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Teritorium
Sotva se čtveřice Vosinečáků rozplynula v bezinkách na kraji lesního
porostu, obrátil se Brzda ke svým Křenišťákům:
„Na krchov! Tam je vychutnáme!“
Nikdo neváhal. Ani Alka, střižená po klukovsku. Vztyčila se zároveň
s Rychtou a běžela tak, aby se jí nevzdálili. Brzda potěžkal svoji zbraň, prak
obtažený bužírkou, pestrý jako tomahawk, s gumami hranatými, že se o ně
málem dalo pořezat, a s kůžičkou zčernalou od vkládaných kamínků. Natáhl jen
tak, z radosti. Který z těch čtyř to dnes okoštuje? Však si o to škemrají, skvrny.
Stačilo si ty čtyři nadběhnout a skrčit se za křoví. Drzá čtverka mířila
samozřejmě ke hřbitovu. Líné kůže! Příkrý vrch slézat nebudou! Ale ta odvaha.
No, praky mají, i klacky. Šlapou si to, jako by tohle byla země pro každého
vandráka. Ti čtyři by už konečně měli vědět, co je úcta a slušnost. Asi jim není
dáno. Nevědí, co je teritorium. Barbaři! Negramotové! Však je Brzda
poznamená, že i podpis jim bude zbytečný. Hlavně je třeba chytit Čáru,
vytáhlého páska. Nikdo ve Čmelnici nepoznal surovějšího trapiče. Malého
Pinďu, který tu opodál vyčihuje, držel tehdy v poutech až do noci, mrskal ho
prutem a děsil ho, jak jen mohl. Mučení pak dovršil Pinďův táta svým těžkým
opaskem. Čára se potom dal slyšet, že s takovým pokračováním počítal. Zradil
tedy nepsanou úmluvu. Kromě krutosti a podrazu zatáhl do věci dospělého. To
se mezi kluky ve Čmelnici nedělá. Však si zažije. Dlouho to už nepotrvá.
Čára v lese skoro ani nehlesnul. Hlavní slovo měl náčelník Pirát, borec lepší
v běhu, než v palbě. Vedle tenkého Čáry vyhlížel jako zápasník. Další dva
z vetřelců neměli ani jména, žádná třída. Zato ti dva, Pirát a hlavně Čára! Už se
courají.
Další sledování zblízka bylo nebezpečné. V holé trávě a řídkém porostu se
krýt nedá. Navíc Pirát s Čárou mají rychlost. Brzda potěžkal svůj prak. Natáhl,
až guma zazpívala. Ta by sedla!
--------------------------Hřbitovní zeď připomínala cimbuří. Místo poskytovalo výhody. Dostat
nečekanou střelu ze hřbitova, to už s člověkem něco udělá. Brzda se opřel o
strom. Běh oklikou se mu jako jehly vrazil pod žebra. Štreka! Taková Alka by to
neuběhla. Ani v závěsu za Rychtou. Pořád s ní běhá. Teď si vedle něho dřepí, ne
však jako nevěsta, ale jako bojovnice. Holky ze třídy si odkládají panenky a
chodí se nechávat ofilipovat, jak říkají úklonám kadeřníka Filipa, Alka je však
jiná sorta. Zcuchaná, s věčně odřenými koleny a poškrábanými lýtky. Normální
holka mezi kluky neobstojí, Alka tu své právo má. Hlavně po té spanilé jízdě na
Vosinec, kdy sama zajela s kočárkem před kino a vysklila celou skříň s obrázky.
Prak hned píchla k panence a zapěla ukolébavku. Kdo by podezříval holku
s panenkou? Ve skříni pak našli s kamenem i lístek, a na něm stálo úhledným

dívčím písmem: Vosinecké baby! Poslední dobou však Alka nějak vynechávala.
Jednou určitě zvolí kadeřníka Filipa, nechá se opatřit nůžkami a voňavkou, dá si
říkat slečno a bude tancovat Čmelnicí, jako tancují starší holky v midi nebo
v mini. Zradí boj a potáhne se třeba za nějakým klukem z Vosince. U starších
holek věc normální. Zatím se Alka bez toho ofilipování obešla. Teď se krčí za
zdí, prak ve střehu. Už by se ti čtyři měli ukázat.
Bez náčelníka Brzdy se Křenišťáci zatím necítili. Hned poroučel: „Ty, tamti
dva a tamti tři! Sem do křoví a bacha!“ Se zamračením ještě dodal: „Čekat, až
zavolám!“
„Jasan.“
Vojsko se rozlezlo. Vypadalo to ohromně. Jako ve filmu. To je aspoň zábava.
Vosinecký vrch se vypíná, převyšuje i ten křenišťský. Nových baráků jako
štěrku. Mají svůj kostel, protestantský. Zmohli se na kino, dokonce hezčí. Školu
mají větší, s ohromnou tělocvičnou. Samé výhody! Za autobusem se už také
nemusí vláčet. Postavili jim nové zastávky, zatímco ty na Křeništi jsou celé
zprohýbané a seškrábané, že se z nich nedá nic vyčíst. Vosinečtí mají výhody.
Leccos jim patří. Chtěli by i celé vrbiny a lesy kolem Křeniště, když kolem nich
je holá planina a zemědělci si svá pole hlídají. Alespoň v tom je výhoda
Křeniště. Teritorium. Území, o které se Brzdovi kluci nepodělí. Vosinci musí
vystačit kus vrbin po strouhu s pijavicemi jako prst. Na víc nemají. Je pravda, že
s večerem se teritorium vždy promění. Uchylují se do něho starší kluci a holky
s cigaretami a vínem, někdy rozdělávají ohýnky, hrají na kytary a harmoniky,
nafukují bílé míče a věší je na větve jako lampióny. Ukazují se i přes den a je
vždy špatné, když zasáhnou do bojů. Jim ale patří hlavně večery. Ovšem přes
den...
Právě se tu poflakuje cizí horda.
--------------------------Co tady ti čtyři vlastně dělají? Dostali přece výstrahu. Tehdy ve vrbinách.
Zasedli proti sobě, Brzda za Křeniště, Pirát za Vosinec. S každým jeho rada
starších, po desíti střelcích. Vyjednávali, nohy křížem po indiánsku, praky
pohotově. Nedohodli se, jako vždycky předtím. Brzda není žádné ořezávátko.
Jak to mohlo skončit, než bitvou. Stejně na ni všichni čekali. Vrbinami to jen
vrčelo a svištělo. Byli i zranění. Utrpěl i Brzda. Kdosi vystřelil pazourek. Brzdu
to seklo nad okem, obočí rozťaté, košile pak na vyhození. No, přičte se to těm
čtyřem.
Už se ukázali, mezi větvemi a listím, zprvu jen v malých bodech, potom na
cestě vyrostli celí. Postáli, ohlíželi se, jak to viděli v kině u zalesáků. Na Vosinci
se však žádný stopař a zálesák dosud nenarodil. Ani tihle nic neviděli. Na ostříže
si jen hrají, slepouni.
Brzda se ohlédl po svých. Ukrytí za cestou znehybněli, křoví kolem nich se
však třáslo. Ti čtyři na cestě si ničeho nevšimli, nic netuší.

U zídky se Alka ještě víc přimkla k Rychtovi. Klukům se v rukách začaly
napínat a uvolňovat praky. Úplně vzadu malý Pinďa s ještě menším Flokáčem
vybírali kamínky na míru.
Jsou na dostřel.
Čtveřice lezla pod zeď jako hloupí brouci pod lopatu. Náčelník Pirát, za ním
Čára, z těch bezejmenných snad jenom ten vzadu trochu zvláštní, vlasů na dvě
hlavy, gatě z ošoupané koženky. Knoflíky to nemá, budou se párat zipy. Vždyť
s tím začal Vosinec. Brzda byl tehdy sotva jako Flokáč. Připoutali ho ke stromu,
odpižlali knoflíky, přeťali gumu od trenýrek a rozřízli tkaničky. Těch kopřiv!
Kdo to nezažil, neví. Však tihle brouci si už pro svůj nátisk lezou!
Brzda nahmatal kůžičku praku, vložil do ní křemen, oblý až do kuličky.
Teď!
Vztyčil se nad zdí, napjal prak, co mohl. Slepá čtyřka pořád nic. Vztyčili se
další Křenišťáci, praky až zpívaly. První strnul Čára. To na něho mířil Brzdův
prak. Také další ho měli na mušce. Z ostružiní se vyrojili další střelci, praky na
celá rozpětí. Těm čtyřem nebylo co závidět.
Brzda zahromoval: „Držkama na zem!“
Všechno jasné. Šli dolů, jak poručil. Brzda povolil prak. Zvláčněly i ostatní
gumy.
„Držkama na zem!“ přidala se i Alka. Těmi čtyřmi to škublo. Něco
zahudrovali, ale jen pro sebe.
„Kopírovat asfalt!“ zařval Brzda. „A bleskem!“
Křenišťáci začali přelézat zeď. Zajatci vyskočili střemhlav, každý jinam.
Kličkovali, jak jen mohli. Nejdál ze všech utekl Čára. Právě se dostal na asfalt.
Piráta znehybnilo šest kluků, Čára unikal. Také dva bezejmenní byli hbitější, než
se čekalo.
Brzda se vyšvihl na zeď, křemínek měl stále v dlani. Založil si ho do praku,
natáhl. Čára se míhal ve vidlici. Teď! Křemen zavrčel, minul Čáru o dobrý metr,
zapraštěl o asfalt a zapadl do trávy. Dacan! Takové štěstí! To si nezaslouží! Před
uprchlíka skočil malý Pinďa s prakem. Čára se po něm vrhl. Pinďa natáhl gumy,
co jen mohl, a pustil. Čahounem to hodilo do trávy. Hned se však sebral a mizel
mezi stromky. Běžela za ním celá rojnice. I Rychta s Alkou. Pirát zatím ležel na
cestě, držen šesti bojovníky. Vážnýma očima si měřil všechny kolem. K řeči se
neměl.
Dva bezejmenní upláchli, stejně jako čahoun. Křenišťáky stejně zajímali jen
Čára s Pirátem. Po ráně, kterou mu Pinďa přišil, čahoun jistě daleko neuteče.
Pinďa se ukázal. No, ještě se na lumpovi zhojí.
--------------------------Zajatec dostal pouta, špagát se mu vrýval do zápěstí. K mučení mohlo dojít
jenom na svahu proti Vosinci. Tamti z druhé strany musí vidět, jak dopadl jejich

náčelník. Ve svahu čněl vzrostlý jeřáb, snad ho tam kdysi zasadili, aby měli kde
trestat vetřelce.
Provazy obtáhly pokleslého Piráta a přimkly ho těsně ke kmeni jeřábu. Ve
vrbinách za potokem se to hýbalo. Mezi větvemi tam svítily a černaly se hlavy
žasnoucích zbabělců. Jen ať vidí. Ať si to nacpou do hlav! Co teprve uvidí, až
kluci dotáhnou Čáru.
Pirát mlčel. Bylo v tom více obav, než hrdinství. Nic dobrého nemohl čekat.
Jeho bojovníci mučí špunty a zatahují do hry dospělé. Takový podraz! Se zrádci
se nemazlí! Pirát je bojovník, slovo čest mu něco říká. Na Pinďovi se
nepodepsal. Ale s Čárou neudělal vůbec nic. Neodvážil se proti staršímu. Čáru
by už do bitev tahat neměli. Ať dolézá k těm svým s obrázky nahatých a... Starý
hřib. Přerůstá, čahoun. Už dávno to není jeho boj. Proč ho Pirát ještě trpí? Proč
ho všude tahá? Teď si to slízne i za něho.
Pirát pátral po vosineckých svazích. Jeho vojsko zalezlo do křoví a děr.
Brzda rozevřel svůj skládací nožík s kostěným obložením. Zajatec měl nové
trampky. Šněrování až svítilo. K smíchu! Nač potřebuje zajatec někam chodit?
Vždyť je připoután! Pár tahů nožíkem. Vzduchem to zahučelo. U Pirátových
tepláků pružila guma, ne dlouho. Klesly i trenýrky. Kdyby tam byla Alka.
Posledně zčervenala a prchla. Kde vlastně je? Mučení ji zřejmě netáhne.
Pirátova košile měla knoflíky. Zajatec knoflíky nepotřebuje. Ták!
„Páni!“ vzdychl kdosi. „To je něco.“
Pirát se snažil, aby mu trenýrky neklesly příliš. To jsou ty jejich starosti. Celí
Vosinečáci!
„Brzdo! Kluci!“
Zaznělo to od hřbitova. Shora se ploužili špunti, Pinďa a Flokáč. Sotva jim to
šlo. Celí rumění, dech je mohl rozervat. První přišel Pinďa, klesl na kolena.
„Alka!“
„Co je s ní?“ zděsil se Brzda. „Kde je?“
„Čára!“
Pinďu to nafukovalo a zase vyprazdňovalo. Právě dobíhal Flokáč, o nic lepší.
„Rychta! V lese krvácí!“
Čára tedy nejen unikl, ale odtáhl Alku. Pomohli mu tři kluci, jeho stejně staří
známí. Věděl, kde mají bunkr. Upaloval přímo tam, jinak by už dávno trpěl na
mučení. Do těch starších kluků se pustil jen Rychta. Dokopali ho. Nechali ho
ležet v křoví. Brzda se zděsil ještě víc. Pustil se do obou špuntů:
„Vy jste je tam nechali?“
Ti dva malí civěli bezradně a provinile.
Od jeřábu zaznělo: „Jdu s vámi!“
Normálně by to každého rozesmálo. Po mučení mohl Pirát ještě tak šourákem
domů. Brzdovi však do smíchu nebylo:
„Znáš ty tři?“
„Znám je všechny,“ řekl Pirát. „Radím, abyste jednali rychle, s tou holkou
jste to...“

„Tak si pohni!“ přerušil ho Brzda vztekle a horlivě přepižlal provazy.
Unavení špunti teď nebyli nic platní.
„Pinďo, daruj mu svoje šňůrky.“
Špuntovi se nechtělo: „Nejsem zajatec! Proč já?“
„Makej!“ zvýšil hlas Brzda. „Na šoufky není kdy!“
Pirát dostal celé šňůrky do trampek a kus špagátu, aby mu nepadaly tepláky a
trenýrky.
--------------------------Kolem bunkru Čárových zachránců a pomocníků bylo mrtvo. Uvnitř to
páchlo tabákem a octem. Stěny polepené plakáty všelijak nakroucených
nahotinek. Slamníky jeden přes druhý, po zemi naseto vajgly. V koutě smrděly
flašky od vína a piva. Kam jenom ti čtyři zapadli! Kde hledat Alku? Jde přece
jenom o ni. Rychta se už vydal k doktorům. Kde je Alka? Že ji vůbec trpěli mezi
sebou! Jestli ji tamti přivážou ke stromu. Děs!To druhé je však horší, jako na
těch fotkách. Jestli ti kluci. Jestli Čára. U takové holky je to zřejmě stejné, jako
když se to klukovi ušmikne.
Alko!
Pirát si dovolil poroučet Křenišťákům: „Rozdělit se! A bleskem!“
Kluci váhali, ale poslechli. V Brzdově velitelském nitru se cosi pohnulo:
„Piráte, ale z naší země nedostanete ani metr.“
„Nic po vás nechceme, ani jsme nikdy nechtěli.“
„Takže si rozumíme?“
„Rozumíme.“
Alku nikde v lese nenašli. Doma se taky neukázala. Musela zůstat někde
v lese. Jestli ji zatáhli dál, pak je hledání zbytečné. Ale co když je nablízku
nějaká skrýš? Kluci narazili na party starších kluků a holek. Nastával jejich čas.
Připozdívalo se, Křenišťáci se jeden po druhém vytráceli. Jak jinak. Doma by je
čekal nářez. Nakonec osaměli oba náčelníci. Sedli na pařezy, hlavy do dlaní.
Nebylo to dávno, co Brzda viděl Alku jít náměstím, vlasy ještě do copu. Něčím
připomínala starší holky, ještě to odpoledne přišla ostříhaná jako kluk a prala do
vrbin šutr za šutrem. Kdyby raději zůstala mezi slečnami.
Celá Čmelnice se rozpouštěla v noci, i s Vosincem a teritoriem Brzdovy
armády. Alka se ještě nevrátila.
„Co teď?“ hlesl Brzda.
„No, asi,“ na to Pirát.
„Co asi?“
„No, co asi?“
Oba mysleli na totéž. Stejně už se blížili k té vile, snad podvědomě. Tady už
nezbývalo, než do věci zatáhnout dospělé, a navíc...
„Jdeme,“ vyslovil Brzda to, co dosud v myšlenkách jen ředili.

Otevřel prosklené dveře. Do polotmy padly proužky ostrého světla ze
strážního okna. Znuděný příslušník nad hrnkem s kávou se hned probral, když
uslyšel, oč jde: „Co? Že ji odtáhli? Kluci, běžte na trojku!“
Za dveřmi s trojkou hoši zastihli poručíka Berku, kterého ve Čmelnici
všichni znají. Poručík právě v přeplněném popelníku dusil zbytek cigarety.
„Co máte?“
Než stačili něco říct, vpadl do kanceláře masívní nadstrážmistr s kusem
uzeného masa v promaštěném papíře: „Tak vepříka řízneme, co?“
Poručík ukázal na chladničku v koutě: „Zatím to tam zabal. Kluci přišli
s něčím vážným.“
Nadstrážmistr se zaškaredil: „Kluci, sakra, co jste to zase.“
„Heleď,“ zpřísněl poručík, „spakuj to a pozorně si je vyslechni.“
Uzené maso váhavě zmizelo v regálu chladničky. Nadstrážmistr sedl na židli,
opěradlem dopředu: „No, tak.“
Brzda s Pirátem poznávají, jak je někdy těžké se vyslovit. Snad proto, že
právě tihle... Nesmí se dozvědět to nejhlavnější. Mohlo by se taky stát, že dnešní
střelba byla střelbou poslední. Jednu chvíli Brzda málem ztratil řeč. Pod košilí
stále ještě ukrytý prak. A poručík si oba prohlíží, až příliš se zájmem. Něco tuší?
Najednou přeruší Pirátovu řeč:
„Něco mi tu nehraje.“
Přitom sahá na Pirátovu košili bez knoflíků a špagát u tepláků. A hned
Brzdovi za límec. Prak!
„No jasně!“ na to poručík. „Vždycky to končí nějak podobně.“
Nadstrážmistr jen zasyčí: „Kluci pitomí!“
Poručík přeřízne gumu nožíkem, zhaněný prak zasune Brzdovi pod košili a
obrací se ke strážmistrovi: „Tak, Franto, tu naši věc vyřídíme později, vždyť víš,
co myslím. Teď seber, koho můžeš, a jdeme hledat tu holku! A ty chuligány, co
ji odtáhli, tu chci mít taky. Odchod!“
Nadstrážmistr málem povalil židli. Sotva za ním třeskly dveře, obrátil se
poručík na kluky: „Vás tu chci mít zítra i s rodiči.“
Takže poručík Berka je dostal. Oba, náčelníky, přímo výstavní kusy, velitele
obou armád. To však už nebylo tak vážné. Už opravdu ne.
Celá Čmelnice vězela ve smutku, jako by někdo umřel. Nedalo se jen tak jít
domů a dělat, že se nic nestalo. Oba velitelé armád se táhli Čmelnicí a jen tak
sem tam nahlíželi k policejní vile. Blikající Čmelnice teď v noci ukazovala jen
tu nezbytnou část sebe, zrovna aby tam člověk nebloudil.
Alku uviděli až kolem půlnoci.
Příslušníci ji vedli ze strážnice, zabalenou v dece. Měla třesavku jako
v horečce. Jeden z policajtů otevírá dveře vozu, auto se rozsvítí. Alka klesá do
trávy. V tom chabém světle hoši pozorují, jak trhavě zvrací.
Poručík jí pak utřel tvář svým kapesníkem a položil ji na zadní sedadlo jako
nemluvně. Piráta natáhlo. Chvíli s tím zápasil.
Brzda ucítil v ústech sladko, ale překonal to.

„Ti ji ale...“
„Zmetci!“
Ani pořádně nevěděli, jak spolu prožívali chůzi, než se rozešli. Celá
Čmelnice s nedomrlými světýlky připomínala hřbitov. Rozešli se přímo na
samých hranicích, mezi oběma vrchy.
„Zbývá nám ještě čutaná nebo basket.“
Pirát se zahalil do své košile, pokud to jen šlo, utáhl špagát u tepláků a šel si
domů pro další díl mučení.

Exploze
Brzda byl najednou v koncích. I poslední model plachetnice měl pořád ještě
nedodělaný v čase, ve kterém by jinak vyrobil a na vodě vyzkoušel nejméně dva
až tři. Ten zvláštní stav přišel náhle a nějak divně v něm zůstával, snad jako
když nečekaně zazní výbuch a hluk zalehne v uších a drží se v nich nekonečně
dlouho. Šlo o stav, který Brzdovi nedovolil myslet dokonce ani na lepení
bitevních korábů, jen ho pořád nutil sledovat protější okno s krajkovím.
Věděl o ní, že se jmenuje Hanka, chodí do vedlejšího traktu stejné budovy
základní školy a je nejkrásnější ze všech holek, které kdy viděl. Poprvé si jí
všiml v kině. Přišla za tmy. Hledala své sedadlo a Brzdovi zastřela výhled,
zrovna když se na plátně rozprskla fregata v palbě pirátských kanónů. Tehdy ji
vůbec neměl rád pro její bezohlednost. Na ten výbuch lodi se pak šel podívat,
když film promítali v jiném kině. Znovu se s ní potkal. Tentokrát za deště.
S kluky si zrovna pouštěli sirkáč, jak nazývali závody sirek v tekoucí dešťové
vodě. Ona se zrovna plácala bosky chodníkem, vymývaným vodními proudy, a
právě tu jeho sirku přišlápla. Brzda tehdy sirkáč nevyhrál. Kvůli ní, protože jeho
sirka vítězila a zašlápnutí ji zdrželo. Hanka dvakrát zasáhla do jeho zájmů. Snad
proto si jí pak musel všímat. Navíc má její okno s kraječkami přímo proti
svému.
Změny, které u něho nastaly, neunikly matce, otci to bylo vždycky jedno,
nikdy nemívá čas. Ta ho začala vyhánět na vycházky, mezi kamarády. Marně.
Brzda už neprahl po žádných hrách a zábavách. Co se týkalo jeho knížek, dávno
si je prožil společně s Hankou, i když jen ve svých představách a bez toho, že by
o jeho snech skutečná Hanka něco věděla. Takové věci se nevyzrazují, rodičům
už vůbec ne. Jednou ho bolel zub, podruhé ho zase hrozně sužovala záhadná
choroba. Protější okno s krajkami vábilo.
Někdy ji viděl venku. Hrávala na dvorku vybíjenou. Většínou chodila na
vycházky. Její kamarádky nebyly škaredé, ale Hanka, v zimě, v létě, pořád
osmahlá a zvlášť okatá, byla pro Brzdu jasnou šampiónkou. A navíc tu bylo
něco šíleně důležitého. Brzda dosud nezjistil, že by Hanka měla kluka.
--------------------------Kaploše, se kterým už nejméně rok lepil modely korábů, našel doma.
Kamarád právě rozehrál bitvu. Pestrý koberec jeho pokoje se proměnil
v přímořskou pevnost s hradbami z kostek a v záliv s modely korábů ve
stojanech, aby nepadaly, ale aby vyhlížely jako plovoucí lodě. A celé pobřeží,
oddělené od moře zohýbanou prádelní šňůrou, obsadil Kaploš panáčky
z různých stolních her. Ještě nedávno by Brzda nedokázal odolat, aby nepřiklekl
a nepřiznal se k některé z válčících stran. Avšak od chvíle, kdy se mu zalíbila
Hanka, už po takové zábavě netoužil.

„Proč dřepíš ve tmě?“ ukázal Brzda k oknu, za kterým až skoro syčela
předprázdninová výheň, zatímco šerý vzduch v pokoji chladil.
Kaploš se nedal vyrušit. Z úst vypravil zvuk, napodobující dělovou salvu, a
dlaní smetl pár kostek z hradeb i s hrstí figurek. Lodě zatím stály všechny, i
když na jejich palubách i v naznačeném moři leželo panáčků jako nasypáno.
V podstatě se však nic význačného nedělo. Určitě zase vyhrávají piráti,
pomyslel si Brzda.
„Kdo vede?“ zeptal se.
„Zatím je vyrovnáno.“
To mi říkej! ušklíbl se Brzda. Jistě vedou piráti. Jako vždy. A je vůbec nutné
zírat, jak si takový kluk hraje s těmi svými panáčky? Jako by neměl jiné
možnosti zábavy. I když... Brzda ještě nedávno takhle dřepěl nad předstíraným
bojištěm a docela ho to bralo. Teď ho však něčím podobným nesloží: hračky,
zábavy pro špunty, nic víc. Kluci v tom věku už poslouchají tvrdou muziku,
kouří, točí se kolem kolotočů, herních automatů a už vědí, co s holkama.
Tenhleten pirát si pořád ještě hraje.
Však ať si hraje, když jinak nemůže.
Ještě, že z Kaplošova okna viděl na Hančino okno a před její dům, sice jen
z úhlu, ale aspoň trochu.
„Kaple,“ přešel Brzda k oknu, po špičkách, aby neporušil bojiště, „čí je to
přístav?“
„Královny sedmi moří!“
Salva, údajně vychrlená z pevnostních děl, zakymácela lodí s nejvyšším
stožárem a svrhla tím do moře několik panáčků. Ve skutečnosti s lodí zakymácel
Kaploš.
„A kdo útočí?“ předstíral Brzda zájem, zatímco hlídal dům s Hančiným
oknem.
„Sandokan,“ odpověděl Kaploš, ale až po třech předstíraných salvách, „kníže
malajských pirátů.“
Sandokan, muž nad všechny muže, síla, odvaha, čest. Hrát si na něho?
Docela pěkné. S panáčky to však jistě není ono. Brzda si připomněl vtip, který
někde zaslechl, a hned ho použil: „Víš, jaký je rozdíl mezi Sandokanem a
tebou?“
„No?“ pobídl ho Kaploš a povalil kus hradby i s vojáky.
„Sandokana nazývali malajským tygrem, ty jsi zdejší kůň.“
Kaploš zapomněl naložit s piráty stejně krutě, jako s královninými vojáky.
„Co najednou máš?“ opřel se rukou o koberec mezi fregatou a škunerem,
„vždyť vím, že to jsou koniny, ale baví mě to, a ty jsi tu ještě nedávno klečel se
mnou.“ Náhle se pleskl do čela, jako by jeho lodě přinejmenším objevily
neznámý břeh. „Kůň? Proč já, když u tebe to vypadá na ohlávku a seno?“
Jasně, Kaploš o Hance ví. Ale jeho podobné věci teprve čekají. Přece se říká,
že to trefí každého kluka. Tenhle si zatím vystačí s dobýváním svých pevností.
Docela pěkné: dobývání pevnosti, ve které sídlí... A královnou je přece – kdo

jiný? Ale tenhle kojenec to snad ani nemůže chápat. Nedorostl. Však ať. Ale co
se děje? Hanka. Že by?
Opravdu. U sledovaného domu se něco pohnulo. Zatím vyšly jen Hančiny
kamarádky a za nimi teprve ona. Přidala se k holkám a celá rojnice se blížila pod
Kaplošovo okno. Hančiny šaty, lehké a vzdušné jako hedvábí, na tkaničkách
ramínek a spuštěné skoro až na paty, jenom naznačovaly, jak si ji má Brzda
představovat. Podle tašek s dekami, ručníky a blyštivými korunkami limonád,
mohl Brzda téměř uhodnout, kam se hlouček ubíral: na koupaliště, nebo k řece.
V dnešní výhni jistě lepší počin, než bourání kostek a panáčků někde v přítmí.
Ale stejně. Už jenom pomyšlení: vidět ji v plavkách!
Holky se zrovna ubíraly pod Kaplošovým oknem.
Trapem dolů!
„Čau!“ Brzda nechtě šlápl do zbytku pevnosti, takže z ní už nic nezůstalo.
„Ty jsi kůň!“ zasípěl klečící Kaploš.
Brzdu to zasáhlo, zachytil se ještě dveřních zárubní: „Proč?“
„Všechno jsi mi rozbil!“ vstal prudce Kaploš.
„Jsou to jenom hračky.“
Žádná odpověď, jenom zarytý vztek. Kvůli rozmetaným hračkám.
--------------------------Holky si zvolily koupaliště. Prošly branou a stoupaly po schodech k šatnám.
Brzda u sebe sice neměl peníze, ale věděl, že někde v plotě je díra, utajená
křovím. Jenže toho křoví! Vzal to hned zkraje. Vždycky odhrnul větve, vzepřel
plot a trhnul. Hanku zahlédl kousek od bazénu, mezi kamarádkami. V tom ruchu
kdekdo zacláněl, přesto ji viděl. Až promáčkl plot. Množství dívek a žen jí hned
nedávalo vyniknout, jak by se podle Brzdy slušelo. Trvalo to však docela krátce.
Hned se mu začala vydělovat ze svého okolí. Viděl už jenom ji. Co dělala, bylo
zvláštní a nádherné. I to, jak si mastila ramena. Žádná to tak nedokáže. A jak ji
sluníčko spaluje dohněda, skoro čokoládově. Holky kolem ní jako by rudly
závistí. Však se po ní každý ohlíží. Hlavně starší kluci. Jeden z opálených pásků
dokopl míč až k ní. Brzda nervózně sevřel dráty plotu. Hanka si míče ani
nevšimla, nevěnovala se ani páskovi. Ten se za svůj míč trapně omlouval, ale
stejně neměl komu, protože ho žádná z holek nepovažovala za hodného řeči.
Holky se shlížejí v Hance, to je jasné. Nějaký ometák na ni nemá. Ještě najít díru
v plotě!
Brzda trhal pletivem, jak jen mohl. Nic, prostě nic! Zbýval sice ještě pořádný
pás, ale co když tam žádná díra není? Taky se tím plotem nedalo trhat úplně
všude, jen v místech, kde ho krylo křoví.
Občas nahlédl k bazénu. Hanka tam stále byla. Jednou ležela na dece,
podruhé ji zahlédl, jak právě hupla do bazénu mezi své kamarádky. Ale nebyly
tam kolem ní jenom samé holky.

Zatáhl a pletivo šlo nahoru, docela snadno a lehce. Protáhl se dírou, v křoví
se svlékl do trenýrek, kalhoty a tričko píchl pod keř a vyjel z křoví jako zajíc.
Neodvážil se k ní přiblížit na míň než 20 kroků. Odřekl si vodu a připékal se
nasucho, aby mu nic neuniklo. Vadili mu starší kluci. Někteří měli dobře
udělané figury! Však s roky i jemu nabudou bicepsy. Stejně by se k Hance
docela hodil, výškou i jinak. I když. Nikdy vedle ní nestál tak blízko, aby se s ní
mohl měřit. K tomu určitě dojde. Musí k tomu dojít!
Výheň sílila v tak silný výpek, že Brzdu přece jenom donutila skočit do
bazénu. Ta úleva! Avšak potom, když se vytáhl na beton, Hanka už na svém
plácku neležela. Zmizely i její kamarádky. Na uvolněném místě si zrovna
prostírali deky nějací frajeři.
Dostihl je až ve městě. Celý hlouček ukdákaných holek. Hanka kráčela
uprostřed nich, mlčící, plná vážnosti jako vždy. Brzda mohl srovnávat lépe, než
jindy. Vedle ní byla každá příliš malá nebo velká, moc tenká, nebo spíš do
soudku, některá krok drobila, jiná zase natahovala. Ani vlasy neměla žádná tak
dlouhé a přitom tak hezky rozcuchané.
Špehoval ji, dokud nezmizela ve vchodě. Hned nato se odhodlal. Snad proto,
že se o ni začínal bát.
--------------------------Je to trápení, když člověk neví, jak jít na věc. V knížkách o tom píšou tak
samozřejmě! Podle kina to taky není žádná věda. Ale když má kluk opravdovou
trému, co pak? Brzda moc dobře věděl, jak by mu bylo, kdyby měl zrovna v tu
chvíli oslovit Hanku. Hotový úděs! Hlavou to zašumí, jako když se míchá
sodovka ve sklenici. V břiše to zalechtá, dech se krátí. Vůbec se při tom nedá
myslet. Nic chytrého, nebo alespoň trochu normálního, ze sebe nevydá, i kdyby
si to připravil zpaměti.
Pokoušel se vypsat, co všechno k Hance cítil. Nikdy předtím podobný dopis
nenapsal, ani k němu neměl důvod. Teď poznal, jakou práci dá skutečné
vyznání. Jaká cizota mezi pocitem a slovem. Jaký rozdíl mezi tím, co by napsat
chtěl, a tím, co mu tužka, papír a slovní zásoba dovolí. Nakonec zmačkal a
vyhodil všechny dopisní papíry, které použil.
Ani do večeře nic nevymyslel. Spolykal při ní své krajíčky s paštikou skoro
naráz, ne však z hladu, ale spíš proto, aby matka nepoznala, co s ním je.
Vždycky se na něho zaměří, když něco nesní. Zbytečně by se starala, on přece
žádnou nemocí netrpí. Nemocný není, ale že by se mu vedlo nějak příliš, to
rozhodně ne. Žádná nemoc, ale jenom zvláštní stav, divné napětí, chvílemi
podobné, jako když člověk sleduje napínavý film, jenomže film dlouho netrvá,
zatímco tohleto se táhne už třetí čtvrtý týden. Trvá to hrozně dlouho. Hanka
přitom o něm nic neví. Vůbec ji snad ani nenapadá, že nějaký Brzda chodí po
městě.
O to právě jde. Musí se o něm dozvědět! Co nejdříve. Co nejkrásněji.

Ale jak?
Když myslel na velké věci (tady o velkou věc přece jde), považoval za
hloupé dřepět v pokoji třikrát čtyři metry.
„Jdu ven,“ oznámil matce, nečekal na souhlas a seběhl schody rychle a
najednou, jako by sjel a vypadl do zšeřelé ulice. Svítící a ztichlé chodníky ležely
jako bez života, zato hospody kypěly a vřely naživo. Město zvolna vychládalo.
Co dělat, když má kluk trému a chce holce říct, že na ni pořád myslí a že s ní
chce chodit?
U zastávky autobusu se o zábradlí opírala parta ježatých kluků v džínách.
Kluci vedli hospodské řeči a jen tak bez poznámek nenechali projít žádnou
holku. „Máš na mě čas?“ obrátil se nejdrzejší z nich na pohlednou dívku, jejíž
střevíčky po kachlích rytmicky klapaly. Předstírala, že nic neslyšela, klapání
střevíčků však ztratilo svůj rytmus. Horda ježourů se rozřehtala. Barabové!
zhodnotil kluky Brzda ve svých myšlenkách, zatímco hleděl za odcházející
holkou s pocitem viny. Nezasáhl. Hanku nikdy nesmí napadnout, že ji Brzda
nějak obtěžuje. Tu první zprávu si musí dlouho pamatovat a zvěst ji musí těšit.
Musí to být něco! Jeho představa se už zvolna začala rýsovat.
--------------------------Všechno domyslel někdy před půlnocí. Vytáhlo ho to z postele. Sedl na židli,
rozsvítil stolní lampu, na stole už papír s tužkou měl. Už věděl, co chce napsat:
„Líbíš se mi víc, než královna sedmi moří. Posílám na Tvou pevnost své koráby.
Je to jen otázka času, kdy se Tvá pevnost vzdá.“ Hned to přepsal na dopisní
papír. Pak myslel, že do rána vůbec neusne. Ale proč spát, když se jedná zrovna
o takovou věc?
Stále si opakoval celý text. Slova mu zněla pokaždé jinak. Krásně, vznešeně,
odhodlaně, důstojně.
Sotva zařinčel budík, už sáhl na stůl a dopis ještě skoro poslepu zařízl mezi
učebnice. Je přece určen pro Hanku, pro nikoho jiného.
Z vyučování toho dne měl jenom děsný pocit. Otrávilo ho, že musel
přemýšlet nad geometrií. Přitom v tašce, na dosah, měl dopis pro ni. Jsou přece
na světě důležitější otázky, než počítat oblouky, které už kdekdo spočítal.
Dopis měl v tašce, šlo jen o předání. Kdo ho zanese Hance? On sám? To by
dopadlo. Raději sežene kurýra. Kaploše? Koho jiného.
Kaploš už jistě zapomněl, že mu Brzda včera rozkopal pevnost a
zmasakroval její obránce, ale proč mu dávat možnost k výpadům? Když Brzdu
nazval koněm, oba moc dobře věděli, co měl na mysli. A co takhle požádat
některou ze spolužákyň? Docela určitě se dvě z nich s Hankou znají, chodily s ní
na procházky, třebaže je Brzda pohromadě neviděl aspoň měsíc. Jak to těm
holkám vysvětlit?
Nakonec se rozhodl pro Kaploše. Ať se kluk učí! Je to pro něho otázkou
času, pokud je normální.

Vyčíhal Kaploše u šaten, raději hned. Co kdyby si šel někam hrát?
„Kaple, je to hrozně důležité, no fakt.“
„Proč já?“
„Kdo jiný?“ domlouval mu Brzda. „Koho znám tak dobře?“
Pokud Brzda bydlel ve Čmelnici, znal ve svém okolí všechny kluky a všichni
kluci znali jeho, taky tam něco znamenal. Ale na sídlišti poznal zatím trochu jen
Kaploše.
„Je to blbé,“ ošíval se Kaploš, „moc blbé.“
Přesto sebral dopis a šel.
--------------------------Dvakrát ho vytáhlo zvonění z pokoje. Pokaždé vyběhl, jako by vystřelil
z kanónu, a hned otvíral. Zvonila sousedka, půjčovala si něco na vaření. Kaploš
pořád nikde. Kde se poflakuje? Pročesává snad kanály, nebo co.
Dvakrát, co se tak napálil, odtáhl do pokoje, dveře nechával pootevřené, aby
nepřeslechl, kdyby kamarád zaklepal úplně tiše. Zatím však neslyšel ani ťuk, nic
neslyšela ani matka a jí by zaťukání určitě neuniklo (otec, kdyby náhodou byl
doma, by beztak nezabral ani na zazvonění).
Pokoj s pohovkou, stolem, knihovničkou, magneťákem, nedokončeným
modelem korábu a hlavně s uzamykatelnými dveřmi, poskytoval Brzdovi úplný
klid s odloučením od zbytku světa pokaždé, když to jen šlo. Někdy potřeboval
být sám, třeba i zamčený. Snad jenom matka mohla tušit, co je za věcí, když
musela prát jeho kapesníky. Šíleně se styděl za ztuhlé fleky, které na nich
nechával. Vždycky bylo příjemné sledovat v představách Hanku, než pak ve
skutečnosti zatuhlé skvrny v kapesníku. Těch rozhodnutí, že se už nic
podobného nestane! Stačí však otočit klíčem, zhasit světlo, vlézt pod deku,
zavřít oči a přát si to nejkrásnější a jde to samo. Hanka je tam s ním, přesně
taková, jak si ji představí a ustrojí. Kdy to vlastně začalo tak silně? Skoro se dá
říct, že od té doby, kdy si začal všímat Hanky. Přišlo to docela samo, bez
přičinění. Ztratil zájem skoro o všechno, co ho předtím zaměstnávalo. Dokonce i
o své modely korábů, úplně si přestal hrát i s panáčky.
Zařinčel zvonek.
To je on!
Otevřel dokořán. Zase ta bába!
„Šikovný,“ zasmála se sousedka, „zavolej maminku.“
Poslechl a vztekle se hodil na svoji postel. Kde se Kaploš tahá! Už přece
musel dopis předat. A když se na věc vybodl, co pak? Jestli Kaploš neudělal, co
měl, pak mu nerozkopne jenom nějakou hračku z kostek, ale přímo jeho masku.
Kdysi ve Čmelnici měl Brzda armádu, samé ostré hochy. Bitvy se odehrávaly
opravdově, žádné předstírané hry na koberci s nataženou prádelní šňůrou místo
břehu. Ve Čmelnici se bojovalo a Brzda na to musel mít, když ho poslouchalo
dobrých dvacet až třicet kluků. Jen ať Kaploš zradí, jen ať si dovolí!

Vstal a přistoupil k oknu. Kraječky naproti působily chvílemi až domácky,
chvílemi zase vzdáleně a cize. Ještě vědět, co napadne Hanku, když přečte
dopis. Měl jí ho poslat? Neměl? Dobře jsem udělal, rozhodl se vzápětí. Hanka
přece nemá nikoho. Je volná. Co brání jejich seznámení? On se osmělí, pak si ji
přivede do svého pokoje a tam se splní, nač on tak myslí. Bude ji to hrozně
bolet (holky to poprvé vždycky bolí), on přitom bude hledět zblízka do její
tváře, zkřivené bolestí a vytvářející tak dojem, jako bych ji celou probodával
aspoň mečem. Hrozně to prý vypadá, ale přitom to nijak hrozné není. Je přece
rozdíl, když se dva mají rádi, než když se to stane jinak. Tehdy ve Čmelnici,
když starší kluci zmučili mladší holku, přišla do školy někdy až za půl roku.
Z toho však, nač on myslí, Hanka jistě špatná nebude.
V předsíni zařinčel zvonek.
Kaploš!
Ještě potřetí Brzda zkusil sprint. Zmáčkne kliku. Otevírá dveře dokořán.
Kaploš. V ruce mačká papírek, složený do čtverečku. Brzda mu papírek hned
vezme: „Dopis?“
„Jo!“
Zadaná!
Napsala to obočenkou, asi na koleně, nebo na Kaplošových zádech.
Veškeré představy a pocity naráz mizí. Nač to bylo? Toho času, změněného
v blbost! Není lepší se vrátit k panáčkům?
„Zadaná!“ přečetl nahlas. „Do prdele!“
Kaploš vzal papírek: „S někým chodí.“
Idiot! „Jasně, že s někým chodí!“
„Ale s kým?“ zamyslel se Kaploš. „Nic nevím.“
Nic neví. Ani Brzda nic neví. Něco by ale vědět měl, když ji pořád sleduje.
Když Hanka někam odchází, zakrátko se vrací a zase je na očích.
Kaploš píchl prstem do Brzdova břicha: „Co když klame tělem?“
Hlava, ten Kaploš! Co když zkusila fintu? Jen tak, na odražení dotíravce.
Aby zjistila, zda mu na ní opravdu záleží.
„Nedám se!“ vzal Brzda papírek Kaplošovi z dlaně a zmačkal ho do kuličky.
„Najdi ji.“
Kaploš ale moc ochoty nejevil: „Co? Nový dopis?“
„Žádný dopis,“ rozhodl Brzda. „Vyřiď, že jejího starého vyzývám na
souboj.“
„No bezva!“ Kaploš nadšením skoro až povyskočil. „Už padám!“
„Máš to u mě!“ křikl Brzda za ním.
Zavřel dveře poněkud rázněji. Nedám jí šanci! Obklíčím ji, královnu.
--------------------------S Kaplošem se setkal až ráno ve škole.
„Sehnal jsi ji?“

„Až večer,“ omlouval se tím Kaploš, že předchozího dne už nepřišel.
„A co?“
„Neřekla nic a zavřela dveře.“
„Zavřela?“
Zavřela dveře a nic. Kdo ví, co to znamená. Nic neřekla a zavřela dveře.
„Skoro je přibouchla!“ zdůraznil Kaploš. „A vypadala smutně.“
Přece něco! „Fakt byla smutná?“
„Byla.“
„No bezva!“
Ukázalo se, že Kaploš nezklamal, ani jako kurýr, ani jako pozorovatel. Věc je
v suchu, řekl si Brzda. Že má starého, to jen tak zafintila. Něco by musel vědět.
Až do velké přestávky promýšlel svůj plán. Věděl, že zatím se k Hance
nedokáže přiblížit, nebránilo mu to však v tom, aby si ji aspoň ve svých
představách vodil do příjemných situací. Vidiny mu vydržely do začátku velké
přestávky. Právě si nad lavicí vybaloval svačinu, když ucítil dotek na rameni.
„Tobě říkají Brzda?“ uslyšel šepot a najednou zblízka hleděl do dívčích očí.
Znal ji. Hančina kamarádka. Poslala ji. Použila ji za kurýra, jako předtím on
použil Kaploše.
„Jsem to já,“ přikývl a už se o něho pokoušely radost s trémou současně.
„Dole máš návštěvu,“ naklonila se blíž. „U šaten.“
Jít? Nejít? Ta děsivá tréma! Najednou však měl sílu ji přelomit. Tréma sice
zůstala, avšak poddala se.
„Díky,“ vděčně pohlédl na děvče. Nato pohodil svačinu na lavici a vyrazil ze
třídy. Na chodbě, plné spolužáků, chodících způsobně dokola, se šikovně vyhnul
srážkám, které mu v té rychlosti hrozily. Hned byl na schodech a sbíhal do
přítmí suterénních šaten. Hanku nikde neviděl. Ve skromném světle se k němu
přiblížily nějaké postavy. Napřed je nemohl rozeznat. Zřetelně je uviděl, až ho
obklíčily. Poznal, že to jsou kluci z Hančina traktu a museli prolézt dveřmi,
které školníci nechávají pootevřené. Do prčic! zaklel si sám pro sebe, že tak
snadno vlezl do pasti. Dokonce si ani nestačil krýt záda. Dokonale obklíčený. Ať
by se otočil jakkoliv, vždy by na jednoho neviděl. Ti tři zatím taky mlčeli a
vyčkávali. Do chvíle, než nejmenší z nich (přitom žádný špunt, ale kluk vcelku
dobře udělaný), řekl odměřeným hlasem: „Tobě říkají Brzda?“
„Říkají.“
Další dva se postavili přímo za jeho záda. Teď už věděl, koho má před sebou.
Taky věděl, že nemá co ztratit, zato s trochou štěstí... Jenom ho překvapilo, že
Hanka skutečně nějakého starého má. Kruci, jak to mohla skrýt?
„Znáš Hanku?“ zaznělo jako u soudu.
„Znám.“
Docela ho udivilo, že nemá žádný strach. Ani trochu se nebojí. Něco už zažil,
ale takhle stát mezi třemi jako v mlátičce a nebát se, to už opravdu něco
znamená.
„Tys jí napsal?“ pokračoval výslech.

„Jo.“
Proč se, pitomec, ptá, když všechno už ví? Snad aby se nespletli. Aby
nezmydlili nepravého.
„Napsala ti, že s tebou nechce nic mít?“
„Napsala.“
„Tak proč jsi ji ještě hledal?“
„Tebe jsem hledal!“ vyšlo z Brzdy, aniž věděl jak. Nikdy by to ale nevzal
zpět.
S těmi třemi to řádně pohnulo, což mu neuniklo. Ten vpředu však zachovával
vážnost: „Proč jsi mě hledal?“
„Chci o ni bojovat.“
Jeden z těch dvou vzadu užasl docela nahlas. Ještě víc však žasl Brzda sám
nad sebou. Hrome, to znělo! Chci o ni bojovat! Podařilo se. Takže Hanka už
není tak ztracená.
--------------------------Brzda sňal ze zápěstí náramkové hodinky a položil je na stůl. Zhruba za
hodinu se ukáže!
Ještě celou hodinu má čas myslet, jak na věc. Ještě hodina naděje. A potom.
Co potom? Čí bude Hanka potom?
Docela určitě je to jiné, než jak to prý bývá obyčejně.
Sedl na postel a pak se natáhl, dlaně pod zátylek. Chvíli těkal očima, než je
upřel do jednoho bodu na stropě. Co si vybereme: pěsti? řeckořímský? nebo
volnou odrovnávačku? Protivník má úroveň. Podvraťák by nenechal oba
dlouhány zahálet, zvlášť když drželi fleky za Brzdovými zády. Vypadá, že si je
jistý sám sebou. Nezalekl se výzvy. Dokonce ho začala zajímat, jako by docela
rád přijal možnost se o Hanku porvat. Doufám, řekl si hned nato, že můj špión
vyslídí, v čem je tamten silný. Podle klidu, s jakým vzal tu výzvu, ovládá
přinejmenším karate nebo kung-fu, což se on dosud nestačil naučit. To kdyby se
střílelo z praku. Ani v pěstním, ani v řeckořímském by Brzda neměl dělat žádné
voblízlo. Uvidí se.
Ohlédl se po hodinách. Kde je Kaploš? Jak ten najednou obživl, když uslyšel
o souboji! Takový boj se svými panáčky nepřipraví. Stejně to má Kaploš
snadné. Když se chce zmocnit královny moří, pošle na její pevnost pirátské lodě
a do čela jim postaví Sandokana. Koráby připlují do přístavu, nějakou tu palbu
vydrží (vždycky toho snesou víc, než protivníci) a postupují k cíli, nezadržitelně
a hlavně snadno. Kdyby ten Hančin kluk byl taky tak snadno k poražení! Porazit
lze každého. V představách a snech docela určitě. Třeba ve střeleckém souboji:
nápřah, prásknutí, provázené škubnutím ruky a dýmem, vzduch se pročistí, dým
rozplyne, protivník se křečovitě svíjí na trávě, všichni se k němu sbíhají. Hanka,
v bílých šatech jako nevěsta, kráčí ke svému vítězi. Nebo třeba na kordy. Střeh,
výpad, bolest v rameni. Další střeh, odražení útoku a zásah.

Na stropě, v místě, do kterého se zahleděl, přistála masařka, chlupatá,
odpuzující. Brzda mhouřil oko, jako by zacílil. Namísto mouchy viděl
mrchožrouta, čnícího nad postřeleným mužem. V Brzdových představách třeskla
rána, ošklivé zvíře to někam smetlo. Chlupatá masařka na stropě však zůstala.
Nedotčena. Dokonce nevyrušena.
Travnatá rovinka, kterou si určili pro souboj, se všem čtyřem klukům líbila.
Prostor jako hřiště, svíraný z jedné strany lesíkem, z druhé strany pobřežním
porostem. Brzda s Kaplošem to místo znali dokonale, chodívali tudy k řece
zkoušet na vodě své modely korábů. Brzdův protivník si přivedl svědka,
jednoho ze dvou dlouhánů, které Brzda viděl ve školním suterénu.
„Mně říkají Brzda.“
„Mně zase Kraken.“
Podané ruce zakončily úvodní zdvořilosti. Soupeři a jejich svědci, dlouhán a
drobný Kaploš, pak šli na věc.
„Jsem pro zápas,“ navrhl Brzda, „pro obyčejný zápas.“
Kaploš mu totiž předtím prozradil, že Kraken ovládá džudo a trochu i karate.
Brzda předtím tušil, že protivník bude nebezpečný, Kaploš mu to jen potvrdil.
Ostatně i Brzda už něco za sebou měl, zažil už kdejaký zápas i boj. Jenomže
tehdy, u nich ve Čmelnici, se neválčilo stylově. Každý se bil, jak uměl a nač
stačil. No, trochu džuda a snad i karate by ze sebe vydal, ale proti cvičené opici
si normálně netroufá.
Brzda přivítal Krakenův souhlas. Obyčejný zápas je nejlepší, aspoň se pozná,
kdo jaký skutečně je. Kdejaký křivák a orangutan se může ohánět bambusem a
může dělat ramena, ale když ho člověk pořádně chytne a udrží na lopatkách do
deseti, pak se ukáže, jaké je z něho stéblo. Ale i tak pozor na Krakenovo džudo.
Kraken je dobře udělaný, žádný stonek.
Všechno probíhalo obřadně. Vždyť pro to důvod byl. Nějací barabové by po
sobě hned skočili a natloukli by si držky. Ale tohleto mělo něco fakt do sebe.
„Triko dej dolů,“ poradil Kaploš Brzdovi, který pomalu šel do střehu.
„Dík!“ přetáhl si Brzda tričko přes hlavu a hodil je po Kaplošovi. Rada
v pravou chvíli. Kraken ho aspoň nemá zač chytit.
Kraken se skutečně zachmuřil: „Chceš zápasit nahý?“
„Překáželo by mi,“ vychutnával si Brzda jeho rozpaky. „Jsem zvyklý zápasit
nahoře bez.“
„Aha!“
Lišák jeden! Jak on je mazaný, tak my jsme chytří taky.
Kraken vyskočil, Brzda uhnul. Kraken spadnul, ale Brzda ho nechal v klidu
vstanout.
„No, co je?“ zakibicoval dlouhán.
„Neval se do nich!“ okřikl ho Kaploš, nejmíň o dvě hlavy menší, ale o moc
zdrženlivější a důstojnější.

Kraken znovu vyskočil a vší váhou dopadl na Brzdu. Ten však nepovolil a
útočníka odstrčil. Kraken spadl. Jeho pád však vyhlížel příliš měkce a strojeně.
Navíc ta zvednutá noha. No jasně, finta!
Kraken čekal vleže docela dlouho s nohou nahoře.
Jsem snad pako? řekl si Brzda. Zač mě považuje? Nahlas však neřekl nic.
Jenom naznačil skok a zaváhání. Přitom zůstal ve svém střehu. Zato Kraken se
prozradil úplně, hlavně tím, jak svoji zvednutou nohu docela záměrně zpevnil,
jako by na ni čekal zátěž.
Kraken určitě poznal, že je přečtený i se svým džudem. Zvedl se z trávy a
vyskočil. Brzda ho odrazil (ta váha!) a protřepal si ruce.
Kraken už nezůstal vleže. Hbitě se postavil. Začala se mu chvět brada. Už
raději neskákal. Přistupoval a odstupoval, snažil se Brzdu nějak uchopit,
nejraději za krk, zátylek, nebo aspoň za ruku. Zatím neúspěšně, ale sílu měl.
Brzda stále jen ustupoval. Krakenův dlouhán se znovu neovládl: „Na
honěnou, nebo na skrývačku?“
„Drž pysk!“ okřikl ho Kaploš. „Jsi tu jenom svědek.“
Dlouhán se zahleděl na zápasníky.
Krakenovi se najednou začalo dařit. Brzda ucítil, jak mu jeho pracka táhne
hlavu. To je konec, napadlo ho.
Druhá Krakenova ruka se připojila k první a hrozná síla ohnula Brzdova záda
do oblouku. Konec! Kraken vítězí. Silné kleště Krakenových kostí a svalů
sevřely Brzdovu hlavu. Oba se položili do pošlapané trávy. Brzda nabok,
Kraken trochu na něho, trochu vedle něho.
„A peč ho!“ vykřikl dlouhán.
Krakenovy nohy objaly Brzdovy boky a stlačily. Namísto jednoho sevření tu
byly hned dvě, a jaké!
„Máš ho na pekáči!“ povzbuzoval Krakena jeho svědek. „Zmuč ho!“
Tak pitomě zhebnout, zalitoval Brzda. Jemu to všechno připadalo jako úplný
konec, tedy i konec života. Je to v prdeli! Všechno! Ztrácel najednou i své
zásady. Takhle se nechat upéct.
Kraken zničehonic povolil, jako by už nestačil.
Tak přece!
Ještě není všechno v pytli.
Brzda se vzepjal. Poznal, že s jeho silou to není až tak špatné. Najednou mu
připadalo, že odněkud z rezerv jí přijal docela slušný příděl. Rozviklal
Krakenovy kleště na svých bocích a vytáhl se tak, že protivníkovy nohy svíraly
jenom jeho pánev. Však ať Kraken drtí. Kosti se mu rozmačkat nepodaří.
Soupeř znatelně slábl. Brzda zachytil jeho ukazovák a trhnutím zbavil svoji
hlavu sevření.
„Piluj ho!“ zařval pro změnu Kaploš, který s nadšením sledoval zřetelnou
změnu.
Brzda soustředil všechnu svou sílu do jednoho tlaku. Na lopatky s ním! A
hned!

„Bodni ho! Řízni ho! Pusť mu krev!“ zanotoval Kaploš píseň fotbalových
fandů.
Kraken znatelně povoloval a zády se blížil k trávě, slehnuté a z části už
vmáčknuté do hlíny. Do něj! Za Hanku! Za věc.
Krakenova záda dolehla, Kaploš odněkud zblízka rychle odpočítával:
„...deset! Konec!“
Protivníkovo tělo zvláčnělo jako guma a přilnulo na slehlou trávu. Brzda se
položil na záda a prudce oddechoval. Chrchlal přitom, jako by chtěl vyplivnout
plíce, když ne celé, aspoň po kouskách. Bílý mrak na modrém pozadí mohl
představovat neznámého tvora, Brzda však po jeho podobě nepátral. Děly se
vážnější věci.
Úplně zblízka slyšel Kaplošův hlas: „Máš ho na pekáči, vole. Máš ho a ji
taky.“
--------------------------Ještě než se dotáhl do svého pokoje, všechno se mu uložilo v hlavě a stačil
vyčichnout ze své staromilské důstojnosti.
Jen idiot udělá něco takového.
Zahleděl se na Hančino okno a nadával si, že všechno zbabral a vůbec nemá
právo se na okno ani podívat. Jenom ten, komu není dáno, udělá podobnou
blbost. I Kaploš padal, když Brzda prohlásil, že se Hanky vzdává.
„Jsi vůl! Jsi vůl!“ popichoval Kaploš ještě před domem. „Proč jsi mu to
vůbec slíbil?“
Brzda mu ještě vynadal, že ničemu nerozumí, ať si jde zabíjet své panáčky.
Jenomže Kaploš tomu zřejmě rozuměl víc, než on. Ten na jeho místě by měl asi
víc rozumu a takovou koňu (jak se říká hezkým holkám) by poraženému
nedaroval. On určitě ne. Zato Brzda to udělal, jako by mu stačilo jen vítězství
v souboji. K čemu to vlastně všechno bylo? Jako by nebojoval o holku, ale o
body.
„Krakene, jsi správný kluk a já vám nebudu překážet.“
Blbost vykvetla, pitomé slovo se dostalo do oběhu.
To je tak, když si kluk z paneláku hraje na granda.
Takže bez nároků! Žádná Hanka, žádné okno, žádné představy. Zůstaly jen
pocity, jako při rozdrásaném vředu. Kapesníky plné zaschlých skvrn.
Tady blbost nejen vykvetla, ale i pořádně vyrostla.
Zbavil se svého privilegia. A co ona? Má právo mít vítěze, ne poraženého. Je
tu však výrok: já vám nebudu překážet. Muselo to být?
--------------------------Ještě mu nikdy nikdo nelezl na nervy tak, jako v těchto dnech Kaploš. Právě
on zavinil, že Brzda udělal ramena a vydechnul ze sebe pitomost. Kdyby ten blb

neřekl, že kromě Krakena dostal na pekáč i Hanku, nevyšla by pak z něho
taková konina. Co udělat? Hlavně si musí zachovat svoji tvář, musí zachránit,
co ještě zachránit jde. Nebude přece před maršálkem panáčků bulit. Nejraději by
ho poslal za Hankou, ale nesmí. Slovo je slovo. Ani Kaploš, ani nikdo jiný
nesmí poznat, že svého slova lituje. Jde o to, mít svoji hrdost vždy a všude. Ale
vždyť ona sama snad všechno správně pochopí a sama přijde. Kéž by. Děsně rád
by s ní chodil. Třeba na koupaliště, nebo jinam, kolem řeky, do lesa. A přál by si
s přírodou vdechovat zároveň její vůni (holky prý voní jako mimina), zatímco
takhle mu nezbude, než s Kaplošem lepit kocábky a inhalovat laky a fermeže.
Z panáčků a modelů korábů však Brzda vyrostl. Mrtvé hračky mu nic nedávají.
Ať si hýří pestrostí, ať se drží na vodě, nebo jenom ve stojanech. To vše už nic
není. V téhle mizérii bude nejlepší zavrtat se pod peřinu a představovat si krásné
chvíle s černovláskou, které se tak pitomě zřekl.
On se tedy vzdal svého práva, ale určitě se ho nevzdala Hanka.
V den před ročním vysvědčením čekal na Brzdu Kraken. Vystával na
školních schodech, aby mu Brzda neunikl.
„Hanka mě nechala,“ upřel na Brzdu zlostné oči, „víš o tom?“
Konečně zahřálo něco Brzdu uvnitř, ale hrál na Krakena bago: „Nestraš.“
„Fakt!“ dušoval se Kraken. „Nechala mě.“
„A proč?“ s nadějí se ptal Brzda. Bezva, pomyslil si.
„Nic nevíš?“ zkoumal Kraken. „Zato tvůj svědek bude vědět.“
„Kaploš?“
„Ten.“
Takže přece kámoš.
„Něco jí řekl?“ snažil se Brzda o vnější smutek, moc mu to nešlo.
„Byl za ní.“
„Co ona?“
„Vždyť už víš.“
Hanka se tedy svého práva na vítěze nezřekla. A Kaploš, ten hajzlík, se
konečně ukázal jako dobrý kamarád.
Hanka se začala v okně ukazovat víc, než jindy. I na lavičce před domem
vysedávala častěji. Jednou ji přistihl, jak si ji přál vidět a jak ji zatím viděl jen ve
svých představách. Spatřil ji v okně. Stála za krajkami v řasené a splývající
košilce, s vlasy zvlášť jemně vykreslujícími obrysy ramen a hrudi, a s očima
s ohromnými panenkami uprostřed čistých bělem. Celá se zdála být průsvitná.
On se skryl za záclonami, ale podle toho, jak upřeně hleděla, musela ho vidět,
nebo aspoň tušila, že ji sleduje. Začal se bát, že se mu vzácný obraz rozplyne, že
už Hanku takhle nikdy neuvidí. Nemohl se jí ukázat přímo. Nevěděl, co víc
zavazuje či poutá, zda slib Krakenovi, jeho vlastní tréma, či snad obojí.
Z běloby její košilky a z hrotů očních bělem vystupovala zvláštní záře až tak
silná, že dokonce i sluníčko (žhavilo přitom letně) tvořilo k ní svým světlem spíš
doplněk. Náhle v okně tmavla a rozplynula se. Její okno i s celým panelákem
posmutnělo. Čekal ještě dlouho. Neukázala se. Ani on se neukázal jí. Nemohl,

přestože chtěl. Těšila ho však jistota, že Hanka je pouze jeho, že na něho čeká.
Chce to jen trochu trpělivosti na obou stranách.
--------------------------I lepení korábů vyžaduje určitou dobu, říkal si Brzda, zatímco sledoval vchod
do Hančina paneláku. Napřed vzniká skelet, ten se obalí, plátek vedle plátku,
zapraví se kýl, trup se přikryje palubou. Modely vyžadují práce a všelijakých
úvah! Někdy je prospěšnější práci přervat, příště přibude nápad, který se vylíhne
třeba večer před spaním. Všechno si žádá svůj čas. Ani na Hanku by nebylo
vhodné jít zhurta. Zatím ji bude sledovat jen z dálky a skrytě. Plížit se Brzda
dokáže jako málokterý kluk. Pokud ve Čmelnici vedl armádu, musel plížení
ovládat. Proti němu stáli nějací válečníci!
Hanka právě opustila vchod paneláku, hodinky ukazovaly přesně patnáct
patnáct. Zjistil směr, kudy šla, a vystartoval z domu, aby mu přece jenom
nezmizela. Šla sama, bez kamarádek, což bylo vzácné. Její bílé šaty, napínané
větrem, připomínaly lodní plachtoví. Skutečně, vítr jako by ji tlačil svojí silou.
Proč mu zrovna připomněla plachetnici? Nejspíš pro zvláštní pocit, který kdysi
zažíval, pokaždé při pouštění nových modelů na vodu. Loďky svítily lakem a
bělobou větrem napínaného plachtoví a odměňovaly se svojí krásou za veškerou
dřinu a přemýšlení.
Najednou se zastavila, podivně zaváhala. Neví snad o svém slídiči? Pozor!
Brzda se vedral do věnce keřů. Určitě ho neviděla. Za věcí je něco jiného. Ale
co?
Udělala přesně to, co on, jenomže o nějakých padesát kroků dál. Vpíchla se
mezi keře, bez ohledu na své bílé šaty. No tohle? Když holka ohrozí své šaty,
není to jen tak.
Už zůstaly v keřích vidět jenom bílé tečky. Ještě tak vědět, proč tam vlezla.
Okamžitě to poznal. Na cestičce, sypané pískem, se mezi keři s růžovými
květy ukázala známá postava. Kluk. A ke všemu... Kraken! A holka, Hančina
kamarádka! Právě ta, která přinesla vzkaz, aby Brzda sešel dolů k šatnám. Holka
vypadala mnohem krásnější, než když ji Brzda vídal vedle Hanky.
Stejně je to rána!
Že by tihle dva? Proč ne, je to na nich vidět.
Dvojice zrovna přicházela k jeho skrýši. Kdyby pěšina byla širší, drželi by se
jejích okrajů, zrovna jako teď. Jsou v tom, řekl si. Oba. No bezva! Na Krakena
se už nemusí ohlížet. Vida, jak se všechno ukládá. Docela samo.
Hanka mezitím zmizela. Mohla se dát nejméně třemi směry, bez toho, že by
ji viděl. Pro tento den zmátla stopu.

--------------------------Kaploš si zrovna nehrál s panáčky. Ohlížel si právě dokončený model baňaté
karavely s košatým plachtovím, seděl přitom na pohovce, model stál zaklíněný
ve stojanu na stole. Kaploš se opravdu měl čím pyšnit. Takový kus Brzda ještě
sám nevyrobil. Jak se zdá, nikdy už nevyrobí. Poslední dobou ho táhne jiný
zájem. Uvážil za slušné loď aspoň trochu vychválit: „Výstavní kus.“
„Že!“ lichotka zabrala. „Víš, Brzdo, jak ji pojmenuji?“
No jak asi: „Sandokan? Královna Viktorie?“
„Hanka,“ hlesl Kaploš co nejtišeji, zřejmě naschvál.
„Jak?“ měl Brzda pocit, že se mu to jen zdálo. „No jak?“
„No, Hanka.“
„Opravdu?“
Hezké, originální. No to je něco!
„Dám to zlatým písmem pěkně na bok.“
Nádherná loď! Teď se Brzdovi líbila ještě víc. A ty plachty! Připomínaly
Hančiny šaty. Podobný materiál, ne-li stejný. A jak by se loď vyjímala na vodní
hladině! Natočit ji po větru, počkat, až se plachty nadmou, a pustit. Ještě
nedávno Brzda neznal příjemnější zjev, než plachetnici s nabranými plachtami.
Člověk si přitom leccos domyslel: dělové salvy, ničivé zásahy a nezadržitelný
průnik ohroženým pásmem. Představy, které Brzda nechal včerejšku. Jeho
dnešek už má jiné objekty zájmů. Aby nezapomněl: „Hele, Kaple, něco jsem
viděl.“
„Viděls ji?“
„Ji taky,“ zvedl Brzda ukazovák, aby zvýšil důraz, „ale hlavně jsem viděl
Krakena s kočkou.“
„Ty bláho!“ žasnul Kaploš. „Kraken má jinou?“
„Bezva, ne?“ Jasně že bezva, ale přesto bude Brzda něco potřebovat: „Kaple,
uděláš to zase pro mě?“
„Teď ale ne,“ zaprosil výrobce korábu. „Musíme tuhletu Hanku pustit na
vodu. Jdeš se mnou?“
„Rád se podívám,“ souhlasil Brzda, „ jak Hanka rozráží vodu.“
Po pravdě, loď Brzdu až tak moc nezajímala, ale při její vodní zkoušce mohl
s Kaplošem dohodnout svůj plán. Příliš toho po něm nechce, jen aby za ní zašel,
už naposledy, a dojednal schůzku. Na rande se už nějak sám připraví. Nějak tu
svoji trému oddělá, aby moc nezlobila.
Ke spuštění korábu na vodu vybral Kaploš místo, kde oba spolu zkoušeli už
několik modelů. Aby se k místu dostali, museli přejít louku, na které se odehrál
souboj. Brzda neodolal, aby na tom místě chvíli nepostál. Tam vybodoval
Krakena! Jako by souboj prožil sotva včera. Kolikrát si všechno promítl v očích!
Dalo by se to spočítat?

Kaploš měl jiný zájem, užuž chtěl vidět svoji Hanku na vodě. Navíc mu s ní
škubal vítr. Plachty se napínaly úplně nevhod, musel koráb natáčet, protože se
měnil směr větru. Ne vždy se mu podařilo vystihnout stranu.
„Jdeme?“ začínal Kaploš nervóznět. „Anebo za mnou dojdi, víš kam.“
Ukázal prstem k břežnímu porostu.
Brzda zachytil směr jeho ukazováku. Mezi keři prosvítala povědomá barva
látky. Přesně ta, ze které měl Kaploš ušity plachty své lodi. jenomže nešlo o
plachty. Byly to šaty. A ty patřily... Komu jinému? Bože, to je přece ona!
Poznal ji. Poznal i kluka, který s ní zároveň vylezl z křoví.
Frajer z koupaliště.
Zrovna ten, který dokopl míč k Hance, aby měl příležitost.
Jak to, že s ním šla až sem?
Do křoví.
Co tam spolu dělali? Co asi? Myslet si, že ulamovali větvičky a házeli je do
vody a sledovali jejich rychlost, jako když kluci hrají svůj sirkáč v dešťové
vodě? To určitě ne.
Hanka se znepokojila. Poznala Brzdu s Kaplošem. Nějak podivně se přimkla
k frajerovi. Už z toho se dalo poznat, že mezi nimi něco bylo. Frajer jí bude
bližší, než Brzda.
Hanka s tím svým váhali, kam jít. Frajer se však projevil rázněji, než ona.
Chytil ji za ruku a táhl za sebou podél křovinatého břehu. Vysmekla svou ruku
z jeho. Následovala ho však jako ovečka svého pána.
Brzda cítil, že nějak celý ztěžkl. Všechno je v hajzlu, hnulo se v něm něco.
Ten pásek! Vede si ji, jako by mu patřila. V uších mu zněl souvislý, avšak
neurčitý zvuk. Podobně jako při explozi, ke které dojde v úplné blízkosti. Hluk
dozní, ale v hlavě a v uších něco zůstává. Člověk přitom neví, jestli přežije a
zůstane celý.
„Ty ho necháš?“ zaslechl jako z dálky. „Dej mu knedlík!“
Odplížit se někam a lízat si rány jako pes.
„Tak co bude?“
Kaploš by zase rád viděl rvačku. Jenomže to by musel být celý a zdravý a
silný, ne takový invalida, který zrovna neví, o co všechno přišel.
Hanka s frajerem unikali jako lodě s nadutými plachtami. Jako z ohroženého
pásma, z dostřelu.
Nápor větru zaškubal Hančinými šaty i Kaplošovou lodí.
Hodit obě Hanky do vody, ať plavou.
„Brzdo, pomůžu Ti!“ vemlouval se Kaploš. „Dorazíme ho!“
Zasaženému se nejlépe pomůže tím, když se dorazí právě jeho.
„Necháš je odejít?“ už Kaploš skoro naříkal. „Ty je opravdu necháš?“
Unikající dvojice zahla k městu. Aby unikla, musela prolézt les, úzký, ale
přece jenom les. Hančiny černé vlasy se ve větru zvedaly jako vlajka.
Piráti! Všechno rozmetali, zničili co mohli, ukradli co mohli a teď unikají.

Frajer zase chytil Hanku za ruku, nemusel ji však táhnout, držela s ním krok.
K lesíku už neměli daleko, stačilo docela málo. Ale dohnat by je Brzda
s Kaplošem dokázali, kdyby chtěl.
„Vole, utečou!“ podpíchl zase Kaploš.
Už stejně utekli. Hlavně ona utekla. Před ním. Na tohle ani nepomyslel.
Hanku s frajerem zvolna zakrývaly kmeny stromů a trsy divokých keřů.
Nový poryv větru zaškubal nejen plachetnicí, ale i jejím nosičem.
„Jdeme k vodě?“ navrhl Kaploš a už nečekal.
Brzda se šoural za ním. Celé týdny myslel jenom na ni. Zastínila mu celý
svět, podobně jako tehdy v kině mu zastřela očekávaný výbuch lodi.
Kaploš vstoupil do pěšiny mezi keře, plachetnici opatrně zvedal, aby ochránil
košaté plachtoví. Za křovím se ukázalo koryto řeky. Ostrý proud vlnil a čeřil
vodu s vyčnělými balvany u protějšího břehu. Kluci seběhli šikmou pěšinou na
štěrkový nános. Zde plynula voda klidně. Bylo to opravdu místo vhodné pro
zkoušení modelů. Zato u protějšího břehu... Brzda ulomil klacek z větve, visící
až z horního okraje břehu. Tam by měla plavat, řekl si a hodil klacek po proudu.
Voda se klacku zmocnila, omlátila ho o kameny a poslala ho někam za ohyb. Ta
rychlost a síla! Pokud se klacek nezachytí o břeh, nebo o kameny, popluje dravě,
jako závodní sirka kanálem.
Kaploš pečlivě zkoumal směr větru. Dal si na čas, než stočil kormidlo a
sklonil se s korábem nad vodu. Loď vnořila svůj kýl do lesklé zrcadlící plochy,
zahoupala se, a potlačena rukou, prořízla hladinu. Opsala kruh a vrátila se do
Kaplošových napřažených dlaní. O něco dál zurčel po kamení rychlý proud, ale
plachetnice vykrajovala čisté kruhy jen v poklidném a bezpečném prostoru.
nevyjela z trasy, nenechala se unést.
Brzda ulomil další klacek a hodil ho po proudu. Síla tekoucí vody naložila
s dřevem stejně jako předtím. Loď zatím kroužila, jako slepená pro tuto svoji
omezenou dráhu. Ať se ukáže v proudu, krasavice!
Kámen, celkem příhodný, byl na dosah. Zrovna k vržení. Jak by asi
zapraštěla?
Představy. Zase jenom představy! Stejně nic neudělal. Zůstalo u nápadu. Co
už jich měl, těch snů a představ! Byly jednoduché, bezbolestné. Třeba u figurek
(o milostných snech už raději pomlčet), se kterými si tolik nahrál. Je vůbec
k něčemu, představovat si všechno? Kolik pevností vyhodil do vzduchu, kolik
nepřátelských panáčků přitom zmasakroval a zmučil. Pokaždé, když představy a
hry skončily, nasypal panáčky do krabic. V boji trpěli, v krabici pak čekali na
další hry celí a neporušení. Horší je to s ním. Po té ráně už nikdy nebude jako
předtím. Stejně je to divné. Ani krev, ani modřina, o říznutí ani nemluvě, a jak
šíleně to bolí. Plachetnice si zatím vykrojuje kruhy po klidné vodě, daleko od
strhujícího proudu.

Vaňorka
„Hlade, já se zvedám,“ prohlásil Brzda, sotva nasypal číšníkovi poslední hrst
drobných, které ještě mohl obětovat, a vstal od stolu, kde ještě nad sklenicí
s pivem seděl třeťák Hlad. „Vracím se na intr.“
Třeťák výstražně přimhouřil oči a sevřel ucho kríglu: „Varuji tě, voříšku.“
Přestože Hlad skoro šeptal a v putyce třaskalo sklo a chlapi přeřvávali jeden
druhého, Brzda slyšel velmi zřetelně.
„Nemám babky,“ snažil se o vysvětlení. Těch pár drobných, které Hlad
z něho tahal na chlast, si musel nechat pro každý případ. Nezbylo by mu ani na
limonádu a do braní zbývá něco přes týden. Tady stejně jde o peníze až někde
v dalším sledu. Oba, prvák i třeťák, věděli své.
„Jestli odtáhneš,“ vzepřel Hlad sklenici se zbytkem piva a zamáčkl doutnající
konec cigarety v plném popelníku, „dostaneš za trest jednu Vaňorku.“
Vaňorka, pověstná ulice, ze které ještě ani jeden kluk z internátu nevyšel bez
nářezu.
„Hlade, já opravdu nemám zač cvakat.“
„Už jsem rozhodl!“
Čím to je, že ten, kdo má nějakou moc, chová se k podřízenému jako svině?
Hlad vytáhl Brzdu do hospody právě proto, aby ho připravil o všechny peníze a
pokud možno ještě zadlužil. Brzda tu nedělá bankéře jenom Hladovi, ale i
dalším dvěma páskům, kteří ani dokonce nejsou z jejich internátu. Hlad je
pozval na Brzdův účet. Takové výdaje by narvaly jinou kapsu. Copak se
Hladovy podmínky dají přijímat? Vždyť je to samé tlačení do kouta.
„Hlade, vracím se na intr,“ čekal Brzda nějaké zmírnění. Nedočkal se. Hlad
se už rozhodl. Brzda vlastně také. Možností moc nezůstává, z nabízených je
právě Vaňorka tou nejhorší.
Brzda ještě vyčkával. Hlad ho už nevnímal, rozhodl o prvňákovi, jako
feudálové rozhodovali o svých poddaných. Tamti posílali vzbouřence na
mučidla, tenhle třeťák posílá prvňáka do Vaňorky. Brzda už jednu Vaňorku
dostal. Šel, i když se divil své pitomosti. Šel a dostal bubendo, jaké se hned tak
nevidí. První ránu mu přišil Ocas, šéf bandy z Vaňorky. Kopanec tak silný a
tvrdý, že se Brzdovi zatmělo v očích a hned lehl. Ani na další průběh
bubnovačky nikdy nezapomene. Co je proti tomu výprask od jednoho?
„Hlade, tak já jdu,“ naklonil se ještě nad třeťákem. Hlad jen zasyčel škvírou
v hubě: „Mazej, voříšku!“
Toho voříška by si mohl taky nechat, pomyslel si Brzda a vypadl ze
smradlavé hospody do vlahého jarního večera. Je to se mnou mizerné, tak akorát
na špagát, mínil Brzda, ale nejsem žádný hadr, do kterého si kdekdo otře svoji
močůvku. Jak tohle všechno dopadne?
Z náměstí na internát se dá jít patnáct, dvacet minut. Podle toho, jaké člověk
nasadí tempo. Brzda moc nespěchá. S vědomím, co ho ještě toho večera čeká, se
mu nekráčelo nijak radostně. Kdyby aspoň za ním někdo stál. Kdyby mezi

třeťáky byl někdo známý! Avšak takhle? Třeťáci, hlavně ta svině Hlad, si
z prvňáků dělají pucfleky a bankéře. Je sice pravda, že všichni nejsou stejní, ale
ostatní vůbec nic nedělají, aby se něco změnilo. Sami na sobě kdysi zkusili
mazáckou pěst a teď si libují v pokojíčku. Na jejich patře na ně nikdo nemá.
Brzda zase chytil náladu pod psa, jak se říká, a snad ještě děsnější. Pokud mu
jsou mazácké zákony známé, je mu jasné, že Hlad ještě tento večer musí
zasáhnout. Dá se čekat jeho přímá akce. Hlad je na celém internátě jedničkou,
po této stránce určitě. Zato Brzda hraje roli neposlušného vyvržence. Když
tehdy odmítl splnit Hladův rozkaz, nikdo se ho nezastal. Ještě i pak se ho všichni
štítili, báli se s ním vést řeč. Dokonce i Karlík, kterému předtím Brzda nevpálil
nařízenou facku.
Brzda zrovna míjel průjezd s tabulí „Vaňorného“, tedy obávanou Vaňorkou.
Přidal do kroku, jako by tam strašilo. Zastavil se až ve vilové čtvrti, u drátěného
plotu, za kterým se povalovala rezavá kolie. Pes za dráty mu příliš pozornosti
nevěnoval, jenom si ho zběžně prohlédl. Takže ani pes po mně neštěkne, když
mě Hlad odsoudil, pomyslel si Brzda.
Po kachlích úzkého chodníku si vyšlapoval droboučký psík. Brzdovi se
zalíbil. Jak si paráduje!
Psík, mrňavý jako chlapská rukavice, si skutečně vyšlapoval rázně a hrdě.
Hlavička umíněná, ocásek nahoře jako šavlička. Pochodoval parádním maršem,
zrovna k plotu s ohromnou kolií. Velký pes poznal v malém kamaráda, malý
však zvedl nožičku a kropil svoji tekutinu na plot a čenich rezavého obra.
Nastalo běsnění. Brzda se zastavil a čekal, co bude dál. Rezavá chlupatina se
s řevem vrhala do plotu, dráty se napínaly, vracely ji nazpátek a pokládaly na
hlínu. Malý psík stál a měl pro velkého své pohrdání. Kolie za dráty stále častěji
a déle postávala a úporně dýchala. Pokoušela se ochránit svůj prostor i jinak. Už
dávno si ho vykropila, pokud to jen šlo, ale svoji psí hanbu tam čenichala pořád.
Dráty ji udržely v zahradě. Malý psík odpochodoval rázným maršem. Brzda ho
sledoval, než se mu ztratil z dohledu mezi hromadami dřeva v jedné
z postranních uliček. Brzda na chvíli zapomněl na svůj problém. Jak úžasně ten
malý zatočil s velkým! Tak lidsky.
Na internátě ho překvapil zvláštní klid, hlavně ve světnici. Všechno mělo
svůj řád. Každý si dělal své. Karlík se na lůžku skláněl nad rozevřeným sešitem,
Ruda si hadříkem leštil bajonet, který skrýval zabalený v teplákové bundě,
společně s fašistickou helmou a bitevním křížem z Třetí říše. Skutečně vládl
klid, obvyklý a vemlouvající se, že se vůbec nic hrozného neděje a toho dne ani
nestane. On však věděl, že Hlad nedá pokoj, ale naopak musí zasáhnout, a to
ještě toho večera, jinak by utrpěl na své mazácké úctě.
Většina kluků z patra se právě táhla za televizí jako havěť za vitamíny. Na
kriminální nebo dobrodružný film neměl Brzda náladu. Ještě večer si patro
zažije podívanou. Kdo při ní bude hlavní postavou? Hlad? A co když ne. Brzda
přece není žádné párátko do zubů. Už si na Hlada jednou vyjel. Před týdnem. Při
fotbale. Utekl mu míč přímo k Brzdovi a on to vzal jako šanci. Míčem trefil

Hlada přesně tam, kam chtěl. Pokroutilo ho to, takže lehl do trávy a jistě po celý
uplynulý týden neměl důvod chodit za holkama. Z toho nastřelení Brzda mohl
vylézt. Při fotbale bývají různé střety, tak co. Ale dnešní večer nedává žádné
další možnosti. Co vlastně bude stát tento špás? Je nutné počítat s přímou akcí.
Hlad je zvyklý kopat do hlavy, přesně jako Ocas, šéf bandy z Vaňorky. Brzda si
všiml jeho kopání před jedním víkendem.
Tehdy Hlad vpadl na světnici a skopl Karlíkovi kabelu z nočního stolku na
zem. Je to přesně ten kop, promítal si ho stále v mysli, jakým kopou čahouni do
hlav menším klukům. Jedna noha ve vzduchu, druhá pevně na zemi, ve tváři
projev pohrdání. Jestli Brzda chce něco udělat, musí využít zrovna tohohle
krátkého okamžiku, který když jednou uplyne, snad už nikdy znovu nepřijde.
Jen vystihnout pravý okamžik.
Karlík na lůžku zavřel sešit, vstal a přišel k usilovně pracujícímu Rudovi.
Oba kluci si něco šeptali. Určitě zase chystají přehlídku, napadlo Brzdu. Už k ní
přece mají to, co potřebují. Až tihle vybalí své nablýskané emblémy! Ale co
z toho? Oba fašouni se dokáží vytahovat nanejvýš svým parádním pochodem.
Když se na ně zamračí Hlad, Kulis, Bičík, nebo jiný třeťák, zavrtají se do své
dušičky, jako žížaly do hlíny. Ani toho večera se od nich nedá čekat vážnější
akce. Když tehdy Hlad poslal Brzdu do Vaňorky, všichni prváci se stáhli a drželi
plomby. Nechali kamaráda vymlátit jako nějakého blba. Co se od nich dá čekat?
Světnice mu byla těsná. Vyšel na chodbu. Zase ho zasáhl ten zvláštní děsný
klid a pevný řád, všechno zůstávalo jako podle pravítka. Jedni hledí do televize,
další si na světnicích poslouchají muziku a dělají si své, třeba cvičí karate a
kchung-fu, někteří se očividně nudí. On by se taky rád nudil. Kdyby všechno
bylo jako obvykle, zrovna by se pálil nudou.
Hlad se přihlásil chvíli po večerce.
„Kde je ten vořech!“ rozlehlo se ztichlou chodbou.
Brzda hned poznal jeho hlas. Jasně, že Hlad, kdo jiný! Jako když dráb kdysi
vyvolával vzpurné sedláky k bičování.
„Všichni sem!“ dolehlo do světnice z chodby. Je konec, říkal si Brzda. Úplný
konec, jestli to nesvedu.
Karlíka s Rudou zvedly Hladovy výzvy skoro do pozoru.
„Hlad!“ děsil se Karlík.
„Je to Hlad,“ potvrdil Ruda stejně vystrašeně.
Divní fašouni, tihle dva.
„Bude to?“ třeťák na chodbě ztrácel trpělivost. „Jak dlouho mám čekat?“
Dočká se. Určitě se dočká.
Z chodby se už ozývaly další hlasy, postupně sílila celá směsice hlasů. Prváci
vylézají ze světnic, úplně jako děvky na hvízdnutí. Co z toho, že jich tam bude
celá rota, když se nenajde ani jeden, kterému by Brzda stál za trochu rizika.
Tady Brzda spojence nenajde. Vždyť s tím počítá. Musí s tím počítat.
„Dotáhněte mi sem toho vořecha Brzdu!“ ozýval se Hlad stále víc. „Nebo ho
vytáhnu za ocas!“

Frajer! Leze mu to na šišku. Potřebuje setnout! A co když se to nepodaří?
No, určitě se tím nic nezhorší. Vždyť horší to už být nemůže.
Brzda už stál na svých, pokrývku si bezděky složil, jako by ani nečekal, že si
tam ještě toho večera lehne. Nohy docela sloužily, zato uvnitř v břiše, jako by
vypovědělo kde co. Jít na Hladovo zavolání není žádný plezír.
Na chodbě se houfovali prváci. Až na konci chodby, u lítacích dveří, čekal
sám velký třeťák Hlad, pracky v kapsách, celý rozkymácený po svých pivech.
„Nastup, voříšku!“ zaměřil Hlad Brzdu a frajersky se přitom prohnul
s břichem daleko dopředu. Ruce z kapes přitom nevytáhl.
„Tak já,“ nasadil Hlad svůj mazácký přízvuk, „jsem se obětoval, abys poznal
trochu společenského života, a co ty?“
Blbec! Tím spíš si zaslouží kopnout!
Hlad zřejmě vytušil, co Brzda zamýšlí. Bystře se postavil, jak mohl vidět
v kině, s rukou připravenou k tasení pomyslného nože odněkud z nohavice.
Čpělo z něho pivo spolu s tou jeho třeťácky nadřazenou spravedlností.
„Dovolil sis pláchnout,“ zavrčel Hlad. „Dovolil sis opravdu moc!“ Cenil
přitom tesáky jako opravdový ohař. Tu hlavu odpálit někam na Mars, řekl si
Brzda.
„Hlade, já přece nemám babky, abych cvakal za celou hospodu.“
Hlad zvedl pěst. Brzda však věděl své. Hlad neboxuje, ale kope.
Vypitá piva s mazákem trochu zacvičila. Měl potíže s rovnováhou, sice jen
malinké, ale měl. Brzdovi to přicházelo docela vhod, i když na druhé straně
věděl, že chlast člověka někdy posiluje. Věděl však docela určitě, že samotná
síla rozhodovat nebude.
„Voříšku,“ ukázal Hlad na Karlíka, „dej tomuhle vořechovi facku.“
Hladův oblíbený teror. Podobně to třeťák zkusil před Vaňorkou, jenomže
tehdy poručil Brzdovi a ten odmítl. Co udělá Karlík?
Prváci stáli do kruhu jako živý plot v parku. Dělali Hladovi záclonku. Dobře
si je naučil, jako správný vůdce smečky.
Karlík vystoupil z houfu, poslušně jako hračka na baterky. Postavil se před
Brzdu, pravačka mu cukala jako na drátku. Brzda na Karlíka zíral a měl dost.
Guma! Vlastního kámoše.
Ale Karlík ruku nezvedl. Vlastně za celou tu dobu na Brzdu ani nepohlédl,
pořád zíral někam vedle něho. Náhle se obrátil a stoupl si na své původní místo
v houfu.
Hlad, který zprvu sledoval spokojeně, jak mu to mezi prváky funguje,
nervózně honil bradu, hned na jednu, hned na druhou stranu, až se mu sanice
viditelně vysouvala.
„Tak tenhle,“ ukázal na Karlíka roztřesenou rukou, „půjde zítra do
Vaňorky!“
Karlík přijal rozsudek, skloněný jako pes po kopanci od pána. Copak mu to
ani trochu nepálí?
„Jsi pako!“ štekl po Karlíkovi Brzda. „Ty ho poslechneš?“

Hlad se naježil jako vlčák: „A ty půjdeš pozítří!“
„Vole!“ odsekl Brzda. „Vyjde mi to nastejno, jestli mě osolíš hned tady, nebo
půjdu do Vaňorky!“
A je to venku!
Hlad už nesměl otálet, pokud si chtěl uhájit výsady. Zorničky jeho očí se
zmenšily, až je skoro vůbec nebylo vidět. Brzda pochopil. Teď, nebo snad
nikdy! Vykonal vše klidně, téměř strojově, podle plánu. Veškerou sílu soustředil
do jednoho kopu, jako když se při fotbale odpaluje míč, těžký, nasáklý břečkou.
Trefil právě nohu, která Hlada podpírala. V nártu zapraštělo a zabolelo. Dopad
na záda nebyl nijak moc tvrdý, jenom pak se projevil chlad z kamenné podlahy.
Brzda chvíli čekal bez hnutí, podobě jako některá zvířata předstírají mrtvé.
Ničeho se nedočkal. Sedl si a poznal, že svůj plán dokonal beze zbytku. Hlad se
na podlaze svíjel a syčel jako přišlápnutá zmije. Ještě nikdy nikdo ho tam
neviděl a neslyšel takto prožívat svoji bolest. Hlad měl najednou úplně jiné
problémy, než dosud. Měl co dělat sám se sebou. Stačila na něho jedna jediná
rána.
--------------------------Až do jitra Brzda trnul, že pro něho přijde některý z vychovatelů, vytáhne ho
do kanceláře a sepíše s ním zápis jako s bezohledným násilníkem. K ničemu
však nedošlo ani v dílnách do velké přestávky. Jenom kdosi přinesl zprávu, která
se ihned roznesla po patře prváků. Hlad prý vychovatelům řekl, že spadl na
schodech.
Tehdy se Brzdovi rozjasnilo. Jedině Hladovi mohlo záležet na lži. Co kdyby
se vychovatelé moc ptali? Brzda tedy neměl důvod se kdovíjak třást. Za všechno
si mohl Hlad úplně sám. Byl to Hladův útok, nohu měl už nahoře, když se Brzda
vyvrátil na záda, aby se vyhnul kopanci, a přitom aby do svého kopnutí dal co
nejvíc přesnosti a síly. Zdá se, že i vychovatelům Hladova lež vyhovuje. Jinak
by měli komplikace. Jsou rádi, pokud si učni vyřídí všechno sami mezi sebou.
Zrovna před měsícem přišli na internát policajti. Vyptávali se třeťáků na případ
kluka, který s nimi kdysi chodil do prvního járu. Ten kluk byl vyloučen
z internátu kvůli fetování a špatnému příkladu. Pak ho našli mrtvého někde ve
sklepě. To se přihodilo před rokem a půl. Policajti se vyptávali velice vážně,
jako by ještě na něčem záleželo. Na to hlavní se však nikdo z nich nezeptal.
Takže se ani nedozvěděli, že tenkrát ještě třeťáci prvákům neordinovali
Vaňorku, ale šlehy mokrým ručníkem přes pupek. A ten kluk těch ran dostal!
Oni se přišli vyptávat na mrtvého. Nač? Snad jenom pro pořádek v papírech.
V úvahách přečkal ranní dílny až do velké přestávky. Dosud ho nikdo
z vychovatelů nezavolal. Ani na mistrovi nebylo znát, že by něco věděl. Nikdo
z dospělých se neprojevil. Zato se projevili Karlík s Rudou, ale jinak, po svém.
Brzda stejně tušil, s čím vylezou. Stačilo mu zahlédnout jejich náčiní, zabalené
v teplákových bundách.

Oba měli za sebou už několik přehlídek. Zatím pokaždé jenom s jedním
emblémem. Pokud Brzda na světnici slýchával jejich plány, připravovali se na
větší akci. Ta právě nastává, usoudil. Nemýlil se.
Do akce šel Karlík. Navlékl si černý gumový plášť, nasadil vyblýskanou
helmu, opásal se černým koženým pásem s bajonetem, do gumy pláště vbodl
hrot bitevního kříže Třetí říše, těžká bagančata si obul už předtím. Karlík
opravdu vyhlížel jako fašistický fronťák. Nadýmal se přitom a pokoušel se
v tváři nalézt nejvhodnější masku. Ruda, který mu do té parády pomáhal, si ještě
radostně pohladil bitevní kříž a plácl Karlíka do zad pro štěstí.
Kluci z dílny žasli, huby se jim rozevíraly dokořán jako špajzy.
„Senza fašíra!“ zhodnotil podívanou jeden z prváků. Vyslovil se tak za
všechny ostatní.
Karlík neztrácel čas. Zamířil si to razantním maršem uličkou mezi stoly se
svěráky, zvedal přitom nohy s bagančaty a práskal podrážkami o beton, až stěny
vibrovaly. Všechny prváky to vzalo. Podobnou forsáž nevidí ani mezi třeťáky, a
to je co pípat. Na podobné kusy je krátký i Hlad. Ten zrovna s nějakým tím
maršem zrovna asi nepočítá, když má svoji hokejku někde zavěšenou na háku.
Pochod Karlíkovi opravdu šel. Práskal banačaty o beton, pokud mu síly
stačily, pěsti dával střídavě pod bradu a za hřbet. Takže, jak Brzda mínil, právě
Karlík se zrovna v tu chvíli stává hvězdou prváckého patra. Ještě večer to
vyhlíželo jinak.
Něco se pohnulo ve dveřích.
Brzda se zahleděl pozorněji. Ztrnul a nebyl sám.
Ve dveřích stál dílenský mistr, jindy hodný, třebaže přísný, vždycky takový
tatík. Ale teď šlo o něco úplně jiného. A bylo to na něm znát.
Karlík zatím nic nepostřehl. Dále práskal podrážkami o beton, pěsti lítaly pod
bradu a za hřbet. Nikdo zatím ani necekl. Obdiv se postupně měnil v úlek a
předstíranou neúčast. Ani Brzda už neměl z přehlídky požitek. Snažil se toho
manekýna nějak upozornit, pro Karlíka však jako by žádné riziko neexistovalo.
Nejvyšším zájmem zde byl on, fašoun v zastoupení velkého vůdce.
Mistr zíral jako na špičkový horor.
Co bude? staral se Brzda. Za podobné divadlo už některé kluky zamkli,
aspoň se to povídá.
„Co to jako má být!“ zařval náhle mistr, zajíkl se přitom.
Karlíka jeho výkřik zasáhl zrovna s nohou ve vzduchu a otočil ho. Noha
zůstala nahoře jako na špagátě. O velké přestávce v dílně mistra nikdo nečekal,
chodíval přece kouřit do svého brlohu. Že se najednou tak omezil!
„Vysvětli mi laskavě!“ mistr už dýchal, jako při běhu na dlouhou trať. „Co
tady předvádíš!“
Visící noha stoupla na zem vedle druhé. Karlík se celý vypnul, jako před
samotným führerem. Veškerá krutost i s kuráží mu z tváře vymizely.
„Řekneš?“ zaznělo ostře jako výstřel.
Karlík neměl nic připravené, s přistižením nepočítal.

Mistr stoupl před Karlíka, ten zatím uvolnil svůj postoj, strhl si helmu z hlavy
a v dlani ukryl servaný bitevní kříž. Na mistrovi bylo znát, že je víc nešťastný,
než přistižený Karlík.
„Vysvětli mi, cos to dělal,“ zaskučel mistr.
„Já si jen tak hrál,“ zapálilo konečně Karlíkovi, „já přece za války nežil.“
Na mistra to zřejmě zabralo. Karlík se ukázal jako bezvadný ochotník. Mistr
si všechny prváky z dílen zavolal do učebny. Celou hodinu pak zabil řečmi o
fašismu. Kluci mistrovi všechno baštili. Napínali uši jako radary, předstírali
horlivost, jaká se někdy hraje na kantory, aby považovali za zbytečné vyvolávat.
Podobnou účast mistr při svých výukách dosud nezažil, a přitom plácal jenom
samé kecy. Brzdovi se zdálo, že slyší pořád stejná slova. Kvůli nim se člověk
nemusí tahat na učňák, stačí si jen pustit rádio, telču, anebo zašustit novinami.
Jsou to slova, jenom slova, samý škvár, všechno vošajstlich stejné. Jo, myslil si
dále, kdyby se ze slov stávaly předměty, nebo aspoň šutry, pak by se z toho dalo
něco lepit, když nic jiného, aspoň hromadu, pak ji rozebrat a naházet z toho
nový kopec. Co jiného? Slovo nemá smysl. Mistr však vyslovil pár slov, která
pro Brzdu určitý smysl měla: drzost a násilí, drzost a dokonale zorganizované
násilí. Fašounům to kdysi pomohlo. Mně to pomůže taky. Pěkná všivárna, ale
Hlad se svými třeťáky také nejsou bez vší. Slzičky jsem domů nenosil ani jako
malý špunt. Ani dneska na tom nehodlám nic měnit.
--------------------------Internátem se rozkřiklo, že Hlad se někdy během týdne vrátí z nemocnice.
Brzda se proto utahoval do samoty a trnul. Co udělá Hlad, až doleze? Půjde za
svým, což je jisté. Zvykl si, že na intru mu všichni lížou packu. Zatím však trčí
ve špitálu.
Brzdu napadlo vylézt na patro třeťáků, podobně jako sestupují třeťáci do
patra prvňáků.
Už na schodech si připadal jako domácí vořech, lezoucí ze své boudy do
cizího území.
Mám? řekl si ještě před prosklenými dveřmi.
Ať to pára tlačí! otevřel hned poté křídlo dveří a vešel.
Na patře ho zastihl jen samý klid. Třeťáci se všichni hrbili nad knihami a
sešity. Nikdo tam, jak zřejmo, neměl náladu na poslech metalu či punku, nikdo
tam nedřel karate ani kchung-fu, čímž se zrovna zaměstnávali kluci z nižších
pater. Přesto obyvatelé patra vyhlíželi poklidně, i když mohlo jít jen o klid
zdánlivý. Zvláštní pohoda, která z třeťáků jaksi samozřejmě vycházela, Brzdu
příliš uklidnit nedokázala. Určitě ji předstírají, namlouval si. Nad knihami a
sešity si přece moc vegetu neužijí. Mají před zkouškami, tak by se měli starat. A
hlavně by se měli starat o to, co se stalo ve spodním patře. Kamaráda jim odklidí
prvňák, který je zrovna provokuje svojí přítomností. A tihle? Že by si zrovna
bez Hlada nevěděli rady? Snad na tom něco bude. Podle jejich kosých pohledů.

Třeťáci si skutečně Brzdu prohlíželi s obavami. Určitě věděli, co se stalo.
Brzda by na to vzal jed, že tihle vědí všechno.
Na chodbu vyšel Kulis, Hladův pobočník, jeden z těch, kdo přinutili Brzdu jít
do Vaňorky. Tenkrát! Teď se však hleděl Brzdovi docela bystře vyhnout. Zapadl
na záchody, chvatně zkusil, jestli zavřel a zda zavřel dobře.
To něco znamená! Bez Hlada jsou jako mafiáni bez Kmotra. Pokud situace
nevyužijeme hned, ubezpečil se Brzda, jsme v troubě. Trochu si promáčknout
mozek, nasadit správnou drzost a bude to.
Na své patro se Brzda dostal bez jediného šrámu, dokonce bez vyhrůžky.
--------------------------Třeťáci se k Brzdovi chovali slušně. Když ho některý z nich předběhl
v jídelně, aspoň zapřemýšlel, jestli si to může dovolit, a pak ho beztak ještě
brněly hnáty při vzpomínce na Hlada. Také návštěvy třeťáků na prváckém
poschodí skončily. Ještě na chodbu před lítací dveře si troufli, aby si nechali
vyvolat každý svého otroka, ale jinak Brzdova akce zabrala. celkem tam vládly
pohoda a klid. Takhle už se vegetovat dá, hodnotil situaci Brzda, ale zatím ještě
hrozí Hladův návrat. Má přijít někdy v týdnu.
Už po mistrově přednášce o dokonalé organizaci, záměrné drzosti a úspěších
fašistických bojůvek Brzda pochopil, co musí podniknout, aby se Hlad nevrátil
ve slávě.
„Víte, co musíme udělat?“ začal večer před spaním působit na Karlíka
s Rudou.
„No co?“ pobídli ho oba naráz.
„Uděláme tank,“ pronesl Brzda. „Tank na třeťáky.“
Nešlo o náhlé osvícení, ale o plán, který si Brzda připravil už dřív. Poprvé o
něm začal uvažovat, když došel k názoru, že v kopanci může být pravdy víc, než
v paragrafech.
Brzda už svůj tank neopustil. Proč? Základ má docela dobrý. Oni tři
s Karlíkem a Rudou se na věc hodí. Brzda už předvedl, co dokáže. Karlík má
pěsti vybušené o zdi. Ruda zase ukopne cigáro od huby, komu chce, a taky se
ohromně vzpírá na jedné ruce. Nejsou z nich žádní vomachtové.
Nestačilo jen utvořit základ pro prvácký tank. Věc si vyžadovala přímou
akci. Brzda už o ní měl pojem.
„Jde se na třeťárnu,“ rozhodl.
Karlík s Rudou váhali: „Blbneš? Seš vůl?“
„Jsme tank,“ postavil Brzda řečnickou podmínku, „nebo trojka teploušů?“
Tank vyjel. Kluci následovali Brzdu na třetí patro. Z třeťáků nikdo nepípnul.
Kulis, Hladův pacholek, se opět zavřel na záchodcích. Bičík, další Hladův dráb,
též docela bystře vyklidil dráhu prváckému tanku.
---------------------------

Brzda získal další čtyři kluky, žádná párátka. Zbývalo už jenom vyzkoušet,
jak prvácký tank střílí. První třeťák, který posloužil za terč, byl sám Kulis, krutý
pásek. Obstoupili ho na schodech, zrovna si hvízdal sladkou melodii.
„Pal!“ zavelel Brzda a prudce vnořil pěst do Kulisova břicha. Třeťák se
schoulil, oči k vyloupnutí, huba dokořán jako u ryb těsně před leknutím. Rudova
noha přišlápla Kulisovo rameno ke stěně a tím jako by ho celého vyrovnala a
přišpendlila. Karlíkova pěst Kulise opět zkroutila. Bušit začali i další kluci.
Rány Kulise zformovaly do kozelce. Ze strašného drába zbýval svinutý balík.
Nebylo do čeho bušit. Kulis předstíral nehybnost jako mazaný brouk.
Kluci odstoupili. Brzda schválně nechal mezeru ke schodům. Tahle
bubnovačka stačila. Třeba se jim Kulis ještě dostane pod buchar.
Ztrestaný třeťák se pořád nejevil jako živý. Brzda se už chtěl nad ním sklonit,
když Kulis náhle zaječel, až všem ušima zacukalo, vyskočil a hnal se do schodů.
Z tanku se nikdo za ním nerval. Kulis už měl dost.
Celý Brzdův tank, všech sedm kluků, vyčkával toho dne nájezd třeťáků.
K ničemu však nedošlo. Obyvatelé třetího patra měli svých potíží tolik, co
dospělí.
Dalšího třeťáka nechal Brzda vyzkoušet v parku. Kluk si vedl holku z farmy,
jak nazývali obchodní internát. Holka se Brzdovi líbila. Dost mu připomínala
sestřenku Táňu. Krásná, vymydlená, voňavá.
Prvňáci obstoupili třeťáka a jemně si ho odstrkali stranou.
„Skoč mi pro pivo,“ poručil mu Brzda, „nebo jí to uděláme, ona lakomá
nebude a my taky ne.“
Brzda si byl vědomý, že přehání, ale vklad ve hře zůstával příliš velký.
Třeťák odběhl pro pivo docela bystře a velice ochotně pak odnesl i prázdný
krígl.
--------------------------O Hladovi se začalo mluvit, jako by už byl na cestě, snad už na intru, nebo
dokonce jako by se tam někde ukrýval. Našli se prvňáci, kteří ho spatřili úplně
zdravého, schopného ukopávat hlavy jako míče. Po každé takové zprávě pálil
Brzda na patro třeťáků. Hladova postel byla stále netknutá, skříňky uzamčeny
masívními zámky. Pitomé nervování! mínil Brzda po dobrých čtyřech výbězích
do třetího patra a poslal Karlíka na výzvědy přímo k vychovateli. Karlík potom
přispěchal s poplašnou zprávou: „Přijede zítra! Někdy odpoledne.“
Hlad přijede někdy zítra odpoledne, uvažoval Brzda. Přivítáme ho! Když
dostane bubnovačku, se z něho ani uprchlík ani toxík nestane. Je třeba ho dostat
za dráty.
Nejen kluci z Brzdova tanku, ale už všichni prvňáci čekali, s čím se Hlad
dotáhne. Hlídkoval každý, kdo jen mohl. Auta, která kluci zaslechli, je všechna
tlačila do oken i během vyučování. Slídili každý vůz, i když měli čekat jen
sanitku. Pacienty přece smýkají až na konečnou.

Dopoledne přešlo. Hlad ještě nepřitáhl. Třeťákům však i tak dost otrnulo.
V jídelně si dovolili předbíhat i Brzdu. Pokaždé ho to chytlo, věděl však své.
Však jim zatne, sliboval si.
Hned po odpolední škole se Brzda vydal do patra třeťáků, vzal s sebou jen
Karlíka. Z třeťáků se nikdo neodvážil. Něco však bylo znát. Něco se podivně
neslo vzduchem. Třeťáci zřejmě předstírali, že úmorně šrotí učivo. Brzda měl
chvílemi pocit, jako by Hlad už tam někde byl, že se uzamknul, třeba na
záchodku, anebo v kumbálu pro vychovatele.
Na patro se vřítil Ruda, udýchaný od toho, jak bleskově vyběhl do schodů.
„Hlad,“ nahnul se k Brzdovi tichým šeptem, aby neslyšel nikdo z třeťáků.
„Tady?“ porval ho Brzda za košili.
„Na rynku.“
„Kdo ho viděl?“
„Tři kluci, právě s tím přiběhli.“
Pokud je Hlad na náměstí, uvažoval Brzda, půjde nejkratší cestou k intru.
Brzda vzal s sebou všechny prvňáky, kteří mohli jít ven, a šli za věcí.
Hlad, jak se předtím zdál prozíravý, všechno podcenil. Brzda se svým
houfem číhal v místě, které za to rozhodně stálo. Hlad vlezl k pověstnému
podjezku Vaňorky jako žížala pod rýč. Kdyby mu vyhloubili jámu přímo před
nohama, nespadl by do ní lépe.
„Po něm!“ zavelel Brzda. Prvňáci obstoupili kulhavého Hlada. Hnáta jistě
bolí, chápali, ale s darebákem velkého formátu se nevyplatí mít soucit.
„Co je?“ zavrčel vyděšený Hlad. „Co chcete?“
„Spravedlnost!“ štěkl Brzda.
„Jakou spravedlnost?“ zachrčel rozklepaný Hlad.
„Tu tvoji určitě ne,“ na to Brzda.
„Teď si troufáš, co?“
„Já si troufal i předtím.“
„Však počkej, až se mi kopačka srovná,“ zahrozil Hlad, znělo to však jinak,
než někdejší pohrůžky. Místo krutého třeťáka stál mezi prvňáky bezmocný
marod. Hrkalo jím jako traktorem. Co s ním? ptali se kluci sami sebe. Lítost?
Cožpak ji ocení? On?
„Hlade,“ ukázal Brzda na průjezd. „Dáváme ti jednu Vaňorku.“
Hladem hrklo ještě víc, než předtím: „Co?“
„No co co!“
Hlad měl snahu nasadit zastrašující výraz, přesně takový, jaký kdysi zabíral.
Vzniklo mu z toho jenom nemohoucné budliky.
Brzda znovu ukázal na průjezd k Vaňorce: „Padej!“
Odsouzený čekal nějakou lítost. Marně.
„Makej do Vaňorky!“ utrhl se na něho Karlík.
„Chceš nakopnout ještě druhou?“ přidal Ruda.
Hlad ještě váhal, svěšený jako netopýr. Nedostal žádnou šanci. Vykročil.
Váhavě a pomalu. V průjezdu se rozkulhal ještě víc.

Brzda zahlížel, pokud se dalo. Podívaná byla napínavější, než video.
Po Hladovi zatím nikdo z místních nešel. Brzdovi to nijak nevadilo. Jemu
nešlo o pouhou nakládačku. Ve hře stálo víc. No jasně, mínil při pozorování
kulhavého Hlada. Když si člověk nevymůže svoji spravedlnost sám, kdo to za
něho udělá?

Signály
Vztyčená ruka.
Padáme!
Šikovně se rozhlédnout. Nikdo nic. Všichni slepí. Brzda ještě postál, pro
jistotu. Bajvok už to spakoval.
Čisto!
Proudy zákazníků se tříští a míchají kolem výstavek zboží. U pokladen
fronty, prodavačky mají co dělat s hlídáním zákazníků a otíráním zboží před
uložením do regálů. Tam vzadu si pár učenek potí trika, jen Marta bez práce. Ta
holka určitě patří k rockerům. Ježatý civil, se kterým o něčem smlouvala, to
dosvědčuje.
Čisté klima.
Z dozoru nikdo, šéf zalezlý ve svém brlohu.
Jde se!
Bajvok už zařezával. V likérce, u samého okna, v hnízdečku krytém regály a
bednami s lihem.
„Dobrý?“ chtěl se ubezpečit.
„Makají bez nás,“ uklidnil ho Brzda a hledal taky co nejlepší úkryt.
„Co mistrová?“
„Zalezlá!“
„Takže veget!“
Práce, která se po nich žádala v této velkoprodejně, nemohla uspokojit. Bylo
proto vhodné se vždy někam uklidit a probrat své záležitosti. Vždycky to
působilo, jako by se člověk vynořil z vody k nadechnutí.
Brzda se vmáčkl do skuliny mezi bednami. Trochu skromnější, ale na bufet
za oknem vidět bylo, skoro jako od Bajvoka. Někdy to byla podívaná! Ani teď
nepřišli zkrátka. Právě tam jedna scvrklá stařena sbírala a snášela vypité sklenice
a slévala zbytky piva. Podařilo se jí tak nastřádat celou třetinu porce.
„Hele, jak to vsákne!“ zapálil se Bajvok.
Stařena zvedla sklenici k žíznivým očím a pochutnávala si na svém nápoji,
jako stará kočka na smetaně. Olizovala se přitom, jazyk jí sahal skoro až k uším.
„Ta válí!“ křikl Bajvok, řehtal se přitom, až málem povalil řadu beden.
„Cvokuješ?“ děsil se Brzda. Pro jistou zvedl ukazovák. Zabralo to, hned
napoprvé.
Tyto signály zabrat musí. V tom spočívala hra. Jeden prst ticho, dva prsty
láska, tři nenávist. Celá řada signálů. Zábava. Bez toho uvolnění by člověk jen
otročil jako na panském. Ještě, že se zatím daří. Na žádném úseku to s nimi
nevydrželi. Posledně to slízl právě Brzda. Prodal jednomu důchodci špek i
s hákem. Ten člověk se pak domáhal svého a vystavoval své zásluhy
dlouholetého kontrolora popelnic a odpadových vozíků. Tehdy Brzda zahlédl
osudných devět prstů. Dělal hluchého. Při dalším signálu musel nešťastnému
důchodci vynadat, že křičí, ačkoliv on má sluch jako pes. Mělo to dohru u šéfa.
A mistrová, ta poctivá opatrovnice se zvláště čistýma očima a pěkně

tvarovanýma nohama, odmítala uvěřit, že Brzda se tak zachoval, a podezřívala
toho pána z nečestnosti. Brzda tehdy vyvázl, ale Bajvok si pořád ještě na svou
roli čeká.
Něco škráblo o dveře.
Otevřely se. Škvírami byl vidět plášť, bílý, zřejmě učňovský.
„Je tu někdo?“ zazněl dívčí hlas.
Marta. Hledá nás? Oba se stlačili skoro do neviditelna. Rockerka a kočka
tady ze všech nejpruhovanější. No, ať se Bajvok nepokouší o prázdno! Jeho
role! A je tu signál. Dva prsty. Bajvok zuřil, jenže hra má svoje pravidla.
„Marti, počkej!“
Hned stál před ní.
Zavřela dveře: „Co je?“
Brzda se tiše vytáhl ze svého místa. To je věc!
„Marti,“ zvážněl Bajvok. „Musím ti něco, hrozně vážného.“
Opřela se o stěnu, hned u dveří.
„Marto, já.“
Brzda se prosmykl uličkou. Nic neviděla. Ještě že tak.
„Co?“
„Marto.“
Bajvok šel k ní jako naprogramovaný. Ona taky nic nekazila. Chytil ji za
ruku.
„Poznal jsem, že jsi ohromná holka.“
„Ale běž!“
„Možná, že jsi to na mně už poznala.“
„Zatím ne.“
Vede si dobře. Brzda mu však takovou kočku nedaruje. Ruka se třemi prsty
vystřelila nad bedny: nenávist! Bajvok to musel vidět. Chvíle ticha. To právě
přepínal program.
„Heleď, Marto, necháme toho,“ znělo to volněji. „Já jenom chtěl vědět, jaká
je z tebe povětrnice.“
Plesklo to, až to i Brzdu zastrašilo.
Dveře se otevřely. Marta se prosmykla, Brzda ještě viděl její paty
v nepředpisových sandálech.
Tenokrát něco dlužil Bajvok: „Kretén!“
„No co, hra je hra.“
„Nemohls to nechat?“
Jasně že ne. Ale co to?
Na betoně se houpala sklenička s léky. Brzda se shýbl. Tyhle tablety už
někde viděl. Bajvok mu to skoro vyrval.
„Je to možné?“
„Co je možné?“
„Víš, co to je?“
„No čtu, a co?“

„Triky!“
„Tak tenhle sajrajt,“ řekl skoro šeptem Brzda, „jsem jednou málem spolkl.“
Na hudebním večeru. Hemžilo se to samými vlasáči a ježoury. Pankeři tam
váleli své pogo, tanec, při kterém člověk dojde zmrzačení, aniž ví jak. Brzdovi
tam sedla na klín kočka od rockerů a dala mu dlouhou pusu. V ústech mu pak
nechala tabletku. Hned to vyplivl. Kočka řekla, že odmítl její triky. Věděl, co
dělá, vyplivl by to pokaždé. To svinstvo nikdy brát nebudu, říkal si, když ho tím
někdo chtěl cpát. Dobře věděl, co tyhle triky dovedou. Kluk z protějšího věžáku
toho spolykal celou skleničku. Za dva dny ho našli v lese o dva okresy dál,
skoro nahého, s prázdnou skleničkou v sevřené dlani. Dosud se v noci budí a
vyšiluje, že ho načínají vlci. Úplný cvok. Možná mu to zůstane, možná to bude
ještě horší.
Takže to jsou triky.
„A že právě Marta,“ řekl na to Brzda.
„Co když jim dělá kobru?“
Tehdy to tedy byla kobra. Že by i Marta?
Bajvok sevřel skleničku v dlani: „Tu facku mi holka odčiní!“ A zasyčel:
„Bude mi zobat. Ani necekne!“
Marta necekla, ale zpívala. A přímo mistrové. Sotva vpadla zpět do likérky,
skoro ji to omráčilo. Brzdu tam nečekala. O důvod víc, aby zajedovala: „K
mistrové! Oba!“ Ohlížela se po zemi, po koutech i pod regály.
„Hledáš něco?“ ušklíbl se Bajvok. „Nebo jen klameš tělem?“
„Bude tu třeba zamést,“ zakuňkala.
Jen ať to tam promete, hadice jedna!
V učebně si mistrová něco zapisovala do velkého sešitu
„Okamžik, hoši,“ pronesla vlídně, jak mívala ve zvyku.
Nespěcháme, řekli si zřejmě oba stejně.
Ani to netrvalo.
„Tak vás tu mám!“ zpražila je náhle. „Slyšela jsem nepěkné věci. Hlavně ty,
Zdeňku,“ obrátila se na Bajvoka, „jsi mě zklamal. Jestli se ještě něco dozvím,
hned vás dám rozdělit.“
Nechtěli věřit. To snad nemyslí vážně! Takhle oslabit chlapský tandem.
„Smíme vědět,“ neudržel se Bajvok, „co všechno vám žalovali?“
„Je toho dost,“ upřela se na něho, „a děláte si z děvčat legraci.“
Takže Marta opravdu zpívala. To ji ale Bajvok osolí. Jenomže by neměl,
právě tam ne. Ostatně Bajvok byl dost rozumný. U zdi tedy zůstali jen oni dva.
A mistrovou žádný z nich nepoznával.
„Zklamali jste mě a to já nezapomínám,“ rázně ukončila svoji výtku, „a ještě
abych nezapomněla,“ až to zamrazilo, „chci vás mít pěkně na sluníčku, půjdete
prodávat brambory.“
Rovnalo se to ráně do brady. Brambory! Do první linie. To bude ale krmení
hada...

„Zdeňku, ty můžeš jít,“ zaznělo skoro velitelsky, než se mohli vzpamatovat,
„Lumír tu zůstane.“
Směna pohledů: rozumíš? přece tě nepobryndám! já ne!
Dveře se zavřely dost váhavě.
Už nehleděla na Brzdu tak přísně. Stála blízko. Hledět do těch očí, pěkná
dřina. Až to pálilo. To se nedá! A ještě se přiblížily. Ta čistota, čirost. Bajvok,
ten kretén, jednou vyšplíchl, že mistrová to táhne se šéfem.
Ale co to? Nad loktem něco tuhého a nesmírně těžkého. Je to možné? Trochu
zvedl svůj loket. Ani se neuhnula. V tom zanícení si to dala líbit. To mě podrž!
Ty oči, bez hnutí. Jako oči hada. Mrazení. Projelo to páteří a rozprsklo se to do
končetin. Ty oči jako by něco vyzařovaly. Teď se mu zdála být jiná, než jak ji
znal. Ale určitě to byl jen hloupý mam. Člověk si nesmí hned namlouvat kde co.
Opravdu to bylo nezvyklé, ale přece jen mluvila z moci nadřízeného, i když
nesmírně tiše a mile: „Jsi přece hodný chlapec a já tě znám. Pořád tě sleduji a
mám tě svým způsobem ráda. Proč se necháváš vést Zdeňkem? Dám tě mezi
děvčata, zapojíš se s nimi a výsledky budeš mít lepší. Dobře jsi udělal, že jsi
přešel z technického učiliště do obchodu. Bude z tebe dobrý vedoucí prodejny,
uvidíš. Uděláš si maturitu a otevřou se ti další možnosti.“
Vemlouvalo se to, jako by to ani nemělo zvuk, tak vnitřně. Příjemně. Ale
zradit kamaráda?
„Stejně vás už brzy rozdělím na prodejny. Tak s tím začneme už hned, co
říkáš?“
Ještě že to vyslovila tak učitelsky. Jinak by si člověk opravdu myslel... Ale
zradit?
„Paní mistrová,“ odvážil se, „já s ním raději půjdu na ty brambory.“
Tlak, i ten do ruky, povolil a ztratil se.
„Jak chceš,“ zaznělo chladně, „ale já to s tebou myslím dobře.“
O tom nepochyboval. Úžasná, ale nechápe. Ani chápat nemůže. Stejně je
bezva. Jiná mistrová by je rozprskla bez nejmenších starostí.
--------------------------Nás nezlomí!
Ať nás zapřáhnou. My zůstaneme sami sebou. Není budoucnost. Jsme svoji a
chceme, aby nás umlátili palicí dlouhou loket. Jsme šrapnely a kroužíme tu. Svět
odchází, vesmír se bortí. Právě teď není nic tak důležité, jako zůstat sebou.
Posílají nás na brambory. Ale bez signálů to nepůjde. Jednička gangster, dvojka
dobrý muž, to ostatní až na místě.
Prodejna brambor stála mimo hlavní budovu, měla svůj vlastní vchod se
schůdky. O vánocích se tam vedli kapři. Bazén, blyštivě okachlíkovaný, tam
byl, ale prázdný, a vedle něho se vršily jutové pytle s bramborami.
„Náhodou,“ zahrál to Bajvok po svém. „Docela pěkný kšeft. Tady se
zavedeme.“

Samozřejmě se zavedli. Po svém.
Náběrná mísa ještě neklepla o spodek váhy a už vylétávaly brambory, jako
by je střílel celými dávkami. To se loupilo. Někoho o kilo, i víc. Záviselo to na
signálech. Holka s průsvitnou sukní dostala navíc a hoch s růžovozelenou
chocholkou místo vlasů měl ze dvou kilo hned pět. To byly výjimky. Většinou
platil jeden signál. Ze vzteku. Kvůli těm sedřeným prstům ze vzpírání pytlů a té
špíně, co lezla za nehty a skřípala mezi řezáky. Také proto, že kšeft je kšeft.
Otročili tam už nějaký ten den. Na sklad kořalky s vyhlídkou na bufet jen
vzpomínali. Scházelo jim i video, to když lezli do škrabáků pod dveřmi a
škvírami hleděli kočkám pod sukně. Zato tam, u brambor, hotové galeje! Trochu
zábavy je aspoň s těmi signály. Olupovat jednoho po druhém, celou tu
nekonečnou řadu, to někdy uspokojí. Když se nechají, zcela jejich věc.
Lidí pořád jako prachu. Právě tam se dalo poznat, co lidí se bez oddechu cpe
samými bramborami. Však se jim to dochutí! Pořád stejný signál.
Na řadu se dostal chlap, přísný jako policejní úředník. Samozřejmě, že
Bajvok poslal signál: odřít! Tady si to ale nespočítali. Neznámý zaplatil, převzal
odlehčený sáček a tasil průkaz. Kontrola. Nějaký úřad.
Trapas.
Chybělo toho dost. Až tolik, že to falešného zákazníka strhlo.
„Udělám tu pořádek!“ řval, jako by mu tam všechno patřilo.
V tom případě už bylo třeba zapomenout na hru. I když Bajvok, ten mamlas,
cosi ukazoval.
Dlabu ti na to, snažil se Brzda signál nevidět.
Vždyť z toho chlapa šel děs.
Sotva se chlap rozběhl vyhledat šéfa, řekl Bajvok: „Co bude?“
„Bude se prodávat, ne?“ odvážil se někdo z fronty.
Lidí pořád jako plevele. Co s těmi bramborami dělají?
„Pochvalu určitě nedostaneme,“ dodal Bajvok.
Nervy.
Začali mamrat ještě další v řadě. Ale pokud je známo, trestanci před
odsouzením už nepracují. Navíc ještě dostávají poslední přání.
Bajvok zrovna jistě prahnul po vpádu do likérky. Tam by urazil hrdlo
jednoho z exponátů a spolykal na ex, co by jen šlo. Zato Brzda se viděl ve
škrabácích pod vchody při tom svém videu a bodování nejlepších roznožek u
koček, stoupajících na schůdek.
Do těch snů a halasu rozčílených fronťáků vpadla rozběhnutá Marta: „Fofrem
k šéfovi! Jste v průseru. Oba.“
Bajvok si hodně okázale narovnal límeček špinavého pláště: „Abys nám
nedělala garde.“ K tomu ještě zajedoval: „Známe jisté triky.“
To ji proměnilo jako zaklínadlo: „Bajvoku.“
Vida, jak se scvrkla, kuňkalka jedna.
Ještě vyběhla z krámku, jako by sami neznali cestu.
„Tak pá, kobro,“ zamával jí Balvok co nejlíbezněji.

Ustrašeně zvedla ruku.
„Ty hadice!“ zasyčel Bajvok, když ho už nemohla slyšet.
Brloh šéfa vězel ve výšce. Stoupalo se tam řadou schodů. Nespravedlivé.
Odsouzence ve filmu vždycky táhnou, nebo strkají. Ani teď by to nebylo marné,
když už...
V půli schodů Bajvok zaštěrkal skleničkou triků: „Vpálíme to do sebe?“
„Necvokuj!“ sevřel mu Brzda zápěstí.
Bajvok váhal, přece jen skleničku schoval.
Těch her bylo zatím dost.
V kanceláři šéfa vládly převalující se masívy kouře a napětí. Tři dospělí,
chlap od kontroly, šéf a mistrová, tu obklopovali kulatý stolek s ubrusem,
vhodný spíše pro občerstvení.
„Tady jsou!“ prásklo do ticha. „Kvůli těmto máme problémy.“
Chlap od kontroly hleděl přes brýle zvětšenýma očima hned na jednoho,
hned na druhého: „Jací jsou mladí!“
„Člověk nemůže být všude,“ snažil se šéf, nervózně si přitom zakrýval kulaté
břicho pláštěm.
„Nemůže, nemůže,“ zapochyboval úředník od kontroly, „jednou je to dáno.“
„Já vím, zákony se plnit musí,“ potil se šéf ještě víc, než předtím. „Ale
pochopte.“
„Pochopte vy mě.“
„Chápu.“
„Kdyby samí takoví...“
„Chápu.“
Mistrová mlčela a zjevně trpěla. Choulila se jako oběť. To ona byla
odpovědná za oba učně. Ale proč?
„Přišel jsem na stížnost, víte?“ řekl konrolor. „A stížnost se ukázala jako
oprávněná.“
Mistrová zvedla oči. Zalesklo se to v nich víc než obvykle. Ta ostuda, kterou
bude mít. A ještě k tomu pokuta.
Šéf se tak celý neděsil. Asi proto, že ten chlap od kontroly zrovna nic
nemluvil. Ale zato se nadouval vztekem: „Vás dva to teprve čeká!“
To jako my dva?
„Půjde to na ředitelství. A do školy.“
S tím už počítáme.
„Zítra tu chci mít rodiče.“
No potěš!
„Další týden už spolu dělat nebudete.“
Nic nového.
„Zpřísníme vaši výchovu.“
Marné.
„Vy dva pokutu nedostanete. Vy ne,“ až soptěl. „Za vás ji dostanou jiní. To
vám vyhovuje, co?“

Na to se odpovídat nedá.
„Takže, paní mistrová. Přitáhnout. Ostře.“
No jo, to bude nejlepší. Galeje. Takhle mašli nebo explodovat jako dělbuch.
Vyhlídky? Moc pěkné.
Úředník od kontroly zatím jen pozoroval. Kdyby tak uměl hádat, co si kdo
myslí. Někdy to tak vypadalo, to když se mračil ještě víc.
Mistrová na sesutí, ruce v kapsách pláště, načesaná hlavinka schýlená jako
při pláči. Zato ti dva, šéf a ten od kontroly, dvě sochy bohů spravedlnosti,
materiál přinejmenším žula.
Už se s nimi nikdo nešpinil. Šéf jen otráveně máchl rukou, jako by rozháněl
smrad: „Palte! Palte!“
Odpálili tedy.
Na schodech zase vytáhl Bajvok skleničku. Chtěl jí mrštit z výšky mezi
bedny. Brzda mu zase tu ruku sevřel.
„Chceš další průšvih?“
„Nejsou naše.“
„Komu to vysvětlíš?“
„No jo.“
V celé velkoprodejně bylo jediné místo, kam se dalo dobře zašít. To zatím,
než je oba vytáhnou na ty slíbené galeje, jako se tahají žížaly na ryby.
--------------------------„Víš, co mě nejvíc!“ ukládal se Bajvok do svého pelechu tak, aby mu z dění
protějšího bufetu nic neušlo.
„Mě taky,“ opřel se Brzda o mřížkované okno. „Ani jim nestojíme za trest.“
„Jsme takoví pulci.“
„Zatímco oni jsou takové prosperující firmy, zavedené a samostatné.“
Co jsme? Žádná minulost. A budoucnost? Čisté nepopsané listy? To naštěstí
už ne. Něco už máme za sebou. Je toho málo. Zato tamti v bufáči. Bufetem se
táhli dva nuzáci, podobní kostlivcům v hadrech. Skoro to z nich čpělo špínou a
prášky, i na tu dálku. Narkoši. Všechno uvalí na své extáze, pak vytahují hadry
z popelnic, somrují a kradou. V začátku ještě každý vypadá normálně, třeba jako
Brzda s Bajvokem, a čím víc jdou za sny, pustnou a kostnatějí, pelichají jako
zaběhnutí psi. O minulých vánocích byli tihle dva chřestýši ještě čiperkami.
„Hele,“ zadumal se Bajvok. „Co těmhle chybí?“
„Závidíš?“
„Dlabou na všechno, prsknou si dávku a neví o tomhle světě.“
Asi ho tlačí ta sklenička, říká si Brzda.
„Ty je přece vidíš, Bajvoku. Pamatuješ si na ně? Tenkrát o těch vánocích,
když jsi mě vytáhl do Bzučáku. Pamatuješ? To ještě vypadali jinak. Teď jen
chrastí a smrdí.“

„Myslíš, že já,“ mávl rukou Bajvok. „Natolik se miluju. Nejsem žádný snílek
z chemičky, ani nikdy nebudu.“
K protějšímu oknu, zrovna přesně naproti, si na bufetový stůl postavil své
pivo kluk v obleku. Ještě mu pořádně nestačila padnout pěna a už mu do něho
plivl shrbený stařík s radionkou až na uši, známý somrák. Hocha natáhlo ke
zvracení, držel se, ale jen chvíli. Už se neukázal. Co by tím získal? Pivo už mu
nikdo nevrátí, stejně by mu asi nešlo. Že ti mladí vždycky dopadnou. Jo,
mladého obrali o pivo. Nemá chlastat, chuligán! Tak nějak by to znělo. Deptající
odsouzení a ještě daleko horší shovívavost. Od těch, co už něco mají za sebou.
Co si už prošli to své předpeklíčko, nebo dokonce i peklo.
Co se bude mluvit o nás?
Co řekne mistrová? Co šéf? Co doma? Co tamti ve škole a co ti z podniku?
Mistrové jim bylo skutečně líto. Miliónová ženská. Jak se jí leskly její čisté
oči. Slzela tam zborcená a obrýlený iknoust se vypínal jako brejlovec, jen
zatnout zub a stříknout jed. Ten si to uměl zařídit, takhle dusit lidi. Dusil ji
pořádně. Vlastně se dusila sama, ve vlastní soli. A co oni dva?
Co mohli dělat?
Nikdo je nenechal mluvit. Tamti nahoře stejně poslouchali jen sami sebe. Je
to jejich svět.
Za dveřmi něco škrábalo a zašustělo.
Střeh!
Dveře se neslyšně otevřely, dovnitř někdo vešel, hned zas někdo další, oba
zřejmě po špičkách. Kdo? A zrovna takhle?
Bajvok měl stejné myšlenky. Měli to už spolu nacvičené. Vypletli se ze
svých pelíšků a smyk pod regály s kořalkou.
„Je tu běkdo?“ houklo ode dveří.
No, hrome! Šéf!
Bajvok poslal signál: tuplované ticho.
Jasně. Takhle nás tu vyplavit nesmí.
Už tam šlapaly šéfovy boty, celé nohavice, celý šéf. A s ním. Taková
drobnější. Mistrová.
Jdou po nás!
Ale ti dva nehledali nikoho. Šéf chytil mistrovou hmatem, jako by ji chtěl
zadávit, a prudce ji přitáhl ke svému břichu.
Co to! No nic? Ona vůbec nic. Nechala se uvěznit v jeho chapadlech.
Tlustá ruka zvedla sukni a pronikla ještě dál. Video, jenomže jiné, než to
hodnocení koček zdola ze škrabáků pod vchody do velkoprodejny. Teď už
opravdové porno. Takové ke zblití. Ve filmech je hrají lidé, o kterých člověk nic
neví a kteří mu nic jiného neříkají.
Je to vůbec ona?
Masité ruce se ovíjely kolem ní, jako by ji opravdu chtěly zadávit a
zformovat ke spolknutí. Kdo ví, jak by se jen vešla do toho bachoru, kam byla
tak tlačena všemi možnými směry.

Náhle se z toho vypletla a odskočila, málem svrhla nějaké drahé pití.
„Někdo jde,“ šeptala vzrušeně a uhlazovala si plášť a rovnala sukni.
„Tady nás nikdo hledat nebude,“ rozpřáhl šéf masívní paže.
Kopnout mu takhle do měchu! A jí taky nakopat, jedno kam!
„Nesmíme se dlouho zdržet, bylo by to nápadné,“ zašeptala. „Stejně jsi to
tam s nimi zaválel.“
Že si najednou tykají? Vždycky jenom pan a paní. To jen před mladými.
Kvůli výchově.
„A že jede po tobě jako pes po uzeném,“ rovněž zašeptal šéf. „Jako by mu
nestačily ty prachy, které jsme mu vecpali. Chce dostat i tebe. Ožeru ho a
vyhodím.“
„Na takovou věc musí být dva,“ zašpitala. „Kdy stáhneš ty prachy, co nám ti
kluci našmelili na bramborách?“
Co? Na bramborách? Našmelené prachy? Ty, co jsme... Co kvůli nim jsme...
A oni nás točili na tužce.
„Kožíšku můj,“ uculil se šéf. „Těch prachů je dost, pěkné apartmá
v interhotelu, královská večeře a potom. Jen co tvůj starý odtáhne na služebku.“
„Už aby byl v tahu,“ zabořila se do šéfova břicha. „Už tě chci mlsat, méďo.“
Takže kožíšek a méďa. A ten další záškodník tam zatím někde slintá. Od těch
se dát vychovávat?
Mistrová se znovu odtrhla od šéfa: „Pojďme už.“
Ještě ji mlaskl po zadku.
Kluci se vytáhli zpod regálů, seděli na betoně a nechtělo se jim do ničeho.
Tak tohle byla exploze. Žádný obyčejný šrapnel. Atomový hřib!
--------------------------V šatně se už převlékaly holky, skoro všechny, co jich v prodejně bylo. Kryly
se za otevřenými dveřmi skříněk, ale oko si přišlo na své. Brzdu s Bajvokem to
však nestrhlo. Tentokrát. Nezabralo ani to, že si to některé učenky kráčely
kolem nich jen tak. To asi Marta zapracovala. Vždyť si je vědoma. Ale jen ať si
kryjí svá tajemství. Hlavně před šéfy a jinými. Aby neskončily jako rozviklané
herky.
Sotva hoši vypadli a dveře prodejny se zamkly, Bajvok se neudržel jako
první: „On byl tajný, ona veřejná.“
Vtípek, bezzubý a slizský jako huba somráka s radionkou. Jenom takový
skřek, nic víc.
„Ti nám plivli do piva, co?“ přidal Bajvok.
„Oni nám tam přímo...“
Vláčeli se pak dlouho do noci, v rukou láhve s pivem. Pokaždé, když dopili,
flašky směnili za plné. Poslední sklenice mrštili někam do tmy. Aspoň to
třesklo!

Vyvedlo je to do jakési ulice, kde světla sotva blikala, takže zprvu ani
pořádně neviděli, že je obstoupil kruh ostrých hochů v kožených bundách a
těžkých kanadách.
„Čau živlové!“ přivítal je Bajvok.
„Prachy!“ rozkázal ten, co stál před ním. Snažil se nebýt hlučný.
„Do držky nic?“ zahrozil Bajvok, až to všemi škublo, Brzdou snad nejvíc. To
bude kopanců! Ale co.
Dneska jsme toho už schytali.
Bajvok šel do střehu, asi to někde viděl. Ale karate on nikdy nedělal. Jako
signál dobré.
Brzda vydal skřek, až to kdekým trhlo. S tímhle se tu nepočítalo.
Až nás přečtou.
No co, pár kopanců, které aspoň uzavřou ten mizerný den.
Jeden z kruhu se odvážil, krok dva. Stačil pohyb a hned se zařadil.
Až tihle zjistí.
Ale nikdo nic nezjistil. Na všechny padlo světlo. Vůz. Navíc policejní. Sunul
se ulicí jako dračí hlava, tiše, výstražně.
„Fízli!“ křikl kdosi.
Kruh kožených bund se rozpadl, ulicí se míhaly temné stíny, dupot bagančat
slábl až do ticha.
„Co tihle sem lezou?“ otráveně zasyčel Bajvok. „Nám tu ještě scházeli.“
Vůz otočil a projel zpátky. Zevnitř blýskla baterka, až to Brzdu krátce
oslepilo.
„Jen si posviťte,“ rozpřáhl se Bajvok. „Rád bych věděl, co vy jste zač!“
Auto zahnulo za roh, ulice ztemněla. Oba teď stáli proti sobě a mezi nimi
otázky: taková spása? baganem do držky, nebo se nechat z toho vytáhnout? co je
lepší? zrovna teď.
Všechno za nás někdo udělá!
V Bajvokově ruce se to zalesklo. Sklenička. Dej sem! Dva tři kousky, další a
další, až do scvrknutí. Stejně je to svět jen pro tamty. Svět pro zavedené firmy.
Ať si nás tahají z hnoje, ať nás hledají po lesích nebo po kanálech! Ať si
štěrkáme kostmi a zasmrádáme jako mrtvé maso. Ať nás třeba načnou vlci. Nás
nikdo viklat nebude.
Tablety v dlani, přesná polovina to není. Mělo jich být, tak akorát. Abychom
jim odešli. Ať nás hledají po lesích.
Jedna. Hnus. To je přece jedno.
Druhá, dá se zvyknout.
Třetí, čtvrtá, další a další.
Nacpal to všechno.
Do úst. Jednu po druhé.
Palcem, jako když se tlačí náboje do zásobníku.

Vlastní akce
„Brzdo, takže stříháš deku, co?“
„Seš cáklý?“
„Prófa ti přece.“
„Nařídil?“
„A ne?“
A co, že nařídil. Jeho chlupy to nejsou. Komu vadí Brzdova deka? Těm, co
na hlavě nic nemají. A prófa, ten má hlavu samý glanc. A co, že to někdo chce.
A co, že je to někde napsané. Je přece tolik věcí na papíře, tolik toho kdysi
vtesali do skal a žere to snad někdo?
„Čendo,“ vzepřel Brzda tašku s učivem, „znáš to o Samsonovi?“
„Co by ne.“
„Samsona ostříhali a tím ho dostali, víš.“
Co víc mluvit klukovi, jakým je Čenda? Ale jinak je dobrý, někdy špicový.
Jenom s odporem se Brzda vedral do davu. Ani tlačenice s holkama ho
nelákala. Ještě, že vypadl ven. Tento barák moudrosti. Lepší ho mít za zády.
Nechali si ujet nejméně dva autobusy. I ten, do kterého se natlačili, měl být
aspoň nafukovací, aby se roztáhl jako bačkora. Ještě, že se tam na něho lepily
samé kočičí odrůdy. Horší to pak bylo u šachty. Havíři po šichtě, tvrdá sorta.
Takoví nehledí. Vytáhnou je z jámy a oni... A co je hlavní, učně a študáky mají
za lepidla. I teď se dali slyšet: „To je lidí! Už aby byla ta válka!“
Kreténi, skoro vykřikl Brzda, ale mírnil se.
„Je plno!“ řekl rázně. „Kdo se tlačí?“
Na staré chlapy však neměl.
„Už takové holky se do nás utírají!“ ozvalo se výhrůžně a Brzdovi se zaryl
ostrý loket mezi lopatky.
„Tak, mladá paní,“ zarylo se to hlouběji, „zavři šminku.“
Brzda raději předstíral, že něco sleduje z okna.
Staříci zase jednou vyhráli.
--------------------------Prófa dnes vyhrožoval, že Brzdu vytasí. Takže večer je ztracený. Ale zatím...
V baru nikdo ze známých. V pivnici kvasilo pár hochů, ale tihle jsou spíše
pro pivo, než pro věc.
Tak asi nezbude, než se vláčet za Čendou. Ať se kluk otříská. Stejně, co má
z těch knih, když do nich šijou pořád to stejné. Tak nějak to říká Sajda. No,
hlavně Sajda. Co ten toho zná a přitom čte snad jen vizitky na zvoncích a na
dveřích, aby trefil na správný mejdan.
No jasně. Co dělá Sajda? Mít hlavu a deku jako on, toho se někdy dožít.
Čenda ať si čte.
Sajda nikdy nebýval sám.
„Mám tu draky,“ vtáhl Brzdu do bytu ještě obutého.

V cimře se čtveřicí vrzajících židlí a s peřinami stlanými přímo na zemi si
trojka mániček podávala flašku jablečného vína skoro štafetově. Samí staříci,
dávno po vojně, aspoň věkem tak nějak. Brzda je znal. Přezdívkami i jmény.
Vždycky drželi odstup, žádného z mladých nebrali jako sobě rovného. Stojí dost
námahy tyhle na sebe nějak upozornit.
Brzda sedl do peřiny. Nejbližší drak mu vtiskl flašku, sprosté čučo, jabčák,
trochu zkvašený. Ale odmítnout?
Tihle draci to uměli. Jejich řeči, hotový koncert. Tihle už tedy měli něco za
sebou. Nejvíc to šlo tomu s růžencem na kárované blůze. Znal kde co, trochu se
rád poslouchal, taky měl proč. Škoda, že to Brzdovi v těch věcech moc
nepamatuje. Tohle by stálo za to. Žádné uspávačky, jako v domě moudrosti.
Brzdovi bylo vždycky jasné, že člověk si to své já musí bránit, ale dosud mu to
nikdo nepověděl tak třeskutě. Škoda, že si z toho moc neponechal. Nebo že by?
Takové věci se určitě neztrácejí. zapíšou se někam dovnitř, a když přijde čas,
vyplují na povrch jako špunt v jabčáku.
Zvláštní. Obyčejné lidské slovo a jak působí.
To je výuka!
Při tom si člověk aspoň čistí mozek.
Ten večer Brzda ještě nahlédl do baru. Zase žádný styl. Zato tamti, od Sajdy,
nejmíň vývoz. V hubě kvas čuča, ale co hlava, to naučný slovník.
Čeká ho však šrocení, psýcha. Zalehnout a nalévat se chytrostí jako sifonem.
Kdyby to profesoři dělali jako tamti. Všechno do člověka tlačí, jako když
malého kluka cpou obědem. Každého chtějí obřezat, aby se jim vešel do
formátu. Vlastně jsou na to, aby řezali a stříhali.
Co bude zítra?
Co bude, až si ten olysalý stařík bude chtít Brzdu přizpůsobit? Nechat se
ostříhat? Nechat se oříznout na jednotný formát? To si pak člověka
rozšmelcujou, kdy se jim zachce.
--------------------------Táta zabořený v ušáku, noviny na koberci, televize vyžhavená.
Matka v kuchyni, jako vždy.
„Chuťovka,“ zvala k večeři, ale zvenčí to zabzučelo. Zvonek.
Kdo zas!
Brzda otevřel. Je to možné?
Borůvka.
„Můžu dál?“
„No jasně.“
Věděla, kam jít. Matka nahlédla, pochopila a nerušila.
Pokojík měl vše, co takový kluk potřebuje, tedy i magneťák a pohovku.
„Potřebuji vědět pravdu,“ řekla.

Už zas? Mít rád nejen toho druhého, ale všechny lidi. Copak to jde? Povídání
do slečinkovského deníčku.
„Já tě chci úplně celého.“
Přišla dráždit, stínit, zdržovat?
Hleděla dost lítostivě: „Škoda, že nejsi celý.“
Stejně už je skolená, ulovená, tak co.
„Vybal, co vlastně chceš.“
Zasáhlo ji to. Než utekla, zmohla se jenom na plačtivé: „Promiň, že jsem tě
zdržela.“
Takže bude šrocení psýchy, přece jenom.
Brzda zůstal civět nad učebnicí.
Proč vlastně přišla? Člověk by skoro řekl... Hrome! Co když je v tom? Kam
šla? Telefon! Kdo se s ní zná? Má přece kamarádku Martu. Číslo. Ták!
Marta si dala na čas, než to vzala.
„Čau! Co je? Teď večer.“
„Hele, Marti, co Borůvka?“
„Co by?“
„No, co s tím zamýšlí?“
„Chce to dát pryč.“
Tak přece.
Sluchátko začalo klouzat v dlani: „Kdy?“
„Už se mi nesvěřuje. Ale na zítřek má školu omluvenou.“
Borůvka! Tak proto: chci tě celého, jsi neúplný, jen pravdu...
Nic neřekla. To se dá jen tak, vyříznout? Ani se nezeptá.
Tak se psýcha učit nedá.
Prófa to snad zítra pochopí. Když ne, je tu ještě útěcha.
Rozsvítil světlo, aby v zrcadle viděl co nejlépe. Hlavně svoji deku, spuštěnou
až na ramena. Je v tom něco.
--------------------------Ač si namlouval, že ho nezajímá nic než vlastní já, převaloval se na lůžku až
do snídaně. To se jen tak dá, nechat ze sebe někoho vytáhnout? Zřejmě
normální. Na něco takového musí člověk zestárnout.
A z psýchy ani píp.
Prófa snad pochopí.
Před zastávkou střehl jakýsi mánička. Apač! Pod paží pár elpíček, v igelitce
taky něco.
„Mám kšeft,“ nabízel, „elpi a kazi.“
Jasně, poznal Brzda. V tašce má kazety.
„Co dáš?“
„Motely.“
„Hrome!“ zíral Brzda. „A proč zrovna motely?“

S Apačem něco bude, to není jen tak.
„Čudly,“ řekl.
Prachy, takže možnosti vlastně jenom dvě. Buď Apač přestává brát muziku,
nebo začíná brát jedy.
„Ani čudla,“ rozpřáhl se Brzda. „Jsem čistý.“
„Mám tu ještě kazi. Magor dogmatik. Zamřížovaný barák. Chceš?“
„Řekl jsem nemám čudly.“
„Hele, mám kšeft. Pro nás oba. Sázka.“
K zastávce přistavil autobus
Kšeft. Jaký kšeft?
„No, uvidíš!“ mávl Apač svými elpíčky. „Ale hned ze školy.“
Brzda nastoupil poslední. Ještě stačil zpozorovat, že Apač někoho zastavil.
Sednout se už nedalo, ale myslet se dá vždycky.
Měla něco říct. To přece není jen tak. O co jí šlo?
Co chtěla?
Slova.
Aby měl rád celý svět.
Copak on někoho přímo nenávidí?
To, co dělá, je zábava, hra. V podstatě má lidi rád, pomáhají mu dělat jeho
roli.
Nikoho dosud nezabil. Oč jí tedy šlo? Anebo to byly jenom tlachy, takové
kočičí?
Čenda už bifloval, skloněný v lavici. Právě něco doškrábal.
„Našlapaný?“ zavíral sešit. „Posypeš to, co?“
Brzda zabral svoji židli: „Horor!“
Taky se hororu dočkali. Holohlavý profesor napřed viděl, že se Brzdova deka
nezkrátila. To zřejmě rozhodlo. A taky snad čekal, že Brzda půjde žadonit.
„Neomluvím!“ pleskla profesorova dlaň o stůl. „Kategoricky ne!“
Připomínal malého kluka, když odmítá spát.
„Neomluvím! Vám ne. Tady už nejste na vaší učňovské škole, kde vám
všechno schválili. Nechali vás postoupit do maturitní třídy, což se nemělo stát,
jak vidím.“
Kdyby věděl. Co kdyby se mu to nějak naznačilo? Chlap tomu přece rozumět
musí. Trochu se snížit a pak jít za věcí.
„Pane profesore, prosím.“
„Nic. Zůstaňte u tabule.
Rána! Profesor zaútočil.
„A když vám povím důvod,“ snažil se Brzda, „pak jistě...“
„Nic!“ profesor se až chvěl, „umíte, nebo ne. Na nic jiného se neptám.“
„Ale měl byste!“ poněkud zvýšil hlas Brzda. „Jako ten, kdo učí lidi!“
Profesor se opřel o stůl.
„Já vám dám,“ zuřil. „Já vám ještě dám!“
„Ale...“

„Žádné ale,“ otíral si starý pán kapesníkem tvář a krk. „To jste si dovolil
naposledy. Já už se postarám.“
Pořád jen to své. Co s ním? Tohohle mít rád? Borůvka toho chce příliš.
--------------------------Její matka si Brzdu prohlížela jako neznámé zvíře, než se rozhodla
odpovědět: „Ještě se nevrátila z nemocnice.“
Takže její věc. Pro něho vlastně bez potíží.
Apač už čekal: „Hele, teď si zažijem.“
Určitě to zase bude nějaký šok, na ně je Apač dělaný. Brzda už s ním něco
zažil. Týden v Tatrách s pětkou v kapse. Pak soud. Apače soudili, Brzdu přizvali
jako svědka, jediného. Jasně, že kamaráda nedal: klidně jsme si tam
konzumovali své pivo a v tom nás ten dědek napadl. A dál? vyzvídali ti za stoly.
Nevím, já měl okno, řekl jim. Takže Apač je dosud volný. Avšak docela jiný.
Nikdy předtím se svými elpíčky a kazetami nekšeftoval. A co znamená jeho
dnešní kšeft? Pokud šlo o zábavu, Brzda ji nikdy neodrážel. Vždycky byl, jak se
říká, ochotný vyhánět vlky z lesů.
Apač s krejčovskými nůžkami vystřihoval otvory do jutových pytlů, spadlé
odstřižky kopal pod stůl.
Draco od kapely Garážový excentrik. Taková rada starších. Máničky
s nadřazenosti lordů. Spasitelé světa, zahnaní do hospod a kvartýrů. Komputery
filozofií a umění, upouštějící mladíčkům zrnka svého jasu jako perly sviním.
Tyhle vznešené a svaté neohromí nic, ale pokud se někomu z mladých podaří
solidní skok, ocení ho: „Seš dobrej!“ A mezi sebou si povědí: „Ten mladý má
smysl pro recesi.“ A třeba o něm napíší článek do podzemního plátku, aby se o
něm dozvěděli také jiní. A to už něco znamená.
„Natáhl jsem je,“ rostl Apač. „Dobré, co?“
„Sám?“
„Jo, můj nápad.“
„Kolik za to?“
„Pro tebe nic,“ nedal se Apač rušit při stříhání. „Já čudly potřebuji, tobě jde
jen o věc.“
„Vždycky mi šlo o věc.“
„Tak vidíš! A jestli zabodujeme, bude se o nás mluvit a psát.“
Oběžník s kresbou okna přes obálku četl Brzda běžně. Tam jsou jiné skoky
než ty, co mají oni dva za sebou.
„Kde to má být?“ okusil Brzda drsnost pytloviny.
„V kulturáku. Dávají módní přehlídku.“
Tedy fór, jako... Pytle natáhnout na sebe jako nějaký model, proniknout na
jeviště a jít se ukázat. To se jen tak nezažije. Všechno tam fotí, blýská se to tam,
dá se to představit. Tento skok mohl vymyslet opravdu jenom Apač.
„Ape, kdy na to půjdeme?“

„Za hodinu.“
--------------------------Takže za hodinu.
Toho času. Za rohem stála budka s telefonem. Večer se bude táhnout.
„Čau, Marto.“
„Brzdo, odkud voláš?“ trochu to připomínalo pláč.
„Z budky. Hele, co večer?“
„Brzdo, nic nevíš?“ vzlykalo to ve sluchátku.
„Co mám vědět?“
„Borůvka.“
„Co je s ní?“
„Spadla pod auto,“ další vzlyk. „Šla z nemocnice. Odvezli ji v černé
dodávce.“
Ale to snad ani...
„Hele, já byl u nich. její máti ještě nic nevěděla.“
„Teď už to ví.“
Marta se rozbrečela, že už nemohla mluvit.
Co říct? Co udělat?
Měla ráda všechny lidi, nejvíce ze všech asi jeho.
Dnes to byla dvojí smrt. Jedna za druhou.
Odvezli ji v černém autě. Brzda už kdysi něco podobného viděl. Dva chlapi,
takoví černí, sebrali zbytky člověka z asfaltu a rovnou s nimi do jakési bedny
s plechovým krytem. Odjeli a zůstalo po nich nějak divně, člověku se při tom
hrotila kůže. Tak nějak to bylo asi i s Borůvkou. A co zatím on? Ve škole
dráždil profesora, válčil o své já. A zrovna se chystá vlézt v pytlovině na módní
přehlídku, šokovat snobské a plastikové držky. Borůvku odtáhli na řezání. Pak ji
spálí. Všichni si zvyknou, že tu už není. Nikomu nebude chybět. Jak pitomé!
V uších mu zalehl ostrý hvizd. Shora.
No jasně, Apač. Jeho akce.
„Co je?“ zařval Apač, i z výšky poznal, že něco přiletělo.
„Dneska na to nemám!“ vykřikl Brzda.
„Seš kréto?“
Ať nadává, třeba.
Co mu vysvětlovat? Má vlastní zájem. Ať stáhne někoho jiného.
Apač byl dole, jen to prásklo. A hned by se rval: „Vole, co je!“
„Zabila se mi holka. Borůvka.“
„Borůvka? Jak to?“
„Je toho moc, víš.“
„A nechceš se odvázat? Pomůže to.“
„Odpal.“
„Neodpálím!“ strčil Apač do Brzdy. „Sám do toho nelezu a čudly potřebuji.“

„Nezájem!“
„A co tamti z Excentriku?“
„Spoj se s nimi a vlezte mi někam.“
„Tos neměl, vole, tos neměl.“
Apač už viděl věc ztracenou. Stáhl se, jen zaryl: „Uvidíš, co ti řeknou.“
Že by se špinil? Že by se jim klaněl až tak?
„Hele, Ape, řekni těm drakům, ať si na nic nehrajou.“
„To víš, řeknu!“ zahrozil Apač.
Dalo se čekat, že to udělá, když se s ním už stalo tolik změn.
--------------------------Mít rád celý svět. Něco na tom bude. Škoda, že utekla. Jak to všechno
myslela?
Hromská noc!
Tlučení se od ničeho k ničemu. Chvílemi jen bušení v hlavě. A teď? Co teď?
Snídaně, odpich na autobus, co kdyby náhodou jel dřív.
Místní linka jela přesně o dvě minuty později, ale zpoždění dohnala.
Profesor už vyčkával: „V osm u ředitele, vy studente!“
Tak v osm u řédi.
Táhlo se to, ale...
Čenda sevřel pěst: „Zdar!“
Copak tohle může dobře dopadnout?
Ředitelna strašila už svými dveřmi. Za svou katedrou se vypínal ředitel, o
kterém Brzda věděl, že není žádný sekerník, ale dokáže své. Nevyhlížel útočně
jako profesor, se svojí zkadeřenou přílbou mohl na věc hledět z lepší polohy.
Avšak jeho klid jen zaváděl, pro začátek.
„Co jste si dovolil, je příliš,“ přesvědčil hned o svém klamném zevnějšku,
„víme, co jste zač. Na studenta se opravdu nehodíte.“
No jasně, deka. Bodejť by jim nevadila.
„Co k tomu řeknete?“ nezůstal profesor stranou.
Co chtěji? Aby člověk jinak myslel, jinak mluvil a něco jiného dělal. Co jim
říct? Ale jo, trochu kvůli ní, trochu kvůli sobě, trochu kvůli těmto.
„Omlouvám se, pane profesore, mám potíže a nezvládám je.“
Slova jako pilník.
Zase odmlka. Složité, jednoduché?
„To jako má být všechno?“ prásklo od ředitelova stolu. „ S tím se máme
spokojit?“
Co všechno vědí?
„Lituji toho, a...“ a dejte mi svátek, chtělo se mu vykřiknout, ale ovládl se.
„A budu se snažit.“
„To nepůjde jen tak,“ zjizvil se profesor.
Dalo se to od něho čekat. Co s ním?

Toho mít rád?
Co Borůvka?
„Můžete mi odpustit?“
Profesor teď připomínal drába: „Dávám návrh na vyloučení ze školy!“
Jako když blb zašlapuje mravence, protože se hemží.
Vydržet? Hlouběji držkou v zemi už člověk rýt nemůže.
„Dělejte se mnou, co uznáte za dobré.“
„To taky,“ přerušil ho ředitel. „To taky uděláme, studente! Abyste věděl,
máte výstrahu!“
„Ale pane,“ viditelně se zklamal profesor, hned se však dal poznat.
„Výstraha! To se týká i vašich vlasů!“
Takže výstraha. Ještě, že tak.
--------------------------Tímhle jezdívala...
Vždycky jedno místo prázdné, i když se tam vedrala parta havířů. Zdá se
nabito. Ale jedno místo. Třeba zrovna to vedle opilce, který obluzuje pivními
fóry. Zastavilo to, dveře se roztáhly, chlap pokynul rykou: „Bando, za mnou!“ A
lidi šli jako na povel. Zastávka, na které vystupovala Borůvka. Dveře se zatahují
jako otvor krematoria.
Táhne se dál.
Zastávka. Pod sloupem sedí Sajda, stařík mezi mladíky. Jeho deka se zvedá
ve větru jako prapor.
„Helou, Brzdo!“
Jasně, Apač prodal, co mohl.
„Máš čas?“
„Zabila se mi holka.“
„Která?“
„Borůvka.“
„Neznám.“
„Ohromně chytrá holka.“
U Sajdy doma už dřepělo pár mániček od Garážových excentriků, elita
nezávislých hochů. Sajda jim hned pošeptal, že Brzdovi se zabila holka. Nějak
se změnili, kdosi odzátkoval rum: „Člověk někdy něco vystřelí a pak už je
pozdě.“
Brzda přijal flašku: „Říkali jsme jí Borůvka.“
„Jó, Borůvka. Pěkné,“ přikyvovali s viditelnou účastí.
Brzda našel místo na koberci. Kolem seděli samí staříci. Máničky, ale staříci.
Rada starších.
Takže Apač opravdu tlačil.
„Sajdo, proč jste mě tu.“

„Jako pozvali?“ usedl Sajda vedle Brzdy. „Chtěli jsme dát řeč, ale nějak se to
uložilo samo.“
„No,“ mávnul dlaní jeden z Excentriků. „Taková věc by prohnula každého.“
Co je právě tohle. Komise? Porota? Dokonce tribunál?
„Hele,“ chlap s nejdelší bradou ukázal na flašku. „Toč to do sebe, potřebuješ
to.“
Jsou laskaví. Chápou, co to je, když někdo takhle ztratí holku. Ale přece, co
znamená ten jejich tribunál!
„Já vím,“ sevřel Brzda flašku. „Apač tlačil, co?“
Sajda ho lehce plácnul do zad: „Teď se to rozblejsklo.“
„A co vlastně?“ postavil Brzda flašku na koberec. „Co se mělo
rozblejsknout? Že jsem nešel do kultru?“
Sajda si plácnul do čela, až to střelilo: „Seš vádo? To byla vlastní akce.
Apačova a tvoje.“
„A sázka?“ střežil Brzda láhev, jako by měla půlkulaté dno.
„Sázka?“ nahnul se k němu nejvlasatější z Excentriků. „Apač chtěl čudly na
své úniky.“
Takže Apač je opravdu narkoš, uniká. Potřebuje prachy na své jedy. Dalo se
poznat, když prodává desky a kazety.
Rum zastudil a pálil.
„Co tu dělám já! O co tu kráčí?“
Jediný Sajda se cítil: „Už nemáme nic.“
„A měli jste?“ podal mu Brzda flašku.
„Měli, ale jenom...“
„Jenom vaše nakrknuté já!“
Pořádně to s nimi hnulo.
„Takže honorace,“ postavil se Brzda. „Děláte nám staříky.“
Zjevně chápali jeho potíže, snažili se přečkat než odejde, skloněni jako nad
kartami.
--------------------------Dvojník v zrcadle zíral smrtelně vážně. Kovový záblesk v ruce. Svistot.
Hlava odlehčená. Deka. Teď už jen spadlé chomáče vlasů. Stočeno ve starých
novinách, vhozeno do kýblu na smetí.
Co je to za svět? Jedni musí odejít, aby je druzí začali brát vážně.
Mít rád.
Tedy i profesora, Sajdu a všechny ostatní staříky.
Přála si, aby měl rád, opravdu rád.
Kolik je takových, kteří by dokázali mít opravdu rádi? V domě, na ulici,
v tomhle městě? Kde jsou, jestli vůbec jsou. Brzda o nikom neví.
A co, že nikdo jiný!
Tak třeba – vlastní akce!

Lámání křížů
Otec už spal, jen tak, bez pyžama, jako by ho pohodil do peřin. Ležel naznak
s ústy dokořán, vycházelo mu z nich rytmické chrčení, chvílemi tak silné a
zaostřené, že připomínalo řezání dřeva. Brzda vkročil do ložnice, dveře
ponechal otevřené, aby ho matka nepřekvapila, kdyby náhodou přišla.
Žralo ho, že nevěděl, kam otec ukrývá své prášky. Brzda toužil po určité
značce. Tyhle tablety už znal. Sám jich kdysi spolykal tolik, že mohl skončit.
Tehdy ještě nevěděl, jak s nimi zacházet, jak je dávkovat a co po svých snech
žádat.
Právě teď je potřebuje, k události, která nastane.
Brzda ví, co chce.
Fialové sny.
A navíc…
Ještě pojištěné setkání se Satanem.
Chce ho vidět, jak ho viděli jiní, nebo snad ještě výrazněji.
K tomu, aby měl jistotu, potřebuje tablety. Aspoň dvě tři. Dobře ví, že otec je
má ukryté. Schoval je, aby syn, který má záznam v rejstříku toxikomanů, léky
nepoužil pro své sny.
Nastražil uši a větřil jako zvíře. Matka dosud nepřišla z nákupů.
Příhodná chvíle! Jen Satan ji mohl přichystat. Pán Satan.
V otcově nočním stolku čpěla zatuchlinou hromada rozpadlých časopisů a
žlutých lejster. Brzda jich prohmatal celý stoh, nikde neštěrkla ani tubička.
V prádelníku se dostával shora od matčiných hadříčků dolů k otcovým hadrům.
Nenašel ani prášek. Kam to jen mohl zašít?
Všude nedohlédl, šmátral tedy rukou jako chapadlem. Nahmatal sešit
v hrubých deskách. Snadno vytušil, o jaký sešit jde: otcova kniha spravedlnosti.
Vytáhl sešit ze skříně. Je to on. Deník dobrých skutků. Bylo mu dvanáct
třináct, když mu otec nařídil dělat dobré skutky a zapisovat si je. Dávno už
neúčtuje činy v zájmu dobra. Žije pro Satana, který je sám nejvyšším zlem. Snad
proto, že člověk je podivnou houpačkou: stlačíš z jedné strany, ona se vyhoupne
přesně na straně opačné.
Ale do prdele, kde jsou tablety?
Pohodil sešit zpět do skříně. Obyčejný toluen brát v tak slavný den se mu
zrovna nechce. Při něm se mu hlásí krize, či krysa, jak své úděsné stavy sám
nazývá. V den setkání se Satanem chce mít fialové sny. A hlavně chce mít
jistotu, že se setká se Satanem, nebo aspoň s některým z jeho ohavných andělů.
Tablety určitě nejsou nikde v ložnici, usoudil po marném slídění. Zatím však
neprohlížel postel. Pokud dosáhl svými prsty, ani pod polštářem žádné prášky
nebyly. Všechno marné.
K vzteku!

Otec stále vyspával se svým rytmickým chrčením. Ležel na zádech, ruce
rozhozené, jen zatlouci hřeby k přibití do dřeva pomyslného kříže. Takhle
nemohoucího kdyby Satan zastihl Boha Otce.
Z předsíně kovově prásklo v zámku. Někdo odemyká dveře!
Matka. Nikdo jiný to být nemůže.
Brzda odpálil do svého pokoje a tam sedl na svou mládeneckou postel a
předstíral, že se nudí jako obvykle.
Skutečně přišla matka. S fialovými sny se musel rozloučit. Zbývá toluen,
neboli téčko. Snad se pán Satan projeví.
---------------------------

Povážlivě se blížila šestá hodina. Škoda, posteskl si Brzda. Je to mizérie, že
zrovna šestého dne šestého měsíce není v šest hodin večer ďábelská tma. Aby se
třemi šestkami naplnilo Satanovo číslo šestsetšedesátšest, půjde do akce šest
kluků. Pět zbývajících jistě už klátí nohama pod hospodským stolem.
V Bzučáku kromě vzduchem protékajících změtí křivočar cigaretového dýmu
vládl typický bzukot. Právě podle něho byla odjakživa hospoda zvána
Bzučákem. Mezi starými alkoholickými držkami seděli, jako rozsetí, kluci
s holkama. Podle odění těchto mladých bylo znát, ke které sortě se kdo řadí. A
hlavně jakou muziku kdo uznává. Brzdu samozřejmě zajímali jeho metalisti.
Jenom někteří měli na svých džínových bundách vyšity křiklavě pestré démony.
Jasně, podle džísek se skuteční satanisti vždycky nepoznají. Dneska nosí džísku
s čertem každý cvok, hlavně kdo má prachy ve své kapse, nebo v kapsách svých
rodičů.
Od jednoho stolu na něho kývl jeden ze starších hochů s dlouhými vlasy a
v ležérních hadrech. Sajda, jeden z takzvaných staříků od hippies. Brzda mávl
v jeho směru, ale jen ze slušnosti, vždyť bez Sajdy by nebylo koncertů, kam
všichni mladí nezávislí chodí. Jinak ho příliš nemusí a je rád, že se před časem
od těchto staříků odpoutal.
Stranou si vylizovala své kalíšky parta depešáků v elegantní černi. Hned u
pultu svítil svým růžovozeleným hřebenem vlasů známý pankáč v kožené vestě
s nabitými hroty. Ostatní tři pankáči od jeho stolu se honosili jen slabšími
ježoury. Brzdu však nepoměrně víc zajímali kluci v exportních hadrech. Odkdy
chodí do bzučáku veksli? Nešlo o skutečné veksláky s valutami. Běžně se tak
říká těm, kteří mají prachy, takže nemusí chlastat pivo a čichat toluen, ale zvou
své kočky na becherovku a jiné slaďáky. Ulízaní prašani! No, v tento slavný den
se v Bzučáku sešla parta! Za nejhlavnější však považuje, že pětka pro akci je
tam na hvízdnutí
O desku okna se loktem opíral sám šéf party, Indián. Na podzim bude
rukovat, něčím za svůj život už prošel. Z metalových feťáků je v Bzučáku kromě
Manuela největším mazákem. Zato malý Zub, sedící proti němu, je úplným

holubem. Zub ještě před měsícem nevěděl, kdo je Satan a co po lidech žádá.
Kdysi platil za nejhodnějšího kluka v okolí Bzučáku. V minulém týdnu se
poštěkal s otcem a pláchl z domu. Do školy chodí, ale domů ne. Malý Zub se na
dnešní akci třese. Satan v něm najde svého chlapa. Další u jejich stolu, zády
k Brzdovi, je fašista Vonpal. Ten přes veškerou školní nalévárnu snad ještě
pořád neví, že Hitler je kaput a Třetí říše padla. Vytáhlý Drobek, který se zrovna
nahnul k Vonpalovi přes stůl, mívá krize jako Brzda, dokonce horší. Brzdovi při
fetování nezapadá jazyk jako jemu. Pátým, kromě šestého Brzdy, je Manuel.
Tento stařík mezi metalisty je známý tím, že maká fyzicky. Obešel víc učilišť a
škol než kdokoliv jiný, nikde se však neudržel. Nechtěli ho. Neposlouchal doma
ani ve škole. Odsoudil se tím k manuální práci. Fetování mu nikdy nedovolilo
moc pracovat, ale přezdívka mu zůstala. Dal si ji sám a nehodlá se jí zbavit.
Manuel dost mluví o svých příbuzných, nenávidí je až na několik málo výjimek.
Celá šestice je připravena k akci. Satan se bude radovat!
Od stolu pod prázdným věšákem vstal vzrostlý chlap a belhal se ke dveřím
s cedulí WC. Tím že vstal, odkryl Brzdovi kluka, kterého právě toho večera
nechtěl ani vidět: Pseudodadanýsa. Jeho vlasy při pohybech hlavy sjížděly
s ramen, na nebesky modrém triku se vyzývavě blyštěl známý kříž. Docela
obyčejný tradiční kříž, ne ten obrácený Petrův kříž, jaký uznávají satanisti.
Obyčejný kříž! Pseuďa zase provokuje. Navíc provokuje ty, kteří zase provokují
druhé. S Kristovým křížem provokuje satanisty. Přestírá přitom, že se nic
neděje. Zvedá si svoji sklenici a ulizuje své pivo s nadčasovým klidem. Brzda
toho křižáka zná dobře. Chodí k němu. Pseuďa vlastní knihovnu jako málokterý
člověk ve městě. Je v ní samá teologie a při schopnostech Pseudi a jeho obzvlášť
milé sestry Vlasty se dozvídá víc věcí o Satanovi, než z textů metalových
skladeb. Pseuďa s Vlastou mu pořád zvěstují Krista, avšak on sám dobře ví, co
chce. Sedící Pseuďa právě nad svou sklenicí zahlédl Brzdu.
„Zdar!“ zavolal a zamával.
„Zmar!“ odpověděl mu po vzoru tvrdých metalistů a svůj pozdrav ještě
přitvrdil čertí hlavou, palcem a malíčkem trčícími ze sevřené pěsti.
Pseuďa se zamračil a pohrdavě máchl rukou. Satanský pozdrav ho naštval.
Brzda se raději věnoval svým. Nehodlal si sednout ke křižákovi, od něhož
mohl čekat jen výpady na Satana. V takový slavný den si jeho pán tím spíš
nezaslouží ponižování. Od Pseudi nic jiného čekat nemůže. Naposledy v jeho
bytě otevřela Vlasta knihu a četla úvahy kteréhosi ze svatých. Že prý Satan není
zlý, ale ztratil se sám sobě a nemůže se najít. Co všechno ti dva kolem něho
nažvanili! Jako by jim záleželo na tom, aby Satana co nejvíc ponížili. Důležité
je, že Satan skutečně existuje. Někteří satanisti v něho věří jenom při fetování,
nebo když se nalijí chlastem. Jinak nevěří v nic. On rozhodně nehodlá něčemu
věřit jen podle množství chemie v nadledvinkách.
První z party zahlédl Brzdu Drobek, dal to najevo zvednutou rukou s čertí
hlavou.

„Zmar!“ považoval za povinnost opětovat pozdrav a obrátil se na šéfa
Indiána: „Jaký máme čas?“
„Akorát na smrt,“ ušklíbl se Indián a rozhodně zadusil oharek cigarety
v přeplněném popelníku.
„Kdy na to půjdeme?“ usedl Brzda na židli poblíž, ke stolu se starými opilci.
„Až bude černo!“ významně zasyčel Indián.
Vydržet do tmy a pak se to stane!
Do hospody vešel kluk v černém depešáckém ohozu, hotový elegán. Brzda
ho poznal okamžitě: Kerkáč! Tetovaný zrádce. Z metalistů ho v Bzučáku nikdo
nepozdraví. Kerkáč kdysi společně s Brzdou velebil jednu metalovou kapelu.
Chodil jako správný metalista a feťák, deku až na ramena, hadry správně
ošuntělé. Dnes frajeří, kupuje si drahé cigarety na kusy a hraje džeka. Ulízaný
novoromantik! Asi věděl, proč se převeksloval. Vždyť on taky ví svoje. Právě
s Kerkáčem byl úředně registrován jako feťák, někde u doktorů má ještě kartu.
Oba je totiž vymákl průvodčí, když v uzavřeném kupé spolu foukali toluen.
Těch potíží, které následovaly! Pořád je tahali na psychiatrii a vlévali jim do
závitů pořád jen totéž. Nechej toho, najdi si holku! Nechej toho, najdi si holku!
Nechej toho, najdi si holku! Brzda fetuje dál, tetovaný Kerkáč však poslechl,
fetování nechal a skládá jednu holku za druhou.
Kerkáč vlastně do Bzučáku jenom nahlédl. Na něho mrkl jedním okem, hned
se však otočil jako na ložisku a vypadl ven do mírně se smrákajícího ovzduší.
Kdyby Kerkáč u fetování nebo aspoň u metalistů zůstal, teď večer by šel na
satanskou akci, třeba místo malého Zuba. Všech sedm na tah jít nemůže.
Sedmička je číslem Satanu nevlídným, až nepřátelským.
Brzda předpokládal, že v Bzučáku zastihne Darňu. Znají se dobře sotva
týden. Vyhovují si. Sblížili se za tmy v parku. Holky si něco vypily a samy si
vybíraly kluky, pro co chtěly. Darňa šla přímo po něm. Poddávala se mu ve
všem a dokonale, jako by v životě nic jiného nedělala. Škoda, že ji neuvidím
před akcí, posteskl si. Snad by mohla aspoň přihlížet.
„Neviděli jste Darňu?“ naklonil se k Indiánovu stolu, „mohla by jít s námi.“
Indián máchl pohrdavě rukou: „Dělala by nám sedmičku!“
„Někdy příště,“ zavrkal malý Zub, „vezmeme ji s sebou.“
Vysoký Drobek se přihrbil: „Baby nejsou na všechno.“
O Darni se ví, že je lepší feťačkou, než kterýkoliv z bzučáckých metalistů.
Prožitky, které vykládá, nemá z party nikdo jiný. Teď se ještě k tomu stala
Brzdovou holkou. Upevnila si tím pozici. Rozhodně má v partě pevnější místo,
než mladý Zub, i když ji do akce nevzali.
Za oknem už tma nabírala sytější zbarvení. Akce se blížila. Připomněl si pár
satanských obrázků, které drží uchovány v šuplíku, jako katolíci svaté obrázky.
Temný hřbitov s chlapem, stojícím napůl v hrobě, ruka natažená s lebkou
v dlani. Druhý zase: na umrlčím katafalku ďáblův kněz souloží se svíjející se
pannou, shora je přitom sledují grimasy všelijakých čertů a démonů. A co říct na
obrázek zpěváka s mikrofonem ze zkřížených kostí, docela určitě lidských?

Podobných obrázků obíhá mezi metalisty tolik, že by je člověk nespočítal.
Z každého vychází něco přitažlivě ďábelského.
„Jdeme na věc!“ konečně rozhodl Indián.
Nečekal, až kluci dopijí svá piva, a vstal od stolu.
„Jenom Satan!“ pronesl odhodlaně a vyšel ven.
Brzda vzepřel krígl, chvatně ho obrátil, až mu chladné pivo olízlo nos i bradu
a chrstlo i na jeho džínovou bundu. Zůstanou fleky, uvědomil si trochu zděšeně.
Avšak co, mám jiné starosti. Pivo už předtím zaplatil, šel tedy za Indiánem.
Šéf Indián vedl partu na hřbitov. Čím blíž přicházeli k území mrtvých, tím
méně potkávali živých lidí, psů a koček. Park mlčení se docela výrazně rýsoval
oproti nebi ovály stromových korun, hroty křížů a hranami náhrobků.
Vrata zůstala otevřená po denních návštěvách a samozřejmě nikdo nehlídal.
Indián šel hlavní uličkou, vedoucí středem hřbitova. Brzdovi to začalo někde
uvnitř vibrovat a tlouci, jako by vyplašil zvíře v těsné kleci. Ostatní kluci si to
prožívali každý po svém.
Za Indiánem vykročil Zub. Mladý dělá pokroky, řekl si Brzda a následoval
ho. Za ním šel Vonpal. Indián počkal, až ho kluci obstoupí, a zasyčel:
„Berte svíčky!“
Kluci se rozešli, každý za svým křížem. Šel kousek za Indiánem, pak ale
zahnul mezi hroby o jednu uličku blíž. Ku podivu neměl žádný strach. Byl
klidný, opustil ho i pocit všeho zlého. Prožíval jen snahu naplnit svůj úmysl.
Musí vykonat přesně to, nač se v myšlenkách připravoval tak dlouho. Musí
zlomit kříž. Aspoň jeden. Stačí. Jen aby ho našel. Míjel zatím jenom kamenné
náhrobky s masívními kříži. S kamenem se prát nechce. Potřebuje dřevo, hmotu,
která byla kdysi živá, než ji seřízli a vnutili jí svůj tvar. Potřebuji dřevěný kříž,
opakoval si, dokud nenašel, co hledal. Ten příhodný kousek čněl nad skromným
hrobečkem. Ani si nepřečetl, komu patřil. Nijak ho to nezajímalo a taky nesměl
škrtnout sirkou. On chtěl jenom naložit s křížem tak, jak se rozhodl. Zkusil
napřed, zda svislá žerď vězí v hlíně dost bytelně. Hlína držela jako beton.
Docela vyhovovalo, že kříž byl skoro hladký, jenom taková dvě řezem zdobená
prkna, napříč spojená, jedno delší, druhé kratší. Uchopil kříž za kratší prkno.
Chvíli vyčkával a zatáhl, jak nejprudčeji dokázal. Dřevo dlouze zapraštělo, než
se poddalo síle. Praskot zněl jako nářek.
Odlomený kříž zvedl nad hlavu, okázale jako podle rituálu.
Satan vítězí, jeho andělé s ním! Já taky.
Kříž obrátil horním hrotem dolů a s rozmachem ho prudce zabodl do hlíny.
Ještě přišlápl příčnou žerď, jako se šlape rýč, aby pronikal hlouběji.
Nedaleko zapraštělo další dřevo.
Satan vítězí!
Na temné kamenné desce vedlejšího náhrobku svítila povalená svíčka jako
žlutá neónka. Sebral ji. Mrazila, jako by ji vyhrabal odněkud ze sněhu.
O kus dál zapraštěl kříž. To Syn láme Otcovy mříže! Přesně jako v jednom
textu.

Přelomilo se další dřevo. Cesta ke svobodě a zmaru se uvolňuje.
Ve tmě zařinčelo rozbité sklo. Znovu to třesklo a řinčelo.
„Volové!“ křikl Indián. „Ať nás nevymáknou Bengo!“
Bengo, fízlové, poldíci – ti mají docela jiné trable, než hlídat mrtvé. Ale
Indián má pravdu. Proč riskovat? Sklo je slyšet až příliš.
Indián dal povel k ústupu. Kluci sebrali svíčky, ukryli je pod bundy a hnali se
za šéfem. Ten odvedl svou partu do parku. Měl už vyhlédnuté místo u kašny. Do
štěrku vyryl opačnou hvězdu. Na každý okraj cípu postavil jednoho kluka
s hořící svíčkou. Sám si stoupl doprostřed. On měl už přísahu dávno za sebou,
teď směl přísahy přijímat sám.
Chvíle, na kterou kluci čekali, se přiblížila. Kdyby tento den propásli,
uplynul by celý rok, než by se jim naskytla další možnost.
Právo první přísahy měl Brzda. Formulku znal dávno předtím.
Sevřel mrazivou svíčku v obou rukách, blikotavý plamínek prudce uhýbal
větru. Nesmí zhasnout! Přísaha by nebyla úplná.
„Při symbolu Stvořitele přísahám…“ stačil zašeptat, než svíčka ztemněla.
„Jeď dál!“ pokynul Indián. „No tak!“
„…že od této chvíle,“ zhasnutá svíčka ho mrzela, „budu plně věřícím našeho
pána Satana a nikoho jiného!“
Pitomá svíčka! Škoda. Satan však určitě odpustí. Hlavně, že jsem jeho,
ujišťoval se, zatímco kluci šeptali své formulky jeden za druhým. Svíčky jim
nezhasly, plamínky si chránili dlaněmi.
Po přísaze mělo dojít k setkání s pánem Satanem. Škoda fialových snů!
Snad každý počítal s tím, že se přiživí. Zřejmě nikdo neměl prachy. Museli se
podělit o to, co kdo přinesl. Moc toho zrovna není, říkal si, když prohlédl, co
kdo ukázal. Tři skleničky od dětské výživy s toluenem, pár tub korunového
lepidla na gumu. Na tak slavný den hotová mizérie! Kdyby raději místo
nasávání piva v Bzučáku sháněli toluen.
Při skromnosti a správném rozdělení mohl každý dostat jednu dávku na
odpoutání. Namočil si kapesník ze Zubovy skleničky a připlácl si ho na nos.
Zalehl do trávy, na záda. Temná obloha blikala svými světýlky, připomínalo to
plamínky na nočním hřbitově o svátku mrtvých.
Nějakou dobu čekal, snad pět minut. Zprvu slyšel jenom nezřetelný šum,
potom hučení. Zesílilo to, až mu cukalo celým skalpem. Zatím nic neviděl.
Zvolna se mu začínalo modrat před očima, nějak divně do světla. Uprostřed
modři to zablyštělo jako nějaký lesklý kov. Vždyť to také byl kov. Vytvarovaný
do kříže. Kříž! Normální kříž! Blyštěl se mocněji než předtím a začal růst.
Zároveň sílilo i hučení, přimísil se i protivný pískot. Hotový děs!
V ústech měl hrozně sladko a plno slin. Kapesník už stačil oschnout.
---------------------------

Kluci ještě leželi v trávě jako pohozené mrtvoly, kapesníky a odervané kapsy
z riflí na tvářích. Satan jim určitě dal sny, když jsou dosud v limbu. Ze šesti se to
jednomu nepodařilo. Přece úspěch.
Jenomže v trávě leží jenom čtyři, uvědomil si Brzda. Kdo schází? Manuel!
Nebude moc daleko. Asi šel umřít někam do křoví.
Zůstat a čekat, s čím se kdo probere. Proč? Budou se trumfovat jako při
kartách, kdo měl nejlepší sny, komu se ukázal Satan a komu nejvíc dopřál.
U toho zrovna být nemusím!
Nechal kluky v trávě prožívat si zbytek snů a sklesle se šoural z nešťastného
místa.
Napadlo ho, že se podívá za Darňou. Je sice dost pozdě, ona snad ještě spát
nebude.
Darnin panelák nebyl zamčený, výtahem se nechal vytáhnout do
nejhornějšího patra. Otevřela Darnina matka, ustaraná jako obvykle a vrásčitá
jako zkroucený hadr.
„Počkej, zavolám ji,“ skoro zívala, jako by se odpoutávala stejně jako její
dcera.
Darňa se ukázala ve froté županu, který ani neměla přepásaný, ale
přidržovala si ho rukou. Vyhlížela stejně utahaná jako její matka.
„Čau Brzďo!“ únava ji zjevně opustila, „co po mně chceš?“
„Potřebuji tě,“ chytil ji za ruku, která přidržovala župan, látka zvolna sjížděla
a ukázala pruh bílé kůže s temným ochlupením, „pojďme někam.“
„Šílíš?“ usmála se, „máti mě nepustí,“ vymanila si ruku a přitáhla župan, „ale
ty pojď dovnitř.“
Neznali se moc dlouho, ale byla mu právě tou nejbližší duší. Prožíval pocit,
že má na světě jenom ji. Přitom těch holek, které poznal. Jedné byl dokonce na
pohřbu. Darňa se jí vůbec nepodobá. Na všechno jde se správným nadhledem.
Odvedla ho na balkón.
„Posaď se u nás!“ ukázala na čtverec koberce a zmizela v pokoji.
Balkón udivoval svým prostorem. Jako by tenhle byt Darniny matky měl
jeden pokoj navíc. Samotná velikost balkónu byla ještě víc zvýrazněna
nedostatkem jakýchkoliv předmětů, kromě prostřeného koberce a docela malé
skříňky, jakéhosi nočního stolku. Skříňka měla uzamykací zámek. Zkusil
otevřít, jen tak, ze zvědavosti. Dvířka držela pevně, jako zatlučená hřeby.
Zacloumal držákem dveří, než si uvědomil, co vlastně dělá. Je pitomé se
někomu takhle dobývat do nábytku. Zastyděl se a sedl si na koberec. Odtud měl
výhled jenom na nebe, přesně to samé nebe, plné světýlek, které viděl v parku,
když si dával kapesník s dávkou na odpoutání. Nebe jako hřbitov plný
blikajících bodů, nebo podsvětní louka s umrlčími květy. Člověka až napadá,
bez divného zamrazení to nejde, že je čas na to, aby někdo zemřel. Je čas na
smrt, jak se zpívá.
Temné dveře balkónu se otevřely, proklouzla Darňa ve svém županu.
Přisedla k němu na koberec a přilnula k němu jako přísavka. Nijak se mu

nemusela vnucovat. Celou dobu měl strach, že je při tom zastihne její matka,
Darňa však byla klidná, jako by si předtím vbodla žihadlo. Ona totiž kromě
čichání toluenu také včelaří.
Jenomže ona si včelku dala až pak. Odemkla skříňku, která ho předtím tak
zajímala, vytáhla odtud své nádobíčko, omotané v hadříku. Věděl, k čemu to
všechno používá.
„Vatu nemáš?“ zašeptala, zatímco si z hadru odkrývala injekční stříkačku
s talířem, lžičkou a skleničkami.
„Zásadně kouřím bez filtru,“ omlouval se.
„Jako feťák a alkoholik,“ podpíchla, „abys nemusel moc tahat, co?“
Pravda, feťáci a konzumenti levného chlastu, od čuča po stěnolez, neradi sají
přes filtr. Darňa však právě filtr potřebuje.
„Mám svoji značku,“ vytáhl z kapsy zmuchlanou krabičku startek, „když
kouřím trávu, vatu k ní taky nedávají.“
Marihuanu si přece pěstuje každý sám, venku, na divoko, nebo i doma. A
taky si ji sám balí, jenomže bez filtru.
„Tak sorry,“ věnovala se nádobíčku, „ale trochu vody do skleničky bys mohl
přitáhnout, určitě ji uneseš, a cígu s filtrem od matiny bys taky mohl vyžebrat.“
„Tak jo.“
Darnina matka sledovala tmavý obraz televize, seděla na pohovce, připadalo
to, že celá slábne a dodělává, zrovna jako její televize.
V pokoji bylo víc dýmu, než někdy v Bzučáku.
„Promiňte,“ vstoupil do pokoje, „můžete mi nabídnout cigaretu?“
Trhlo to s ní. Hned se ubezpečila, jestli ji oděv někde neodkrývá. Podala mu
krabičku. Vybral cigaretu.
„Děkuji,“ řekl.
Něco unaveně zívla, snad: „Prosím.“
Nabral ještě vodu do skleničky a šel na balkón.
Darňa shrábla cigaretu se skleničkou vody: „Zůstane mi to, nikdy z toho
nevyjdu, jako třeba tvůj kámoš Kerkáč.“
Že je tak naměkko, že právě ona, že právě teď.
Darňa se sjížděla dávno předtím, než se napíchla na Indiánovu partu. Měla ze
sjíždění větší užitek než ostatní z party, protože jela sólově. Ale i tihle sólaři
s tím někdy končí, pokud nepřejdou na tvrdé vary, nemluvě o čistých
dovážených narkotikách.
„Hele, Darni,“ odvedl řeč jinam, „ty se nebojíš mít nádobí na balkóně?“
Ona se na tomhle balkóně nebojí ani souložit.
„Máti tu nechodí,“ pronesla jen ledabyle, natahovala si přitom vodu do
stříkačky.
„Jak to, nechodí!“
„Nikdy sem nevkročila.“
Že by její máti nikdy nevešla na svůj balkón?
„To ti mám jako věřit?“

Opatrně položila stříkačku s vodou na prostřený hadr: „Asi nějaká porucha,
strach, že se to s ní utrhne, tak se raději ani nedívá tím oknem.“
„Nač ten balkón má?“
„Balkón je můj, vybalila z papírku prášek, „víš na co.“
Zajel dlaní pod okraj jejího županu. Vůbec ji v tom smyslu zrovna nezajímal.
Uvědomil si, že Darňa má tak trochu fialové ruce, jako namrzlé. Ona zřejmě
opravdu jede ve velkém.
„Co máš za koláč?“ ukázal na bílou drť v papírku.
„Nevím, jak tomu koláči nadávají, ale to je mi buřt. Hlavně že je to pořádné
máslo.“
Opravdu má něco tvrdšího. Není divu, že vykládá nejlepší sny z celé party.
Darňa by dnes určitě viděla Satana.
„Hele,“ zašeptala, zatímco se věnovala nádobíčku s bílým roztokem, „vím, že
foukáš lakař,“ ukázala na skříňku, „tamhle máš celý barel, ale napřed mi vpálíš
žihadlo.“
Roztok se stříkačkou nakonec zůstal čistý a bílý jako mléko.
Položila se na koberec, vytáhla župan až na břicho a přiložila si prst na
vnitřní kraj stehna ještě do ochlupení. Odstříkl trochu jedu, aby jí do žil nepustil
vzduch. Neměl se včelařením zkušenosti. Vbodl přesně, jak si přála. Syčela
přitom jako zmije. Schoulila se na bok do klubíčka a čekala, až to na ni přijde.
Napadlo ho, že má přece jenom ještě šanci dostat od Satana dobrý sen. Ve
skříňce našel červenobílý barel, sice jen litrový, zatřepáním však poznal, že ho
tam je dost, i když fóliová zátka byla už nabodnuta, a to nejednou.
Satane, přej mi! zvedl barel a chystal se třepat. Takhle ne, rozhodl se. Nic
bych z toho neměl.
Svlékl Darni župan, neměla pod ním vůbec nic, zimu ale určitě necítila.
Zůstala svinutá v klubíčku jako nějaký plaz.
Natřepal z barelu na kapesník, až ho mohl ždímat. Dával pozor, aby mu
neodkáplo, přikryl si hlavu županem a sjížděl se foukáním.
Vůně rozptýleného téčka příjemně zaplňovala nozdry a pronikala dál. Až na
sladkou chuť v ústech a množství slin, které musel vyplivovat, se cítil příjemně.
Trochu se přidalo brnění v hlavě, zatím to ale bylo v normě. Pane Satane!
zaprosil v sobě, dej mi sen. Někde v temnu se něco blýsklo: kov, stříbrný kov,
zase ten úděsný tvar! Neznámá síla mu škubala vrchem hlavy, jako by mu někdo
strhával skalp.
„Do prdele práce!“ serval s hlavy Darnin župan.
Kde jsou ty pravé sny!
Darňa už seděla, opřená o stěnu pod temným oknem, a usmívala se. Je úplně
mimo, poznal na ní. Ještě víc ho to vzteklo.
---------------------------

Zřejmě z něho pořádně čpěl aceton, přestože toho večera až tak moc
nečichal. Otec to ucítil, sotva otevřel dveře.
„Sviňáku!“ křikl na syna. „Pořád v tom jedeš?“
Určitou dobu si dal od čichání pokoj, proto snad otec považoval věc za
vyřízenou.
Zul sandály a vstoupil.
„Skončíš v blbárně! Nebo v kriminále!“ rozpaloval se otec. „Slyšíš?“
„Jo, slyším,“ dal najevo, že není hluchý. O svém otci měl své mínění. Hlavně
od chvíle, kdy se potkal s jedním starším klukem, který znal otce přímo z práce.
„Tvůj fotr,“ chrlil kluk plný zloby, „bral měsíčně nejmíň šest sedm talířů a já
když chtěl ze sedmnácti stovek přidat jenom třista na mizerné dva talíře, řekl mi,
že jemu nikdo nepřidá a má přitom auto, chalupu a potřebuje stavět bazén a to
vyžaduje prachů!“ Dozvěděl se ještě další věci, a jak svého otce znal, ani
nezapochyboval, že to všechno je čistá pravda. Stačilo si všímat, jak zachází
s matkou a jak rovné jednání vymáhá po synovi, ačkoliv sám je křivý jako
zatáčka a Satan je podle něho symbolem světla. Pokud mu zdraví sloužilo,
pobýval doma jenom náhodou. Jezdíval na chalupu, matku tam nikdy nebral.
Vždycky míval jinou společnost, dalo se jen hádat jakou. V práci to míval těžké.
Kolikrát nespal ze strachu, že mu jde po krku někdo ze šéfů nebo podřízených.
Nejraději proto všechny předcházel a likvidoval při sebemenším náznaku
odporu. Ze svých nerváků měl pak takové problémy, že ho poslali předčasně do
důchodu.
Už sahal po vypínači stolní lampy, aby ztemnil svůj pokoj, když dovnitř
nahlédl otec: „Jsem zvědavý, jak ráno vstaneš do školy.“
„Mám přece budík,“ nechal ruku na vypínači, „ale mamka taky vstává, ne?“
„Vůbec ses neučil,“ varovně pronesl otec, „nerad bych zas viděl, že tě
vyhazují ze školy!“
„Nevyhodí, buď klidný.“
„Jsem zvědavý,“ zmáčkl otec kliku dveří, „jinak…“
Vyhrožuje. A znervózňuje. Kdo ho zná aspoň trochu, pomyslel si, nemůže od
něho přijmout žádnou připomínku jen tak. V práci z něho tenkrát museli mít
radost!
Ráno v autobusu určitě nikdo nepoznal, že večer čichal toluen. Zato on sám
poznal jednoho téčkaře po čichu. Táhl z něho smrad acetonu, přeražený cibulí a
česnekem. Toho kluka znal ještě z internátu, několikrát ho viděl pařit
v Bzučáku. Takový neutrál, který sám nevěděl, ke komu patří. Podle hader ani
podle vlasů ho nešlo nikam vřadit. Zato je zřejmě věrným téčkařem. I po městě
chodí s kapesníkem na nose, jako by si ho kryl před infekcí. Tihle si tahají
toluen ve skleničkách od dětské výživy, je to vhodný formát balení, dá se s tím
všude zajít. Akorát z mokrého kapesníku mají na hubách plno ekzémů a
prašiviny.
Hodinu ekonomiky začínala profesorka, zvaná Genocida, zkráceně Geňa.
K němu byla docela milosrdná, vůbec ho netasila, nechala mu klid. Mohl si tak

utřídit myšlenky ze včerejška. Měla ve zvyku se procházet mezi lavicemi a
slídivým zrakem těkat z jednoho na druhého, takže nikdo si bez rizika nemohl
dělat, co by chtěl. Dopoledne však prožil bez potíží, tedy co se týkalo školy.
Svůj vlastní problém pořád nosil v sobě. Šíleně ho ubíjely vzpomínky na vlastní
krizi, na vidiny z posledního večera, když bral téčko. Obával se, že Satan ho
nepřijal. Jemu přece nedal žádný sen. Symbol, který se mu ukazoval, nemůže
mít se Satanem nic společného. Ve věci je něco jiného, sužoval se. Za tím není
pán Satan, ale odpůrce.
Ještě v autobusu potkal vytáhlého Drobka. Kamarád z party, zvadle visící na
držadle, ho napřed vůbec neviděl, ačkoliv zíral v jeho směru.
„Kam čumíš!“ strčil do něho.
Drobkem to škublo, jako by jím projel elektrický šok.
„Vole,“ podivně zaštkal dlouhán, „víš, co se navalilo?“
„Kdy?“
„Včera v parku.“
„Nevím, já zmizel.“
Drobek se naklonil až k jeho uchu: „Manuel má po tom.“
„Po čem?“ nechápal.
„Udusil se,“ řekl Drobek docela hlasitě a ztišil, „měl v parku zašitý barel
téčka, ztratil se, aby nemusel nikomu dát ani kapku, pak o něho Vonpal zakopl,
když se šel vyblít.“
Manuel!
Proto chyběl mezi ležícími.
„Hele, Drobe, jak to, že se udusil?“
„Sáček!“ zasyčel Drobek.
Sáček… To udělá jenom idiot, nebo sebevrah.
Manuela vzal čert!
--------------------------Hezkých pár hodin trčel ve svém pokoji. Sotva mrštil tašku s učením do
mezery mezi skříní a knihovničkou, hodil se na lůžko a ležel jako mrtvola.
Kdosi několikrát nahlédl, ale on ani neuznal za vhodné se pohnout, aby viděl.
Nechtěl se hýbat. Manuel se taky nehýbe. Drží ho někde v lednici, má úplně
všechno za sebou. Satan s ním!
Jednou zaslechl otcovo: „Kdyby ses raději učil!“ Předstíral, že neslyší a
nepohnul se. Hrál si na mrtvého a ti, co nežijí, se přece nehýbou.
Co je smrt?
Zpívá se o dvojí smrti. Podruhé zastihne Satanovy věrné v ohnivém jezeře.
Budou v něm spáleni společně se svým Pánem. Půjde o konečný zmar,
nekompromisní a definitivní. Může se tím člověk těšit? Tak nějak se to učí
křižáci, něco o tom říkají i texty metalových kapel.

Ale co smrt skutečně znamená, třeba pro takového kluka, jakým je Manuel?
Ví se to přesně, nebo se jen domnívá?
Chvíli se pokoušel žít jako mrtvý. Tajil dech, představoval si, že nemá
žádnou hmotu, že nemá prsty u nohou, pak zase nohy až po kolena, odmýšlel si
ruce i všechno ostatní. Několikrát měl štěstí, nemyslel vůbec na nic, vůbec nic
neviděl, neslyšel, necítil, neuvědomoval si čas. Takhle mrtvým se mu nedařilo
setrvávat moc dlouho. Šlo jen o krátké okamžiky. A co srovnání s věčností?
Věčné a proti tomu pomíjející.
Kdo mi to vysvětlí?
Snad jedině Pseudodadanýsos, křižák Pseuďa.
Posbíral se a šel za Pseuďou. Včera o tomto čase, připomínal si cestou, seděl
Manuel v Bzučáku a lízal pivo za své odmakané pesos. Teď ho někde vychlazují
nahého, přikrytého nějakým hadrem, s fialovou držkou a s cedulí, uvázanou na
palci pravé nohy.
Vidina trčícího palce se jmenovkou Manuela, občanským jménem Jiřího
Kamuse, ho provázela až k zamýšleným dveřím.
Otevřel sám Pseuďa. Zřejmě čekal někoho jiného, usoudil Brzda podle jeho
neskrývaného úžasu. Pseuďa neměl na sobě ani kříž, se kterým chodívá
provokovat satanisty do Bzučáku a kdoví kam ještě, neměl ani své nebeské
triko. Stál ve dveřích v docela normální košili, jaká se nosí k obleku. Ve svých
kalhotách mohl jít klidně do divadla, nebo do baru lepší třídy. Takhle ho
v Bzučáku nikdo nikdy neviděl.
„Tebe jsem nečekal,“ vyšlo z Pseudi, „ale jsem rád, že jsi přišel zrovna ty.“
Nahlédla Vlasta. Normální jako vždy. V běžném holčičím. Rozesmála se
s netajenou radostí: „Buď vítán, bratře!“
Bratře?
Odkdy křižáci zvou satanistu bratrem?
„Nestůj venku,“ vtáhl ho Pseuďa dovnitř. „Čekali jsme kohokoliv jiného,
tebe však ne, ale třeba to tak má být.“
Pseuďův obývák se změnil ve shromaždiště. Těch lidí, co tam sedělo kolem
stolku! Uprostřed obýváku čněl podélný stolek, prostřený bíle, s odpitou lahví
červeného vína, stříbrným kalichem a talířkem na úlomky oplatků. V kalichu
ještě vězela krůpěj rudé tekutiny, připomínající kapku krve.
„Přišel k nám host,“ ukázal Pseuďa na Brzdu. „Je zároveň hostem našeho
Pána.“
Mám jiného pána, vzpříčilo se v něm něco. O toho vašeho nestojím. Avšak
neměl zájem nic vyhlašovat. Jenom si prohlížel sedící lidi. Vždycky míval
dojem, že k Bohu se modlí jenom existence všelijak bičované životem a hlavně
ti, které osud vyřadil z šancí nějak si užít. Pseuďu s Vlastou považoval za
výjimky. Teď však vidí, že střílel mimo. Tihle nevyhlížejí na žádná ořezávátka,
se kterými život zatočil. Jen mu vadil jejich měšťácký ohoz, sem tam rifle, ale
jinak samá konfekce. Jako lidé vyhlíželi docela normálně. S troškou úprav by
někteří hoši mohli splynout s běžnými hosty Bzučáku.

Nepočítal s tím, že vpadne přímo do křižáckého shromáždění. A vůbec
nečekal, že by ho Pseuďa zval na další průběh té jejich akce.
„Dva bratři dnes uzavírají smlouvu s Pánem,“ postavil se před Brzdu
s mimořádně přívětivým úsměvem, „pojedeš s námi?“
Smlouvu? děsil se Brzda. Jistě ne s pánem Satanem.
„Já k vám nepatřím.“
„Kdybys byl hotový přijmout Ježíše, mohl bys do vody s oběma bratry.
Nemysli si, že nepotřebuješ do vody. Všichni jsme zahnojení, než do ní
vlezem.“
Do vody. Do jaké vody?
„Chápu,“ zlehčil jeho napětí Pseuďa, „nejsi připravený.“
„To nejsem,“ oddychl si. On přece uzavřel smlouvu se Satanem, je tomu pár
hodin: opačná hvězda, svíčky, přísaha, potom téčko a Pseuďův kříž, vystouplý
z nebeské modři.
„Naše pozvání snad neodmítneš,“ zaprosil Pseuďa, „ručím za tebe, že
bonzovat špenátům nechodíš.“
Já a štěrkat fízlům? Urážel se Brzda a měl zájem se od této společnosti
odpoutat: co má společného s křižáky? On satanista! Ať se jdou bodnout.
Nepočítal však s Vlastiným zásahem. Zavěsila se na jeho rámě, jako by ho
chtěla mít celý večer jenom pro sebe. Hezky voněla a byla tak podivně čistá po
všech stránkách a vycházela z ní tak silná jistota, že jí neodolal, povolil a nechal
se vést jako kůň za uzdu.
„Mám tě ráda, bratře,“ zašeptala mu úplně zblízka do ucha. Ona mu taky
nebyla protivná, takže si to snadno srovnal, když si odmyslel omezující oslovení
„bratře“. Jestli je tenhle svět zbudovaný úplně normálně, došlo mu, pak tahleta
holka chce přesně to, co on, a to ostatní je polívka, kterou jenom někdo navařil.
Žádných náznaků se od ní už nedočkal. Dál v tom nešla, on ztrácel odvahu.
Vlasta ho stáhla se schodů a přivedla k embéčku s nátěrem, od jehož lesku se
odráželo světlo výkladních skříní, oken a lamp.
„Lez!“ pobídla ho a hned k němu přisedla a přilnula celou délkou nohy a
ruky, když se ještě musela přitlačit, aby k nim na zadní sedadla vešla trochu širší
holka. Nic v jejích dotecích nebylo, její myšlenky se vznášely kdo ví kde.
Vyjelo pět vozů, v žádném nezůstalo volné místo, jak si stačil všimnout.
„Mám radost,“ ucítil Vlastin voňavý dech a stopoval odrazy ubíhajících
světýlek v jejích průzračných duhovkách.
Vozy vyjely z města a sjížděly sráznou cestou do údolí k řece. Hned za
mostem zahnul první vůz mimo asfaltovou cestu, v závěsu za ním jelo embéčko
s Brzdou a Vlastou. Pěšina zřejmě nebyla určena pro auta, pro večerní a noční
jízdy už vůbec ne.
Jelo se zvolna a opatrně. Náhle první vůz zastavil a po něm i ostatní.
„Dál jen po svých,“ pronesl řidič.
„Přebrodíme řeku!“ nechal se slyšet Pseuďa, ve tmě ho nebylo nevidět.

„Uděláme to pod svahem, jako minule,“ ozval se jakýsi velitelský hlas, jehož
majitele Brzda neznal.
Co udělají? zvažoval.
U vody zdaleka nebyla taková tma. Vcelku příjemný pohled skýtaly bosé
holky se zvednutými sukněmi, které špičkami nohou zkoušely vodu, než se
odhodlaly do ní smočit až po kolena.
Voda mu připomněla mrtvého Manuela. Otřásl se. Ještě hůř pociťoval tvrdost
kamenů, dokonce i těch hladkých, oblých. Všichni se shlukli na štěrkovém
nánosu v zátočině řeky, naproti příkrému svahu, který se docela zřetelně
vykresloval oproti fialové obloze tmavšími hroty stromových vršků. Světélka,
prodírající se tmou, připomínala papírovou clonu stolní lampy, propíchanou
špendlíky.
„Bratři, do vody!“ pronesl velitelský hlas.
Svlékly se čtyři klukovské postavy, ty pak setrvaly nějakou dobu v pokleku
se sepjatýma rukama, pak se zvedly, a jak se vzdalovaly od břehu, zmenšovaly
se a ubývalo jich odspodu. Kluci a holky na štěrku šeptali samé děkování za
jakousi milost. Modlí se, poznal Brzda. Satanovi odpůrci. Co mezi nimi hledám?
Pravdu o smrti? Proč.
Jedna postava ve vodě zůstala stranou, z trojice pak ti dva krajní uchopili
prostředního a s hlasitou otázkou: „Přijímáš Ježíše Krista za svého Pána?“ si
vynutili odpověď prostředního: „Přijímám!“ než ho pak celého vtlačili do vody.
Křest, svitlo mu. Křest, smlouva. Žádná přísaha se svíčkami, kradenými
duchům. Křest, jak o něm kdysi mluvil Pseuďa. Jenomže on si myslel, že tihle
křtí jenom nemluvňata. Jak to povídal Pseuďa? Člověk zemře, aby se mohl
narodit.
Potopený kluk, který podle mínění těchto lidí právě zemřel a zároveň se
narodil, vystoupil na štěrk a klesl na kolena s rukama nahoře. Brzda slyšel jakýsi
divný jazyk, který nemohl k ničemu přirovnat. Nato porozuměl, protože kluk už
promluvil srozumitelně, alespoň na chvíli. Nešlo o normální řeč, ale o chrlení
slov. Brzdovi se to všechno křížilo v mysli: že jsem s nimi jel, já blbec!
--------------------------Sotva se vytáhl z auta do umělého světla večerního koutu města, už před ním
stál Pseuďa: „Odpusť, nechtěl jsem na Tebe tlačit.“
„Ani by se ti to nepodařilo,“ mávl Brzda rukou, „nejsem věřící.“
„V Satana věříš?“
„V Satana věřím.“
„Tím pádem i v Boha Otce.“
„No,“ kroutil se Brzda jako polapený, „taky.“
Pseuďa si dovolil pronést: „Ty jsi věřící.“
Normálně se na něho nedá jít, poznal Brzda. Snad jenom ho poslat někam i
s jeho partou. Avšak tím by se připravil o vzácné vědomosti. Odkud by získával

rozumy, jaké o Satanovi snad žádný druhý satanista v okruhu deseti kilometrů
nemá? Vždyť jen od Pseudi se dozvěděl, co znamená obrácený kříž, který
metalisti a metalačky nosí na krku a spreji stříkají na zdi domů a nehlídaná auta.
Žádný z jeho známých satanistů mu to nedokázal vysvětlit. Pseuďa dokonce
jednou vytasil obrázek: vousatý muž se střapci, v ruce kříž, spuštěný dolů, tedy
obrácený. „Byl to jen okamžik,“ vysvětloval Pseuďa, „když apoštol Petr zaváhal
ve víře a Ježíš mu poručil: Satane, odejdi! Na něčem tak pomíjivém chceš
stavět? Na chvilce zaváhání?“ Proč ne! stál Brzda na svém a připadal si jako
blbec. Kdekdo nosí džísky s obrázky čertů a démonů, neví přitom, co obrázky
znamenají, co představují. Pseuďa ho zřejmě dostrkal, kam chtěl. Když se
konečně dostal do špicové party a dosáhl satanské přísahy, něco se v něm
pokazilo jako v televizi. Porucha a konec. Zrovna když si liboval, že konečně
dospěje k nádherným snům. Místo holek, co se potom rozptýlí, nebo trpaslíků a
ufonů směšných tvarů, vidí jenom blyštivý kříž. Krutý a výsměšný Pseuďův
kříž.
Co ten strašný kříž znamená? Kdybych věděl. Má tvar, jaký ční nad hroby.
Nějaká předzvěst? Předzvěst čeho! Že bych měl být hned po Manuelovi? Přitom
ty děsivé stavy: pronikavý pískot, trhání skalpem. Co to je? K čemu to je?
Zastesklo se mu po vlastní partě. Najít někoho.
V Bzučáku našel jenom fašistu Vonpala a pozdravil ho čertí hlavou: „Kde
jsou?“
Vonpal potěžkal sklenici: „Na vítězství Třetí říše!“
„Kde jsou ostatní?“ vzal mu Brzda sklenici z ruky a loknul si.
„Asi v dolině,“ sebral si zpět sklenici Vonpal, „nebo sbírají síly na zítřejší
výpad.“
Místo s matracemi a různě posháněnými lehátky, mistrně ukryté před
slídivými zraky a deštěm mezi bezvadně hustými keři, je příliš vzdálené, aby se
k němu Brzda tahal tak pozdě. Bude lepší se vyspat. Zítřejší výpad na přehradu
si jistě vyžádá hodně rezerv.
--------------------------Na fet u přehrady vzal dvoják, spací pytel pro dva, který měl po Apačovi,
kamarádovi, trčícím už celého půl roku v lochu. Oba s Apačem jezdívali na
čundry. Dvojitý spacák si Apač dal ušít ještě než se začal sjíždět tvrdými jedy.
Potom, když prodával všechno, od elpíček, kazet až po kapesníky, střelil
Brzdovi svůj spacák. Věděl, co od Apače kupuje. Kamarád na svůj hrobeček
lákal holky. „Kdybych trsal na kytaru,“ říkal, „mohl bych vypadat jako dětská
čmáranice a dostal bych každou, jenomže to neumím, tak spacák mám namísto
kytary.“ Apač si nevymýšlel. Brzda sám viděl, jak spacák zabírá. Stačilo mu ho
vždycky rozestřít jako loveckou síť, hned se některá přišla zeptat, nač má takový
spacák, a on pak jenom řekl: „Třeba pro tebe.“ A holka za ním dovnitř sama
vlezla.

Darni se také bude ve spacáku líbit, říkal si, když se s ním táhl k přehradě.
Oba se do něho vměstnají a kus místa jim ještě zbude.
Jenomže všechno dopadlo jinak.
Chata Drobkových rodičů, ke které se o víkendu dotáhla nejenom Indiánova
parta, ale s ní i všelijací známí známých, stála sice trochu stranou od výletního
zařízení jistého podniku, ale veškerý lomoz od ní se nesl spolehlivě daleko.
Někdy v noci, když najednou tři magneťáky pálily své decibely co jen mohly,
prosvítily místo před chatou reflektory aut.
„Bengo!“ zařval kdosi z náhle oslepených kluků. Do oslněného prostoru
skutečně vpadly postavy s placatými čepicemi a obušky.
K zemi! uvědomil si a bleskově se položil do provlhlé trávy. Hloupě to
studilo, on však věděl, že tak musí vydržet. Nenápadně přitom sledoval
přibližující se blesky baterek a poslouchal vzrušené hlasy, přecházející sem tam
do výkřiků.
Předstíral mrtvolu, mokrá tráva ho až mrazila.
Horké světlo oslnilo jeho zavřené oči. Vydržet! Ani se nepohnout! Přísné
hlasy nad ním ho posoudily jako tuhého a grogy. Bezva.
Na oči mu sedl temný chlad. Fízli mě nechali, ulevilo se mu. Přísné hlasy
zněly sice ještě poblíž, on však věděl, že obstál. Vždycky sbírají ty, kteří jsou při
vědomí, aby nemohli dělat randál, který ti všelijak odrovnaní dělat nemohou,
když leží jako po smrti.
Vydržel, pokud rozeznával nějaké hlasy. Odvážil se rozhlédnout, až zaslechl
vzdalující se motory aut. Ještě ani pak neměl odvahu se napřímit. To udělal, až
se přesvědčil, že nikde kolem sebe nevidí žádného chlapa v placaté čepici,
s pendrekem a lesklým opaskem.
Lidí kolem chaty ubylo. Zůstali jenom ti, co se oddělali hned zpočátku
chlastem a jedy, a takoví, kteří už mají své zkušenosti a předstírali mrtvé.
Z Indiánovy party se zvedl sám šéf, taky Drobek. Zatím ale nikde neviděl
Darňu, ani Vonpala se Zubem. Kde jsou? Sebrali je snad poldíci? A on si přál
vlézt s Darňou do spacáku.
Z místa, ve kterém předtím rozložil spacák jako loveckou síť, se něco
ozývalo. Stále zřetelněji. Jako by v pytli někdo ležel. Dokonce jako by spacák
někdo opravdu využíval. Jsou tam určitě dva, poznal podle výšky. A co když
zrovna…
Pitomé podezření! Raději se přesvědčit. Kvůli dohadům. Může to být jiná
holka. Určitě to je jiná holka.
Byla to Darňa. Vyčnívala jí hlava, to stačilo k té šílené míře hnusu, která
Brzdu úplně zparalyzovala.
Kluka taky poznal podle hlavy. Malý Zub! Spací pytel se zmítal, jako by
v něm uzavřel na smrt vyplašená zvířata.
Darňa byla úplně mimo, nevnímala nic než Zuba a sebe.
Mělo to rytmus, dokonce melodii.
Ďábelské synkopy!

V něm jako by se něco přetrhlo, nebo přelomilo. Jaksi divně to zapraštělo a
zazvonilo zvláštním vnitřním tónem.
Měl chuť na ty dva skočit rovnýma nohama a zadupat je do hlíny. Nedokázal
nic udělat. Proč to musím vidět? Proč mě nesebrali poldíci? Nejlepší je asi
zhebnout hned na začátku fetu.
--------------------------Předtím si myslel, že snese všechno, když i s Manuelovým odchodem se
celkem srovnal. Člověk může lámat kříže na hrobech a rozbíjet květináče
duchům o svátku mrtvých, ale když ho něco pořádně trefí, odpadne jako popel
z cigára.
Poznal, že nemůže zůstat na jednom břehu s těmi, co použili jeho vlastní
hrobeček.
Na povoz čekal marně. V noci ze soboty se autobusáci nepřervou. Šlapal kus
pěšky. Alespoň na hlavní cestu, kde počítal s větší šancí něco stihnout. Jako
naschvál to mělo jet nejspíš za hodinu a půl. To zatím dojdu pěšourem, rozhodl
a vykročil.
Prosvištělo několik aut, žádný řidič neměl soucit.
Soucit. Něco podobného by satanista znát neměl. Život je šíleně krutý,
člověk se od pravěku moc nezměnil, ukrade, použije a sežere co může. Taková
polívka jako soucit, lítost, úcta jenom překáží. Proč by měl někdo zastavit
metalistovi ze satanské party? Proč právě satanista má čekat ohledy? I tamty dva
měl rozkopat na nudle, z pytle by je pak vysypali a vylili. Podobně by věc řešil
Satan. Proč jsem nezasáhl? Jsem vůbec hodný svého pána? U tří oběšených!
Kdo já vlastně jsem?
Došel k autobusové zastávce mezi dvěma lesíky. Zastávka i s temnou budkou
se mu náhle vydělily ze tmy, když došel až k nim. Jízdní řád nešlo jen tak
přečíst. Vytáhl krabičku se sirkami a posvítil si. Jízdní řád ho nepotěšil. V noci
jenom dva autobusy. Občasná zastávka. Co je to za kumšt? Škrtl sirkou a
přiložil ji odspodu tabulky. Celuloid zkrabatěl, stáhl se, trochu zahořel a
zasmrděl. Chytl i papír. Cedulka se stala zbytečnou, jako mýdlo proti fickám.
Pomstil se. Za to, že ze zastávky nic nepojede. Taky za ty dva bobo v jeho
vlastním hrobečku. Zároveň získal dojem, že zastávka i s budkou i s lesíky
z jedné i druhé strany jsou mu najednou známé, snad jako by mu patřily. Vlastně
si tohle místo přisvojil jako pes, když značí patníky svojí kropenkou.
Ještě měl štěstí, že se kus cesty svezl, i pouhé tři zastávky mu stály za to.
Domů se však nedostal. Panelák své dveře držel jako zakletý, na zvonek žádný
z rodičů nezabral.
Pár hodin se musím prochrápat, rozhodl a kráčel k parku. Při nejhorším půjde
do doliny, i když je to dálka a kiláků má už v nohách tři zadky.

Škoda spacáku! zalitoval. Zrovna by se moc sešel. Asi o něho přijde.
Obětoval ho, nechal ho těm dvěma. V životě přišel o víc, než o jeden spací
pytel. Naposledy o Darňu.
Mohl jsem vědět, že ji dlouho mít nebudu! Zpátky bych ji už nevzal, ani
kdyby se připlazila. Čuba chemická!
Shora se začalo snášet hrozně chladivé mokro. A ještě ke všemu cáká! O
jednom krytém kousku místa věděl.
Čuba jedna! Rozpaloval se, čím krutější chlad mu prosakoval jeho ošoupanou
džísku. Přece se k němu měla jako vlastní holka. Všichni z party ji už brali jako
moji holku. Ona mi vyšoustla parohy! Měl jsem je oba v tom pytli rozkopat na
biftek.
Pod můstkem už kdosi vychrapával svůj rytmus, místa však nescházelo.
Brzda ještě obhlédl nejbližší okolí. Tady ufoni z pendrekárny snad nepřistávají.
Vždyť za jedno úřední probuzení se nestaví ke zdi.
Hned za můstkem protéká část potoka do širokých skruží z betonu. Vtékající
voda zevnitř vyšumuje svou monotónní melodii bez rytmu, začátku i konce. Bez
rytmu, který by jí nařídil člověk. Tedy čistý zpěv živlu.
Nahlédl do černoty kanálu. Co kdybych vlezl zrovna dovnitř? Místo na
přespání jako vyšité, přiměřeně pro tuto noc.
--------------------------Když procitl, dotékala k němu špinavá kaluž a doléhalo šumění vytrvalého
deště a vody, stékající kanálovou skruží někam hluboko. Chlap, který v noci pod
můstkem vychrapoval, chyběl. Uvědomil si, že sám leží na hlíně. Prudce jím
prošla zima. V ústech měl zápach. Chtěl ho přerazit kouřem. Sáhl do kapsy pro
balíček s cigaretami. Druhá kapsa. Prázdná! Nikde ani zápalky. Hodinky z ruky
taky pryč. Do řiti! Zůstala jenom občanka. Samozřejmě zmizely i dvě pětky,
poslední pesos, které mu zbývaly do kapesného. Podobně se navzájem olupují
feťáci. To určitě ta kanálie, co tu v noci chrápala! Škoda, že člověku dnes chybí
instinkty, které míval, když chodil v tlupách a spal na větvích s očima napůl
otevřenými.
Šumění ani palebná síla deště neochabovaly, ani nepřipadalo, že v nejbližší
hodině zeslábnou. Ať to pára tlačí! vykročil rázně do přímé vodní střelby. Vlasy
mu zplihly a přilnuly na lebku, riflová džíska ztemněla a ztěžkla, jako by ji
ztloukl přinejmenším z kovu.
Déšť splachoval chodníky od všeho živého, podobně jako deratizační rock
vyhání lidi ze sálů. Jen v dálce zahlédl nějakou dvojici s deštníky. Oba, muž se
ženou, rychle zahli za domovní roh. Podle obleku muže a podle směru, ve
kterém pospíchali, usoudil, že míří na nedělní mši.
Špice kostela se červeně blyštěla nad činžáky s odpadanými omítkami. Divný
tvar! napadlo ho, zatímco mu bohaté kapky fackovaly a studily čelo a líce. Se
špicí nahoře stavba připomíná raketu, hotovou k odpálení někam hrozně vysoko.

Vyběhl pěticí schodů a zatáhl za masivní kliku. Vrata se otevřela. Pronikl do
tmavého sucha. Dobře si to místo pamatoval. Hlavně misku, do které si lidé
smáčeli konečky prstů k pokřižování. Kamenná nádoba visí na stěně ve výši
hrudi, zalita betonem až po samý vrch. Brzda ví, proč zdejší křižáci už misku
nepoužívají. Chodil sem kdysi s metalisty naslouchat, zda se něco dozví o
Satanovi, protože ani na černé burze, na které mezi haldami šachetní bídy
kdejací šmelináři nabízeli asi všechno, co prodávat lze, žádné vědomosti o
pravém satanismu ke koupi nebyly. Jednou, když vycházeli z kostela ven, Indián
si rozepnul zips kalhot, nechal se od Vonpala a Drobka zvednout a znesvětil
misku i s jejím obsahem. Kdosi je při tom zahlédl. Jak se právě přesvědčil,
miska už neslouží. Díky akci jeho party.
Najednou stál před křížem. V šeru si ho dřív neuvědomoval. Kříž sahal od
podlahy po strop kostelní předsíně. Člověk vedle něho působí nepatrně, až
mrňavě. Náhle mu připadalo, že tento masívní kříž tam vždycky stál, pevně
zapravený do hloubky, a kostel jenom stavbaři zbudovali kolem něho. Takový
kříž bych nikdy nezlomil, uvažoval. Ani s pomocí party by se mi ho nepodařilo
přelomit.
Otevřel prosklené dveře. Přítmím pronikalo umělé světlo žárovek z lustrů a
stylizovaných svíček. Lidských postav sedělo v dřevěných lavicích a vystávalo
po bocích sálu a za lavicemi o něco víc, než jich tam kdysi vídal. Snad jich
přibývá stejně jako satanistů. Ale to asi stěží. Nevešli by se.
Viděl jenom jejich záda a zátylky pokorně sehnutých hlav. Většinou staříci,
nějaké děti a pár kluků a holek v nedělních šatičkách. Rozhlédl se, zda uvidí
Pseuďu s Vlastou. Jenomže takoví se zřejmě schází jenom po bytech a jedou po
přímých akcích, jako třeba Pseuďa v Bzučáku a kdo ví kde ještě. Muži tu
panáčkovali většinou v oblecích, ženy v přísných šatech s upjatým zahalením.
Rozkročil se v uličce, rifle s džískou promáčené a vlasy zplihlé, jako by se
právě vynořil z vody. Na konci uličky starší muž v ornátu něco hlasitě četl z
knihy, rozložené na stojánku, paže s široce splývavými rukávy držel přitom
rozpaženy, takže celý připomínal kříž.
Zase to znamení! Je všude, ve všem.
Muž v ornátu zvedl hlavu jako řečník, který sleduje zájem posluchačů. Přejel
pohledem celý sál a upřel se na zaťatě stojícího Brzdu. Vzájemné pohledy obou
se střetly: pohled katolického kněze a pohled uctívače Satana. Kněz určitě
rozpoznal důležitost okamžiku. Nesklopil hned oči k dalšímu čtení a raději
zmlkl. Hleděli na sebe jako dva soupeři na pistole, jenomže oči kněze přece
jenom změkčily svůj původně ostrý výraz. Brzdovi se dokonce zdálo, že se
zvětšují. Připomněl si oči z jednoho satanského obrázku. V něčem si byly
podobné, jenomže oči tohohle muže nehrozily, nestrašily, ale zvaly ke zvláštní
účasti.
V sále začalo něco šumět, šustit. Ozývalo se i praštění dřeva zatížených lavic.
Knězovy oči neuhnuly. Jeho ústa se pohnula a zazněl příjemný hlas: „Jsi
spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor.“ Nato kněz sklonil hlavu a

četl z velké knihy: „Chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta
svévolníků?“
Brzda se ohlédl po lidech v sále. Jak rozdílné jsou jejich pohledy, jak otřesný
údiv, jak odporné pohrdání. Copak mě tu znají? Vědí, kdo jsem? Vědí o přísaze?
„Ty mě, Hospodine, znáš!“ vévodil sálem o poznání přísnější hlas. „A vidíš
mě! Zkoušíš mé srdce. Je s tebou. Vytřiď je jako ovce na porážku. Zasvěť je ke
dni pobíjení.“
Zasvěť je k jatkám! doplnil si Brzda. Zasvěť je přísahou k nicotě. Spal je
spolu s ďáblem ďáblů a jeho démony. Tak nějak to vidí křižáci. Plyne to i z
textů satanských kapel: přísaha Satanovi k vlastní zkáze.
Zájem lidí v sále o jeho zjev opadl. Už zase skláněli hlavy, ruce v klínech, uši
jako nastražená čidla. Po něm stříleli jenom sem tam úkosnými pohledy. Však
tihle snobové by se v těch svých slupkách zase nechytali v Bzučáku!
--------------------------„Ty vypadáš!“ neodpustil si otec, sotva mu otevřel dveře.
Brzda se shýbl ke svým sandálům: „Ahoj.“
„Takhle mi domů chodit nesmíš!“ držel otec dveře, jako by váhal, zda má
syna pustit do bytu.
Zvedl sandály a napřímil se. Otec s váháním odstoupil od dveří, zasyčel
přitom: „Rozervu tě jako užovku!“
Otec byl zjevně naplněný vztekem. Jeho zlost však nebezpečná není. Je
zlomený. Život ho zlomil, práce ho zlomila, jeho vlastní nátura ho zlomila.
Brzda pokojně vsunul sandály do stojánku na boty a šel se do koupelny
svléct, když nikam jinam své mokré hadry rozvěsit nemohl.
Zlomený jako sirka! myslel na otce. A sám chce lámat a trhat. Nemá žádnou
sílu a moc. Já ho srovnávám s Bohem Otcem a sebe se Satanem. Ne on mě, ale
já jeho mám v moci, jeho zbytek zdraví, jeho tělesné pozůstatky. Ať si jen vrčí a
štěká jako nepotřebný hlídací pes. To kvůli němu jsem uvěřil Satanovi. Hlavně
kvůli němu.
Zavřel se do svého pokoje a vyhříval se pod peřinou. Vždycky jenom natáhl
ruku, aby do magnetofonu vložil správnou kazetu s metalem, na který měl
zrovna chuť. Prostorem pokoje pištěly a hřměly série tónů těžké muziky
s taženým vysokým zpěvem. Jak znal z psaných překladů, většina jeho textů
velebila Satana jako vítěze v boji proti Bohu Otci a chválila jeho ďábelskou sílu
i v jeho odsouzení, když bude spálen v ohnivém jezeře. Jiné texty vzpomínaly
všelijaké rituály od magických kruhů, políbení chlupatého kozla až po víc než
dokonalé soulože čarodějnic s ďáblem. Některé skladby přesvědčovaly, že
člověk je špinavým kanálem, vždycky jím byl a vždycky bude. V jedné písni je
člověk srovnáván s primitivem, který jen slídí, co by kde ulovil, nerozlišuje
přitom mezi žrádlem, sexem a jinými požitky. Vypnul magnetofon. Ticho
zabušilo do uší víc než bubny. Skladba co skladba, jeden šok za druhým. Samé

výbuchy, které člověka rozhazují do výšky a do všech stran. Perfektní skladby.
Bezva muzika. Textům však něco chybí.
Zmáčkl puntík. Magnetofon se opět rozeřval. Hbitě otočil kolečkem ke
ztišení. Ztichlá muzika ztratila předchozí sílu.
Tenhle pokoj ani nevypadá na satanistův! rozhlížel se po stěnách. Úplně
normální pokoj. Indiánovi na stěně visí opačně pověšený kříž. Ulomil ho na
hřbitově ještě když skládal přísahu. Drobek od něho koupil plastikovou lebku,
ukradenou ze školního kabinetu. Fašista Vonpal si vedle modelů pancéřové pěsti
a ručních granátů pověsil zkřížené kosti, lidské. Dozvěděl se, že kdesi ruší
hřbitovy, zajel si tam, vyhrabal obě kosti a poté, co je nechal na pár dní
v mraveništi, si je pověsil na stěnu. Ustavil si je do podoby Petrova kříže.
Manuel svůj pokojík neměl, protože pláchl z domu. Někam však musel kradené
obrázky, lampičky a svíčky dávat. Snad je silážoval v brigádnickém baráku,
nebo je prodával feťákům, aby si vyvolávali lepší sny. Normálně by si Manuel
své trofeje věšel na zeď jako jiní satanisti. Vždyť někteří mají pokojíky
vyzdobené! Co to je však proti cizině. Tady žijí satanisti jenom z písňových
textů, obrázků a z toho, co ustřeleného je napadne.
--------------------------Rifle s džískou ještě neoschly, stále visely na šňůře a svojí tíhou jasně
převažovaly všechny ostatní hadýrky a prádlo. Pokud hodlal někam vyjít, musel
navléct jiné hadry. Rifle s džískou má jenom jedny a právě teď mokré.
Jít jako panák? Uvažoval napřed, že se vzdá večerního výpadu. Vždyť pro
jednou se nic nestane, rozhodl se pak a k úžasu rodičů se vtáhl do normálních
kalhot a docela normální bundičky.
Do Bzučáku nepolezu, tak co.
Rovnou si to pálil do parku. Na obvyklé lavičce zastihl dva z party, vytáhlého
Drobka a blonďatého fašistu Vonpala.
Olizovali hrdlo flašky jablečného vína a vysávali konečky cigaretových
vajglů. Víno si cucali na šetřenou po zvyku fetmanů. Sotva se Brzda ukázal,
Vonpal málem pustil flašku: „Deš vekslovat nebo co!“
„Se ženíš?“ podpíchl ho Drobek, jako by věděl o Darni.
„Vole, studuji večerně,“ naznačil Brzda Vonpalovi, že chce kouřit, „vytlač
zorku.“
„Na, voplodni si rouru,“ vytasil Vonpal zmuchlanou krabičku ještě
zmuchlanějších startek a zapálil sirku.
„Blbe,“ zašlápl Drobek čadící vajgl do štěrku, „málem jsem zhasl.“
Zhasl? zastavil Brzda ruku s cigaretou před ústy: „Jak zhasl?“
„Zhebnul!“ odplivl si Drobek.
„Jo,“ přikývl Vonpal a taky zašlápl svůj vagl, „už ho skoro havrani cpali do
dřevěného spacáku.“

Brzda pochopil. Drobek má při fetování potíže, krizi. Zapadá mu jazyk.
Šíleně se při tom dusí. Někdy se třeba už neprobere.
„Krysa?“ nechal Brzda hořet cigaretu jen tak.
„Šílená krysa,“ vyrval Drobek flašku Vonpalovi, „nebýt Indiána, už mě
omývali.“
Indián se vyzná jako nikdo druhý z party. Nenatáhne si, aby hned nebyl
v normě, i když jakousi krizi taky má, přestože o ní sám nemluví. Ale zadusit se
vlastním jazykem? Drobek má pitomou krysu.
„Taky mám krysu,“ potáhl Brzda z cigarety, „trhá mi skalpem a vidím kříž.“
„Takový jako na hrobech?“ vyzvídal Vonpal.
„Přesně takový, jako na hrobech,“ sebral Brzda Drobkovi láhev, „a
v kostele.“
Na oba to zabralo.
„Pěkně blbé,“ zhodnotil Brzdovu krizi Drobek.
„Máš taky pitomou krysu,“ projevil Vonpal svoji účast.
„Kámové!“ zazpívalo něco překvapivě blízko.
Před kluky stála žena v teplácích, zřejmě opilá.
„Dáte mi oheň?“ přistoupila k nim, v jedné ruce cigaretu, ve druhé flašku
s kořalkou. Náhle ji to prudce zatáhlo na jednu stranu, hned zase na druhou.
Brzdovi připadala nějaká povědomá. Odkud ji znám? pátral v paměti. Vypnuté
tepláky s tričkem zvýrazňovaly, co kluky normálně zajímá u každé holky.
Oproti známým holkám však tohle byla stařenka, i když by za tmy, někde u
vody, nejednu mladou vlasatici pěkně vykoupala.
Vonpal poslechl její přání, zaštěrkal krabičkou sirek a nažhavil jí cigaretu.
„Díky, brďo!“ klekla sedícím klukům k nohám. „Vy mi pomůžete.“
V čem jí asi můžeme pomoct? hádal Brzda. V čem asi.
Žena polkla tři vydatné doušky kořalky, stojící lahví si pak držela rovnováhu.
Kluci teď hleděli jeden na druhého. Slova by tu stejně nadbývala. Na takovém
místě, stranou od lidí, takhle večer. Téhle půjde jen o jedno. Je to stařenka, ale
ne zas tak špatná. Třeba pro chlapa nějaký rok po vojně by ještě mohla být
v pásmu. K zahození nebude.
„Ty! Brďo!“ ukázala šplouchající flaškou na Vonpala, „seš ale frája.“
Tlachalo jí to, trochu se začala plést. Žvatlala čím dál nesrozumitelněji. Měla
už dost. Balancovala, jako by se v ní samé převalovala nějaká těžká tekutina.
Náhle s ní něco smýklo, až sedla na štěrk. Uvadala nějak moc rychle, zlomila se
a natáhla podél jejich lavičky.
„Mrtvá k slávě führera a Třetí říše,“ zašklebil se Vonpal. „Je to Zubova
matka.“
Zubova matka? Proto povědomá.
Drobek se zmocnil Vonpalovy láhve s jabčákem a napil se. Utřel si pusu,
flašku držel dál: „Takhle nic nepozná, bude chrnět až do rána.“
Že nic nepozná? zarazil se Brzda. Co nepozná? Jo ták! Stejně je to blbost. Je
to přece matka.

„Co teď?“ sklonil se nad ní Brzda. Čekal, co řekne Vonpal.
„Co by,“ syknul Drobek.
Vonpal za ním jen mlčel, jako by složil přísahu ticha.
„Kde je Zub?“ obrátil se Brzda na oba. „V Bzučáku?“
„Klofnul ti holku!“ zdůraznil Drobek.
Oba tedy vědí, že Darňa se stala Zubovou holkou, dokonce v jeho vlastním
spacáku. Darňa je filcka, ale tohle je Zubova matka. Její prcek mě podrazil, zíral
na ležící ženu. Odpiloval mi ji. Ale tohle je Zubova matka.
Vzhlédl na Drobka: „Co s ní chceš?“
„Uděláme jí to,“ prožíval Drobek své rozhodnutí, „předtím ji vydáme
Satanovi.“
Zubova matka se otočila na bok, skrčila nohy, loket pod hlavu. Nevypadá zle,
upouštěl Brzda od předchozího postoje. Všechno se v něm křížilo a mísilo
navzájem. Dalo by se s ní kdeco udělat. Figuru má! Moc to nechce. Jen počkat
do tmy. Drobek nemá špatné nápady. Satan se z nich může těšit. Přišla sama.
S něčím počítala. Ony už takové jsou. Hlavně ať se tu nikdo nezatoulá. Večer až
sem, hluboko do parku, nikdo ze staříků neleze. Tady je svrchované území
Satana.
Žena se pohnízdila. Štěrk místo podušky jí moc pohodlí neskýtal. Drobek
sáhl po její flašce s kořalkou, napil se, utřel pusu a nahnul se nad ležící ženou.
Všichni tři ji sledovali, jestli se náhodou neprobudí, nevstane a neodejde.
Všechno kolem tmavlo, stromy a keře začaly házet stíny od rozžatých lamp.
Zubova matka ležela jako oběť pod oltářem. Připomínala mrtvé zvíře, úlovek,
nebo dokonce dar. Brzda si připomněl film, ve kterém supi čekají, až umírající
člověk úplně dokoná. Ti supi na větvi, pokud si pamatuje, byli také tři.
Kluci si mlčky podávali flašku a cucali kořalku, nervózně, pomalu, jako by si
mlčení chtěli co nejdéle prodloužit a hlavně zdůvodnit.
Zubova matka zatím ležela bez hnutí jako skolené zvíře. Jako obětní zvíře.
Lampy nad parkem marně posílaly světlo do ztemnělého okolí. Tma vždycky
byla a je Satanovým dnem, půlnoc polednem a to ležící ženské tělo bude jeho
ránem a zároveň snídaní.
Dočká se, Satan, Vítěz, Hodovník. Suverénní tvůrce zla! Hlavní a jediný
působitel zla.
„Berem ji!“ vstal Drobek.
„Sig hajl!“ zvedl Vonpal pravici a hned stál vedle Drobka.
Brzda taky nic nezkazil a už se skláněl nad obětí. Tma je Satanova a pro
satanistu nastává vhodná chvíle.
„Satan s tebou, ženo!“ pronesl Drobek slavnostně s rukama vztaženýma nad
ležícím tělem. Vyhlásil se tak pro tuto chvíli za ďáblova kněze a vedl celý rituál:
„Zasvěcujeme tě jemu i jeho andělům temnoty, ať v tobě vzklíčí a roste jeho
duch podle padesáti přikázání!“
„A nový führer,“ dodal Vonpal.

Brzda si připomněl obrázek ze svého šuplíku. Soulož v rakvi. Kde vzít
rakev? Hřbitov je daleko. To by teprve byla akce! Někde v hrobě, nebo
v márnici. Vždyť tady to taky není špatné. Bude aspoň správná paralýza!
Konečně měli šanci prožít něco dokonale satanského. Vždycky jenom četli
překlady textů, s obdivem zírali na obrázky a se závistí naslouchali, jak si vedou
satanisti jinde. Konečně nastala i jejich vytoužená chvíle. Jestli tuto hru
neproměníme, uvažoval, pak si od našeho pána už další možnost nezasloužíme.
Všichni tři se shodli bez další domluvy. Žena se nijak nebránila, nechala se
stáhnout z hader jako mrtvý králík z kůže, dokonce chabě pomáhala. Její bílé
tělo na štěrku svítilo jako vybroušené z mramoru. Na krku se jí cosi zalesklo.
Zablyštělo se to kovově stříbrným leskem. Brzda pohlédl zblízka. Křížek.
Docela malý křížek. Svítil jenom chvíli, než ho strhla Drobkova pěst.
Kříž! napřímil se Brzda a nějak ho všechno přecházelo.
„Co je!“ strčil do něho Vonpal. „Odtáhneme ji na trávu.“
Kovový kříž, vybavil si Brzda své představy z krizí, které nedávno krutě
prožíval. Já se ho nezbavím.
Kluci odnášeli nahou ženu na trávu mezi keři, do místa, které tvořilo jakousi
skrýš.
Já se na to vybodnu! říkal si Brzda. Zrovna v takové bezva šanci!
Sotva kluci položili ženu na zrosenou trávu, začala se zvedat. Ještě že
nekřičela. Drobek si chvatně odepnul opasek, rozepnul rifle a stáhl si je, jak
jenom potřeboval, a přilehl ženu k zemi. Vůbec nebyla proti. Spíš naopak, což
dávala dost hlasitě najevo.
Mrchy! odsoudil s ní Brzda všechny ženy světa naráz a její hlasité vzrušení
ho až zbavovalo dechu. Vonpal stál nad spojenou dvojicí. Brzda z cestičky
neviděl, jak se fašista tváří, na ty dva na zemi se raději nedíval, něco mu v tom
bránilo. Začal myslet na blyštivý křížek. Pořád mě pronásleduje, štvalo ho. Jako
nějaká kletba. Co udělat, aby ten tvar ztratil děsivou moc? Přišel na to: jedině
znevážit!
A tak sotva se Drobek vztyčil na kolenou a chystal se vstát, odstrčil Brzda
Vonpala: „Teď já!“
Postavil se nad bílé tělo. Žena ležela přesně tak, jak ji Drobek zanechal,
jenom pravá noha se jí chabě vyrovnala, než ji zase ohnula zpět. Vypadala
docela jinak, než holky, které poznal. Příliš měkká, ani prsa jí nedržela nahoře,
ale rozlévala se do šířky. Ale je to ženská a je tu, a hlavně je to všechno správně
ďábelské. Cítil, jak do něho vchází jedinečný vzrušující pocit. Odepnul kalhoty
a celé je svlékl, dolů přišla i bundička s košilí, i to ostatní. Přilehl to zvláštní
měkké tělo a pronikl do mokrého poddajného tepla. Žena se celá prohnula,
přisála se mu horkými rty na tvář. Vzepřel se na lokty. Něco mu na ní chybělo.
Mezi rozteklými prsy se vztyčenými bodly měl být křížek, zrovna ten, který
ženě serval i s řetízkem Drobek. Jenomže ten křížek na ní viděl. Zablýskl se a
zvláštní mrazivý záblesk mu projel mozkem a hned poté celým tělem. Konec,

řekl si. Ženě se blýsklo v očích. Hleděli na sebe zblízka jako ještě nikdy
předtím. Šíleně se zastyděl. Je to Zubova matka.
Klekl a vstal. Čekal, že mu začne vyčítat. Ležela na zrosené trávě, stejně jako
když k ní klekal.
To už si odepínal opasek Vonpal. Drobek trhl Brzdovým ramenem: „Seš
impík nebo homík? Nebo co!“
Ani neschopenka, ani teplárna, řekl si Brzda. Nechal to však bez hájení.
Natáhl se do svých slupek a šel si sednout na lavičku.
Kříž. Viděl jsem ho při vědomí. Mám už krysu jako barák!
„Dělej nám počítadlo,“ rýpnul si Drobek.
„To víš!“ odsekl Brzda.
„Tak aspoň hlídej, ať nás nevymáknou zelení!“ rozkázal Drobek, šéf akce.
Dělat jim vořecha, když mám krysu, dokonce při vědomí!
„Hele, Drobe,“ zaprosil Brzda, „strašně potřebuji trochu téčka, aspoň na
jeden kapesník.“
„Teď?“ Drobka málem porazilo. „Zrovna teď potřebuješ téčko?“
„Jo, právě teď.“
„A nač?“ divil se Drobek, držel si přitom rozepnuté rifle.
„Přišla na mě krysa.“
„Vždyť jsi nic nebral.“
„A přesto.“
„To máš blbé.“
Krizi Drobek dokázal pochopit. Kdyby jemu krize přicházela bez jedů, dávno
by exnul. Jemu přece zapadá jazyk a dusí ho. Jednou ho možná najdou
s fialovou držkou a s jazykem v krku a zahrabou ho jako Manuela.
„Ten Manuelův barel je v křoví u kašny,“ zašeptal Drobek, aby Vonpal, který
byl zrovna v akci, nic neslyšel, „natřepej si a barel vrať.“
Takže Brzda se přesvědčí, proč se mu kříž ukazuje: protože téčko bere, nebo
naopak?
Barel našel v křoví u kašny. Přesně, jak řekl Drobek. Plechovka svítila bílou i
červenou barvou, sotva rozhrnul křoví. Moc dobře ji neukryli. Co kdyby téčko
našel někdo z jiné party?
Vzepřel barel, potěžkal. Tak tenhleten barel dostal Manuela! Moc si ho
neužil, je skoro plný. Měl plný barel a nechtěl se s nikým dělit. Kdyby nebyl
takovým soukromníkem, ještě by dýchal.
Sňal kryt z probodnuté plastové fólie a natřepal si toluen na kapesník, až ho
měl úplně mokrý. Vlezl do křoví a barel vrátil na místo. U kašny si vybral
nejbližší lavičku, lehl si na ni a šlehl si dávku na odpoutání.
Nějakou dobu to vždycky trvá.
Těch minut!
Ale už…
Něco už...
Ale co to!

Levé oko.
Kříž!
Celý stříbrný.
Modré pozadí!
Kříž v oku rostl a mohutněl, až zbytněl v monumentální výši.
Děs!
Nezbavil se toho, nepodařilo se mu zbavit strašného obrazu.
A v hlavě bolest!
Zase ten divný tah: dopředu, hned zase dozadu, cukání, celý skalp v pohybu,
jako by mu ho chtěl někdo servat přímo z lebky.
A ten kříž!
Pořád v oku, jako by ještě rostl.
Cukání, trhání. Dva směry, protichůdné síly.
Serval si oschlý kapesník z nosu a pustil ho na zem.
Sviňská krysa! Jako by tam opravdu byla, ohromná, co zub, to jehla. Užírá,
co nikdy nedoroste. Člověk už pak nikdy nemůže být úplný. Vždycky ho bude
kousek chybět.
Je to na mašli!
Raději se rozřezat. A s sebou rozřezat i to ďábelské zvíře uvnitř. Manuel už
asi dlouho nebude sám, zdá se.
--------------------------Profesorka, zvaná Genocida, nebo také Geňa, vytvořila ve třídě správné
dusno jako vždy, když vyhlásila zkoušení. Brzda měl jiné potíže, než padat před
nějakým tasením k tabuli. Člověk neví, jestli zítra nezalehne k ledu, a tahleta
blokáda s tím nadělá!
„A půjde sem.“ listovala Genocida v zápisníku snad záměrně dlouho.
„Lumír!“
Ani v klidu pojít člověka nenechají! vstal Brzda a šoural se ke katedře
s tabulí. Zase vraždění neviňátek.
Genocida si přeložila nohu přes nohu, sukně jí sjela dost povážlivě. Hned ji
způsobně stáhla.
„Pověz nám…“ dala si záležet na rozvažování otázky, „…třeba něco o
morálním kodexu.“
Vím, kam střílí, zuřil. Ta potvora z moře vytažená chce slyšet odpověď
zrovna od něho.
„Čekáme,“ připomněla Genocida a zahleděla se na hodinky.
Je akorát čas na umírání! vzpomněl si na oblíbené rčení satanistů.
Mlčel. A že zrovna ona.
„Nic ti neříká, co?“ pásla se na situaci.
Brzda neměl chuť lovit žádnou nápovědu, přestože měl v dohledu pár
ochotných. Kráva! řekl si. Jenom jestli jí něco říká.

„Čím se vlastně řídíš ty, Lumíre?“ měla humoru na setbu. „Zkus nám udělat
výčet toho, co sám uznáváš.“
Brzda se zahleděl do samolibé stárnoucí hlavy. Já se přece otevřeně hlásím
k Satanovi, lámu kříže, fetuji, kouřím, chlastám, beru každou holku která mi dá
když chci já, uznávám pomstu a hlavně zlo, jako můj pán Satan. A ty? Pokud já
vím, tvůj výčet bude asi takový: jeden rozvod vlastní, jeden rozvod kolegy
profesora, flámy s tančením na stole, jedno vylití dvoudecky šampusu na
ředitelův poklopec a z trestu převedení z fešáckého gymplu mezi učňovské
maturanty.
„Bod první,“ ušklíbla se Genocida, „dlouhé vlasy, krátký rozum.“
Někdo ze třídy se té pitomosti zasmál. Nějaký tupý ojedinělec. Pyramida
jedna! řekl si Brzda a hodil pohledy na její nohy, zase nedokonalé kryté sukní, a
na síťovou halenku, která povadlé tělo bývalé komety nekryla skoro vůbec.
„Bod druhý,“ pronesla o něco vážněji, aby zase šplíchla svým fórem, „bunda
s kresbou nějakého ďábla a k tomu cizí nápis, kterému ani sám nerozumíš, to tě
úplně vystihuje.“
Skryla tvář do dlaní, snad aby se nevysmívala veřejně. Stejně to s ní škubalo.
A tuhletu metelici, přeměřoval si ji zúženým zrakem, by měli snad úředně
označit nápisem „sexualkontakt“ a neměl by scházet obrázek rozšklebené
bosory, jenomže ona nic takového nenosí.
„Bod třetí,“ vztyčila ruku se třemi narovnanými prsty: „Učit se? Nač?“
Máš pravdu, Geňko, opět si jen pomyslel. Nač se učit. Nač bude Manuelovi
vzdělaný parťák?
--------------------------Ve městě potkal Kerkáče. Bývalý feťák a metalista, nyní depešák a tím pro
všechny feťáky a metalisty podrazník, se loudal chodníkem nějak podivně
zamyšlený. Odkdy poslechl doktorské „nechej fetování, najdi si holku“, bylo ho
vidět skoro vždy jen s holkama a vůbec nikdy v zamyšlení jako právě teď.
Kdyby ho s ním nepojily společné problémy, které kdysi prožili, ani by s ním
teď nepromluvil, protože Kerkáč skutečně zradil. Že nechal fetování, jeho věc,
říkali feťáci, ale on změnil svůj ohoz. Najednou chodil jako depešácký frajer
v černém, vlasy vystříhané až nahoru a ulízané. To už vypadalo na veksláckou
slupku, do které nevleze žádný feťák. Kerkáč zahrál na své kámoše tunel. Jenom
Brzda ho snad chápal, i když ani jemu se od jisté doby Kerkáč nezdá a kámoše
by z něho už mít nemohl. Kerkáč udělal víc, než bylo nutné. Míval šílenou
krysu, ani ta však nemohla dost omluvit jeho zradu.
„Čau Kerke!“ strčil do Kerkáčových zad, až se vylekal. Navíc od feťáků, a
Brzda je solidním feťákem už na pohled, může čekat jenom nějakou nakládačku,
nebo jiné šme.
„Kerke, jak to jde,“ nasadil příznivou pózu.
„Hlavně že nás nebijou,“ prohodil Kerkáč okřídlená slova.

Brzda se pozorně zahleděl na bývalého kamaráda: „Něco tě stihlo, co?“
„Stojí to za zlámané péro,“ svraštil Kerkáč svoji sklíčenou masku. Jenom tvář
neměl tetovanou, jinak se celý nosil v kerkách, tedy v tetování.
„Kočky tě nebaví?“ vyzvídal Brzda.
Kerkáč mávl rukou. Moc nálady nejevil.
„Se kterou buchtou právě paříš?“ předstíral, že jeho zármutek nevidí.
„S žádnou!“ odsekl Kerkáč.
„Ti ho uřízli?“ nedal se odbýt. Něco se s Kerkáčem stát muselo. Natolik ho
znal.
Kerkáč silně váhal, jestli se má svěřit.
„Vytlač echo,“ šel Brzda za věcí, „a Tubéryho tyč, jestli máš.“
Tetovaný depešák vylovil z kapsy balíček cigaret s filtrem a nabídl mu: „Na,
hoď si blesk!“
Zapálili si. Kerkáč se napřed vydýchal za pomoci kouře a teprve pak se
svěřil: „Andy byla s krví a našli u ní pěkný zákos.“
„Snad ne imunita,“ zašeptal Brzda.
„Jo,“ ruka se Kerkáčovi rozklepala jako hašišákům v krizi. „Oni to prochází
ještě jednou.“
Ani tenhle nemá nic darovaného. Nechal fetování a dal se na kočky. Co když
Andy skutečně dostala tu nemoc?
Kerkáčem to házelo, jako by v něm chrčel motor z traktoru. Vylezl z feťáctví,
protože měl snad nejhorší krysu, jaká se fetmana může chytit. Při foukání se mu
zdálo, že se mu někdy uvnitř obrací střep, hotová žiletka. Střep se obracel a
řezal. Odřezával kus po kuse, jenom je vyplivovat. Kerkáče jeho krysa šíleně
děsila. Měl pocit, že chrchlá sám sebe, plivá své chuchvalce a fláky masa po
zahnojených zdech a průjezdech. Na tom své fetování skončil. Od té doby sklátil
holek, že by obsadily autobus. Měl přitom jistotu, že pro sebe něco udělal a že
neskončí předčasně.
--------------------------Do pokoje nahlédla matka: „Máš tu kamaráda.“
Přišel Indián. Dotáhl z přehrady Brzdův dvojitý spací pytel: „Něco jsi tam
zapomněl.“
„Mohls to někam hodit!“ připomínka na ty dva, kteří jeho spacák využili, ho
rozpalovala. „Třeba rybám.“
„Tu ho máš,“ pohodil Indián své břímě na Brzdovu postel. „Pro příště. Třeba
se ti zadaří.“
Indián tedy ví, co se stalo.
Všichni z party vědí, co se stalo.
Vlastně se toho stalo víc. Oni zdaleka všechno vědět nemohou.
„V kolik tam zítra budete?“ připomněl si Brzda Manuela.

„Hodinu před,“ řekl Indián a zahleděl se na něho nějak moc ostře. „Hele,
kams dal Manuelův barel?“
Plechovka u kašny, uvědomil si Brzda. Zřejmě zmizela.
„Píchl jsem ji zpátky do křoví,“ zvedl ruku k přísaze. „No fakt, netahám
žádného betla.“
Indián dal najevo, že věří: „Asi jsme prokopali křoví na opačné straně.“ A
hned pohrozil: „Ale když ne.“
Dosud s ním Indián nikdy takto nemluvil. Něco za tím je, nějaké šméčko.
Musí na to přijít.
„Inde, mám blbou krysu.“
Indián zvážněl skoro do grimasy: „Vím, co máš. Asi proto, že neuznáváš
Satana, jak bys měl.“
Šéf mě přišel soudit, došlo mu: „Proč myslíš?“
„Protože ty o něm vlastně ani nemluvíš, a pokud mluvíš, pak je to jiný Satan,
než jak ho známe.“
Vyjevil se mu ústřižek časopisu: „Novinář se ptal slavného metalisty, jak to,
že nemluví o Satanovi. Zpěvák mu odpověděl, že o Satanovi nemluví, protože
on sám je Satanem. Podobné řeči on vést nemůže.
„Inde, třeba o něm nemluvím jako předtím.“
„To nemluvíš!“ přerušil mu řeč Indián. „Od té doby, co chodíš za
Pseudodadanýsem.“
Přišli na Pseuďu.
„Inde, změnil jsem se tolik?“
„Nejsi to už ty.“
Jsem jiný?
Asi jsem.
Proto, že dost čtu. Třeba Indián. Přečetl v životě jenom dvě knihy. Antibibli a
Bakunina, slavného anarchistu. Indián dělá šéfa satanské party, protože četl
Antibibli a leccos pochytil od starých uctívačů Satana. Ostatní kluci z party
nečtou nic. Zato Darňa čte hodně. Také má bohaté sny. Je lepší hodně číst a mít
dobré sny, než slyšet a vidět jenom samé transformátory a pole motorů.
„Inde, já přece říkal, proč za tím křižákem chodím. Vždyť si nic pro sebe
nenechávám.“
„I když bys raději měl.“
Dělá ze mě vola? Proč bych měl držet pysk o tom, co znám?
„Je špatné znát něco víc?“
„Špatné asi ne,“ slovně zakličkoval Indián, ale ty přitom nemluvíš o
Satanovi, jak ho známe. Do takových keců nás netahej!“
Přestáváme si rozumět, poznal Brzda. V parku chtěli kluci, aby jim dělal
počítadlo a vořecha. To by ušlo. Ale tenhle chce mít jen blbou a poslušnou
smečku.
---------------------------

Manuel měl až nevídaně rozvité příbuzenstvo. Jejich vozy obklíčily kostel a
skoro celý hřbitov. Aut a černých postav přibývalo, trochu to připomínalo
výsadek před útokem. Brzdovi se zdálo, jako by z postav vycházelo něco divně
mrazivého, vyvěrajícího odněkud z podzemí.
Manuel neměl své příbuzné rád.
Černá barva je sjednocovala skoro k nerozeznání. Chodili před kostelem a
lámali se grimasami breku a vzájemného soucitu a tvořili tiché hloučky. Manuel
říkal, že jedni berou úplatky, kradou a všelijak ďábelsky si pomáhají a zbývající
těm šťastnějším závidí. Nenávist mezi nimi je prý satansky dokonalá. Jednou se
Manuel nad pivem zamyslel: všechny je jednou opít, nafetovat a rozdat jim
nože. Jenomže oni všichni ze hřbitova odejdou, dokonce bez šrámů a modřin,
zatímco Manuel zůstane v zemi a v dřevěném spacáku.
On je přímo nenáviděl!
Oni ho přivedli k Satanovi.
Je náš mrtvý, náš mučedník.
V partě zatím ještě chyběli Darňa se Zubem. Ostatní vyčkávali na hřbitově.
Když tam Brzda přišel, zastihl Indiána s Vonpalem a Drobkem, jak seděli na
žulovém pomníku, čadili palerma bez filtru a ulizovali z flašky laciného
jablečného duňa. U jejich nohou bíle a červeně svítil třílitrový barel od toluenu.
Poznal ho. Tenhle barel dostal Manuela. Takže ho našli v křoví u kašny, kam ho
Brzda vrátil.
Manuelovi příbuzní nalezli do kostela. Uvnitř začal rituál k předání Manuela
Bohu. Jediný z party teď nezahálel Vonpal. Chodil uličkami mezi hroby a každý
tmavý náhrobek nakřídoval hákovými a obrácenými křížky.
V brance se ukázali Zub s Darňou. I když přicházeli později než ostatní,
nezradili a šli ve feťáckém jako ostatní z party, v džínách a džískách, s čertími
obrázky na zádech. Oba se vedli za ruce, jako by k sobě vždy patřili. Darňa se
rozhodla. Na jak dlouho, ví jenom Satan. Hlavně aby Zubovi nikdo nenaprášil,
co se stalo v parku. Matka se mu jistě nepochlubí a z kluků, kteří byli v akci,
nebude snad žádný pitomé dilino.
Celkem jim to sedí, těm dvěma. Špicová feťačka a spolehlivá momentka,
která žádného kluka nezklame, když přijde na lámání. Zato Zub, holub mezi
feťáky a satanisty, uprchlík z domu. Matka ho chodí hledat s flaškou v ruce.
Když ho nemůže najít ve skutečnosti, hledá ho sama v sobě. Takže Darňa a Zub.
Jak dlouho jim to vydrží? S Brzdou to táhla něco přes týden.
Zub s Darňou předstírali, že ho nevidí. Asi je to pro ně lepší. A on necítil
žádné právo mít vůči Zubovi nenávist. To spíš Zub, kdyby věděl.
Zub s Darňou sedli na protější pomník a meditovali. Ani teď se Brzdovi
nevěnovali. Jako by ho neuznali za hodného řeči nebo aspoň pohledu, jako by
nepatřil do party, dokonce jako by tam ani neseděl a nezíral na ně. Podle
smutku, který vystavovali na obdiv, mysleli spíš na Manuela. Brzdu dokonale
vymazali ze svého světa, jak se mohlo zdát. Zuba ještě Brzda natolik neznal a

taky se vůči němu necítil v právu. Zato Darňa ho mučila, jako by ho pohřbívala
zaživa. Ampule mizerná!
V kostele se pootevřela vrata, na světlo vyšlo několik černých postav.
Ulicí ke hřbitovní bráně se blížil shluk chodců, drželi se pohromadě, jako by
zrovna vystoupili z jednoho autobusu a šli jedním směrem. Většinu těch lidí
Brzda znal od vidění. Kluci a holky z Bzučáku, nebo z koncertů podzemí. A
navíc: Pseuďa s Vlastou. Tihle dva neměli džínsy, ani džísky. Taky žádné tmavé
slupky. Nesli na sobě docela normální měšťácký oděv, on kalhoty s bundou,
košile samozřejmě modrá. Tu nebeskou si neodpáře! Vlasta mohla ve svých
šatech do lepší restaurace. Ani ostatní neměli na sobě nic výrazně černého,
smutečního. Pseuďa s Vlastou však mezi nimi svítili. A Vlasta svítila obzvlášť,
hlavně ve srovnání s Darňou. Ale co tu tihle dva hledají? Je fakt, že křižáci
bývají ti úplně poslední, kteří ještě za feťáky chodí, když všichni ostatní to už
vzdali.
Shluk chodců se roztáhl, než dorazil k bráně. Podle toho, jak kdo spěchal.
První prošla bránou Vlasta. Ona přece Manuela nemohla znát! napadlo Brzdu.
Ale co když to oba s Pseuďou na něho zkoušeli? Manuel nic neříkal. Nic to
neznamená. On byl vůbec tajnůstkář a soukromník. Jinak by vydal svůj barel
partě a teď by za něho v kostele nehrály varhany.
Kluci a holky z Bzučáku a z koncertů se rozestavili do malých i větších
skupinek. Manuel je strašil.
Všichni z Indiánovy party zůstali sedět na hrobech. Cítili nad ostatními
převahu. Díky Satanovi.
Vrata kostela se rozevřela dokořán. Vycházely černé postavy. Temní muži
vynesli na světlo černou rakev, na které svítila bělostná linka krajkové manžety.
Manuelova rakev!
Je uvnitř jako v kontejneru.
Zapustí ho do hloubky jako nějaký škodlivý odpad.
Lidí před kostelem přibývalo. V té černi zasvítilo roucho staršího muže, se
kterým se Brzda střetl pohledem v neděli ráno. Zabělalo se i roucho malého
kluka, nesoucího vztyčený kříž. Indián s Vonpalem se zvedli naráz, Darňa se
Zubem si navzájem tiskli dlaně, až jim praštěly kosti. Drobka natáhlo ke
zvracení, ale zvládl to.
Nesou ho.
Celý houf se protáhl do delšího průvodu. Za těmi bílými s křížem se sunula
šestice s truhlou, za nimi se líně táhl průvod jako tělo plaza. Brzda se rozklepal,
brala ho zima.
Průvod se proplazil přes bránu kolem lidí z Bzučáku a koncertů, zrovna míjel
Brzdu s celou Indiánovou partou. Připomínal černou zeď, neprostupnou a
mrazivou jako sama smrt. U vyhloubené díry, obložené prkny, klesla rakev dolů
a za temnou stěnou těl Manuelových příbuzných zmizela Brzdovi z dohledu.
Nad skloněnými hlavami se tyčil kříž. Černé postavy se semkly do houfu kolem
jámy. K Brzdovi dolehl hlas, který slyšel v neděli ráno. Nebylo rozumět.

Z temných postav něco vycházelo. Táhl z nich šílený chlad jako z mrtvol. Je
možné, pomyslil si Brzda, aby člověku byla až taková zima, když někde u
přehrady si lidi zrovna vyhřívají pupky?
Hlas řečníka ztichl, něco se pohnulo. Ženy i holky zakvílely. Rozplakalo se
dítě. Celý ten výtrysk měl dokonce jakýsi zvláštní řád, náznak rytmu, dokonce
melodii.
A znovu. Rytmus, výtrysky žalu jako při výprasku. Mrtvý zrovna bičoval
živé. Manuel je opravdu neměl rád.
Brzda hleděl na ohnuté hřbety. Všechna záda působila stejně černě bez
rozdílu. Kdyby tihle na svých zádech nosili obrázky toho, co uznávají a k čemu
se opravdu hlásí, jako to dělají satanisti s obrázky potvor, čertů a démonů, kdo
ví, jaké ohavnosti by tím na sebe vyzrazovali.
Černá záda se znovu pohnula. Něco zabubnovalo o dřevo.
Háží na rakev hlínu, napadlo Brzdu.
Indián se zvedl, vzepřel ze země Manuelův barel a zvolna odcházel
k otevřenému hrobu. Za ním kráčeli Zub s Darňou a hned Vonpal. Brzda ještě
předběhl Drobka, který měl závratě.
Shrbená záda uvolnila pohled na jámu. Černé postavy se shýbaly pro hrstě
hlíny v pořadí, jako by jim je někdo určil, a s brekem otevíraly dlaně nad jámou.
Z díry, obložené prkny, stoupala hrůza jako nějaký ochromující plyn.
Sotva Indián vypozoroval, že nikdo z černých nepřistupuje k jámě, vykročil
s červenobíle svítícím barelem na prkna obložení. Něco zašumělo vzduchem,
několik postav ustoupilo. Manuelovi příbuzní byli tak zbičováni smutkem, že
nikdo z nich nezasáhl. Indián odzátkoval barel a naklonil ho. V jámě to plesklo a
zabubnovalo.
„Jsi Satanův!“ pronesl Indián a podal barel Zubovi.
Ten taky odlil: „Satan s tebou!“
Barel převzala Darňa. Zaškubal jí pláč. „Tys měl Satana a téčko rád!“
zakvílela a ucrkla z barelu do jámy.
Plechovku jí z rukou sebral Vonpal. Rázně ji naklonil, až tekutina dole
pleskla a začvachtala. Zaječel přitom jako démon: „Za Satana a vítězství
fašistických zbraní!“
V pořadí stál Brzda. Vonpal mu vtiskl barel do náruče a šel za Darňou.
Naproti Brzdovi, přes jámu, mezi černými postavami, zasvítily oděvy dvou
odlišných lidí. Pseuďa s Vlastou. Oči na celá rozpětí, ruce spjaty vpředu jako při
modlení. Brzda zvedl dlaně s barelem nad jámu. Vlastiny oči přímo prosily:
nedělej to! prosím ne!
Ruce ho zklamaly, ochably. Barel z nich vyklouzl, zazvonil a zaduněl dole o
víko bedny, škrtl po dřevě a zapravil se mezi rakev a hlínu. Brzda měl namále,
aby za ním nesjel dolů.
---------------------------

Kousek za hřbitovní bránou roztrhl partu. Vůbec mu nevadilo, že po něm
Indián se Zubem řvali ještě z dálky, ať už se konečně vzpamatuje.
„Je mi příšerně, blbové!“ zavolal ještě, ale mávl rukou a dál se motal, jako by
vypil odvar z tabáku, nebo aspoň vykouřil cigáro máčené v mléce a pak
vysušené.
Ať se jdou bodnout, já už nehraju.
Ve svém pokoji se vryl do peřin a čekal, co na něho přijde. Kromě pískání
v uších a několika cuknutí skalpem se zatím nedělo vůbec nic. Zvolil si tichý
poleh, ani hudbu si tentokrát nepustil. Málem jsem sletěl za Manuelem!
opakoval si. Už jsem tam mohl cepenět s ním. Způsobila to Vlasta. Proč jí na
mně záleží? Ze mě křižáka neudělají. Nejsem žádný vypínač, aby si se mnou
někdo hrál: Cvak – tma! Cvak – světlo! Knihy a chytrosti od nich beru, ale stačí
mi jeden šéf. Tím je zatím Indián!
Někdy v noci se tiše otevřely dveře, do pokoje vklouzla úplně neznámá
holka, ještě k tomu jen v plavkách.
„Můžu?“ zašeptala bázlivě.
„Jasně!“ vmžiku se posadil a chtěl rozsvítit lampu.
„Nechej tmu,“ žadonila, i když ani bez toho světla v pokoji úplná tma
rozhodně nevládla.
Nečekaná návštěva a nečekaně hezká holka. Vlasy jí splývaly někam na
ramena, nohy měla krásně štíhlé a dlouhé, ňadra velice slibná a na bříšku hrozně
hezkou dírku.
„Jsem rád, žes přišla,“ vstal, „sedni si ke mně, ukázal na postel se
zmuchlanou peřinou. Bylo znát, že se odmítavě usmívá. Asi by jí to hned vadilo,
usoudil.
Zrovna neměl v pokoji žádnou židli: „Skočím pro něco k sednutí!“
Celý byt zastírala tma, ne však úplná, protože z ulice dovnitř přece jenom
nějaké světlo pronikalo. Brzda sebral z kuchyně židli a mazal s ní do pokoje.
Hned ve dveřích si všiml, že místo holky tam stojí nějaký chlap. Kdo je zase
tohle! Brzdovy ruce zklamaly, jako v uplynulém dni. Židle udeřila o tenký
koberec a zarachotila.
„Nedělej rámus,“ promluvil chlap tiše. „A zbytečně nesviť!“ to už poručil.
Neznámý vyhlížel docela obyčejně, jako kterýkoliv chlap z ulice, ani slupkou
se nelišil od běžného třicátníka. Že tu byl místo holky v plavkách, měl Brzda za
šílené zklamání.
„Kdo jste!“ postavil Brzda židli. „A kde je ta holka?“
„Abys věděl,“ promluvil neznámý docela hlasitě, „ta holka jsem byl já.“
„Vy?“ zamrazilo Brzdu v zádech. „Kdo jste?“
„Diktoval jsem velmistrovi antiknihu.“
Velmistr... to byl přece velký mág Crowley. Antikniha, to je Antibible. Knihu
diktoval démon Aivas.
„Správně, jmenuji se Aivas,“ promluvil přízrak a Brzdu teď už vůbec
nepřekvapilo, že mu přečetl myšlenky, „a přišel jsem tě někam pozvat.“

S tou holkou by to bylo o moc lepší. Ale s tímhle? Ne!
„Je mi špatně,“ vymlouval se, „potřebuji ležet.“
„Nařizuji ti!“ začínal se chlap měnit, dokonce i svým vzhledem. Podivně
zestárl. Najednou.
„Otevři okno!“ zazněl další rozkaz.
Okno. Vždyť bydlíme v šestém patře! ovládl Brzdu zvláštní děs. To ne!
„Otevři!“ zařval přízrak, který zrovna přijal podobu chlupatého lidoopa.
„Šesté patro!“ měl Brzda snahu se hájit. To po něm nikdo nemůže chtít.
Lidoop natáhl ruku, ta se mu proměnila ve výstražně syčící zmiji. Brzda
uhýbal, jak jen mohl. Nesmí mě dostat! Nesmí.
Lidoop s hadí hnátou se změnil v černého vlka. Jen bílé zuby mu svítily.
Není kam vylézt! uvědomil si Brzda. Na skříň nemůže, ta je až po strop.
Postel je nízká. Stůl? I na něj vlk vyskočí, když ne jinak, z postele určitě. Jedině
okno!
„Rostou ti křídla!“ ozval se Aivasův hlas. „Neboj se a vyleť oknem!“
Vlk se rozplynul, na koberci rozevíral mordu strupatý krokodýl. Každý z jeho
řezáků se podobal blyštivému noži.
Nesmí mě dostat! bylo jediné, co Brzda věděl určitě. Přeskočím ho!
Rozběhl se na tři kroky a odrazil se. Doskočil a otevřely se dveře. V nich otec
v pyžamu, rozespalý a vzteklý: „Co blbneš! Co hulákáš!“
Otec. Je to vůbec on? Není v tom další šme?
„Pojď dál,“ ukázal Brzda na židli a zvolna sahal po vypínači. Otci vůbec
nevadilo, že se v pokoji rozsvítilo. Naštěstí.
„Co zase máš!“ zasyčel otec vztekle. „Proč skáčeš jako pitomec?“
Trochu tím připomněl démona Aivase.
„Zůstaň tady,“ měkl Brzda jako už dlouho ne.
„Na židli? Na zemi?“ vykulil otec své už beztak vypoulené oči. „Jsi
blbeček!“
Brzdovi moc záleželo na tom, aby otec zůstal
Ten však s ním byl hned hotový jako vždy: „Jestli se ti něco pitomého zdálo,
můžeš si za to jen ty sám.“ Neměl na syna vůbec náladu. Zavřel za sebou dveře
a odšoural se do ložnice.
Brzda nechal pro jistotu svítit. Zalehl a zavřel oči. Hrozně moc si přál usnout
normálním spánkem. Ucítil, že na zádech, přesně v místech lopatek, ho nějak
podivně zasvědilo.
--------------------------Celou noc nespal. Kromě cukání v hlavě ho chytal děs, že ho zase jeho
vlastní krysa bude nutit k létání. K ránu vylomil kliku z okna a zasunul ji pod
koberec. Oknem mě nevytáhne, řekl si. Jedině, že bych rozbil skla. Kravál
rozbitého okna by určitě přitáhl otce i matku.
Musím něco udělat, aby mě nezabila moje vlastní krysa!

Ale co? Co udělat?
Asi to, co Kerkáč.
Jasně, Kerkáč!
Právě toho rána Brzda neviděl žádný smysl, aby se nechal týrat ve škole,
obzvlášť když se jednalo o tak šíleně vážnou věc. Šel proto vyhledat Kerkáče na
jeho učiliště.
Kerkáč zčásti seděl a zčásti polehával na lavici, čelo opřené o zápěstí. Brzda
do něho strčil: „Čao, Kerke!“
„Co je!“ utrhl se Kerkáč na rušitele. Sotva poznal o koho jde, sebral se: „Co
chceš?“
Z Kerkáče zavál aceton s česnekem a cibulí. Pach sebral Brzdovi dech: že by
Kerkáč znovu foukal?
„Potřebuji pár keců.“
Kerkáč zívl. Smrad acetonu přeražený česnekem a cibulí Brzda rozeznal
tutově. Kerkáč opravdu fetuje.
No to je ale paralýza!
Kerkáč zatáhl Brzdu na záchody. Přesvědčil se, jestli někdo náhodou nemůže
poslouchat, pak k němu přišel: „Poznals?“
„Kdo by nepoznal,“ zahleděl se Brzda na zvadlého Kerkáče. „Kvůli Andy?“
„Ani moc ne,“ sklonil Kerkáč hlavu, „každý to dělá kvůli sobě.“
Andy tedy tu hroznou nemoc dostala. Kerkáč tím pádem taky. Jemu je už
všechno buřt.
„A já se přišel poradit, jak vylézt z hajzlu!“
Směšná situace, otřel si Brzda tvář dlaněmi. Ptát se hašiše, jak přestat
s foukáním.
Kerkáč se zahleděl do Brzdových očí a pronesl, jak nejvážněji uměl: „Najdi
si holku, jak nám radili felčaři. Musíš toho nechat najednou. Všechno musíš
vydržet. A na nás všechny se musíš vysrat!“
„To je všechno, Kerke?“
„To stačí.“
„Není toho málo.“
„Není.“
„Tak děkuji!“
„Rádo se stalo, vole.“
--------------------------Před obchodním domem zahlédl Zubovu matku. Ruce měla prověšené od
baňatých tašek, oči ztemnělé od smutku a dlouhého pití. Kráčela zrovna proti
němu. Určitě ho spatřila dřív, než on ji. Kdyby se otočil, nebo kdyby změnil
směr, určitě by ji na sebe upozornil víc.
Blížili se. Zubova matka si ho očima několikrát sjela odshora dolů. Zrovna,
když se míjeli, hleděla jinam. Brzda šel ještě několik kroků, zastavil se a otočil.
Je docela hezká, uvědomil si. Na svůj věk dobrá kočka. Zastavila se, ale

neotočila. Jednu tašku postavila na chodník, ve druhé nahmatala malé kulaté
zrcátko. Chvíli jím natáčela, než v něm uviděl její oko. Míří na mě, poznal.
Zrcátko se zachvělo, ale nabylo stabilitu. Oko se v něm ustálilo.
Zmateně uvažoval, co má udělat. Kdyby k ní zrovna šel, snadno by zrcátko
schovala, zvedla druhou tašku a šla by pryč. No ale proč by se k ní měl hlásit?
Stav, kdy se navzájem neznají, snad vyhovuje nejvíc. Oběma.
Stál tam jako blbec a vystavoval se ženě se zpětným zrcátkem, aby si mohla
prohlédnout jednoho z kamarádů svého syna.
--------------------------Pseuďa vyslechl Brzdovo líčení vlastní krize s účastí, která rozhodně nebyla
normální. Bylo vidět, že se křižák potí a třese.
Brzda k němu přišel odpoledne až nečekaně brzy, takže Pseuďa si zřejmě
nestačil obléct nic modrého. Ani kříž nebylo nikde vidět. Všude jenom knihy.
Samé knihy. Jimi měl Pseuďa obložené stěny svého pokoje.
„Dobře, že tu není Vlasta,“ vstal náhle Pseuďa z křesla a prošel se k regálům
s knihami a zpět ke svému křeslu, nad kterým postál, než do něho opět zasedl,
„šíleně by ji to vyděsilo.“
Koho by to nevyděsilo! Jenomže tihle přikládají podobným věcem jiný
význam, než ostatní lidé. Mají to ve svém programu.
„Jenom krize,“ sedl Brzda do jakéhosi střehu, trochu se opíral o kraj
pohovky, „nic víc, než krysa, jak tomu říkám.“
Pseuďa zamířil prstem na jednu z knih, zasutých v úzkém regálku: „Všechno
je v ní napsáno, i tohle, jenom bys musel aspoň trochu věřit.“
Brzda už měl předem připravené, co na to říct: „Já fakt nejsem dělaný na to,
aby si se mnou někdo hrál na vypínač. Cvak – tma. Cvak – světlo.“
Pseuďa rezignovaně pokrčil rameny: „Vím, že uznáváš jenom sám sebe. Tím,
že fetuješ a přijímáš Satana, sám sebe ztrácíš.“
Pseuďa to určitě myslí dobře. Vždycky to s ním myslí dobře. Po svém.
Škoda, že tu není Vlastička, zalitoval. Pomoci mi může snad jenom ona. Jestli
mě bude chtít.
--------------------------Na okraji chodníku se hrbila zdeformovaná a prorezlá plechovka od džúsu.
Nakopl ji s pořádným nápřahem. Zabolelo ho v nártu. Plechovka letěla
obloukem, než přezvonila a přeškrtla napříč asfaltovou silnicí. Chodci, starší i
děti, se zastavovali a pohoršeně třásli hlavami s posuňky a grimasami, které
nebylo těžké pochopit. Přesně o to mu šlo. Naštvat samolibé staříky! Dát jim
důvod ke spravedlivému hněvu. Vytvořit a přiživit jejich upřímné pohoršení.
Kdysi jedl zákusek v cukrárně, která už nestojí. Zvedl přitom hlavu od stolu a
málem se pozvracel. Od stropu visel zaschlý žlutozelený chrchel jako nějaký
krápník. Několik lidí nad svými zákusky také vzhlédlo ke stropu a všechny je

ošklivě natáhlo. Podobně si Brzda představuje uctívání Satana. Trýznit staříky
hnusem jako visící chrchel, ať zvrací. To kopnutí do plechovky mělo ještě jiný
důvod. Aspoň živí slyší a vidí, že mezi nimi ještě chodí. Kopl do plechovky,
protože si zrovna netroufal na víc.
Něco ho lehce zašimralo na lopatkách. Krysa! poděsil se. V uších mu
zapištělo jako nějaká velká myš. Zacukalo mu skalpem. Zprvu jemně, pak
silněji. Zastavil se uprostřed chodníku a přimknul si dlaně ke spánkům. Cukání
sílilo. Tlačil na spánky, co jen mohl: ať jenom praskne, svině! Připadalo mu, že
zrovna někdo prahne po jeho skalpu. Chtějí mi ho vzít. Já se nedám! Nechci
křídla, chci svůj skalp. Kdo vyšiluje zrovna po jeho kůži? Který ďábel ji chce
nosit za pasem, jak to dělali Indiáni na válečné stezce? Kurva, kdo!
Zahlédl postavu, kráčející chodníkem přímo proti němu. Poznal ho: Aivas!
Postava se blížila. Jde po mně, řekl si. Ale nemá šanci, nikdo mě nedostane.
Rozběhl se napříč vozovkou. Něco zaskřípělo a zapištělo. Je za mnou, zašílel.
Na chodníku někoho porazil, ani si nevšiml, jestli chlapa nebo ženskou. Jen se to
od něho odrazilo jako od tanku. Měl jediný cíl: pryč od Aivase!
Proběhl temným průjezdem. Ve dvoře si malí kluci přihrávali s míčem. Jeden
prcek mu zrovna překážel. „Odpal pryč!“ křikl po něm.
Pryč od Aivase.
Svůj skalp nedám.
Nikomu, vy humusáci!
Vpadl do otevřených dveří a vyběhl po schodech. Zarazil se vpůli schodiště.
Nahoru ne, co když mi narostou křídla, já lítat neumím a zabiju se.
Všichni by se mi řehtali, jak jsem jim správně naběhl na ptáka.
Seběhl dolů ke dveřím. Venku se kluci skláněli nad ležícím špuntem. Kterýsi
se napřímil a rukou ukazoval ke dveřím, ve kterých stál Brzda.
Prozrazují mě Aivasovi, úchyláci pižlaví, napadlo ho. Druhý vchod! Kde je
druhý vchod?
Vchod tam byl. Dveře sice držely, avšak on se zapřel nohou a prudce zatáhl.
Dveře povolily. Už ani nedokázal běžet. Ta zátěž v nohách. A plíce píchají, jako
by si bodl včelku. Zrovna teď bych měl mít křídla, děvky chlupaté!
Z protějšího domu kdosi vyšel na chodník. Brzda zamířil do vchodu. Dolů
vedly schody do temného sklepa. Trapem seběhl, jako by sjel do kanálu. Tma
jako v prdeli!
Nahmatal černý výklenek. Tady mě nenajdou! Byl nejvyšší čas. Už by nikam
neuběhl. Svezl se na chladivý beton. Něco nad ním tikalo. Zvuk připomínal
budík na jeho nočním stolku. Zaslechl podivně těžké kroky a namáhavé chrčení.
Jdou pro mně, děsil se víc, než předtím. Něco černějšího než tma procházelo
kolem. Smrdělo to jako shnilé brambory a šel z toho pronikavý mráz. Bylo to
poslední, co ještě vnímal kromě toho, že cítil, jak ho něco tahá. Ne za ruku, ani
za nohu, ale odněkud zevnitř.
---------------------------

Probral se, utopený v mrazivé tmě. Napřed se ohmatal, jestli je to skutečně
on sám. Cítil své doteky. Tak jo, uklidnil se trochu.
Sáhl na zeď, drsnou jako skelný papír. Vzepřel se rukama o studenou zem a
vstal. Tikání někde poblíž mu připomnělo jeho nádherně teplý pokoj. Připomínal
si, jak se ukryl před děsivým přízrakem a co se dělo pak, ale jen do chvíle, než
ztratil vědomí.
Hmatal po zdech a nechal se jimi vést. Kráčel pomalu. Kdesi vpředu se něco
rozsvítilo. Světlo z domovní chodby. Konečně šel najisto. Vylezl na schody.
Horním schodištěm sestupovala tlustá holka v opnutých kalhotech a volné
košili. Zrovna si ho všimla. Oči se jí zvětšily, něco vypískla a capkala zpět do
schodů, až se na ní všechno třáslo jako měchy s vodou.
Povzdechl si otráveně: na tebe mám zrovna chuť, buchto!
Podíval se na své džíny a svou džísku. Všechno bílé od vápna, jak se třel o
stěny.
Světlo zhaslo a vzápětí se rozsvítilo. Shora halasily pokřiky. Nerozuměl,
protože hlasy zaléhaly. Nána pitomá, řekl si a vyběhl dveřmi na chodník.
Venku už vládl solidní večer. Na kachlový chodník vrhaly své žluté a bílé
světlo pouliční lampy a prosklené skříně ztichlých obchodů. Chodci se loudali,
jako by se vůbec nic nedělo. Vždyť jim se nic neděje, uvědomil si, když
odplácával bílý prach ze svých slupek.
Najednou si hrozně moc přál uvidět Vlastu. Vápno moc nechtělo pustit
z rifloviny, zadřelo se v pórech dost hluboko. Šel tedy obílený jako nějaký
starodávný pomník.
Otevřela její matka. Vykulila oči, stejně jako předtím tlustá holka, když se
drápal ze sklepa, ale ovládla se a řekla úplně normálně: „Hned ji zavolám.“
Nechala dveře dokořán, takže viděl na vchod dívčího pokojíku.
Vlasta nevyšla sama. Následoval ji kluk s lebkou vyholenou, koženou vestou
na holém těle a s rukama tetovanýma až po lokty. Brzda ho znal od vidění
z Bzučáku, kam kluk chodíval pít se svými fašisty. Takže se nechytám, poznal
Brzda. Vlasta napřed žasla nad jeho zjevem, ale pozvala ho dál.
„Vlasto,“ řekl, „jenom jsem tě chtěl vidět.“
„Pojď,“ vybízela ho.
„Pozdrav bráchu a čao!“ zamával ještě na schodech. Dveře se zavřely
váhavě a smutně. Zrovna zhaslo světlo na chodbě. Brzdovi to nevadilo. Potíž mu
působila spíše Vlasta. Chytá návnady na sebe, jako když Apač prostíral svůj
dvojitý spacák pro zvědavé kočky. Tahle mu lano sama od sebe nepodá.
--------------------------Připadal si jako mrtvý. Dokonale se smířil i se svou krizí. Kdyby si pro jeho
skalp přišel Aivas, určitě by poslechl, narostla by mu křídla a třeba i to okno by
rozrazil, aby se proletěl podle přání šéfa Aivase.

Nevadilo mu vůbec nic. Nevadil mu ani křik otce, který běsnil proto, že syn
už pár dní nechodil do školy. Vždycky měl pro otce jeden soud: pokud byl při
síle, kurvil by i své podřízené, u mě se mu to nedaří. Satan, jak říká Pseuďa, se
někdy proměňuje na krásného anděla světla, otec však je pořád stejný.
Někdy v pátek ráno Brzdu zase pochytil děs. Skličovalo ho i to, že stále
jenom čeká nečinně a trpně jako beznadějně nemocný na svůj konec. Dostával
chuť na téčko: ať se to už konečně urychlí... Měl na sebe vztek. Chtěl se řezat.
V kuchyni sebral nůž na krájení nudlí a prchal s ním do svého pokoje. Čepel se
zřejmě zablýskla otci, takže přiběhl do pokoje a nůž mu vyrazil z ruky.
„Zavolám do cvokárny!“ řval otec a dost se přitom podobal rozzuřenému
Aivasovi.
Vyhrůžka Brzdu mrazivě ošplíchla. Do cvokárny! vzpomněl si. Tam už byl.
Do nekonečna tam opakovali: nechej toho, najdi si holku, nechej toho, najdi si
holku, nechej toho, najdi si holku. Nechat toho by bylo super. S tou holkou,
která by ho vytáhla z kanálu, je to horší. Kde ji sebrat zrovna teď? Holky nejsou!
--------------------------Někdy po jedné hodině v noci sebral z almary baterku a šel hledat otcovy
prášky. Plížil se opatrně, aby neprobudil spící rodiče. Prohledal otcův noční
stolek. Nahmatal krabičku s léky. Posvítil: jenom acylpyrin. Do hnoje! Zkusil
hmátnout pod polštář. Nic nenašel. kam to jen zašívají! Asi mají zabudovaný
trezor. Ohmatal zdi za obrazy, nahnul zrcadlo, pořád nic. Tak aspoň prachy. Kde
jsou nějaké prachy!
Na otcově stolku ležela peněženka. V ní dvě bankovky. Padesáti a
dvacetikoruna. Sebral menší a vycouval. Měl dojem, že v pokoji někdo čeká,
zrovna u jeho postele. Začalo mu pištět a šumět v hlavě, hruď mu svíraly
pomyslné obruče. Posvítil baterkou. Nikdo v pokoji nestál. Děs ho opustil. Pocit,
nic víc.
Položil baterku na stolek u postele a vryl se pod peřinu. Musím z toho vylézt,
řekl si a sevřel pěsti. Mě nedostanou! Zpočátku mělo fetování šťávu. Udělal si
z něho svůj vlastní prostor, podobně jako Darňa má svůj balkón, na kterém si
dělá, co chce, fetuje i souloží. Zpočátku to bylo šíleně bezva, i když se vlastně
krutě oddělával. Dávalo to smysl. Úžasný smysl. Rozhodně ne jako u blbečků,
kteří foukají proto, že se fetování zrovna nosí a že foukají všichni ostatní v partě,
nebo aspoň ti, které stojí za to napodobit.
Zpočátku to opravdu mělo šťávu. Ale teď, když sleduje, jak ho vlastní krysa
někde uvnitř užírá kus po kuse, než ho dostane celého, ukazuje všechno jiný
smysl.
Z předsíně cosi zašramotilo. Brzda strhl se stolku baterku: jestli někdo vejde,
posvítím, ani ptát se nebudu! Dveře zůstaly zavřené. Nic se nepohnulo, nic
podobného už nebylo slyšet. Zase přelud. Anebo vstal některý z rodičů? Brzda
ještě chvíli střehl. Něco se mi zdálo, usoudil pak. Zase krysa. Však už s tím

seknu. Když budu svoji krysu dál přikrmovat, poroste mi. Co říkal Kerkáč?
Musíš toho nechat naráz a na nás všechny se musíš vysrat. Kerkáč to už měl za
sebou a kdyby ta jeho Andy nebyla až taková děvka, nezačal by zase foukat.
Když dokázal Kerkáč přestat, dokážu s foukáním zatočit i já!
Uvažoval, kdy naposledy bral jedy. V neděli! Téčko z Manuelova barelu.
Kdyby Manuel včas nechal odpoutávaček!
Jestli já jich nenechám, hrabu se za ním. Vlastní krysa mě tam posílá.
Kdybych aspoň věděl, co smrt opravdu znamená. Komu věřit, Pseuďovi nebo
učitelům?
Začal jsem fetovat, protože jsem z toho něco měl, něco jsem získával: sny,
odpoutání, volnost.
Co získám, když zemřu?
A co budu mít za to, že s foukáním skoncuji?
Bezpečně vím, že si nebudu vozit kraslice v mercedesu jako Manuelův strýc,
jemuž jeho příbuzní tolik závidí. Co mi zbude kromě toho, že se občas posadím
s chlapy kolem stolu s pivy a plnými popelníky vajglů a zanadávám si na lumpy,
kterým se daří, jak vidím a slyším u oslintaných pivařů v Bzučáku?
Zatím jenom vím, že se aspoň zbavím krysy, aby mě nesežrala úplně celého.
Co rozhryzla, už nedoroste. Hájím zbytky sebe.
--------------------------V sobotu ráno už přesně věděl, co musí udělat. Zatímco rodiče ještě spali,
sebral z otcovy peněženky ještě druhou bankovku, vtáhl se do svých džínsů a
džísky a šel za svým cílem. Před holičstvím ještě postál, aby se rozžehnal se
svými dlouhými vlasy. Pěkná cícha! pohladil si je. Splývaly mu na ramena jako
závoj. Tohle udělá pravý satanista jen jednou.
Holičky, obě docela hezké holky, v pláštích, které moc nekryly, co bylo pod
nimi, vyčkávaly, kterou si vybere. Obě jsou dobré buchty, řekl si a usedl do
krajního křesla. Zrcadlo, které ještě naposledy předvádělo jeho vlasy a fetiš
zároveň, už neviděl nějaký ten rok. Holička nad ním zvedla nůžky: „Není ti jich
líto?“
„Ani ne,“ pronesl chladně a zahleděl se na výstavní tvář holičky do zrcadla.
Kecám, řekl si. Je mi jich děsně líto. Moje cícha, moje deka, můj amulet.
V rukách s růžovými nehtíky zasvištěly nůžky, napřed jen ze cviku, pak
naplno. S odpadávajícími vlasy mu připadalo, že zároveň on celý ubývá na váze
i na velikosti. Zrcadlo odráželo jeho proměnu ve vizáž krotkého a ničím
nezbabraného kluka. Ani jsem nevěděl, že tak nějak vypadám, hleděl na svůj
obraz jako na nějaký vážný film. Zvykl si na svou podobu, která už sama
dodávala sílu svým vystaveným odhodláním a svou náznakovou razancí. Ale ať
to pára tlačí! vyrval se z lítosti, zatímco mu vedle ucha ostře zabzučel zapnutý
strojek.
Když chci, tak musím!

A zrovna dnes.
Připomněl si, co jednou povídal Pseuďa, když listoval v objemné knize:
Luther, když si nevěděl rady s ďáblem, vyblýsknul na něho prdel. A já,
uvědomil si Brzda, právě dělám totéž.
Jeho hlava dostala výbrus. Ještě přijal poslední oprášky voňavkou a podal
holičce dvacetikorunu. Než dostal výdavek, postavil se před zrcadlo.
Vyblýskaná hlava se vůbec nehodila k riflovým hadrám s našitými názvy
metalových skupin a čertíky na zádech.
Otec právě pil kafe u kuchyňského stolu, matka natírala chléb paštikou. Sotva
se jim Brzda zjevil ve dveřích, oba vstali a zůstali ztuhlí jako zrovna střeleni.
Otec pak spráskl dlaně: „Matko, on se nám zblbnul úplně celý!“
Brzda se jim nehodlal vystavovat. Prošel mezi nimi jako mezi dvěma sloupy,
sebral s talíře krajíc chleba s paštikou a odtáhl do svého pokoje jako zvíře
s kořistí. Poznal, že dosud nevědí o ukradených penězích.
Otevřel skříň, jednou rukou se v ní přehraboval, ze druhé ukusoval chléb. Ve
skříni viselo oblečení, které nikdy nenosil. Matka je kupovala snad proto, aby
nikdo nemohl říct, že její kluk nemá co natáhnout. Teď alespoň má z čeho
vybrat. Kalhoty, košile a bundy splývaly z ramínek, jako odložené prapory.
Věděl co chce a podle toho se vtáhl do slupek, které se mu právě hodily.
Oblečení ho svíralo jako nějaké pouzdro, přestože oproti jeho obvyklým džínám
a džísce bylo dost volné, dokonce trochu plandalo. Však co, řekl si. Pouhý
detail.
Dveře pokoje se prudce rozevřely, dovnitř vběhl otec: „Ty kradeš vlastnímu
fotrovi!“
Brzdu to moc nezasáhlo. Otec zvedl pěsti, jako by zapomněl na skutečné
rozložení chlapských sil v tomto bytě: „Naval prachy!“
Vzalo ho to, a jak! poznal Brzda.
„Největší sviňárna, krást vlastnímu tátovi!“
Kdyby věděl, proč jsem mu je potáhl.
„Nemůžu je vrátit,“ zahleděl se Brzda do otcových bělem, rozrytých
krvavými žilkami, „protože je děsně potřebuji a ty bys mi je nedal.“
„Na hnůj ode mě nic nečekej!“
Má cenu mu něco vysvětlovat? usoudil Brzda, ale co.
„Chci z toho vylézt, proto je potřebuji.“
„Pořád jenom kecáš! Lžeš!“ nevycházel ze vzteku otec.
Proč mu něco zvonit? Ničemu nevěří.
„Musel jsem je ukrást,“ pronesl Brzda klidně, „protože bys mi je nedal a já
chci opravdu vylézt.“
„Tys je ukradl!“ vřískl otec a bičoval se ještě k prudším křečím. „Sprostě
ukradl!“
„Já musel.“
„Žereš mi mozoly a ještě mě okrádáš!“
Mozoly. Z čeho? Snad jedině z ženských.

Otec mlčel, shrbený jako dravec, připravený ke skoku.
Už ji mám! odhadl Brzda jeho úmysl. Odhadl správně. Otcova dlaň z boku
přilétla k synovu oku. Facka zaštípala a práskla jako výstřel.
„Seber se a vypadni,“ zašeptal otec a chytil se za srdce, „smrade vypadni.“
Takže vypadl, ostříhaný jako slušný žák, ve fešáckých hadrech, ve kterých by
předtím nešel ani do sklepa, a s padesátikorunou, o kterou okradl svého otce.
--------------------------Koupil si v trafice pět kusovek amerických cigaret a vyprosil si od nich
prázdnou krabičku, do které si cigarety vložil. Zahraji džeka, uvažoval.
Takového frajera ještě Indián neviděl.
Den přečkal stranou od města, na tribuně fotbalového stadiónu. Svedl zápas
s vlastní krysou i s chutí na téčko.
Do hostince Zálesí přinesl v krabičce už jenom dvě cigarety, kusovky. Ve
dveřích ho přímo ohlušila ostrá dávka bubnového sóla, zřetelná určitě až někam
k lesům, které oddělovaly hostinec od města i nedaleké vesnice. Vpadl do
kraválu a vnořil se do šedého masívu dýmu jako do sauny. Všude vysedávala
samá vybraná společnost podzemí. Snad nejvíc feťáků, ošuntělých, i těch
s čertími džískami. Nalezl tam i shluk pankáčů s křiklavými nápisy na hadrech,
většinou vlastní výroby i úpravy. Svítilo tam pár holých lebek fašistů.
Nejdůstojněji vyhlíželi staříci s dlouhými vlasy a čelenkami, pamětníci dob
hippies. Hlavně Sajda, který celý koncert připravil.
Ráznou čerň všemu dodávali vystříhaní depešáci v černých slupkách. Sem
tam razily tuzexové hadry veksláků. Tedy samá vybraná a nezávislá společnost.
Brzda dosud nezahlédl nikoho z Indiánovy party. Někde tu být musí! Nikdo
Indiánovu partu nezve, ale žádný koncert podzemí se v celém okolí bez ní
neobejde.
Na zvýšeném pódiu řezala do kytar a bubnů a varhan čtveřice rockerů ze
známé Vlčí gardy. Ti na parketě se kroutili a škubali do rytmu a ti u stolů se
komíhali jako vztyčení hadi a chytali každý svůj rytmus. Mezi zmítajícími se
těly Brzda zahlédl Darňu. Hned se mu zase ztratila, ale aspoň měl úplnou jistotu,
že parta na koncertě je. Mezi těly se blýskl Indián v tričku celém bílém,
s velkým červeným „A“ vpředu. Jasně, poznal Brzda hned. Anarchie. Celý
Indián! Dnes tu však skutečné anarchisty zastupuje Brzda a tenhleten uctívač
Satana a Bakunina mu vyměří spravedlnost.
Před Brzdou se zrovna zmítala metalačka, Darnina kamarádka. Strčila do
kluka, škubajícího se vedle ní. Oba si něco navzájem zakřičeli zblízka do očí,
mávli rukama a zase chytali svůj rytmus. Za stolem pod zavěšeným reflektorem
upíjela ze sklenice s pivem zachmuřená Kerkáčova Andy. Kluci do ní hučeli ze
dvou stran. Asi nevědí, jak dopadl Kerkáč.
Brzdu napadlo, že by se měl náležitě vystavit. Prodral se podél stolů
s opuštěnými a různě zasunutými židlemi. Stoupl na schůdky pódia a rozhlížel

se. Nad pohupujícími se hlavami zcela jasně přečnívala cícha dlouhána Drobka.
Zrovna u pódia kdosi znehybněl. Vonpal. Ten se rozkročil, snad aby stál co
nejpevněji, sem tam do něho kdosi drcnul. Strnulo i bílé triko s velkým
červeným „A“. Takže už mě uviděl i sám Indián, šéf... Přes shluk zmítajících se
postav se prodíraly ještě další dvě, malý Zub s Darňou. Celá parta, samozřejmě
bez Brzdy, táhla k jednomu místu. Brzda poznal Darninu tašku a džísky kluků,
převěšené přes židle. Nastává porada, usoudil. Ať se poradí. Čekám.
Z krabičky vyňal jednu dlouhou cigaretu a zapálil si ji. Honosně ji držel mezi
nataženými prsty, dým vyfukoval s jemným záklonem hlavy. Musí je to chytit.
Přímo bombově! K tomu ostříhaná palice, hadry jako do lepší hospody.
Indiánova parta se scukla hlavami k sobě. Nejzuřivěji posuňkoval šéf, Indián.
Ten si svoje udělá!
Muzikanti strnuli, ohlušující kravál slábl ještě ozvěnou. Shluk různě
vlasatých hlav se roztáhl a řídl, jak upocení tanečníci sedali ke stolům.
Indiánova parta zatím tvořila hlouček, hlavy těsně u sebe. Brzda přispěl svým
proudem dýmu do převalující se dýmové mlhy a sestoupil se schodů.
Parta se roztáhla do řady. I Darňa si Brzdu měřila jako nejhorší hnus.
„Zdar!“ řekl Brzda namísto obvyklého přání zmaru.
Parta upřeně zírala na jeho nový zjev.
„Hraješ džeka!“ utrhl se Indián.
„Jak to, že najednou máš pesos,“ ukázal Vonpal prstem na už notně
zkrácenou cigaretu v Brzdových prstech, „když tě známe jako věčného
somráka?“
„A co Satan?“ podpíchla Darňa, mhouřila přitom nenávistně očima.
„Jsem celý nový,“ pronesl Brzda a noblesně si potáhl z cigarety.
Těch pět kdyby mělo Satanovu magickou sílu, nezůstal by po něm
ani dým.
„Kouříš ameriky, co?“ zasyčel Indián. „Ještě si dej bechera a víme všechno.“
Zabrali, poznal Brzda. Nijak se ale neradoval. Večer bude šíleně těžký.
„Bavte se,“ pokusil se o zdvořilý úsměv a prošel mezi Darňou a Zubem, kteří
mu zmateně ustoupili. Měl je všechny za zády a věděl, čím ve svých hlavách
právě žijí. Satan v nich běsnil za pomstou.
Na koncert se přitáhli sami známí a povědomí. Pokaždé se srazí stejná
formace. Nikdy nesmějí chybět ani draci od slavné kapely Garážový excentrik.
Brzda poznal několik staříků v džínsách, s vlasy sepnutými čelenkami. Kdysi
patřil k těm, kteří jim dělali mladý a poslušný houf.
Mezi feťáky vysedával Kerkáč v ošoupané slupce. Vrátil se k hašišákům a
vypadá už taky jako hašišák. Každý musí nějak vypadat. Podle svých. Brzdovi
v sále někdo chyběl. Pseuďa. Se svým nebesky modrým trikem a velkým
křížem. Dnes tu neprovokuje Pseuďa, ale Brzda. O nic míň.
Přisedl ke Kerkáčovi: „Zdar!“

Bývalý feťák, a také bývalý depešák v jednom, před něho postavil sklenici
s pivem. Co když má opravdu tu nemoc, napadlo ho a raději nechal sklenici stát.
Jeho slupka s Kerkáčem nehnula. Spíše vypadal, že něco podobného čekal.
„Jdeš na věc?“ zeptal se, zatímco se podrbal po svých kerkách na ruce.
„Musím!“
„A že zrovna tady.“
„Zrovna dneska a zrovna tady.“
„Co Indián?“
Parta stále zaměřovala Brzdu krutě zúženýma očima.
Od vedlejšího stolu se jeden zcepenělý mánička skácel na parkety. Tři hoši
hned padlého zvedli, posadili a rukama ho zapravili o židli, aby si to hned
nezopakoval. Na pokoutných koncertech je třeba dávat pozor, aby se to moc
nezvrhlo. Nějací pendrekáři zřejmě krouží se psy kolem hospody a nejspíš by
hrozně rádi záminku k oprávněnému zásahu. Jenomže dneska se to tady určitě
zvrhne.
Snad právě teď.
Brzda se zvedl ze židle: „Čao, Kerke!“
„Trhni se!“ zvedl Kerkáč sklenici s pivem, jako na přání zdraví.
Brzda si nažhavil další cigaretu. Parta ho stále zaměřovala.
Za těžkou zelenou plentou zívaly dvojí dveře na záchody. Na chlapském WC
kluci od metalistů cedili vypitá a strávená piva do tří mušlí. Brzda otevřel dveře
k míse. Záchod šíleně páchl, ucpán a zaplněn výkaly. Zavřel dveře a čekal na
místo u mušle. Někdo se za něho postavil. Tušil kdo. Tušil správně. Celá parta i
s Darňou. Kluci od mušlí se zrovna zapínali. Jeden z nich něco odhadl.
„Co je?“
„Odlij se!“ poručil mu Indián. Kluk se raději prosmykl ven, za ním i ti dva
zbylí. Darňa zavřela dveře a zapřela kliku, až se třásla.
„Zrazuješ Satana a celou partu,“ zlostně přimhuřoval Indián. „Hraješ na nás
džeka.“
Vonpal se Zubem stoupli vedle Indiána.
„Svině!“ křikla Darňa od dveří.
„Dlouho tě sleduji,“ pokračoval Indián, „jenom jsem čekal, jaký tunel
vytasíš.“
„Musím z toho ven,“ ohlédl se Brzda po všech pěti, žáden z nich nejevil
pochopení, dokonce ani Drobek, jemuž při foukání zapadá jazyk.
„Ven z foukání, nebo z party?“ přidal se Drobek. „A že zrovna teď, když po
nás jdou pendrekáči kvůli funusu!“
Kvůli funusu. Dalo se to čekat.
Malý Zub se k němu přiblížil skoro těsně: „A co přísaha?“
„No, jinak to nejde.“
„Co přísaha!“ zdůraznil Zub.
Záchodový smrad tomu všemu dodával na hnusu.
„Já přece,“ ztěžka vyslovoval Brzda, „Satana nijak nezavrhuji.“

Indián mírně odstrčil Zuba a sám se postavil na jeho místo: „On se ti pomstí,
uvidíš! A my taky!“
Brzdovi vjela celá Indiánova pěst do břicha, bolest ho donutila se zlomit.
Úder hákem zespod ho rozplácl na kachle pod mušle. V korýtku ještě dotékala
moč k dírkovanému kanálku. Kdosi se Brzdovi hrabal v kapse bundy. Drobek.
Vytáhl zavřenou pěst a v ní křížek na řetízku. Křížek Zubovy matky. Drobek jí
ho strhl tehdy v parku. Teď mu řetízek s křížkem visel z prstů, zrovna aby si ho
musel všimnout Zub.
Malý Zub na to hleděl vyjeveně: „Podobný...“
„Měla tvoje matka!“ postavil se před Zuba Drobek a tlačil ho ke stěně, kde
mu něco úporně šeptal.
Hajzl! otíral si Brzda krvavé rty do rukávu. Vždyť mu kecá!
Ale nestačil říct ani ň.
Indiánova bota udeřila jeho čelo, až mu škublo hlavou.
Vypustí na mě Zuba, odhadoval.
Zub skutečně nabýval, jako by rostl a nafukoval se.
Kdosi zvenčí zalomcoval dveřmi. Darňa vzpírala kliku, až se celá vypínala
do oblouku.
Zub vyběhl jako chrt puštěný na start a nakopl Brzdovo břicho, až ten se
zkroutil. Další údery už tolik nebolely. Zub kopal a bušil jako běs. Celý se
přitom schvátil, chyběla mu síla. Skočil proto oběma nohama na hlavu ležícího
Brzdy. Hlava se snad jenom zázrakem nerozpukla, jenom zapraštěla a zůstala
celá. Teď už si mě můžou i rozřezat, pomyslil si Brzda. Už nic necítím.
Něco zasmrdělo hodně blízko. Kdosi mu kydal páchnoucí břečku na hlavu.
Sem tam si ještě někdo kopnul. Kydali další lidský hnůj. Tolik smradu ještě
Brzda nikdy necítil.
„Tu svini Pseudodadanýsa,“ zařval nad Brzdou Indián, „dostaneme taky!“
„A tu jeho ségru, tu svatou kurvu, ti zaběhneme,“ přidal Drobek.
Je taky? Proč?
Zvenčí zněly jakési hlasy, zdálo se, že u dveří je silná přetlačovaná. Hlasy
zazněly docela blízko.
„Co to děláte, vy hajzli!“ zazněl povědomý hlas. Patřil někomu, koho Brzda
kdysi znal. Sajda! Za ním Brzda chodíval pro chytrosti. Ten vede celý koncert.
„Starej se o svou tlamu!“ postavil se Indián staršímu Sajdovi. „A nebuč!“
„Hned vypadněte, blázni!“ rozkřičel se Sajda. „Vy chcete, aby sem vpadli
zelení?“
„Museli jsme opatřit tuhle krysu!“ hájil si své Indián.
„Na žádném koncertě už vás nechci vidět, vy debilové!“ zuřil Sajda.
Brzdu umyly starší holky od hippies, pokud to jen šlo. Hadry mu však vyprat
nemohly a nahý odejít nemohl. Posbíral se a vypadl do tmy.
Kam jít?
Doma už nemám co hledat.
Nezbývá, než bivakovat v kanále.

Svině! Vyhrožovali, že dostanou taky Pseuďu a Vlastu.
Jít za nimi a povědět jim to?
Před Brzdou blýsklo světlo. Baterky. Placaté čepice, lesklé opasky, u pasů
pendreky. Jeden ze dvou strážníků nasál do nozder pach z Brzdových hader.
„Odkud jdete?“ zazněl řízný hlas.
Brzda dokonale rozeznal jejich tváře, přestože stáli raději opodál.
Kdyby tihle věděli, odkud jsem vylezl.
Obě postavy se nějak divně měnily. Místo strážníků před Brzdou stála
dlouhovláska v plavkách a zamračený chlap, který začínal být Brzdovi
povědomý. Poznal je oba.
Ke všemu ještě tihle!
Bože můj...
Ohrada
Zase jeden zasraný den!
Ještě jich bude.
Zrovna před výdejem oběda se kuchyní nesli dva důstojníci, politruk a
kontráš, bílé pláštíky převěšeny jen zlehka přes oplechované výložky. Kontráš
k němu promluvil jako k nějakému známému. Brzdu tím překvapil: „Vy mě
znáte?“
Oficír pronesl samolibě: „Vím o vás všechno.“
Všechno.
Co znamená slovo všechno?
Pro kontráše nejspíš jen to, co zaschlo v papírech: bývalý feťák, styk
s podivnými kamarády, vyražený z učiliště pro neshody s třeťáky, nesložil
maturitu, protože měl zrovna krizi. Místo, aby člověka uznali, že se vyškrábal
ďáblu z kotle, ještě ho práskají po hubě. Kdyby raději spořádali mazáky.
Po večeři Brzda se sebe strhal kuchařské hadry a pustil na sebe sprchu. Voda
příjemně smývala špínu s potem, pálila však jako rozžhavený cejch v místech,
která se mu ještě silně barvila po akci Vikiho a jeho mazáckých kamarádů ze
světnice.
Kdyby ti s lampasy a placatými čepicemi trochu sledovali, co se jim děje
v ohradě, nepálily by teď Brzdu tyhle skvrny. Tři pásy na břiše, plesknuté
zdvojeným opaskem, nasáklým předtím v kýblu s vodou. Přes zadek dva
modráky po ráně plochou lopaty, na každé půlce jeden. Nos ještě rozražený pěstí
velitele světnice. Troufli si, když večerní kontroly chodí pravidelně jen v úterý.
Poutíral se vojenským ručníkem, tenkým jako lupen cibule, a promáčeným,
sotva na něho sáhl mokrou rukou. Rány si nepřetíral. Ručník jen přikládal,
vždycky s obavou, jestli se do něho nepřichytnou barvy a fláky z jeho masa a
kůže. Opatrně se vtáhl do uniformy. Naposled navlékl sako s odznakem
třídnosti, lodičku jen zasunul pod výložku, jak to dělají mazáci. Dostal chuť na
cigaretu, jediný jed, který ještě bere.

„Kanáre,“ sklonil se prosebně nad kamarádem, který si zrovna přetahoval na
ocílce svoji vlastní sadu řeznických nožů. „Nabídni cígu.“
Kanár opatrně položil nůž na stůl, natáhl ruku a pootevřel dvířka plechové
skříňky. V horní přihrádce svítila dosud plná krabička cigaret.
„Šlehni si.“
Bezva kamarád. Kdyby ho Brzda neměl, určitě by se někde v koutku zoufale
sjížděl čikulim, nebo lepidlem na gumy. Kanár měl vždycky co kouřit a
s Brzdou se podělí, protože dobře ví, jak na tom je.
Cigareta zavoněla jako dívčí vlasy. Brzda si ji zapálil a šel ke dveřím.
„Co mazáci?“ zastavil Kanár svůj nůž před ocílkou. „Dají ti pokoj?“
„Dělají, že mě nevidí,“ obrátil se Brzda před prahem, „je to lepší, než kdyby
zase do mě z ešusu nalévali moji krev.“
„Takže máš klid,“ spokojeně přiložil Kanár nůž k ocílce.
„Jako bych tam ani nebyl,“ odklepl Brzda popel z cigarety a dlouze
zašlukoval.
„Pěkně jsme jim narvali prdel,“ začal Kanár spokojeně obtahovat nůž na
ocílce.
Těch šest mazáků si odkručelo své, uznal Brzda. Po výprasku, který od nich
dostal, se kamarádi z kuchyně vztekli, uřvali jediného kuchyňského mazáka a
těm šesti z Brzdovy světnice nasadili diety důkladnější, než kdyby chřadli na
žloutenku. Když se zbitý Brzda připotácel do kuchyně, samozřejmě pozdě,
protože měl potíže s budíčkem, kluci zrovna obalovali a smažili řízky. K obědu
si pak velitel světnice Viki se svými pěti kamarády odnášeli místo vepřových
řízků jen špinavé hadříky, osmahlé ve strouhance a vejci. Ani moc nevřískali.
Mohlo to s nimi dopadnout hůř. Pochopili, že s kuchařem se nedá jednat jako
s holubem, kterého mají pořád na ráně. Vyřvávali sice, že do civili budou klidně
chroupat žiletky, ale když museli vydlabávat plechovky jako nějací ztracení
polárníci, hasla jejich mazácká síla jako cigareta, smáčknutá v popelníku. Už
dostávají porce, na které mají podle vojenských řádů právo.
V chodbě dva mladí vojáci v montérkách dřeli podlahu kartáči na hůlkách.
V místech, která nepokrývala mokrá pěna, čněly z podlahy kupky mazlavého
mýdla jako roztroušená lejna. Brzda by dal krk za to, že tihle dva tam otročí za
své mazáky. V kuchyni honí kartáče, zatímco jejich pánové si na rotě vyhnívají
ve svých regálech a vykuřují si mordy cigaretami za prachy holubů.
Brzda prošel mokrou chodbou, po špičkách, aby moc nenašlapal. Vyšel
z osvětlené chodby do šednoucího chladu. Cigareta se krátila. Mohl od Kanára
vysomrovat ještě pár kusovek navíc, měl přece plnou krabičku. Škoda, že si
neřekl. Váhal, jestli se má vrátit, ale šel dál. Dokázal nechat fetování, necelý
večer bez cigarety taky vydrží.
Přítmí náhle rozrazila ostrá světla. Ulicí mezi nízkými baráky rot a skladů
Brzda dohlédl až k plotu s lenivě svěšenou postavou strážného. Brzda chvíli
sledoval kluka se samopalem. Hlídá plot, který sám nemůže přelézt. Kdyby se
pokusil, dostal by záznam do papírů. Přinejmenším. Koho zavřeli dovnitř, nesmí

z ohrady jen tak. Zvenčí vyhlížejí kasárny dost poklidně. Zato uvnitř. Zase to na
něho přišlo. Tlaky a pištění v hlavě, chladivé mokro v podpaží, mlžení před
očima, třes nohou. Jsem krípl, řekl si. Nikdy to nepřejde. Kdybych měl aspoň
dost cigaret.
--------------------------V baráku Brzdovy roty svítila všechna okna. Na chodník padalo světlo
z chodby. Uvnitř courali kluci v trenýrkách a teplákových soupravách. U jedné
z plechových skříní se zastavil dlouhý Vašík, jeden z kluků, se kterým jel Brzda
na vojnu stejným vlakem. Vašík si ve skříni pečlivě přerovnával prádlo. Brzda
se opřel o vedlejší skříň.
„Máš cigáro?“
Vašík se ohlédl, jestli ho někdo nesleduje, a sáhl do své skříně s rozpaky,
jako by kradl. Vtlačil pak Brzdovi do dlaně krátkou cigaretu bez filtru, zamkl
skříň na visací zámek a chvatně zmizel ve světnici své čety. Přes uličku stál
zády k Brzdovi mazák v modré teplákovce. Něco hledal v otevřené skříni, mezi
palcem a ukazováčkem svíral hořící vajgl. Brzda mu poklepal na rameno.
„Nabídneš oheň?“
Mazák ochotně sáhl do skříně pro zapalovač. Ještě před minulou nedělí by
zařval, že mladí vojáci nesmějí na chodbě kouřit. A teď? Sladký jako paprika.
Brzda do sebe rozkošnicky sál Vašíkovu cigaretu. Přitom sledoval vojáky,
křižující chodbou. Hlava přestala zlobit, ostatní potíže přešly zároveň s bolestí.
Člověk vždycky musí něco mít, uvažoval. Já mám jenom sebe. A taky cigarety,
které somruji, když nemám už ani na knoflík. Po tom, co přestal fetovat, kouřil
nejmíň čtyřicítku denně.V civilu cigára ještě měl. Tady jich sjede nejvýš dvacet.
Za den by nevysomroval víc ani generál.
Provokoval. Mazáci však nic neviděli. Mladí vojáci si ho také nevšímali, ale
spíš ze závisti. Pro ně jsou kuřácké koutky u záchodů a před barákem.
Chodbou se zrovna mihnul mazák z jeho světnice. Ohlédl se po Brzdovi, než
zmizel za dveřmi, kterými ještě stačil pořádně třesknout. Brzda zrovna
dokuřoval, zbyteček vajglu mu přihříval prsty. Tam ho nikam odhazovat
nebude, musel by ho uklízet některý z rajonistů, mazák určitě ne. Šel tedy
k venkovním dveřím, pootevřel je loktem. Napřáhl ruku ven, ukazovákem
odstřelil vajgl z palce. Ohýnek prsknutý do tmy se vznesl nad střechu baráku a
klesal jako signální raketa, než zasyčel v mokré trávě.
--------------------------Přes dveře světnice se prodíral řev jako z tygří klece. Sotva Brzda otevřel
dveře a vsunul se dovnitř, kravál utichl jako po prásknutí bičem. Pět mazáků
v regálech a čtyři holubi na bidlech vyléhávali, pokojně zasunuti ve spacích
pytlích. Nakouřeno tam měli jako v hospodě, samozřejmě tam kouřily jen

takzvané mázy. Brzda ze sebe postahoval vojenské slupky a zavěsil si je na
horní lůžko. S potížemi se vyšplhal na bidlo a ve spacím pytli si našel svoji
polohu, aby zbytečně netlačil na dosud citlivé rány.
Světnicí se nesla klidná pohoda jako v dětském pokojíčku o vánocích. Brzda
se ještě ohlédl k regálu velitele světnice. Prázdný. Svinutý spací pytel svědčil o
tom, že Viki tento večer na rotě vůbec ještě nebyl. Určitě dostal vycházku,
v krčmě hledí do sklenic jako čaroděj do křišťálové koule a počítá, za kolik to
ještě má.
Všech devět chlapů ani neceklo. Je to příjemnější, řekl si Brzda, než kdyby
mu zpívali ukolébavku. Ještě než se mu podařilo usnout, znovu ho chytla chuť
na cigaretu. Zapálit si ve světnici, shora klepat popel na zem. To by už měl příliš
krásnou havaj. Ještě pořád je tu zeď, kterou se nevyplatí přelézat.
--------------------------„Jak to, že holub si klidně chrápe, když mazák je vzhůru!“ probral Brzdu křik
zblízka do ucha. Trhlo to s ním, až sedl na lůžko. Zraněný zadek ho pálil jako
zrovna posolený.
Zblízka se na něho šklebila zlostná grimasa Vikiho, velitele světnice. Ze
zkřivené tlamy vyvěral chmelový smrad, říznutý lihem.
„Mám tě vyklopit?“ zaryčel Viki, držel se Brzdova lůžka a stál na spodním
regálu poschoďové postele jako na stupínku.
„Co je?“ vyjeveně řekl Brzda a snažil se v pytli sednout tak, aby si co
nejméně tlačil na rány.
„Budíček pro ptáky!“ zařval Viki, držel se Brzdova lůžka a zakymácel se,
takže málem sjel dolů.
Při červeném světle signalizační lampy Brzda rozeznal, že všichni mazáci
sedí na svých regálech, nohy ve spacích pytlích, těla a paže výstražně rýsovaly
vypoukliny a drážky svalů, žil a šlach.
Že by se blížila další nakládačka? napadlo Brzdu. Určitě si nedovolí.
Mladí vojáci leželi nehybně, zakuklení v pytlích. Ofuk se jich tentokrát
netýkal.
Viki sestoupil na zem a vystřelil nahoru k Brzdovi svou žilnatou pěst, jako by
chtěl udeřit.
„Jsi jenom polepený pták! Zasraný holub! Nic víc!“
Zařehtal se svým kecům, až se skrčil. Mazáci mu ze svých regálů
přizvukovali. Kterýsi z nich prohodil: „Máme to za pár, vydržíme i s bodákem
v prdeli.“
Moc rád bych je viděl s těmi bodáky, pomyslil si Brzda. Všechny do
jednoho, co tam jsou.
Viki se rozpaloval jako pec, když se do ní stále přikládá.
„My si už brzy budeme větrat civil, zatímco ty tu budeš dál smrdět
naftalínem.“

Už aby odvětrali, smradi!
„Si myslíš, že když máš žrádlo, tak budeš honit vlny?“ vystřel zase Viki svoji
protivnou masku nahoru k Brzdovi. „Vytahuješ se na staré psy.“
Oni že jsou staří? Viki je dokonce mladší než Brzda. Že do téhle ohrady
přitáhl o rok dřív? To rozhodla obyčejná tužka.
„My tě stejně skřípneme!“ urval se kterýsi ze sedících mazáků. „A do civilu
vydržíme i v piruetě na ptáku!“
Už se neodváží jít po mně, usoudil Brzda. Začala ho zlobit hlava, přestože se
snažil o klid. Zase dostal chuť. Aspoň na cigaretu.
„Až jednou budeš mazákem,“ vyklonil se ze svého regálu další z dotčených,
„přejeme ti holuby jako jsi ty.“
„Ten už si na mazivo hraje,“ vymáčkl ze sebe ten, který viděl Brzdu kouřit na
chodbě, „vypaloval si jako stará pažba.“
„Co to slyším?“ pohoršil se Viki ještě důkladněji. „On kouří v naší cimře?“
„Na chodbě,“ dodal žalující, „tady se zatím neodvážil.“
„No to by,“ sevřel Viki zase pěst. „Já bych mu dal.“
Brzda už nevydržel: „Mám na to papíry.“
„Na co?“ zpozorněl Viki.
„Na to, že jsem závislý,“ pronesl Brzda.
„Závislý? Na čem?“ nechápavě vzhlédl Viki.
„Feťák,“ ohlásil se jeden z ležících holubů.
„Narkoš,“ obnažil Viki své bulvy skoro do velikosti pingpongových míčků.
„Běž od něho,“ naklonil se k němu jeden ze sedících mazáků, „vždyť není
normální.“
„Jasně, že není normální,“ zatvářil se Viki, jako by odkryl nesmírné
tajemství, „ani nemůže být normální, když si pořád myslí, že to tu je jako
v civilu.“
Podle těchle je normální jenom ten, kdo se nechá ochočit jako fretka, usoudil
Brzda.
„Viki, lez od něho,“ přidal se další mazák. „Napere se práškama a řekne, že
kvůli tobě.“
Viki hleděl na Brzdu, jako by ten měl nejméně pět metrů šíře. Zacouval
přitom ke svému regálu a dosedl na prstěradlo vedle smotku spacího pytle.
Docela zkrotl.
„Zmrzačím kripla a zavřou mě jako za zdravého,“ postěžoval si dost
upřímně.
Brzda se vysunul z pytle, chystal se sjet dolů na zem. Měl chuť aspoň na
obyčejnou cigaretu. Šílenou chuť. Až mu skoro zavlnila břichem. Přiměla ho, že
klekl na kolena a naklonil se k Vikimu.
„Nabídni mi cigaretu.“
Všichni mazáci i holubi ve světnici sebou škubli. Viki prudce stoupl,
zazvonil přitom hlavou u železnou hranu horního lůžka.
„Kurva, slyšeli jste?“ zařval vztekle po ležícíh mazácích. „Já mu fláknu!“

Přiskočil k Brzdově posteli: „Já mu opravdu fláknu!“
Brzda se nehnul. Vkleče sledoval Vikiho z výšky o něco větší, než předtím.
Věděl, že Viki neudeří. Mezi nimi čnělo něco jako dvojitý plot, který tamten
dole už není schopný přelézt. Že se škube? Trhá s ním jeho mazáctví, na kterém
je závislý jako feťák na jedech.
Stejný kripl jako já, řekl si Brzda.
Jenomže střelený z jiné strany.
Jak je možné, že nemá nic ve svých papírech?

O knize
Sbírka novel „Krysa v hlavě“ (vznikla v letech 1988 – 1989) podává příběhy
mladých lidí. Party, šikana, fašismus, satanismus, feťáctví, narkomanie. Ústřední
postava, mladík s přezdívkou „Brzda“, se dostává do rozličných situací a stěží
by kdokoliv dospělý a soudný souhlasil s řešeními, ke kterým se Brzda i jeho
přátelé či nepřátelé uchylují. V tomto smyslu lze „Krysu v hlavě“ považovat za
silně provokující. Kniha je prosycena revoltou mladých vůči dospělým, vůči těm
nahoře, kteří mají všechno, zatímco oni nemají nic. A pokud se dospělí chovají
amorálně, smířlivě ke špatnostem, sobecky, mocensky, korupčně, závistivě a
pokrytecky, pak mladí nemají chuť se chovat podle jejich výsostných přání,
třeba i za cenu sebezničení. Hlavní těžiště knihy spočívá v novele „Lámání
křížů“. Brzda je zde členem party metalových satanistů, s nimiž se uchyluje ke
všelijakým akcím, někdy dokonce i velmi morbidním. Když se mu pak začne
stupňovat jeho krize (kterou nazývá „krysa“), rozhodne se s feťáctvím skončit.
To ale znamená radikální rozchod se satanskou partou, což ale není vůbec
jednoduché.

Jan Padych, autor příběhů z pravěku a současnosti
Narodil se 8.3.1954 v lázeňském měste
Jeseník. Mládí prožil v Havířově, od r. 1989
žije a pracuje v Ostravě. Po absolvování
střední
ekonomické
školy
pracoval
v obchodních organizacích v kontrolních a
řídících funkcích na krajské i podnikové
úrovni. V porevolučních letech působil
převážně v pojišťovnictví, v letech 19941995 také jako jazykový redaktor
v knižním nakladatelstvích Optys v Opavě.
Od r. 2006 pracuje v bezpečnostních
agenturách.
Publikovat
začal
v dospělém
věku
ojedinělými povídkami a fejetony (hlavně
v Čs. rozhlasu). V roce 1988 vyhrál
celostátní soutěž GENERACE 88 v oboru próza. Od r. 2001 členem Obce
spisovatelů.
V prvních porevolučních letech (1991 – 1992) psal velkoplošné články (eseje)
do Ostravského večerníku. Zprvu pod pseudonymem Samuel Dan články
(„Současný démonismus“, „Padlý anděl Satan“, „Vděk starých bohů“), v nichž
uplatnil své znalosti jak z prostředí křesťanských denominací, tak rovněž z
okultní literatury. Později (1992 – 1993) vydával články již pod svým jménem a
jejich obsah zaměřil především na pravěkou archeologii („Svědectví Býčí
skály“, „O bronzových pokladech“, „Mystéria pravěkých nádob“). Následovaly
knižní publikace (viz dále).
V roce 2004 společně se synem Danielem založili nakladatelství (nakl. Daniel
Padych), kde vydal román „Bouře ve sklenici piva – pojišťovácký román“.
Kniha byla vybrána Českou televizí jako námět k natočení celovečerního filmu
„Každý den karneval“ (2005) s Pavlem Zedníčkem v hlavní roli, dále s Jitkou
Asterovou, Michalem Dlouhým a dalšími populárními herci. (Scénář k filmu
zpracovali Martin Fahrner, Michal Josef Przebinda a Aleš Jurda). Další kniha
v tomto
rodinném
nakladatelství
vyšla
v r.
2013
elektronicky
(na www.padychbooks.com) pod názvem „Pravěké ženy a jejich velké
tajemství“.
Jan Padych od mládí tíhnul k nejstarším dějinám a reáliím nejstarších kultur.
Velmi se zajímal o starověké dějiny, také o pravěk střední Evropy. Odtud jeho
zájem o nejstarší dějiny náboženství, včetně dějin magie a pověr. Vztah
k pradávné historii vedl Jana Padycha k samostudiu. Své vědomosti doplňoval i
dlouholetými
diskusemi
a
korespondencí
s odborníky.
Jedním
z nejvýznamnějších byl Profesor Rudolf Mertlík, klasický filolog, spisovatel,

básník a překladatel, jeden ze zakladatelů Antické knihovny, se kterým se
setkával v letech 1972 – 1985 (antická literatura, dějiny, reálie). Mnoho
poznatků získal rovněž od PhDr. Jiřího Pavelčíka, CSc, archeologa a etnografa
(1993 – 2009). Také od Mgr. Martina Golce Ph.D., archeologa a speleologa
(2004 – 2008).

Knižní publikace
Sibyla a démonismus (1991, vydalo nakl. Petit družstva Sampex Ostrava),
Fotbalový generál (1995, vydalo nakl. Optys v Opavě),
Krysa v hlavě (1996, vydalo nakl. Sena v Ostravě),
Z pravěkých ság – Nesmrtelný (2000, vydalo nakl. Alpress ve Frýdku Místku),
Bouře ve sklenici piva – pojišťovácký román (2004, vydalo nakl. Daniel Padych
v Ostravě),
Čas vlků (2007, vydalo nakl. Alfa Publishing v Praze),
Pravěké ženy a jejich velké tajemství (2013, vydalo nakl. Daniel Padych
v Ostravě - ekniha),
Prastará tajemství, díl 1., Syn významného (2016, vydalo Nakladatelství Daniel
v Ostravě - ekniha)
Prastará tajemství, díl 2., Drtící palice (2016, vydalo Nakladatelství Daniel
v Ostravě - ekniha)
Prastará tajemství, díl 3., Strážci ohňů (2016, vydalo Nakladatelství Daniel
v Ostravě - ekniha)
Prastará tajemství, díl 4., Jestřábí děvka (2016, vydalo Nakladatelství Daniel
v Ostravě - ekniha)
Prastará tajemství, díl 5., Příchod neznámého (2016, vydalo Nakladatelství
Daniel v Ostravě - ekniha)
Prastará tajemství, díl 6., Hněv předků (2016, vydalo Nakladatelství Daniel
v Ostravě - ekniha)

Krysa v hlavě, 2. vydání (2016, vydalo nakladatelství Daniel v Ostravě –
ekniha)
Filmový námět
Námět celovečerního filmu „Každý den karneval“, natočila Česká televize v r.
2005 podle knihy Jana Padycha: „Bouře ve sklenici piva – pojišťovácký román“.

