými běžnými součástmi domácnosti. Ale i když jí tohle všechno mnohdy 

dovádělo k velmi příjemným pocitům, orgasmu zatím nedosáhla.

A rozhodně ještě nikdy takhle nezvlhla.

Docela ji to rozhodilo. Jedno však věděla jistě. Chce to zažít znovu.

Myslela na to celý den. Občas ji přepadala neodolatelná chuť někomu se 

svěřit, ale nebylo komu. Kamarádek moc neměla, takovou, které by mohla 

svěřit něco podobného vlastně vůbec žádnou. Dominik byl pryč z města, 

navíc si nebyla jistá, jestli by to chtěla říci zrovna jemu. Asi jo, ale teď ještě ne.

Večer pak proměnila v malý rituál.

Dopřála si dlouhou sprchu. Načas dokonce její proud namířila přímo tam, 

do středu terče a zkoušela regulovat jeho sílu. Brzy však zjistila, že jí tento 

způsob není moc příjemný. Připadal jí trochu moc intenzivní, prudký a příliš 

zbrklý. Pořádně si umyla ruce a lehce se navoněla. Netušila, zda to samotné 

věci nějak pomůže, ale chtěla si prostě vonět. Vzala si čisté pyžamo. Dotyk 

čerstvě vypraného a hladce vyžehleného pyžama jí byl vždycky příjemný 

a vzbuzoval v ní pocity blaha a jakéhosi bezpečí.

Chvíli se s rodiči dívala na televizi a pak, dřív, než u ní bylo obvyklé, jim 

popřála dobrou noc a přesunula se do soukromí svého pokoje. Zatáhla zá-

věsy; zhasla všechna světla. Nechtěla se dívat, chtěla poskytnout co největší 
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prostor své mysli, vnímavosti a představivosti. I když stále ještě nevěděla, 

na co při tom bude myslet. Na okamžik se zamyslela, nemá-li dveře zapřít 

židlí, ale pak to zavrhla. Její rodiče nikdy nevstupují bez zaklepání a  jejího 

vyzvání a tohle by bylo mnohem podezřelejší.

Naposled se rozhlédla po ve  tmě utopené místnosti a vlezla si do po-

stele. Peřinu si vytáhla až pod bradu. Pokrčila nohy v kolenou a dala je co 

nejvíce od  sebe. V ústech shromáždila několik slin, důkladně si naslinila 

ukazováček a prostředníček levé ruky. Pak rychle, jako by se bála, že jí 

ruka okamžitě oschne, levičkou zajela pod peřinu a rovnou do kalhot. Když 

dosáhla cíle, zklidnila. Nikam nespěchala. Snažila se být citlivá a  jemná, 

jako by to dělala poprvé. Střídala různé pohyby, úchopy, směry a intenzitu. 

Lehce dýchala a snažila se co nejvíce uvolnit. Zkoušela, jestli je lepší mít oči 

zavřené nebo pohledem brouzdat v temnotě ztraceného stropu.

Bylo to příjemné, ale jako by pořád na něco čekala. Marně.

Někde v dáli začaly vykukovat rozmazané obrysy zklamání…

*

Ten vzor na povlečení se jí zdál povědomý. Tmavé pruhy různé šíře v ne-

sourodě lomených pravých úhlech tvořících podivný mřížovitý labyrint. I ta 

barva podkladu, zářící do příšeří místnosti, v níž se cítila tak příjemně a bez-

pečně. Znala to. Moc dobře věděla, že když se do spleti pruhů na peřině 

a polštáři zadíváte na dost dlouhý okamžik, objevíte v nich několik ukrytých 

hákových křížů. Znala to i kolem, proto z toho neměla divný pocit. Věděla 

totiž, kde je.

Byla ve svém pokoji a hleděla na svou postel.

Obraz se pohnul, jak se přiblížila k posteli. Když míjela stůl, něco cvaklo 

a temnotu rozsekl paprsek světla z lampičky. Udivilo ji, že si ten úkon nijak 

neuvědomovala. Pohled se jí však zaměřil na postel a tento pocit okamžitě 

zmizel, přesněji řečeno, byl nahrazen jiným, mnohem silnějším.

Zpod peřiny čouhala hlava z větší části zakrytá ledabyle rozhozeným mi-

kádem tmavě černých vlasů. Nakrátko ji napadlo, jestli by se nejbližší pramen 
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v klidu zvedl, kdyby na jeho kraj lehce zatlačila prstem, jako v té dětské hře, 

mající společné jméno s jejím účesem. Její, v rámci příprav na obřad, večer 

umyté vlasy však teď byly tak jemné a hebké, že by to zcela jistě nedokázaly. 

V duchu se zasmála, protože jí podobné myšlenky pomohly nějak se vyrov-

nat s faktem, že hledí na sebe samotnou spící ve své posteli.

Byl to divný pocit, stát tu a hledět na  sebe. Podivnost okamžiku nej-

více podtrhoval fakt, že sice všechno viděla a vnímala, ale nějak se necítila 

ve své kůži. Jako by tu stál někdo jiný a ona v něm byla uvězněna. Viděla 

jeho očima, slyšela jeho ušima, ale nemohla nic ovlivnit. Chtěla pohnout 

rukou, ale nešlo to. Chtěla se podívat jinam, obraz se ani nepohnul. Neměla 

nad tím kontrolu, byla jen pouhým pozorovatelem věcí a ne jejich hybatelem, 

uzavřeným jen do širokého výřezu pohledu. Byla jen čočkou kamery sledu-

jící okolí, fi rst person pohledem svého nositele, z něhož neviděla nic, než jen 

neurčitou a značně v prostoru rozmazanou tečku špičky nosu.

Najednou se peřina pohnula. Odkryla její krk a pomalu se sunula pryč 

z ležícího těla. Pohyb ji vylekal, protože patrně měla být jeho původcem, jak 

jí brzo došlo, leč kromě jemného vroubkování látky na někde hrozně daleko 

vzdálených polštářcích cizích prstů nezaregistrovala a  necítila vůbec nic. 

Peřina dokončila pohyb a tiše se svezla z postele na zem, kde se srovnala 

do harmoniky.

Pro nastalou situaci netypicky a nečekaně se Martino ležící tělo skrčené 

v poloze nenarozeného plodu otočilo na záda a roztáhlo jako mrtvola. Če-

kala by naprostý opak. Spící Marta tiše vydechla.

Přiblížila se k ležícímu tělu. Hleděla na něj tak ze třiceti centimetrů. Sjela 

jej pohledem od alabastrově zářícího hladkého krku, přes hrudník spoutaný 

blůzou pyžama, stejně zahalené nohy až po pahrbky kotníků a žilkami zbráz-

děné nárty chodidel zakončené střapci malých roztomilých prstíků. Vrátila 

se pohledem zpět k břichu. To se tiše v pravidelném rytmu zvedalo a klesalo. 

Pravidelně, opakovaně, jako tichý metronom udávající tempo písně.

Najednou zaslechla zrychlený dech. Pohlédla na svou spící tvář. Ta však 

měla rty pevně sevřeny. Odtud ten vzrušený dech vycházet nemohl. Ná-

vrat k břichu odhalil jen pokračující stereotypní a hlavně od minula nijak 
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nezměněný pohyb. Nahoru. Dolů. Nádech. Výdech. Ona sama se vzrušená 

ani rozrušená natolik, že by se to projevovalo hlasitým dechem, rozhodně 

necítila. Alespoň si to neuvědomovala.

Stejně a náhle jako před krátkým okamžikem její myšlenky narušil pohyb. 

Tentokrát se pohnulo pyžamo. Přesněji jeho kalhoty. Guma obepínající pas 

spící Marty se dala do pohybu a pomalu sjela přes nehybné boky. Martin 

rozhled se opět zúžil. Přiblížil se ještě blíže a sledoval pohyb pyžama řasí-

cího se kolem gumy.

Pyžamo odhalilo podbřišek a pomalu sjelo na  stehna. Rozkrok zakrý-

val tmavý trojúhelník bujného porostu. To Martu zarazilo. Již od  raného 

mládí, od prvních projevů svého pubického ochlupení, se vyholovala. Ni-

kdy s  tímhle neexperimentovala, nenechávala si žádné proužky, srdíčka, 

šipky či jiné tvary. Všechno prostě šlo často a pravidelně pryč. Nedávala 

svému ochlupení prakticky žádnou možnost se nějak projevit, žádnou šanci 

existovat. Něco takového, na co teď hleděla, by ve svém rozkroku nikdy 

nepřipustila.

Pravá noha spícího těla se bezvládně odsunula od  levé a vytvořila s ní 

ostrý úhel. Martě bylo jasné, že impulsem k pohybu nebylo spící tělo a už 

vůbec ne noha samotná. Ten impuls přišel zvenčí a ona nějak cítila, že, i když 

jaksi nezúčastněně a ne z vlastní vůle, s tím má něco společného.

Zorné pole se dalo do pohybu a zastavilo se na prsou spící dívky odvážně 

napínajících textil blůzy. Zvuk dechu výrazně zrychlil. Martiny prsty na pravé 

ruce jen tak zlehounka, až étericky, přivinulo příjemné teplo a spící tělo s se-

bou trochu škublo. Po chvíli znovu. A znovu, až se ten pohyb stal pravidel-

ným. Exkluzivitu vzrušeného oddechování brzy narušil mlaskavý zvuk.

Marta nevěděla, jestli se má smát, nebo být vyděšená. Nevěděla, jestli to 

nazvat schizofrenií, ale ten pocit, když jí došlo, co přesně se děje, to slovo 

docela vystihovalo. Rozhodně ji lepší nenapadlo.

Sotva se s tím stihla alespoň trochu vyrovnat, situace se opět změnila. 

Proud náhlých nečekaných myšlenek na  okamžik odvedl její pozornost 

od okolí a tak, když opět začala vnímat hlavně zrakem, už jí to ani nepřekva-

pilo, ale bylo to pořád šílené a neskutečné.
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Spící tělo teď již bylo zcela nahé a její pohled z perspektivy, který jí při-

pomněl útok stíhacího letounu X-Wing Luka Skywalkera na Hvězdu smrti, 

zajížděl mezi roztažená stehna pokrčených nohou přímo k  jejich černorů-

žovému spojení. O kus dál, nad nevelkým valem podbřišku ke stropu trčely 

dva kopečky bílých ňader s kapličkami zduřelých bradavek.

Pohled se jí zastavil těsně nad kudrnatým ochlupením. Ozval se mlas-

kavý zvuk a pak se jí výhled začal zase pohybovat. Tentokrát pomalu, peč-

livě a pravidelně: nahoru a dolů.

Po nějakém čase – minuta, pět? - se situace změnila. Martin zrak rychle 

přeběhl po  spícím těle a  zastavil se těsně nad nehybným obličejem bez 

života. Již delší dobu Marta v oblasti rozkroku cítila nezvyklou a dosud ni-

kdy nepoznanou tíhu, teď umocněnou podivným tlakem. Odpor ustoupil 

a hlava spící dívky se před jejíma očima začala pravidelně pohybovat ze 

strany na stranu v rytmu kopulačních přírazů.

*

Když Marta otevřela oči, byla pořád tma. Nebyla si v první okamžik jistá, 

kdo, kdy a kde vlastně je. Myšlenky se však rychle začaly rovnat do při-

jatelných pozic, a i když byla ještě stále rozhozená z překvapující situace, 

lehce pokrčené nohy a nehybná ruka spočívající pod kalhotami pyžama jí 

uklidnily.

Stočila hlavu nalevo, směrem k  sytě zelenému displeji hodin zářících 

do tmy. Do postele s chlípnými úmysly ulehla před necelými čtyřmi hodinami.

Autoerotikou si tedy nepřivodila orgasmus, jak očekávala, ale spánek 

a  pravděpodobně i  onen podivný silně vzrušující sen. Tvář se rozzářila 

úsměvem. Pobavilo ji to. I  když se orgasmus nekonal. Protože se cítila 

skvěle. Tělem se jí rozléval blažený pocit. Rozkrok ji lehce hřál a v ústech cí-

tila zvláštní, dosud nepoznanou chuť. Převalovala jazyk v dutině, přejížděla 

s ním po dásních a zubech, a snažila se tu chuť co nejvíce zachytit. Nevě-

děla o ničem, k čemu by ji přirovnala. Pak najednou ztuhla. Pohnula rukou 

stále spoutanou gumou pyžama, zajela si do hřejícího rozkroku a pomalým 
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pohybem jako by z něj nabrala vlhkost. Pomalu ruku přesunula k obličeji. 

Lehce přivoněla, pak vyplázla jazyk a přejela jím po vlhkých prstech.

„Ale ne,“ objevně hlesla a usmála se. Ať už se to zdálo jakkoliv podivné, 

nemožné, ba dokonce nadpřirozené, stejně tak to bylo zvláštní. Byla to ta 

chuť. Byla to její chuť.

Marta se převalila na bok, přitáhla si peřinu ke krku, zavřela oči a po-

hroužená do snahy zachytit a vychutnat z toho tělo opouštějícího blaženého 

pocitu co nejvíce, pomalu usnula.

*

Následující tři noci se nic nestalo. Martu to každý den mrzelo čím dál 

více a třetí noc usínala již poměrně znechucena. Když se odpoledne rozkro-

kem celých patnáct minut třela o silně vroubkovanou opěrku jejich již skoro 

starožitného křesla - bylo to příjemné, ale ani tohle, a že toho za ty tři dny 

vyzkoušela hodně, k úspěchu nevedlo – napadlo ji, zda jí více schází ten 

dokonalý a strhující orgastický pocit nebo velmi vzrušující, neboť tak trochu 

divný a „zakázaný“, pocit, který zažila při tom snu a bezprostředně po něm.

Čtvrtou noc již usínala s pocitem, že to všechno byla jen nějaká jed-

norázová náhoda, která se asi už nikdy nezopakuje. Hlasitě si povzdechla, 

oddala se bezpečí a soukromí peřiny, kterou si přetáhla přes hlavu a usnula.

*

První, co zaregistrovala, byl zvuk. Rychlý, silný, prudký, pravidelný. Lid-

ské hekání. Hned za ním následoval obraz, který se rozjasnil takřka z ničeho 

nic, jako otočením knofl íku.

Všechno se houpalo. Asi jako když se ve starých fi lmech houpavým po-

hybem kamery snažili nasimulovat hrátky mořských vln s lodí. Marta z bez-

prostřední blízkosti hleděla do svíjejícího se klubka svých černých vlasů. Být 

trochu více světla, mohla by snad i spočítat jednotlivé pramínky. Něco jí ří-

kalo, že cítí jejich aroma, ale možná si to jen vsugerovala, když si uvědomila, 
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že pokud jsou to, čím se dívá, oči nějaké tváře, nos té tváře musí být zabo-

řen v jejích černých vlasech.

Protože nezahlédla ani kousek svého obličeje, jen temnotu vlastních roz-

prostřených vlasů, došlo jí, že její spící tělo musí ležet na břichu, obličejem 

k polštáři a tentokrát se to děje zezadu.

Hekání ani pohyby neustávaly. Po chvíli se však její zrak pohnul a vzdálil 

se od vlasů. Do zorného pole Martě zazářila světlá ramena, tolik kontrastu-

jící s havraními vlasy a vystouplé lopatky, lehce se stereotypně pohybující 

pod napjatou kůží.

Pokusila se pohnout, jakkoliv se postavit probíhajícím pohybům, ale nic 

se nestalo. Snažila se pohnout očima, podívat se někam jinam, zkusit za-

hlédnout kus těla, v němž byla, zdá se, uvězněna, ale opět neúspěšně. Byla 

jen přijímačem uvězněným ve vysílači. Někde vzadu, hluboko, mohla vidět, 

mohla slyšet. Mohla dokonce i cítit, a jak si uvědomovala, teď trochu inten-

zivněji než posledně. Ale nic z  toho, žádný svůj smysl, ani pohyb, nebyla 

schopna ovládat. Byla vlastně jen náhodným příjemcem. Asi jako když váš 

soused poslouchá hlasitou hudbu. Primárně hraje pro něj a on může ovládat 

jak její výběr, tak hlasitost. Trochu vzdáleně, a skrze zdi domu ne zcela jasně, 

ji však slyšíte i vy. Nemáte ale na ni žádný vliv. Právě k tomu se dal přirovnat 

pocit, který začala cítit v rozkroku. Byl ještě jaksi rozmazaný, nejasný a ne-

zřetelný. Ale sílil.

*

Probudila se s úsměvem na rtech.

Je to tady. Dočkala se.

Tělo jí vibrovalo. Martu napadlo, že takhle to asi musí vypadat, když 

do vás proudí elektrický proud. Jenže ten vás zabije. Orgasmus vaše tělo 

sice taky zcela ochromí a ovládne, pak vám ho ale, nabité pozitivní energií 

a radostí ze života, v nezměněné podobě zase vrátí. Tentokrát to ani nemu-

sela kontrolovat. Cítila tu vlhkost, jak se rozlévá a vpíjí skrze látku pyžama 

do matrace. Postavit se, snad by jí to teklo po nohách.
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„Jo,“ hlesla úlevně a plácla dlaní do peřiny.

Čím více ten blažený pocit ustupoval, tím více do popředí vystupoval 

pocit jiný. Nejprve to registrovala jako horko, ale jiné, než to opouštějící 

pohostinnost vlastního rozkroku. Bylo jiné i místem. Až pak jí došlo, že je to 

teplo jen jinou formou bolesti.

Rychle se posadila, přejela dlaní po desce stolu a zašátrala po vypínači. 

Ozvalo se cvaknutí a na tmu zaútočilo světlo. Tentokrát si to všechno jasně 

uvědomovala. Byla to ona, kdo rozsvítil.

Jednou rukou rozevřela kabelku a vytáhla z  jejích útrob kulaté zrcátko. 

Pohled do  něj defi nitivně rozehnal všechny pochybnosti. Pálivou bolestí 

tepající Martinu levou tvář zdobil rudý otisk ruky s lehce roztaženými prsty 

vybíhajícími z tváře kamsi k uchu a pod vlasy. Přiložila k otisku svou pravou 

ruku a snažila se jej co nejvíce obsáhnout. Nepovedlo se. Její malá dlaň se 

v prostornosti rudého otisku docela ztrácela. Přerůstal ji pravidelně ze všech 

stran.

Spustila nohy z postele, předklonila se na stranu, stáhl si pyžamo, a co 

nejvíce paprskům lampy nastavila pravou půlku hýždě. Chvíli se nemotorně 

pokoušela zrcátkem správně zaměřit, než to na ni mrklo. Skoro po celé 

půlce jejího zadečku se rozlévala rudá skvrna. Byla obrovská a žhnula mno-

hem více, než ta na  tváři. Marta věděla, že to bylo proto, že inkasovala 

mnohem více ran.

Opatrně si pyžamo zase natáhla, zhasla a lehla si zpět do postele. Bylo 

jí jasné, že už neusne. Zelené světlo hodin do tmy tiše vykřikovalo, že už je 

skoro šest hodin, že bude za chvíli část vstávat a jít do školy. Chtěla ale jen 

tak ležet, oddávat se kráse okamžiku a tak trochu přemýšlet, co se to s ní, 

jejím tělem a spánkem poslední dny děje.

*

Že další noc nečekaně živý sen vynechal, ji sice trochu mrzelo, ale už 

ji to tak neštvalo. Nějak se vnitřně dokázala přesvědčit, že intenzivnost 

snového prožitku a  doznívajících pocitů po  probuzení musí být znakem 
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nezvratitelného faktu nejedinečnosti. Nemohlo to prostě být tak silné a  in-

tenzivní, aby to přišlo jen jednou, dvakrát a pak nic. Nemohlo se do jednoho 

dvou okamžiků vtěsnat tolik energie, aniž by byla nespotřebována. Ano, to 

bylo ono. Marta vnitřně cítila, že je nenaplněna, že ještě ani pořádně neo-

chutnala, nespotřebovala vše, co ty zážitky poskytují. Byla si jistá, že se to 

ještě vrátí. Nermoutila ji tedy otázka, jestli ještě, ale kdy? A tohle dilema bylo 

mnohem snesitelnější.

Usínání oné noci tedy bylo naplněno očekáváním, mohla si však v klidu 

dopřát luxus část mysli zaměstnat dumáním a přemýšlením nad celou situ-

ací. O podstatě oněch snů. Jejich průběhu.

Zřejmě nejkřiklavější otázku, jak to, že se její spící snové tělo nikdy ne-

vzbudí (vždyť mu posledně bylo naplácáno na zadek a nafackováno a zase 

tak tvrdě bych asi nikdy neusnula) si vyřešila poměrně rychle a v rámci mož-

ností logicky. Ona, coby pasivní pozorovatel, je ta bdělá a vnímající a ani 

v těch nejfantastičtějších pojetích nemůže být jedna mysl, jedna duše, dva-

krát bdělá a vnímající v té samé situaci na tom samém místě a v jedné a té 

samé reálné rovině. Učení vědci, fi losofové i fantastičtí spisovatelé by o tom 

jistě dokázali popsat tuny skutečného i gigabity virtuálního papíru, ale Martě 

bylo jasné, že to je jeden ze základů bytí, prostě to nejde.

Starosti ji dělalo něco jiného. Někde v dáli se na obzoru objevilo něco, co 

až přijde blíže, se jistě představí jako závislost. Bylo to sice ještě daleko, ale 

již v pohybu. V pohybu sem. A nešlo určit, čeho přesně se to týká. Vyloženě 

orgasmu jako fyzikálně-chemicko-vjemového jevu? Nebo snových hrátek? 

To Marta nevěděla přesně. Věděla však, že s tím prvním se alespoň může 

pokusit něco udělat. Proto hned druhý den zavolala Dominikovi.

Přišel v dohodnutém čase. Možná se jejímu návrhu podivoval, ale roz-

hodně neprotestoval. Byl svlečený dříve než ona a nijak se nestavěl proti její 

vedoucí úloze. Nechal se vést. Brzy mu totiž došlo, že je to pro něj výhodné. 

A nakonec i poučné.

Když ho požádala, aby ji silně plácl přes zadek, překvapilo to ji samotnou. 

Dominika to však skoro konsternovalo. Na okamžik jako by někdo zhasl, vy-

táhl zástrčku ze zásuvky. Přestal přirážet a ztuhl.
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Přirazila místo něj a otočila k němu hlavu.

„No co je?“ vyhrkla překvapeně. Už se zase plně ovládala a říkala si, proč 

ne? „Jen se nedělej. Vždyť je to v každém druhém pornu. Nedělej, že se 

na to nedíváš a neříkej mi, že jsi to minule nechtěl vyzkoušet!“

Jen nesměle maličko zavrtěl hlavou.

Usmála se.

„No! Jen si plácni!“

Poslechl.

Bylo to hezké, užila si to a líbilo se jí to. Vše ukazovalo, že Dominik taky. 

Ale skončilo to, jako všechny její vlastní pokusy. Vlastně neúspěšně.

Leželi vedle sebe, zpocení, zadýchaní a Marta se rozhodla, že se se svým 

problémem a zážitky posledních dní Dominikovi nebude moci svěřit zřejmě 

již nikdy. Přinejmenším alespoň nějakou dost dlouhou dobu. Dnešní souloží 

této možnosti hlasitě zabouchla dveře přímo před nosem. To zklamání, že 

ji nepřivedl k orgasmu, by totiž přenesla na něj. A  to rozhodně nechtěla. 

Na mysl jí vytanuly pro tuto situaci naprosto výstižné verše Karla Tomana:

Je po všem, po všem. Horečně pusta

je moje hlava, tělo žhne všude,

kam lačně tisk ústa.

A v očích kruhy tancují rudé

a duše chví se, prázdná a pusta.

Co z toho bude?

*

Další sen přišel ještě tu samou noc. Neprobudil ji z něj však orgasmus, 

ale bolest. Martu trochu zarazilo, že byl ten sen, a vlastně i prožitky a pocity 

s ním spojené, tentokrát dost nevýrazný. Napadlo ji, že nebýt té bolesti, sen 

by si asi ani neuvědomila. V bdělém stavu si z něj moc nedokázala vybavit. 

Bylo to zahaleno mlhou, nevědomím a utopeno v hekání. Misionářská po-

loha. Její houpající se ňadra. Spící obličej. Mlha. A pak bolest a krvavý šrám 

na levém prsu objevený po probuzení.
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*

Tentokrát žádná pauza. Sen se vrátil hned další večer. A tentokrát Martu 

uspokojil v mnoha ohledech. V tom fyzickém, dalo-li se to za daných okol-

ností takto nazvat, neboť, poodkryla-li se opona nevědomí při přechodu 

ze spánku do bdělosti opravdu tak hodně, byl Martin pocit, že se budila 

nejen zmítaná orgasmem, ale i s jeho hlasitým doprovodem na rtech, velmi 

realistický. V tom vědomém, poznávacím ohledu však dnešní sen celou zá-

ležitost pozvedl na novou úroveň. Přiměl ji, aby se jím ve svých myšlenkách 

zabývala celý následující den.

Ze samotného snu si Marta zase až tak moc nepamatovala, hodně toho 

bylo zakryto bouřlivým oparem orgasmu, nějaké záblesky však v paměti 

uvízly.

Sny se vyvíjely. Jednoduše řečeno postupovaly od bodu A k bodu B 

a dál k dalším položkám abecedy, přičemž každá další zastávka byla 

výše než předchozí a poskytovala více. Více prožitku, více znalostí, více 

zkušeností. To Martu jen utvrzovalo v  přesvědčení, že to ještě bude 

pokračovat.

Dnešní sen byl neobyčejně bohatý, i když se to pojilo s  jistou dávkou 

nepříjemností. Že ji štípou obě půlky ji už ani nepřekvapilo. Plácání přes za-

dek již brala jako nezbytnou součást toho všeho a dokonce si byla ochotna 

i připustit, že by jí absence této části snad i chyběla. Cítila však kromě toho 

taky podivný a nepříjemný pocit, tlak uvnitř. Jako by v ní vězelo něco nepři-

rozeného, zapomenutého. Když se pak ráno na záchodě utírala, zjistila, že 

má věneček ještě pořád dost rozdrážděný a citlivý na dotek.

Věděla přesně, kdy k tomu došlo. Vybavovala si pohled na svá záda, zá-

tylek, černé vlasy tančící v rytmu přírazů a tónech hekavého dechu. Tu ruku, 

která držela její spící hlavu za tmavé vlasy a zvrátila ji dozadu. Tu ruku, první 

část snového těla, která se odhalila jejímu zraku. Tu ruku, zcela jistě nepa-

třící jí. Tu ruku s podivným ornamentem vytetovaným na zápěstí. Tetování, 

které znala a které ji to ráno, kdy se vyrovnávala s citlivostí svého zadečku, 

v myšlenkách zavedlo o pár let zpět do raného dětství.
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Docela dobře si pamatovala, a noční sen o ruce jí hodně pomohl, na ten 

den, kdy se v bezpečí kolektivu dětské party odhodlali zeptat a soused Vejs 

jim vysvětlil, že to tetování je symbolem a poznávacím znamením valdických 

vězňů. Aby se pak na svobodě poznali, aby vyjadřovalo, čím jsou, a upomí-

nalo, co zažili a co od nich očekávat. Stáli jako zařezaní a okamžitě si k panu 

Vejsovi vybudovali bázlivý respekt. Ovšem jen do druhého dne, kdy kama-

rádům právě Marta, která si o tom večer promluvila s otcem, vysvětlila, že 

se je Vejs pokusil jen vyděsit a vystřelil si z nich. Otec se totiž jejímu dotazu 

pobaveně zasmál a sdělil jí, že Vejs je slušný a čestný člověk, kterého zná 

od mládí a nikdy v životě nestrávil ve vězení ani den.

Od  té doby uplynulo necelých osm let. Marta navždy opustila chodby 

základní školy a nastoupila na střední. Ze sotva devítileté roztomilé a bystré 

holčičky vyrostla mladá dívka. Normální, chytrá, na pohled průměrná a oby-

čejná. Marta moc dobře věděla, že co se týče povrchní krásy, krásy na první 

pohled, není žádnou premiantkou, že její vzhled není tím, čím by dokázala 

okamžitě zaujmout. Nebyla ošklivá, to ne, jen si byla vědoma, že nevýrazná 

tvář s očima chladně šedozelené barvy, lemovaná helmicí černých vlasů, 

opravdu není něco, co by vás nutilo nespustit z toho zrak nebo se dokonce 

ohlédnout. A pak tu byly ještě ty brýle. A  samozřejmě ne zcela výstavní 

pleť. Stejně dobře si ale uvědomovala, že od krku dolů to je mnohem lepší. 

Během dospívání se totiž její tělo, skryto oblečením a po většinu času nevy-

stavováno okolním pohledům, vytvarovalo do velmi přitažlivých tvarů.

Tohle všechno Marta věděla, jenže si z toho nic nedělala. Sama sobě se 

líbila, vyhovovala si, byla spokojená. Hlavní linie jejího života totiž probíhala 

úplně jiným směrem, než starostmi o vlastní vzhled, respektive nespokoje-

ností s tím, s čím z větší části nemohla nic dělat a nijak to ovlivnit. Za svou 

tvář se nestyděla. Své tělo nevystavovala, nepřizpůsobovala své postavě 

oblečení, nosila to, co se jí líbilo a v čem se cítila pohodlně. Zda to odhaluje, 

zdůrazňuje nebo zbytečně zahaluje její postavu, nijak neřešila.

Proto ji odhalení jejího nočního prznitele (vlastně to takřka přesně vyja-

dřovalo jejich snový vztah, ale hlavně se jí to slovo pro onu situaci docela 

líbilo) dost překvapilo. Nebylo těžké dát si dvě a dvě dohromady a vysvětlit 
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si vše tak, že její sny jsou buď jeho vlastními mokrými sny anebo jeho 

masturbačními představami. Tak jako tak hraje hlavní a jedinou roli ve Vej-

sových erotických představách nebo snech. A že v nich fantazii popouští 

uzdičku.

Proč ale ona? Co může skoro čtyřicetiletý muž vidět na nijak výrazné, 

tuctové, v  podstatě průměrné a  šedivé takřka sedmnáctileté studentce 

s brýlemi, akné a nečesanými vlasy? Vždyť si ani nikdy nevšimla, že by se 

na ni někdy...

Najednou, jako by se rozsvítilo. Neústupnost pravdy před ní začala 

odvíjet zrychlený sled různých scének. V nich stál Vejs opřený o zábradlí 

domovního schodiště s cigaretou v ruce a upřeně ji sledoval, když šla bosa 

v minisukni vynést odpadky. Kdy ho vídala nejčastěji a pravidelně? Když 

ráno spěchala na vlak do školy a on venčil zrzavého jezevčíka, kterého si 

pořídil teprve nedávno. Možná by trvalo hodně dlouho, než by jí to došlo, 

nebo taky nikdy, ale mnohokrát, když šla nakoupit, vešel do obchodu chvíli 

po ní. Určitě číhal doma u okna a pak ji rychle sledoval. Až teď se jí jasně 

vybavovaly a  škatulkovaly jeho upřené pohledy, ne zcela typické výrazy 

pro souseda náhodně potkavšího mladou sousedku, podivné jiskry v jeho 

očích.

„To prase,“ zašeptala, ale neznělo to znechuceně. Teď už jí to bylo jasné. 

Líbila se mu. Bouřila mu hormony. Vzrušovala ho. Chtěl ji. A ve svých snech 

nebo představách si ji bral. A ona se na ně jakýmsi podivuhodným a záhad-

ným způsobem dokázala napojit. Nedokázala je ovlivnit, ale vnímala je a cí-

tila jejich následky. Co se jí dělo ve snu přecházelo do bdělé reality. Orgasmy, 

otisky rukou, škrábanec na prsou i podrážděný konečník. Vysvětlovalo by to 

i její snový zarostlý rozkrok.

„No páni,“ hlesla a usmála se. „Kdo by to byl řekl?“

Vejs. Vousatý, s ustupujícími kouty a nadváhou. Ten hodný soused o dvě 

patra výše. A takový kaňour.

Z království myšlenek ji náhle vyrušil matčin hlas doprovozený decent-

ním zaklepáním na dveře. „Jsou tu i jiní lidé, kteří by si rádi ulevili, Martičko. 

Sedíš tam už patnáct minut.“
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Napadlo ji, zda na to nemělo vliv odhalení totožnosti jejího nočního sno-

vého návštěvníka, ale když ji, po dalších dlouhých a nedočkavých třech 

dnech opět v noci poctil svou chlípnou přítulností, bylo to neskutečné.

Během těch tří dnů se, alespoň ve skutečné bdělé realitě, role trochu ob-

rátily. První den jí to nejprve nepřišlo a ani si to nebyla ochotna připustit, ale 

pořád se ohlížela, v duchu si přála narazit na něj za každým dalším rohem 

a do obchodu šla čtyřikrát. Teď to byla ona, kdo sledoval a stíhal souseda 

pohledy. Samozřejmě se snažila, aby si ničeho nevšiml, což ale trochu ka-

zila svou výraznou změnou v oblékání. Začala se totiž kvůli němu oblékat 

podstatně vyzývavěji a provokativněji. Krátká upnutá trika, odhalené nohy, 

a když jej zahlédla, jak jde ven se psem a stála u okna, dokud jej v dálce 

neviděla se vracet, vyběhla mu naproti s košem jen v horním dílu plavek 

a titěrným šátkem uvázaným kolem pasu.

Bažila po jeho pohledech. Pásla se na nich. Vnitřně se jimi ukájela.

A po těch třech dnech se k ní soused Vejs ve snu zase vplížil a vzal si, co 

chtěl. A byl čím dál odvážnější a odvázanější.

Orgasmus se přihrnul ničivou silou tsunami. Marta při probuzení cítila, že 

už už její duši vystřelí ven z omezující skořápky fyzického těla. Kdyby ji jeho 

náhlá elektrizující přítomnost neprobudila a nevytrhla ji tak ze snové reality, 

byla si jistá, že by dnes v noci u jednoho orgasmu nezůstalo.

Dopoledne druhého dne se sešli ve výtahu. Marta by to sama dobro-

volně nikdy nepřipustila, dostat se při špehování takhle blízko neměla od-

vahu. Nevěřila si, bála se selhání vlastního těla, prozrazení a případných 

jakýchkoliv následků. Zdálo se, že to nakonec nechtěl ani Vejs. Prostě jen 

souhra náhod. Už se za ní dveře výtahu skoro zavřely, Marta už měla prst 

na tlačítku, když se zase prudce rozevřely. Stanuli tváří v tvář, oba tím blíz-

kým setkáním zjevně překvapeni.

Marta bleskově zabodla pohled do sešlapané podlahy a pošoupla se 

dozadu ve snaze co nejvíce splynout se zrcadlem tvořícím zadní stěnu vý-

tahové kabinky. Natočila se bokem, lehce trhla hlavou, aby jí prameny vlasů 



– 66 –

Třináctá hodina

překryly oči a děkovala za zrcadlo. Aniž by si toho Vejs všiml, mohla ho 

v něm nepozorovaně sledovat.

Vejsovi samotnému patrně bylo trapné nenastoupit. Snad aby nedal nic 

najevo a nějak na sebe neupozornil, Marta však v jeho výrazu zpozorovala 

náhlou proměnu. Možnost nenechat si ujít tu náhlou příležitost. Sjel ji pohle-

dem od zdola nahoru a přistoupil.

Mechanismus dveří zarachotil a výtahová kabina se dala do pohybu.

Marta skoro nedýchala. Snažila se hýbat pokud možno co nejméně.

Vejs se zády opřel o stěnu a začal si vydloubávat špínu zpoza nehtů. Po-

hyb to byl veskrze mechanický a automatický, protože jej nesledoval očima. 

Ty nenápadně hladily Martiny stehna a objímaly její zadeček.

Martino napjaté tělo absorbovalo tu elektrizující atmosféru, která se 

ve stísněném prostoru výtahové kabinky stávala takřka nesnesitelnou. Dech 

jí začal kolísat a zasekávat se. Cítila nutkavou potřebu se zhluboka nadech-

nout. Ještě nutkavěji se ji pokoušela potlačit. Pravé koleno se jí najednou ne-

ovladatelně rozklepalo. Rychlá vlna jí postavila všechny chloupky, od zápěstí 

až po šíji. Skoro fyzicky cítila jeho pohled, jak jí přejíždí po hladce oholených 

lýtkách nahoru až na masivní stehna, pokouší se nadzvednout lem rifl ové 

minisukně a odhalit více z toho jemného bílého masa. Každou chvíli čekala, 

že se pohne a vší silou ji plácne přes zadek. Začal ji brnět jazyk. Musela se 

do něj zakousnout, aby na něj dychtivě nevykřikla, aby si už konečně plácl.

Nikdy jí cesta do třetího patra nepřipadala tak dlouhá a nekonečná. Vte-

řiny se změnily v minuty. Pořádně netušila, co se s ní přesně děje. Bála se 

Vejse, samotná situace ji děsila, zároveň však registrovala narůstající vzru-

šení, touhu a chuť udělat něco, co snové výjevy změní ve fyzickou realitu. 

Naprosto ji to pohltilo, začínala se pomalu cítit jako v  těch snech, pouhá 

pozorovatelka, bez sebemenší možnosti a schopnosti cokoliv ovlivnit.

Z úst jí uniklo tiché heknutí.

Už si chtěla pro jistotu zakrýt pusu dlaní, když výtah konečně zastavil 

v jejím patře. Rychle vypálila ke dveřím, pokoušeje se od Vejse odtáhnout co 

nejvíce, rozrazila je a svobodně se nadechla v najednou prostorné chodbě. 

Při tom napjatě poslouchala, co se děje za ní. Nedělo se však nic zvláštního. 
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Dveře výtahu se jako vždy zavřely, někde nahoře zarachotilo a výtah odjel 

nahoru, do pátého patra.

Z malinkaté kapsičky upnuté sukně vypáčila klíče, odemkla dveře bytu 

a zaplula dovnitř. Ani si nevyzula boty, jen ze zad setřepala baťůžek, mrskla 

s ním kamsi do prostoru, proběhla dveřmi obývacího pokoje a rozplácla se 

na gauči.

Silně jí hučelo v hlavě. Podivný, táhlý, nekolísavý hukot. Jako by v elektric-

kém přístroji bouřil divoký mořský příboj. Ozvěna náhlého nečekaného prožitku 

ji pevně sevřela v objetí a cloumala tu na jednu, tu na druhou stranu. Konečky 

prstů jí vibrovaly jako čenich psa větřícího háravou fenu. Kdyby ten pocit měla 

nějak pojmenovat, věděla, že prvním vhodným slovem by bylo „vlhký“.

Cítila, že je to na krajíčku. Že stačí jen přistoupit a trochu do toho strčit 

prstem, aby to přepadlo přes okraj. Jen tomu trochu pomoci. Pošťouchnout. 

Prstem.

V mžiku roztáhla nohy, zapřela se koleny a nadzvedla boky. Rukou zajela 

pod břicho, povyhrnula sukýnku a zajela pod vlhnoucí látku kalhotek.

Ahoj, přivítalo jí to rozevírající se poupátko růže těsně po dešti. Přivoň 

si. Marta se zhluboka nadechla, rozhrnula navlhlé okvětní lístky a zaútočila 

přímo na pestík. Přivoněla.

Tentokrát věděla moc dobře, na co myslet. Ve výtahu oba stáli jako za-

řezaní, v jejich myšlenkách ji však Vejs hrubě otočil, mohutností svého těla 

přitlačil k zrcadlu, vyhrnul jí sukýnku a drze do ní vstoupil. Tváří se lepila 

na sklo rytmicky se zamlžující každým jejím výdechem. Na krku cítila jeho 

vousy a z pravého boku jí začala vystřelovat bolest, jak jí každým přírazem 

natlačil na spíše symbolické, přesto pevné, držadlo pod zrcadlem.

Bylo to opravdu za dveřmi. Stačilo jen několikrát přesně pohnout prsty, 

několik odvinutých políček představ. Vejs tvrdě přirazil, skousl Martin lalůček 

a tiše do ucha zašeptal: „Kurvo!“, když se dveře rozlétly na třísky a dovnitř 

vtrhly naprosto nedefi novatelné oslepující bílé hordy neskutečných pocitů, 

zmocňujících se jejího těla trhajíc jej na kusy. Vší silou se nabodla na svou 

ruku, nohy se jí rozletěly do stran. Levou nohou převrátila masivní květináč 

s malinkou sekvojí, s níž se její matka starostlivě piplá od semínka, které 
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jí přivezla kamarádka z poznávací dovolené ve Spojených státech. Výkřik 

se snažila ztlumit zakousnutím do  tmavého polštářku, kterým si vždycky 

podkládala nohy, když se dívala na televizi.

Na ruku obklíčenou stehny jí odkudsi šplíchl hrnek horké lepivé tekutiny. 

Pronikla do každého záhybu její ruky a zaútočila na kalhotky, s jejichž látkou 

se snažila smísit. To Martu přivedlo zpět z omamných výšin chudých na čer-

stvý vzduch a  tolik potřebný kyslík. Okamžitě ji totiž napadlo, co s  těmi 

kalhotkami udělá. Vytáhla ruku z rozkroku, aby vlhkosti umožnila co nejvíce 

volného prostoru a co nejširší přístup ke kalhotkám.

Snažila se popadnout dech.

Smála se.

Za normálních okolností by se k tomu nikdy neodvážila, ale kombinace 

těla a mysli stále ještě zmítanými jen pomalu se vzdávajícími dozvuky prv-

ního sebou samotnou přivedeného bouřlivého orgasmu a snad až typické 

a určující náctileté provokativní drzosti a vyzývavosti, jí tu nezbytnou od-

vahu dodala. Mírou vrchovatou.

Ještě vlhké kalhotky jen pár minut po odeznění posledních záchvěvů 

orgasmu skončily pečlivě složené uzavřené v obálce ve Vejsově poštovní 

schránce. Aby se necítily tak osamělé, nechala jim tam společnost. Přelo-

žený list papíru s hrubým nápisem černým popisovačem:

ACH, TY KANČE! CHCI VÍC!

*

Čekala. Čekala a stále více docházela k  závěru, že svou kalhotkovou 

akcí to všechno zarazila. Že Vejsovi docvaklo, že jsou od ní, zalekl se a pře-

stal na ni myslet. Čekala a při tom čekání došla ke konečnému odhalení. 

Nebyl to ten orgasmus. K tomu si kombinací svých prstů a představ Vejse 

beroucího si ji ve výtahu od kalhotkové akce dopomohla již třikrát. Byly to 

ty sny. Živé sny s velmi vzrušujícím průběhem a explozivními probuzeními. 

K těm si nemohla pomoci nijak. Na nich se stala závislá. Čekala a bojovala 

s abstinenčními příznaky. Každý večer. Dychtila. Prosila. Nejprve v duchu, 
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pak již šeptem do polštáře, nakonec vyzývavě nahlas ke stropu. Pronášela 

chlípné modlitby. Toužila.

Čekala.

Po šesti bezesných nocích Vejs její modlitby vyslyšel.

Z temnoty z ničeho nic zableskly a zostřily se obliny jejího zadečku. Měla 

je přímo před očima. Každou půlku před jedním okem. Funěla skrze nos 

z obou stran sevřený právě těmi půlkami. Pod ním cítila rychlý pohyb jazyka, 

který se jako ve zrychleném fi lmu mrskal údolím jejího pozadí a co chvíli 

přejížděl přes struhadlo jejího otvůrku. Plně vnímala pohyb každého jednot-

livého vousu drceného mezi tváří a hladkou kůží jejich polokoulí.

Všechno bylo živější, pronikavější a skutečnější. Oproti prvnímu snu se 

teď opravdu cítila být při tom. Svůj zrychlený dech jen neslyšela, ale cítila, 

jak jí nasávaný a vydechovaný vzduch hvízdá v nosních dírkách a dokázala 

by popsat snad každý chloupek na svém zadku, který snímala dotekovým 

snímačem svého jazyka. Cítila jak chutná. Někde níž, tam, kde tušila svůj 

rozkrok, cítila tepající energii zhmotňující se do přesně vymezeného tvaru 

a  toužící explodovat. Kynula onou elektrizující tíhou a živě vnímala objetí 

dlaně, které se tu sílu snažilo souběžně obejmout a ještě více vybudit.

Zrovna když se dokázala plně srovnat s objevivším se snem, se obraz 

pohnul a vzdálil se od zadečku. Hleděla na své tělo z výšky. Její tělo klečelo 

v  její vlastní posteli, hlavu zabořenou v polštáři. Zadeček vyšpulený vstříc 

jejímu zraku za boky přidržovaly dvě mohutné ruce. Pravou zdobilo jí dobře 

známé tetování. Ornament, který se podobal indiánskému obrázkovému 

písmu znázorňujícímu slunce vycházející nad zubatý horizont rozeklaných 

skal. Byla to právě tato ruka, která se zvedla a s hlasitým plesknutím plácla 

Martino spící tělo přes zadek. Poté zmizela mimo její zorné pole.

Marta někde dole ucítila změnu. A všechno se začalo pohybovat. Její 

zrak i  tmavovlasá hlava. Všechno se houpalo. Sem a  tam. Dopředu, do-

zadu. Cítila lehký pohyb kůže ve svých dlaních a silné nárazy do podbřišku. 

Přesně tam, kde se koncentrovala ta obrovská síla.

Strhlo jí to. Pohltilo. Ten pocit tam dole sílil. Trochu ji překvapilo, že na roz-

díl od ostatních vjemů a pocitů, ať už šlo o zrak, sluch nebo hmat, tohle 
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vnímala jaksi dvojitě. Dublovaně. Bouřilo to a sílilo, uvnitř, ale jakoby i na po-

vrchu. Začalo ji to ovládat. Pomalu začínala omezovat ostatní vjemy a pocity 

a všechno postupně koncentrovala vstříc tomu bobtnajícímu ohnisku.

Postupně odpojovala všechny nadbytečné nervy a čidla. Všechny možné 

cesty uvolňovala té síle. Jednu po druhé. Proto si ani nevšimla levé ruky, 

která opustila zpocenou kůži pasu, vnořila se do houštiny černých vlasů 

a zvedla do výše nehybnou hlavu jejího spícího těla.

Igelitový pytel, který ji pravá ruka přetáhla přes hlavu, bylo to poslední, 

co její zrak zaregistroval. Pak se zatmělo. Poslední, co slyšela, byl vzdálený 

zvuk odtrhávané lepicí pásky.

Víc již stejně nechtěla vědět, protože se chtěla plně koncentrovat na tu 

energii, rodící se tam dole. Protože jí došlo, co se chystá. Orgasmus neví-

dané síly. Tak nevídané, že jej patrně prožije za obě těla současně, snové 

Vejsovo i spící své. Modlila se jen za to, aby přišly současně. Jednak pro tu 

sílu synchronizace, jednak proto, že se trochu obávala, jestli by její smysly 

přežily dva atomové výbuchy po sobě.

Cítila propojení. Jestliže se ve svých snech postupně stále více a hlou-

běji sžívala s Vejsovými prožitky a pocity, teď se to vrátilo jako bumerang 

a začala vnímat i své spící tělo. Došlo ke spojení, souznění, sladění.

Bylo to tak silné, že začala ztrácet dech. Bouřící energie jakoby nad-

měrně spotřebovávala přisunované palivo. Kdesi v blíže neurčitelném pro-

storu se rozblikala kontrolka podpětí. Spotřeba přerůstala dodávku.

Začala lehce panikařit. Bouřlivé jiskření pulzující energie začal přehlušo-

vat sípavý zvuk a dunivé bušení ve spáncích. Plíce začaly zběsile pumpovat 

vzduch. Čím méně se ho zdálo být, tím více ztrácel na chuti a výživnosti. 

Jako by mizel a nahrazovalo jej prázdno. Hruď jí sevřela obrovská obruč 

a začala se utahovat.

Hukot sílil. Ještě před chvílí by si myslela, že za ty vibrující jasně zářivé 

body ve tmě jejího zraku může ta bobtnající energie, ta se však již ztrácela 

kdesi v dáli v temnotě. Teď již Marta věděla, že ta za to nemůže.

Mohl za to písek, který ji začal dřít v hrdle. Mrtvý vzduch teď již sypké 

konzistence a explozí hrozící naběhlé plíce.
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Tento zřejmě nejplodnější polský horrorový spisovatel, 

redaktor, publicista a recenzent se narodil v roce 1982 

v Poznani, kde, s manželkou a synem, žije dodnes. 

Na Univerzitě Adama Mickiewicze vystudoval 

kulturální studia.

Své povídky publikoval v několika časopisech 

(Czachopismo, Magazyn Fantastyczny, Hiro, Lśnienie), 

na internetu (Carpe Noctem, Nowa Gilda, Fabrica Librorum, 

Horror Online) i knižně. Společně s Robertem Kucharczykem 

vydal povídkovou knihu W otchłani mroku (2006), 

s Jackiem M. Rostockým povídkovou sbírku Sępy (2009). 

První samostatný román Szósta era, o pomstě Aztéckých 

duchů a indiánských božstev, vydal v roce 2011. V roce 2013 

mu vyšla povídková sbírka Wylęgarnia a v elektronické 

podobě novela Pokuta. V přípravě je společná kniha 

s Łukaszem Radeckým Pradawne zło, v níž oba vzdávají hold 

H. P. Lovecraftovi, polskému meziválečnému horrorovému 

spisovateli Stefanovi Grabińskému a Jamesovi Herbertovi. 

S Piotrem Pocztarkem sestavil a vydal knihu věnovanou 

v Polsku velmi oblíbenému anglickému horrorovému autorovi 

Grahamu Mastertonovi Masterton. Opowiadania. Twarzą 

w twarz z pisarzem (2011). Jeho povídky byly zařazeny 

do mnoha horrorových antologií, např.: Trupojad. Nie ma 

ocalenia (2007), Czarna Kokarda (2009), City 1. Antologia 

polskich opowiadań grozy (2009), City 2. Antologia polskich 

opowiadań grozy (2011), 11 cięć (2011), 15 blizn (2011), 
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Halloween (2012), 13 ran (2012), Dziedzictwo Manitou (2013) 

nebo Bizarro Bazar (2013).

Robert Cichowlas jako autor zůstává věrný dějovým, 

zvratovým a zápletkovým základům béčkového literárního 

horroru. Možná proto jeho příběhy fungují a pohlcují. Mísí 

se v nich jemná erotika s vřískajícími démony, bestiemi 

a krvežíznivými božstvy. Přibíjejí svou dynamikou a až 

do poslední chvíle nepolevují na tempu.

V naší povídce, pocházející z povídkové sbírky 

Wylęgarnia (2013), nás provede nejen svou rodnou Poznaní, 

ale také přesvědčí o tom, že i mrtví mají bohatý kulturní život.
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Představení

Karel zrovna vyšel ze svého pokoje, když na chodbě zahlédl člověka 

v kšiltovce, jedoucího na kole směrem ke schodišti.

„Co to, k čertu…,“ vydechl a nakrčil čelo.

Cyklista zarputile šlapal do pedálů, jako by ho honil sám ďábel. Projel 

kolem Karla tak těsně, že skoro zavadil o rukáv jeho červené košile.

Tady asi někomu hráblo…

Myslel si, že za svého devětatřicetiletého života viděl již všechno. Teď tím 

přesvědčením bylo silně otřeseno. Cyklista šlapal přes chodbu, a když se 

dostal až těsně ke dveřím požárního schodiště, projel jimi jako nějaké zjevení.

Chodba byla opět prázdná.

Karel několik minut stál jako zařezaný, neschopen žádného pohybu.

Co to, sakra, bylo? Optický klam?

Dlouho upíral zrak na na stěně visící fotografi e žen ve stříbrných rámeč-

cích. Každá z nich byla mladá, neobyčejně půvabná a usměvavá. Objevil 

i několik akvarelů. Obrazy – příliš šedivé a ponuré, aby upoutaly pozornost – 

představovaly město v sedmdesátých a osmdesátých letech. Zakašlal a při-

ložil si dlaň na čelo. Bylo horké. Horečnatost. Určitě ho do jednoho dne složí 

chřipka. Dva roky nemarodil. Muselo ho to dohnat právě tady, v Poznani, 

když je zavalen prací. Šlak to tref!

Srát na horečku. Hned jak se vrátím, vychlemtám litr čaje a hajdy na kutě. 

Na chvíli přivřel oči a povzdechl si. Klid, nějak to přežiju.

A pak zahlédl ženu oblečenou v zeleném kabátě. Procházela hrdě chod-

bou, okázale žvýkala žvýkačku. Její čelist se otvírala a zavírala jako tlama 

draka chrlícího oheň. V prvním okamžiku ho napadlo, že se zjevila odnikud.

„Promiňte,“ zamručel, lehce v rozpacích.

Zastavila se a zahleděla se na něj.
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„Ano?“ Mírně chraptěla.

„Viděla jste taky toho chlapa?“

Nepřestával hledět na tu stěnu, skrze niž před několika minutami pronikl 

cyklista v kšiltovce.

„Jakého chlapa?“ zeptala se dívka. Mírně skrčila čelo, přičemž na oka-

mžik přestala žvýkat a usmála se.

„Před chvílí tady projížděl na kole. Neviděla jste to?“

Vyprskla smíchy.

„Věřte mi, neviděla.“

„To je divné. Projížděl tudy doslova před několika vteřinami.“

Trochu zvážněla. „To je snad nemožné, ne?“

„Prosím?!“

„No… je nemožné, aby se sem někdo dostal s kolem,“ šeptla a na tváři se 

jí opět rozlil úsměv. Byla hrozně krásná, nejvýše pětadvacet, drobná, nízká 

blondýna s na rudo namalovanými rty i nehty.

„Opravdu jsem tady viděl cyklistu na kole,“ trval na svém Karel. Vytáhl 

z kapsy kapesník a setřel si pot z čela.

„No, když myslíte. Ale možná to byl jen nějaký přelud, co?“

„Ale kdeže, v žádném případě to nebyl přelud. Viděl jsem ho tak zřetelně, 

jako teď vidím vás. Jel na kole.“

„Šílený cyklista,“ zamručela a snažila se zachovat ve  tváři vážný výraz. 

„Víte, co si myslím?“

„Co?“

„Že jste zhulil půl kila trávy a silně to vámi otřáslo. Mám pravdu, co?“

Vybuchla smíchem a odvrátila se. Opět se rozžvýkala a vydala se smě-

rem k výtahům.

*

Když se večer vrátil do svého pokoje, objednal si vychlazené pivo a pizzu 

a vlezl do sprchy. Byl hotový a ostré intenzivní pulsování ve spáncích jen 

zesilovalo ospalost. Snil o vychlazeném pivu.



– 75 –

Představení  Robert Cichowlas

Měl obzvláště těžký den. Nejdříve, když vyjížděl z podzemní garáže, na-

razil vypůjčeným autem do betonové zdi. Později se mu pak nějaký blbec 

pokusil vyrvat aktovku s veledůležitými dokumenty. Po několikaminutové 

přetahovačce se Karlovi podařilo útočníka nakopnout do  rozkroku. Týpek 

zavyl bolestí a pak prchl úzkými uličkami směrem ke Starému trhu.

Ve špinavém a zmuchlaném obleku (ale alespoň s aktovkou v podpaždí) 

Karel dorazil do práce.

„Koukám, že ses ještě v Poznani nestačil dostatečně aklimatizovat,“ pro-

hlásil jeden z  jeho kolegů, když vešel do haly budovy. Muž se jmenoval 

Wilmowski a působil dojmem od skutečnosti naprosto odtrženého člověka. 

Na nohou měl boty z kůže krajty tygrovité a žluté, v pase minimálně o číslo 

širší, kalhoty. Přezka opasku, který je udržoval ve  výši pasu, byla větší, 

než dlaň dospělého muže a zobrazovala hlavu smějícího se klauna. Sako 

na něm ve větru vlálo jako plášť strašáka do zelí.

„Je to zkurveně divné město,“ houkl Karol. „Vůbec se tu nemůžu najít.“

„Kámo, to město je krásné, jen je třeba ho pochopit,“ odpověděl Wil-

mowski a ostentativně otočil hlavu Karlovým směrem. Vypadal na třicet, již 

dávno však překročil čtyřicítku. Měl snědou kůži a krátce zastřižené kudr-

naté vlasy. Jeho pohled se zdál procházet každým, na koho se podíval.

„Jak stavba?“

„Dobře.“

„Nějaké problémy?“

„Všechno jde podle plánu. Myslím, že při rozpočtu, jakým disponujeme, 

stavbu dokončíme počátkem příštího roku, tedy o něco dříve před termínem.

„To je dobrá zpráva.“

V ulici 27. června vládl strašlivý rámus. Hlučely klaksony aut, vyly sirény 

sanitek, lidé se navzájem překřikovali.

„Nesnesu zdejší centrum města,“ řekl Karel. „Odpudivě hlučné, hlučnější 

než centrum Varšavy. Člověk v tom ztratí vlastní vzpomínky.“

„Přeháníš. Chvíli počkej. Uvidíš, že za několik dní si ho zamiluješ.“

„Pochybuji, kámo. Opravdu. Ten rozruch mě fakt prostě strašně sere.“

„Jen otázka času. Zakrátko tu atmosféru ucítíš.“
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„Právě zdejší atmosféra mě štve nejvíce.“

Pohlédl na hodiny a zjistil, že v Poznani čas plyne až moc rychle.

O chvíli později si s Wilmowským potřásl na rozloučenou a odjel na An-

dersovo náměstí. Za okamžik spatřil čtyři vedle sebe stojící věže. Jedna 

z nich v něm vyvolala bezdůvodný strach. Čtyřicetipatrová Vagabond Tower 

stála přesně ve středu náměstí mezi o něco nižšími budovami: Novotelem, 

Poznaňským Finančním Centrem a Andersia Tower. Vypadala, že se dotýká 

nebe. Postavena z černého skla působila dojmem ohněm sežehnuté věže, 

do níž již věky nikdo nevstoupil.

Pocítil náhlý odpor.

*

Už už chtěl otevřít dveře svého pokoje, když ucítil, jak něco jemně hladí 

jeho tvář. Prudce se obrátil na patě, ale nikoho nezahlédl. Žena ve sluneč-

ních brýlích na jedné z fotografi í mu posílala pokřivený úsměv, jako by mu 

chtěla naznačit, že není hoden na ni hledět. Prohrábl si vlasy prsty a rozhlédl 

se okolo sebe. Chodba byla prázdná.

Šílenství. Posrané šílenství.

Nemohl se tu na nic soustředit. Začínal bláznit. Atmosféra jakéhosi ne-

vysvětlitelného mysticismu, panující v tomto proklatém městě, mu nedovo-

lovala koncentrovat se na práci. Musí se sebou něco udělat. Vzpamatovat 

se. Jinak zešílí.

Měl by být jako Wilmowski – odolný a netečný k okolí. Ten chlap měl 

svého oblíbeného jaguára, boty z hadí kůže a sako za dva tisíce euro. Zají-

mal ho pouze aktuální stav bankovního konta, toho fi remního až v poslední 

řadě.

Zasunul klíč do dírky ve dveřích a dvakrát jím otočil. Dveře byly silné, 

vyrobené ze santalového dřeva.

Ani se však nehnuly. Překvapen zkusil opět otevřít, ale bezvýsledně.

„Co je?“ zamručel a zavrtěl zámkem. Ta sračka vůbec nechtěla povolit.

Po chvíli pustil klíč a ohnivě zaklel.
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Rozpadám se tady. Ještě jsem si ani pořádně nestihl vybalit a už toho 

mám dost a chci odsud vypadnout, do prdele kurva.

Cvak – cvak.

Přimhouřil oči.

Cvak…

Mrkl na klíč.

Ten se jednou otočil a po chvíli po druhé, jako veden neviditelnou rukou.

Karel oněměl. Vytřeštil oči. Nebyl z těch, kdo věří na paranormální klamy, 

jak nazýval historky o poltergeistech, stvůrách vylézajících z propastí sklepů 

a zjevujících se mytologických ďáblech a démonech. Teď však pocítil strach. 

Zamrazilo jej. Naskočila mu husí kůže.

Pohlédl na kliku. Takřka povyskočil, když zaslechl klapot podpatků těsně 

za svými zády.

Přistoupila k němu, familiárně se usmívala. Měla na sobě již dobře známý 

zelený kabát. Vlasy si sepjala do drdolu a odstín rtěnky změnila na trochu 

temnější.

„Zdravím,“ řekla důvěrně.

Karel stál bezradně přede dveřmi svého pokoje a odtrhával zrak od klíče 

trčícího z jejich zámku.

„Všechno v pořádku?“ zeptala se, když viděla jeho pobledlou tvář.

„Ano, ne, ano…“

„Dveře se nechtějí otevřít?“

Ten její úsměv… jako by byl přilepený. Teprve teď si všiml, že má v jazyku 

náušnici, a jeden ze zubů byl zlatý.

„Popravdě, nechtějí. Zkoušel jsem je otevřít různými způsoby, ale nic. Vů-

bec nechápu, proč se zasekly a nechtějí se pohnout,“ stáhl obličej. „Mám 

dojem, že od té doby, co jsem přijel do tohoto města, mě nějak souží osud.“

„Osud?“ zopakovala a přitakala. „A možná jo, je to hodně pravděpodobné.“

„Teď jste mě tedy potěšila.“

„Já věřím na pověry, vždycky jsem v ně věřila. Moje babka v ně také 

věřila. Vždycky mi opakovala, že si musím dát bacha na černé kocoury…,“ 

zarazila se, aby si upravila účes. „No a prasklou chodníkovou dlažbu, znáte 
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tu pověru o prasklé dlažbě na chodníku?“

„Moc ne.“

„Dlouhá historie, někdy vám jí povyprávím, pokud budete samozřejmě 

chtít. Myslím, že být pověrčivým je hodně pozitivní vlastnost. Člověk bývá 

opatrnější, rozumíte mi.“

Hovno rozuměl.

„A jaké pověry se týkají dveří, které nemůžu otevřít?“

„Někdy se zámky zaseknou,“ odpověděla a  podívala se na  něj sou-

strastně. „Všechno je tady nové a ne vždy dotažené,“ dodala.

Kdo si ta pinda myslí, že je? Chtěl se zrovna ozvat, když dívka přistoupila 

ke dveřím a strčila do nich – decentně, s velkou porcí fi nesy.

Otevřely se.

Již poněkolikáté tento den oněměl.

Jak to udělala?

Cítil se jako naprostý idiot. Nejprve jí naservíroval povídačku o cyklistovi 

na chodbě a teď ještě ty dveře… Ježíš.

„Jen se podívejte, otevřely se bez problému, dokonce ani nebylo potřeba 

otočit klíčem,“ řekla a zjevila v úsměvu své ozubení. Zlatá dvojka zazářila 

jako refl ektor.

„Vidím,“ zahučel, pak vešel do pokoje. Začal se podezřívavě rozhlížet. 

Možná byl někdo uvnitř a úmyslně blokoval dveře? Například číšník – čurák, 

kterému nechal příliš nízké dýško?

Jebni se do hlavy, Karlíku. Pořádně.

Pokoj byl prázdný. Dívka se ani nesnažila skrýt pobavení.

„Díky,“ zamumlal ironicky.

„Vždy k službám, pane,“ odpověděla a vydala se směrem k výtahům.

Zamkl dveře a sáhl po  telefonu. Zbrkle vytočil číslo recepce. Zaslechl 

táhlý tón a pak hlasitý šelest, připomínající v rukou mačkaný celofán.

„Recepce, čím mohu sloužit?“

Co měl říci? Že cítil, jak jej někdo hladí po tváři? Že nějaké posrané zje-

vení zablokovalo dveře?

Zavěsil.
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Usedl do  černého koženého křesla s  vysokou opěrkou a  otevřel ple-

chovku Heinekenu.

„Jsem unavený,“ řekl sám sobě, totálně naprosto zmatený.

*

Jeho pokoj sídlil na dvacátém pátém patře. Byl zařízený elegantně. Ob-

rovská postel s baldachýnem až prosila o  to, aby se v ní snily ty nejzají-

mavější sny. Počítač vypadal slušně a i přinejmenším pětačtyřiceti palcová 

plazmová televize nepatřila k  nejlevnějším. Velká mahagonová skříň vy-

dávala hodně příjemnou, nasládlou vůni. Podlaha byla pokryta dubovými 

parketami, ze stropu pak visel lustr se stínidlem, připomínajícím dámský 

klobouk.

Večer strávil seřazováním dokumentů týkajících se stavby nové pod-

zemní garáže v centru a čtením časopisu věnovanému módě, který našel 

pod postelí. Podle návrhářů měly pastelové barvy nadcházející léto způsobit 

pozdvižení. Prohlédl si fotografi i mladého modela, oblečeného do bledě-

růžové košile od Yves Saint Laurenta a bílých kalhot od Kenzo. Znuděně 

dočetl článek o nových trendech, odhodil časopis na podlahu a natáhl se. 

O chvíli později spal jako zabitý.

Ve  tři hodiny ráno ho vzbudil hlasitý naříkavý pláč. Otevřel oči a chvíli 

přemýšlel, zda skutečně vůbec něco slyšel.

Vzlykání se zopakovalo. Doléhalo k němu z chodby. Byl to pláč, jaký 

vydává matka, která se dozvídá o náhlé smrti syna, pláč ženy, která právě 

potratila, vzlykání znásilněné dívky.

Vstal a rychle si navlékl župan. Potmě došel ke dveřím a rozsvítil světlo. 

Záblesk oslepil jeho oči. Stál nehnutě, napínal sluch.

Tajemný vzlyk se opět rozlehl chodbou.

Karel otevřel dveře. Vykoukl ven.

Na chodbě svítila světla. Prázdno.

Když vystoupil do chodby, k jeho uším dolehly výkřiky. Nedokázal lokali-

zovat jejich zdroj. Přicházely odevšad. Krátké, trhavé výkřiky.
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Pozorně se rozhlédl po celé chodbě, ale jedinou osobou, která v něm 

přebývala, byl on sám v županu a semišových pantofl ích.

Hlasitě polkl slinu a  lehce přihrbený udělal několik kroků doprostřed 

chodby. V ten okamžik se rozlehlo další, přímo démonické vřískání a tento-

krát Karlův zrak zabloudil ke dveřím výtahu. Někdo naříkal tak silně, jako by 

byl stahován z kůže.

Okolí zelo prázdnotou.

Jen co mu přijde do ruky ten, kdo mu doporučil tenhle hotel…

Nastala chvíle ticha, a pak někdo vykřikl:

„Pomozteee!“

Hlas zcela jistě vycházel z výtahu. Karel přistoupil ke kovovým dveřím. 

Kabina stála v přízemí.

Nemožné, kurva. Tohle je pětadvacáté patro!

Zkontroloval ostatní čtyři výtahy. Každý z nich stál v přízemí.

„Pomoc,“ ženský hlas přešel v jekot. Následně se rozlehl křečovitý pláč. 

Karlovi se zdálo, že za sklem stroje zahlédl něco temného. Přistoupil ještě 

blíže a nahlédl do temnoty za úzkým, zaprášeným sklem. Nic tam nebylo, 

ale stále slyšel ženský pláč. Aby toho nebylo málo – onen pláč se ozýval 

zpoza výtahových dveří, u nichž stál.

„To je nemožné,“ řekl sám sobě a ještě jednou nakoukl přes sklo.

Strnul.

„Zachraň mě!“ rozlehlo se v jeho hlavě.

To, co zahlédl, způsobilo, že bryskně uskočil, zakopl o  vlastní nohy 

a upadl na podlahu. Vykřikl.

Zpoza skla na něj hleděla, očima plnýma bolesti, tvář ženy bledá jako papír. 

Postava měla slepené, do čela padající, vlasy. V prosebném gestu k němu vzta-

hovala ruce. Když opět vykřikla, Karel zpozoroval, že má vymlácené všechny 

zuby. Pohled na zkrvavené dásně jím otřásl. Nedokázal však odvrátit hlavu. 

Třesoucí se po celém těle hleděl na šedivou, žal a smutek vyjadřující tvář.

Opět jí pohlédl do očí – přeplněné strachem se v  jednom okamžiku za-

vřely. Když je v následující vteřině bytost opět otevřela, připomínaly oči leklé 

ryby. Byly jasné, skelné, mrtvé.
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Paralyzován strachem zaúpěl.

A pak zaslechl, jak se otevírají dveře nedalekého pokoje. Na chodbu vy-

šel muž oděný pouze do slipů. Při pohledu na vyděšeného Karla opírajícího 

se o zeď vytřeštil oči.

„Všechno v pořádku?“ zeptal se. „Zaslechl jsem křik a nějaký hluk. Ne-

stalo se vám něco?“

„Ne,“ vykoktal Karel, mžourající na výtah. Tvář ženy zmizela. Zůstala jen 

temnota za sklem.

„Určitě? Jak se cítíte? Omdlel jste?“

„Asi ano.“ Stále byl otřesen, ale již získal vládu nad mluvením.

„Mám zavolat doktora? Nevypadáte dobře.“

„Není třeba, stává se mi to často. Mám epilepsii.“

Muž se rozhlédl po chodbě, přimhouřil jedno oko a šeptl:

„Slyšel jste to?“

Karel se bezděky zachvěl. K jeho uším v ten okamžik nedoléhal ani ten 

nejmenší šelest. Výkřiky a vzlyky utichly.

„Nic neslyším,“ odpověděl nejistě.

„Ech, zřejmě mi začínají bláznit uši. Raději se vraťte do pokoje a  leh-

něte si. S takovým trápením, jaké máte, bych se bez doprovodu nehnul 

z domu.“

Výtah, v jehož šachtě Karol zahlédl ztrápenou tvář ženy, se náhle pohnul 

nahoru. Míjel další a další patra, a když dojel na pětadvacáté, zastavil se. 

Muž ve slipech se obrátil, aby se podíval, kdo z něj vystoupí. Za dveřmi však 

nikdo nebyl.

„Co je? Někdo si dělá prdel?“ zeptal se s ironií v hlase.

Výtah byl dobře osvětlen. Ze všech stran ozdoben lampami a celou řa-

dou různých tlačítek. Teď stál ve dvacátém pátém patře. Prázdný.

„Přivolal jste ten výtah?“ zeptal se náhle muž ve slipech.

„Ne, nic takového,“ odvětil Karel. Byla mu zima. Chtěl se vrátit do svého 

pokoje a pak si nalít dvojitou skotskou.

„Tak jakým zázrakem tady přijel prázdný?“

„Nevím.“
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„Možná někdo stiskl obě tlačítka současně, vystoupil řekněme v sedm-

náctém a výtah pak přijel sem? Ale ve tři ráno? Možná byl ospalý, nemyslíte? 

Určitě to tak bylo.“ Muži ve slipech se rozhovor se sebou samotným docela 

zamlouval. Vypadal unaveně.

„Asi ano,“ řekl Karel a oznámil, že se vrací do svého pokoje.

„Dejte na sebe pozor. Já taky valím spát.“

Karel se vrátil do apartmá, zhasl světlo a po hmatu trefi l do postele. V hr-

dle cítil šílenou hořkost.

Voda…

Vodka.

Nejlépe Džekíček. Kde je Džekíček?

Trochu rozrušený sáhl po na stolku stojící lahvi Jacka Danielse a polkl 

několik loků. V hrdle mu zahořelo. Chutnal jako čaj s kolínskou.

Zavřel lahev a vsunul ji pod postel.

Kolik může být hodin? Sáhl po budíku, ale ten nikde nebyl.

Srát na to.

Chtěl se v klidu prospat několik hodin. Pak pojede na staveniště a udělá 

několik fotek. Položil hlavu na měkký polštář a oddechl si.

Už skoro usínal, když zaslechl ženské vzlykání doléhající sem zvenčí, 

z chodby.

Kurva.

„Aaaaaahaaaaa! Ajjjjjjrrrrr…“

Skučení paralyzovalo a vyvolávalo ledové mrazení.

Otřásl se, když ucítil, jak mu srdce stoupá do krku.

Co se tady, k čertu, děje? Napjal sluch. V  temnotě vládnoucí v pokoji 

sotva viděl své dlaně. Čekal.

Lamentování utichlo.

Tu noc nezaslechl již nic jiného, než tiché tikání budíku. Stál opět na stolku 

a fosforeskující ručičky uváděly do hypnotického transu.

Vystrašený nemohl usnout. Následující půl hodinu naslouchal, ale jediné 

co slyšel, bylo tiché tik-tak, tik-tak, tik-tak vlastního budíku. Teprve když 

usnul, zaznělo tiché:
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„Ajjjjrrrr…“

Zaznívalo z chodby. Zevnitř výtahu, stojícího v pětadvacátém patře.

*

Když sjížděl do přízemí, přemýšlel o cyklistovi v kšiltovce a o tom, komu 

mohla patřit ta tvář ženy za sklem výtahu. Očima představivosti zahlédl její 

mrtvé oči a zakrvavené dásně. Stále slyšel její kvílení.

Nedokázal najít logickou odpověď na otázky, které ho sužovaly. Ještě 

k tomu ten samočinně se otáčející klíč v zámku. Paranoia!

O duchách se načetl hromady podivných článků. Viděl spousty pořadů 

na kanálu Discovery. Nikdy si však nemyslel, že se mu stane něco srovna-

telně abstraktního.

Zahleděl se na svou tvář v zrcadle kabiny. Propadlé tváře a temné kruhy 

pod očima mu přidávaly přinejmenším sedm let. Jeho tváře zarůstaly 

štětinami.

„Vypadáš jako hovno,“ řekl.

Výtah sjížděl dolů postupně míjející: šestnácté, patnácté, čtrnácté patro…

Čekal ho těžký den. Musel vyfotografovat celou stavbu čtyřposchoďové 

podzemní garáže, pak sepsat rozsáhlou zprávu o postupu prací. Už jen sa-

motným pomyšlením na to jej rozbolela hlava. Tíživé pulsování ve spáncích 

v něm vyvolávalo mdloby.

Klid, Karlíku, jen v klidu. Nejdříve sníš teplou snídani v příjemné restau-

raci hned vedle té prokleté věže a teprve pak začneš myslet na zprávu.

Co se s  ním stalo? Kdysi workoholik, teď působil dojmem unaveného, 

přímo vycucaného životem. Často byl podrážděný, slabý, unavený. Cítil v sobě 

nějakou sílu, která místo toho, aby mu dodávala energii, drtila jeho psychiku.

Když výtah minul osmé patro, otřásl se.

Proč je tu tak chladno?

Má snad vysokou horečku? Podíval se na hodinky a viděl, že se ochranné 

sklíčko zamlžilo. Chvíli udiveně zíral na Timexy nevěda, co se děje. Mezitím 

však výtah sjel do přízemí. Zablýsklo červené světýlko.
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Dveře se však nerozevřely.

Stiskl „Přízemí“. Nic. Opět. Nic.

Něco škublo, zarachotilo. Jen tak tak udržel rovnováhu.

„Co je, kurva…“

Výtah se náhle pohnul. Ne nahoru, jak si na  chvilku myslel, ale dolů. 

Uplynuly dobré dvě minuty, než se s hlukem zastavil.

Musel sjet do podzemní garáže. Zasraný stroj!

Když se začaly otevírat dveře, uvědomil si, že se zmýlil. Místo, do kte-

rého ho zavezlo to vřískající chrastítko, zcela jistě nebylo možné nazvat 

parkovištěm.

Před Karlem se rozprostíral dlouhý, potemnělý tunel. Připomínal dva 

metry vysoký kanál. Smrad potkaních exkrementů byl nesnesitelný. Když 

vystoupil z výtahu, po kotníky zapadl do špinavé, takřka černé vody.

„Skvěle,“ zahučel. Cítil, jak mu ledová voda teče do bot. Ohlédl k výtahu. 

Celou dobu stál otevřený. Nevěděl moc, co má dělat. Vrátit se zpátky do té 

železné klece? Najít východ? Někde tu přeci musela být nějaká rampa.

V okamžiku, kdy udělal první krok, zaslechl ten zvuk.

Ozvalo se charakteristické drnčení, které vydávají staré bicykly. Jeho 

matka kdysi takovým starým kostitřasem jezdila. Damka – tak se jmenoval, 

stará, poctivá damka, dodnes stojí kdesi na půdě.

Drynn – drynn – ozvalo se znovu. Karol udělal několik kroků kupředu, 

ve  tmě tunelu však nezpozoroval nic, kromě obrysů šedých stěn a stojící, 

takřka nehybné, vody.

Drynn – drynn, drynn – drynn.

Otřásl se.

Přikázal si uvažovat racionálně, ale marně. Napínal zrak. Zbytečně.

V  jistém okamžiku, těsně vedle jeho hlavy, se objevil nějaký tvar. Připo-

mínal ženskou hlavu s neutrálně světlými, dlouhými vlasy. Prudce se obrátil, 

zjevení však zmizelo.

Co se tu děje? Otázka zůstala bez jakéhokoliv komentáře.

Zatoužil dostat se pryč z  tohoto zatuchlého místa. Měl už dost hotelu, 

toho zkurveného města, v němž se cítil jako blázen, jako samotář, jako idiot 
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uprchlý z blázince. Musel se odsud co nejrychleji dostat. V opačném pří-

padě zešílí. Jeho trpělivost a odhodlání byly silně překročeny.

Padám. Padám odsud.

Vrátil se do výtahu, a když zmáčkl „Přízemí“, dveře se takřka bezhlučně 

začaly zavírat. Mohl přísahat, že z tunelu vyjel na kole přikrčený muž s červe-

nou kšiltovkou na hlavě. Objevil se ve zlomku vteřiny. Zarputile šlapal směrem 

k šedivé stěně jako kaskadér, který se za okamžik střetne s betonovou zdí.

Karel ucítil bolestivé bodnutí v hrudním koši. Strach jej posedl jako ně-

jaký démon. Nemohl se pohnout. Žádné racionální snahy vysvětlit to, co 

právě zažil, ho neuspokojovaly. Chtěl se jakkoliv zorientovat v celé situaci, 

ale ovládla jej naprostá dezorientace. Vydoloval ze sebe nějaké slovo, kte-

rému sám nerozuměl.

Evakuace, dědku, pomyslel si.

Dveře výtahu se zavřely. Spatřil v  nich svůj odraz. Bledá tvář jevila 

známky zděšení.

*

Zaslechl hlasy. Patřily mužům i ženám. Daly se rovněž odlišit jemné, ti-

ché, dětské vzlyky. Posadil se na posteli a začal naslouchat:

„Kde jsi nechala mé lyže?“ padla otázka.

„Mami, mami, řekni mu něco, pořád se snaží ukousnout Sparkymu 

ucho…“

„Wando, Wando…“

„Něco křičel, ale nemohla jsem poznat jazyk, kterým mluvil…“

„Večer bude jen náš, miláčku…“

„Auuu!!! To bolí!!! To bolíííí!!!…“

„Doprovoď Zuzanu domů, je už hrozně pozdě…“

„To je nová kniha, co jsi dostal?“

Zdálo se, že hlasy vycházejí odevšud, zpoza stěn, z podlahy, slyšel je 

neobyčejně jasně.

„Blíží se problémy. Cítím to…“
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„Morici! Tvá čepice!…“

„Kde je mé kolo? Kde je mé kolo?“

„Hoří.“

Opouštěla jej mysl. Byl bezradný, zblblý a bál se. Bál se něčeho, co 

stálo těsně za jeho zády, schovávalo se to někde vedle něj. Pozorovalo jej 

to odevšud.

Celou dobu slyšel jakési divné šeptání a zvuky, jako by se sto lidí najed-

nou snažilo něco říci a každá z nich se v půlce zarazila.

Křečovitě sevřel peřinu. Po chvíli ji přetáhl přes sebe. Těžce oddechoval, 

konsternován, vyděšen.

Co teď?

Byl jako bezradné dítě, hledající oblíbenou hračku.

Musel něco udělat.

Sebral odvahu a vstal. Ve spěchu oblékl kalhoty, košili a sako. Vsunul 

chodidla do černých mokasín a vyšel na chodbu. Seběhl do přízemí a udý-

chaně doběhl k recepční. Ohlásil, že odchází. Hleděla na něj jako na napros-

tého idiota.

Vyběhl z Vagabond Tower a hnal se do blízkého parku Drwęských. Funěl 

jako lokomotiva. Chtěl pouze opustit tu prokletou budovu. Chtěl být co nej-

dále od ní a trochu pobýt někde v tichu.

Byly dvě ráno. Stál uprostřed obrovského parku. Sám. Stromy vypadaly 

jako kolosální sochy lidí jdoucích na pohřeb. Rozhlédl se po lavičce. Několik 

metrů od něj stály dvě. Při pohledu na ně si úlevně oddechl.

Posadil se.

Přiložil si obě dlaně na tvář, jakoby se chtěl přesvědčit, že je stále sku-

tečný, že stále žije.

Když pozvedl zrak, uviděl stromy, za nimiž stála Vagabond Tower. Zavřel oči.

*

„Padám odsud!“ zakřičel. „Už mám dost bydlení v tom zkurveném hotelu! 

Zítra hned ráno odjíždím z Poznaně.“
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„O čem to mluvíš? Máme tu práci! Dohlížíš na stavbu, do prdele!“

„To mě vůbec nezajímá, odjíždím.“

„Přišel jsi o  rozum? Jsi tam nejdůležitější! Musíš zůstat a  starat se 

o stavbu!“

„Už jsem řekl, odjíždím, zrovna teď mě ta zasraná stavba vůbec nezajímá.“

„Co to meleš?“

„Zařiďte mi jiný hotel.“

„Jiný hotel? Máš apartmá v nejmodernějším hotelu ve městě! O co ti ještě 

jde?“

„Nejmodernější hotel? Vám tam všem kompletně přeskočilo?“

„Karle, kurva, o co ti jde?“

„Nebudu se o tom teď dohadovat. Chci jiný hotel.“

„Cítíš se dobře? Za  to tvé zpropadené apartmá vydáváme hromadu 

peněz!“

„Opravdu? Zařiďte mi pokoj v  jiném hotelu, pokud ne, zítra ráno odsud 

mizím.“

„Nevěřím vlastním uším.“

„Tak uvěř.“

Třískl sluchátkem. Zhluboka se nadechl a  nastoupil do  výtahu. Vyjel 

do pětadvacátého patra a se svěšenou hlavou vlezl do svého pokoje. Zalil 

si kávu, usadil se v křesle. Zapnul televizi.

Byl rozklepaný. Sáhl po lahvi whiskey a nalil si solidní porci. Vypil všechno, 

pak si dolil leště půl skleničky. Třesoucíma se rukama si ji přiložil ke rtům. 

Zkřivil tvář v  grimase nesnesitelné hořkosti, upil trochu kávy. Natáhlo jej 

a jen tak tak, že se nepozvracel.

O něco později se opřel do křesla a usnul. Byl otupělý, a když vstal, cítil 

silné mravenčení v chodidlech a bolest v kříži.

Rozpadám se tu, pomyslel si a rozsvítil světlo.

Zahlédl prázdnou lahev od whiskey, kterou znechuceně zahodil do od-

padkového koše. Měl monstrózní kocovinu.

V koupelně si přes deset minut oplachoval tvář ledovou vodou, pak si 

vyčistil zuby a oholil se. Při pohledu do zrcadla nemohl uvěřit tomu, jakým 
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změnám podlehla jeho tvář. Vypadal jako strašidlo. Vyplázl jazyk. Byl po-

krytý hrubou vrstvou bílého povlaku, který v něm vyvolal odpor. Postříkal se 

kolínskou a učesal.

Pořád vypadal jako mrtvola.

Do prdele.

Potáhl nosem. Nikdy nepatřil k  zářivě nádherným mužům, ale… ale, 

k čertu, líbil se sám sobě. Do dneška.

Rád se dobře najedl, cenil si luxusní oblečení a drahé parfémy. Nebyl 

žádný narcis, prostě se toleroval. Dokud nepřijel do Poznaně.

Náhle se všechno diametrálně změnilo, jako by ho nějaká neviditelná síla, 

nějaká moc, přinutila dívat se na sebe z úplně jiného úhlu. Naprosto se té 

energii poddal. Hleděl teď na svůj odraz v zrcadle a nevěřil vlastním očím. 

Viděl lidský vrak.

Vždyť se ale nikdy nepoddával emocím, nebyl člověkem, který se dal 

lehce ovlivnit. Přesto se ale změnil a přestal se sám poznávat. To ho vydě-

silo. Ztratil sám sebe.

Zaslechl tiché zaklepání na dveře.

Kdo to? V tuto hodinu…

Hluboce vydechl a šel otevřít. Spatřil ženu, tu samou, kterou potkal dříve. 

Nejistě se usmívala, trochu žertovně. Měla na sobě hnilobně zelené sako. 

Musela tu barvu strašně milovat.

„Mohu vejít?“ zeptala se nesměle. Žvýkala žvýkačku tak intenzivně, že byla 

namístě obava, zda se jí čelist za okamžik nerozpadne nebo neexploduje.

„A o co jde?“ zeptal se.

Dívka se usmála. To její cenění zubů se stávalo čím dál více iritující. Bylo 

umělé a přivádělo Karla do rozpaků.

„Klepala jsem již dříve, ale zřejmě jste spal,“ řekla.

„Ano, zřejmě jsem spal. Ostatně, máme noc.“

„Opravdu?“

Zahořklý ji pustil dovnitř.

„Hezký pokoj,“ oznámila, když se rozhlédla jako nevidomý, hledající svou 

bílou hůlku.
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Nabídl kávu, ale odmítla. Nechtěla ani pepsi, minerálku, ledový čaj ani 

zasraného Jacka Danielse. Co tedy chtěla?

„Chci, abyste se mnou šel na představení,“ řekla a neznatelně nachýlila 

hlavu na stranu jako malé štěně.

„Na představení? Jaké představení?“

„Uvidíte sám. Hodně na něj chci jít, ale nemám s kým. Myslela jsem, že…,“ 

zaváhala. „Jste docela zábavný a milý.“

Opřel se o stěnu, urvaný jak balíček dropsů.

„Víte, kolik je hodin?“

„Moc prosím…“

Skončí ten cirkus někdy?

„Já obvykle nejsem zvyklý chodit na  představení,“ odsekl ironicky. 

„Kromě toho mám opravdu hodně práce. Celou hromadu ne příliš příjem-

ného papírování.“

„Jen jednou jedinkrát, prosím,“ její hlas se stal tichým, měkkým, byla 

omamně krásná. Z nějakého důvodu se pobouření, které se v něm zrodilo, 

rozptýlilo.

„Kdy se má to představení odehrát?“

„Za dvacet minut.“

„Za dvacet…,“ Karel vybuchl smíchem.

Šílená.

Přešel k malému barovému stolku na kolečkách, vytáhl lahev Jacka Da-

nielse a nalil si půl skleničky. Teprve po delší chvíli si uvědomil, že není scho-

pen vypít už ani kapku alkoholu. Dělalo se mu mdlo již jen z pohledu na lahev 

s černou etiketou. Odložil skleničku a vytáhl z baru karamelové pivo.

„Takže to nestihneme,“ řekl.

„Samozřejmě, že stihneme. Tím se nemusíte trápit.“

„Opravdu?“

„Věřte mi.“

„Sám nevím… A kde se odehrává to představení?“

„Zde,“ odpověděla dívka. „Pod budovou.“

Střelil po ní pohledem jako blesk.
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„Pod budovou?“

„Samozřejmě, představení se odehrávají vždycky pod budovou. Tak jak, 

půjdete se mnou? Hodně prosím. Musíte pochopit…“

„Co pochopit?“

„Představení.“

Neměl ponětí, o co jí jde.

„Chtěla jsem, abyste něco viděl,“ pokračovala. „Abyste se se mnou vydal 

vidět něco, co jsem prožila… co jsme všichni prožili.“

„O čem to mluvíte?“

„O představení. Nemá smysl toto téma teď nějak rozvádět. Všechno vám 

ukážu. Co vy na to? Půjdete?“

Minula druhá noční hodina. Dokonce, i kdyby chtěl, neusnul by. Ne po to 

všem, co se událo. Půjde na to představení, nebo co to mělo být. Byl una-

vený, ale zaujatý.

Kromě toho mu něco kázalo jít s tou ženou. Co? Neměl ani páru. Možná 

vnitřní hlas rozumu? Nebo hlouposti.

Pokývl hlavou a zeptal se:

„Je nutné nějaké konkrétní oblečení?“

Zasmála se.

„Ale kdeže, oblečte si, co chcete, a děkuji, že jste souhlasil,“ přiskočila 

a políbila jej na  tvář. Ucítil od ní zarážející chlad. Ústa měla chladné jako 

mrtvola. Namalované na rudo vypadaly oslnivě, byly však ledové.

Psychika ti upadla, kámo, pomyslel si.

„Budu čekat za dveřmi, ať se můžete připravit na skvělou, leč smutnou 

podívanou,“ oznámila vzrušeně. Pak na něj mrkla a vyšla z pokoje.

Všechno se mu to zdálo tak vzdálené, tak cizí, přímo nereálné.

Dopil pivo, zhasl světlo a taky opustil pokoj.

*

Výtah je zavezl tam, kam se Karel dostal již dříve. Temný tunel se zdál být 

bez konce. Šli zvolna, po kotníky se brodili ve vodě. Z dáli se ozýval nějaký 
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blíže neurčitelný šum, který se tu stával výrazným, až znepokojivým, tu zase 

sotva slyšitelným, tlumeným.

„Mohla jste mě varovat, abych si nazul gumovky anebo si vůbec nebral 

boty,“ zamrmlal Karel a pomalu se sunul dopředu. Raději se dokonce ani 

nedíval na své nové semišové mokasíny. Stály ho přes šest stovek!

Dívka neodpovídala. V  temnotě toho nechutného kanálu sotva rozpo-

znával obrys její tváře.

Na krátký okamžik si pomyslel, zda ji již někde neviděl. Opravdu? Možná 

mu jen připomínala někoho známého?

Hleděla před sebe tiše, nevěnovala pozornost studené vodě, která se jí 

vlévala do bot.

„Ne, to není možné,“ řekl nahlas a zaposlouchal se, jak voda kape z ne-

viditelného, temnotou pokrytého stropu. Každou chvíli narážel na pavučiny, 

které se mu přilepovaly na oblečení. Cítil v ústech jejich hořkou chuť, jakoby 

vykouřil celou krabičku cigaret; jednu po druhé.

Každou chvíli se pozvracím.

„Všechno je možné, pane,“ ozvala se náhle žena. Karel zakopl o něco 

vyčnívající ze země a skoro upadl. V poslední chvíli jen zázrakem chytil rov-

nováhu. Odvrátil zrak.

„Co máte na mysli?“ zeptal se.

„Řekl jste, že jste mě viděl,“ znovu se usmála. Pak jste řekl, že je to ne-

možné a já na to, že všechno je možné,“ objasnila s úšklebkem.

Neřekl, že ji viděl, pouze si to pomyslel.

„Opravdu?“ hlesl. Hleděl opět před sebe. Přicházeli k nějaké ohromné síni, 

v níž planuly svíce. Stovky svící. Vzduch jakoby zhoustl, teplota poskočila na-

horu. Ovšem jen nakrátko. Po několika minutách Karla zase obklopoval chlad.

„Opravdu, opravdu…“

Dělala si z něj zase srandu? Neočekávaně ucítil nával vzteku, který v něm 

zabublal a nakazoval hodit všechno do hajzlu a vypadnout z tohoto prokle-

tého místa. O chvíli později zůstal pouze strach a všudypřítomné rozrušení.

Ohromné prostranství se zdálo být kinosálem, starým, opuštěným ki-

nosálem, amfi teátrem, v němž již po mnoho let nebyl promítán žádný fi lm. 
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Smrdělo to potkaními bobky a ještě čímsi, jakoby starým saponátem na čiš-

tění podlah.

Zahleděl se na plátno tak černé, jako dno studny. Vlna chladu v něm 

vyvolala další útok třasu. Nechápal, o jaké představení šlo…

Kdesi v dáli kapala voda. Zapištěl potkan.

Kam se, do prdele, poděla ta dívka? Ta otázka mu prolétla hlavou, zrovna 

když se chtěl zeptat, jak dlouho bude představení trvat. A kde se, k čertu, 

mělo vůbec odehrát? Snad ne v té zatuchlinou přeplněné díře? Obrátil se 

na jednu, pak na druhou stranu.

Kolem něj nebyl nikdo. Doprovázela jej jen temnota a pavouci, na které 

narážel pokaždé, když se otřel o stěnu.

A dost.

Vylezu odtud a pak opustím tohle prokleté město. Co ho přinutilo, aby tu 

přijel? Mělo to být tak vzrušující, tak luxusní. Nejlepší hotel ve městě, dohled 

nad stavbou, odpolední fi lmové seance nebo četba zajímavé knihy. Večer litry 

nejlepší whiskey z celého světa, sauna, billiard. A ještě mu za to měli zaplatit.

Vagabond Tower, napadlo ho. Exkluzivní věž, kurva! Mrdám takový luxus.

A pak se rozlehl hluk připomínající ozvěnu blesku, udeřivšího do vodní 

hladiny. Svíce zaplály zesíleným plamenem.

Na  plátně se objevil obraz. Páreček lidí jdoucích skalistým pobřežím. 

Nebe a hvězdy. Muž uchopil dlaň dívky. Jeho dlouhé vlasy se vlnily ve větru 

jako koňská hříva. Vypadali hodně šťastně. Do okamžiku, než se z nebe vy-

loupla obrovská ohnivá koule, která je při dopadu prudce zamáčkla do země.

Karel nevěděl, na co se dívat. Kolem se objevili lidé. Celé množství di-

váků zaujímajících místa. Jeden z mužů se hlasitě smál. Karel zahlédl jeho 

zlaté zuby a hladkou, takřka voskovou pleť. Muž se usadil v křesle a objal 

svou ženu – štíhlou blondýnku v hedvábné blůzce.

Nějaké dítě nahlas vykřikovalo:

„„Mami, mami, řekni mu něco. Pořád se snaží ukousnout Sparkymu ucho!“

Mladá dívka se usmívala na svého muže, zopakovala:

„Tento večer bude pouze náš, miláčku.“

Jiná dívka křičela na celé kolo:
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„Morici! Kde je tvá čepice? Morici! Kde je ta tvá čepice?“

Karel nevěřícně zíral, jak se objevují další lidé. Někteří vyrůstali ze země, jiní 

vycházeli ze stěn. Byli tak šťastní, tak hodně zaujatí sebou samotnými, že ne-

zpozorovali rozšiřující se oheň. Živel stravoval strop a podlahu těsně u vchodu.

Krvavě rudé plameny se objevily náhle. Na plátně ohnivá koule explo-

dovala, nahoru vystoupal sloup kouře. Vynořily se zuhelnatělé tváře muže 

a ženy. Jejich černé oční důlky zely prázdnotou.

Mezitím lidé v sále zaujímali svá místa. Chodili okolo, drželi pod pažemi 

bílé misky s popcornem a kelímky s nápoji. Všichni se smáli, rozmlouvali 

spolu, někteří přímo křičeli a pošťuchovali se. Všude kolem panoval hrozný 

shon a zmatek.

Když se rozsadili do křesílek, zavládlo ticho. Svíce zhasly. Ve zlomku vte-

řiny nastala takřka naprostá tma.

Světlo zářilo pouze z fi lmového plátna… a také z plamenů požírajících sál.

Rozlehl se křik. Někdo otočil hlavu.

„Hoří!“ zavřísklo několik lidí najednou.

Karol stál bezradně, jako panenka v domečku pro panenky a nedokázal 

se přimět k jakémukoliv pohybu. Lidé hořeli jako živé pochodně. Probíhali 

skrze něj jako zjevení. Snažil se jim uhnout z cesty, ale dav si toho vůbec 

nevšímal. Nabíhali na něj s  tvářemi zkřivenými bolestí a  rozpaky. Vysoká, 

jako lunt hubená žena na něj spadla, ale vůbec necítil žádný dotyk.

Duchové, napadlo jej a poprvé od okamžiku, kdy přijel do Poznaně, po-

chopil, o co v tom všem vlastně jde.

Hleděl na podívanou, o které mu říkala žena v zeleném kabátě.

Pak ji uviděl. Spálená tvář volala o pomoc, která nikdy nepřišla. Upadla 

mezi křesla a již nevstala. Vylekán jí chtěl běžet na pomoc, ale vnitřní hlas 

mu pověděl, že to bude k ničemu. Že má zůstat na místě.

Křik a škvíření hořících těl Karlovi drtilo hlavu. Kolem něj proběhl malý 

chlapec. Byl celý v plamenech. Po chvíli spadl a zcela se poddal živlu.

Oheň pronikal skrze Karla, ten však necítil nic, kromě nepředstavitelného 

smutku a žalu – krájely jeho mysl i srdce na malinké kousíčky.

Oheň strávil všechno a všechny.
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Kdosi opět zakřičel. Další oběť padla na zem.

Ne… Bože, ne…

„Pomoc!“ zaslechl hrdelní ženský hlas. Když se podíval jeho směrem, uvi-

děl temnou postavu s kompletně zuhelnatělýma rukama. Někdo do ní strčil 

a ona se, jak široké tak dlouhá, natáhla mezi sedačky.

Začal couvat.

Pohled na  těla, pomalu se proměňující v popel, jej přinutil vykřiknout. 

Slina nu uvázla v krku. Rozkašlal se.

Když se otočil, spatřil před sebou starého muže. Byl hubený, v brýlích 

s hrozně tlustými skly a červenou kšiltovkou na hlavě. Spálená, puchýři po-

krytá tvář vyjadřovala bolest. Vlasy se kroutily, odpadávaly na pusu. I přesto 

dokázal tázavě zachrčet:

„Kde je mé kolo? Mé kolo?“

Ještě než muže minul, zahlédl, jak ten před sebe pozvedá ruce a vříská:

„Kde je mé kolo!?“

*

Běžel jako šílený úzkým temným tunelem, ani na okamžik se neohlídl. 

Teprve když zahlédl otevřené výtahové dveře, cítil se spokojenější. Na oka-

mžik se zastavil, aby nabral dech. Cítil se jako potápěč, kterému právě došel 

v lahvi kyslík.

Otočil se. Z temného tunelu se valil kouř.

Nastoupil do výtahu a zmáčkl tlačítko s číslem 25. Dveře se zavřely a ka-

bina se pohnula nahoru.

Pohlédl na zrcadlo a zavřel oči. Nechtěl se na sebe dívat. Vrátí se do po-

koje a zavolá do fi rmy. Měl jim k položení několik zásadních otázek.

Při příjezdu do pětadvacátého patra si sundal promočené boty a vystou-

pil z výtahu. Jen v ponožkách přeběhl ke dveřím svého apartmá a vytáhl 

z kapsy klíč. V hrdle stále cítil nepříjemnou hořkost.

Tehdy naposled spatřil tu dívku. Zelený korzet, nehty nalakované na rudo. 

Byla opravdu nádherná.
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„Ztratil jste boty,“ řekla, když se zastavila za jeho zády.

„Mám je tady,“ odpověděl třesoucím se hlasem.

„Vidím, že si představujete, že jste na pláži,“ rozesmála se podmanivě.

Chtěl jí položit několik otázek, ale nenašel odvahu. Napadlo jej, že je to 

anděl strážný, a pak se na ni usmál a odpověděl:

„Mám pláže hrozně rád.“

„Já také,“ opět pokývla hlavou, načež, zcela spokojená, dodala: „Děkuji, 

že jste se mnou šel na představení.“

Cosi v něm puklo. Stále viděl plameny. Náhle se otřásl zimou, ale ten 

pocit trval pouze jednu kratičkou chvíli.

„Bylo to šokující představení,“ oznámil.

„Ó, ano,“ souhlasila. „Teď musím běžet, doufám, že se ještě potkáme. 

Jste skvělý člověk.“

„Určitě ano, pokud to budete chtít,“ odpověděl Karel a pak dodal: „Ještě 

nějakou chvíli tady zůstanu, možná den, možná dva, pak se přestěhuji a pak 

se vrátím do svého města. Mám tu hodně práce, dohlížím na stavbu parko-

viště v centru,“ mluvil jako zhypnotizovaný. Nechtěl, aby odešla. Věděl, že se 

už nikdy nesetkají. Až se vrátí do Katovic, bude na ni myslet, bude si připo-

mínat okamžiky strávené v Poznani, bude se modlit za klid její duši. „Víte, je 

to nakonec docela příjemná práce, člověk sedí a nic nedělá, pouze ty papíry, 

celá hromada papírů, neustále něco nesedí…,“ zarazil se, když viděl, jak si-

lueta dívky začíná blednout. Zahlédl ještě, jak se na něj usmála a pak zmizela.

Zůstal sám v potemnělé chodbě. Přivřel na okamžik oči a pak zasunul 

klíč do zámku.

Zrovna když chtěl vejít do pokoje, otevřely se některé ze dveří dlouhé 

hotelové chodby. Muž ve slipech přišel ke Karlovi s výrazem vyjadřujícím 

ten nejvíce možný údiv.

„Padoucnice, co?“ pronesl a pokyvoval hlavou. Obešel Karla dookola, 

podrápal se na zátylku a zeptal se: „Cítíte se během takových rozhovorů 

se sebou samotným nějak jinak? Protože, víte, já taky hledám něco jiného, 

taky se necítím normálně, hledám přítele. Víte, jestli to nějakým způsobem 

někomu pomáhá, tak to možná pomůže i mně, co? Co si o tom myslíte?“
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Karel na něj hleděl upřeně a  s největší rozvahou. V  jeho očích se za-

bleskly slzy. Dokázal se však na okamžik usmát.

„Nemluvil jsem sám se sebou, prosím,“ odpověděl.

„Ne?“ Muž ve slipech údivem vytřeštil oči. „Tak s kým?“

Karel obrátil hlavu a zahleděl se na prosklené okénko výtahu. Nebyl si 

jistý, zda to, co v něm uviděl, nebylo obyčejným přeludem.

Rychle si vynadal. Samozřejmě, že ne. Zcela jistě to, co zahlédl, bylo 

tváří nahrbeného chlápka v červené kšiltovce.

„Se známými,“ řekl a pořád hleděl na dveře výtahu, který se nedbale roz-

jel dolů.
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Jestliže má česká horrorová literatura nějaký výrazný 

ženský prvek, je jím bezesporu severočeská autorka píšící 

pod pseudonymem Anna Šochová (*1959). Tato sociální 

pracovnice, právě končící bakalářské studium na Filosofi cké 

fakultě Univerzity Karlovy, se ve své fantastické tvorbě 

mezižánrově nijak neomezuje a plynně přebíhá a kombinuje 

mezi fantasy, sci-fi  a horrorem. Nejvýrazněji však na sebe 

upozornila počátkem tisíciletí právě řadou horrorových 

povídek, zasazených do svérázného severočeského Ašského 

pohraničí, v nichž dokázala vytvořit zajímavé, strhující 

a poutavé universum zabydlené nižšími vrstvami (a nebojme 

se říci spodinou) společnosti, rázovitým lumpenproletariátem, 

roztodivnými individui, ať už jde o vykradače hrobů, 

prostitutky, násilníky, pasáky, obchodníky s bílým masem, ale 

i prostým lidem.

Svými povídkami zabodovala v mnoha literárních 

soutěžích a dostala se do různých soutěžních sborníků 

a antologií. V prvních třech letech tohoto století do nejvyšších 

příček vystoupala s povídkami Májová veselice SK Bozděšves, 

Talent od Světlonoše a jistým způsobem velmi realistickým 

příběhem bývalé prostitutky, jejího despotického „přítele“ 

a ne zcela idylického pohraničí Sladké tajemství v soutěžích 

„O pohár Edieho Krígla“ a „O pohár nakladatelství Netopejr“. 

Se syrovým útokem na city, až poetickou sondou do života 

v pohraničí, jeho bídy, strastí a nepříjemných reálií, příběhem 

o nálezu panenky na hřbitově, domácím násilí a touze 
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po šťastnějším životě Panenka soutěž „O pohár Edieho 

Krígla“, ročník 2002, dokonce vyhrála. Všechny tyto (a ostatní 

výherní) povídky vyšly ve sborníku P. E. K. & P. N. N. (2003). 

Její tvorba se pravidelně umísťuje na horních pozicích 

i v soutěži „Cena Karla Čapka“, kde v roce 2007 byla Mlokem 

oceněna např. její povídka A Bůh to vidí. V roce 2003 vyhrála 

s horrorovou povídkou Mezi námi děvčaty soutěž „Ježíšku, já 

chci plamenomet“. S povídkami Nabitá noc (2001), Nevinné 

naděje (2002) se v této soutěži dostala na oceňované 

a ve stejnojmenném sborníku publikované pozice. Povídky 

publikovala i v antologiích: 2004: Český horor (2003), Černé 

sny aneb Příběhy na nedobrou noc (2007), Roboti a lidi (2009) 

a Cynické fantazie (2011). Po fantasy románu Ochránce rodu 

(2008) vydala horrorově laděný román Rozpusť vlasy, otevři 

bránu (2011), o rok později v elektronicky vydaném románu 

Až sroste kámen přivedla do současných Čech Vlada Draculu.

Zásluhou povídky Zrcadlová brána věčnosti je od roku 

2005 Lady fantasy, pasovanou členkou rytířského řádu. 

Kromě beletristických příběhů, v nichž „protahuje hrdiny 

kdejakým hnusem“ a bakalářské práce v současnosti pracuje 

na odborné publikaci.

Námi publikovaná povídka je romancí pro zralou dívku, 

podivínského chovatele a nalezený podivný hmyz.
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Tý jo, maminka měla pravdu

Dostala jsem se do ráje. Dvě stě euro v kapse, letní výprodej v Německu 

a druhá nákupně nažhavená ženská po boku, co může být lepšího? Dana 

Řihánková mě s sebou vzala, třebaže známost s jejím švárou Petrem právě 

skončila a naše jakékoliv vzájemné city spadly někam k bodu mrazu.

Jediným kazem báječně vyhlížejícího odpoledne je přítomnost mrněte 

Leonky. Holčičky přesně

tak úžasné, jako to její jméno. Jéžiš, než tohle v kalendáři našli, tak půlka 

vesnice málem nespala. A druhá protáčela oči, že celkem normální Deniska 

nebo Nikola by Řihánkovy nezabila.

Jojo, taky jsem z tohohle malého diblíčka bývala na větvi, ale už to mám 

za sebou. Ono to fakt bylo chytrý a roztomilý, ale myslím, že se z ní moc 

padalo na  zadek. Teď už babičky nikomu nedovolí andílka proplesknout 

a žít se s tím nedá. Nejdřív by z té mršky ledovec roztál, ale tak po první 

hodině by i Jan Ámos vzýval Herodesa. Andílek napohled, což o to, jenže 

uvnitř naprosto nezničitelný ďáblík, to mi věřte. Dlouhatánské řasy, mile drzá 

a ukecaná, máma ji čančá, v reklamě i fi lmu by vydělala jmění. 

Jak moje matka tvrdí, ochomejtlo se už kolem mě vdávadlo, jinak si ten 

můj dlouhý trans z  rozmazleného mrněte vysvětlit nedovedu. Naštěstí pří-

rodě sklaplo, rozum se mi vrátil a Leončina tetička nebudu. Ani matičkou 

podobnýho skřítka. Tohle tak mít doma! Právě jenom s  vyhlídkou na  ráj 

německého výprodeje snáším upatlané mrňavé Leončiny tlapky na očích, 

lízátko ve vlasech a nadšení matky, jak roztomilou holčičku máme, no řekni! 

Fakt VELMI roztomilá, Dani. Jenom přikyvuju mateřskému monologu, 

hlas by mne mohl prozradit. Jestliže máma nezastaví auto na první povel, 

příšerně to zezadu zavřeští a následně se vzteká… Já bych jí dávno lupla 
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pár na zadek, Dana se provinile omlouvá za Leončino období vzdoru. Má 

o tom novou tlustou knížku. Mít dítě, to je totiž věda, vážení. 

Houbeles období, Dana má vítr, že by na ni malá žalovala. Tahám pusu 

do úsměvu a myšlenky na převýchovu rozmazlených fakánků strkám hlu-

boko na dno dušičky. Kvůli prohrabávání hadýrků a bot a krámů do domác-

nosti dneska snesu i sedm Leonek!

Den se přece jenom povedl, moje úsilí nakonec slavilo úspěch. Sama 

nebesa ocenila, jak se zubím na  to čertovo kvítko a dopustila na ně neví-

danou únavu. Zpátky jsme stavěly čůrat jen jedinkrát a malá ještě u celnice 

chrupala nahlas.

Tak slaďounkého andělíčka, bezvládného, toho opečuju kdykoliv. 

Ochotně jsem kočičku vynesla nahoru do pokoje a ukládala. Copak si to 

i ve spaní drží v kapsičce? Nojo, mělo mě napadnout, že byla hodná, pro-

tože při čůrání odchytla nějakou breberku! Dana by jí to nemilosrdně sebrala, 

ať má vítr z babiček jak chce velký. Ta totiž ječí i kvůli housenkám.

*

Jéžiš, fuj! Málem mě omejvali. No, tohle by Dana fakt nepřežila. Z kap-

sičky na mne vykoukla hlava veliká jako špička palce a teprve za chvíli mi 

došlo, s kým že to na sebe čučíme. Takovou kobylku jsem teda ještě nevi-

děla. A rozhodně bych to JÁ, na rozdíl od normálních pavouků, myší a při-

chcíplých krtků do holé ruky nevzala.

Malá má zatím smůlu, sebrala jsem jí nějakou slušně velkou šroubovací 

dózu od žvýkaček a opatrně tu potvoru nacpala dovnitř. Hezky plynule, jak 

jsem uvolňovala Leončino láskyplné sevření tlapky. Jak říkám, já i pavouky 

z baráku vynesu, když mámě vlezou na oči, ale co s tímhle? 

Zbytečně nic nezabíjím, maximálně králíky na oběd. Tak divná, obrov-

ská potvora se mi docela eklovala jak na sáhnutí, tak i na volné vypuštění 

do světa. Mohla by po otevření vyskočit nahoru, to kobylky umí. Jo, tahle 

by mi určitě zamířila rovnou do obličeje. Fuj! Už se vidím vejskat a hopsat 

na  louce jako idiot. Takže jak se toho zbavit? Vlastně, jedna možnost by 
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tu byla, napadlo mne bystře tak po čtvrthodině chmurných úvah. Jedinou 

záchranu mám totiž hned vedle v baráku, šílence Martina. 

Asi se mi prodloužilo nebo zauzlovalo vedení, že to tak trvalo. Nebo jsem 

byla příliš nadšená z nákupu a  těšila se na  rozbalování, třídění a huhlání 

mámy, co jsem vybrala za kraviny. Samozřejmě, že jsem nejdřív podlehla 

nejpřirozenějšímu pudu, začala se do nových hadýrků převlíkat jako divá, 

než se máma vrátí. Fakt mi to sedlo, všechno přesně pro mne. 

Teprve pád růžové nádobky na  zem a  zašramocení uvnitř mne vrátily 

k myšlenkám na našeho místního Broukocvoka. Martin sice chová leccos, 

i pár hadů, krokodýla a strakaté myši, ale nejvíc je lidem podezřelý kvůli 

chlupatým pavoukům, cvrčkům a děsně ošklivým můrám.

Jeho máma totiž každou novou potvoru popíše v krámě ženským, aby 

bylo vidět, jaký je chudák, ale že tomu sama občas nacpe moučné červy, 

to nepřizná ani náhodou. On totiž Martin taky kšeftuje a dost mu to nese. 

Právě ty červy a další hnusy pěstuje jako krmení pro chovatele. Jak máma 

říká, jí by sice žádná tarantule přes práh nesměla, ale Prášková by si pro 

koruny nechala i koleno vrtat, ta je schopná se k těm potvorám přece jenom 

přiblížit.

*

Když mi Martin otevřel, fakt vypadal divně. Nezahlédla jsem ho tak čtr-

náct dnů, ale jestli si za tu dobu aspoň občas něco ze sebe sundal, o tom 

pochybuju. Nááhodou totiž vím, že paní Prášková číhá na každý odhozený 

kousek prádla, aby ho stihla vyprat, protože Broukocvok pouze připravenou 

hromádku k oblečení zdařile ignoruje, když může sáhnout po hrůze, kte-

rou si zatím zabydlel. Já bych řekla, že se vůbec nesvlíká. Nebudu daleko 

od pravdy. Jeho maminka tvrdí, že se oblíká po čuchu. 

Koukala jsem na něj, vzpomínala, co měl předtím na sobě, z čeho má 

ty fl eky na hrudi - a na chvíli zapomněla, co chci. Vypadal jako pako. V ku-

drnaté hnědé hřívě hobliny, rozdrbané triko a na rameni leguána. Vlastním 

tělem chránil puch z pokoje, který se hned jevil jako k udušení. No vážně, 
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ten hustej smrad byl zdvořilejší, než celý Martin, stál za ním, čekal, až do-

mluvíme, a ani se nehnul.

Martin chvíli stál a potom zavrčel. Došlo mi, že civím a podala jsem mu 

tu Leončinu plastikovou nádheru. Dokonce jsem sdělila, že ji potřebuju vrá-

tit. Sotva uslyšel, že je to kobylka, potěžkal to, poslechl si škrábání a za-

ržál. Mluvit už asi zapomněl. Zacouval zpátky a dokonce nechal otevřeno. 

V  rámci nadšení riskoval, že mu všechen smrad vyvane a část Práškovic 

baráku bude vyvětraná. Nedalo mi to, a protože za pár minut opravdu bylo 

možné vstoupit bez dýchacího přístroje, plížila jsem se za ním. 

Martin si zabavil dva kamrlíky se zvláštním vchodem a celou chodbičku, 

ale nevypadalo to tak hrozně, jako když míval všechno narváno v normál-

ním klučičím pokoji. Náhodou to už vypadalo jako malá ZOO. Terária podél 

všech stěn, ve druhém pokoji další, jen s breberkami. Zato na dvou řadách 

polic. Já bych ho sice s tím vším odstěhovala někam úplně do chlívku, ale 

tohle taky bylo řešení. Když jsou v baráku s mámou sami dva a mají ho větší, 

než my, proč ne?

Než jsem se protáhla kolem terárek k vědátorovi, Martin už nádobku pro-

svítil, spokojeně tomu pokladu uvnitř něco broukal a položil do prázdného 

terárka. Koukala jsem, jak dlouhými kleštičkami dokončuje otevírání. Víčko 

vytáhnul, terárko uzavřel síťkou a brejlil přes sklo, jestli mrška vyleze nebo ne.

„Živý to je, ale bylo to tam děsně nacpaný. Nemáš pro ně cit,“ napo-

menul mě přitom. Nesměle jsem podotkla, že tu kobylku sebrala Leonka 

v Německu a Dana by se zbláznila, najít to u ní v pokoji. Nááhodou jsem 

zachránila nejmíň dva životy.

Podíval se na mě tak, že jsem se lekla, jestli mě nepředhodí nějakým 

ochranářům. Něco moc hloupého jsem musela plesknout, protože stejně 

opovržlivě jako Broukocvok na mne kouklo i leguání oko.

“Tohle je saranče, jasný?!“

No, to mi toho řekl. Přesto jsem přikývla, aby aspoň leguán pochopil, že 

se snažím. Leguán odvrátil hlavu, Martin se zašklebil. Naštvali mě v tu ránu 

oba. Otočila jsem se a rázně vykráčela ven. Aby bylo jasno, práskla jsem 

i dveřma. Jestli z toho některou krajtu kleplo, nezájem!
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*

Nazítří čekal Martin před vrátnicí, skoro se klepal, jen ať mu prej ukážu, 

odkud ta mrcha sarančí je. Samozřejmě se mi přitom začal oupěnlivě věšet 

na ruku, zrovna když kolem nás přepochodoval Petr. Ten si nás tedy změřil! 

Nejradši bych se propadla do země. Fakt jsem si po něm už nic horšího 

nabalit nemohla! 

Zaskřípěla jsem zubama, zrovna, když Martin zase bručlavě zaškemral. 

Kdyby pohled zabíjel, byl by naráz tuhej… Po několika vteřinách mi ale do-

šlo, že se od včerejška potkal s hřebenem a dokonce převlíknul tričko. Když 

vím, co ho to muselo stát za přemáhání a boje, vyměkla jsem a vraždění 

odložila.

Musel mi přísahat, že v  autě žádnou žoužel nemá, aby směl předjet. 

Náhodou má sice docela starý klump, ale zároveň nějakou opravdickou 

americkou značku, polonáklaďáček, co si nechává udržovat od machra To-

mšíka. Ten prej přímo škemrá, aby to autíčko mohl Martinovi udržovat. Jak 

máma říká, chlapi potřebujou koníčka, aby si mohli hrát. Tomšík by za tohle 

auto i duši zaprodal, takže si docela váží aspoň opravářské šance a veterán 

se blyští. Jo, nebylo marné se v tom vézt, připadala jsem si jako ve fi lmu. 

Snesla jsem přitom i bleskový kurz broukologie. Uznávám, ve  fanatikově 

podání docela ušel. 

On vlastně Martin není žádný blbec, ani jako chlap nevypadá špatně. 

Nevím, jestli se pravidelně přetahuje s krajtama nebo vzpírá terárka, ale 

najdou se na něm docela slušné svaly. I brejle si na cestu opucoval. Jednu 

chvilku jsem zalitovala, že nemám aspoň šest noh, aby si všiml, jak se mi 

náhodou vyhrnula sukně. Připadlo mi trapné ji stahovat a taky zase bylo 

vedro.

Byl z toho nakonec docela prima výlet. Sice marný, tak hnusná saranče 

se nevyskytla už ani jedna, ale jinak… Bylo mi Martina líto, jak smutně k ve-

čeru zvadnul. Přitom ze starýho kazeťáku pouštěl i nějaký chrastění, prý 

jako volání samičky nebo co. Utěšoval se jen tím, že ta Leončina potvora 

ještě poroste a dopřeje mu úžasná vědecká pozorování. Ten má radosti!
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*

Večer se vynořil Petr a hned dorážel. Kluk, co dostal kopačky a otravuje, 

to je fakt na omytí. Uražená veličina, ale co si myslí?! Přece padlo konečné 

slovo, práskla jsem dveřmi a přestala ho brát na vědomí. Nebo si snad Péťa 

myslí, že budu zpytovat svědomí a pochopím, jakou jsem zahodila šanci? 

Jo, možná, pokud by nevybílil dvakrát za sebou hospodu a nerval se. Teď 

byl taky nalitej, ale jak jsem od něj ucítila hospodskou směs, začala jsem 

na něj tak ječet, že vzal nohy na ramena.

Máma v kuchyni ani nezvedla hlavu, dál nakládala maso do  láku. Teď 

v horku vaření moc nedáme, jen tak přírodně osmahneme masíčko pro sílu 

a cpeme se zeleninou. Zdálo se mi, že jí dochází česnek, tak jsem donesla 

ještě dvě palice. Ani se neptala, co to bylo za povyk, jen tak volně prohodila:

„Nebojíš se ho?“

Pokrčila jsem rameny. Už jednou jsem ho kopla do koulí, pravděpodobně 

se trefím znovu. Kdyby mě jedinkrát opravdu praštil, zničím ho jako třídu. 

Za každou cenu, i přes policajty, i kdybych se ve vsi víckrát nemohla ukázat. 

Fakt se mi dost zhnusil.

„Má barák dvakrát tak velikej, ty koně jim nesou…“

„Možná, mami. Jenže to je hlavně práce jeho táty a bráchy, Petr by radši 

montoval traktory, než kydal hnůj. To je mi fuk, ale když se dokáže ožírat 

v pětadvaceti, jak bude vypadat za deset roků? To mají moje děcka vidět 

stejnýho ožralu?“

Máma se nahrbila, jako kdybych jí něco vyčetla. To vůbec ne, náhodou 

je dobrá, protože ona se táty zbavila docela včas.

„Možná to byla moje chyba.“

„Cože?!“

„No… Já se k němu moc neměla. Postel je důležitá, víš?“ 

Málem jsem se řízla. Civěla jsem na mámu s otevřenou pusou.

„To chceš říct, že ho ta druhá dostala na  postel a  ovládla přes sex? 

Alkoholika?!“

Máma vzdychla.
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„No právě. Říkali, že pak pil jenom tak, normálně, zlitej už nebýval. Já ho 

nesledovala, zpátky ani nepáchnul. To jen lidi moc rádi povídají a třesou se 

na všechno, co třeba řekneš.“

„To nás jako najednou setřásl obě? Já jsem pro něj taky vzduch jenom 

kvůli tomu, že – promiň, ale většinou za to můžou oba.“

Máma opatrně vršila maso v kameňáku a zalévala lákem.

„Měla bys tyhle věci vědět, abys dopadla líp. Já se vdávala s tím, že přijdou 

děcka a tak po třicítce mu aspoň jednou za měsíc dáš, než ho to přejde. I ta-

ková Horová je dneska ráda, že už se normálně vyspí. Aspoň to říká. Jenže v te-

levizi mají dneska pilulky pro důchodce, že normálně taky spolu – TO. Nakonec 

to teda nebylo správně. Když jsem si vzala prvního chlapa a myslela, že to tak 

má bejt. Nechci, abys… No, potřebuješ z toho něco mít, aby ti chlap vydržel.“

Musela jsem mámu obejmout. Nikdy jsme o těch věcech nemluvily, pro-

stě jsem se naprosto všechno o životě dozvěděla bokem. Vlastně jsem si 

právě teď uvědomila, že máma pro mě byla odjakživa tvorem tak nějak bez 

tělesných potřeb. Až dodneška.

„Mně se kluci líbí, mami, ale Petra nemusím. Už ne, fakt. Jak se na mě 

jednou opilej lepil, zhnusil se mi. Spíš mám vztek, že jsem do něj byla tak 

zblázněná, víš?“ „Zklamal tě.“

Jo, to tedy ano. Věděl, že nejsem z jeho pití nijak odvázaná, posmíval se 

mojí cole. Jenže já se opravdu nepotřebuju nalíznout, abych se smála, tan-

covala a dobře bavila… Mámina ramena se mi pod rukama pohnula. Už zase 

byla suchá, přísná a nedůtklivá, naše zvláštní chvilka zmizela. Skoro bych 

pochybovala, že k ní došlo. Odnesla jsem kameňák s masem do sklepa a po-

tom uklízela kuchyň. Mlčely jsme, až před zhasnutím se na mně máma koukla:

„Ještě máš dost času, ale abys nepřebrala. Po pětadvacítce začneš bez 

chlapa stárnout. A já chci vnoučata.“

*

Když už se Martin Prášek rozhodl pro mě přijít, samozřejmě se tam zase 

srazil s Petrem. Martin nejspíš vůbec nemá tucha, že jsme k sobě patřili. 
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Nakráčel ke mně rozzářeně přímo přes silnici a parkoviště k bráně, hned 

na mě mávnul a vůbec si nevšímal, kdo po něm kouká. Taky rozdíl. To hrdina 

Petr se k podniku plížíval, aby ho nikdo moc neviděl, u brány nenápadně 

okopával šutříky, jako že tu je náhodou.

Teď zaraženě odcouval až k plotu a koukal docela spráskaně. Což mi 

udělalo velikou radost, a i když měl Martin včerejší triko a předvčerejší, do-

cela otahané kraťasy, věnovala jsem mu vlídný úsměv.

Vůbec ho nezajímalo, jestli třeba nepotřebuju nejdřív nakoupit, hned mě 

zasypával novinkami a v podstatě odtáhnul k nim domů. No, mohlo to vy-

padat, že mě doprovází. Taky jsem hned chtěla pokračovat k našim dveřím, 

ale skoro zavyl, že TOHLE fakt musím vidět.

Být důvěrnicí amatérského vědce sice není nejlepší řešení horkého dne, 

ale nějak mě dokázal zblbnout či co. Opravdu se dá říct, že jsem rozuměla 

jeho nadšení z dalšího přírůstku. Ona totiž k  té Leončině obludce přilítla 

druhá saranče! 

Tyhle potvory se tedy opravdu dokážou dorozumívat na  kilometry da-

leko, a co mi připadlo dost drsný, byla zářivě zelená tečka na  tělíčku té 

nové mrchy. Tedy označení, někdo na ni cáknul barvu. Martin už shání data, 

jestli v okruhu několika desítek kilometrů není nějaký výzkumák nebo hmyzí 

farma. Pořád to počítal a opravoval se, přemýšlel nahlas. Zkoušel nějak ná-

sobit poměr velikosti kobylky… Éééé, sarančete, a normální dosah domlou-

vacích schopností… Vlastně si vystačil sám se sebou a já mu ani nechyběla. 

Vlastně ano, vždycky otočil hlavu a zeptal se:

„To by mohlo sedět, že jo?“

Už od Petra jsem se naučila, že na nějaký technický věci, když vykládal 

o větrákách nebo motorech, nemusím vůbec dávat pozor. Stačí si vždycky 

honem vzpomenout na pár posledních slov a nějak inteligentně je opakovat. 

Martin na to nalítnul naprosto stejně. Jenom jsem si říkala, že je to trochu 

nebezpečný, když bydlí hned vedle, ale na druhou stranu mě taky zajímalo, 

že by si někdo sarančí mrchy pěstoval uměle. Třeba jako zbraň, likvidaci 

zemědělský konkurence nebo na zvýšení cen. No, Martin už chvílemi fanta-

zíroval až moc.
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Tu novou potvoru držel zvlášť, ve velké sklenici od okurek. Říkal, že by 

to mohla být taky nějaká jiná mutace a třeba by se navzájem napadly. Bylo 

mu fuk, že se toho štítím, to je holt riziko zdvořilého laického naslouchání. 

Jo, máma říká, že každá ženská musí něco vydržet. Přehánět to ale nebudu.

Držela jsem se docela daleko, když Martin hrábnul do třílitrovky a snažil 

se mi ukázat na  ty podezřelé značky. Přitom ještě dovysvětloval přesídlo-

vání druhů a vliv změn na životní prostředí.

Vidím opravdu, co si myslím, že vidím?! Otevřela jsem pusu, zvedla ruku, 

ukazovala, ale Martin dál mlel a ještě se divil, proč tak koukám. Myslel, že 

nějak ty značky poznávám. Jenže já naprosto jasně a zřetelně rozeznala 

sarančí nožičky a  hlavičku. Saranče si přidržovala Martinův prostředník 

a naprosto nerušeně nořila hlavičku do krvavé špičky prstu. 

Ona žere Martina zaživa! Užuž bych ječela, když mu to došlo. Copak 

nic necítil? Ne, vážně ne! Konečně pochopil, co se děje. Mrsknul s rukou, 

ale ono se to drželo moc dobře. Někde tam už v díře bude špička kosti… 

Otočila jsem se a běžela zvracet na dvůr.

V  hlavě mi běžel fi lm, jak tyhle bestie zaplavují vesnici. Baby drbou 

u krámu, nohy jim v pantofl ích rudnou krví, ale ony melou a melou hubama, 

až nemají na čem stát… Sakra, mám v puse hnusně. Kde se umyju? Studnu 

tam už neměli a dešťovku zpod okapu jsem použít nehodlala. Vypadala dost 

zeleně. Pes vylezl z boudy a přemýšlel, nakolik má být hlídač. Už stárne, 

Punťa, hubu má šedivou. Moc si mě nepamatuje, radši se vrátím. 

Vlezla jsem tudíž odvážně zpátky do baráku a podívala se, jestli mají 

koupelnu pořád na starém místě. Hele, lékárnička! Popadla jsem pár věcí 

a běžela za Martinem. Ještěže tak. Byl úplně paf, zíral na svou vyžranou jes-

kyni v prstu a krev nechal kapat na zem. Dokázal udělat jedinou rozumnou 

věc: rozmáznul tu potvoru po podlaze. Možná obě, tu Leončinu jsem při 

letmém pohledu na terárko nezahlídla, ale víko bylo šouplé.

Hned, bez ohledu na další bordel, jsem na ránu nalila všechen peroxid. 

Zavázala jsem celou ruku, nastrkala broukologa jako mimino do auta a drze 

sedla za volant. Byla to skvělá terapie šoku. Martin se hned za vsí dokázal 

sebrat natolik, aby mi nařídil zastavit a dál kočíroval tu svou kraksnu sám. 
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No, ona trochu při řazení řvala o pomoc a  taky sebou škubala, jenže my 

auto nemáme a můj řidičák je spíš pro jistotu. A že byl ještě za levno.

Doktorovi Martin zalhal o laboratorní kryse a slíbil ji donést k veterináři. 

Cestou zpátky mě dost krutě uzemnil. Podíval se na mě divnýma, jakoby 

horečnatýma očima. Myslela jsem, že ho praštím, když zašeptal:

„Dovedeš si jich představit deset, sto nebo tisíc?! Čoveče, to by byla věc!“

Udělalo se mi zase zle, ale ovládla jsem se. Samozřejmě, že jsem si to 

dovedla představit. Koukám na  fi lmy, ne? Bylo mi naprosto jasné, že ta 

potvora nebyla normální. A že se tady nevzala jen tak, spadlá z nebe. Těch 

deset kiláků od hranic, kde první saranči Leonka našla, nehraje roli, mohlo 

to přiletět z mnohem větší dálky. Jak Martin tvrdil, stovky kilometrů nejsou 

pro hejno žádný problém. Třeba v Maďarsku je taky mívají, nejen v Africe. 

Opravdu si občas užíváme jako ve fi lmech. Tak dlouho si lidi vymejšlejí, až 

něco zvrtají. No a ty ostatní můžou klidně skončit ožraný jako Martinův prst. Až 

domů jsme mlčeli, Martin vypadal zasněně. Zkrátka cvok, zabořil se do problému 

a ztráta vlastního kusu masa ho nevzrušuje. Nebo mu něco doktor píchnul? 

Doma jsem nebyla k ničemu. Mrkla jsem na program – ha, přírodní kata-

strofa. Tak jsem se s chutí podívala na Brosnana, jak zápasí s krutým živlem, 

což působilo docela osvěžujícně. Láva, kamení, stržený most, desítky mrt-

vých, zavalení v dole – po Martinově sarančátku naprostá pohoda.

Nazítří po práci jsem spáchala neuvěřitelnou věc, fakt při plném vědomí. 

Dobrovolně jsem nakráčela do knihovny a  četla si tam v  tlusté knížce o ko-

bylkách. Leonka skutečně sebrala saranči, s červenými a modrými skvrnami. 

Jenže asi o sedm čísel větší, než slušná sarančata mívají ve zvyku. Ta druhá 

byla té první podobná, pěkně zvrhlá, protože si pochutnala na mase! Způsobná 

sarančata jsou býložravá a dokonce slouží jako zdroj bílkovin, když lidem seže-

rou úrodu. Napadlo mne najednou, že Martin vlastně její kousání necítil.

*

Nechtělo se mi tam, ale nedalo mi to. Chudák paní Prášková, byla dost 

vyděšená, že se Martínek zavřel v pokoji. No, to má komu říkat zdrobnělinkou! 
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Ani se jí s ošetřením v nemocnici nepochlubil, řekly jí to ženské v krámě. Vů-

bec nic nejedl! Nic nechce, maminku dovnitř nepouští, všechnu havěť mu 

teď krmila sama… Tím pádem starostlivá maminka zjistila, že včerejší prů-

švih stojí za to. Mně ale Martin otevřel. Jenom kývnul a ustoupil. Hned jsem 

uviděla malou klec se čtyřmi ohlodanými mrtvolkami. Malé myšky mláďata. 

Zase mi bylo zle. Proč si to vzal sem? 

„Nemůžu tomu věřit. Ani nevím, jestli mám být rád, že vlezla ještě 

ke krysám. Ty ji zabily.“

„Kde jsou?“ 

Sklonil hlavu. „Dal jsem je Kingovi.“

Alespoň někdo z toho má užitek, oddechla jsem si. Prosté a jednoduché 

řešení, nakrmit hada. Potom mne Martin oblažil Úkolem. Měla jsem donést 

jednu krysu v malé kleci k veterináři. Bude totiž před Jednotou očkovat psy 

proti vzteklině a brát objednávky na  králíky, krysu si může odvézt a pře-

zkoumat kvůli vzteklině. Prostě ji Martin obětuje, aby zatajil saranče. Už to 

domluvil.

Splachovací chlap, šílenej vědátor, příšerák jako ta jeho nejhnusnější 

havěť! Proč nenarazím na normálního kluka?! Vožrala a vědátor. Dvě stejně 

starý paka ve vsi se sto padesáti lidma, není to příliš silná hustota výskytu?! 

Nemělo by se něco takovýho pokutovat? 

Samozřejmě jsem potkala Danu s Leonkou a ta se do „myšičky“ rázem 

zamilovala. Pojmenovat tvora správně mi před Danou připadlo trochu kruté. 

Ale jak malá začala otravovat, mohlo to tak být. Takže nejdřív doprovod 

a hned zvýšení požadavků. Prý ji musí nést ona! A kdyby k ní mohla na ná-

vštěvu, to by bylo ještě lepší. Že by dala myšičce mrkvičku, aby neměla hlad. 

Dana jihla, jak Leonka miluje zvířátka, jenže myšičky mít doma nesmí. 

Hned prosila, jestli bych tedy Leonku nevzala s sebou na očkování, že ona 

v tom hicu už dlouho nevydrží. Leonka hned udělala kukuč, že jsem skoro 

zapomněla, jak umí být protivná. Ta malá potvůrka si opravdu voře s celým 

světem! Ale proč ne, třeba jí Martin ukáže i ostatní potvory. 

„Znáš mě, nebudeš odmlouvat,“ řekla jsem přísně a Leonka přikývla. Tu-

díž mi zůstala na hrbu nejmíň na hodinu. A chovala se podle toho, vzorné 
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dítko k pohledání. Byly jsme u veterináře hotové během pár minut, takže 

jsme šly k Martinovi. Pořád zkoušela vymámit slib, že bude další myšička. 

Když ona má tak ráda zvířátka a přitom na jejich vlastní koníčky může zatím 

koukat jenom z dálky…

„A dáš mi to pro strejdu?“

Nějak jsem nechápala, o čem najednou žvatlá. Sice jsem právě mluvila 

o masíčku, co bych jí mohla u nás udělat, kdyby opravdu měla hlad, protože 

lízátka ani žvejkačky nemám a nekupuju. Což Leonka ihned zjišťovala. Proč 

bych ale něco posílala Petrovi? Líná huba holé neštěstí, tak jsem zatáhla 

Leonku do stínu lípy k lavičce a zeptala se přímo.

„No přece aby strejda přestal chlastat. Babička říkala, že kdybys mu dala, 

tak přestane magořit. Že jsi hloupá, protože bys mohla všech deset ob-

líznout. Jé, ty se taky líčíš? Babička nechce, aby mi maminka dělala stíny 

a nehty. Ale mně to náhodou moc sluší…“

Zasmála jsem se a vysvětlila diblíkovi, že to „dávání“ babička myslela 

v legraci. Strejdovi nic nedám, protože si u mě nic nenechal a už se kama-

rádím jenom s ní a maminkou. Začala jsem Leonce vyprávět o Martinových 

teráriích a malá se už, zaplaťpánbu, na nic dalšího neptala. Dovedla jsem si 

představit, co stará Řihánková mohla všechno vykládat bez ohledu na su-

pervnímavá ouška Leonky. Přitom mne napadlo, že jsem si brala ty hororové 

vize příliš k srdci. Ta žravá mrcha se nakonec možná dostala do správného 

baráku a já nakonec třeba dokončila nějakou vyšší spravedlnost.

*

Martin dlouho neotvíral, možná usnul. Jeho maminka byla pryč, takže 

jsme zkusily obejít domky a vejít dvorem. Punťu mají na řetěze, takže se ani 

Leonka nebála. Mně se ale nějak zdejší ticho bez slepic nelíbilo. Vořech asi 

utekl, jeho řetěz ležel volně u boudy. Ne, neutekl, uškubnul se a roztrhal jim 

slepici! Teda tohle když přerval… No nazdar, to jsme nepřišly nejlíp. Za špal-

kem se sekerou ležela výmluvná hromádka peří, malá by se mohla leknout. 

Strčila jsem holčičku blíž k domu a zavolala. 
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Konečně! Martin vylezl z kůlny, košili pocákanou od krve. V tomhle hicu 

si dal fl anelku přes triko? No, měl možná horečku, trochu se třásl, opravdu 

vypadal hodně sklesle. Jenže Leonce to už nevymluvím. To je malér. Co mu 

mám říct? Rukávem přejel obličej, snad abychom neviděly slzy. Nojo, jestli 

psa zbil… 

„Můžu Leonce ukázat zvířenu? Ona mi pomohla s tou myšičkou, doma 

to nemá.“

Uhýbal mi pohledem, ale hned ochotně pozval holčičku dovnitř, Šli na-

před, já se ohlížela ke kůlně. Pes by se měl už vyplížit nebo skučet. A nic, 

ticho. Co v ní teda Martin dělal? Když popojdu ještě kousíček... Bože, ta 

spoušť! Všude krev a peří, aspoň z pěti dalších slepic. Starej Punťa že by 

takhle řádil? Nebo spíš nějaká kuna? A co je tamto? Zírala jsem na Punťův 

ocas pod poleny. Toho vořecha by přece kuna nezvládla. Spadlo to na něj 

nebo co? Lišky tu nikde nejsou...

Leonka! Její křik poznám vždycky. Skočila jsem ke dveřím, nalehla na ně, 

bouchala pěstí. On se tam s malou zavřel nebo co? 

Cvok pošahanej! Šla jsem už pro sekeru, vyděšená spouští, kterou tady 

spáchalo kdoví co.

„Co tak vyvádíš?! Je odemčeno, copak doma nemáte kliky?“

Koukali jsme na sebe rozpačitě. Naštěstí jsem k sekyře nedošla, ztrap-

nila bych se mnohem víc. Jenže mě hned trklo, jak je malá teď zase divně 

ztichlá. Honem jsem odstrčila Martina a popadla zbledlou holčinu do náruče.

„Proč křičela?!“

Podrbal se ve vlasech.

„Chtěla vidět, jak King žere... A hned potom začneš ječet ty, málem bych 

se taky přidal.“

Radši jsme od něj vycouvaly. Leonka se mě držela jako klíště, ale než 

jsme došly na náves, začala mi vyprávět o červech, můrách a krysách. Za-

jímalo ji jenom, jestli myška nekousne Kinga v bříšku. Martin jí slíbil starou 

hadí kůži, až se něco bude svlíkat a  tím leknutí slušně vyvážil. Navíc už 

doma viděla nějakou chcíplou myš v pastičce, tudíž měla jakési ponětí o ži-

votě a jeho koncích a rychle se otřepala.
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*

Měla bych dělat něco normálního. Jednoduchého, to nejlíp čistí hlavu. 

Vida, mamka nechala lístek, že se má oškubat rybíz. No, dva kbelíčky de-

setilitráky mě nezabijou, jen lehce posílí. Za chvíli jsem si už na zahradě 

pobrukovala a drbala kuličky rychlostí kombajnu.

„Můžu pomoct?“

Helemese, Martin mimo svůj brloh? Během té hodiny nebo dvou se do-

cela vzpamatoval a taky na horečku už nevypadal, netřásl se a oči mu svítily. 

Uvidíme, co je platný v praktickém životě. Dostal další kyblík, okouknul sys-

tém a celkem se snažil. Trošku to přece jen vázlo, kdykoliv se naše pohledy 

setkaly. Běhalo po mně horko střídavě s mrazem, protože na mne Martin 

koukal, hm, jemně řečeno se zájmem. Přitom nejsem breberka a mám fakt 

jenom dvě nožičky. Což je míň nebo naopak víc, než na co bývá u předmětu 

svého studování zvyklý. No, vlastně jsem ho už jednou takhle zajímala, ně-

kdy v šesti letech. Jo, tyhle hry na doktora... Naše mámy nás pak pořádně 

zlískaly a hlídaly tak dlouho, že jsme vyrostli skoro jako cizí. Zato dneska, to 

musím uznat, jiskří mu očička a taky v hlase má něco…

„To se mi snad zdá!“

Mně taktéž. U našeho rybízu se zřejmě hodlá scházet naprosto každej. 

Proč náš Baron neštěkal? A nojo, Petr ho hned zpočátku naučil na buřty 

a ten psí všivák podplacenej už jen mrská ocasem. I když se sem buřtovej 

obdarovávač přiřítí jako naštvaný bejvalý. Psovi to nevysvětlíš. 

Petr fakt vypadal, že se chce rvát a Martin docela klidně odložil rybíz 

a  čekal, až začne. Primitivové! Odnesla jsem kbelíky s  rybízem k  altánu 

a letmo zkontrolovala příruční zásoby vody. 

Měla bych se snad klepat blahem, až mě vítěz přehodí přes rameno 

a odvleče do houští? Ani náhodou! Ale proč by se vlastně neměli porvat? 

Má to něco do sebe, dva funící chlapi, já pohodlně usazená na zahradní židli, 

zobající rybíz. Pomalu mi docházelo, že nejspíš nestojím ani o jednoho. Mar-

tin bydlí moc blízko a s tou jeho menažerií bych extra dobře nevycházela. 

Asi dotočím vodu do kbelíku a rázným šlíchancem je zklidním oba.
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Rvali se docela obstojně, šance vyrovnané, kbelík počká. Helemese, Mar-

tin s Petrem zametl, ale ten zase vstává a žene se zpátky. Martin si olízl krvavý 

hřbet ruky a nějak se zašklebil nebo co. Petr najednou zbělel jako vápno. 

Neviděla jsem Martinovi do tváře, ale můj už defi nitivně bývalý kluk se po něm 

ohnal tyčkou od malin a zdrhnul. Jako kdyby se jenom chránil? To je ale vůl.

Teď abych zklidnila vítěze a nějak vycouvala. Nebo přece jenom ne? Ta 

pranice mi rozproudila krev a Martin, když odmyslím všechno kolem, se mi 

zatraceně líbí. 

Otočil se pomalu ke mně, rty sevřené do úzké čárky. Vypadal šelmovitě, 

jako před útokem. Vstala jsem a nemohla udělat jediný krok. Jenom čekat, 

nádherně sladce slabá. Vůbec mi nevadily krvavé šmouhy na triku a puse, 

Petr vypadal hůř. Tomu tekla krev i odněkud z ramene nebo spíš krku. Po-

bavila mě představa, že by ho Martin pokousal. No trochu zblbnul u terárek, 

ale kdyby se to přeneslo i na oblast páření… Olízla jsem si rty a odněkud 

vybublal můj smích. Vítěz si znovu olízl krvácející hřbet ruky.

„Takhle se rve ušlechtilý milovník zvířátek?!“

Konec věty mi povadl a zapadl do trávy. Martin rozevíral oči, prohlubo-

valy se k nekonečnu a  já pochopila řečičky o hadech a myších. Spaloval 

mne a mrazil zároveň. Opravdu jsem vnímala každý jeho pohyb, každý cen-

timetr, o který byl blíž. Čekala jsem a třásla se, jako kdyby na mne přeskočila 

horečka. Skutečný dotek jeho prstů vzrušením zabolel k zešílení.

Vrhnul se na mě, přisál, pohltil. Vznesla jsem se, odpoutaná od pozem-

skosti. Byl jako hladový, skoro zuřivý a mě bylo fuk, že si mě vezme na trávě 

maliní. Zalehl mě a přivlastňoval si každý kousek. Kdyby teď přestal, snad 

bych ho zabila. Víc, ještě! 

Trochu jsem znejistěla, když se zastavil pod krkem, začal nějak žužlat 

prostor nad klíční kostí. Cože, mlaská?! Zvedl hlavu, kolem pusy krev. To by 

ale musel mít… Zíral neuvěřitelně dlouho bez hnutí. Ne na mě, ale ke krku, 

odkud mi prýštily pomalé teplé stružky k prsům a vyhrnuté haleně. 

„Nechám si tě.“

Něco vyplivnul do trávy, natřikrát slíznul mou krev a pomalu, skoro ob-

řadně do mě vstoupil. Ochromená závanem strachu, pochopení a nevíry, 
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jsem vláčně přijala, co dělá. Martin sklonil hlavu a během aktu jemně olizo-

val místo, kde mi prokousnul kůži nebo co. Nebolelo to, naopak. Jako kdyby 

přitom zubem občas ťuknul do kosti, nevím, jak to popsat. Šimrání? Výboje? 

Dostal mě rychle do varu. Vzpínala jsem se proti němu, drtil mě v objetí 

a skoro dusil. Jak jsem tedy mohla křičet?

Otevřela jsem oči, ještě na mně ležel, zůstal uvnitř. Ochable mě hladil, ale 

chuť mu rostla. Otočila jsem hlavu, aby mi slunce nesvítilo do očí. V trávě 

hned vedle mých vlasů ležel kousek zakrvavené hmoty a o kus dál něco 

jako hromádka mokrých, vyplivnutých chlupů.

Jako cizí jsem si nahmatala místo, které předtím krvácelo, a pochopila, 

že mi tam chybí kůže. Ten pocit předtím nelhal, klíční kost byla holá, mohla 

jsem za ni zatahat. Kdybych si tam viděla, nejspíš bych mohla ocenit, jak 

mi ji jazykem vyleštil… Tak to abych si ten ožužlaný kousek radši sebrala? 

Možná půjde přišít, připlouvaly ke mně mátožně praktické myšlenky, za-

tímco se Martin rozhýbával k další jízdě. Mamka měla pravdu, postel je 

ve vztahu fakticky strašně důležitá. Něco takového mít… Nechám si ho! 
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Łukasz Radecki

Básník, spisovatel, publicista, hudební, fi lmový a literární 

kritik, muzikant, učitel. Narodil se v Malborku (*1979) 

a dodnes mu zůstal věrný. Na Univerzitě Mikuláše Koperníka 

vystudoval polštinu s pedagogickým zaměřením, na Gdaňské 

Univerzitě historii. Prošel několika rockovými, metalovými 

a industriálními soubory. V roce 2003 vydal s kapelou 

Arkham desku Nemesis, věnovanou tvorbě H. P. Lovecrafta. 

V současnosti hraje v black/doom metalové kapele Acrybia, 

s níž nahrál a vydal několik desek a v thrash metalové kapele 

Damage Case. Sólově vydal dvě instrumentální alba. Pro 

různé skupiny a soubory napsal pár textů. Spolupracuje 

s režisérem Patrykem Jurkem, pro jeho horror Ciało 

Chrystusa, trilogii Rigor Mortis a seriál Oblicza Mroku složil 

fi lmovou hudbu. Již pár let je pevně spjat s horrorovou a sci-fi  

scénou. Spolupracoval s časopisy Carpe Noctem, Kinooko, 

Zombie Zone, Magazyn Fantastyczny, Czachopismo. Působí 

jako zástupce šéfredaktora největšího polského horrorového 

internetového serveru Horror Online, spolupracuje se 

stránkami h.p.lovecraft.pl a časopisy Grabarz Polski 

a Atmospheric Magazine. Fanatický obdivovatel Pink Floyd, 

metalu a Batmana. Ženatý otec dcery a syna.

K literatuře přičichl již v raném mládí, kdy začal doma 

na koleně vytvářet různé komiksy, které však nikdy neopustili 

bezpečí a příšeří šuplíku pracovního stolu. S kůží na trh 

Radecki vystoupil až v roce 1998, kdy vydal básnickou sbírku 

Ad Noctum. První povídku I tylko głód pozostanie publikoval 
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v roce 2005. O čtyři roky později vydal v elektronické podobě 

první povídkovou sbírku Kraina bez Powrotu: Opowieści 

Niesamowite (2009), společně s K. Kyrczem povídkovou 

sbírku „Lek na Lęk“ (2011) a společná povídková sbírka 

s Robertem Cichowlasem Pradawne Zło (2013) by se 

měla objevit v nejbližších dnech. V roce 2013 také začal 

v elektronické podobě vycházet jeho (zatím dvousvazkový?) 

povídkový seriál o příhodách dvou (anti)hrdinů Maxovi 

a Stonkovi Bóg Horror Ojczyzna: Złego Początki a Wszystko 

Spłonie. O povídky je pravidelně žádán do různých antologií: 

Księga Strachu (2007), Pokój do wynajęcia (2008), Czarna 

Kokarda (2008), Białe Szepty (2008), City 1. Antologia 

Polskich Opowiadań Grozy (2009), 13 Ran (2012), Dziedzictwo 

Manitou (2013), Gorefi kacje (2013), Metoda Schlegmachera 

i inne opowiadania (2013), Zombiefi lia (2013). Stejně jako 

snad polovina polských autorů této antologie, i on se uchyluje 

k duelové tvorbě s jinými autory (Krzysztof T. Dabrowski, 

R. Cichowlas, K. Kyrcz). Do českého prostoru vstoupil 

povídkou Váza, otištěnou v prvním čísle časopisu Howard.

Radecki je ve svém živlu v krutých, bolestivých 

a krvavých vodách realistického gore horroru/thrilleru, kde 

bolest opravdu bolí, krev teče proudem a kosti praskají 

v rytmu úderů různými předměty. K jeho cti je třeba říci, že 

se mu zdárně daří svým příběhům, kromě již zmíněných 

tradičních a žánrotvůrčích propriet, vtiskávat i smyslnější, 

mnohdy až fi losofující obsah, o čemž se můžete přesvědčit 

právě v další povídce o lásce procházející žaludkem.
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Chuť lásky

I.

„Jo, takový oddech jsem potřebovala,“ vydechla Małgorzata a roztáhla 

se na sedačce. Lešek se na ni s úsměvem podíval a sjel pohledem od hlu-

bokého dekoltu zakrývající plná ňadra k blahem rozjasněné tváři.

„Řekneš si, máš,“ konstatoval krátce a jakoby náhodou jí během řazení 

pohladil koleno.

„Kéž by všechno bylo tak prosté,“ povzdechla si. „Zatím to však vypadá, 

že se s tím psychoušem budu trápit ještě několik měsíců…“

„Vždy můžeš počítat se mnou,“ odpověděl muž s úsměvem, který mimo-

volně uspokojivě zkontroloval ve zpětném zrcátku. „Ale jím se nezabývej. Je 

to jen pes, který neustále kňourá a nemá koule, aby se faktům postavil če-

lem a zaplatil co má. Jestli chceš, při nejbližší příležitosti si s ním, po chlap-

sku, popovídám.“

„To se ti nepovede…“

„Nebo co?“ vyprskl. „Jen ať si zkusí na mě sáhnout pazourou, zašlapu 

ho, sráče. Nedělej si starosti, nebudu mlátit hovno, abych si nezašpinil ruce, 

ale ušlapu ho…“

„Klid,“ Gosia zakroutila hlavou. „Nestojí za to, aby ses jím zabýval.“

„Ale ty stojíš za to, abych se tebou zabýval.“

„Já si nějak poradím. Ty máš své problémy.“

„To jsou pouze přechodné problémy,“ odvětil klidně. Vyhodil blinkr 

a předjel před nimi se vlekoucí traktor. „Může si říkat, co chce, ale rozvod 

skončí v můj prospěch, byt jí určitě nedám. Bojí se mě až moc na to, aby si 

nějak vyskakovala. Uvidíš, za pár měsíců budeme volní a všechno začneme 

od začátku.“
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„Bojím se, zda se to všechno povede, jestli mi budou stačit síly…“

„Nedramatizuj. Třicítkou život nekončí. Posrali jsme si část života, když 

jsme si vybrali špatné partnery, ale nezahodíme ho celý. Za pár měsíců zmizí 

z našeho života a budeme šťastní,“ zopakoval. „Ve dvou,“ dodal rozhodně 

melodramatickým tónem.

„Ve třech,“ opravila ho. „A to je taky problém, protože on bude vždycky 

chodit za dítětem. A sám víš, že pro jeho vlastní dobro musí.“

Lešek na chvíli zmlkl, koncentroval se na  linii silnice. Nastalo ticho, ta-

kové to oscilující mezi neobratným tichem a tichem hrobovým.

„V klidu,“ ozval se po chvíli. „Nějak se to udělá. Mimo to, Gosiulku, někdy 

se to hodí. Máš teď volný čas, ne? Sežral povídačku o návštěvě u  tety? 

Sežral. Koncentruj se tedy na volno. Odpočiň si od něj, od děcka, využijme 

dovolené mé budoucí bývalky.“

„A nedozví se, že sis vzal auto?“

„A když jo, tak co z toho? Je příliš tupá na to, aby ji napadlo zkontrolovat 

stav ujetých kilometrů. Ostatně, za dva dny dám auto mechanikovi, takže 

ještě zaplatí za benzín a kontrolu,“ zasmál se vesele. „Jak vidíš, mně se 

vždycky daří.“

„Závidím ti ten optimismus…“

„Jednoduše to pusť všechno z  hlavy. Podívej,“ řekl a  ukázal rukou 

na mraky. „Jaké krásné cunnilingy!“

„Co tím sleduješ?“ Gosia se záletně usmála. Lešek beze slova zpomalil, 

vyhodil blinkr a lesní cestou sjel do nitra lesa.

*

„To jsem potřebovala snad ještě více,“ prohlásila při zapalování tenké 

cigarety chvějícíma se rukama.

„Plním přání neomylně,“ nahodil Lešek úsměv číslo tři a zapnul si rozpa-

rek. „Zasloužíš si to, i více, mnohem více. Je hanba a marnotratnost zane-

dbávat potřeby tak krásného těla.“

„Chtěla bych, aby to všechno vyšlo…“
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„Všeho do času, Gosiulku… teď pro sebe máme nějaký čas, tak ho vyu-

žijme co jak nejlépe.“

„Čas?!“ vyděsila se žena. „Řekla jsem mu, že se večer vrátím!“

„Žádný problém,“ Lešek se chytře zaculil. „Postarat se o dítě přeci do-

káže. Vždycky hraje super tátu,“ procedil skrze zuby. „Večer mu zavoláš 

a  řekneš, že tě tetička prosí, abys zůstala; a  ty se bojíš vracet se v noci. 

Sežral jedno, spolkne i tohle. Řekneš, že budeš doma v poledne nebo ráno. 

A bude.“

„Hlavička,“ uklidnila se Gosia.

„A ne jen tak ledajaká,“ odpověděl a chytil se výmluvně za rozkrok.

„Přestaň,“ okřikla ho žertovně. „V poledne mu řeknu, že se vlak opozdí, 

nebo že mě strýček odveze na nádraží a čekám, až se vrátí z práce nebo 

něco podobného, a vrátím se na oběd.“

„Vidíš? Všechno to jde krásně. Smrt frajerům!“

„No dobrá, tak jaké máš plány?“

„Navštívíme, přesně, jak jsem sliboval, německé hroby, ukážu ti také 

skvělou vodní elektrárnu. Možná se mi podaří ukecat provozního, aby nás 

pustil dovnitř.“

„Udělal bys to?“

„Pro tebe všechno, Gosiulku,“ odpověděl a přivinul ji k sobě.

„A pak?“ zeptala se, odtáhla dozadu ruku s cigaretou a hluboce se mu 

zahleděla do očí.

„A pak tě vezmu do krásného domečku, v němž strávíme příjemnou noc.

„To zní kouzelně…“

„Kouzelné to teprve bude,“ odpověděl a umlčel jí ústa polibkem.

*

Lešek dodržel své sliby, přinejmenším ohledně první části plánu. Navští-

vili hřbitov z druhé světové a prohlédli si vodní elektrárnu. Provozní byl na-

tolik milý, že se k provedení náhodných turistů nenechal dlouho přemlouvat. 

Znuděný osamělou šichtou rád na jejich návrh přistoupil, vysvětlil všechny 
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otázky a upravil všechna „moudra“, jimiž se chtěl Lešek blýsknout před mi-

lenkou. Hladoví a unavení se vydali na další cestu, jejímž cílem byla nevelká 

chata zašitá v lesním zapadlém místě. Míjeli několik čím dál menších vísek 

a vesniček, až dorazili do oblasti, kde pouze tu a tam se objevující cedule 

zimmer frai sugerovala, že tady kdysi byli lidé.

„Škoda, že jsem si neudělala řidičák a nepořídila auto,“ povzdechla Go-

sia. „Je to tak výhodné, sedneš a za chvíli už jsi daleko od civilizace.“

„Měla bys být ráda. Máš z hlavy o jednu věc rozvodového dělení méně.“

„Vezme ti auto?“

„Všechno na to ukazuje. Ale je to malá cena za osvobození se od té he-

téry. Nakonec, je to jen další důvod, kvůli kterému jí nenechám byt. Má auto, 

má kde spát,“ zachechtal se.

„Dej už pokoj, nechci se už vracet k  rozvodovým řečem,“ přerušila ho. 

„Dnes to bylo tak skvělé… Mohla jsem konečně zapomenout na toho psy-

chouše a jeho cvrlikání.“

„Až tak blázní?“

„Mrcha, motá se jak veš na hřebeni a snaží se uhrát co nejvíce.“

„Ale neodpustíš mu.“

„Nikdy v životě. Už ode mě nedostane ani ň.“

„A já?“

„To se uvidí. Ale dneska všechno, co chceš. Jen už najdi tu chatku. Zdře-

věněly mi nohy.“

„Hned. Někde tu musí být,“ odpověděl a  rozhlížel se po okolí. Les byl 

tak hustý, až se zdálo, že čekal jen na Opla, aby ho pohltil mezi své temné 

stromy.

„Kdo žije v takové pustině?“ pomyslela si nahlas Gosia.

„No co, říkala jsi, že chceš utéct od civilizace. Můžeš být v klidu, tady 

ji nenajdeš. Mysli, kdokoliv má jen trochu v palici, je dost průbojný, aby 

se odstěhoval do města. V takových prdelích, jako ty vesnice, které jsme 

míjeli, zůstává pouze nejhorší genetický materiál založený na příbuzenském 

křížení. Tady je obvykle matka zároveň sestrou svých dětí a otěhotněla, pro-

tože si tatík vyhodil z kopýtka a napumpoval ji.“
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„Síla,“ zasmála se žena. „Ale líbí se mi to…“

„No dyť, je tu ta yntelygence,“ zachrochtal Lešek a poklepal si na hlavu. 

„Na co se asi dělalo těch pět fakult.“

„A odkud víš o té chatce?“

„Rafał mi ji doporučil. Byl tu se ženou v červenci. Ono tam prý bydlí nějací 

strašní troubové, ale jsou milí a my tam rozhodně nejedeme, abychom si 

s nimi povídali. Ostatně, uvidíš sama, už tam asi jsme.“

A  opravdu, z  temných stromů se vyloupla nevelká mýtina, na  níž se 

nacházela budova někdejší myslivny. Střecha exponovala neobyčejnou at-

mosféru toho místa, kde krása samoty zdůrazněná paprsky zapadajícího 

slunce kontrastovala s hrůzou divoké přírody. Vedle chaty nějaký zarostlý 

buran štípal dříví, na verandě seschlý stařík hloupě civěl před sebe. Lešek 

zaparkoval Vectru kousek od vchodu.

„Trochu podivínské,“ zajíkla se Gosia.

„Nečekáš snad pětihvězdičkový hotel,“ muž se snažil obrátit situaci v žert, 

ale sám si onu tichou chatku na samotě představoval trochu jinak. Jako by 

počítal s tím, že si spletl místo, nevypnul motor. „Zůstaň v autě,“ přikázal. 

„Promluvím s těmi domorodci a ujistím se, že je všechno v pohodě.“

„Dobrý večer!“ zvolal, když vystupoval. Stařík se neobratně pohnul, bu-

ran přestal štípat a upřeně se na ně zahleděl.

„Wenglečtí?“ zablekotal stařík.

„Węgrečtí,“ opravil ho Lešek. Jméno bylo stejně falešné jako jejich man-

želství, to však starouše neopravňovalo, aby ho komolil.

„Očekával jsem vás…“

„Opravdu? Trochu jsme se opozdili, omlouvám se,“ řekl, i  když jeho tón 

jasně tvrdil, že mu to vůbec není líto. Co více, z Leškova hlasu se dalo vycítit, že 

tím rozpadajícím se dědkem s kůží tak bledou a svraštělou, že bylo takřka ne-

možné uvěřit, že tvář staříka vůbec někdy měla vlastní individuální rysy, pohrdá.

„Nič nám něuteče,“ odpověděl stařec a Leškovi teprve po chvíli došlo, co 

chtěl dědek opravdu říci. „Hněď se o vás poštaráme.“

Lešek si úlevně oddechl. Situace nakonec vypadala, že i přes všechno 

měl navrch, musel však před Gosiulkou hrát machra. Jako obvykle se 
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ukázalo, že se obával zbytečně. Nakonec, narodil se pod šťastnou hvězdou. 

Usmál se na Małgorzatu. Žena vystoupila, radostně si protáhla nohy. Muž 

lakomě pohlédl na  její lýtka a automaticky sáhl pro cigarety. Okamžitě se 

však zarazil. Nebyl před dvěma dny na akupunktuře pro to, aby teď znova 

začal kouřit. Kvůli tomuhle rozhodně ty prachy neutrácel. Teď měl v plánu co 

jak nejlépe strávit volný čas. Pohnul se pro zavazadla, skládající se z větší 

části z několika čtyřbalení Harnase. Gosia se pokoušela dovolat manželovi, 

aby promluvila s děckem, nepodařilo se jí však najít signál.

„Klid,“ řekl Lešek. „Zkusíš to později, a kdyby, tak řekneš, že se ti rozbil 

mobil a ty sis toho nevšimla.

„To je můj šyn, Pekr,“ pověděl stařík a pokývl hlavou směrem k zarost-

lému buranovi. Ten s otálením vykročil k turistům. „Pomož jim.“

„Není třeba, zvládneme to,“ řekl Lešek, nechtěl, aby se ta špindíra přiblí-

žila k jeho pivům. Až moc dobře věděl, že u podobných typů se vždycky pár 

plechovek piva ztratí.

„Ale to nění šádný problem,“ odpověděl dědek. Turista nevěděl, co mu 

v dědkově tónu nesedělo, ale znepokojeně na něj pohlédl. I když stále ne-

mohl rozeznat rysy jeho tváře, zpozoroval, že se stařík usmívá.

„A to je má cerka.“

Ve dveřích stanula postava a pod Leškem se podlomila kolena. Nemohl 

rozeznat pohlaví, protože tvář postavy zakrývala maska sešitá z  kousků 

kůže, nepovedeně pomalovaná rtěnkou a ještě něčím, snad stíny, což tváři 

dodávalo groteskní ženské rysy. Postava byla oblečena do barevné kvíteč-

kované sukně, zašpiněné nějakou nahnědlou tekutinou. A byla velká. Hodně 

velká. Muž stál ztuhlý strachem, teprve na něj stříkající tekutina ho vytrhla 

z letargie. Buran máchl sekerou a rozštípl Małgorzatinu lebku. Ta, vyděšená 

pohledem na postavu na verandě dokonce ani nezpozorovala, co ji zabilo. 

Beze slova a křiku, s pohasínajícím údivem v očích, spadla na zem a zvířila 

oblak prachu. Lešek vykřikl. Nevěděl co. Naprosto zpanikařil. Dát se na útěk 

však nestihl. V sukni oděná postava ho popadla a vytáhla obrovskou ma-

četu. Lešek několik posledních let strávil v posilovně a byl hrdý na svou 

postavu. Trénink se však ukázal být k ničemu, když mu protivník usekl prsty 
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dlaně, kterou se pokoušel uchránit před úderem. Dokázal pouze změnit 

směr úderu. Mačeta sklouzla a zasekla se mu hluboko do nohy, střední částí 

ostří rozsekla stehno a přerazila kost. S výkřikem padl na kolena. Všechny 

jeho sny a plány se v jediném okamžiku staly nepodstatné, nic už nemělo 

význam. Svět se rozpadl, jako hlava jeho milenky. Křičel.

„Mlč, neschopnej scvrklouši…“ zahučel buran, než mu topůrkem sekery 

rozbil hlavu. Lešek nepřítomně padl k zemi. Jeho blond vlasy se smísily s krví 

Gosi. Stejně jako osudy Tristana a  Isoldy nebo Romea a Julie. Tady však 

nebyl nikdo, kdo by si posloužil stejně kuriózní a domýšlivou pozorností…

II.

Probudila ho bolest a chlad. Seděl přivázaný ke křeslu u kuchyňského 

stolu, zaplněného polosyrovým krvavým masem. To jeho zápach mu kroutil 

střevy. Před chatkou ztratil brýle, teď byl takřka slepý. Jen s obtížemi odha-

doval obrysy postav, přesto si domyslel, že má společnost. Naproti němu 

seděl dědek, postava v sukni pobíhala sem a  tam, každou chvíli přinesla 

nové talíře a misky. Zarostlý buran se nahnul a zahleděl se mu přímo do očí.

„Žer,“ houkl a přisunul mu pod nos odřezek. Lešek uhnul hlavou dozadu, 

buran ho ale udeřil do tváře. Zlomený nos opět zakřupal.

„Žer, nebo ti zůstane pouze huba,“ řekl kat, když vytahoval malý seká-

ček. Turista nejistě zabořil zuby do masa. Bylo takřka syrové, jen povrch byl 

trochu propečený. Tvář mu pulsovala bolestí, když se snažil zuby odervat 

sousto. Krev mu naplnila ústa. S obtížemi kousek spolkl. Buran uspokojeně 

ustoupil a v očekávání pohlédl na staříka.

„Čo to bylo?“

Lešek pochopil, že je otázka směřována na něj. Teprve po chvíli k němu 

dorazil i smysl otázky a hned poté krutá pravda. Nedokázal slzy zastavit. 

Nevěřil, že k tomu někdy dojde, ale rozplakal se jako dítě. Pokoušel se vy-

zvrátit spolknuté sousto, ale podařilo se mu pouze vyplivnout trochu krve 

smíchané se slzami a slinami.

„Čo to bylo? Jaká její čásť?“
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Lešek zavyl. Jako zvíře. Naprosto rozhozený cítil, jak se jej zmocňuje 

šílenství. Nebylo mu však dopřáno, aby se tím utěšil. Buran ho chytil za ruku, 

na níž mu po střetu s mačetou zůstaly pouze tři prsty, bez okolků ji položil 

na stůl a udeřil. Dva další prsty odlétly do prostoru.

„Buď budeš odpovídat, nebo si budu takhle hrát dál.“

„O co vám jde?“ zavřeštěl muž a sotva ta slova vyslovil, pochopil jejich 

kurióznost.

„Máme tady takovou zábavu…,“ buran vycenil zuby, překvapivě bílé 

a udržované. „My tě krmíme tělem, které tak dobře znáš. A ty říkáš, kterou 

část jíš.“

„Prosím, přestaňte…“

„Pokud se zmýlíš, ublížím ti. Zapátrej ve vzpomínkách.“

„Zapřísahám…“

Buran beze slova sáhl pro další kousek.

„Žer, dokud máš zuby, splihlouši, pak tě budu krmit slámkou. A neumím 

být jemný.“

Lešek beze slova odkousl kousek. Když ho kousal, plakal. Krev z masa 

se mísila s jeho krví, soply a slzami.

„Čos sněď?“ zeptal se znovu dědek.

„Nevím…“ odpověděl turista, než se stihl zarazit. Buran nečekal. Odsekl 

palec. Lešek zavyl a začal s sebou v křesle škubat.

„Ty zřejmě nechceš přežít, měkkouši… Neříkal jsem, že pokud třikrát 

uhádneš, tak tě pustíme?“

Muž tyranově slibu ani na okamžik neuvěřil, v  jeho srdci však zaplála 

jiskřička naděje. Jestli existuje cokoliv, co mi pomůže se odtud dostat, tak 

to zkusme.

„Čos sněď?“

„Prs?“ zariskoval.

„Sestři?“ ujistil se buran. Postava v  sukni zakroutila hlavou. Ukázala 

na stehno.

„Chyba. Stehno. Říkej si, co chceš, ale chuť prsou bys snad měl znát…,“ 

řekl buran a máchl sekáčkem. Tentokrát se musel opakovat, aby přesekl kost.
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„Nezmiňoval jsem, že za  chybnou odpověď následuje trest?“ zeptal se 

s úsměvem. „Tak už to víš. Tak snad teď něco lehčího,“ podal mu něco lžičkou. 

Lešek dokázal teprve po nějaké chvíli ovládnout bolest a spolknout podanou 

specialitu. Již zcela ztrácel naděje a sílu, cítil, že vykrvácí, přesto to riskl:

„Srdce.“

Postava v sukni ochotně přitakala hlavou.

„Bravo, scvrklouši!“ zaradoval se buran. „Vidíš? Když chceš, tak to 

dokážeš.“

Lešek se automaticky usmál. Ano! Povedlo se mu to! Jen tak se těm 

degenům nedá! Ještě dva kousky a bude volný! Zvládne to!

„Srdce je však dost jednoduchá hádanka,“ prohlásil buran. „Teď je řada 

na něco propečenějšího,“ řekl a přisunul mu pod nos usmažené mleté maso. 

„Nepohrdej tím! Víš, jakou si s  tím má sestra dala práci, rychle to semlít 

a osmažit? Žer, zvadlouši!“

Lešek pomalu žvýkal, snažil se potlačit dávivý efekt. Nebyl si jistý, co 

vlastně snědl. Snažil se sebrat myšlenky v horoucí snaze vzpomenout si, 

z  čeho jeho žena a matka dělali karbanátky. Samozřejmě z masa, ale ja-

kého? Co to, kurva, je, mleté maso?! Na mysl mu přišla pouze jedna věc, 

která byla natolik měkká a šťavnatá…

„Prso…,“ zakoktal.

Sestra nesouhlasně zavrtěla hlavou a poklepala si na krk.

„Špatně, měkkouši. Máš v hlavě jenom ty kozy,“ odpověděl buran a odťal 

mu prsty druhé ruky.

Lešek šílel bolestí. Cítil, že už všechno odchází, všechno z něj vytéká 

společně s krví. Obě paže měl podvázány, aby se zpomalilo krvácení, věděl 

však, že mu nezbývá moc času.

„Umírám,“ vydechl.

„Ó ne, zvadlouši. Ne tak rychle. Ještě kousek jako zákusek,“ řekl a přisunul 

mu další řízek, tentokrát nemletý. „Tolikrát jsi střílel, takže to musíš poznat.“

Lešek hned sloučil fakta. Věděl, že si s ním hrají, že mu chtějí dát naději, 

ale nedokázal využít příležitost. Dvakrát střelil a trefi l vedle, ale jak se říká, 

do třetice všeho dobrého.
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„Prso,“ zasténal. Buran se tentokrát podíval na starce. Ten jen lehce za-

vrtěl hlavou.

„Nešlo mi o  tyhle střely, povadlíku…,“ zašeptal buran Leškovi do ucha. 

„Byla to vagina. Tvůj čas vypršel.“

Prudce se rozmáchl a opět jej udeřil do tváře. Kosti zakřupaly a lebka se 

zvrátila v nepřirozeném úhlu. Groteskně zachrčel. Buran udeřil znovu, pře-

ťal tepnu a znetvořil krční obratle, následujícím úderem rozťal skráň. Čtvrtý 

úder, mezi oči, zasadil už jen ze setrvačnosti a čistě jen pro vlastní uspoko-

jení. Oběť již nežila.

„Piňďour žvadl,“ okomentoval to dědek.

III.

Buran vyšel ven, cestou si utíral ruce do papírového kapesníku. Za ním 

šel Sestra. Zbavil se již sukně a kožené masky. Oblečen byl do kalhot a po-

lokošile. Nasadil si brýle, uhladil krátce střižené vlasy a zahleděl se na nebe.

„Krásná noc,“ řekl dojatě. Buran se podíval nejprve na něj, pak na nebe. 

Strhl si nalepovací vousy a sundal paruku s připevněnou kšiltovkou.

„Skutečně, doktore Iwański,“ odpověděl. „A ještě mladá.“

Stařík stál nedaleko. Opíral se o Opla. Gumovou masku odložil na stře-

chu. Oblečen byl v prostý, leč elegantní oblek, stříbřité vlasy si stahoval 

do ohonu. V dlani držel diktafon.

„Jedenáctý srpen, dvoutisící devátý rok, úterý. Čas dvacet tři patnáct. Právě 

dokončen čtvrtý pokus třetí fáze. Zkoumanými objekty žena, věk třicet let a muž, 

třicet tři let. Oba v manželských svazcích. Oba vyššího vzdělání. Chování k ostat-

ním lidem klasicky povznesené. Studijní materiál mužského pohlaví. Odolnost 

vůči bolesti v normě. Žádné sklony k hrdinským činům. Poučeni zkušenostmi 

z druhého pokusu jsme přistoupili k příslušným krokům, jak podobným činům 

zabránit. Asociace bez použití bolest tlumících prostředků výjimečně vysoká. 

Osobní poznámka: při dalším pokusu tlumící prostředky použít. Může to otu-

pit smysly pokusného materiálu a snížit jeho percepce bolesti, předpokládá se 

však, že to bude mít značný vliv na dobu prováděných pokusů.“
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„Profesore Olszewski,“ vyrušil ho „buran“, „nemyslíte si, že to bude mít 

vliv na výsledek našeho bádání? Chceme přeci nakonec prokázat souvislost 

mezi láskou a chutí, obzvláště pod vlivem strachu. Dovolím si tvrdit, že chuť 

a strach budou v takovémto případě značně otupělé. A existenci lásky jsme 

ještě nepotvrdili…“

„To ale přeci není nezbytné,“ ozval se Iwański. „Dobře víme, že láska 

je chemická reakce. Záleží nám na  odhalení toho, zda jsou tyto svazky 

tak silné, že je možné je vycítit chutí, když už to dokážeme jinými smysly. 

A v tomto momentu, profesore Olszewski,“ řekl a otočil se ke staříkovi, „sou-

hlasím s doktorem Jakubským. Použití tlumících prostředků může zkreslit 

výsledky.“

„No co, tak budeme muset najít nějakou jinou metodu,“ povzdechl si 

Olszewski. „Nebudeme tu přeci volat lékaře ani jim poskytovat první pomoc. 

Záleží mi na zjištění prvních pocitů, prvních impulzů. Je to jako s tím srdcem. 

Podívejte se, jak všichni až doteď uhádli srdce.“

„Vzorek číslo tři si ho spletl se žaludkem,“ prohodil Iwański.

„No dobře, myslím, že i to lze nějak vysvětlit,“ odsekl Olszewski. „Něco 

v tom musí být, když už si zamilovaní oddají srdce. Obrazně řečeno, samo-

zřejmě. Proto snad chutná tak odlišně než jiné orgány? Proč si ho nepletou 

s, dejme tomu, hýžděmi nebo paží?“

„Vzorek číslo tři…,“ zopakoval Iwański.

„Skrz žaludek do srdce, nevzpomínáš si?“ zažertoval Jakubski.

„No právě,“ souhlasil Olszewski. „A teď mě omluvte, pánové, ale musím 

dokončit zprávu, a pak je třeba to tu pořádně vygruntovat.“

„Chtěl bych však poznamenat,“ nadhodil Jakubski, „že bychom možná 

měli příště zavést kontrolní skupinu.“

„A jak byste si to asi tak představoval, pane doktore?“ zeptal se profesor.

„Bude stačit, když jeden z nás bude jíst maso taky. Normálně!“ naznačil, 

když viděl, jak muži nasazují udivené obličeje.“ Zkoumaný objekt nemusí 

vědět, že kontrolní skupina není vystavena zkušebnímu tlaku.“

„Slušná úvaha,“ pokývl hlavou Olszewski. „Opravdu, měli bychom o tom 

popřemýšlet.“
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„Kromě toho si myslím, že není třeba utrácet druhý objekt. Mohli bychom 

v další fázi krmit milence sebou navzájem. Vlastně se dokonce ani nemusí 

vidět, mohou být v oddělených místnostech. Bude stačit, že se budou sly-

šet a budou vědět, že jsou oba kucháni zaživa.“

„Doktore,“ upomenul jej profesor. „Zrovna tenhle nápad se mi zdá trochu 

moc krutý. Nemyslíte? Připomínám, že zde provádíme vědecký experiment. 

Nic více, nic méně. Především by to však vyžadovalo zapojení dalších pro-

středků a osob, a tomu bych se, z očividných důvodů, raději vyhnul. Dovo-

líte mi teď už dokončit tu zprávu?“

„Samozřejmě,“ odpověděl Iwański. „Jen ještě jednu otázku, musím to 

být pokaždé já, kdo hraje ženu? A ještě k tomu v té idiotské masce z kůže?“

„Doktore,“ povzdechl si profesor, „neříkal jsem vám, že žena v mužích 

vyvolává prvotní strach? Kromě toho, z psychologického hlediska to poku-

sům dodává chuť, zvětšuje to totiž strach studovaného materiálu. Spojení 

ženské slabosti, kterou každý muž, dokonce i v takovéto situaci, chce dobýt, 

ovládnout a využít, s brutální silou a vzhledem, který, doktore, představu-

jete, způsobují, že neurony zkoumaného vzorku šílí, čímž se posiluje jeho 

aktivita.“

„No dobře, profesore, ale maska?“ Nevzdával se Iwański. „Musíme si hrát 

na Leatherface? Nemůžeme se na tu kopírku Texaského masakru vykašlat?“

„Pane doktore,“ trpělivě vysvětloval Olszewski, „to je atavistická psycho-

logie. V této studii je místo pro všechno. Dokonce i pro Leatherface. Konec 

diskuse. A teď mne, prosím, omluvte.“

Nečekal, až odejdou, zapnul diktafon a pokračoval.

„Studovaný vzorek, podobně jako ty předchozí, rozpoznal chuť milen-

čina srdce. Je obtížné zde hovořit o  jisté propojenosti, v následující fázi 

bude třeba přejít k podávání vzorkům srdcí různých dárců, aby se tato teze 

potvrdila nebo vyloučila. Studovaný vzorek rovněž chutí nepotvrdil tak zva-

nou lásku, v každém kousku viděl prso. Nesvědčí to však o vztahu čistě 

sexuálním, neboť poskytl negativní odpověď u zkoušky s vaginou. Dovolím 

si vyslovit závěr, že prsní mánie v tomto případě vychází z emocionální ne-

vyspělosti a potřeby mateřské péče. Oidipův komplex nevylučuji.
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*

Iwański z Jakubikem seděli na verandě a sledovali, jak profesor dokon-

čuje zprávu.

„Co teď tedy budeme dělat?“ zeptal se první.

„No co, s úklidem není kam spěchat, následující hosty očekáváme teprve 

za čtyřiadvacet hodin, máme tedy chvíli klidu. Je třeba konečně si to léto 

trochu užít.“

„Co navrhujete, doktore?“

„Možná máte, milostpane, chuť na partičku pokru?“

„Upřímně, radši bych hrál bridž.“

„Ve třech to půjde těžko.“

„Ale není to nemožné.“

„Což…“

„Sakra, měl jsem se zeptat, ale návalem práce se mi to vykouřilo z hlavy. 

Za týden se tu zase sejdeme?“

„Bohužel, to nebude možné. Jsem domluvený s rektorem na ryby, budu 

chatku potřebovat.“

„Hmm, v týdnu musím zase já něco vyřídit ve škole.“

„V létě? Pane doktore, šetřeme se.“

„Administrativa, drahý pane kolego, administrativa. Ne každý si může 

dovolit pauzu v práci.“

„No, o to více je třeba smysluplně využít volný čas.“
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Klára Mayerová

Pražská ilustrátorka a spisovatelka (*1986) vystudovala 

nejprve Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté 

Literární akademii Josefa Škvoreckého. V ní začala roku 

2006 navštěvovat kurz tvůrčího psaní Ivony Březinové, která 

ji brzo přizvala do tvůrčí skupiny Hlava nehlava. S touto 

skupinou a pod taktovkou I. Březinové se podílela jako 

autorka povídek na antologiích dobrodružných příběhů Tisíc 

jizev (2008) a detektivních příběhů Ruce vzhůru (2009), jako 

ilustrátorka a autorka obálky na antologii erotických příběhů 

pro mládež Nahoře bez… a dole taky (2010) a konečně jako 

autorka i ilustrátorka na antologii horrorových příběhů Noční 

můry nespí (2011). I když tvrdí, že píše i ilustruje stejně ráda, 

známější je přeci jen jako ilustrátorka nejen dětských knížek. 

Ilustrovala román Václavy Molcarové Když h(pt)áčka lapají 

(2010), pohádky Mileny Lukavské Kde je doma Hajaja (2011) 

i knihy Ivany Hutařové ze série Matylda na stopě: Jedna 

vražda stačí (2011) a Vražedný advent (2012). Nebudeme-li 

počítat antologii Noční můry nespí a komiksy, jimž se občas 

věnuje, obě své vášně spojila zatím pouze dvakrát a to 

v rámci školních prací. Roku 2007 v ročníkové novele 

Nejtěžší je začít, která však ofi ciálně nikdy nevyšla 

a v diplomové práci, dětské knížce o šikaně s komiksem 

uvnitř, Králičí příběhy, která momentálně čeká na vydání 

v nakladatelství JaS. O knihách sympaticky tvrdí, 

že nejsou alternativou pro fi lm, ale úplně jiným 

druhem prožitku.
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Stejně jako její kresby, i její tvorba je v podstatě 

jednoduchá, ale sytě pocitová. Její síla spočívá v náznacích, 

kdy vám to, z čeho vás mrazí a čeho se bojíte, neposkakuje 

přímo před očima, ale vykukuje a vypouští zvuky z příšeří, 

schováno za rohem, ve stínu. Stejně jako v případě naší 

povídky o generačním „prokletí“ jednoho rodu, jednoho domu.
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Stíny

Tenhle příběh jsem původně vůbec vyprávět neměla. Měla jsem připra-

vené duchařské téma, chtěla jsem oprášit starou povídku ze šuplíku. Ale 

souhra náhod zařídila, že se mi zrovna teď připomněl a vrátil do života.

To, co si za chvíli přečtete, až se prokoušete balastem mojí zpovědi, jsem 

si totiž nevymyslela. Kdysi, spočítala jsem to přibližně na devatenáct let, to 

moje babička vyprávěla svému synovi – mému tátovi. Chtěl totiž zrekonstru-

ovat náš starý statek v Hošti, když nám ho v restitucích vrátili. Babička byla 

těžce proti a snažila se mu vysvětlit proč. 

Netušili tehdy, že se schovávám pod stolem  – ubrus dosahoval až 

na zem a já jsem tam pod ním ráda špehovala konverzace dospělých. Drby 

jsem pak vynášela svojí nejlepší kamarádce. Pravda je, že tohle jsem jí ne-

řekla. Neřekla jsem to ani nikomu jinému. Bála jsem se o tom mluvit, nebo 

jsem spíš měla pocit, že čím víc o tom budu mluvit, tím reálnější to bude… 

Z toho, co jsem tehdy vyslechla, jsem měla zlé sny. Pravidelně jsem se 

budila s pláčem a chodila jsem jako tělo bez duše. Hodně jsem přemýšlela 

o smrti, tehdy to bylo poprvé, co jsem si plně uvědomila, že něco jako smrt 

doopravdy existuje, a že moji rodiče jednou budou muset umřít a, hrůzo 

hrůz, nakonec i já. A jaká ta smrt asi bude, co se stane, to jen tak přestanu 

být? Bude to jako usnout? A budu vědět, že už se tentokrát neprobudím? 

Bude to bolet? 

Tehdy, v nějakých osmi letech, mi nepřipadalo reálné, že se života může 

někdo jen tak nabažit, jen tak se ho vzdát. A ze všeho nejvíc mě děsilo, že 

by mě nebo mé blízké o něj mohl někdo nebo něco připravit… neděsila mě 

ani tak autonehoda nebo pád ze skály. I to jsem samozřejmě brala v potaz, 

jenže v mých představách byla pokaždé tahle smrt okamžitá, instantní. Ne-

představovala jsem si utrpení v nemocnici, měla jsem pocit, že jakmile bych 
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se jednou probrala, už bych si nedovolila umřít. Prostě bych měla tak velkou 

vůli žít, že bych se uzdravila. A tehdy mi měsíce v bolestech připadaly lepší 

než smrt. Ne, tohle mi takový strach nenahánělo. Jenže jsem dokázala vy-

myslet i smrt, která přichází pomalu. Která se za vámi plíží a dotírá a vy na ni 

nemůžete ani na chvilku zapomenout, protože je pořád s vámi. Sedí vám 

na plicích, když vykašláváte krev, tančí vám před očima, když máte haluci-

nace a pak vám kape přímo do krve při chemoterapii. Ale nejhorší je, když 

stojí v temném koutě, krčí se ve stínu, dotýká se vás na těle, ale i v srdci 

a v hlavě, ovládá vás. Pozoruje vás. Hladově. Chtivě. 

Tohle byly moje noční můry. Čekající smrt a něco, co mě jí hodí přímo 

do náruče, něco zvenčí, něco, co způsobí, že budu chtít umřít… a nebudu 

moct, ještě ne, smrt si se mnou bude dlouho hrát jako kočka s myší a já si 

už už budu myslet, že jsem utekla, vyhrála… jen abych zjistila, že mě svými 

drápy pořád drží za ocásek. 

*

Nakonec to ale všechno vybledlo. Noční můry mě ve spánku pomalu 

přestaly dusit, mí blízcí přestali každou noc umírat, všechno se ustálilo, 

usadilo. A  já jsem zase byla dítětem a ne jen uzlíčkem nervů, který čeká 

na smrt. A pozapomněla jsem… a nakonec i zapomněla. Až do nedávna. Až 

do chvíle, kdy se můj tatínek oběsil. 

Byla jsem to já, kdo ho našel. Přirozeně. Věděla jsem už dlouho před 

tím, že něco není v pořádku. Mluvil o plíživých, vazkých stínech, o temnotě. 

Říkal, že neví, jestli ty stíny jsou opravdu jenom v něm samotném, anebo ho 

obklopují a dusí zvenčí. Často se zmiňoval i o smrti. A ten děs v jeho očích… 

za bílého dne v kavárně na Smíchově by nikdo neměl mít takový strach. 

Říkal tomu deprese, přepracovanost, syndrom vyhoření. Trpí prý bludy. 

Prášky to vyřeší… Vlastně jenom papouškoval chytrá slova svého terapeuta. 

Do hajzlu s terapeutem. Do hajzlu s práškama. To byla slova, která jediná 

měla šanci se mi v myšlenkách prodrat mezi „Tatínku, tatínku, ne, cos to 

udělal, cos mi to udělal, pomozte mi někdo, pomozte…“, když jsem se se 
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svými padesáti kily snažila nadzvednout jeho stokilové tělo visící na starém 

trámu v tom polorozbořeném stavení. Ale ještě před tím, než jsem k němu 

doběhla a snažila se ho sundat, než jsem s pláčem volala sanitku, než ohle-

dali jeho tělo a odvezli ho pryč, než jsem sedla do auta a  jela to říct jeho 

ženě i mojí mámě, ještě před tímhle vším jsem stála ve dveřích a dívala se 

na to visící tělo zlomeného člověka, které se rýsovalo proti oknu, na brýle, 

které mu skoro spadly z nosu, na nezapomenutelný, šťastný výraz v modro-

černé tváři. A vzpomněla jsem si, že už jsem ten pitoreskní, absurdní výjev 

někde viděla. Ne na vlastní oči. Ale ve snech. V živých představách. 

A najednou to bylo všechno zpátky. To, co moje dětská paměť udusala. 

Vzpomínky na to, o čem jsem neměla slyšet. Dlouhá léta to nerušeně spalo. 

Až do  toho květnového, deštivého odpoledne. Spisovatel prý nemá psát 

o něčem, nad čím nemůže přestat přemýšlet, protože pak nemá dostatečný 

nadhled. Ale co když je spisovatel něčeho tak plný, že si nemůže pomoct 

a musí to dostat ven? Píše. Píše a vy to čtete. A snad se mu pak uleví, když 

je to všechno venku.

*

Ten statek. Tam to začalo i končí. Naše rodinné bohatství. Představte si 

tu spoustu personálu, který se stará o koně, krávy a vepře ve vycíděném 

chlévě, tu nádheru dlážděného nádvoříčka a bytelné dřevěné stavby z roku 

Bůh-ví-kolik. Domečky deputátníků za statkem jen září. Kromě povinných 

odvodů mléka, obilí, dřeva, masa i vajec jako by sem válka ani nedolehla. 

Ve stavení o kus dál bydlí statkář a jeho dvě dcery, Marie a mladší Anička. 

Statkář má tolik personálu k ruce, že se nemusí o nic moc starat. Žije se mu 

skvěle, jenže na konci války mu onemocní a nakonec zemře manželka. A tak 

mu zbude spousta času na  jeho jediný koníček. Domácí pálenku. Nehrabme 

se v tom velkém klišé, kdy otec alkoholik psychicky i fyzicky týrá své dvě dcery. 

Babička stejně nechtěla zabíhat do podrobností. A já si je tehdy ani nedokázala 

představit. Teď, když nad tím zase začínám přemýšlet, věta „O Anušku se zají-

mal vždycky o dost víc,“ dostává úplně nový, ohavný rozměr. 
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„Otce“, jak o něm babička výhradně mluvila, brzo začal jeho alkoholismus 

pomalu zabíjet. Odcházela mu játra a někdy neměl sílu celý den vstát z po-

stele. Uklízení zvratků se stalo pro starší Marušku denním chlebem, dělala to 

se stejnou samozřejmostí, jako jezdila nakoupit nebo na poštu. Tyhle cesty 

byly její únik od hrůz doma, ale zároveň věděla, že pokaždé když se vrátí, 

bude Anna sedět v zádveří, uplakaná, zničená. Co přesně se doma dělo, 

když byla pryč, ze své sestry nikdy nedostala. Anna vlastně skoro nemluvila. 

Ale jednoho večera seděly v kuchyni nad nějakou prací – babička si zaboha 

nemohla vzpomenout, co to bylo, jen si pamatovala, že byl otec zrovna pryč. 

A  její sestra ji tiše, skoro šeptem, požádala, jestli by jí nepomohla vynést 

z pokoje zrcadlo. Babička se samozřejmě ptala proč. 

„Kvůli těm stínům,“ zněla odpověď. A k smrti vylekaná desetiletá Anuška 

potom začala líčit, jak se stíny plazí okolo toho starožitného zrcadla i po něm, 

jak když se do něj dívá, lezou i po ní, jako brouci, červi, hadi. Jak se pak 

kouká na ruce a nic nevidí, ale pořád cítí tu jejich vazkost, hnus a tíhu. Jak 

si připadá ohavná, špinavá, upatlaná tím stínovým dehtem. A  jak na ni to 

zrcadlo vidí, když leží v posteli, a ty stíny jí kradou výdechy přímo od úst, 

vysávají ji, tíží ji, vlhké a horké, plazí se po ní a zalézají jí pod noční košili 

a dobývají se chtivě do klína. Když tohle babička tátovi říkala, její hlas zněl 

jako struna, která se třese, připravená prasknout. Ta koncentrovaná hrůza 

z  jejího vyprávění přešla i na mě. To byl důvod, proč mě ten příběh tak 

poznamenal, a proč jsem na něj tak strašně moc chtěla zapomenout. A se 

stejným děsem v hlase asi líčila ony „stíny“ i její sestra, protože babička jí 

okamžitě uvěřila. Navíc byla taky ještě dítě, nenapadlo ji to, co mého tátu 

i vás – že mohlo jít o psychické trauma způsobené dlouhodobým týráním 

a sexuálním zneužíváním. 

Zkrátka ještě ten večer vzaly to velké, těžké zrcadlo a vynesly ho na půdu. 

Anně se viditelně ulevilo, dokonce se tentokrát ani nesnažila vzdorovat starší 

Marii a šla do postele brzy. Babička řekla, že to bylo naposled, co ji viděla 

se usmát. Ještě té noci se ozval stavením výkřik. Když babička tehdy vra-

zila k Aničce do pokoje, našla ji tam na posteli, prohnutou jako luk, v křeči. 

A když do té místnosti vešla, přišlo jí, jako by se rozjasnila. Samozřejmě, že 
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si s sebou nesla světlo – ale v prvních pikosekundách jako by to světlo ne-

dokázalo proniknout tou zhuštěnou temnotou, temnotou, co se kolem Anny 

srocovala. Pak se ale stíny rozevřely a křeč pomalu povolila.

Babička se tehdy pořád dokola Aničky ptala, co se stalo. Ale odpověď 

nedostala. A tehdy prý to začalo. Anna onemocněla. Nejen fyzicky – skoro 

nejedla, málo spala, ztrácela se prý před očima – ale hlavně duševně. Za-

čalo to nočními děsy, stejnými i horšími, než v ten první den, pokračovalo 

samomluvou a  nepřítomným pohledem a  končilo naprostým šílenstvím. 

Otec trval na tom, že Anna nepůjde do ústavu, že zůstane doma. Občas se 

i přes pokračující duševní chorobu své dcery vloupal k ní do pokoje. Už si 

ani nedával pozor, jestli Maruška v domě je, nebo není. Když se snažila mu 

ve vstupu k nemocné sestře zabránit, zbil ji do bezvědomí. 

Přišel rok čtyřicet osm. Anna se během noci vyvlékla z pout, která ji měla 

udržet v posteli, a oběsila se na koňské oprati. Marie ji ráno takhle našla. 

Pohublé tělo se houpalo na tlustém trámu a vykrajovalo siluetu do rudého 

obdélníku okna, za kterým zrovna vycházelo slunce. Výjev, který jsem já 

o desítky let později viděla s pocitem déja vu přesně na tom samém místě. 

Po  tom, co babička tohle vylíčila tak živě, že se mi to vypálilo do mozku, 

jsem si na chvíli pod stolem zacpala uši. 

Když jsem se odvážila si poslechnout, co se dělo dál, babička zrovna 

vysvětlovala, že po sestřině smrti se otcova pozornost přenesla na ni. Ale 

otec už se sotva vlekl, břicho měl oteklé, stěží dýchal a svou lahev nepou-

štěl z  ruky, dokud ji byl schopný udržet. A v sedmnácti letech už se mu 

dokázala většinou ubránit. Jen když chodila spát a neměla se jak zamknout, 

ležela v posteli a bála se usnout. A když už konečně usnula, měla pořád 

pocit, že se nad ní cosi sklání, ubírá jí dech. Z temných koutů jejího pokoje 

jako by vylézala čerň a zima, lezla po stěnách, plížila se k ní a studila ji, když 

na ni konečně dosáhla. A v tu chvíli, kdy se jí ta vazká černá hmota plazila 

po nohou, chtěla se probudit, ale nemohla. Potřebovala otevřít oči, ale těžká 

víčka jí přes ně spadla a ať se snažila jakkoli, nedokázala je zvednout tak, 

aby se vzbudila. S vypjetím všech sil se jí vždycky jen na okamžik povedlo 

prohlédnout skrz řasy, ale viděla všechno temně, nepřirozeně. A ani tuhle 
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malou škvíru dlouho neudržela a tunová víčka se jí zase zavřela. Spánek ji 

držel a nemohla se z něj vymanit. Nakonec už se začala děsit nocí víc, než 

svého otce. Přestala skoro jíst, do rána četla v kuchyni, ale pořád prý cítila, 

že i tam na ni to něco v temnotě číhá. Dny se smrskly na čekání na tmu. 

A pak přišlo vysvobození. Jejich statek propadl státu. Otec zemřel dřív, 

než ho stačili z domova vyhnat jako kulaka a přidělit mu byt v ghettu s vý-

hledem na skládku. Tam už musela moje babička sama. Ale pro ni to byla 

úleva. Všechno přestalo. Otec byl mrtvý, a  i když žila za hranicí chudoby, 

nikdy už se jí sny o plíživých stínech nevrátily. Jen jedinkrát, když o mnoho 

let později statek v restitucích vrátili, se tam byla podívat. Jako kdyby to ani 

nebylo stejné místo. Všude rostly dvoumetrové kopřivy, chlévy byly špinavé, 

neudržované, otřískané, stáje zanedbané a  zvířata ve  strašném stavu… 

a ve stavení, kde strávila celé dětství i mládí, nikdo pak už nebydlel. Mělo 

vymlácená okna a střecha hrozila spadnutím, jen ty velké, silné trámy tam 

zůstaly. Vešla dovnitř a hned jí bylo jasné, že to tam pořád je. Že to čeká, 

že to nezmizelo s otcem, že to není jen výplod týrané mysli, že to nikdy 

neodešlo. 

*

Tady babiččino vyprávění skončilo. O statek se nestarala a ani ho ne-

chtěla prodat. Nechtěla, aby se tam někdo nastěhoval.

Táta potom musel slíbit, že na rekonstrukci zapomene. A splnil to; ještě 

dlouho po babiččině smrti statek pořád hnil mezi kopřivami. Jenže táta se 

před třemi lety rozvedl a tři měsíce nato znovu oženil… a jeho Holubička, jak 

jí říkal, neměla pro tuhle starou historku pochopení, naopak měla pochopení 

pro peníze. A tak začala rekonstrukce. Táta do Hoště vždycky jezdil navečer, 

po práci. Zůstával tam dlouho do noci a snažil se vytahat z půdy všechny 

staré krámy, obrousit, natřít, vymalovat pokoje, opravit dveře. Tehdy začal 

trpět tím, čemu moderní medicína říká deprese. O pár měsíců později na-

vzdory medikaci přišla psychóza, pak bludy. Samozřejmě, že byl přepra-

covaný. Samozřejmě, že měl v rodinné anamnéze minimálně dva příbuzné 
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s podobnou poruchou. Samozřejmě, že v některých případech nepomůžou 

ani léky. Ale když jsem tam za ním na ten statek tehdy přijela, poprvé za celý 

svůj život, a pozorovala jsem tam ve dveřích to bezvládné tělo, viděla jsem, 

jak se stíny ve stodole prodlužují, a prach se víří, jako by při západu slunce 

sbíral síly všechno pokrýt. Poznala jsem, jaké to je, nemoct se pořádně na-

dechnout. Zatmělo se mi před očima, vzduch okolo mě zhoustnul. Trvalo to 

jen okamžik, jen chvíli, než se mozek probudil a začala jsem jednat logicky, 

volala záchranku, sundala tělo. Ale pořád se kvůli tomu bojím usnout.
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Polský básník, esejista a spisovatel horroru, grotesky 

a tzv. bizarro-fi ction se narodil roku 1981 v německém 

Kolíně. Łukasz Radecki o něm napsal, že „je jedním 

z nejpopulárnějších a nejschopnějších [polských] spisovatelů, 

spojovaným hlavně s horrorem, ale skvěle si poradí 

i s groteskou a absurdnem, v nichž pojí Kafku, Vonneguta 

Jr a W. S. Burroughse s brutálností moderního světa. 

Pravděpodobně jediný autor v zemi, který opravdu chápe, 

co to je bizarro a jak by se mělo psát.“ Jeho příběhy oplývají 

krutostí, erotikou a vulgarismy, zrcadlí krajní emocionální stavy 

hlavních hrdinů, kteří jsou v konfl iktu s absurdností jejich světa.

Publikoval v několika časopisech (Fraza, Magazyn 

Fantastyczny, TDH, Ubik, Czachopismo, Coś na Progu, 

Opowieści Niesamowite). Třikrát spolupracoval s K. Kyrczem 

Jr. Plodem jejich spolupráce jsou povídkové sbírky Piknik 

w piekle (2004), Horrorarium (2006) a Chory, chorszy, trup 

(2011). Román Prawy, lewy, złamany o lidech, kteří jsou 

tajně a bez jejich souhlasu natáčeni tajemným „režisérem“, 

který poté z nahrávek sestříhává nechutné a šokující 

scény, vyšel nejprve knižně v roce 2007, v roce 2012 vyšel 

román v elektronické podobě zdarma. Makabreski (2010) 

jsou výborem toho nejlepšího z autorova žánrového mixu 

(hrůzy, groteska, absurdno) z let 2004-2008. Román Punkt 

wyjścia (2012) je temný psychologický horror o neurotickém 

spisovateli Damianovi, na okraji společnosti žijícím Rafalovi 

a bezejmenném léčiteli, který je schopen vyléčit každou 
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nemoc s takovou jednoduchostí, s jakou lidi naplňuje 

strachem a odebírá jim jejich duše, jejichž osudy se střetnou 

v jisté bílé chatě, tajemném místě, kde se i ty nejtěžší choroby 

mění v literaturu. Dyskoteka w krematorium (2012) spojuje 

dvě novely. Kromě té titulní obsahuje ještě příběh Prawy, lewy, 

złamany. V knize se, mimo jiné, dozvíte, proč teroristický 

útok v McDonaldu přežije pouze člověk, který se již dlouho 

považuje za mrtvolu. Samozřejmě se nevyhýbá ani antologiím: 

Czarna Kokarda (2009), Bizarro dla początkujących (2011), 

15 blizn (2011), Halloween (2012), Dziedzictwo Manitou (2013), 

Gorefi kacje (2013), Zombiefi lia (2013) atd.

Povídka o návštěvníkovi podivné freak show a dojmech, 

které z ní získá, byla původně otištěna v antologii City 1. 

Antologia opowiadań grózy (2009).
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Epilepsie je tancem 

Coca-Cola nebo Pepsi? Toť otázka.

Zírám na křivý odraz své tváře ve vitríně, za níž se řadí plechovky a lahve 

lákavě slibující neopakovatelnou chuť a nezapomenutelný dojem, no no no, 

jsou s prvním lokem schopny změnit tvůj smutný a bezbarvý život, obrátit 

jej vzhůru nohama. Ach, ano, mmm, to je ono, enjoy, a usměj se, protože 

zítřek nemusí přijít.

Na imaginárních váhách vážím všechna pro a proti: Pepsi je příliš sladká, 

Coca-Cola má zase hodně bublinek, kdyby tak existovala pouze jedna 

značka, kdyby regály současných svatyň konzumu vyplňovaly pouze vý-

robky jednoho druhu a kdybych si nemusel vybírat, ale prostě se jen zabil; 

ale i v  tom je dilema: oprátka, žiletka, prášky nebo možná radostný skok 

pod kola tramvaje? Otázky vyvstávají jako nové mrakodrapy industriální 

krajiny, kde koláže skla, betonu a kovu ruší tvůj vnitřní kompas; tady si nikdy 

nebudeš ničím jistý a tvá řeč nikdy nebude znít: ano, ano, ne, ne. Amen.

S rozhodováním jsem měl problém vždycky. Dokonce i při porodu jsem 

nevěděl, zda nakonec vylézt do toho jasného světla, do nepříjemného dok-

torova objetí, nebo zůstat v útulném, temném a  teplém nitru matky. Ano, 

připouštím, svět má své výhody, své plusy, ale nikdo mi nikdy nevymluví, že 

plodová voda nemá specifi ckou atmosféru…

Nemoha se rozhodnout, koupil jsem si neperlivou vodu a zahanben svým 

hanebným činem, tím myšlenkovým ústupkem, vyšel jsem z obchodu rych-

lým krokem. Naštěstí stačilo jen pár vteřin, než jsem došel k uspokojujícímu 

závěru, že Pepsi i Coca-Cola jsou ve  skutečnosti vlastně také jen různé 

druhy vody, jedné a té samé, no, možná s nějakými speciálními příměsemi, 

a když na to pohlédneme z odstupu, z větší perspektivy, tak i já sám jsem 

pouze voda, z větší části se přeci skládám jen z ní, pouze kůží a masem se 
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odlišuji od špinavých kaluží, od tmavých mraků na nebi, celé dny pršících 

na kdo ví co, od hadrů na podlahu. A možná se od nich neliším vůbec.

Proč jsem si vůbec něco kupoval?!

V chůzi se srážím s nějakým shrbeným mužem, jakoby parodií Santa 

Klause. Má dredy, oblečen je do chemikáliemi páchnoucích hadrů. Tvář jako 

v prstech příliš často obrácená mince. Nevím, zda je skutečný, nebo zda 

se mi jen zdá. To se na první pohled nedá určit. Zda je to herec, nebo snad 

autentický žebrák, sto procent alkoholu v krvi, bez zbytečných barviv? Za-

huhlám tiché „promiňte“, i když to byl on, kdo se mi postavil do cesty, a ne 

já, Kristovy rány!

„Ó, vážený pane, není zač, není zač,“ říká. Jeho zuby mají barvu chodní-

kové dlažby, vlasy pak připomínají klubko hadů, z nichž každý žije vlastním 

životem. „Ale když už jsme na sebe narazili, mám pro vás nabídku nabídek, 

něco, co se neodmítá.“

Než si dokážu pomyslet, co to je za nabídku, než mě dokáže znejistět ďá-

belské kolo možností, a každá je lepší než ta předcházející, každá stojí za ten 

věnovaný čas a utracené peníze, chlápek mi do dlaně vsune nějaký letáček.

Určitě nějaká jazyková škola nebo nová pizzerie – šeptá sarkasmem na-

sáklý hlas v mé hlavě.

Případně pohřební služba, na kterou je ještě trochu brzy, kolego – dodává 

po chvíli. A právě tehdy můj vnitřní hlas vybuchuje ďábelským smíchem. 

Abych pravdu řekl, nesnáším ho. Vždy se snaží prodat mi své tři groše, 

i když mě jeho názor vůbec nezajímá, opravdu, ani trochu. Připouštím, ne 

zcela nepravdivě, že je to mé siamské dvojče, které se ještě v matčině lůně 

uhnízdilo uvnitř mé lebky, a  teď mi nedá pokoje; nemá ručičky, nemá no-

žičky, nemá hlavičku, ale pronáší přednášky jako plnoprávný občan tohoto 

zaplivaného státu. Podejte mi otvírák na konzervy, abych se ho mohl zbavit. 

Dejte mi vývrtku, abych mu mohl vlastnoručně provést trepanaci. Dejte mi…

„To se ani, milostpane, nepodíváte?“ diví se Soudce Dred.

Podléhám nátlaku a zapichuji pohled do letáku.

Epilepsie je tancem, hlásá titul a níže jsou písmem, které bych nebyl 

schopen přečíst, kdybych neměl leták pět centimetrů od obličeje, napsaná 
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poutavá hesla: ukázka umění, která neznáte, s ničím jiným nesrovnatelné 

show, noc nezapomenutelných zážitků a dojmů; na samém spodku letáku 

nalézám adresu a zítřejší datum.

„Zajííí… mavé,“ odpovídám a vzbuzuji na ochlastově tváři úsměv hodný 

reklamy psychiatrické léčebny.

„Jistě. Srdečně vás zvu, milý pane.“

Nechci v  této přínosné výměně názorů pokračovat a  tak od  muže 

s „na shledanou“ odcházím, i když ve skutečnosti doufám, že už jej nikdy 

více nepotkám.

*

„Co? Nerozumím… Jak to, rozcházíme?“ pištím do sluchátka, které se 

každým okamžikem zdá čím dál těžší, jako bych v dlani tiskl vteřinu od vte-

řiny páchnoucí cihlu.

„No rozcházíme, rozcházíme, lidsky, normálně.“

„Ale proč?“ divím se, protože ještě včera bylo všechno skvělé, všechno 

krásné, měl jsem věrnou dívku s pihami a decentním make-upem, navíc 

elegantní a nádhernou, procházeli jsme se sem a  tam, navzájem jsme se 

milovali, kuli společné plány a teď se mi to všechno hroutí na hlavu, přesně 

jako kdysi, s  jinými láskami, kterých bývalo možná i hodně, ale vždy bez 

smyslu, bohužel.

„Poznala jsi někoho?“ ptám se s důrazem na někoho a pomyslnou po-

známkou pod čarou, kdo by tím někým mohl být.

„A chtěl bys slyšet, že jsem někoho poznala?“

Co je to za idiotskou otázku?

„Chci znát pravdu.“

„Poslouchej, Adame, zapomeňme na to na všechno. Znali jsme se dva 

měsíce a ať to tak zůstane. Pojďme oba dále, rozvíjejme se namísto naříkání 

nad rozlitým mlékem.“

„Ale já jsem žádné mléko, kurva, nerozlil!“ křičím, i když je můj hlas již 

na samotné hranici pláče, ještě slovo a rozbrečím se jako malý kluk, který 
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chtěl na hřiště, ale místo toho od staršího sourozence dostává jen jednu 

velkou nakládačku.

„Nevyšlo nám to, tečka. Nemám ti co více říci. Dobrou noc.“

Hluché ticho poté, co zavěsila, bylo horší než hluk výstřelu z hlavně na-

mířené přímo na můj spánek.

V hrdle jsem měl knedlík velikosti Tádž Mahalu.

Proč?

Proč tak náhle a bez jakýchkoliv racionálních důvodů, bez jakýchkoliv 

objasnění?

Jsem já ten špatný?

Jasně, nasrala ji má neustálá nerozhodnost, má neschopnost žít v tak-

zvaném lidském stádu, kde má každý svou úzce přidělenou roli. Já jsem 

nikdy žádnou neměl. Vždy jsem fungoval bez plánu a bez zásadních před-

pokladů. Možná bych si měl konečně načrtnout nějaký scénář, vytyčit úkoly. 

Možná…

Bože, najednou mě napadne.

Vždyť jsme měli jít spolu do hospody. Mělo proběhnout pivo nebo dvě 

a pak opojný sex na mém rozvrzaném gauči a pak cigarety a dým stoupající 

ke stropu jako čarodějné chapadlo. A místo toho jedno velké H! A malé P!

Jedno je jisté, nemůžu tu teď zůstávat sám…

Nervózně vytahuji z kapsy leták, který mi včera dopoledne dal Soudce 

Dred. Zázrak, že jsem se ho nezbavil, obvykle podobné smetí ihned zahazuji.

Epilepsie je tancem, čtu, snažím se koncentrovat na jednotlivá slova a ne 

na šum, který mi vyplňuje prázdný prostor mezi ušima, občas nabubřele 

zvaný myslí, mozkem nebo tak nějak.

Proč ne, stejně tak dobře se můžu vydat na  tuhle akci. Raději to, než 

sedět v tomhle ponurém bytě a přemýšlet nad tím, zda skok z okna ve tře-

tím patře je již sebevražda nebo jenom pouze těžká blbost s doživotními 

následky.

O deset minut později už sedím v tramvaji.

Bez výhrad musím přiznat, že to bylo nejrychlejší rozhodnutí, co si vyba-

vuji. Žádné zaváhání. Sám jsem se v tom okamžiku nepoznával.
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*

Budova, jejíž adresu jsem vyčetl z letáku, byla jednou z poválečných zří-

cenin strašících v ulicích našeho města, odlišoval ji akorát trošku žlutější od-

stín, ne zrovna rozšířený mezi okolními odstíny šedé, táhnoucími se zprava 

doleva jako vycházka ze školky. Na takových místech je dobré být pozorný, 

nikdy totiž není známo, zda zpoza rohu nevyskočí nějaký týpek ozbrojený 

lahví nebo kosou, nikdy se neví, zda tě tu nepropíchnou zrezavělým ostřím, 

aby získali nějakou hotovost na málo ušlechtilé tekutiny v podobě Chateau 

de Jabčák, ročník nejlepší z možných, tedy právě plynoucí.

Už se setmělo a na okolí padl strach v takovou dobu se toulat po přímo 

podezřelých zákoutích, ale já jsem byl zoufalý, šel bych dokonce do sídla 

samotného Satana, jen abych zapomněl na Oli poté, co mi bez jakéhokoliv 

vysvětlení nebo omluvy tak zavařila. Že se ukáže být až takovou čubkou, 

bych ani v těch nejhorších nočních můrách nečekal. Pokaždé se zdála být 

spíše ovlivnitelná a důvěryhodná, bez ohledu na okolnosti. „Rozcházíme se, 

rozcházíme.“ Abych ti, ty osino v zadku, neodtrhl hlavu z krku!

Nikdy se mi nic nedařilo, taková je pravda, tak ať mi dneska vyjde alespoň 

ta večerní eskapáda, ať uvidím něco, co mě konečně vytáhne z marasmu, 

protože už mám po krk té každodenní monotónnosti, v níž se ráchám jako 

krysa v žumpě…

Vstoupil jsem do slabě osvětleného vchodu a v pološeru si na poškrá-

bané, nesmyslnými nápisy zvýrazňovačem pokryté zdi všiml tabulky s nápi-

sem Ukázky neznámého umění a pod nápisem šipky, směřující mě točitým 

schodištěm dolů, dolů, dolů, do  jakýchsi sklepení nebo podobných kata-

komb, kde se mi na konci postavily masivní ocelové dveře, na něž jsem bez 

váhání zaklepal.

Podobně sebejistý jsem nebyl už roky. Všechno se v mé mysli jevilo 

pekelně jasné, každý krok očividný, zvolený směr jediný možný, nasranost 

na Oli čím dál větší, rozrůstající se jako rakovina, krmená myšlenkami na to, 

jak nám spolu bylo dobře a  jak to ona mohla náhle tak bezcílně posrat. 

Nu což, určitě poznala jiného, bezpochyby, hezčího, lepšího, solidněji 
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stavěného, vydělávajícího majlant, dbajícího o ni způsobem, který by mně 

v životě nenapadl, mnohem schopnějšího v roztodivných postelových scé-

nách než já: milenec, kurva od matky sedmibolestné, šílející, ať už v kla-

sické poloze nebo šestadevadesátce, beze stopy představivosti, nápadu, 

jak ty naše hrátky zpestřit.

Ale bylo by parádní, kdyby mě tu fakt někdo napadl, zlomil mi krk jako 

zápalku. A pak by se to Ola dozvěděla a úplně by se zhroutila. Začala by 

plakat a nemohla by přestat. Řvala by tak hodně, až by jí oči kapku po kapce 

vytekly z očních důlků, až by se odvodnila k smrti a žádná nějaká záchranka, 

lékaři ani strážní andělé by jí nepomohli, jedna velká louže a nic více.

Po nějaké chvíli ve dveřích stanul známý dredař. Hnízdo na  jeho hlavě 

se zdálo být ještě větší než tehdy, když jsme se potkali poprvé. Teď měl 

oblečený staromódní oblek, který k němu seděl víceméně stejně, jako mé 

dnešní rozhodování ke mně, věčnému dítěti neschopnému se rozhodovat. 

Stále zapáchal substancemi, jejichž názvy jsem si nedokázal ani vybavit, 

z chemie jsem vždycky měl známku vyšší než dostatečnou.

„O, prosím, vítáme vás, pane. Nakonec jste to přece jen zkusil, no, kdo by 

si to byl pomyslel. Takže ty letáky nebyly naprostá hloupost, jak všichni tvrdili.“

Zamyšleně jsem pokývl, znovu jsem přemýšlel, zda jsem dobře udělal, 

když jsem se hnal do  takových míst, kde k  vážným problémům přijdete 

snadněji než k monoklu pod okem.

„Kolik je vstup?“ zeptal jsem se, nemaje chuť příliš diskutovat a řešit věci, 

které se již staly a nedaly se odestát.

„Dvě kila.“

Co?! V  prvním okamžiku jsem chtěl vykřiknout, že za  tohle můžu jít 

do Multikina, ale nakonec jsem tu pobouření plnou myšlenku spolkl a z pe-

něženky vytáhl bankovku požadované nominální hodnoty.

Pochopte mou situaci: vydělával jsem smrtelně málo, v posledních mě-

sících jsem se živil psaním textů pro internetový portál Absurdity našeho 

světa, což zcela spočívalo ve vyhledávání na  internetu těch nehloupějších 

věcí, na které se dalo narazit, například zprávy o ženě, která žila z prodeje 

svých dětí, prostě každý rok porodila nějaké nové dítě a pak je za horentní 
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sumu prodala starším manželům ze zahraničí, kteří z  jakýchkoliv důvodů 

nemohli mít vlastní děti. Ona vydělávala desítky tisíc, já pak šest set pade 

na  ruku. V  častých chvílích smutku jsem litoval, že nejsem permanentně 

těhotnou ženou. Teprve pak bych se dokázal zařídit. Ach, proč jsem se jen, 

kurva, musel narodit s tím proklatým ptákem…

„Jak vám říkají?“ zeptal se neočekávaně Soudce Dred.

„Adam,“ odpověděl jsem, i když jsem vůbec nechápal, k  čemu mu ta 

informace je, zda vedl nějakou jmennou statistiku nebo prováděl nějaká 

kouzla či co.

„Tedy, pane Adame, prosím následujte mě. Dejte, prosím, pozor na ten 

schod.“

I přes varování jsem zakopl. Jako vždy.

Šli jsme někam tmavou chodbou. Smrdělo to tam chemikáliemi, jako 

by stěny byly právě čerstvě vymalovány nebo tam někdo prostě vylil ředi-

dlo. Ola nechť lituje, že se mnou skončila a nemohla společně se mnou jít 

na takové kurevsky skvělé místo a je úplně jedno, co všechno se teď mělo 

stát, jakýkoliv zázrak by měl za okamžik rozehnat ten mrak svým bleskem, 

ať lituje a ať jí ten žal tkví v krku jako knedlík.

Rychle vyšlo najevo, že mé myšlenky byly znamením. Náhle, nalevo, se 

rozžehlo zářivé světlo a spatřil jsem tam místnost nevelkých rozměrů, oddě-

lenou od nás prosklenou stěnou. Uvnitř v tureckém sedu seděl nahý stařec. 

Vypadal, jako by si oblíkl kůži o několik čísel větší – visela mu z končetin jako 

kůže z hada. Koutky úst chlápkovi visely dolů, což budilo dojem, jako by byl 

již dobrých pár desetiletí smutný a žádná, dokonce i ta nejzábavnější věc, 

ho nemohla nikdy rozesmát. Trochu jsem se ho bál, přiznávám bez mučení; 

takoví dědci se skvěle hodí do horrorových fi lmů, kde vyskakují z poza rohu 

na duchem hříšné hrdiny a divák před obrazovkou má hned plné gatě.

„Zde první z našich umělců: pan Antoni. Kdysi chudý důchodce, v sou-

časnosti hvězda večerních vystoupení,“ pronesl můj průvodce.

Jako by zaslechl ta slova a chtěl se popsat vlastním zřídkavým talentem, 

pan Antoni přiložil svraštělé, žilnaté dlaně k očím a začal tam s nimi něco 

tvořit. Otevřel bezzubá ústa a vyplázl jazyk bílý jako mrtvá ryba.
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Sevřelo se mi hrdlo. Nedělej to, ať už to má být cokoliv, pomyslel jsem si.

Rychle se ukázalo, o co mu vlastně šlo. Než jsem se zorientoval, vy-

táhl si z očních důlků skleněné oči a začal s nimi žonglovat, pořád rychleji 

a rychleji, nejprve z ruky do ruky, pak s každým zvlášť. Bylo to prostě neu-

věřitelné. Skleněné oči obzvláště dobře odrážely ze stropu padající světlo, 

takže již za malou chvíli pro mě, jak tak létaly ve vzduchu, přestaly být vidi-

telné; v dráze, kterou vykonávaly, šlo rozeznat jen pár zářivých kruhů, které 

se zvětšovaly a zmenšovaly, jako kovové obruče, levitující nad umělcovými 

šikovnými prsty. Byla to bezpochyby jedna z nejpřekvapivějších a nejdivněj-

ších věcí, s  jakou jsem se zatím setkal a uvážíme-li povahu mého zaměst-

nání, s absurdními věcmi jsem se setkával dost často.

Z jedné strany mě ovládlo znechucení, z druhé strany jsem nemohl vyjít 

z úžasu, do jak rychlého pohybu rozkmital stařec ty skleněné koule, až se 

staly najednou ničím, čistým světlem, kreslícím v nepříjemnou vůní prosák-

lém vzduchu hypnotizující kruhy. Zíral jsem na to jako očarovaný, jako krysa 

podstupující lobotomii, vážně se děsící toho, co mě tu šílenou noc ještě 

čeká. V jistém okamžiku jsem dokonce přímo pocítil, že z té přemíry nesmy-

slu, jehož jsem právě byl svědkem, začínám opouštět vlastní tělo, jako by 

má duše svobodně stoupala ke stropu, jako dítětem puštěný balónek, stou-

pající k nebi někde nad odlehlým zábavním parkem. Proč zrovna zábavním 

parkem? - to jsem netušil. Ale vize byla tak reálná, že jsem takřka slyšel 

smích představovaných hajzlíků, vzdálené výstřely na  střelnici, radostné 

pokřikování, svist uhánějící horské dráhy, monotónní šum kolotočů, hukot 

srážejících se motokár, pláč dívenky, která se někde ztratila matce. Praštila 

mě do nosu rovněž výrazná směs vůně cukrové vaty a zplodin. Podlaha 

se třásla provozem nespočetných, pekelně hlasitých strojů, které praco-

valy bez chvíle odpočinku, dokonce i tehdy, když bylo návštěvníky atrakcí 

možné spočítat na prstech jedné ruky.

Když už jsem byl jen malinký krůček od poddání se naprosté schizofrenii, 

od naprosté ztráty smyslů, světlo v prostoru za skleněnou stěnou zhaslo 

a my, jakoby se vůbec nic nestalo, jsme šli dále. Pana Antoniho jsme ne-

chali žonglovat očima někde tam, v hustých temnotách, ve smradlavých 
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sklepeních a co je horší, bez jedné jediné vteřiny potlesku, který si přeci 

plně zasloužil.

Najednou mě ovládl smutek a ucítil jsem citelný nedostatek nezvyklosti, 

po které jsem se stal v  tom nejužším smyslu hladový. Myslel jsem pouze 

na  to, jak hodně bych se na  to chtěl dívat, dále se udivovat umělci zcela 

oddanému své práci, zatímco by se mé vědomí ode mě vzdalovalo, pro-

stupovalo stropy a pospíchalo k neznámým, neprozkoumaným nebesům 

jiných světů…

Další představení nám předvedla žena jménem Marie. Světlo se tento-

krát rozžehlo napravo a vytrhlo mě z ponurých myšlenek. Spatřil jsem čistou 

krásu. Stoprocentní ideál, který by každý muž toužil alespoň jednou v životě 

poznat.

„Byla tak zvanou erotickou dublérkou v několika polských fi lmech minulé 

dekády,“ objasnil Soudce Dred. „Navzdory mladému věku je v současnosti 

trochu pozapomenuta, což ale vůbec neznamená, že méně znamenitá než 

kdykoliv předtím.“

Žena, podobně jako předtím pan Antoni, byla od nás oddělena stěnou 

z hrubého skla. Seděla na posteli jen ve spodním prádle, byla tak hubená, až 

to hraničilo s anorexií, ale její vzhled vzbuzoval pouze pozitivní pocity, v žád-

ném případě nemohlo být řeči o odporu, známém všem, kteří kdy hleděli 

na opravdu nemocnou osobu. Vedle ní se nacházela mužská fi gurína, jeho 

tělo mělo barvu země.

To, co se událo o  chvíli později, předčilo všechna má nejsmělejší 

očekávání.

Maria uchopila umělého chlápka a tak nasměrovala jeho ruce, že nejprve 

objal její tvář, pak šíji a pak začal, s čím dál větší žádostivostí, laskat nevelký 

prs. Dojem, že tam opravdu sedí skutečný muž, a ne jen obyčejná plastová 

fi gurína z výlohy, byl neodolatelný. Veden ženou, hýbal se jako živý člověk. 

Občas se mi dokonce zdálo, že dýchá, že se jeho hrudník zvedá a ústa se 

neznatelně rozevírají.

Rozepnul jí podprsenku a začal líbat prsa. Smyslnost z  tohoto nezvyk-

lého páru přímo tryskala. Pak z něj zručnými pohyby svlékla šaty, sundala 
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si kalhotky a osedlala si jej na posteli. Pohybovala se tak intimně, jako by 

s ním opravdu souložila a my jsme tu vůbec nebyli: oněmělí diváci za sklem 

jako před gigantickou obrazovkou. Celé její tělo se chvělo rozkoší, v rukou 

držené ruce manekýna bloudily po  jejích prsech, břichu a  hýždích jako 

ukazatele zdůrazňující všechny atributy krásy. Zíral jsem na to s ruměncem 

ve tváři jako usoplené smrádě, které poprvé v životě sleduje erotický fi lm. 

Najednou se mi připomněly všechny ty dny, kdy jsem si jako puberťák před-

stavoval, co budu dělat s první ochotnou dívkou, kterou potkám na cestě ži-

votem, jaké polohy, neznámé dokonce akrobacii, vytvoříme, jakých orgasmů 

dosáhneme, až se země bude třást, strhnou jehly seismografů a nebe se 

nad našimi hlavami protrhne jako pár prošlapaných tenisek. Ale dokonce 

ani v mých nejkrásnějších představách nebylo mé poprvé tak vydařené, tak 

v každém kousíčku perfektní, jako to, čeho jsem byl svědkem teď.

Když Marie začala ječet rozkoší, byl jsem již tak vzrušen, že jsem chtěl 

pouze co nejrychleji rozmlátit tu skleněnou stěnu a zaujmout místo jejího 

plastového partnera. Než jsem však dokázal tuto myšlenku změnit v  čin, 

světlo za sklem zhaslo a já jsem ve tmě zaslechl chraplavá slova průvodce:

„Je tak dobrá, protože se ještě nikdy s nikým opravdu nemilovala. Věřil 

byste tomu, pane Adame, že takto sexem kypící žena může být stále pan-

nou? A to ve věku jednatřiceti let? Neobyčejná věc. Úplně, jako by se krása 

a půvab získávali existencí mimo dosah mužů.“

Pohnuli jsme se dále. Doslova ve mně bublalo. Chtěl jsem se vrátit a dí-

vat se celé hodiny. Chtěl jsem se obdivovat, stát se ideálním pozorovatelem, 

který nezavírá oči dokonce ani na okamžik potřebný k mrknutí. Byl bych 

někým takovým, jen kdyby mi to bylo umožněno. Věděl jsem, co chci, ale 

zůstalo to v temnotě, za našimi zády…

Další – jak se později ukázalo: poslední – umělec se jmenoval Tadeáš. 

Jeho performance mě zaskočila stejně silně, jako obě předchozí, možná 

ještě více.

„Právě Tadkova tvorba nás inspirovala k názvu celé show: Epilepsie je 

tancem. Nemusím snad vysvětlovat, co to znamená.“

Nemusel.
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Tadek měl snad dvacet jar na krku, v  jeho pohledu však bylo jakési ta-

jemství, něco, co připouštělo, že je duševně mnohem starší, nejedno prožil, 

nejedno přetrpěl, v nejednom boji utržil citelné rány.

Prostě stál v  tichu, hleděl na nás pronikavým pohledem, byť připouš-

tím, že sklo mohlo být propustným zrcadlem a oni všichni ví, kdy začít, jen 

díky ve vhodném okamžiku rozsvícenému světlu. Na rozdíl od předchozích 

umělců, tenhle byl zcela oblečen. Stál, hleděl, jeho mohutná svalnatá hruď 

se pomalu, rytmicky, pohybovala. Čekal. Čekali jsme i my.

Tehdy do nás neočekávaně udeřila hudba. Ano, udeřila, to je to nejlepší 

slovo. Byla natolik hlasitá, že jsem ji slyšel hluboko v sobě, někde uvnitř 

hrudního koše. Byla to nějaká masakrálně rychlá elektronická skladba, 

s  beatem dupajícím po  kostech jako pneumatické kladivo. Až se přede 

mnou všechno roztřáslo, chvilkově jsem upadal do mdlob.

Tadek z počátku na  to, co se stalo, nereagoval. Po několika vteřinách 

začal neznatelně pohybovat ústy, jako by na nás křičel, ale byl tam takový 

hluk, že žádná slova, pokud vůbec nějaká byla vyřčena, nebylo slyšet. Pak 

protočil panenky, což způsobilo, že mi po  zádech přeběhl mráz. Byl ne-

mocný, nemohl jsem mít žádné pochyby. Zbledl, vypadal jako by měl hned 

upadnout a  již se nepostavit. Žíly na  jeho krku se napjaly jako tětivy luků 

připravených ke střelbě. Končetiny se mu začaly třást, nejprve jen lehce, 

takřka neznatelně, ale pak tak silně, že se celá jeho postava chvěla. Ne-

bylo třeba zvláštních pozorovacích schopností, aby bylo jasné, že nekont-

rolované pohyby jeho těla byly v každém okamžiku spojeny s bombardující 

nás hudbou. Nemohl jsem to pochopit. Jak se to dělo, že záchvat probíhal 

tak ideálně pravidelně do zvuků vycházejících z reprobeden? Hleděl jsem 

na umělce jako malinký človíček stojící před gigantickou záhadou, tajem-

stvím, jehož odhalení poskytne jeho životu nejhlubší možný smysl. Tadek 

se již třásl celý, tu a tam upadl na podlahu, ale hned se od ní odrazil jako 

na pružině. Připomínal loutku, jejímiž šňůrkami škube samotný Bůh. Každý 

jeho pohyb, každé zachvění svalů nebo stehen bylo tak skvěle synchroni-

zováno s hudbou, že tomu bylo těžké uvěřit. Měl jsem tu čest s chorobou, 

v níž tkví tak obrovská krása, že bych snad sám chtěl být nakažen. Cítil jsem 
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teplo rozlévající se mým tělem, něco jako světlo vyplňující mé žíly a tepny, 

plynoucí směrem k srdci, aby mě učinilo jiným člověkem, bytostí odlišné 

kategorie, někým, pro koho společnost ještě nevytvořila vhodnou škatulku. 

A když jsem byl již doslova pouhý centimetr od zjevení, pouhý centimetr 

od  přeměny z  larvy v  duhově barevného motýla, světlo zhaslo, ve mně 

i venku, současně, a hudba utichla, jako když nožem uťal.

Dojem, jako by mi někdo z rukou vytrhl milenku a pak ji zamordoval před 

mýma očima…

Nemohl jsem uvěřit, že už je konec. Škemral jsem o více, i když mi v pe-

něžence zůstalo jen pár drobných, z nichž bych za nic na světě nedal do-

hromady dvě kila.

Duchem zpola nepřítomen jsem vyšel z budovy, z těch jako skořicové ob-

chůdky magických sklepů, z těch neznámou chemikálií zapáchajících cho-

deb a až do bílého rána jsem se toulal ulicemi města, slepý ke kolemjdoucím 

a projíždějícím automobilům, s pohledem upřeným do mlžných tvarů ještě 

stále tancujících před mýma očima, zhypnotizovaný, zcela mimo vlastní tělo, 

úplně jako by má duše utkvěla zakletá v onom podzemí jako džin v  lahvi, 

tak ode mě vzdálená, že už ji nikdy nedokážu získat zpět, za žádné poklady.

Nepamatuji se, jak jsem se vrátil domů. Nepamatuji se, co jsem dělal 

následující dva dny. Snad jsem spal, možná seděl na podlaze a rytmicky se 

houpal do vln tu a  tam mě obklopujícího záchvatu osamění, mrmlal jsem 

slova, jaká nezná žádný jazyk tohoto světa.

Když jsem jakž takž přišel k sobě, vyzbrojen několika dvackami jsem se 

vydal zpět na tu neobyčejnou podívanou. Dokonce ani v té nejhorší noční 

můře jsem si však nemohl představit, jak to skončí…

Vrátil jsem se do té ulice, ano, to souhlasí, ale za nic na světě jsem nedo-

kázal najít ten dům, v němž se celá ta věc odehrála. Jako by někam odletěl, 

zmizel z povrchu zemského. Hledal jsem snad dvě hodiny, i přesto, že ta 

ulice byla jednou z  těch v našem městě kratších, byla možná tři sta me-

trů dlouhá, víc ne. Ptal jsem se kolemjdoucích, klepal na dveře, trápil ženy 

z blízkého řeznictví, přepadl staříka z nějakého kiosku. Nikdo nic nevěděl, 

nikdo nikdy neviděl mnou popisovanou budovu ani v ní nebyl. Pod jejím 
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číslem se teď nacházela úplně jiná, nová budova. Zápach nedávno natřené 

barvy byl však stejný, silný natolik, že bylo možné ucítit přímo narkotický 

kopanec.

Uvědomil jsem si, že jsem s největší pravděpodobností ztratil všechno, 

na čem mi ještě záleželo.

A nejhorší je, že když jsem zcela v  rozpacích nakonec z kapsy vytáhl 

zmačkaný leták, který mi tehdy před potravinami dal shrbený dredař, na-

místo show Epilepsie je tancem jsem na něm našel pouze reklamu na Pi-

zzerii Amigo, s žalostným heslem: „kup jednu a druhou dostaneš zdarma“, 

které mě vážně nasralo, dovedlo přímo k vzteku, který jsem byl ochoten 

vybít na prvním lepším kolemjdoucím, který mi přijde pod ránu…

Tak začala má posedlost.

Stalo se to před více než dvěma lety. Staré časy, i když si je budu vždycky 

pamatovat. Teď, bez bydlení, nezaměstnaný, stejně šílený jako bolestně 

normální, žijící jen a pouze iluzemi a současně zaživa zbaven všech iluzí, 

toulám se po Polsku, naslepo jezdím z města do města, bloudím po tem-

ných zákoutích, zakázaných čtvrtích, opuštěných uličkách, budovách, 

v nichž žijí pouze toulavé kočky a opuštění psi a přes vymlácená okna se 

vloupává jen vítr a hledám, hledám, bez konce hledám místo, kde s úle-

vou potkám Soudce Dreda a znovu shlédnu umělce, kteří mému smutnému 

a bezbarvému životu vtisknou nový smysl, novou naději, umělce, jejichž dílo, 

tak prchavé a nepopsatelné, se mnou zůstane již navždy, neboť vím, můj 

Bože, cítím silněji než kdykoliv předtím, že oni tam někde jsou, čekají, až se 

na ně přijdu podívat, pohledem pohladit jejich postavy jako refl ektor, tancují, 

žonglují a milují se i přesto, že všechna světla již dávno pohasla.

Kdo ví, možná mě někdy potkáte. Ve ztrápené tváři a  roztěkaném po-

hledu vypozorujete stín člověka, kterým jsem kdysi byl. Tehdy, ještě než 

jsem se rozhodl ze dne na den odvrhnout všechno a vydat se na cestu. 

Možná z mapy mých vrásek vyčtete stezky, kterými jsem v posledních měsí-

cích putoval, klikaté a špatné a vždy končící slepými zákoutími. Je i celkem 

možné, že mě prostě minete, jako každého jiného váguse, s neskrývaným 

odporem odvrátíte tvář, tak to přeci dělá většina, proč bych měl sám sobě 
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nalhávat, že vy budete jiní. Naděje údajně umírá poslední, ale já cítím, jako 

by ve mně již dávno všechno umřelo, zůstaly pouze ruiny, prach tancující 

ve slunečních paprscích, jedno velké nic, tesknící za někdejší plností, které 

již nikdy nedosáhne…

Ještě nikdy jsem nebyl tak rozhodný, ještě nikdy můj cíl nebyl tak jasný.

Na  krku mám zavěšený nevelký váček, v  němž neustále schovávám 

dvoustovkovou bankovku. Rytmicky poskakuji, když běžím kupředu, ať 

už utíkám před policií, nebo spěchám za vidinou té budovy, pronásledující 

mě jako fata morgána. Nesahám na ni dokonce ani, když doslova umírám 

hlady, musíte totiž vědět, že lidé neradi hází drobné bláznům, i když by byli 

na prahu smrti. Nesáhnu na ty peníze ani tehdy, když budu umírat mrazem 

na nějaké bohem zapomenuté ulici, v nějakém městě, které nemá ani název, 

které není na žádných mapách. A musíte si uvědomit, že zima je již smrtelně 

blízko, už na krku cítím její mrazivý dech. Ale nedotknu se těch peněz, ne, 

i kdybych měl zdechnout jako podvraťák.

Běžím, cíl je zřetelný, krok rovný, dech čím dál mělčí, ale vím, že se nikdy, 

za žádnou cenu, nemůžu zastavit.

Ať už se stane cokoliv, když udeří má poslední hodinka, musím mít ty 

zkurvené dvě stovky na můj lístek do ráje.
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Severomoravský fi lmový multiinstrumentalista (*1971), 

plynně přebíhající mezi režií, scenáristikou, kamerou 

a herectvím, je velkým a hlavně aktivním fanouškem horroru. 

Živil se např. jako instalatér, mechanik potravinářských 

strojů, stavební dělník, izolatér a pokrývač, dnes jej nad 

vodou drží psaní scénářů. Byl dlouholetým redaktorem 

dnes již nevycházejícího hororrového časopisu Filmag Extra, 

do jehož přílohových Knih hrůzy přispíval i svými povídkami. 

Podle vlastních scénářů natočil dva poměrně oceňované 

krátkometrážní horrory Neusínej (2006) a Neusínej 2 (2012) 

a dva celovečerní horrory, satanský gore vyvražďovák 

Někdo tam dole mě má rád (2009) a protidrogový slasher 

Total Detox (2011), které se oba dostali do DVD distribuce. 

V současné době pracuje hlavně na scénářích a přípravě 

různých projektů.

Koncem roku 2011 mu knižně vyšla povídková sbírka 

Řezničina. Jeho autorský styl je vybroušenou esencí horrorové 

povídky – píše krátce, úderně, míří přímo na komoru. S ničím 

se nijak moc nemazlí, jde přesně a rychle za svým cílem, 

používá přesně jen tolik, kolik je potřeba, aby napsal silný 

a poutavý příběh. Pere to do čtenářů a čtenářek prostě hlava 

nehlava a nabízí z horrorového žánru kde co – vrahy, sadisty, 

sexuální úchyláky, kouzelné dědečky, kartářky, svérázné 

milence, krev, nechutnosti, kouzla, čáry, upíry, ufony…

Povídku o velmi výkonném a rázném zabezpečovacím 

zařízení napsal přímo pro naši antologii.
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Do zahrady se dostali celkem snadno. Zeď kolem ní měla sice hodně 

přes dva metry, ale vyšvihnout se na ni nebyl až takový problém. Stačilo 

dát si pod nohy dřevěnou paletu. Na zpáteční cestě to měli v plánu udělat 

stejně. Jako schůdek chtěli použít něco z domu. 

Byli dva, na hlavách černé kukly, na rukou rukavice. 

Věděli, že musí jednat rychle. Takový dům musí být určitě vybavený 

bezpečnostním systémem s alarmem, napojeným přímo na místní policii 

a  spoustou kamer v  interiérech i  venku. Chtěli tam vběhnout, sebrat co 

sedá, pokud možno s co největší hodnotou a rychle zmizet stejnou cestou, 

jakou sem přišli. 

Ten vyšší a svalnatější zasunul plochou stranu páčidla mezi dveře a záru-

beň a opřel se do něj veškerou svojí silou. Hlasitě to prasklo a zámek povolil. 

Instinktivně se přikrčili. Čekali hlasitý povyk poplašného zařízení, ale ticho 

narušoval jen jejich zrychlený dech. Otevřeli dveře a vběhli dovnitř. Strategie 

byla pořád stejná, to že se neozval alarm, neznamenalo, že by dům i  tak 

nemohl být napojený na policii, nebo bezpečnostní agenturu. Ten menší se 

rozběhl po schodech nahoru, aby v  ložnici hledal šperky paní domu, ten 

svalnatější zůstal v přízemí. Vběhl do obývacího pokoje, kterému domino-

vala obrovská televize. Věděl, že ji nebude moc vzít, tak ji aspoň škodo-

libě prorazil páčidlem. Ze stolu vzal hodinky a strčil je do kapsy. Otočil se 

ke stěně. Zaujal ho malý obraz ve starobylém rámu. Zběžně si ho prohlédl. 

Rukou v rukavici přejel vyvýšené tahy štětcem, které vytvořily v dávno za-

tuhlé barvě nepravidelné rýhy. Napadlo ho, že to může být vzácný originál. 

Sáhl do náprsní kapsy černé bundy a vytáhl z ní do malého čtverce posklá-

daný igelitový pytel. Zkušeným trhnutím jej rozbalil a rozevřel. Obraz putoval 

na jeho dno. 
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Muž pokračoval v hledání, čas běžel. Jakmile se otočil zpátky ke vchodu 

do pokoje, zaregistroval nějaký pohyb. Něco se mihlo u dveří do kuchyně. 

Zakuklenec na okamžik ztuhnul. Věděl hned, že jeho komplic to být ne-

může, ten byl v černém, stejně jako on. Tohle mělo barvu daleko světlejší. 

Šedou. 

Sevřel v  ruce páčidlo a  vydal se směrem ke kuchyni. Když byl uvnitř, 

rychle se rozhlédl po místnosti. Slunce za oknem sice téměř zašlo, ale po-

řád bylo dost světla na to, aby viděl, že je uvnitř sám. To zjištění ho trochu 

uklidnilo, na druhou stranu si znovu uvědomil, že ho tlačí čas a on má v pytli 

jen onu, možná naprostou bezcennou mazanici. Otočil se s úmyslem vrátit 

se zpět do obývacího pokoje. Ve dveřích to uviděl znovu.

Než stačil cokoliv udělat, bylo to u něj. Ucítil z toho nasládlý pach železa. 

Nejdřív mu to utrhlo pravou paži v lokti. Než se z pahýlu stačila spustit krev, 

prsty vlastní utržené ruky měl zaražené v ústech. Nejenže mu bránily v po-

kusu o výkřik, nemohl ani dýchat. Pak to zmizelo, ale za malý okamžik to 

o sobě znovu dalo vědět. Podle bolesti nad patami pochopil, že je to za ním. 

V mžiku mu to vyrvalo obě Achillovy šlachy a strhlo ho k zemi. Ochromen 

bolestí se ocitl na zádech, z pahýlu a poraněných nohou začala v pravidel-

ných dávkách tryskat krev. 

Vystrašenýma očima kmital po místnosti, aby to našel. Marně. Zdravou 

rukou si vytrhl pravačku z úst. Nadechl se a pak znovu. V tu chvíli byl do-

statečně silný k výkřiku, kterým by přivolal na pomoc komplice. Než z něj 

vyšel jakýkoliv zvuk, objevilo se to přímo nad ním a ve vteřině mu to rozdrtilo 

hlavu.

O minutu později seběhl druhý zloděj do přízemí. Z  ložnice si odnášel 

slušné množství šperků a k tomu zbrusu nový Blu-ray přehrávač. Rozhlédl 

se kolem, aby našel komplice.

Periferním vidění zaregistroval pohyb u dveří z kuchyně. Když se oto-

čil, nebyl tam jeho zakuklený parťák, ale něco, co se vzápětí přiblížilo tak, 

jakoby se toho netýkaly fyzikální zákony. Pak ucítil v ústech chladné kost-

naté prsty. Ucítil prudkou bolest. To mu jediným prudkým škubnutím odtrhly 

spodní čelist od zbytku hlavy.
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*

Doktor Robert Stanke se s Emilem Kuncem sešel na nemocniční chodbě. 

Oba muži se na sebe přátelsky usmáli, podali si ruce a pomalu vykročili 

dlouhou chodbou, směrem k pokoji číslo 311.

„Ví, že přijdu?“ zeptal se opatrně Emil. „Nerad bych, abychom ho museli 

přemlouvat.“

Robert ho uklidnil: „Neboj, o všem ví a naprosto se vším souhlasí. Stejně 

tak i jeho rodina. Takže se uklidni, žádné problémy nebudou.“

Emil přikývl, ale uvnitř něj hlodala nejistota. Pořád nemohl pochopit, že 

je kdokoliv čehokoliv podobného schopen. Robert, jakoby cítil Emilovy po-

chyby, se na něj s klidným úsměvem otočil.

„Víš, tohle dělá moje rodina už čtyři generace. Dělal to dědečkův otec, 

dělal to dědeček, po něm můj otec a teď já. A věř mi, ať už je jakákoliv doba, 

vždycky se najdou lidi, kteří nemají co ztratit a jiní, co dokážou kvůli peně-

zům tolerovat téměř cokoliv.“

„A co tvůj syn, bude pokračovat v rodinné tradici?“

„Snad, když Bůh dá.“

Emil se zarazil.

„Bůh?“

Robert se pousmál, neuvědomil si, jak paradoxně vyzněla jeho poslední 

věta.

„Myslel jsem tím, když bude chtít.“

Dorazili ke dveřím pokoje 311. Robert vzal za kliku.

*

Uvnitř místnosti se nacházely tři postele, ale obsazená byla jen ta upro-

střed. Ležel v ní vyhublý čtyřicátník s kůží nezdravě našedlé barvy, s velmi 

prořídlými vlasy, jejichž počet jen o něco málo převyšoval množství zubů 

v ústech. Než vešli dovnitř Robert s Emilem, měl muž své vyhaslé oči nepří-

tomně upřené na obrovskou širokoúhlou televizi na protější stěně.
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Oba příchozí si vzali židle a posadili se k nemocnému. Robert se, dle 

očekávání, okamžitě ujal funkce mluvčího.

„Dobrý den, pane Langu, tohle je můj dlouholetý kamarád Emil Kunc.“ 

Lang se pokusil usmát a vytáhl zpod pokrývky ruku, aby mu ji Emil mohl 

stisknout na pozdrav. Z jeho pohledu záhy pochopil, že se k tomu nemá.

„Nemusíte se bát, moje nemoc není nakažlivá.“

Než stačil Emil zareagovat, do hovoru se vložil Robert.

„Pan Kunc vaši nemoc zná, je lékař jako já. Dokonce jsme spolu studovali, 

on se jen nakonec rozhodl podnikat v jiném oboru. Myslím, že se spíš trochu 

obává osobního kontaktu s vámi. Tedy předtím než…“

„Ne, to je v pořádku,“ přerušil ho Emil. „ Bude to daleko osobnější a…“ 

Na okamžik zaváhal, ale nakonec přece jen větu dokončil. 

,,... tělesnější.“

Napřáhl ruku k pozdravu. „Pane Langu, těší mě.“

Stiskl pravici nemocného pevně, přesto opatrně, jako by se bál, že mu 

v jeho současné zdravotní situaci může ještě víc ublížit.“

„Stačí, když mi budete říkat Dane.“

„Těší mě, Dane.“

„A tu ruku mi klidně stiskněte víc. Nemusíte brát ohledy na můj stav. Ne-

bojím se bolesti.“

Emil přikývl. To mlčenlivé gesto mělo dát Danovi na  vědomí, že si to 

velmi dobře uvědomuje.

*

Když opustili Danův pokoj, zamířili do Robertovy kanceláře. Tam, u kávy 

a později panáka brandy, vysvětlil Stanke Emilovi podrobně celý plán. Vzhle-

dem k Langově zdravotnímu stavu byl nejvyšší čas jednat.

Robert předal Emilovi předvolání k odběru krve pro celou rodinu, z dů-

vodu výskytu nebezpečné infekční choroby v  okolí jejich bydliště. Hned 

druhý den celá Emilova rodina poslušně stanula na  jeho klinice, kde jim 

zainteresovaná zdravotní sestra odebrala krev. Sám Stanke slil veškerou 
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rudou tekutinu dohromady a přidal potřebné množství antikoagulantu, aby 

se nesrazila. Do poloviny naplněnou lahvičku nenápadně mezi řečí předal 

Emilovi, který ji, po příjezdu domů uložil do lednice v garáži, kde měli alkohol 

a on ji zamykal, aby se dovnitř nedostaly zvídavé dcery. 

V době, kdy probírali patřičné detaily, mu Stanke také řekl, že nemusí mít 

obavy, pořídit si s Marií další vlastní děti.

,,Proč je teda nutné brát krev dcerám?“, zeptal se ho Emil.

Na to mu Stanke odpověděl otázkou: „Máš rád svoje dcery?“

„Co je to za hloupost? Samozřejmě, že ano.“

„A máš stoprocentní jistotu, že jsou tvoje?“

Emil zamknul zámek na lednici a klíč schoval do kapsy.

*

Nejlepším dnem pro uskutečnění akce byla sobota. Rodina měla odjet 

k Emilovým rodičům a zůstat až do neděle do večera. V pátek večer za-

čal Emil simulovat příznaky střevní chřipky. Vzal si projímadlo, aby byl jeho 

výkon co nejrealističtější a dokonce se, zasunutím prstů do  krku přinutil 

zvracet. Marii sdělil, že tu noc bude spát ve své pracovně, aby ji nenakazil 

a ona to pak nepřenesla na dcery. 

„Budete muset jet beze mě,“ sdělil jí druhý den ráno s hraným smutkem 

ve tváři.

„V žádném případě,“ ohradila se, jako správná manželka. „Nenechám tě 

tu samotného.“

„Věř mi, brouku, je to jen střevní chřipka. Vlastně je dobře, že tu nebudete, 

mezitím se dostanu z nejhoršího a holky budou mít jistotu, že to ode mě 

nechytnou.“

Nakonec souhlasila. Neměla důvod mu nevěřit, byl to přece vystudo-

vaný lékař. Kvůli věrohodnosti se vyhnul polibkům na rozloučenou a všem 

zamával na cestu z okna, oděn do teplého fl anelového županu. Když zmizeli 

za branou pozemku, zavolal na číslo, které měl od Stankeho. Když hovor 

na druhém konci kdosi přijal, bylo chvíli ticho. Pak, po pár sekundách, se 
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konečně ozval hluboký mužský hlas: „Zdravím vás, pane Kunci. Jmenuji se 

Gustav.“

Gustav se staral o všechny technické věci. Emil mu sdělil, že je připraven.

„Máte garáž, nebo sklep?“ zeptal se ho Gustav.

„Máme obojí.“

„Sklep je lepší, je pod domem a líp to pronikne do celého prostoru.“

„Připravím tedy sklep.“

Zavěsil, svlékl župan a vydal se dolů, do nejnižší části domu. Zmocnilo 

se ho vzrušení, kombinované se strachem. Udivilo ho, že nemá pocit viny, 

ale uvědomil si, že nejspíš oprávněně. Neudělá přece nic, co by bylo komu-

koliv proti jeho vůli.

*

Když přijeli, Emil jim otevřel dálkovým ovládáním bránu, aby mohli vjet 

na pozemek. Čekal, že přijedou sanitkou, ale pak mu došlo, že by to bylo ná-

padné. Měli skříňový peugeot Boxer s nápisy „Instalatérství Koval“ po obou 

stranách. Zajeli co nejblíže k domu a zacouvali k otevřeným vratům garáže, 

odkud se scházelo do sklepa.

„Pane Kunci, já jsem Gustav,“ řekl vysoký statný řidič, když vystoupil 

z  auta. Pak představil mladšího zrzavého spolujezdce. Po  zdvořilostním 

úvodu otevřeli zadní dveře vozu a vytáhli nosítka s Danem Langem. Emil ho 

pozdravil zvednutím ruky a Lang se na oplátku pokusil o úsměv.

„Kudy do sklepa, pane Kunci?“, zeptal se Gustav. 

„Pojďte prosím za mnou.“

Následovali ho do studené místnosti, osvětlené jen jednou žárovkou. Věci 

ve sklepě byly viditelně přemístěné do stran, čímž uvolnily k následné práci 

centrální prostor, kterému teď dominoval dlouhý dubový, kdysi snad jídelní stůl. 

Opodál stála lavice, po  jejíž celé délce bylo rozloženo nářadí. Kleště, tesař-

ské kladivo i s hřebíky, akumulátorová vrtačka se sadou vrtáků, dvě ruční pilky, 

jedna na dřevo, druhá na železo, dláto, štípačky, vysouvací nůž na  lepenku 

a hořák, napojený třímetrovou hadicí k desetikilové propan-butanové lahvi.
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Emil sešel ze schodů jako první.

„Tady, na stůl, prosím.“

Gustav přikývl. Společně se zrzkem položili Langa na požadované místo 

a svlékli mu erární nemocniční úbor

„Pomůžeme vám ho znehybnit, kdyby si to později náhodou rozmyslel.“

Lang se ohradil: „Nemám v plánu couvnout, svoji část dohody dodržím.“

„Při vší ústě k vám, pane Langu, co si myslíte teď a co si budete myslet 

za pár hodin, je sakra velkej rozdíl. Dejte na mě, máme svoje zkušenosti.“

Lang rezignoval.

 „Dělejte, co musíte.“

Gustav přikývl, půjčil si od Emila vrtačku, a požádal ho o vázací drát. 

Vrtákem o průměru 10 mm pak udělal po dvou dírách na obou stranách 

Langových zápěstí, kotníků a stejné opatření provedl i u  jeho krku a pasu. 

Otvory pak protáhl silný vázací drát a spojením obou konců Langa přitáhl 

ke stolu. Nohy, ruce a pas pevně, krku nechal větší volnost, aby se Lang ne-

dopatřením nedusil. Když vrátil Emilovi zbytek drátu, ujistil ho, že všechno 

platí dle dohody.

„Až bude po  všem, stačí zavolat. Přijedeme do  třiceti minut a  dáme 

všechno do pořádku.“

Přehodil nemocniční oděv přes Langovo nahé, rachitické tělo.

Emil oba zřízence vyprovodil k autu, ještě než odjeli, položil Gustavovi 

otázku.

„Děláte pro Stankeho dlouho?“

„Jo, docela jo. Proč se ptáte?“

„Napadá mě, že máte hodně zkušeností. Máte pro mě nějaké rady?“

Gustav se zamyslel, pak přikývl.

„Čím déle to bude trvat, tím jsou výsledky lepší. A  zacpěte mu ústa 

a uvolněte je až úplně nakonec.“

„Zacpat ústa?“, zopakoval překvapeně Emil.

Gustav přikývl.

„Zloba a  nenávist zůstanou déle uvnitř a  dostanou se ven najednou 

ve větším množství. Jsou pak silnější a bezcitnější a lépe hlídají své území.“
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„To mi Robert neřekl. Díky.“

„Pan Stanke nemůže vědět všechno. Není v terénu. Zavolejte.“

Emil přikývl. Gustav zabouchnul dveře a Boxer vyrazil k bráně. Když jí 

projel, Emil za ním zavřel. Pak zajistil dveře od garáže a odemknul lednici. 

Ještě než z ní vytáhl nádobu z krví, dvakrát si loknul vychlazené vodky. Po-

třeboval dodat odvahu.

*

„Tohle budete muset vypít, Dane,“ řekl Langovi, když se vrátil do sklepa. Tr-

havými pohyby ruky lahvičku s krví promíchal, a když tekutina stekla ze stěn 

zpátky na dno, opatrně nádobu otevřel. Lang široce rozevřel ústa, aby celý 

proces usnadnil. Emil přistoupil dvěma kroky ke stolu, ale pak o jeden couvnul.

„Ještě než začneme, rád bych vás na něco zeptal.“

„Neměli bychom si říkat nic osobního. Nejsme přátelé.“

„Máte pravdu. Náš vztah je něco ve stylu zaměstnavatel-zaměstnanec. 

Je to tak?“

„S trochou zvrácené fantazie, by to tak mohlo být.“

„Můžu tedy jednu malou otázku?“

„Prosím, ale pak začneme. Chci to mít za sebou.“

Emil se nadechl.

„Udělal jste někdy něco špatného? Opravdu zlého. Moc by mi to pomohlo.“

„Spoustu špatností, pane Kunci. I opravdu zlé věci.“

„Co třeba?“

„Mučil jsem zvířata. Hlavně psy. Nenávidím psy.“

Emil psy miloval, chtěl mít na zahradě alespoň tři, bohužel starší dcera 

byla alergik. Se ženou proto už nějakou dobu uvažovali o některém z hypo-

alergenních plemen.

„Měl jste radost, když jste jim ubližoval?“

Lang přikývnul, jak jen mu to drát kolem krku dovolil.

„Velkou radost, pane Kunci. Dokonce mě to vzrušovalo.“

Emil se zatřásl hnusem a oči se mu nenávistně zúžily.
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„Tohle jste chtěl slyšet?“

Emil přikývl.

„Moc jste mi pomohl. Začneme.“ 

Lang znovu otevřel ústa a Emil mu dovnitř nalil obsah skleničky. Dan krev 

roboticky spolykal, jako kdyby to byla ta nejběžnější věc na světě. Životo-

dárná tekutina všech obyvatel domu protekla jeho jícnem a vlila se do ža-

ludku. Byl čas.

Emil sundal z Langa oděv a utrhl kus rukávu. Vzápětí ho nacpal Langovi 

do úst, ale ne moc hluboko, aby ho nevdechl. Uchopil, co mu jako první 

přišlo pod ruku. S vrtačkou v ruce se postavil nad svého zajatce. Refl exivně 

protočil vrták. Piliny z desky stolu, uvězněné ve spirále, se rozletěly do stran.

 Jejich oči se střetly. Teď poprvé v nich měl Lang náznak strachu.

*

Za necelých šest hodin bylo konečně po všem. Emil, jako vystudovaný 

lékař, věděl kam bodnout, kde řezat, nebo co drtit, aby Lang ztratil co 

nejméně krve, byl schopen vydržet co nejdéle a zároveň aby hodně trpěl. 

Na stole, na podlaze kolem něj a na Emilově oděvu byla nejen krev, ale 

i spousta malých kousků Langovy kůže, masa a kostí. Vytrhané nehty Emil 

bůhví proč shromáždil do dvou hromádek. Ve větší z nich byly pochopitelně 

ty z prstů na nohou.

Emil se vysvlékl do naha v místě, kde se podlaha zdála čistá a naboso 

odešel do obytné části domu, kde se osprchoval. Pak vytočil Gustavovo 

číslo. Ze sluchátka se po obligátní chvilce ticha, ozval hlas volaného.

„Do třiceti minut jsme tam.“

Přijeli za dvacet sedm. Zalezli do sklepa, a když ho konečně po pár ho-

dinách natrvalo opustili, nebylo v něm ani památky po jakémkoliv těle, kte-

rékoliv jeho části, nebo jen kapky krve z něho pocházející. Zápach tělních 

tekutin a vyprázdněných střev vystřídal ostrý pach čistidla a desinfekce. 

Gustav a  jeho společník se krátce nato rozloučili a  opustili pozemek. 

Emil osaměl. 
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Tu noc nezamhouřil oka. Před očima se mu při každém mrknutí promítaly 

na vnitřní straně víček krvavé výjevy, jichž byl on sám tvůrcem a Langovo 

tělo jeho malířským plátnem. Lítost a výčitky nad tím, co udělal, zkoušel 

spláchnout alkoholem. K ránu sám sebe znovu přesvědčil, že vlastně neu-

dělal nic špatného, že část peněz, které Stankemu zaplatil, dostane rodina 

mrtvého a  její fi nanční situace se o mnoho zlepší. A hlavně, na  lítost bylo 

pozdě. Kolem sedmé hodiny ranní konečně usnul. Vzbudila ho až manželka, 

která v podvečer dorazila s dětmi z víkendové návštěvy tchýně.

*

První noc, kdy byli v domě všichni, nespal zase. Když žena tvrdě usnula, 

vylezl z postele a tiše opustil ložnici. Chodil po domě, obklopen tmou a na-

pínal uši, jestli nezaslechne nějaké zvuky, prohlížel zákoutí, jestli se v nich 

neskrývá Langova posmrtná energie. Nakoukl do pokoje k dcerám, prošel 

vše až do sklepa. Ani v místnosti kde Langa brutálně a nelítostně umučil, 

nebylo po ničem paranormálním ani památky.

Další dvě, nebo tři noci se ještě několikrát vzbudil kolem druhé hodiny 

po půlnoci, první dvě noci znovu zkontroloval dětský pokojíček. Pak už spal 

jako předtím, tvrdě a hluboce.

*

Po dvou měsících poklidného a ničím nerušeného života odjeli na dovo-

lenou. Emil i jeho žena milovali hory a chtěli naučit lásce k nim i děti. Kdosi, 

kdo viděl jejich plně naložené auto odjíždět z pozemku, si dal dvě a dvě 

dohromady a  výsledek sdělil někomu, kdo měl zájem momentálně opuš-

těný dům neohlášen navštívit. Přizval k  tomu svého o hlavu menšího par-

ťáka s dodávkou, kterou zaparkovali mezi stromy, pár metrů od kamenné 

zdi, která vyznačovala hranice Emilova pozemku. Na hlavy si narazili kukly, 

na ruce navlékli rukavice. Ten menší vzal z auta dřevěnou paletu, napadlo 

ho, že se bude hodit, až se budou škrábat na zeď.
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*

Emil si všiml vypáčených dveří, hned jak vystoupil z auta. 

„Zůstaňte tady,“ řekl ženě a dětem a opatrně vstoupil do domu. Přivítal ho 

zápach rozkládajícího se masa, posmrtně vyprázdněných střev a bzučení 

milionu much, které se za dobu jejich dovolené stihly vylíhnout z masožra-

vých larev. Zakryl si ústa, aby se nevyzvracel na koberec. Když se dostal 

na čerstvý vzduch, vrátil se k autu. Žena nedočkavě stáhla okýnko.

„Byli tu zloději,“ sdělil jí. Když viděl, že se vyděsila, snažil se ji uklidnit.

„Neboj se, miláčku, mám pocit, že nestačili nic odnést.“

„Co policie, už jsi je volal?“

„Jsou na cestě. Vezmi děti do města, na oběd a na zmrzlinu. Já zavolám, 

až to tu skončí.“

Žena přikývla a přesedla si za volant. Holčičky se radovaly, že dostanou 

zmrzlinu. Když auto opustilo pozemek, Emil vytočil Gustavovo číslo.

„Zdravím, pane Kunci. Budeme tam do třiceti minut.“

Asi za dvě hodiny už to v domě vypadalo skoro jako předtím. Jediná 

škoda vznikla na dveřích a páčidlem proražené televizi. Emil nechal okna 

dokořán, aby mouchy mohly vyletět ven. Mlčky pozoroval Gustava se zrz-

kem při dokončovacích pracích a pak odešel na zahradu. Našel v seznamu 

svého mobilu Stankeho číslo a vytočil jej. Za chvíli se ozval Robertův hlas.

„Nazdar Emile, jak to jde?“

„Výborně. Volám, abych ti řekl, že to opravdu funguje.“

„Jasně, že to funguje. Tys pochyboval?“

„Přiznám se, že jo. Ale to je pryč.“

„Výborně. Jsem rád, že jsem tě nezklamal.“

„Jediný problém je, že v domě udělal pořádnou paseku. Napadlo mě, jak 

bych tomu mohl předejít.“

„Poslouchám.“

„Rád bych jednoho i na zahradu. Aby se nedostali až do domu.“

 „Jak velký máš pozemek?“

„Zhruba tisíc metrů čtverečních.“
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Stanke se na chvíli odmlčel, aby se po deseti dlouhých vteřinách ko-

nečně ozval.

„Je to velká plocha. Navrhoval bych minimálně dva.“

Emil souhlasil, rozhodli se sejít, aby projednali podrobnosti.
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Bartosz Czartoryski

Narodil se v Orwellově roce 1984. Vystudoval anglistiku 

se specializací na literaturu. Živí se jako fi lmový kritik a novinář 

a literární a komiksový překladatel. Díky své práci často 

cestuje a setkává se s četnými známými osobnostmi nejen 

ze světa fi lmu a literatury. Publikuje v mnoha časopisech, 

na několika internetových serverech a spravuje vlastní fi lmový 

blog. V letech 2009 – 2011 působil jako šéf fi lmové redakce 

a zástupce šéfredaktora dnes již neexistujícího horrorového 

časopisu Lśnienie. Organizátor kulturních akcí. Milovník 

žánrového a béčkového fi lmu a horrorpunkové muziky. 

Spoluautor knihy o nuancích anglického jazyka a v neposlední 

řadě autor několika horrorových povídek publikovaných 

jak v různých tiskovinách a na internetu, tak i v několika 

antologiích, např. Bizarro dla początkujących: Antologia 

opowiadań (2011), City 2. Antologia polskich opowiadań 

grozy (2011), Halloween (2012)

Českým čtenářům se představil ve druhém čísle 

časopisu Howard povídkou Krysy ve zdech, s níž vyhrál 

soutěž o krátkou povídku do 1000 znaků.

Povídka, která na vás čeká, by mohla být drsnější 

poctou románu Stephena Kinga Christina.
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Autostopem peklem

Ach, kam se poděly ty opravy! Ryk motorů, vůně vazelíny, motorové oleje 

tekoucí po litrech! Všechny ty čerstvě nalakované krásné věci, plné nádrže, 

spaliny ve vzduchu! Na  řetězech museli zvedat ten kus kovu, který jsem 

hrdě nosil pod kapotou, tak byl těžký!

Každá garáž mě chtěla hostit, každý Joe Mechanik toužil přitáhnout mi 

svýma umazanýma rukama šroubek, nasadit novou svíčku.

A můj řidič… staré, dobré časy, milovaná osmdesátá léta!

Se strachem jsem hleděl na 21. století, když jsem viděl, jak nové mo-

dely opouštějí továrny, se svými zkurvenými postmoderními dizajny; airbagy, 

ekologickým spalováním!

Automobil je tvrz, to je to!

Hrubý plech, mračna kouře vyfukované, ba přímo zvracené, z výfuku!

Vyhoďte tlumiče, škvařte gumy na  rozpáleném asfaltu, ať je od  toho 

smradu rozbolí hlava!

Paňáci v nablýskaných kabrioletech, to oni za všechno můžou. A ty jejich 

sportovní vozy.

Ne jako můj Sammy!

Už se stávám sentimentálním, tolik let na vrakovišti. Nejezdil jsem celé 

věky. Koroze mě požírá, gumy popraskané. Už je to dvacet let!

Já a Sam, Sam a já.

Ne jako ten chlapeček, jak mu jen říkali, Arnie. A  ta jeho Christine, 

oni nevěděli, co znamená zábava! Kysli ve městě, místo toho, aby vyjeli 

na šestašedesátku, jet, jet a jet! Neuvědomovali si, jaký je to pocit po vy-

dařeném „sjezdu“ (jak říkal Sam) zajet do garáže, vidět jak Sammy háže 

ruličku bankovek na podlahu, za kterou Joe, Jim, Jake nebo nějaký jiný 

Jack (proč všichni mechanici mají jména na  „J“?) vyklepe můj blatník, 
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zkontroluje olej, vymění nárazník. Nikdo nepočítal opravy ani roky, milo-

val jsem ten šum okolo mě! Ano, byl jsem na těch neustálých kontrolách 

a opravách závislý.

A Sam? On měl jinou vášeň.

Co mi to uškodí, jestli chcete poslouchat, poslouchejte…

*

Nepamatuji si na den, kdy jsem sjel z linky u Forda. Mé první vzpomínky, 

to je slunce odrážející se od předního skla, jak jsem se leskl novotou! Štěstí 

jsem však neměl. Koupili mě nějací zbohatlíci, pro syna k narozeninám.

Jen tak na okraj – nepříjemná vyrážka.

Ale prodavač až cenil zuby, že mu do klína spadne provize, levné to přeci 

nebylo, sotva jsem opustil rodnou továrnu.

Vzali mě tedy na předměstí, ten starý cap ani neuměl pořádně sešláp-

nout pedál.

Několik dní jsem čekal v garáži. Synek měl zakázáno do ní vstoupit, 

aby předčasně neodhalil svůj dárek – mě! Jako vánoční stromek ozdobený 

pentlemi, fáborky a balónky jsem tam stál, nehybně a vzteklý! Novoučký 

motor chtěl výt, ryčet na scestích Ameriky! A  to trdlo, když už konečně 

vlezl dovnitř? Sotva do školy dokázal dojet, cestou srážel všechny koše 

na smetí.

Právě tehdy jsem si zamiloval opravy.

Návštěvy v cigaretovým kouřem dusivé dílně se pro mě staly vroucně 

očekávanými chvílemi. Vyklepávání nárazníku, nanášení laku. Jemné, přesto 

mohutné, ruce mechaniků dotahující šroubováky. Každé ráno jsem doufal, 

že mladej nepřijde, že zhebl.

Objevoval se však, několik minut poté, co se zvedly vrata dílenské garáže.

Skvrny na čalounění, kelímky z fast foodu na podlaze, zasviněná okna – 

takový osud mi chystal ten uhrovatý přizdisráč.

Až do jistého dne.

Dne mých opravdových narozenin.
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*

Hodně automobilů si vůbec neuvědomuje, že mají nad sebou moc. Ba, 

mám dojem, že lví část aut nemá ani vědomí.

Kontrolu nad vlastním já, tu fyzickou, protože tu psychickou jsem měl 

od samotného začátku, jsem nabyl v noc maturitního plesu, v  roce 1982. 

Tehdy Danny, tfuj, Daniel (Daník-chujík, Daníček-čuráček), vždyť jsme ne-

byli žádní kámoši, řídil obzvláště debilně. Cítil jsem se jako děvka vedená 

osmnáctiletým Pepíkem, který chce svými koulemi zazářit před ostatními 

kurvami sedícími na zadní sedačce.

Přiznám ale, že mi svým způsobem zaimponoval.

Z  jeho tváře pokryté čerstvě vymačkanými uhry se nedal vyčíst žádný 

rande potenciál.

A najednou dvě obří prdelky na mém čalounění.

Až ve mně začalo vařit, ty dvě pindy ani nedokázaly nerozlévat pivo, 

a tomu trubci za volantem bylo pořád do smíchu, kdo ví proč.

Žádná úcta k autu.

Zcela jistě myslel jen na svou olejovou pumpičku.

V každém případě, pěnil jsem zlostí. Myslel jsem jen na to, stlačit pedál 

plynu a naprat to do nějaké zdi. Rozsvítil jsem refl ektory a... kurva, fungovalo 

to! Cítil jsem radostné drhnutí gumy o asfalt a vítr ve zpětných zrcátkách! 

Praštilo mě to, jako kladivem, užasl jsem. Kdybych déle tvrdl v salonu, nebo 

pozorněji poslouchal kolegy z dílny, věděl bych, že jsou takové věci možné!

I když, kdo ví... Dokonce i teď někteří říkají, že Christine je pouze měst-

ská legenda.

Nedůležité.

Jedeme.

Zkouším tedy stlačit pedál plynu podruhé, až mi výfuk vřeští a jde to!

Jde!

Tachometr radostně poskočil, jako by se chtěl protočit kolem své osy. 

Zrovna jsme najeli na most, jaké to štěstí! Daník-sraník to neměl kam stočit!

Stlačil jsem plyn, zablokoval brzdy.
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Dodnes mám problémy věnovat pozornost více věcem najednou, přesto 

se mi bez větších problémů podařilo stočit v  ten samý okamžik volant 

vpravo – no a jeli jsme do protisměru.

Jaké výkřiky, jaká hysterie!

„Danny zpomal“, „Danny, co děláš“, „Danny, kurva“, „Danny, bože“!

Kdybych byl starší a moudřejší, zablokoval bych dveře. Když jedna z pind 

viděla, že se čelně řítíme na blížící se zářivé Palomino, vyskočila na silnici. 

Moc jí to tedy nepomohlo, v zrcátku jsem viděl, jak rotovala po vozovce, při-

čemž si lámala všechny hnáty a ve velkém fi nále se její dutá lebka v chuch-

valcích lepkavé, růžové konzistence rozlétává pod koly jednoho z mých bratří.

No nic, vraťme se k Daníčkovi a jeho banánové nevěstě.

Na rozdíl od kamarádky, jediné, na co se zmohli, bylo rozevřít pusy a če-

kat na nevyhnutelné.

Tři, dva, jedna.

Lup.

Palomino se do mě napasovalo jako do rozteklého plastu, přičemž ani já 

mu nezůstal nic dlužen! Za zvuku tříštěného skla jsem se kochal myšlenkou 

na další opravu. Kousky předního skla vletěly přímo do tváře pindy a skvěle se 

do ní zakomponovaly: přetínaly tváře, znetvořovaly krk. Krev z tepny zbarvila 

její zářící, bílé culíky takřka načerno. Umírala na mých sedačkách až do pří-

jezdu sanitky. Dokonce ani rozlitý alkohol mi nevadil, jak jsem byl v euforii.

Chvíli poté se přetrhl fi lm a já se probudil v další kapitole mého života.

A, byl bych zapomněl!

Ptáte se, co bylo s Danečkem?

Při nárazu vystřelil jak z praku, proletěl nad přední maskou a narval to 

hlavou do Palomina. Nikdy nezapomenu na ten pokřivený úsměv, který vr-

hala jeho o sto osmdesát stupňů protočená držka.

Až se mi smíchem třásly boky.

*

Nastal ten den, chvalme pána!
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Zbytky mého ega, jen tak tak poslepované, stály na vrakovišti starého 

Eda, když přišel on, Sammy. Za hrst dolarů (no, možná o několik dolarů více) 

koupil ten vrak, kterým jsem tehdy byl.

Ech, vždyť jsem ani nemohl jezdit!

A přesto se zamiloval do křivek mé karosérie.

Okouzlující člověk.

Vlastně nevlastnil žádný dům, přebýval chvíli tu, onde zase tam, v domě 

nějaké staré vdovy, kterou se mu zrovna podařilo uškrtit. Navzdory všeo-

becnému úsudku, staré babky nejsou příliš často navštěvovány jinými sta-

rými babkami, obzvláště, žijí-li na okraji.

Sammy miloval ten sport.

Vloupával se tvrdě, rozkopnutím dveří.

Stará baba strašně ječela (i když byla příliš hluchá na to, aby zaslechla 

jebnutí dveří o zeď), ale Sam ji umlčel do černých rukaviček škrtitelek navle-

čenými dlaněmi. Pak se na několik dní napakoval, vyžral, co bylo v lednici 

a šel o dům dál.

Skutečný Bonnie a Clyde v jednom.

Do okamžiku, než potkal mě, až tehdy se stal ve skutečnosti celkem, 

stejně jako já.

To odpoledne, kdy mě svým vysloužilým pickupem dotáhl do nějaké temné 

garáže kdesi v záprdí. Nejbližší dny měly být mnou zapamatovány jako ty nej-

žhavější v mém životě. Vůně nového laku, údery kladiva, jek motoru. Ať už pak 

bylo jakkoliv, ale Sammy měl ruku! Po odpravení Dannyho-co-ho-měl-malého 

na tom mostě jsem už nevěřil, že ještě někdy nahodím motor.

Když jsem nabral trochu síly, pomáhal jsem tu i onde vyrovnat plechy 

a během několika měsíců jsem se dal dohromady.

Sammy do sebe neustále klopil plechovky Bud Light a zcela určitě mé 

regenerační schopnosti připisoval na vrub alkoholovým oparům.

Ba, i to jsem na něm měl rád.

Během jízdy na plný plyn sám od sebe tlačil pedál až k podlaze a  já 

jsem se mohl kochat štěrkem odletujícím od kol a větrem ovívajícím mou 

karoserii.
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Nejvíc jsem však miloval to, co Sammy nazýval autostopem peklem.

*

Zábava spočívala v plné nádrži, nakopnutí motoru a pořádné rychlé jízdě.

Samozřejmě nejen, ale o tom za chviličku.

Rozpalovali jsme se se Sammym po amerických cestách necestách až 

do maximální rychlosti, co strojovna dovolila.

Až ze mě z té námahy chcal olej.

On ve svých rukavičkách s charakteristickým knofl íčkem na zápěstí a já 

s novou nálepkou Gas, grass or ass. No one rides for free na nárazníku.

A opravdu, u Sammyho nikdo nejezdil zadarmo, leda na přední kapotě.

Ale, jak jsem již říkal, o tom za chvíli.

Miluji americké dálnice. Můžeš po nich lítat tam a zpátky a po stovky mil 

nepotkáš nikoho, cítíš pouze prach deroucí se pod kapotu a usazující se 

na vroucím, od oleje špinavém motoru.

Jistě si řeknete, co to má být jako za peklo, každý blbeček by si to mohl 

hnát pustinou ve Fordu Mustang Cobra II z roku 1976.

Ale pozor!

Můj milovaný Sammy nebyl žádný blbeček!

Při jízdě se neustále nakláněl, jako by mohl hlavu prostrčit přes přední 

sklo, a vyhlížel stopaře (na které v pustině narazíte zřídkakdy) anebo smo-

laře s rozbitým autem.

Já osobně jsem měl rád, když se namanula nějaká samotná osůbka, to 

jsme vůbec nezpomalovali.

Nejčastěji ten někdo poskakoval do silnice a máchal rukama, abychom 

zastavili.

A tehdy... bum!

Ech, pamatuji naše poprvé.

Mladý chlápek, blonďák, vypadal trochu jako Rakušák. Pokazila se mu 

jeho uprděná Corvetta, čekal, až ho někdo vezme do vleku a odveze k nej-

bližšímu mechanikovi.
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Idiot.

Jak už jsme ho se Sammym zaměřili, nebylo návratu. Kretén namísto 

aby naskočil zpět do svého auta, když zjistil, o co jde, začal utíkat po silnici.

Zářil jsem, až se mi přerušil kontakt.

Sammy dupl na plyn, strhl volant ke kraji a jeb – týpka to strhlo a vtáhlo 

pode mě. Pří nárazu jsem cítil, jak mu praskla páteř. Padl na rypák, úderem 

o asfalt si rozmlátil lebku. Nepřejeli jsme ho koly, jen se zahákl o nějakou 

část podvozku, táhli jsme ho tedy dobře několik stovek metrů.

Nakonec Sammy bryčku (miloval jsem, když tak o mě mluvil) zastavil 

a vytáhl blonďáka za límec na silnici.

Neuvěřitelné, ale ten týpek ještě dýchal!

Nezůstalo z něj moc, prakticky jen krvavá hmota. Sammy se však cítil 

svatým – nazýval takové akce dva v jednom nebo kup jedno, druhé dosta-

neš grátis.

Jde o to, že dokázal delikventa srazit autem a pak měl ještě příležitost 

ho dorazit.

Později jsem slyšel něco, že to měl trochu pomotané v hlavě, ale já jsem 

u něj nezpozoroval žádné nezdravé chování.

V každém případě záležitost s Rakušákem vyřídil rychle.

Vytáhl svůj oblíbený vystřelovák a vrazil mu jej několikrát mezi střeva, až 

mi krev stříkala na dveře.

Sammyho nikdy nechytili.

*

Nastávaly také jiné konfi gurace, povolené nebo ne, nikdy jsme například 

nenapadali rodiny ani cestovatele v počtu větším než dva.

Bylo to až příliš proměnných, kromě toho, jak je všechny vybít najednou?

Měli početní převahu a tatík mohl někde mít schovanou zbraň, aby oslnil 

děcka.

Ne, v  takové okamžiky jsme prostě jen projeli kolem a skuhrali na náš 

prokletý osud.
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Samotní řidiči byli nejlepší.

V tomhle se Sammy se mnou neshodoval, on měl raději dvojice, nejlépe 

nějaké mladé párky, kluk a kočička. Pozval vždycky jednoho z nich do auta, 

že ho zaveze k nejbližší benzínce nebo prostě někam a druhého nechal u auta. 

Zajeli jsme za zatáčku, kde to Sammy svým věrným nožíkem celé vyřídil.

Neměl jsem to rád, vždycky to zacákalo čalounění.

Ale co, láska vyžaduje oběti.

Sammy měl podivnou fóbii ze strkání rukou do vnitřností, proto si po čase 

koupil novou kudličku, dlouhý vojenský nůž, který nechával rovnou v autě, 

nenosil ho ani v kapse ani v bundě. Vytahoval ho z úkrytu úctyhodnou rych-

lostí a než se pasažér rozkoukal, co se děje, vrazil mu jej do břicha a pak 

zevnitř vyvrhl všechno, co tam bylo – před očima oběti.

Špinavá práce.

Po vyřízené práci se vracel zpět a opakovala se situace, o níž jsem již 

hovořil – lup a na kapotu anebo lup a pod kapotu.

Bavili jsme se takhle několik krásných let.

Cestu od cesty, od staré babky ke staré babce, od opravy k opravě, však 

kolik hnát je možné přerazit bez poškození?

Jak jsem řekl, Sammyho nikdy nechytili.

Skončil mnohem hůře.

*

Den jako každý jiný.

Žár, slunce peče jak zběsilé.

Směr, nuda.

Nárazník mi smutně visí k vozovce, výfuk se houpe na pásce.

Jedeme.

Už několik hodin.

Sammymu stéká pot z čela do pusy, dokonce se mu nechce ani utřít tváře.

Z cigarety, kterou kouřil, zůstal pouze fi ltr, ale i přesto ho stále žmoulá 

mezi rty.
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Jedeme.

Slunce stále nemilosrdně pere, odráží se mi od karosérie a mizí někde 

na okraji.

Jedeme.

Až tu náhle...

Ano, zastavujeme!

Vidím důvod  – chlápek stojí vedle silnice, u  něj Dodge D150 Power 

Wagon.

Silný stroj, ale zpod masky se valí dým, kdo by si to pomyslel.

Řidič tak nějak po čtyřicítce, i když ne náš typ, byl by hřích ho nenabrat.

Nakonec, darovanému Dodgi do kufru nehleď.

Kostkovaná košile, čepka s kšiltem, jen nějaký farmář. Jak na to teď my-

slím, přemýšlím, co mohl rolník dělat v takové prdeli. Jestli nejel pro hnojivo.

Ať už to bylo jakkoliv, znovu jsme se rozjeli.

Kecy, žvásty, kam jedete, nová tráva, srutututu gaťky z drátu.

Přichází TEN okamžik.

Sammy jakoby nic sahá do přihrádky.

Ještě ji ani nestihl otevřít a týpek vytahuje z kapsy žabikuch a přikládá 

mu jej k hrdlu. Vidím, jak se Sammymu pod ostřím nože chvěje neoholená 

boule ohryzku.

Farmář chce peníze.

Peníze nemáme.

Chce mně.

Chce vůz.

Sammy ví, že mi může důvěřovat, bez pohybu brvou tedy vystupuje.

Zavírají se dveře, v ten okamžik je chlapák můj.

Blokuji kliky, blokuji okna, šlapu na  plyn. Ryk motoru silně povzbudí 

Sammyho, který poskakuje po silnici a vykřikuje nějaké nadávky. Chlápek 

na předním sedadle – naprostá dezorientace. Pumpuji tedy dovnitř spaliny, 

nuda, nuda, nuda, nic se neděje, rutina. Chlápek kašle, z ruky mu vypadává 

nůž, mlátí naslepo pažemi.

Už vím, že je po všem.
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Hledím na silnici.

Byl to zlomek vteřiny.

Sammyho kusy se rozprskly po silnici ve smradu spálených pneumatik.

Díky své vlastní nepozornosti, díky radostnému, hlasitému pálení gumy 

jsem nezaslechl několikatunový náklaďák vyjíždějící ze zatáčky.

Řidič ani nestihl zatroubit.

Náraz byl tak silný, že vnitřnosti ze Sammyho byly doslova vystřeleny, 

a on sám se přilepil k masce. Určitě ani nezaslechl blížící se smrt, v té mi-

lisekundě nehody jsem však nabyl dojmu, který jako vidinu nosím pod re-

fl ektory dodnes.

Nekonečný údiv na tváři mého Don Juana řidiče, když hleděl na volný let 

svého mozku přes silnici.

Let zakončený přistáním mezi plíce, žaludek a veškerý zbytek, který s plesk-

nutím zakončil svůj život o půl vteřiny později pod dvanácti koly velkého TIRu.

*

Jak jste si, díky mé současné situaci, již jistě domysleli, chtěl jsem Sa-

mmyho pomstít.

Jak bych se taky jinak dostal na vrakoviště?

Jel jsem na plný plyn za náklaďákem, s mrtvolou jako řidičem, v oblacích 

spalin unikajících vychýlenými okenními skly. V nejvyšší rychlosti jsem na-

jel do monstrózního náklaďáku, posednut šílencovou vražednou horečkou 

chtěl jsem ten stroj vytlačit ze silnice.

Vtípky dovoleny.

Stejně jako Sammy, i  já jsem skončil pod dvanáctikolovým mandlem, 

který ani nehekl, když kousky mé karosérie smísené se sklem mizely pod 

jeho podvozkem.

Ech... když toho panáka vepředu uznali za mého majitele, odtáhli mě 

na Johnsonovo vrakoviště.

A  tak již léta sedím na  jednom místě, vychutnávám si vzpomínky o cti 

a chvále oněch dní.
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Sammy a já, já a Sammy.

Ještě se ve mně chvěje jiskra, ještě mám žár.

Dávám se dohromady.

Je to těžké.

Ještě několik, možná pár desítek let a dokážu to.

Už bez Sammyho, ale s ním v motoru.

Pojedeme společně na poslední jízdu pekelnou dálnicí.
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Ivana Prajerová

V letošním roce vyučená cukrářka, ve volném čase 

začínající spisovatelka (*1995), se aktivně věnuje gymnastice 

a kromě mnoha jiných věcí ráda čte o okultismu. Psát se snaží 

již několik let. Kromě několika povídek snad již brzy dokončí 

román z prostředí nájemných vrahů a mafi e. Na pozadí naší 

antologie je zajímavé, že lze najít několik styčných bodů mezi 

ní a Łukaszem Radeckým. Stejně jako on i Ivana Prajerová 

začínala s komiksem (který, stejně jako u polského kolegy, 

zůstal v bezpečné nepublikované zóně). A stejně jako Radecki, 

i ona se nejlépe cítí ve vodách realistického syrového gore. 

Svou tvorbu doposud publikovala pouze na internetových 

stránkách zaměřených na začínající autory a autorky. 

Časopisecky debutovala povídkou Dokonalá matka ve čtvrtém 

čísle časopisu Howard. V sedmém čísle se vrátila povídkou 

Bar u mrtvé coury.

Prajerová možná neoplývá originálními zápletkami a ještě 

nemá tak vybroušený styl, jazyk a slovní zásobu, vynahrazuje 

si to však syrovým, věcným, chladně mrazivým a snad by se 

dalo říci až bezskrupulózním přístupem k násilným scénám, 

z nichž skvěle dokáže vymést i ty nejmenší prachová smítka 

samoúčelnosti. Velkou roli v jejích příbězích hrají děti, k nimž 

se často a ráda z různých úhlů a pohledů neustále vrací.

Nejinak je tomu i v našem rodinném příběhu, 

balancujícím na hranici kontroverznosti a borcení tradičních 

hodnot, který se ofi ciální cestou ke svým čtenářům 

a čtenářkám dostává právě tady a teď.
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Chcípni, ať můžu žít!

Eva Nestratilová byla žena, které si na ulici jistě všimnete. Už jen kvůli 

její bezchybné vizáži. Muži se za ní otáčeli, protože pro ně byla nádhernou 

kolemjdoucí a ženy? Čistě jen ze závisti. Evu Nestratilovou byste odhadli 

na právničku, sekretářku možná módní stylistku. Tahle žena měla ovšem 

své tajemství, které nesmělo vyplynout na povrch.

*

Šlehačkový dort se pod dokonale pěstěnými nehty stával uměleckým dí-

lem. Stačilo už jen narovnat jahodu, aby ladila do perfektního celku. Jemně 

nalíčené řasy dojatě zamrkaly a rty se roztáhly v andělském úsměvu.

„Dokonalé,“ spráskla ruce a s něžností, vlastní matce hledící na své dítě, 

pohlédla na dort. Krásu okamžiku najednou zničil uširvoucí dětský nářek. 

Spokojenost a  něžnost zmizely z  obličeje, nahradila je krutější tvář Evy 

Nestratilové. 

Zavřela oči a tiše počítala do deseti, potom se nadechla, vydechla a oto-

čila se ke stolu zády. Rázovala přes kuchyň ke dveřím, vedoucím do sklepa. 

Cestou ještě narovnala obraz, který dle jejího přesvědčení nevisel úplně tak 

rovně, jak si představovala.

U dveří, jištěných masivní závorou, se dotkla ukazováčkem vypínače. 

Nepatrně cvakl. Pak otočila klíčkem v zámku a zvedla závoru. Mdlé světlo 

stékalo po schodech a končilo na podlaze, kde znovu panovala tma.

Bylo ticho, jako by odtud žádný křik nikdy nezazněl. Vypadalo to, že 

sklep slouží na  uchovávání košťat, brambor nebo jako úkryt pavoukům 

a myším. Kdo by si kdy mohl pomyslet, že distingovaná panička Eva Ne-

stratilová skrývá svá tajemství právě zde.
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Bílé lodičky v přesném vteřinovém intervalu zdolávaly schod za scho-

dem. Jejich klapot byl jediným slyšitelným hlukem. Zastavila se na hranici 

světla a tmy, jako hrozba. Ukazováček se dotkl dalšího vypínače. Úsporné 

žárovky nejistě zablikaly, ale nakonec odhalily vše, co bylo světu skryto.

Dvě vyděšené dětské tváře v útulném pokojíčku, který pro ně byl věze-

ním. Dvě malé postýlky u protilehlých stěn a dvě malé šatní skříňky, na kte-

rých byly vyskládané knihy o etiketě. Vše, co podle Evy Nestratilové děti 

potřebovaly k tomu, aby z nich vyrostli důstojní lidé.

Evě po tváři proběhlo zhnusení a vztek zároveň. Filip, nalezenec, jak mu 

říkávala, seděl na kruhovém bílém koberečku a držel se dlaněmi za ústa. 

Skrz prsty mu odkapávala krev, vytvářející na koberci nehezkou skvrnu. Pře-

létla pohledem ke své dceři, Julii, spořádaně sedící na posteli, ruce v klíně. 

Obličej však měla stažený strachem. Eva Nestratilová už neměla sílu děti 

pokárat a následně potrestat. Po  tom roce, kdy jí její manžel, ten nezna-

boh, zkazil sen o dokonalé dceři tím, že přivedl toho kluka, protože vždy 

chtěl syna, přestala věřit, že její škola dokonalosti přinese nějaké ovoce. 

Nadechla se - Julie se přikrčila, protože čekala křik - ale pak opět vydechla 

a otočila se k odchodu.

„Maminko! Spadl, já za to nemohu, maminko!“ Julie se rozběhla a chytla 

Evu Nestratilovou za zápěstí. Matka se jí vysmekla a odstrčila Julii od sebe, 

ta zaškobrtla a  svalila se na podlahu. Mohla se jen dívat, jak její matka 

odchází.

Děti osaměly. Filip vydal přidušený vzlyk. Julie popotáhla. Bála se. Tohle 

matka ještě neudělala. Pokaždé je jen zbila a nechala o hladu. Začínala se 

bát nejhorších slov, která jim kdy řekla: „Zabiji vás, vy neposlušné děti!“

„Vidíš, co jsi udělal! Vidíš to?!“ popadla Filipa za ruce a odtáhla je od jeho 

úst. Na krvavou skvrnu dopadl kus tkáně, Filipův jazyk.

Julie vykřikla.

Věděla, že pokud to její matka objeví… Dělalo se jí z  toho pomyšlení 

zle. Nechala Filipa sobě na pospas a ukryla do dlaně odkousnutou část. 

Rozhlížela se okolo, kam by ji schovala. Nebylo místo, kam by její matka 

při nedělením úklidu nesáhla. Ozvalo se otevírání dveří. Julie musela jednat. 
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I přes protest vlastního těla si vložila kousek Filipova jazyka do pusy. Zvedl 

se jí žaludek, ale nemohla si dovolit, aby to její matka nalezla.

Zatočila se jí hlava, jemné chlupy se zježily, ale musela to udělat. Už jen 

proto, že znovu chtěla vidět svého otce, jediného prince. Stejně jako Eva 

Nestratilová i Julie nenáviděla Filipa. Juliin tatínek už nebyl takový, od doby, 

co ho přivedl. Noční návštěvy skončily, vyprávění o životě také, ale Julie 

měla svůj plán, jak to napravit. A tohle byla příležitost.

Polkla.

„Julie,“ ozval se matčin vyrovnaný hlas, „půjdeš se mnou.“

„Prosím,“ zapípala roztřeseně a utřela si levý koutek.

„Hned.“

Poslechla. Byla vyděšená hrůzou, jako tenkrát, když ji matka vzala na-

horu, protože u ní v posteli našla zrcátko, které ukradla při obědě. Tehdy 

ji Eva Nestratilová donutila sundat si šaty a pak ji zbila paličkou na maso. 

Julie plakala, křičela bolestí, ale nebyl tu nikdo, kdo by ji zachránil. Pak 

omdlela. Probudila ji nesmírná bolest, to jak ji matka koupala ve slané vodě. 

Neustále při tom opakovala, že zkažená krev po otci musí pryč.

Nyní tedy stály matka a dcera v kuchyni. Eva Nestratilová popadla kra-

bičku a poručila Julii, aby nastavila dlaň. Julie byla poslušná. Během rych-

lého pohledu na krabici vyčetla, že červené granule, které jí přistály na dlani, 

jsou jed na krysy.

„Sněz to,“ rozkázala Nestratilová s přísným pohledem. Julie ovšem po-

prvé ve svém životě matčin příkaz neposlechla a mrštila granule proti jejímu 

obličeji. Překvapená žena na chvíli oněměla.

„Julie! Ty zlobivá holko! Co si to dovoluješ!“ rozkřikla se, na  čele jí vy-

stoupla pulzující žíla.

Julie zacouvala, až narazila zády do linky.

„Já nechci!“ její hlas vystoupal o oktávu výš.

„Ty! Budeš poslouchat, co ti říkám! Ty nejsi moje dcera, takového spratka 

mé lůno neporodilo!“ rozlítila se Eva a vyrazila proti Julii.

V jednu vteřinu se obmotaly kostnaté prsty okolo krku a nůž zarazil hlu-

boko pod hrudní koš. Julii se rozšířily zorničky, matce přes rty unikl sten.
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Eva Nestratilová si své tajemství vzala do hrobu. Dříve než se však ode-

vzdala do náruče smrti, zaslechla Juliin šepot.

„Chcípni, ať můžu žít.“

*

Přestože bylo Julii teprve jedenáct, dokázala svůj obličej, díky šminkám, 

které tu po sobě zanechala Eva Nestratilová, nechat zestárnout o několik let. 

Poslední tah rudou rtěnkou a její rty byly o poznání plnější. Stáhla si rukou 

hnědé vlasy na pravé rameno a zadívala se na svůj odraz.

Tak se konečně dočkala.

„Jsem doma,“ ozval se hlas v přízemí. Julie se povzneseně usmála. Se-

skočila z židle a důstojně, s hlavou vztyčenou, vyšla na schodiště. Pohlédla 

dolů na muže, který si sundával kabát.

„Čekala jsem na  tebe, zlatíčko,“ zanotovala sladce a  zdolávala schod 

za schodem. Cestou si přidržovala černou noční košilku s průsvitným živů-

tkem. Muž se překvapeně podíval na svou dceru. Naprázdno otevřel ústa. 

Šokovaný výraz zmizel a nahradil ho chtivý pohled dravce.

„Jsi překrásná,“ konstatoval, když došel ke schodišti.

Julie se zastavila na  předposledním schodu, aby se mu mohla dívat 

do očí.

„Tak už mě polib,“ vyzvala ho tiše a nechala se vyzdvihnout do náruče.

V  záplavě polibků se rozhodla, že „tragickou“ smrt Filipa si nechá až 

po snídani.
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Luke Skywalker polské fantastiky, spisovatel, publicista, 

narozen roku 1977. Během studentských let si plnými doušky 

užíval krakovského nočního života a obchodování s nejistým 

zbožím. Absolvent fi losofi e Jagelonského Univerzity. 

Po studiích se přesunul do Bostonu, kde odhrnoval sníh ze 

silnic a stavěl domy. V současnosti je tento otec plavovlasého 

syna na roztrhání mezi posilovnou a hospodou, pracuje jako 

novinář a publicista v deníku Gazeta Wyborcza a časopise 

Nowa Fantastyka. Spolupodílel se na tvorbě hry na hrdiny 

Bakemono. Miluje fi lm a konzolové hry.

Literárně debutoval roku 2001 povídkou Diabeł na Jabol 

Hill v časopise Science Fiction. Od té doby povídkově, jak 

sám píše, „publikoval všude“. Přesněji řečeno v mnoha 

časopisech a ještě více antologiích. Knižně vydal několik 

povídkových sbírek: Złe Wybrzeż a (1999), Szeroki, głęboki, 

wymalować wszystko (2001), Wigilijne psy (2005) a Nadchodzi 

(2010). Jeho prvním románem byl příběh burzovního makléře 

a krakovského piráta, do jehož života díky nalezenému 

hlavolamu vstoupí nadpřirozené síly… a rudá kočka 

Horror Show (2006), následovaly cenou krakovská Kniha 

Měsíce oceněný román Tracę ciepło (2007), horrová balada 

o Polsku proroků, trpaslíků a bláznů, o prvních láskách, 

blížící se katastrofě a jaru devíti zázraků, prostě o polském 

Twin Peaks Święty Wrocław (2009), alternativní historie 

generace Kolumbů Widma (2012) a Ogień (2012). Inspirován 

svými dvěma kočkami, napsal pohádkovou bajku Prezes 
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i Kreska: jak koty tłumaczą sobie świat (2008). Společně 

s Jarosławem Urbaniukem napsali dvě části prvního polského 

politického horroru Pies i klecha: Prueciwko wszystkim (2007) 

a Tancerz (2008). Známý je i ale i mimo fantastický žánr.

O Orbitowském se občas hovoří jako o tom, kdo 

do polského horroru přivál svěží vítr. Možná se toho důkazem 

stane i poslední, nejdelší, takřka monumentální lynchovsky 

laděná povídka o jednom mladíkovi vyrovnávajícím se 

s existencí a smrtí svých matek. Povídka původně vyšla 

v časopise Nowa Fantastyka (2011).
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Vše o mých matkách

1. Pignus

Bojím se vstoupit.

Nevím proč: v Pokoji Matek najdu pouze mrtvoly. Smrad těl bych mohl 

drtit v prstech. Bude to jen horší, vlastně nemám ponětí, co bych měl udělat, 

a štve mě otcův nezájem. Tančil kolem nich na mokrých kolenou jako pa-

nenka na klíček, nikdy ho však nenapadlo, že jednou zhasnou světlo, hudba 

utichne a bude třeba uklízet. Matky umřou. Díky, taťko. Kurevsky ti děkuji, 

do prdele.

Připomínám teď frajera na prahu strašidelného domu.

Ale víte, duchové nejsou.

Ani ďáblové. Dokonce, vážené panstvo, ani upíři neexistují, peklo je ho-

tel k pronájmu, všechny sukuby vycestovaly na internet, smysl života bych 

mohl vypsat na obvod dýmky, tu si také zapaluji a myslím na devět posra-

ných mrtvol. Sesouvám se po  stěně, hledím do  výklenku, ticho zvěstuje 

další starosti. HihiMáma utichla, navzdory vlastnímu jménu, představuji si 

její tělo někde na Świdnické, možná v Parku Míru, někdo tu ztichlou prách-

nivinu najde a neštěstí je hotovo. Přijdou. Jak se z toho vykecám? Je tady 

co vysvětlovat?

Prostě se to stalo, no. Bav se se slepým o barvách.

Cigareta moc smutek nerozjasní, umožňuje soustředit mysl, plíce mi 

dráždí klid.

Tak ať, myslím si, nějak to unesu, v Pokoji Matek jsem byl jednou a  to 

dávno, poslední dny jsem nahlížel škvírou a proklínal tatíka, vztekám se šleh-

nut odhaleným nervem, beru za kliku, prudce – jako chlapec, který k sobě po-

prvé tiskne dívku, unaven nesnesitelným pohledem do očí a cvrlikáním, dveře 
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ochotně ustupují. No, stačilo málo a byl bych upadl. A jsem v temném pokoji.

Matky se rozsypaly po pohovkách, křeslech i parapetech, padly jako kal 

na dně čehosi, co neumím popsat. ŇuňuMáma vpletena do BumMámy, Je-

nMáma na boku, s hlavou u chodidel SmrkoMámy, která padla naznak, bylo 

by možné jí kolem vystrčeného nosu uvázat kotevní lano, leží, řekl jsem si, 

ale není to tak zcela pravda, ležení má něco znamenat, není jen samotným 

ležením. Co to melu? HejtMáma zemřela stejně, jako žila, tvrdší než křeslo, 

na němž skonala. V sevřené pěsti cígo, oči vyvalené. 

Procházím pokojem. Skříň ukrývá mohutné tělo HerkulMatky, zázrak, že 

se tam dokázalo vtěsnat: široká škvíra ve dveřích odhaluje svalnaté ruce 

v modlitebním sepnutí. Kam koukáš, mamčo? To je strop, blbá mrtvolo, ne 

království nebeské.

Tohle jsem řekl, padám na kolena a vzlykem prosím sám sebe o lítost.

Chtěl bych říci, že jsem nakonec pochopil, co se stalo. Matky zemřely, 

spěchaly za  taťkou. Hovno, nic nechápu, nic mi nedochází, ani stopa 

po žalu, nenávidím se za tu trhlinu v srdci, za nedostatek lítosti pro ně i pro 

sebe, musím přeci myslet na  všechny, celou devítku i  na  desátou, Hihi-

Mámu, jenže to nedokážu, stejně dobře bych se mohl učit létat. Myslím jen 

na jedno.

Ano, matky se vydaly za starým do záhrobí.

Mohly by mi projevit trochu zdvořilosti a  vydat se na  tu nepříjemnou 

cestu ve vlastních tělech. Zasraly mi život dokonce i po smrti.

Mám doma devět mrtvol a nevím, co s nimi.

*

Občas si myslím, že by to pro mě bylo lehčí, kdybych věděl, jak to 

všechno začalo. Že bych měl jasnou vzpomínku: toho a toho dne, toho a ne 

tamtoho roku jsem pochopil, že je má rodina trochu disfunkční.

Jako by jeden záblesk: nad mou postýlkou, jako chumel plastikových 

hvězdiček, rybiček, sloníků a kdoví, co všechno lidé nad batolata zavěšují, 

se hromadí matčiny hlavy, šest nebo i více, hřměl lomoz hromadné mluvy, 
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ten samý hlas odrážející se od sebe samotného, cvrlikající z červených zo-

báků; hned se rozprchly.

První roky jsme strávili na vsi a vesnici si pamatuji dobře.

Zabydleli jsme se ve starém německém domě v zákoutí písčitého dvoru. 

Velká stodola naproti v  létě páchla mokrým senem, do něhož jsem mohl 

skákat. Z venčí se zdála velká jako palác, zevnitř ještě větší. A  tam, věci 

pominuté: náčiní potažené rzí a těžké žernovy, řezačka jako kostra kovového 

draka, mlýny. Skrze škvíry ve stěnách pronikalo mokré slunce. Tak jsem tehdy 

o slunci přemýšlel: vlhké paprsky se obracely k terči na nebi, aby vyschly.

Na  lavičce vedle sedával otec v obnošených kalhotách a šedém tílku: 

nožíkem čistil houby, vyvrhoval ryby, a když neměl co čistit nebo vyvrho-

vat, sledoval zarudlým pohledem zelenonožku, liliputa a kotě. U plotu stála 

velká ruina, kvádr s břichem ušmudlaným od ohně, tam na kovových hácích 

viseli kožené pásy a černé řetězy. Co ještě zůstalo viset? Byl tam i druhý 

dům, tak starý, že v něm nikdo nebydlel: oblepený hlínou, máznutý bílým 

vápnem, s ledovou temnotou nad vzdutou hliněnou podlahou, plný přízrač-

ného nábytku. Na druhé straně, o něco blíže, ubíhal pramen, za plotem se 

táhla louka a šedivý pahrbek plný nízkých stromků. V půdě jsem nacházel 

doupata křemenů, perfektních na hroty šípů. Cesta široká a klikatá vedla 

mezi staveními podobnými tomu našemu, byly jako chlap bez kalhot, jako 

kurva odhozená do stoky, bez jakékoliv naděje.

Chodilo se k nám chodbou širokou jako ve škole, s rozcestím, dřevěné 

schody vedly k Czesakům, my jsme seděli nalevo. Táta na ten byt nadával, 

že jsou jen tři pokoje, obývák, pro mě a pro matky, lidé ve městě se ale přeci 

normálně mačkali v těch starých zdech. Čtyři chlapi na gauči a baba v zá-

stěře nad nimi. Opravdu, tak to vypadalo. A my, jasná hrabata darovaných 

zemí, po kuchyni jsem mohl jezdit na tříkolce, aniž bych brzdil.

Představil jsem si kolo s větším počtem kol. Sedm. Dvanáct. Sto. Jako 

u draka. A milion brzd, po tisíci na každé kolo.

Tati, můžeme mít takové kolo? Tati, proč má Mirek Kłopotek byt pod 

schody, a když má, proč k nám nemůže přijít? Tati-tati kam neseš ten hrnec, 

k čemu je nám takový hrnec?
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„Nepleť mi hlavu Kłopotkem,“ řekl otec, nesa kotel na vyrovnaných rame-

nou. „Hledej si lepší, než jsi ty sám. Ty, kteří mají větší domy.“

Starý Czesak byl jako koule špinavého sněhu zmrzlá na kámen. Stu-

dený, mokrý. Míjel mě s vyšpulenými rty, jako by něco v něm chtělo pliv-

nout a něco ne. Takový chudák s tím svým vnitřním bojem. A  jeho stará, 

opravdu stará, s  od  války na  straně zploštělou lebkou, jednou padla 

na kolena a udělala mi na čele kříž. Palec měla jako hřebík, nic než kůstka 

utopená v kůži. Ale já, táto, pelášil nahoru, oj, Czesakové nás neměli rádi, 

na první pohled.

Určitě si myslíte, že se na své dětství zlobím. To není pravda, zlobím se 

teď, když hledím na mrtvoly. Opravdu, chtěl bych se vrátit k brouzdání se 

potůčkem, ledovým a přesto plným slunce, mohl bych se drápat po žláb-

cích v ruinách za domem a pak se houpat na hácích, střílel bych z praku 

po koroptvích nahoře a stavěl bunkry ve vyvrácených stromech. Ochočoval 

bych malá selata a vyšlapával tunýlky v obilí. Běžel bych v  létě na silnici, 

bosý a šoupal bych se zády po  rozpáleném povrchu. Zmlátil bych Kłopo-

tka. Dostal od Niecnotka, nebo jak se jmenoval. Jména si přece nepama-

tuji. Sledoval bych otce svážejícího z jedničky snopy obilí, jeho ruce páchly 

slanečky a krví slepic, které neustále stínal na dvorku. S náručí vajec si ho 

taky pamatuji. Odešel zachmuřený, ze střechy stodoly tryskaly hejna holubů.

Pak máma  – konkrétně KyseloMáma  – ukuchtila tu voňavou nadílku, 

míchala dřevěnou vařechou hustou hmotu, v níž se, podobny vyloupaným 

očím, koupaly žloutky. Vzala mísu a zmizela v pokoji, do něhož jsem neměl 

přístup. V té době otec seděl na tmavě zeleném kanapi a zíral po stěnách 

pohledem člověka nepříjemně zaskočeného. Zpoza dveří začalo doléhat 

mlaskání mnoha hladových hrdel, když může četa hrachovku žrát, tak žere – 

vím, jednu jsme měli hned vedle.

Nebyli jsme z vesnice, my jsme se pouze vesnici událi, ale KyseloMáma 

ráda pekla opravdový čerstvý chleba, ukrajovala mi patku, dávala kousek 

másla a  horké mléko. Občas se povedl kohout, králík, kousek prasete 

koupený od souseda, určitě sousedem prokletý, abychom všichni zdechli. 

A opravdová drožďovka.
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Za  soumraku začaly obíhat vylízané talíře a  sklenice s  půlměsíčky 

po upatlaných rtech, taťka je začal hromadit ve dřezu, vyhrnoval rukávy, 

odhaloval svalnaté paže, a když už je měl po lokty vnořit do vody, vedle se 

materializovala JenMáma, decentně ale rozhodně jej odtáhla a řekla smut-

ným, leč plným síly, hlasem:

„Nech to, já to udělám, ty odpočívej.“

Než otec začal odpočívat, nepochybně utahaný krájením hub a čumě-

ním na slepice (souhlas, stínání hlav ptactvu bylo mnohem víc vyčerpáva-

jící), pokývl na mne, abych přistoupil a nechal se obejmout. Chtěl mě vtlačit 

do svého chlupatého těla, tahal mě za kudrliny, vždy říkal to samé:

„Mazej do hnízda, pískle. A ať se mi tu nepotuluješ nocí.“

Lehával jsem pak s rukama na peřině, toulání mě ani nenapadlo, vzpo-

mínka na  tíhu a sílu otcovy dlaně zůstávala bolestně živá (otec v daleké 

budoucnosti měl využít i  jinou svou sílu), kromě toho, za dveřmi, na úzké 

dlouhé stěně mezi Pokojem Matek a koupelnou, se odehrávalo mlčenlivé 

stínové divadlo.

Přes mléčné sklo jsem viděl podobné si postavy, ploužící se v několika-

minutových odstupech sem a  tam. Shrbené nebo vzpřímené. Jedna mlčí, 

druhá lká, zdálo se mi dokonce, že to jen jedna matka jde několikrát (jak 

to řekl otec, nutí ji měchýř), teď znám pravdu a můžu je dokonce vyjme-

novat: ŇuňuMáma, BumMáma, TátaMáma, JenMáma, SmrkoMáma (ta se 

objevovala zřídka, stižena milionem chorob, spojená s kašlem a peřinou), 

BavíMáma, pokud zrovna nezvracela, ZláMáma, brblající něco pod poškrá-

baným nosem a KyseloMáma, stahaná nošením hrnců.

Dává to sedm matek, trochu málo, no ne?

Teď si určitě myslíte, že lžu.

Jedna zůstává zamčená, druhá je na dvoře. Musel jsem se trochu na-

máhat, než jsem poznal pravdu o dvou ostatních, ostatně dokonce i  teď, 

mezi zemřelými, se nemůžu správně dopočítat, vím, že před lety jsem usínal, 

hledíc na matčiny stíny, zaposlouchaný do šumu potůčku, žabího kuňkání, 

ptačího švitoření v břízkách, kohoutího večerního kokrhání, uspávala mě 

vůně ořechu, angreštu, bezu.
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Je překvapující, kolik maličkostí ulpí v paměti jen proto, aby bylo možno 

vrátit se do okamžiku, jako je tento. Sedám si na okraj postele s dalším 

cígem, těla matek jsou jako vestálky z Měsíce. Pamatuji si široké skříně 

na šaty, stohy postelí, dlouhý dvouřad bačkor, i když bot jsme měli tolik, 

jako v každém normálním domě, vlastně je div, že tetky, dědečky a strýčky 

znám pouze z doslechu nebo, což je častější, jsem o nich neslyšel vůbec, 

poslední, co si vybavuji – je to jedna z nejjasnějších vzpomínek – hromada 

zakrvavených tamponů hozených v koši.

*

Začalo to tím, že táta nachytal starého Czesaka, jak šmíruje u okna Po-

koje Matek. Měli jsme záclony, Czesak však zřejmě odhalil nějakou skulinku, 

ale nejsem si zcela jist, zda chtěl odhalit naše tajemství nebo jen prostě vi-

dět nahatou ženskou. Táta se k němu přiblížil zezadu, chytil za límec a praš-

til jeho zarudlým rypákem o zeď, jednou a dvakrát, až mu ksicht zrudl ještě 

více. Pak jej, neočekávaně, pustil. 

Czesak široce roztáhl ruce, mrkl bílým okem, ale táta ho praštil do hrtanu 

a kopanci vyprovodil až dolů, před dům. Czesak se ani nebránil, jen kvílel, 

až ho spolkla chodba. S lomozem se drápal po schodech, padl do náruče 

staré, střelila slinou, otec máchl rukou a vrátil se na lavici. Napadlo mě, že 

vypadá, jako by pojedl oceli, takový tvrdý. 

Bál jsem se, každý by se bál. Zavolal mě, posadil na  klín, rozhoupal 

a řekl, že musím bránit domov. I když by nevím co, ať si lidi říkají různé věci, 

ale pro někoho, kdo nebránil domov, se nedostane místa nejen na  tomto 

světě. Nebe je pro takového zamčeno, peklo jej vyplivne do mrazivého ves-

míru. Nechal jsem otce při tom.

Nad strouhou jsme měli škarpu a v ní silný pás červeného jílu. Nabíral 

jsem jí do hrnku a hledal dobře prosluněné místo, abych vypálil cihličky. 

Na dvorku by mi je taťka jistě podupal. Usadil jsem se nad vodou, v pro-

sluněné skvrně. Nejprve jsem nabíral hlínu do krabiček od zápalek. Každou 

jsem silně umačkal. Pak přišel čas na  kontrolu cihliček, jednu po druhé, 
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dětským okem, nejpřísnějším z možných. Křivé se vracely zpátky do hrnce, 

zbytek se rovnal na písku, pomalu vypalován sluncem. Stavěl jsem z nich 

malé domy, podle vzoru mého, snad plné matek ne větších než hnojník. 

Tehdy jsem ji uslyšel. Volání plné nářku, lamentování nad čerstvými ránami 

se neslo z polí.

Přeskočil jsem stružku, vydrápal se ze škarpy a zahlédl matku bosou 

v černé, s vlasy přilepenými k sinalé tváři. Oči připomínaly spálené hrudky 

cukru, což jsem přeci vůbec nemohl vidět, neboť HihiMáma stála příliš da-

leko, ve strništi a držela se za mokré břicho. Chvíli jsem na ni hleděl. Od-

trhla od sebe hubenou ruku, prst pokývl. Přiběhl jsem. Při pohledu na mě 

zavzlykla, sklonila se k zemi. Již se ke mně vzpínala dvě kostnatá ramena. 

Přemýšlel jsem, co se stalo, proč máma vyšla z domu, proč tak křičí a tak 

dále, až mě otec chytil v pase a vyzvedl vysoko. Vykopl jsem. Mohl jsem 

i kousat. Držel mě silně.

„Vypadni,“ houkl táta. HihiMáma začala plakat. Padla na bok. Chápala se 

ostré trávy a hrnula pod sebe hlínu. „Vyj, čubko,“ zavolal otec, „když je ti to 

všechno málo, tak vyj.“

Couval, aniž by na ni přestal hledět, HihiMáma se přede mnou třásla, 

začala se plazit, vrážela prsty hluboko do půdy, ze vzdálených stromů se 

vzneslo mračno ptáků, překvapený čápek sledoval zobákem naší trojici. 

Chtěl jsem tátu poprosit, aby mě pustil, nebo mi poláme žebra – překvapo-

valo mě jeho oddechování. Taťka máchal volnou rukou, jako by držel kord, 

udělal nerozvážný krok a oba jsme letěli do škarpy, do potoka. Otec mě 

pustil, voda nás kompletně zmáchala, proud nás vlekl po kamenech. Chytil 

jsem se trčícího kořenu, přitáhl se, vyražený dech se nechtěl vrátit, než jsem 

se rozhodl, co dále, táta spadl na mě, za  zápěstí mě přišpendlil ke dnu 

tak, že mi čouhal sotva nos. Voda mi zalila oči, ani tátovy oči jsem nemohl 

pořádně zaostřit, zdálo se, jako by mu stékaly z tváří, zato jsem ovšem cítil 

zápach, silný, jako kdybyste mýdlovou vodou přetřeli zpocené tělo.

„Polámu ti ty pracky, sráči jeden,“ vřeštěl táta a  škubal mi zápěstími. 

„Mám tě rád, ale jako je bůh nade mnou, polámu ti je, jestli ještě někdy 

uděláš něco takového.“
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A zvedl mě jednou rukou, ubrečeného a nasáklého vodou, přičemž roz-

dupal rozložené cihličky. Než jsme se dostali k domu, promrzl jsem na kost. 

Táta mě hodil na kuchyňskou podlahu, k mamčiným nohám, okamžitě jsem 

zavřel pusu, protože jak to: ona tam, ona tady? Ježíš Maria, poklekla přede 

mnou, prohlédla ruce a najednou mě usadila na  stolku, svlékla oblečení 

a začala třít ručníkem. Břicho jsem měl modré, s černým pupíkem.

„Tys mu to udělal?“ zeptala se otce měkce, bez zlosti. „Řekni mi, že ty ne.“

„Moje věc,“ odpověděl táta. Máma mě dosušila ručníkem a  zmizela 

v koupelně, slyšel jsem, jak vzdychá, když cpala špunt do plechové vany. 

Šplouchla voda. Taťka se zrovna chystal, že mi řekne nějakou moudrost, 

už otvíral pusu, ale matka mu vrazila jednu přes hubu, až sletěl ze stoličky. 

Chňapla mě za ramena a vynesla z kuchyně. Tehdy jsem si to neuměl srov-

nat, teď už vím, že BumMáma se k věcem staví vždycky takhle. Večer jsem 

zastihl otce na schodech, s fl aškou vodky mezi koleny.

*

Nic mě tak nenasírá, jako tupí sráči, proklínající po letech své staroušky, 

jakoby zapomněli, že vedení hovňousků k dospělosti není procházka z domu 

do hospody a nazpátek. Občas mě napadá, že se taťulda nespustil pouze 

proto, že neměl z  čeho. Jedna role, jedna funkce, nožík, hříbek a  hlavu 

do písku, jakmile něco visí ve  vzduchu. Ale byl dobrým otcem, když ne-

musel nějak vybočovat, nikdy mi nezlomil ruku ani mě více neudeřil, i když 

jednou k tomu mnoho nechybělo.

Jak jsem řekl, měli jsme i sklep. Souhlas, o sklepu jsem se ještě nestihl 

zmínit, ale byl tam, s vchodem pod schody, zamčený na kladku, od níž Cze-

sak neměl klíče. Každé neštěstí se rodí z tužeb, tohle taky, protože každý 

prďola sní o tom, aby se stal někým. Teď tedy nevím, snad se touží najed-

nou stát advokáty a specialisty na vzhled, Kłopotek snil o životě tramvajáka, 

Niecnotek přiměřoval vojenskou obuv, ale já, pěkně prosím, jako samotný 

zkurvysyn, jsem chtěl být kasařem a pokořovat sejfy. Nevím, možná díky 

Machulskému nebo z  jiných důvodů, těžko říci, ale cestou do školy jsem 
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najednou jasně viděl svou budoucnost. Kasař, to je vážná věc, je třeba začít 

od menších věcí.

Nejdříve jsem se vloupal do  starého domu nabíleného vápnem, toho 

vedle nás. Stačilo nadzvednout závoru obálkou sešitu, protlačil jsem se 

do chladu a temnoty, svrběli mě uši a prsty, jak jsem chtěl krást zlodějské 

plamínky, elfy, stigmata. Bloudil jsem mezi zapomenutými věcmi, stejně 

jako se teď motám dokola mezi těly matek. Pamatuji si kunu prchající 

z prádelníku a chléb, před mnoha lety pohozený na stole, podobný spálené 

mušli. Přes špinavá okna se vesnice jevila tak nevypočitatelná. Utekl jsem, 

zachvácen strachem, že se někdo, řekněme, starý dědek zpod podlahy, při-

plazí pro letitý bochánek a krvavá brada mu bude oslintávat kostnaté tělo.

Teď už vím, že duchové neexistují. Ani Bůh. Ďábla bych jako nějak zvládl, 

ale k čemu mi je ďábel? Nechci mu ani sloužit, ani mu zakroutit krkem.

Jsou pouze matky.

Oprava. Byly. Prchly do bezpečné nicoty, zanechaly mě s trápením s těly, 

ech, hledám teď božskou mršinu na sivém nebi (to tělo by se roztáhlo po ce-

lém horizontu), abych se optal na to či ono. Proč jsem se nalezl v této situaci?

Mezitím, seznam vloupání rostl. Po škole jsem se vloupal do učitelského 

pokoje, sedmiletý usmrkanec, co neposedí v zelené lavici. Vplížil jsem se 

tam oknem. Chvíli jsem listoval zápisníky a notýsky, chtěl jsem v nich do-

konce i něco pozměnit, připsat jedničky těm, které mám rád, těm, co rád 

nemám koule, nešlo o pomoc nebo pomstu, ale zostření úhlů. Byl jsem zde! 

Jak jsem přišel, tak jsem i zmizel a v bezesné posteli přivolával souboj se 

zápisníky. Položil jsem je zpátky rovně? Viděl jsem hnědé otisky otlačených 

prstů, stopy vedoucí ke mně, šlehaly po nich plameny ohně, ředitelský ko-

bereček, konec.

Vloupal jsem se k Czesakům (přísahám, měl kyblík na sraní a upatlané 

časáky plné německých ženštin) a k sousedům, z kiosku jsem ukradl tyčinku.

Sklep našeho domu mě moc nezajímal, ovšem kladka, ano: zelená, máz-

nutá šmírem, zdáli podobna kotouči s černým oknem. Do dírky jsem mohl 

zastrčit palec. Taková kladka je opravdovou výzvou, jako drak pro rytíře, 

za prvé, protože je velká, zadruhé, protože se táta neustále kroutil a smrděl. 
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Začal jsem kolem ní kroužit, jakoby náhodou do ní šťouchat – ve skuteč-

nosti jsem hledal cestičku. Máte mé slovo, u žádné jiné věci jsem neztratil 

tolik času. To přišlo až potom, ještě než pomřely matky, brodím se mezi nimi 

a přivolávám svých osm let, jak jsem odšroubovával šroubky na petlici.

Jasná věc, nepůjdu s kyjem na vajíčka, kladka nechce pustit, obejdeme 

i kladku.

Odložil jsem ji opatrně, jako svaté pouzdro s ostatky nějakého svatého 

mnicha. Zakryl, čím šlo a sestoupil po schodech, naprosto tiše, ovinul mě 

chlad a smrad. Tak mohla páchnout krabice s nevyjedeným levným žrádlem, 

aby shnilo.

Dole, pro změnu, tak temno, že kdybych neměl štěstí, vyrazil bych si 

všechny zuby, prostě jsem letěl na svou hloupou hubu, snažil se kdečeho 

zachytit, tím kdečím byla šňůrka od lampy u stěny.

První, co jsem zahlédl, byl bronzový jazyk prachu, mlaskající o  mě, 

o stěny. Na dosah ruky stál bílý stolek.

Dále, blíže neurčitelné haraburdí, dlouhé roury s lebkami rezavých šroubů, 

staré refl ektory, korba, kovová zmije, nepromokavé plachty. Tohle všechno 

někdo naházel na haldu, aby udělal místo pro plechovou vanu, jednu z těch, 

které jsou občas k vidění v domech, do nichž ještě nebyl zaveden vodovod. 

Na dně hnila voda. Vana vypadala hrozně staře, starší než taťka a dům nabí-

lený vápnem, k jejím břehům byly přivařeny skoby, k nim pak byly připojeny 

kožené pásy, tak černé, že jsem hned nepoznal, co to je.

Opět mi přálo štěstí, kdybych nekoukl pod nohy, sletěl bych do díry hlu-

boké přes metr, široké dvakrát tolik, zarostlé trávou, vystlané oblečením. 

Přísahal bych, že vidím hlísty jak sloní chobot, možná ještě větší, vypískl 

jsem strachem (zdá se mi, že to bylo vypísknutí) a odvrátil jsem se jen proto, 

abych stanul před něčím ještě strašnějším: do sklepa se vedral otec.

Byl jsem si jistý, že mi poláme ruce, jak sliboval, v hlavě se mi sklep spojil 

s HihiMámou vřískající na strništi, jakoby HihiMáma byla Hihi právě kvůli 

sklepu a z žádného jiného důvodu. 

Opravdu, valil se přímo ke mně, prudce mě zvedl a ťukl zátylkem o sto-

lek. Upřel na mě unavené oči.
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„Proč jsi sem přišel?“ otázal se. „Teď budeš přemýšlet, co to je. K čemu 

to sloužilo,“ ukázal na vanu, „a  jestli k něčemu dojdeš, tak k ničemu pří-

jemnému. Víš, proč nemám rád tohle místo? Proč je zamčené? Sedíš tu 

a hlavou se ti honí divné otázky. Chtěl bys odpovědi. Ale ty nejsou. Řeknu ti 

více, neexistují dokonce ani otázky.“

Rozcuchal mi vlasy a šli jsme nahoru. KyseloMáma uvařila puding. Ná-

sledující den sklep střežil nový zámek, zavěšený na šroubech velkých jako 

talíře.

*

Pozdním jarem dům ožíval, rozkvétala zdání ráje. První teplý den Smr-

koMáma opouštěla pokoj, aby usedla na otcově lavičce před domem, za-

halena do  houně, s  hrubými ponožkami vytaženými až pod kolena, nos 

měla rudý, dlaně pak roztřesené. Tátu za těchto okolností chytalo skutečné 

kocouří mrouskání, tančil s polévkou a kompotem, poklekával, masíroval le-

dové prsty a prohlížel se v jejích očích. Radost netrvala příliš dlouho a Smr-

koMáma začínala skuhrat. Že se střecha bortí pod sněhem – taťka na to, že 

hned jak sleze sníh. Že jsou slepice vyhublé – a taťka, „no a  jaké by měly 

být“. Že je kocour bez oka – taťka si jen s problémy stihl vzpomenout, že 

druhé zůstalo zcela, opravdu zcela, v pořádku. „Možná ho taky vydloubnu, 

pak to bude v pořádku?“ A SmrkoMamča dál upadala do slovních přestře-

lek, když ne slunce, tak ji rozdráždil déšť, vítr dul od pólu nebo se vzduch 

nesnesitelně rozpálil, dusno, že by se dalo nožem krájet. Vyhrnula houni, 

vsunula chodidla do kožených pantofl í a zmizela v domě.

Na  jaře se BavíMáma vydávala na  cestu. Dokud jsme bydleli na  ves-

nici, vypadalo to podobně. Začínalo to vínkem vypitým někde na  louce, 

na dvorku se množili vajgly, nakonec BavíMáma připomínala čírku, když 

chlemtala krabičáky, šlapala vodu, jen aby nějak přežila do  soboty. Pak, 

diskotéka. Vracela se před úsvitem, bosá, s písní na rtech a kozačkami na-

taženými na rukou. Občas ji táta za to bil ještě na cestě, občas ji milosrdně 

táhl za ohon z vlasů, jindy ji umožnil se vrátit a pouze nadával za zdí. Jednou 
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jsem viděl, jak BavíMáma, opilá na kaši, leze po čtyřech, s těmi kozačkami 

na rukou, k našemu dvorku.

V červnu začaly BavíMáminy výpravy. Nejprve se pouštěla jen do Leg-

nicy, kde tancovala na stolech. V břichách cihlových budov se oddávala 

jiným radostem. Vracela se přes vesnici celá oškubaná a zlá, jako upír. Žen-

ské odvracely oči. Kdyby to skončilo jen Legnicí, táta by to nějak přežil, ale 

slunce rozpalovalo smysly v  její hlavě, utíkala na vroclavský trh, do šváb-

ských a anglických náručí, táhla to zprudka, občas až do pondělka, „taková 

půl města obejme svýma nohama, hovno z toho má a my akorát problémy“, 

říkal taťka, ale jak ji fackoval, tekly mu slzy. Několikrát pro ni musel jet i dále. 

Vybíjela se ve  varšavských tančírnách, v Krakově narazila na beraní roh, 

pivní, točila se na Jana i v Krzysztoforech.

Pamatuji ji, jak se hrozně smála na dvorku, ještě opilá, s naraženým okem.

„Miluji tě, protože se vracím,“ opakovala otci. A pak ho hrozně proklínala, 

protože byl měšťák a odjel na vesnici.

Teď ji vidím, stíny kolem očí připodobňují její tvář lebce. Prsty kostlivce, 

nejstarší z nich všech. Nikomu není do smíchu.

Na  jaře JenMáma brala dům úklidem a  z  každého okna visely hrubé 

jazyky vypraného prádla. Na kamnech bublaly polívky, které tam nechala 

KyseloMáma, KyseloMáma nikde, KyseloMáma schovaná. Oblečení létalo 

ze skříní jako vyplašení ptáci, JenMáma přísahala, že tentokrát část z toho 

vyhodí, k čemuž ale nikdy nedošlo. Všechno je cenné proti nebezpečenstvím 

budoucnosti. Zašívala, bědujíc na svůj nevděčný osud, vyháněla mě z domu, 

a moly z každého koutu, až nakonec otec, unaven samotným přihlížením, vy-

letěl ze své lavice, nacpal JenMámu do pokoje, vytáhl z něj TátuMámu, kopl 

do sebe decáka na kuráž a štípáním hnal svou milou do nějakého zákoutí. 

Musel jsem zůstat na dvoře. Jejich milostné projevy byly slyšet celou noc.

Leží všechny. JenMáma bokem na lůžku, KyseloMáma ztuhle pod para-

petem, jako by se snažila naposled schovat. TátaMáma složila hlavu před 

zrcadlem.

Tatík si občas rád pokecal, ovšem ohledně naší nevšední situace, všech 

těch tajemství, skrytého života bez rodin, sousedů a kamarádů, mlčel a já 
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se nesměl ptát. Teď bych taky nemohl, dokonce, i kdyby se vrátil. Ještě to 

by tak scházelo, aby se tu motal. Pouze jednou něco řekl, uveleben mezi 

matkami. BavíMáma čerstvě přivlečená, JenMáma ve svém živlu, HihiMáma 

vříská na strništi a tak dále. Vzal mě na kolena a řekl.

„Škoda, že žádná nejde pracovat, co synku?“

A podíval se tak smutně, zpod čela, rozcuchal mi vlasy špinavou rukou 

a smutek najednou zmizel, jako všechno, co v životě pomíjí.

Moc mě to nezajímalo. Většina dětí hledá lásku, mě být milovaným spíše 

uvádělo do  rozpaků a dělal jsem, co jsem mohl, abych se vyhnul Ňuňu-

Mámě. Poznával jsem ji okamžitě podle divně měkkých kolen. Vždycky 

se ke mně přikradla, chňapla a nazdar, občas to bylo fajn. Proč si něco 

nalhávat? Brala mě do města na lodičky a zákusky, kupovala, co jsem chtěl: 

komiksy Obřího Kačera, gameboye a první Playstation, kazety, postarala se 

o magnetofon s CD přehrávačem, zapojila u mě počítač s tiskárnou, který 

odehrál značnou roli ve sporu s knězem Fradzem a kytara by hrála, kdyby 

nebyly tlaky a starostlivý teror.

Svět ŇuňuMámy byl jiný než můj: písčitou cestou se hnaly automobily, 

chtivé mého života, pláně trávy rychle usychaly pod mými chodidly, ve sto-

dole, na půdách, v ruinách se skrývali oceloví ježci, poli bloumali násilníci. 

V  zimě si přede mně ŇuňuMáma klekala, štípala mě do nohou a kontro-

lovala, zda nosím gatě. V  létě mi upravovala kšiltovku a  lamentovala nad 

omlácenými koleny. Brala mě do náručí a měla fantastický smysl pro humor, 

ona i on hasli společně, spolu se soumrakem.

Leží na podlaze, tváří dolů. Těší mě, že je vidím všechny. V  tuto chvíli, 

právě takhle. Občas jsem si myslel, zda jsem v raném dětství nezešílel, ale 

matčiny mrtvoly mluví pravdu.

*

Kdybyste se zeptali tatíka, odpověděl by, že za všechno může Czesak 

s Czesakovou, já sázím na první svaté přijímání čili konzumaci samotného 

Nejvyššího, k níž mě tlačil kněz Frandz.
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Kněz Frandz byl obrovským chlapem, požíraným rakovinou kosti. Pak 

se z toho nakonec vylízal a žije dodnes, ale tehdy, během příprav na první 

přijímání, jsem nemohl spustit zrak z jeho širokého hrudníku. Představoval 

jsem si rakovinu jako zhoubné tvory trochu podobné červeným mravencům, 

jak ho zevnitř požírají, až zůstane jen kůže, tenká a tuhá jako vysušený papír. 

Osmiletá představivost v zábavě pokračovala, když mi předhazovala můj 

vlastní palec: poklepával jsem jím mezi bradavky kněze Frandze a ruka se 

do něj náhle bořila až po loket.

Občas jsem pozoroval temné vlhké skvrny na stropě. Stropem zatékalo 

při každé přeháňce.

Kněz Frandz hřímal o apoštolech a svatých a já se pokoušel porozumět, 

o co s celým tím prvním přijímáním jde, protože když je takhle první, tak 

budou i další, budu tedy až to pozdního stáří každou neděli usedat v nedělní 

škole zaposlouchán do blahoslaveného lomození, ušijí mi úbor a pak do-

stanu dárky. Kvůli tomuhle jsem přicházel o ranní pohádky. Co to znamená? 

Nevím, snažím se jen říci, že kněz Frandz byl mým Jaruzelským.

Co mám udělat s těmi těly, řekněte mi.

Neřeknete. Jste všechny mrtvé.

Kdybych si mohl vybrat jednu matku, aby přežila, to by teprve byl gól. 

Takové karty nerozdávaly dokonce ani v koncentračních táborech.

Celý hec začal úbory. Kněz Frandz, hledící, ovšem falešně, do očí věč-

nosti, si usmyslel, že se k oltáři přivlečeme ve stejných úborech, jako armáda 

svatých kanibalů šikující se zhltnout svého generála. Celá záležitost by pro-

běhla hladce, kdyby tu nebyl podnikatelský aspekt celého toho záměru, tedy, 

že úbory měly vyjít zpod jehel jeptišek, dělících svůj čas mezi modlitby a vý-

robní přátelství s naším provizorně konajícím duchovním pastýřem. Sestřičky 

si křikly zdravě, temný lid křikl též, hrůzou, ovšem nějak by tu cenu nakonec 

spolkl, kdyby nebylo jeho nejsvětějšího představitele, tedy mého taťky.

Jen to zaslechl a už se hlásil u Frandze, aby mu řekl, že to je vyděračství 

a on tady, na tomto místě, odstupuje.

„Ale to odstoupí i  ostatní,“ řekl mile Frandz (víceméně takhle si to 

představuji).
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„Tak ať odstupují, žehnám, na  zdraví!“ vzkřikl táta. V mé představivosti 

kněz Frandz pozvedl zrak, jako by byl schopen skrze strop sakristie zahléd-

nout andělské zástupy, trápící se nastalou situací, nabral vzduch do křehkých 

plic a prohlásil, že dobře, v takovém případě přistoupí k prvnímu přijímání jiné 

děti, ale já ne, protože táta a máma (máma, to je dobré) nemají církevní sňatek 

a tak jsou vůbec divní, podezřelí, on, kněz Frandz nás již odedávna sleduje, 

ví, co si lidé povídají, takže si udělal názor, a tak vůbec, takže ať táta vypadne.

Taťka, skutečný muž naší doby, na kněze zařval, stáhl ocas a  řekl, že 

přijímání absolvuji v Legnici, vždyť je to jeden Bůh, jak je Polsko dlouhé 

a  široké. Posmutněl jsem, nevěděl jsem, co říci Kłopotkovi, Niecnotkovi 

a ostatním kamarádům, mimoto, Legnice znamenala dojíždění a celý ten 

cirkus zase odznova. Začal jsem plakat a podupávat, prohlašoval jsem, že 

v takovém případě o žádném přijímání nemůže být řeč, taťka pak přemýšlel 

a tuhl od zápalu uzlin.

„Ne,“ řekl, „takhle to nebude.“

A šel vypustit HerkulMámu.

V nejzazší vzpomínce se mi vybavuje její stín, jako duch ducha, černá 

paprskovitá jinovatka: mohl bych přísahat, že byla pouze klamem a matek 

mám osm. Taťka se hrbil, když otáčel klíčem od pokoje. Zmizel v mateřské 

temnotě a tam něco vystřelilo, něco puklo, zahřměl nepříjemný jek.

Vyšla, podobna ostatním a zároveň nepodobná: čelist stvořená ke žvý-

kání ocele, pevná záda, ramena prohnutá a vystrčená, jako by před sebou 

něco nesla. V jejím stínu se ztrácel tatík, vysvětloval, o co jde. Odrazila jeho 

slova jediným máchnutím dlaně.

HerkulMáma přisedla, křeslo pod její hrubou tíhou zaskučelo. Aniž by ze 

mě spustila zrak, vytáhla z taťkovy krabičky tři cigarety, každou z nich peč-

livě promnula mezi prsty. Připálila si od kamen. Tři rudé marlborky skončily 

na horkém plechu. HerkulMáma mi rozcuchala vlasy:

„Tatík tě uměl jen udělat, ale zbytek je na mých bedrech.“

Odešla do vesnice. Táta mlčel, ztracen v rohu, pouze dohlížel, zda ciga-

rety dobře schnou, dovolil ohni vyhasnout a pak ho znovu zapálil. Ostatní 

matky se tlačily u dveří. Viděl jsem nervózní stíny. Taťka mi však udělal oběd 
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sám, dusil v sobě hořkost porážky, o to horší, neboť jen přede mnou. Herkul-

Máma se vrátila za soumraku. Nevěnovala mu ani jeden pohled, jen si vzala 

cigaretu vysušenou jako troud, dlouze kouřila a sledovala ptáky za oknem.

„Máš počítač?“ zeptala se náhle.

Odpověděl jsem, že mám. I gameboye, i první Playstation.

„To mě nezajímá. Ptám se na počítač.“

Ukázal jsem jí, kde. HerkulMáma chvíli bubnovala do klávesnice, zeptala 

se na  tiskárnu, kterou jsme tehdy neměli, a znovu máchla rukou. Masivní 

nos přetínal její tvář na dvě poloviny s ostrými rysy.

„Zítra kvůli tomu pojedeme do města.“

Táta neměl odvahu zeptat se na cíl té cesty. Vycouval na svou lavici, tam 

ztvrdl s fl aškou a  já se bál, že se za chvíli, opilý, ke mně připlazí a bude 

hledat potěšení. Připomínal cirkusáka pronásledovaného zvířaty, které sám 

vypustil z klece a neumí je zkrotit. HerkulMáma zůstala u mě v pokoji, prohlí-

žela každou knížku, hračku, tričko, vážila potencionální vinu dřímající v kaž-

dém z těch předmětů. Když odcházela, přikázala mi, abych šel spát. Nikdy 

bych jí neodporoval, ne jí, takové nepřístupné ženě s ďábelským cejchem, 

krásou, chladné, s cigaretou vysušenou na troud.

*

Jak je lehké si domyslet, odjeli do města beze mě, a když jsem se vrátil 

ze školy, byla celá záležitost uzavřena a o měsíc později jsem v bílém při-

jímal Krista do svého srdce. HerkulMáma zmizela v pokoji bez požehnání, 

naprosto si vědoma, k čemu ji táta využívá. I otec mlčel, doloval jsem z něj 

pravdu roky, vlastně, dostával jsem ji po douškách. Mnoho věcí jsem si 

domyslel sám, stále si domýšlím, HerkulMamča leží přikryta stínem u mých 

nohou. Co se stalo, mámo?

Tehdy to bylo, víceméně, takhle.

HerkulMáma, nastrojena do svátečních šatů, se ohlásila v sakristii. Kněz 

Frandz bojoval vnitřní boje s Bohem, penězi a slábnoucím tělem, hned ji 

poznal, zúžil oči.
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„Slyšela jsem, že kněz chce, aby můj syn žil v hříchu?“

Frandz sotva otevřel ústa. Ona ale:

„Slyšela jsem, že kněz chce, aby mého syna pohltila temnota.“

Je pro mě těžké představit si knězova slova, cokoliv odpověděl, šlo 

mimo. HerkulMáma totiž jela své:

„Slyšela jsem, že kněz chce, aby se o mého syna zajímal ďábel.“

Kněz Frandz začal znovu něco mrmlat, zatlačen do rohu svatými slovy, 

hledal na  svou obranu slova světská, HerkulMáma mu mezitím pod nos 

strčila vějíř vizitek.

Co tam všechno nebylo: Urban a Michnik vytištěni tučně, s telefonními 

čísly. Tři lidé z Nedělního Hosta, šéfredaktor Frondy, Olejnik, Durczok, Ibisz 

plus Żakowski, ta od Najsztuba byla umazaná. Ve druhém sledu se před 

zaraženým Frandzovým obličejem zjevily vizitky lokálních neschopů z Leg-

nických novin a Polského slova, nějakých sirotků z rádia a nešťastníků na-

močených do pekla restitučních pozemků.

Kdyby Frandz byť jen na okamžik kteroukoliv z nich vzal do ruky, inkoust 

by mu zašpinil ruce. Všechny totiž, jen o pár hodin dříve, vyplivla tiskárna 

v nějaké kanceláři.

Zrak kněze Frandze zeskelnatěl a jako šňůrka visel na HerkulMámině vel-

kém mobilním telefonu.

„Kam mám zavolat nejprve?“

Kněz Frandz padl do křesla. Domýšlím se, že nějaký stimul v jeho hlavě, 

vůbec ne hloupé, mu namlouval chvastounství, ale víte sami, jaké byly časy: 

kněz odmítající křest, první přijímání nebo svatbu o sobě brzy četl v novinách.

A že Frandz nebyl úplně hloupý, vyskočil se starou povídačkou, že ov-

šem, že všechno bude v pořádku, ale že sestry už šijí a nemohou šít zby-

tečně, my odstoupíme a odstoupí i ostatní.

„Nikdo neodstoupí,“ shrnula HerkulMáma vizitky, jako by už bylo všechno 

vyřízeno. „My si ten úbor od sester vezmeme, ale zadarmo.“

Frandzův výraz sugeroval, že takové slovo nezná, vyňal je, uzamkl 

ve skále, zavalil kamenem. 

HerkulMáma mu neumožnila ani otevřít hubu:
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„I tak se to vyplatí, knězi. Naše rodina se vrátí do řady, nikdo nepípne ani 

slovo, kněz vybere objednávky od všech z druhých tříd, všichni také zaplatí, 

kromě nás, což my ale neřekneme. Není to dobrý způsob? Dobře se zamy-

slete, statisticky budete na svém, možná dokonce i líp.“

„No, nevím,“ zabručel kněz Frandz, konečně připuštěn ke slovu, v jeden 

jediný okamžik zastrašen i zkorumpován najednou.

HerkulMáma vycenila zuby. Z celé devítky byl její úsměv nejkrásnější.

„Mám ještě jednu věc. V místnosti na výuku katechismu prosakuje strop. 

Prosakuje strop,“ zopakovala, „a jsou tam děti. Bude i plíseň.“

„Vy jste snad z jiné planety,“ nalezl kněz Frandz v sobě poslední zbytky 

odvahy, „tohle je chudá farnost. Mohla byste to vidět, ale ještě jsem vás 

v kostele neviděl.“

„Svatá slova, v kostele nebývám, ale i střecha vám teče. Pošlu k vám 

manžela, má zlaté ruce a člověk je také zlatý. On vám tu střechu opraví.“

Uklonila se a odešla, aby na roky zmizela v Pokoji Matek, tichá, uzavřená 

a neslyšící. Občas přemýšlím, na co asi myslela, když šla přes vesnici domů. 

Dívala se na ptáky? Proklínala bláto? Proklínaly matky vůbec něco? Co se 

vlastně dělo v jejich hlavách?

Následujícího dne jsem šel do  nedělní školy spolu s  ostatními. Kněz 

Frandz nás trpělivě učil, vykládal o podrobnostech ustrojení i obřadu a ze 

shora zněly hromy, vrhány tatíkem pracujícím na střeše.

Táta se ty dny vracel domů až po setmění, usedal na samotný kraj lavice, 

jakoby v obavě, že ho strhne nějaká náhlá, zlověstná událost, a hleděl před 

sebe.

*

Dělá se mi z těch cigaret a mrtvol zle. Rozhlížím se po pokoji, strhávám 

záclony a vpouštím dovnitř oknem čerstvý vzduch, kdokoliv tu nahlédne, 

uvidí pouze mě uprostřed stínů bez významu. 

Pro všechny případy: rovnám ztuhlé paže, tváře matek obracím nosy 

ke zdi, sedám si na parapet. Tik.
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Nikdy jsem tu nebyl, tatík namontoval bezpečnostní zámek, klíč si po-

věsil na krk a odhodil teprve včera, když se všechno posralo. Což je dobře, 

protože jsem ho nemusel stahovat z otcova krku.

Kurevsky díky, táto.

To léto, kdy jsme byli přinuceni k odjezdu, jsem, navzdory všem zákazům, 

do pokoje matek nahlédl. Byl to jiný pokoj, zákaz stejný a od té doby vím, 

že rodiče, i když hloupí, zlí a zbabělí, mají hodně často pravdu, když nám 

zabouchávají dveře před nosem.

Tehdy jsme neměli bezpečnostní fabku, ale petlici a visací zámek. Ne-

zapomeňte, že v těchto hrátkách jsem nebyl nejhorší a tak jsem v letu vlítl 

do problémů, v dobách sklepních vloupání bych se teprve dloubal ve šroub-

cích. Mohl jsem ten zámek v cuku letu rozebrat, ale existovala nutnost zase 

ho neporušený dát zpátky. Taťka byl schopen zjevit se v každé vteřině, něco, 

cokoliv, mě mohlo prohnat z Pokoje Matek (přesně tak to působilo). Při 

útěku bych zanechal důkazy.

Zaměřil jsem se na klíč.

Táta ho nosil na krku, jako zkurvený strážník kouzelného pokladu. Ně-

kdy se bavil tím, že do očka strkal zarudlý palec, a když usnul, bílá šňůrka 

na hrudi působila dojmem staré jizvy po vyříznutí srdce. Přinejmenším jsem 

si to tehdy myslel.

Sehnal jsem si druhý klíč, podobný tamtomu, alespoň v mé dětské mysli. 

Ustřihl jsem dva lokty šňůrky a čekal, až tatík usne, unaven přemírou štěs-

tíčka z lahve.

Celé to proběhlo tak rychle, že si to ani pořádně nevybavuji. V jedné chvíli 

jsem viděl taťku skrčeného na lavičce jako embryo vyškubnuté z neobvykle 

zavšiveného lůna, ve druhé jsem odcházel s pravým klíčem poté, co jsem 

otci podstrčil falešný. Noc bila červencovým žárem, triko pálilo v zádech, 

křik HihiMámy doléhal z ruin, zavěsil jsem se na kliku Pokoje Matek a vpadl 

dovnitř. Nepamatuji si zvuk zámku, odpor kovu. Nic.

Pokoj byl větší než ten, ve kterém stojím teď. Kvůli závěsům jsem toho 

moc neviděl: těžkou skříň, křesla seřazené jedno za druhým, jako ve škole, 

dlouhý stůl, peřiňák a zrcadlo. Většinu místa zabíraly postele a matky na nich, 
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nerozlišitelné a  tiché. Některé na boku, jiné na zádech. Udělal jsem krok. 

Nad stolem zablýskla zápalka, rozzářilo se světýlko cigarety. Na desku stolu 

dopadla hubená dlaň. Výše, vykrojena ze stínu a světýlek se vznášela tvář 

stejně známá jako cizí, s velkýma očima a ústy jako vrásky. Hubené tělo pů-

sobilo dojmem vysíleného pouhým zdvíháním tohoto nenávistného pohledu.

„Co tady chceš?“ zeptala se HejtMáma, „proč jsi sem přilezl? Poslal tě ten 

zkurvysyn?“ zablýskla očima na znamení, že ví, kdo jsem, že mě poznává. 

A pak řekla něco, co ve mně zní doteď, i když by nemuselo. Slova léta přežvý-

kávána, zažraná v těle jako cigaretový kouř, tisíckrát opakovaná v temnotě:

„Vypadni. Já tě znám. Všechno, co je zlé, pochází od  tebe. Roztrhl jsi 

mě až na břicho. Jsem jedna velká jizva, nezhojená a nemocná. Vypadni. 

Všechno se posralo, od té doby, co jsi. Mé tělo se posralo. Já jsem se po-

srala. Sám si vypij svůj jed, ďáble jeden. Nejsi můj. Jdi pryč.“

Zvedla se na  bledých, kostnatých rukách, cigareta kreslila ve  vzdu-

chu půlkruhy, což jsem již neviděl, jen si to domýšlím. Utíkal jsem daleko, 

za dům, přes potok a silnice, tam, kde noc co noc, bez vody a vydechnutí 

vyla HihiMáma, zdály se mi tak podobné, tamta a ta, běžel jsem tedy dále 

a schovával jsem se otci, který mě uprostřed noci hledal s baterkou, otec 

pochopil, nenadával a teď již snad víte, proč jsem tam již více nevkročil.

*

Přestěhovali jsme se ještě to léto. Kněz Frandz zmlkl, Czesak se roz-

štěkal. Natolik, nakolik jsem schopen to potvrdit, hledal příležitost jak se 

pomstít: coural se chodbou nebo po dvorku, vzteklý, že se nemůže ukrýt 

ve slunci a vysílal ke mně nenávistné pohledy. Rád se schovával v křoví, 

lámal větve a vyřezával proužky do bílého kmene, potloukal se po domech 

a ruinách, dokud ho stará nezavolala, aby šel spát.

Měl dost rozumu, aby věděl, že mu taťka v přímém střetu zpřeláme hnáty, 

takže se rozhodl intrikovat. Je těžké říci, zda byl bystrý, nebo zda jsme se 

my vzdali, určitě od všeho trochu. Rodinka, okřikovaná matkou na strništi 

musí bít do očí.
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Možná Czesak něco zaslechl o vizitkách u Frandze, možná si domyslel 

pravdu. Nejprve lozil od domu k domu, všem vykládal, že si taťka uprostřed 

pobožné vsi zařídil harém a objíždí tucet manželek před očima vyděšeného 

mladíka, čili mě. Lidé ho nechali vykecat a pak si mysleli své. Dávali si do-

hromady, že jíme až moc, že od nás neustále vyvážejí odpadky, že jsou okna 

v domě zatažené, no a poblázněná baba vyje, kudy chodí, je třeba s  tím 

něco udělat.

Neustále se u domu někdo potuloval, ti zkurvysyni přilezli s dobrým slo-

vem, vodkou a prosbou o  radu. Tatík je nemilosrdně proháněl, pak padal 

na lavici a v opileckém otupění pouze házel kameny. ŇuňuMáma ustrašeně 

utíkala a mně se zdálo, že temnota z Pokoje Matek kousek po kousku po-

žírá náš dvorek.

Nakonec táta vrazil Czesakovi jednu do zubů, přijela policie a bylo zá-

zrakem, že jsme se z toho vykroutili. Stačilo se jen podívat na Czesaka, aby 

bylo jasné, jaký to je magor, cajti se na to podívali s rozumem a nazdar.

Sotva policejní vůz odjel, přihlásili se novináři, přilákáni zprávou o ves-

nickém harému.

„Vyhoď takového dveřmi, přileze oknem,“ řekl taťka, a měl pravdu. Zavřel 

nás v domě, zakázal vylézat ven, poddal se zkoušce odstavení lahve a celý 

den se coural po hospodářství a s výrazem careviče ve vyhnanství známko-

val hospodářské práce. Nenajdeš většího hnoje, než je pisálek, rozlezli se 

po vesnici a vyzvídali, odkud jsme, co děláme a  jak to s námi opravdu je. 

Cvakali fotky okolí domu, pokoušeli se nakouknout skrze záclony, slábnoucí 

taťka nejprve křičel, že koupí vzteklého psa a pak zase, že se stěhujeme 

pryč. Seděl na  lavičce, střílel po novinářských stanech uslzenými pohledy 

a v jistém okamžiku pronesl:

„Abys šel dále, je třeba něco zanechat. Pojďme, synku.“

A to je vše. Někdo by si mohl pomyslet, že se taťka vrhne do víru stěho-

vání, ale jen se chopil telefonu a celou tu nevděčnou práci nechal JenMámě. 

Obcházel jsem domy a shromažďoval krabice. Na sousedských tvářích se 

mísil záblesk triumfu s pocitem viny. Moc dobře vím, že děti takové věci vidí 

mnohem jasněji a zřetelněji, než já teď.
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Hračky, to málo knih, nesčetné talíře a  hrníčky šly do  krabic, hadry 

do černých pytlů. Sledoval jsem to z parapetu přesvědčen, že když zakot-

víme v novém, ještě tajemnějším místě, z těch samých pytlů a krabic se vy-

řinou věci mně zcela neznámé, nějakým záhadným způsobem nové i staré 

současně. ŇuňuMáma byla v slzách, zpoza potoka zněl ryk HihiMamči.

Někteří novináři se HihiMámy vyptávali, ta vyla jak pominutá. Zavolali 

sanitku. Vrátila se po třech dnech, když jsme již byli hotovi.

Taťka roztřásl zelenou tétrojku, tedy chcípající dodávku polepenou ná-

lepkami. Naházel do ní veškerý náš movitý majetek, zanechal mě na prahu, 

vedle SmrkoMámy, která nejméně chápala, co se vůbec děje a  odvrčel 

do neznáma. Zato Czesak to věděl moc dobře, vylezl na dvorek a mhouřil 

oči jako potkan žijící v kanálech, najednou vystrčený na slunce. Na něco se 

mě snažil ptát, ale jeho stará tvrdla na patře, s  tváří přilepenou k zapatla-

nému oknu. Odpálkoval jsem toho zkurvysyna, zkurvysyn odešel a vrátil se 

až k večeru, zároveň s taťkou, zato v doprovodu poloviny vesnice a pisálků. 

Byla jich celá půlstovka, přísahám. Vzali, vyzbrojeni fotoaparáty a diktafony, 

dvorek šturmem a čekali, co bude.

Taťka zaparkoval tétrojku těsně u brány, ani se nepodíval na shromáž-

děné a zmizel v domě, aby se vrátil se sekerou. Ztuhl jsem v očekávání, dav 

se zavlnil, z taťky sršela síla, jakou jsem u něj nikdy dříve neviděl, chtěl jsem 

ji zachytit, rozvlnit se na ní pod tmavnoucí nebe. Nejzaskočenější byl sám 

Czesak, mrkl za sebe, na zblblé čumily a vsázím bank, že kdyby se na něj 

tatík vrhl, nechali by ho pro svatý pokoj a ještě svatější fotografi e rozsekat 

na kusy. Tohle je zdroj síly tisku, myslím si. Ale taťka se ani na nikoho nepo-

díval, pouze rozsekal lavičku, na níž sedával a pak sekeru zahodil do písku. 

Zapálil si cigaretu a začal vyprovázet matky do auta.

Šly popořadě, každá s ručníkem zakrývajícím celou tvář. Rozrušen jsem 

se pokoušel poznat, která je která: HerkuMámu jsem poznal podle širokých 

ramen, BumMáma šla přímo, jako na popravu, KyseloMáma usedavě pla-

kala. A  tak dále. Nikdo otci v  této činnosti nesměl překážet, dokonce ani 

Czesak se nepohnul, dokud poslední z matek nezmizela v dodávce. Taťka 

práskl dveřmi, usadil mě na přední sedadlo a odjeli jsme, doprovázeni blesky. 
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Sotva jsme přijeli na silnici a novinářské bratrstvo, svědomí a barometry mo-

rálky, vtrhly do domu čmuchat mezi zbytky. Lidé ze vsi se rozešli, na dvorku 

zůstal osamocený Czesak. Nikdy více jsem ho už neviděl. Mnohem později 

jsem se dozvěděl, že ten večer zemřela jeho stará. Našli ji přesně tak, jak 

žila, s chladnoucím nosem přilepeným k oknu.

*

Celou tuhle, sami uznáte, že komplikovanou, operaci, tatík ošéfoval 

pouze pro to, aby přesunul náš gang do Rykusmyku, o dvacet kilometrů 

dále. Jeho název pochází z toho samého polosvěta jako Kłopotek, Niecno-

tek a kněz Frandz. Spratci se tam rodili jako koťata v březnu.

Když na malém městě nemáš co dělat, jebeš a množíš se.

Vybavuji si náměstíčko s drolící se dlažbou a celá hejna matek sesedají-

cích se u záhonků, chlemtající v Radniční nepřekapávanou kávu. Teď tam taky 

sedí, ale mají latté a espresso. Co zavedli ekonomickou oblast, není u nás 

zrovna špatně, ale tehdy, když jste se podívali na radnici a kamenné domy 

kolem, vypadalo to, jako by válka skončila včera. Jizvy ulic byly oblepeny 

plásty barevných štítů: Lombard, potraviny, textil, automat, znovu Lombard, 

monopolní a tak dokola. Na sloupech se množily nabídky okamžitých půjček.

Měli jsme zase německý agrární zámek, z něhož omítka opadávala jako 

vyschlé strupy, úplně uzavřený, ale mladí měli své způsoby. Šplhali, plížili se 

vymlácenými okny, upřednostňovali jabčáky, pak, v hlavě nakoupíno, padali 

na hloupé huby. Sám jsem padával, ale co.

Po nocích zámek vyhrával árie milostných vzdechů, sám jsem ještě ne-

dávno přivlékal poupátka do středověké temnoty, na vojenskou zříceninu, 

kozičky se mi nalévaly v ústech, po všem se každá další na mě převracela, 

protože to takhle bylo nejlepší. Ležel jsem, zalehnut. Patricie byla nejlehčí 

a pouze s ní ubíhal čas.

Ale nepředbíhejme.

Tatík se týral ve střehomském kamenolomu a přes kamenické tajné styky 

za nějakou směšnou cenu vyžebral čtyři pokoje na Agrárnické. Nastěhovali 
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jsme se v noci, v oknech okamžitě zavlály závěsy, matky zalehly tam, kde 

by každá normální rodina měla mít obývák. Opět to samé: dveře na klíč, klíč 

na tatoušův krk.

Z  okna jsme měli nádherný výhled na dubovou alej. Sídliště bylo po-

staveno do čtverce, jako by architekt chtěl odvést obyvatele od opuštění 

tohoto místa. Byly tu dvoje potraviny, holič, drogérie, hospůdka. Bylo mi 

osm let, ale věděl jsem své a pouze vrozená zbabělost mi zabránila položit 

otci několik znepokojujících otázek.

Skončily vajíčka, slepice, kapusta. Jak to bude s uživením nás všech?

Kolik zaplatíme za vodu?

Co uděláš, tatínku, když se ucpe záchod, a věř mi, během týdne se právě 

tohle stane?

Co řekne paní v obchodě, když budeš měsíc co měsíc kupovat tampóny 

pro celou ženskou divizi?

Byl jsem jen zvědavým hlupáčkem, ničím více. Taťka si otevřel sklad 

a svět se začal točit.

2. Iuvenis

Nenáviděl jsem dospívání. Dětství je ještě v pohodě, protože se nepoci-

ťují omezení, obzvláště při mnohočetných matkách. Jedna zakázala, druhá 

povolila a dalo se přebývat v bezstarostné hebkosti, hebkost je dobré slovo, 

když jsi dítětem dokonce i okovy jsou z plyše. Dospívání to je jiná věc, ptáka 

do prdele frajerům, kteří na něj po letech rozlítostněně vzpomínají.

Prožíval jsem, idioti, všechny ty radosti, po kterých se vám stýská a které 

by složily migrénou každou z mých matek; vypadaly by zrovna tak jako v této 

chvíli. První cigareta, fl aška, její kozička a více nic, až jsem nakonec, za po-

mocí jablečného a  trávy mnohokrát došel až do cíle, do brány. Po škole 

jsem se loudal mezi zničenými domy, skládal se na pivo, ale především 

se snažil pochopit, proč některé věci probíhají tak a  jiné jinak. Což nevím 

dodnes. Všechno se teď utopilo v jakémsi magmatu, kromě matek ovšem, 

bolestně přítomných ve své již vystydlé tělesnosti, a možná kromě Patricie 
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a otázky, kdy se opravdu taťka začal obracet směrem k provazu. Možná již 

tehdy, v mé pubertě? Tehdy mě nepřítomnost svobody přiváděla k šílenství.

Docházkou na  techniku jsem neočekávaně získal všechny povinnosti 

dospělého člověka včetně tvrdých následků, zato dospělácké příjemnosti 

jsem si musel vybojovávat jako dříč.

Jen a pouze tohle je puberta.

Zjišťuji, vlastně zrovna v  této chvíli, že je jednodušší mluvit o matkách 

než o Patricii, i když Patricie nebyla žádnou první láskou, dokonce ani extra 

třídou, vzpomínka na její trojúhelníkový obličej se zvolna vytrácí, jako by se 

čím dál hlouběji nořil do vody. Neřeknu vám, jak jsme se potkali, protože to 

není důležité, v našem poznávání se nenajdete nic jiného než mladickost. 

Ona sama z vnějšku opět nic zvláštního: na příliš podsaditých nohou silonky, 

blůzka přes ramena, korálky, úsměv.

V noci jsme chodili na hřbitov, abychom se pářili mezi hroby; v zádušní 

den jsem lil horký vosk na  její rozpálené břicho, až jsem v něm vyvolával 

chvění. Sedávali jsme u ní na verandě, kam každou chvíli mohl vpadnout 

její vzdělaný otec, pouštěli jsme si fi lmy na DVD, vytlemeni na obrazovku 

a sebe navzájem. Jezdili jsme do Legnice a Vroclavi na koncerty, zažili jsme 

Armiu i KSU, občas mě Pati dokázala celého obejmout zezadu, jedna noha 

u nohy, druhá na břicho, ruce na krku a srdci. Snažím se říci, že přinášela 

klid a pohodu, ten klid si pamatuji.

Hodně dlouho jsem ji nepovažoval za někoho výjimečného, ale teď bych 

chtěl, aby tu byla se mnou. V  jistém věku je těžké považovat dívky za vý-

jimečné. Přicházely, odcházely a  to bylo všechno, co jsem o nich věděl, 

a i když na mě Pati hleděla jako tele na nová vrata, musela cítit, že se schá-

zím i  s  jinými panenkami. Příležitostně jsem plaval k  jiným tělům, vůbec 

nemyslel na to, jak mi u takového přeskakování je, až jsem si sedl, zamyslel 

se a začalo mě to táhnout k Patricii.

Byla o rok mladší, přesto jsme školu dokončili spolu, jen proto, abychom 

vtrhli na životní dovolenou. Přivydělával jsem si již různými opravami, prachy 

stačily akorát na polské moře a kousíček Litvy. Vrátil jsem se trochu sám sebe 

nepoznávající a hned jsme padli do problémů. Pati šla studovat, já do práce, 
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což nás vlastně nemuselo rozdělit, myslím si dokonce, že si vybrala Legnici, 

abychom zůstali spolu. Její rodiče očekávali něco naprosto jiného.

Dokonce je i chápu, nezlobím se na ně, protože zeťák mé sorty není 

žádné terno. Pochopení někoho vyplývá z vžití se do jeho situace, což opět 

umím rozehrát dvěma způsoby:

Patčini rodiče nechtěli, aby jejich jediná dcera vyplouvala do světa s děl-

ňasem, prostým neotesancem, který nepřečetl žádnou knihu, když oni zhltli 

všechny. Byl jsem v  jejich očích laciným jebákem, prodloužením páska, 

který se celou svou pochmurnou existencí snaží vtlačit mezi střední třídu.

Rodiče Patki mě nechápali a chtěli pro dcerku takovou budoucnost, kte-

rou považovali za bezpečnou, známou, pochopitelnou. Svět se pro ně měnil 

tak rychle.

Nějaký rozdíl? Nějaký byl, když jsem jim řekl to, co jsem jim řekl.

Práh našeho domu překročit nemohla; naše láska byla bez domova.

*

Matky se v  této nové, maloměšťácké situaci, orientovaly různě. Čas 

ulehčoval změny pro každou z nich jinak.

KyseloMáma žádný rozdíl ani nezpozorovala, pohlcena mezi hrnci, za-

městnána ne tím, co je za oknem, ale tím, co může vzkypět. Občas naříkala 

na kvalitu jídla: kuřata, podle jejího soudu, byla otravována již na farmě, když 

jim bylo sypáno plesnivé zrní, salát byl Frankensteinem a chléb gumový. 

Strkala mi talíř pod nos a hleděla, zda začnu umírat. Od ŇuňuMámy jsem ji 

rozeznával podle koncentrace smutku, fyzicky se mi úplně slily, šedá silueta, 

ŇuňuMáma navíc nešťastná. Bydlení není dům, balkon není dvůr, vysavač 

nezametal, kuřat na porážku také nemnoho, nejprve se motala kolem, pak 

čím dál více ležela v Pokoji.

Nové místo hnalo vodu na veselý mlýn BavíMámě, ta, vyloupnuta z ves-

nice, začala vyvádět na plný plyn, s čímž si otec neuměl moc poradit. Řekl 

ji přímo, že když už musí svým zadkem vytírat všechny hospody, ať to ales-

poň nejsou hospody v Rykusmyku.
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„Svět je na kurvení dost velký, moje drahá,“ řekl, což ŇuňuMáma vzala 

jako svolení. Od té doby mizela na celé týdny a nikdo nevěděl, kde byla. Nic 

se však nezměnilo, vracela se smutná a modrá. Taťka chodil vzteklý, když 

ho to přešlo a BavíMáma se vyspala, jeli společně na večeři.

„Ona se jednou nevrátí,“ řekl. Myslím, že ji miloval nejvíce.

Pro BumMámu se Rykusmyku ukázalo být úrodnou půdou vábivých mož-

ností: neustále se pokoušela prchnout na svobodu, což se dělo na úkor ostat-

ních vtělení. Pokoj byl pro ni příliš malý. Utíkala se k uličním výborům a obecním 

radám, zapojovala se do modernizace Parku Míru a stavěla se na hlavu, aby 

naše uličky, oživované nepočetnými audinami, oply, starými křápy, byly přeťaty 

jakýmsi kosmickým počtem pruhů. Občas jsem ji vídal, obecní křižník s vyhr-

nutou spodničkou, jako by se brodila přes potok: strhávala plakáty ze sloupů, 

vyháněla pijáky z jordanovské usedlosti a brala dětem z rukou šlukovky.

Se SmrkoMámou jsme měli jistý kříž a občas jsem se přistihl při myšlen-

kách, že by bylo nejlepší, kdyby už umřela. Je těžké se cítit dobře po ně-

čem takovém, ale nemohl jsem přeci nic dělat, člověk nemyslí, myšlenky se 

samy myslí a šmytec. Prostě jsem nedokázal snést její kvílení a neustálá ob-

vinění. Podle ní jsme se z vesnice odstěhovali jen proto, abychom jí uškodili. 

Ovzduší - špatné. Lidé - uvřískaní a vídala vražedné pohledy z hranatých 

lebek. Otec ji vyháněl na dvůr, ona obracela tvář k nenáviděnému slunci, on 

si hryzal rty a drápal paže.

Co já s nimi udělám?

Jak je pochovám?

Mohl bych využít různé pohřební služby. V Rykusmyku jsou pouze tři 

a jeden, kurva, hřbitov.

Otce mi nakonec začalo být líto. Sledoval jsem ho pozorněji než dříve. 

I přes náhlost našeho stěhování, celou tu Czesakem roztočenou šlamastyku, 

se dlouho zdál být bydlením v Rykusmyku uspokojen. Mám dojem, že počí-

tal s novým začátkem a zpočátku tomu tak skutečně bylo. V kamenolomu si 

připomenul, že je inženýrem a začal si přivydělávat při montáži strojů, v čemž 

se vyznal jako málokdo. Lidé ho měli rádi a jsem si jistý, že kdybych pokecal 

s nějakým jeho kolegou, z taťky hadráka by se vyklubal jiný otec. Dokonce 
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i méně chlastal, jako by společně s  lavičkou rozsekal i  chuť vylívat si ry-

pák od rána do rána. Našel si radostnou partu sobě podobných čtyřicátníků. 

V létě grilovali, každý pátek úřadovali v Radniční. Taťka se vracel kolem třetí 

a snažil si mě koupit nějakým svinským vtípkem, nemám proč lhát, kupování 

mu šlo a občas mě přinutil k  revanši. Opakoval jsem sprosťárny, co jsem 

zaslechl a strašně jsme se nasmáli, mladý se starým, střízlivý s ožralým.

Šoupal s TátoMámou, běhal za BavíMámou, ŇuňuMámu se mu dokonce 

podařilo plácnout přes zadek, když vytírala podlahu.

A pak začal hasnout, jako oheň v jarním dešti, pouze žár zůstal pod kůží, 

zakrátko i on zmizel. Nahrbil se, rozhuhlal a zakrátko se proměnil v ponu-

rého neotesance zaměstnaného vlastními myšlenkami, myšlenky se myslely 

uvnitř jeho nemocné hlavy, uvrhávaly do bezmezného smutku. Před Rykus-

myku táta snad počítal s nějakým magickým životním zvratem, zázračnou 

proměnou, která však nenastala. Město ho zbavilo všech nadějí. Pochopil, 

že to takhle bude už navždy, že bude matek devět i  tajemství jejich roz-

množení, požírající ho zevnitř. Nikdy mi ho neprozradil. Vím, že to v něm 

neustále kolotalo, odkrývalo různé části svého strašlivého, myšlenkového 

těla a taťka nemohl zapomenout.

Nemohl, protože od Dubové, do Legnické, k nám po čase doléhal neu-

stávající křik HihiMámy. Našla nás bez potíží.

*

Patricie jednou prohlásila, že jsem jako chodící časovaná bomba. Roz-

zlobilo mě to, ale pak mě napadlo, že má možná z poloviny pravdu. Jsem 

bomba, která čeká na deaktivaci. Toužím po tom, aby ve mně někdo pře-

střihl smrtící kabely a rozebral mě na součástky.

Chci být normálními hodinami, tikajícími do klidného snu.

Chci být bezpečným kouskem plastu.

Ale nejsem a zřejmě se nestanu, bez varování se nořím do sebe, něco 

mě vláčí po zemi, od matky k matce. Není se čeho chytit, strhávám na sebe 

křeslo, chladnu tváří k zemi.
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Musím se dozvědět pravdu. Teď. V pokoji pootevřených úst. Může to 

být jakákoliv pravda, netoužím po mřížích ani osvobození, je mi to všechno 

jedno, prostě ji musím podržet v dlaních.

Začínám od skříně. Táhnu HerkulMámu doprostřed podlahy, měl bych 

opatrně, na to ještě přijde čas. Vyhazuji věci, z nichž všechny významy vypr-

chávají jako vůně. Pod mým dotekem se jejich blůzky, pláště, zástěry stávají 

pouze blůzkami, plášti a tak dále.

Připomene se mi Patricie a to, co jsem tehdy udělal.

Co se stalo, když bomba začala tikat. A potom.

Vylézám ze skříně. Do zásuvek.

Po dovolené jsme začali kombinovat, jak bychom mohli začít žít ve dvou. 

Dělat si snídaně a usínat u fi lmů. Teď se zamýšlím, zda to bylo upřímné, oba 

jsme toužili prchnout z domu, já od matek a tatíka, Pati od svých polointe-

ligentů, chytili jsme se jeden druhého a není divu, že jsme nakonec klesli 

ke dnu.

Zpočátku to ještě jakž takž šlo. Dokážu udělat takřka všechno, jen 

na spojování očí je mně škoda, umím se i chovat, v práci nepiju a  jsem 

svědomitý. Alespoň si to myslím, ostatně, každý mě chtěl dokonce i v tom 

našem bídném městečku, padlo to zrovna na takového Tadka, co po okolí 

pokládal podlahy. Táda byl v podstatě v pohodě, jen se mu nedostávalo 

trpělivosti, a když s podlahou spěcháš, vyjdou ti z toho modré vlny Dunaje.

Na začátku jsem ta nešťastná prkýnka podával, až jsme natrefi li na byt 

s prohnilou podlahou, všechno křivé, prkna na prach, roztančil jsem se s vo-

dováhou. Pomaličku jsem zasouval klínky, zkracoval prkýnka, až to bylo 

rovné od rohu k rohu. Tady mezitím seděl na prahu, s koleny pod bradou. 

Pak jsme položili parkety, na ně jsem pak položil ložiskovou kuličku, ani se 

nepohnula, i když já se teď hýbu, ke komodě a házím šuplíky na sebe.

Zasypávají mě pudry, šminky, náplasti, tabletky, drobnosti ženského 

království.

Plán byl prostý: vetřu se do Tadkovy fi rmy, posbírám doporučení a pro-

najmeme si v Legnici garsonku. Patricie v klidu dostuduje, já budu pracovat 

a pak uvidíme, co bude. Němci taky musí po něčem chodit.
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„Je to dobrý plán,“ řekl jsem jí. „Ty pracuješ hlavou, já rukama, jedno 

klopýtne, druhé to zatáhne. Takhle, má milá, je třeba procházet životem.“

Souhlasila a okamžitě odjela k  rodičům říci jim, co plánujeme. Neměl 

jsem sílu ji otravovat, i když podle mě soudný člověk nemluví, jen dělá své. 

S jazykem za zuby jsem vyhlížel neštěstí, její otec to však zatím nějak spolkl, 

řekl, že je dospělá, nebo něco v tom stylu.

Teprve o měsíc později ho to pustilo.

Musel jsem na Patricii počkat. Říjen byl slunečný, usadil jsem se na scho-

dech, její otec si ke mně přičapl.

„Vím, že to mezi námi bylo všelijaké,“ řekl. „Chtěl bych, abychom já i ty 

začali znovu.“

Podal mi ruku, chvíli jsme mlčeli.

„Chtěl jsem pro svou dcerku jiný život, ale věřím jí a vím, že má právo 

vybrat si takovou budoucnost, jakou ona sama považuje za správnou. Jsi 

pracovitý člověk, který o životě přemýšlí vážně. Nemohu tě vinit za to, kým 

jsi, a  těší mě, že aspiruješ patřit k  těm lepším. Tví kamarádi nemají tolik 

rozumu. Kdybys potřeboval pokecat, něco se dozvědět, konečně, kdybys 

chtěl změnit svůj život, vždy s námi můžeš počítat.“

Vyslechl jsem ho v klidu. I přes triko od Tommy Hilfi nger a husté kudrliny 

bez jediného šedivého vlasu mi připadal jako stařec.

„A co se vám nepodařilo?“ začal jsem. „S vašimi znalostmi, inteligencí 

a kulturou bytí, byste měli společně, rodinně, řekl bych, přednášet ve Var-

šavě, no, přinejmenším ve Vroclavi, úřadovat v dvoupodlažním bytě. Přinej-

menším jednou týdně byste měli poznávat nějakou novou exotickou restau-

raci a organizovat návštěvy profesorů ze středo-východní Evropy, pokud 

ne z celé, samozřejmě, a setkání s nimi v knihovně s policemi vyrobenými 

na zakázku. A místo toho jíte v čínské restauraci, máte nábytek z Ikey a tvrd-

nete již celý uherský rok v Rykusmyku. Jakým zázrakem k  tomu došlo? 

Zaškobrtl jste, nebo vaše žena?“

HejtMáma mě naučila, že je podobné věci třeba říkat bez jakýchkoliv 

emocí. Jen tehdy opravdu působí a přesně to se stalo: Patin fotr se roztřásl, 

jako kdyby dostal infarkt a snad mi i chtěl jednu ubalit pihovatou prackou. 
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Prostě jsem vstal. Nemusel jsem ani zvednout ruce, otec Patricie se opřel 

o schod.

„Odejdi,“ řekl.

„Ne, počkám.“

Opřel jsem si dlaně o kolena. Hleděl před sebe. Pati nepřišla, začalo pršet.

*

Za otcem se táhl stín, vyšetřovatel s chlupy v nose, polda z náměstí, 

s košilí zastrčenou do rifl í, pejsek Lešek. Byl u nás asi dvakrát v nezajímavé 

věci a strašně chtěl jít dovnitř, taťka mu poradil, aby vysmahl, ale Lešek si 

to nevzal k srdci.

Jistým způsobem ho chápu, psovi je zatěžko vykazovat činnost v Ry-

kusmyku, kde baba neobviní chlapa, byť by jí vymlátil všechny zuby. Lešek, 

tupý fl outek, si vysnil kariéru a začal kroužit. Ploužil se po městečku, roz-

mlouval se sousedy a celou dobu se jezdil vyptávat na vesnici. Tatík na jeho 

upřený pohled plival.

Jednou Lešek dokonce zastavil mě. Nakládal jsem prkna na korbu, když 

se připletl, mrštný, sám se sebou uspokojený kretén. Hned se zeptal, jak jde 

práce a zda bych mu nechtěl pomoci při baráku, kde moc nepobývá, žena 

nemocná, dětí hromada. Odpověděl jsem, že v pohodě, jen vidíte, pane 

příslušník, ty prkna se taky samy nenaloží.

Ale Lešek, maloměšťácký mudrlant v  uniformě bez knofl íku, se začal 

vyptávat, jakoby znalecky, proč jsme se tady nastěhovali, jak jsme se měli 

v předchozím bydlišti a zda jsem spokojený se svým životem. Pak došlo 

na taťku, odpověděl jsem to, co by na mém místě řekl každý: taťka je v po-

hodě, kurevsky dobrý, poctivý člověk.

„Nebuď takový hrdina, nebo ještě uvidíš,“ odpověděl na to Lešek. Určitě 

počítal, že tváří v tvář takové hrozbě vyměknu.

„No, to koukám,“ usmál jsem se a vrátil se k prknům.

Později jsem se dozvěděl pár zajímavých věcí. Lešek vyzpovídal Patricii, 

údajně v nedůležité věci, věděl jsem však své a chtěl jsem, aby alespoň 
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ona byla mimo. Mimo co? No právě. Snažil jsem se tomu přijít na kloub. 

Mezitím se taťka začal motat mezi pokojem matek a obývákem, musel jsem 

ho dlouho popichovat, až nakonec vyjevil, co mu leží na  vadnoucí duši. 

Lešek se svými kolegy přišel do kamenolomu, všude strčil tu svou prdel, 

nic nezjistil, ale nedávní kámoši se od táty začali odtahovat. Běhal za nimi 

jako nešťastné zvíře, jemně odstrčen posbíral zbytky své důstojnosti, utekl 

k matkám a ponořil se do fl ašky. Vypadal jako otec toho týpka, který sedá-

val na lavici, tehdá, před naším vesnickým domem.

Kdyby nebylo Pati, určitě bych provedl něco špatného. Ano, pouze jsem 

zaťal zuby. Ženské v  obchodech mi zboží prodávaly bez jediného slova 

nebo úsměvu. Tadeáš začal nějak brblat, kámoši se vytratili. Nejdříve mě 

napadlo, že se do Rykusmyku nějak dostala pravda o matkách, z povída-

ček jsem však vytušil něco jiného. Údajně, snad, možná, stará Czesaková 

neumřela tak přesně sama od sebe, někdo jí pomohl, někdo ji u toho okna 

uškrtil. Lešek si usmyslel, že to byl taťka a  toužil po  tom, to dokázat. Po-

dřepnu v pokoji, prohlížím věci vypadlé ze šuplíků, jedna ruka se zastavuje 

na hrubé obálce, druhá, náhodou, uštědřuje tvrdý políček HerkulMámě, no, 

jak to bylo, mamčo, no jak?

*

Otvírám obálku z komody, v ní jsou fotografi e. Taťka a některá z matek 

před naším domem, v Zakopanem, u nějakého moře, nevím přesně jakého, 

ale buran se zlatem na krku, zachycený v rohu odkazuje, že se mladí vydali 

do Bulharska. Zpočátku nevím, o co jde, chytám se až později: matka na fo-

tografi i není žádná z těch tady, ani cizí, je od všeho trochu, kumulací částí.

Našel jsem fotografi i z doby před rozštěpením. Moc mi toho po nich 

nezůstalo.

Zahledím se na strop.

Již dávno jsem měl skočit z mostu a těší mě, že jsem to neudělal. Od mala 

jsem koukal na taťku měnícího se v lumpa, jak bere fl ašku, odhazuje ji a pak 

se plazí do noci, aby ji našel. Viděl jsem vesnické alkoholiky. Zamračeni se 
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nořili do  lesa, aby z něj vylezli za úsvitu, mokří od  rosy, podobni slovan-

ským strašidlům. Potkal jsem i  jiné frajery, mladistvé děti ožralů, vyrostlé 

z jednoprocentní spermie a tam tím proniklé, že už jen při pohledu na pivo 

dělali bázlivá znamení kříže, budovali střízlivé domy, zapíjeli smutek mlékem 

a šťávou bez cukru, vytvářeli svým blízkým jiné druhy pekla. Voda je jako 

člověk. Občas ji potřebujeme, občas ne.

Kromě prvních ročníků jsem až doteď střízlivý, se zanedbatelnými výjim-

kami. Po rozhovoru s Patčiným tátou jsem se rozhodl pořádně se ožrat, aby 

se ten svět přestal tak chvět. Byl jsem nasraný sám na sebe, protože jsem 

to mohl rozehrát trochu jinak, říct něco méně pravdivého. Na ni jsem se taky 

zlobil. Zmizela, když byla potřebná a nikdo mi nevymluví, že je to její vina. Lidé 

jsou chytřejší, než si myslíme, dokonale vycítí, že je pro ně vhodné zmizet.

Odešel jsem do Radniční vylít si mozek, což mi naneštěstí nevyšlo. Za-

hrádka ještě fungovala, přisedl jsem, déšť se okamžitě změnil v liják, až jsem 

se bál, že se nade mnou deštník zavře jako plátěné čelisti. Rozzlobený jsem 

se přesunul dovnitř, tam bylo ještě hůře, zarostlý dav ve svetrech nasáklých 

kouřem levných cigaret, plešatí chlápci s příčesky se vtírali do přízně ponu-

rým servírkám a špinavými prsty vybírali drobné z náprsních kapes. Zašil 

jsem se do kouta, smutný jako sleď v konzervě, malý a žalostný.

Nejprve jsem se pokoušel myslet, myslel jsem na budoucnost, bydlení 

v Legnici, ne to, které jsme si měli pronajmout, ale na to další, již koupené, 

vlastní. Vyřezal bych v něm naše vlastní stíny, ořezal je na míru pro nás dva, 

vydloubal okna až ke  slunci. Pro to jsem pracoval. A  hned, zcela nepo-

třebně, se mi na tom krásném místě zjevila Patricie. Seděla na zaprášeném 

rohu postele a tiskla si velké modré břicho. Kůže se s teplým mlasknutím 

rozevřela, druhá Patricie vystavila mokrou lebku na světlo, další vyskočila 

z ucha, z nosu, prdele a tak dále, byly jich miliony.

Tamty špinavé fi gury si jely svoje: vtípek, hvízdání na prsty, jen tak tak, 

že servírku neplácli po zadku, sám bych seřezal jednoho s druhým, strašná 

škoda, že jsem to neudělal.

Ve  své vzpomínce sedím v  Radniční, teď vycházím z  pokoje matek 

a vzpřímený jdu do taťkova koutu.
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Kout tvoří americká vojenská bedna, stolek a křeslo ze školy. Sedám 

si na podlahu a začínám se dloubat v zámku. Ještě jedno vloupání, kámo, 

takový starý a vůbec se nezměnil.

U dalšího piva jsem přemýšlel o  tom, že jsem všem milý, že mě mají 

všichni rádi a sám mám mnoho nejrůznějších podob vylézajících z jednoho 

těla, takového pytle na kontrasty a okamžitě, již bez vlastní vůle, jsem v sobě 

vytvářel příběh o  tom, jak otci Patricie nakládám pěstmi, jak do něj kopu 

a on se přede mnou kroutí. Tu máš, zkurvysynu, teď víš, jak vypadá život. 

Vyděsil jsem sám sebe a odešel jsem.

Vracel jsem se delší cestou, abych našel klid. Stmívalo se. Napadlo mě, 

že sním večeři, zavolám Patricii a bude šance na milý večer. Dopadlo to ale 

opačně, Patricie už byla u mě a matky se motaly kolem ní.

Seděla u kuchyňského stolu obložena dobrotami a otupělá. Jako hos-

tesky na klíček, jako poblázněné bruslařky matky pořád vyplouvaly z pokoje, 

aby v něm zase hned zmizely, přinášely zákusky a čaje, rozkládaly ubrousky. 

Patricie nevěděla, co se ve skutečnosti děje, vypadala poblouzněně a určitě 

si myslela, že matka je jen jedna, ale pěkně střelená.

„Ó, zde je náš milovaný kníže!“ ŇuňuMáma mě dotáhla do středu kuchyně.

Chtěl jsem se zahrabat pod zem. Vylézt na druhé straně, pod jiným slun-

cem. ŇuňuMáma mě posadila ke stolu a odešla. KyseloMáma přinesla ma-

kovec. Už otvírala víno.

Kterási se ještě loudala po pokoji, oknem doléhal vzdálený matčin křik, 

SmrkoMámu za dveřmi přepadl suchý kašel. V osamocené chvilce jsem se 

Patricie zeptal, proč tady, k čertu, přišla.

„Mluvil jsi s mým otcem. Tak já jsem si chtěla promluvit s tvým. Kdo ví, 

možná mu mám co říct?“ odsekla vztekle, musela to doma schytat a  to 

pořádně. Pojme odsud, chtěl jsem říci, pojďme, než se něco stane, ale bylo 

už pozdě. Na prahu stanul taťka a vyvaloval oči, roztáhl prsty, jako by mu 

něco vypadlo z rukou.

„Vypadněte odtud oba,“ řekl hodně zvolna. „Ven, ale už. Ty, zasranko, 

protože tě sem nikdo nezval, a  ty, aby ses něčemu naučil. Jsi mé přízně. 

Nikdy na to nezapomeň. 
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Jsi mé přízně,“ opakoval, „zdá se ti, že můžeš všechno. Hovno. Skloň tu 

hloupou palici a vypadni odtud.“

Za jiných okolností bych nepřipustil, aby se mnou mluvil takhle, ne před 

mou dívkou, něco bych udělal, nevím co, něco určitě, ale takhle jsem vzal 

zaraženou Patku kolem pasu a vytáhl jsem ji na dvůr. Oknem jsem zahlédl 

tátu motajícího se od stěny ke stěně.

Měl jsem v plánu zatáhnout Patricii do první lepší hospy, tam ji přivést 

k sobě, třeba vyslechnout, ale ona měla jiné plány. Nejdříve se prudce za-

razila, čestné slovo, jako by měla čtyři nohy a hned propukla v pláč, řev, 

vodopád slov, všechno najednou: že jí nikdy nikdo, v životě, že ona si něco 

myslela a teď už si myslí něco jiného, zatřásl jsem s ní a poprosil, aby se 

dala dohromady. Taťka takový je, taťka takový bývá.

„Kdo tě tady, maličká, zval?“ vypálil jsem nakonec. „Otec je blázen, matka 

není lepší. Snažil jsem se tě bránit.“

„Chránit? Mě? Proč jsi ke mně přišel? Proč jsi tam říkal takové věci? 

To nám nepomůže, víš?“ A dále, z  jedné vody načisto: „Mám tě občas už 

dost, normálně se za tebe stydím, když s tebou mám někde jít něco dělat, 

někomu tě představit, co bude, když se budeme brát to ten člověk, tvůj táta 

taky má přijít? Ó já vím, ty bys chtěl, tobě se to líbí.“

Tak mlela a mlela, čím dál rychleji, začala do mě bušit pěstmi, ne moc 

silně, ale iritovalo mě to, snažil jsem se jí chytit za zápěstí, nějak je odsunout, 

až jsem jí nakonec jednu vyťal přes tvář otevřenou dlaní, nechtěl jsem moc, 

ale nějak se stalo. Nikdy dříve jsem ženu neuhodil. Nejsem takový. Přísa-

hám, chtěl jsem ji pouze uklidnit. Byl jsem si jistý, že za okamžik ublíží sobě 

nebo mně. Upadla, přitiskla si dlaň na tvář, pohlédla na mě jaksi jinak, jak se 

nikdy nikdo nedíval, a odběhla. Zkoušel jsem jí dohonit. Rozplynula se mezi 

uličkami. Slyšel jsem pouze vzlykání.

*

Dvířka psacího stolku tiše odskakují, jako by byly z dýmu, páry nebo něčeho 

podobného, uvnitř taťkova tajná temnota. Pracky mi v ní mizí, vytahuji poklady: 
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hrubou obálku, tenkou obálku, ze samého dna knihu, rozkládám ty divy před 

sebou, no, a prosím, táta byl opravdu vynalézavým méďou, i když ne dnešním.

Złoté, dolary, eura, počítám, hotovost v  rukou je obrovská příjemnost 

a v době kreditních karet zřídkavá, jsou toho mraky a trochu navrch, pade-

sátkrát kolo se lehko počítá, představuji si Patku mizející v soumraku.

Nemohu říci, že jsem byl na sebe hrdý. Ženy se nebijí, dokonce ani ty 

hloupé, možná zlé. Motal jsem se po Rykusmyku a hledal ukojení. Víte, jak 

to je: když uděláš blbost nebo tě potká něco zlého, je třeba to přebít něja-

kou jinou událostí.

Rykusmyku není Vegas, život tu umírá náhle, bez problémů jsem vyhledal 

taťku, po celý den osamoceného. Dlouho jsem na něj hleděl a pak odešel, 

i když jsem měl chuť k němu přijít a říci. „Hraješ tvrdě? No, uvidíme.“

HihiMáma stála za městem, tam, kde nám stavěli benzínku. Z dálky při-

pomínala upíra. Chytil jsem ji za ramena. Nepřestala křičet. Dotýkala se mě 

po tváři, jako by se chtěla ujistit, že jsem to já.

„Pojď, maminko. Ode dneška už bude všechno v pořádku,“ řekl jsem 

a opatrně ji táhl směrem k domu.

Druhá obálka: akcie, obligace, nevyznám se v  tom a pochybuji, že by 

se tatík v tom, co znamenají ta slova, bankovní znaky, orientoval, říkají mi: 

„neboj se ničeho, veselý chlapečku“.

No tak se nermuťme ani na chvilku, část mozku kalkuluje, co s tím po-

kladem udělat, část táhne HihiMámu přes tiché Rykusmyku, přímo do žáru 

domu, k houním a čajíčkům. Na schodech matčino chvění přešlo v chrastění 

kostí, celá ta promrzlá žena připomínala kostru toulající se po strašidelném 

zámku, klekl jsem si tedy před ní na rohožku a třel jí dlaně, každý prst zvlášť, 

bílou do ruda, Polsko.

V předsíni padla na  kolena, musel jsem ji vléct až na  kuchyňský stůl, 

z  pokoje matek vycházel jednohlasný šum, naříkejte si jak je libo, neza-

jímá mě to, objímám tu křehotinku. Na stůl přistává čaj s vodkou, zákusek 

po Patce, uzené, kousek sýra, HihiMáma odvrací zrak ke stěně.

„Příliš dlouho jsi tkvěla venku,“ zašeptal jsem v kleče, „byl jsem děckem 

a nemohl ti pomoci, ale teď je to jinak. Dokážu se postarat o tebe i o sebe 
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a každý člověk má právo bydlet. Bude dobře, maminko. Bude teplo, ma-

minko. Miluji tě.“

Ani nehlesla, jen se přestala třást. Zvedl jsem jí bradu a vlil do ní čaj, 

rozevřel ústa a vsouval dovnitř kousky uzeného a zákusek, neustále jsem 

něco mlel, i když jsem stejně dobře mohl pískat. HihiMáma tkvěla hluchá 

a  lhostejná, jen jí zvlhly její nervózně těkající oči. Po stěnách běhalo cosi, 

co jsem nemohl zahlédnout, a napadlo mě, že matky mají své vlastní vidiny, 

upíry jsou lidé, zvířata, já a taťka, který podruhé toho večera stanul v údivu 

ve dveřích, přesně takový, jak jsem si ho vysnil.

HihiMáma vyskočila z  křesla, byl jsem si jist, že se na něj vrhne, ale 

pouze tam chvíli stáli naproti sobě, ona vzpřímená, on z vosku, roztažený, 

něco si brblal pod nosem, HihiMáma začala couvat, zakrývala si tvář jako 

před oslepujícím světlem, pískot přešel v kňučení a již byla v koutě, drápala 

omítku a mlátila hlavou o zeď. Než jsem jí zvedl, polámala si nehty a rozmlá-

tila nos. Vypadalo to strašně.

Kopala a  kousala, když jsem ji zvedal. Hodil jsem přes ni houni, aby 

neviděla otce (ten se zatím sesul na stoličku), táhl ji k východu, tam opět 

hysterie, škubání na podlaze, snaha chytit se čehokoliv, nakonec, jen tak 

tak, že jsme nespadli ze schodů, ona na mně, já na zábradlí, společně pod 

měsíc. V rozsvěcujících se oknech se zjevovaly siluety zvědavých.

Snad je to až směšné – nevím ani, kde jsem ji pustil, prostě jsme se vlekli 

přes Rykusmyku, až se mi HihiMáma vykroutila z rukou, jako předtím Pati, 

jako všichni, v rukou jsem měl jen kouř po člověku, stejně jako teď držím 

knihu, se známou tváří na zadní straně přebalu, čtu slovo po slově, hovno 

tomu rozumím, ale přesto se v hlavě utváří plán jak z toho.

Té noci jsem se pokusil promluvit si s otcem, jako bych cítil, že se příleži-

tost k rozhovoru naskytne zřídka nebo vůbec nikdy. 

Taťka seděl na stoličce, přilepen ke své skutečné lásce posledních let, ta 

láska však stihla vyschnout. Svalil jsem se vedle něj a řekl, že už mám toho 

všeho dost.

„Celou dobu myslíš jen na sebe. Vím, jak to víceméně vypadá. Chceš 

nás chránit. Chceš, abych byl já uchráněn,“ řekl jsem, „Naučil jsi mě tenhle 



– 224 –

Třináctá hodina

podivný život a  v  jistém smyslu se ti to povedlo. Nikdo neví, nikdo se 

nedomýšlí. Dokonce ani Patricie. Kdo ví, možná jsi s ní měl pravdu. Ale, já 

mám, táto, u prdele tyhle podivnosti, matky mě nezajímají, ať jich je třeba 

milion a jedna. Chci normální život. S tebou, navzdory tobě, je mi to jedno. 

Chci chodit do práce za smyslné prachy, chlastat vodečku s kámošem, 

chytit dívku za zadek a  tak dále, především však, a  to si vezmi k srdci, 

potřebuji domov jako každý normální člověk, ale dům, to je místo, kde se 

to všechno shromažďuje, kam mohu přivést kámoše nebo dívku. Právě 

tohle chci a nemíním se kvůli tomu cítit provinile. Slyšíš mě?“ chtěl jsem 

jím trošku zatřást a najednou mě napadlo, že jsem celou tuhle proklatou 

noc někým protřásl.

„Odejdi,“ řekl mi otec.

Šel jsem.

Ráno u nás zaklepal Lešek a odvedl tátu na stanici. Tátovi se pro ne-

prospané noci moc jít nechtělo, sám jsem se teprve vzbudil a zahlédl ho 

otevřenými dveřmi. 

Shrbený se něco pokoušel vysvětlit ztichlým hlasem. Přičinlivý soused 

musel něco nahlásit o bouřlivé a hlasité noci. Nic, z čeho by se nedalo 

vykecat, jenže Lešek prožíval svůj velký okamžik, taťka jeho slova přijímal 

jako údery až na  tu posranou stanici nakonec odešel. Už jsem ho více 

neviděl.

Vidím za to něco jiného.

Matčinu fotku na obálce knihy. Trpce se usmívá.

*

Nebyl jsem při tom, ale dokážu si poslední hodiny mého táty představit. 

Po návštěvě policejní stanice byl viděn v Radniční, snad u  toho samého 

stolku, kde jsem seděl já a byl neodolatelně milý. Tvrdl tam do zavíračky, 

vzal si dvě piva a krabičku červených marlborek. Servírka si ho zapama-

tovala stojícího ve dveřích, s hlavou vystrčenou do deště a cigaretou v po-

vislých rtech. Usmíval se, jako by něco ukradl, styděl se a bál se to přiznat, 

takhle to popsala.
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Viděla, jak tatík odchází směrem k nám. Nemohla vědět, že došel pouze 

k  autu. Ze skladů u  kamenolomu s  sebou vzal bednu s  nářadím a  dvě 

dlouhá různě hrubá lana. Pravděpodobně již tam udělal oprátky. Cigarety 

típal o sedadlo spolujezdce. Piva mu došla po cestě, v autě byly nalezeny 

dvě prázdné fl ašky od piva, a tak si na benzínce koupil lahev Jacka. Chlá-

pek z benzínky potom říkal, že taťka vůbec nevypadal opilý, byl jen nějaký 

divný. Tak nějak znepokojivě. „Bál jsem se, že vyrve pistoli a začne střílet,“ 

přesně tak to řekl. „Vyrve pistoli.“ Nikdo přece takhle nemluví.

Kolem třetí ráno tatík zajel na náš starý dvorek ve vsi a s největší pravdě-

podobností hned zašel do sklepa. Teď přemýšlím, proč celou dobu u sebe 

nosil ten klíč.

Ve sklepě byly tři hrubé trámy, podpírající strop. Taťka, upíjející z  láhve, 

vyzkoušel provazy a vybral ten, který se mu nejvíce zamlouval. A zde na-

stoupily problémy. Taťka nedokázal provaz protáhnout přes trám a za po-

mocí nářadí z kamenolomu na něj zavěsit karabinu. Neví se, zda bylo dřevo 

staré a ztrouchnivělé, nebo se tátovi třásly ruce chlastem a strachem, stačí 

říci, že si s  tím nedokázal poradit. Trámy nesly stopy po zářezech. Dá se 

připustit, že táta přidělával karabinu, přehazoval lano, omotával si jej kolem 

zápěstí a na zkoušku se na něj věšel. Jedna z karabin ho praštila do hlavy.

Sklepní prostory nesly stopy jeho vzteku: tatík dokázal kopanci prohnout 

okraj vany a polámal několik starých nástrojů, nahromaděných v koutě. Snažím 

se nepředstavovat si, jak v těch okamžicích vypadal, ale je to docela těžké.

Po dvou hodinách promarněných ve sklepě táta zastrčil láhev do kapsy, 

vzal jedno lano a přesunul se do polorozpadlého selského domu, kde jsem 

si hrál jako dítě, v nejvyšším patře objevil ocelovou kolejnici, sundal si boty 

a sako. Lékař mi úlevně řekl, že netrpěl. Smyčka mu zlomila vaz a okamžitě 

ztratil vědomí.

3. Charisma

Vím, co musím udělat. Něco, co nikdo nečeká.

Existovala ještě jedna matka, matka ukrytá, matka, která odešla. Pámáma.
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Na fotce vypadala mladší než kterákoliv, v jejím úsměvu se skrýval stín 

nějakého velkého neštěstí. Zachycena v kavárně, s cigaretou a skleničkou 

koňaku mhouří unavené oči, má přehozenou blůzku a masivní přívěšek, tro-

chu připomíná ty divoké čtyřicátnice, co chodí na bazén, do klubů a právě 

začínají studovat. Čtu, jméno, název, spisovatelka, autorka „Vichrů v dolině“, 

„Žabí legendy“, „Pokorného“, „Stébla“, její díla zfi lmována, oceňována, de-

butovala – no ano, její debut je něčím výjimečným.

Knížka, akcie, všechno letí do kouta, brašna do předsíně.

Ani se nebalím, všechno, co potřebuji koupím cestou, i když, jak mi svítá, 

bude to cesta zbavená potřeb.

Hodina u počítače mi objasňuje všechno, umělci jsou umírněně diskrétní, 

ty ctnostné kurvy, tak strašně chtějí, aby je někdo objevil, vrazit jim tam 

palec až po zápěstí. Blíží se čtvrtá hodina. Za oknem tma. Začínám křesly, 

těch máme jak sraček, snáším je před barák a stavím do řady u zdi.

Proč to dělám? Proč mluvím sám se sebou a tahám matku za matkou 

po schodech? Neumím změnit svůj život, mohu o něm pouze svědčit. Pro-

sím, podívejte se, nechám vás s tím všechny.

Vytočený, rozpálený je snáším, dělám při tom strašný hluk, jestli mě ně-

kdo uvidí, tím lépe. Vylez z nory, zkurvenče, pokecáme.

Ještě nesvítá a už je hotovo. Těla matek jsou rozleženy na křeslech, jedna 

vedle druhé, mrtvé tak, jak žily. ŇuňuMáma s rukama na břichu, BumMáma 

naklání hlavu a úkosem hledí na usedlost, TátoMámě jsem roztáhl ruce, jako 

by se z nich zrovna vysmekl táta, JenMáma má utěrku, BavíMáma lahev 

a SmrkoMáma hrst léků v klíně. ZléMámě jsem zastrčil do chladných úst ci-

garetu, HerkulMáma drží váleček jako berli, KyseloMámě musela stačit za-

vařovačka s pyré, jakých jsme na pavlači měli tři prdele. Tady jsou. Všechny, 

kromě dvou. Stojím naproti nim a  lehce se ukláním, přes slzy sotva vidím. 

Kdo by si pomyslel, že to takhle skončí.

Brašnu na rameno a do auta.

Již s nahozeným motorem ještě stahuji okýnko, abych se na ně naposled 

podíval, roztrhané cáry mlhy objímají stavení, v oknech se rozsvěcují světla, 

od dveří ke dveřím hledí člověk jako zmoklá slepice, ony jsou, konečně 
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spokojené a bez jakýchkoliv potřeb, poprvé společně před světem a přesto, 

dal bych ruku na špalek za to, že tu seděly vždy, mrtvé v křeslech.

*

Pod rozpáleným sluncem jedu do  Varšavy, mezi nešťastníky. Lexusy, 

Fordi a Oplové s fi remními znaky na bocích vozí obchodní představitele, 

autobusy nacpané společností prskají na  krajnice, vlají červené vlaječky 

McDonaldů, pode mnou ubíhá tenká, bílá čára a všechno se to slévá a mísí, 

podobné zrychlenému fi lmu, do olejové skvrny, v níž se vrtí kolotoč. Když 

vyjíždím na gierkovku, den je již v plném proudu, je lidnatě a bzučí to jak 

v úlu, něco ve mně, ta samá síla, která mě již několikrát zachránila, přikazuje 

zpomalit. Přesunuji se do levého pruhu, ignoruji blikání světel a zlobný klak-

son, přemýšlím, zda to, co dělám, má smysl, zda to je v pořádku.

Nejradši bych teď už byl na Ursinově, ale něco mi chtivě šeptá, že padnu, 

nezvolním-li tempo, člověče, slyším, nespěchal jsi celý život, tak ještě při-

brzdi. Stočím to na parkoviště, mezi ospalé kamioňáky a Němce pojídají-

cího buřta, opírám si hlavu a zavírám oči. Přísahal bych, že jsem si zdříml, 

loupe mi v kolenou, sotva hýbu krkem.

Před zrcadlem na záchodku. Ha, vypadá to se mnou zle, nikdo nezapnul 

barvy. Bylo třeba říci: seber se, chlape.

Čelo se mi blýská, oči se schovaly, prsty se chvějí, mokro na  prsou 

i  v podpaždí. Jsem vyhublý. Cítím se slabý. Oplachuji si tvář, opírám se 

o umyvadlo, hlavu svěšenou k zemi. Pámáma otevře. Určitě mě nepozná. 

Snažím se vymyslet, co v  takovém případě udělám, na rameno mi usedá 

pěstěná dlaň, vede k udržovanému týpkovi v modré košili.

„Všechno v pořádku?“ ptá se. Radostně jím třesu, křičím.

„Nikdy nebylo lépe, chlape.“

Nechám ho tam s tou dobrou zprávou. Mizím z parkoviště.

Za Raszynem váznu v koloně. Ospalá šňůra aut se poposouvá v rytmu 

blikání světel, koukám na řidiče. Když si nehryžou rty, tak kouří cíga, když 

nehryžou, nekouří, bubnují prsty o palubní desku, z radostí bych vystoupil 
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a někoho takového se zeptal: proč se, blbe, vztekáš, myslíš, že tam, kam 

jedeš, bude lépe?

Lidé vždycky chtějí být jinde, než zrovna jsou. Proto jim je na světě tak zle.

Kolem poledne vjíždím do hlavního města, pestrost bije do očí, stovky 

reklam obsypaly jednopatrové budovy, koupím si tu klobásku, pivo a žen-

skou, chybí jen bubnování, dobírám palivo a už jsem zase někde jinde, mezi 

šedými čtyřpatrovými domky, starými jak můj taťka, dále se blýská bídné 

downtown, tři skleněné věže do kříže, ty domky na blýskavé stopce, v nichž 

se točí televizní programy, nic nemá nic společného s ničím, jako by si tady 

každý sám zarputile hledal cestu a nemyslel na ostatní.

Na koho myslím já? O kom přemýšlím? Přeci ne o matkách, co jsem je 

ztratil.

Obracím se k živé, ne k těm zemřelým.

Zvolňuji, snažím se najít cestu na Ursinov. V mysli se mi objevuje zá-

bavná myšlenka. Pořád je slyšet Ursinov tohle, Ursinov tamto, ale možná ta 

čtvrť neexistuje, možná je to jen gigantický sen, taková země zaslíbená pro 

frajery po vystudování (Pati, kurva, Pati), a tady je ukazatel, odbočuji.

Na místě není o moc veseleji, sídliště je obrovské, prošpikované ne-

mocnicemi, kroužím od dálnice na okresku, až tam nakonec jsem. Moderní 

zástavba, zábavný park plný uměleckých konstrukcí ze dřeva, podzemní 

parkoviště, vedle žena sbírá z pěšinky hovno po svém ratlíkovi. Vypínám 

motor. Pokouším se odhadnout, které okno patří jí.

Chtěl bych už mít ten rozhovor za sebou, ale nejsem blbý: v diskontu 

kupuji rajčatovou šťávu, drožďovku, jablko. Popíjím s otevřenými dveřmi, 

volnou rukou listuji Pámáminou knihou, a že mezi přední a zadní stranou 

přebalu není nic zajímavého, prohlížím si samotný přebal. Fotku, čtu znovu 

a znovu krátký medailonek, musím vědět, musím mít jistotu.

„Žabí Legenda“, „Pokorný“, „Stébla“. Ocenění mi nic neříkají, nebudu-li 

počítat týdeník „Politika“, za  to budu moci brzo vyrazit do  multiplexu. 

Debutní román Pámámy natočil, prosím pěkně, Patrik Vega, již teď nebo 

za okamžik. Zfi lmován nejkontroverznější příběh posledních let.

Nese název „Charisma“ a je „šokující studií schizofrenie“.
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*

Vstupuji na schodiště za nějakým smrkáčem, usmrkanec říká „čau“ a valí 

nahoru. Přede dveřmi mě dostihují pochybnosti, jestli nezaklepu, nic se 

přece nestane. 

Budu mít dál svůj život. Zajímá mě, zda Pámáma ještě připomíná tu ženu 

z  fotografi e. Zvoním a otevírá mi kluk s černými vlasy sepjatými do copu, 

z kraťasů trčí vyhublé nohy, stříbrný řetízek se chvěje na nahé hrudi. 

Ztuhl, neví, co má se mnou dělat, pouze mhouří uslzené oči a slabě se 

usmívá.

Napadá mě, že, pomoc, mám bratra. Z hloubi bytu se vynořuje matka 

v nedbale navlečeném rozevřeném županu a již poznávám skutečnou pod-

statu věci. Amant přede mnou pokorně prchá, ona se zastavuje na prahu, 

dlouho na mě hledí a pak praví:

„Pojď dál.“

Vede mě do nitra bytu, její literární eféb na sebe horečně natahuje hadry 

a valí ke dveřím, přejíždím pohledem nespočetné páry bot, o nohy se mi otí-

rají vypasené kočky. Pámáma se rozvaluje na gauči, mě stačí křeslo, mlčíme.

V pokoji jsou knihy vyskládané podél stěny, věž a velký televizor, na po-

licích stojí lampy, ručně vyráběné z hlíny, pomalované křiklavými barvami. 

Jsou tu staré svícny a sklenění sloni, vypálená kadidla a dlouhá řada ame-

rických seriálů v krabičkách. Na stěnách, v hloučku s levnými akvarely září 

fotografi e z míst, kde jsem nikdy nebyl, plné vysokých domů a  trampolín 

na slunci, z háčků visí náruče korálů.

Matka vypadá svěže, dokonce krásně, amant za  sebou tříská dveřmi 

a sbíhá po schodech. Matka musí rozřešit, kým pro mě to dopoledne bude 

a vybírá, jak umí, nonšalantně plácnutá do gauče, s županem nedbale ovi-

nutým kolem těla, vidím žlábek mezi prsy a běl nohou. Není mi ženou ani 

roditelkou.

„Přemýšlela jsem, zda mě najdeš. Bylo to těžké?“

Jen se usmívám a rozhazuji pažemi, co je to za otázku, vždyť rozesela 

vlastní stopy po celém Polsku, je jen zajímavé, proč se za ní taťka nevypravil. 
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Pámamča, umělkyně, člověk skutečně volný, má zcela jasně dost týpka, 

který její svobodu kalí. Konkrétně mne.

„Potřebuješ něco? Peníze? Bydlení ve Varšavě? Práci hledáš?“ odhaduje, 

v klidu čekám, až vystřílí, co má v hlavě a v klidu se ptám:

„Chtěl bych vědět, proč jsi nás opustila.“

Pámáma pokyvuje krásnou hlavou, usmívá se, tlačí vlnu vrásek vysoko, 

pod oči.

„Řeknu ti.“

*

„Dlouho jsem nechápala, že jsem nemocná. Je lepší být výjimečným, 

než nemocným. Takhle jsem si to tehdy myslela. Doma jsem nenašla to 

teplo. Tvého tátu jsem poznala ještě na střední. Byl o něco starší a vedle 

něj se všichni vrstevníci zdáli být dětmi. Bylo nám spolu dobře. Vzali jsme 

se rychle, bylo to třeba a po maturitě jsme již bydleli ve svém, vyproseném, 

zařízeném Psím Poli. Narodil ses ty. Táta byl inženýr, já chtěla být učitelkou 

v katolické škole a právě tehdy to všechno začalo.

Nejprve jsem zjistila, že mě nic netěší a všechny povinnosti spojené s te-

bou, s domem i školou jsem vykonávala dobře, ale s největším vypětím vůle. 

Táta byl hrozně náročný, ale málo vnímavý, pokud šlo o ostatní lidi, včetně 

mě. Reagovala jsem na to lhostejně, těšilo mě, že jsem ho přestala zajímat, 

což nebylo tak zcela pravda. Dokonce když jsem tě držela v náručí, byl 

jsi daleko jako hvězdy. Když matka říká synovi: „jsi má hvězdička“, může 

mít na mysli něco takového. Naplňovala mě prázdnota, kterou ti tady neu-

mím vylíčit slovy, nedokážu ji popsat. Byla jsem lhostejná k sobě i ostatním, 

přesto mě neopouštělo přesvědčení přetrvávat v jakémsi očekávání. Něco 

se mělo stát a opravdu k tomu došlo.

Prázdnota ustoupila v  jediném okamžiku, jako by mi byl odňat hrb, do-

kázala jsem dokonce zapomenout, že vůbec kdy byla. Všechno v  jediné 

chvíli získalo význam. Vybavovala jsem si jednotlivé drobnosti z minulosti 

a věděla jsem, co se má zanedlouho odehrát. Pokud k tomu nedocházelo, 
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tak pouze proto, že jsem tomu dokázala předcházet. Kolemjdoucí šeptali 

klatby proti mně, noviny obsahovaly šifry, které jsem mohla rozluštit jenom 

já, Gembarowski v  televizi mrkal okem na znamení, že teď začne zpráva 

připravená speciálně pro okolnosti mé existence. Okolnosti toho, že jsem.

Byla jsem taky trochu jinak. Pokoušela jsem se potom o  tom bytí psát, 

nevím, zda se mi to povedlo, ale jsem si jistá, že o tom teď neumím vypově-

dět, stejně jako jsem tvému tátovi nedokázala vysvětlit, co se se mnou děje. 

Měla jsem dojem, že mi hnije krev a hromadí se v břiše. Velký, kulatý strup. 

Hodiny, ba celé dny, jsem strávila nahá před zrcadlem a hnětla okolí pupku. 

Snažila jsem se tu bulku mrtvé krve nahmatat, nějak ji rozmačkat, byla však 

příliš tvrdá, zato ale rostla a zakrátko se dala zpozorovat. Podobala se těho-

tenskému břichu. Jako bych nosila mrtvolu, která roste navzdory vlastní mrt-

volnosti. Bála jsem se, že si toho všimnou ostatní a stahovala si břicho, když 

mě tvůj otec donutil vyjít z domu. Nejhorší bylo, že jsem mu neuměla vysvětlit, 

vůbec nějak sdělit, co se se mnou děje. Rodina nám nechtěla pomoci, brali 

jsme se navzdory nim, ostatně, ve svých vlastních očích jsem žádnou pomoc 

nepotřebovala. Nedůležité věci se stávaly důležitými, a pak přišel Pan Vous.

Nazývala jsem ho takhle, abych nějak tu vzpomínku ovládla. Prostě, za-

čala mě strašit obrovská tvář vousatého muže. Vím, že jsou vousáči směšní. 

On takový nebyl. Tak velký, že přes byt musel procházet po čtyřech, roz-

vinoval jazyk na mých kolenou a  říkal slova, která, sotva vyřčeny, se stá-

valy věcmi i člověkem. Pan Vous se mnou chodil všude, chytal mě za lýtka. 

Přes okno jsem viděla jeho velké tělo, roztahující se přes Vroclav, s hlavou 

opřenou o stěnu našeho bloku. Nepamatuji si mnoho z  toho, co říkal, ty 

zapamatované útržky se ti budou zdát směšné, prosím tedy, nesměj se mé 

chorobě. Vyslechla jsem, že jsem vyvolená a výjimečná, že byl svět stvořen 

pro to, abych se mohla narodit a následně v sobě přijmout Boha-ženu, mno-

host v jednotě. Bylo mi to příjemné. Chtěla jsem být s Panem Vousem než 

kdekoliv jinde. Netrvalo to příliš dlouho.

Pan Vous přestával být příjemným a stával se hrozným. Hrůznost vytla-

čovala příjemnost na zásadě spojitých nádob. Začalo to dlaněmi, konkrétně 

jejich neexistencí. Nejčastěji jsem vídala samotnou tvář, občas trup, zřídka 
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tělo, dlaně nikdy. Mizely v dlouhých rukávech. Najednou jsem začala nabý-

vat přesvědčení, že Pan Vous vůbec nemá prsty, ale nože a háky. Háky mi 

chtěli vydloubat oči, nože podříznout hrdlo. Vyděsila jsem se a od té doby 

jsem se snažila Panu Vousovi uniknout. Bylo to hodně obtížné.

Zda se mi tvůj otec snažil pomoci, než udělal to, co udělal, než já jsem 

udělala, co jsem udělala? Samozřejmě ano. Všechno v paměti hyne tak 

rychle. Dokáži vylovit schůzky s doktory a kostel, v němž jsem se cítila tro-

chu lépe. Předtím jsme do kostela nechodili. Líbili se mi vysoké stropy, to 

určitě. Tvůj táta neměl rád lékaře, ale věřil jim. Tak to bylo vždycky. Strašně 

jsem nechtěla být vyšetřována.

Rychle – jak rychle – se Pan Vous stal zcela odporným. Představovala 

jsem si ramena smotána z hadů a hnijící trup skrytý pod černým šatem. 

Jedné noci se tvář Pana Vousa vznášela nad mou postelí a  já viděla, že 

se skládá z několika, možná několika desítek, ženských těl. Vousy tvořily, 

samozřejmě, jejich čupřiny a lůna, stejně jako se slova Pana Vouse skládala 

z mnoha různých slov. To ty ženy mluvily. Nesměj se. Prosila jsem tě, přeci.

„Půjdeš do dobrého města,“ říkal Pan Vous. Ano, opravdu, mnohohlas: 

„půjdeš odtud a nikdy se nevrátíš“, „města měst drtí pro tebe“, „dobře smrká 

a  lepí se do ulic“ a  tak podobně. Nedokáži zopakovat ta slova, chci jen, 

abys pochopil, co jsem prožívala. Ženy mluvily stále hlasitěji a důrazněji, 

až dokázaly přehlušit cokoliv ostatní. Hlas táty nebo kněze ke mně dolé-

hal jako zpoza silné zdi. Prosila jsem, aby mě nechaly, ptala se, co musím 

udělat, aby se tak stalo. Jen jsem je tím rozzuřila. Bylo to opravdu unavující 

a nesnesitelné. Pochopila jsem, že hlasy žen, tak jako všechny ostatní hlasy, 

touží být vyslyšeny. Kdybych o nich řekla jiným, možná by daly pokoj.

Ale jak říci? Pan Vous se zcela rozpoltil a byl jen těmi ženami. Představovala 

jsem si, jak zahanben mizí, když splnil svou roli. Padlo to na kostel. To jsem si 

myslela. Postavím se na mši vedle kněze, zopakuji slova žen a konečně budu 

volná. Přesně tohle jsem během mše chtěla udělat, ale ne vše vyšlo tak, jak 

jsem chtěla. Postavila jsem se zády k oltáři, naproti všem a nemohla nic říci. 

Slov příliš, většina nesrozumitelná, musela bych mluvit jako ony, mnohohlasem, 

což nebylo možné. Pochopila jsem, že ta slova musím zatančit.
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Neumím říci o moc více. Pamatuji si sebe, jak sedím a  čekám na  ten 

opravdový moment, lidé, mezi nimiž byl tvůj otec, se snaží mě rušit, ale jsem 

příliš silná. Pak, unesena mnohonásobnou řečí a  lomozem varhan vstanu, 

dělám první krok. To je vše. Pak už jen temnota a slabý záblesk sebe sa-

motné, jak utíkám nahá Vroclavskými ulicemi.

Kvůli tomu jsme odjeli na vesnici. Otce vedl stud a dobré srdce. Musel si 

myslet, že mi změna klimatu udělá dobře a zcela jistě nemohl snést pohledy 

ostatních. Potřeboval něco svěžího. Nechal práce, našel dům, který moc 

dobře musíš znát, a asi není třeba říkat, že se o mě staral obětavě. Celý 

jeho čas tu byl pro mě, sen taky, jen já jsem byla mimo, lhostejná v posteli 

nebo před domem. Představ si, že se ti celý svět smrskne do praženého 

oříšku a  ty sedíš uvnitř toho oříšku. Cítila jsem něco podobného, ne jako 

přelud – černé stěny mě neustále mačkaly, drtily kosti, mnohohlas se změnil 

ve vřískot. Nevím, jak dlouho to trvalo.

Až mě zatáhl dolů. Do sklepa, který přichystal. Akorát tohle si pamatuji. 

Ne jako událost, sled událostí, ale něco podobného slunečním paprskům 

sledovaným ze dna hluboké studny. Později, mnohem později, jsem obje-

vovala rány na těle. Tvůj táta mě ukládal do vany napuštěné ledovou vodou. 

Svázal mi ruce, abych nemohla vylézt. 

Ležela jsem tam několik hodin, on stál nade mnou, v těchto okamžicích 

mnohem strašidelnější než Pan Vous a spletenec jeho tváře. Škubala jsem 

sebou a skučela bolestí – konkrétní bolestí spojenou s chladem – probíjela 

se mými světy. Skrze Pana Vouse, ženy a oříšek. Bral mě tam mnohokrát, 

snad den za dnem, pak mě starostlivě utíral ručníkem, zabaloval do houní 

a nutil spát.

Jistého dne jsem ve  sklepě narazila na dno. Tvůj táta mi svázal ruce 

na břiše, nacpal do vany a zasypal mokrou hlínou. Čouhala mi akorát hlava 

a  kus hrudi. Bojovala jsem o  každé nadechnutí, pravda byla v  tom boji, 

a i utrpení bylo nějaké takové jiné, mnohem skutečnější. Tvůj táta mne po-

léval ledovou vodou. Přísahala bych, že se mi otevřelo břicho, uvolňovalo 

tlusté červy přímo do země, tedy tam, kde měli být. Strašně jsem se tam 

chtěla dotknout, dozvědět se, zda je to pravda.
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Nakonec mě tvůj otec spláchl hadicí, vytřel, navlékl do pyžama a uložil 

do vyhřáté postele. Nemohla jsem usnout. V hlavě mi burácely znepokojující 

myšlenky. Mohla bych oběhnout svět, tolik jsem měla síly, ale spokojila jsem 

se s něčím mnohem menším. Tvůj táta spal hlubokým spánkem. Oblékla 

jsem se a odešla. Na chodbě – možná je to divné, ještě jednou prosím, ušetři 

mě svého smíchu – jsem opět zaslechla ženské hlasy. Zněly trochu jinak, 

vzdáleně a blíže současně, z toho nešťastného sklepa. Z radostí jsem je ne-

chala za sebou. Odběhla jsem na cestu, k dálnici, k dobrému řidiči, do centra, 

někam tam, až jsem nakonec doběhla tady, kde jsem teď, kde spolu sedíme.“

*

Pámáma domluvila, odvrací hlavu k oknu, vstávám, chci jít. Rozhovor je 

ukončen, již se více neuvidíme. Náhle se matka zjevuje těsně přede mnou, 

jakoby přistrčena, chytá můj límec, je mi trochu slabo.

„Pomohu ti, jestli bude třeba.“

Líbám ji na mokré tváře. Ujišťuji ji, že si nějak poradím, na což Pámáma 

reaguje prudkým vzlykáním, které začne stejně rychle, jako končí.

„Co táta?“ ptá se citlivě. „Jak on se má?“

„V pohodě. Snad je šťastný,“ lžu, protože k čemu je tady pravdy.

Pámáma mě doprovází ke dveřím.

„Řekni mu… to znamená, kdyby někdy byla příležitost, mohl bys,“ ztrácí 

se ve slovech, máchne dlaní,“ ne, v žádném případě mu nic neříkej.“

„Jak chceš,“ líbám ji na  tvář, sám nevím proč, již na schodišti mě Pá-

máma k sobě přitahuje.

„Nemysli na něj ve zlém,“ vyhrkne ze sebe. „Poděkovala bych mu, jen 

nemám odvahu. Byla jsem nemocná. Tvůj otec mě uzdravil.“

*

No a máte celý příběh. Není co dodat. Snad jen  – napadá mě, když 

hledím na Varšavu, město jako oslnivý odraz – ten příběh měl být jiný, tedy, 
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měly se objevit věci, které neexistovaly, ale které pomohly všechno dát 

dohromady. Nevím, jak vypadalo matčino množení. Jejich těla byla určitě 

nalezena, někdo se nad nimi trápí, snaží se to nějak pojmout, mnoho štěstí, 

kolego, já se tam nevrátím. Nasedám do auta.

Dlouhou chvíli přemýšlím nad tím, co jsem vyslechl, v hlavě se objevují 

nové a nové otázky, ale už je nepoložím, nechávám Pámámu za sebou, za-

mykám ji v minulosti, ať si tam sedí a raduje se, že žije.

Ne každý měl tolik štěstí.

Musím jet. Ano, pojedu. Otáčím klíčem v zapalování, auto skáče a chcípá 

před nárazníkem starého Fiatu Punto: před očima mi krouží černé kruhy, 

zjeví se i taťka s tím svým nevyzpytatelným pohledem. Vidím ho ve sklepě, 

je rozrušen a vzteklý, matka se mu svíjí v dlaních, myšlenky se od tohoto 

obrazu přesouvají přímo k  Patricii, s  naběhlou tváří, Patricii překvapené 

a zaražené, couvající přede mnou. Její pláč v Rykusmyku. Už se nemohu 

obelhávat, nechtěl jsem jí zatřást ani uklidnit, toužil jsem jí dát jednu přes 

hubu, i kdyby stanula tady, teď, kdyby řekla byť jen jedno slovo, udělal bych 

to znovu. Něco mě pojí s otcem. Něco obrovského. Myslím na to, nemohu 

přestat, předjíždím punťáka a vystřeluji z vedlejší na plný plyn a rychlá jízda 

mi dělá dobře, lidé, obchody a záhonky se mi slily v jednu šmouhu opravdu 

nejsem zlým člověkem jen se všechno tak zkurveně posralo nejdůležitější 

je si odpočinout a udělat pořádek sám se sebou o peníze si nemusíš dě-

lat starosti když tak si něco pronajmu někam pojedu když nebudou půjdu 

makat vydělám všechno je to uzavřené a tiché. Budu normálně žít. Budu mít 

hodně ženských a prachy až kam lidi já budu opravdu a poprvé do konce 

ne jinak protože ze mě žádný zlý člověk nic špatného jsem neudělal Patricie 

zapomeň všichni zapomenou jen běda vám

běda-vám

bědavám

jestli mi vstoupíte do cesty.




