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Milí ubzučení čtenáři a přelé-
tavé čtenářky

„Komáři se ženili, bzum bzum, 
ženili…“ Jak už je to dlouho, 
co jsem synovi zpíval tuto pro 
mnohé (tedy ty, kdo se v tex-
tu dostanou až za první refrén) 
nečekaně a překvapivě poměrně 
brutální a temnou píseň. A přes-
ně na ni jsem si vzpomněl při prá-
ci na tomto čísle a poslední dny 
mi už zní v hlavě stejně otravně, 
jako vzteklá moucha skrytá ně-
kde v krytu osvětlení. Podobné 
bzučení a jiné nepříjemné hmyzí 
projevy vás budou provázet tímto 
aktuálním číslem. Neboť téma-
tem tohoto čísla je hmyz a jeho 
propojení s horrorem. A to nejen 
ve filmech, literatuře a hrách, ale 
i strašidelnější realistická strán-
ka hmyzího života. Hmyz totiž 
u mnohých vyvolává zděšení už 
jen pouhým svým vzhledem. Je 
to tvarově, velikostně i barevně 
a formálně patrně nejpestřejší 
živý organismus. Podle někte-
rých informací tvoří hmyz více 
než polovinu všech známých ži-

jících organismů a představuje až 
90 % všech živých forem na naší 
planetě. Dokáže být krásný, až 
snově éterický, ale i bezohledně 
odpudivý. Prostě vhodný adept 
pro horror, jak si ukážeme na dal-
ších stránkách. A neříkejte mi, že 
se alespoň jednoho z těch mnoha 
druhů, nebojíte.
V rozhovorech jsme tentokrát 

dali prostor jedné z nejvýrazněj-
ších představitelek polského ex-
trémního hardcore horroru Ka-
rolině Kaczkowské a přinášíme 
její první překlad do českého ja-
zyka. Prostřednictvím rozhovoru 
s editorem, spisovatelem a orga-
nizátorem Markem Veverkou se 
podíváme na zoubek creepypastě 
a sympatické moravské akci na-
zvané Creepycon.
V samostatném článku si s námi 

můžete projít několik průvod-
ních jevů úpadku slasher žánru. 
Představíme tematicky nejpovo-
lanějšího filmového vědce i neza-
slouženě opomenutého českého 
horrorového básníka. A jedna 
z ukázek jeho tvorby ukáže, že 
ani Stephen King není ve svých 
nápadech originální. Chybět ne-
bude nálož v nejednom případě 
tematických povídek či filmových 
a knižních recenzí.
Takže se pořádně obrňte, protože 

už na vás čekají. Jsou vlezlí, mršt-
ní, přerostlí, otravní a nebezpeční. 
Horroroví hmyzáci a další pod 
kůži zalézající písmenka. I tento 
Howard přináší dostatečnou zá-
sobu horroru než se dočkáme dal-
šího čísla, které bude plné bublin.

Váš šestinohý 
Honza Vojtíšek
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Asi jsme nemohli pro představení (nejen) 
polského extrémního hardcore horroru 
nalézt sympatičtější osobnost, než Karo-
linu Kaczkowskou.

Na začátek se, prosím, trochu představ 
našim čtenářům.
Narodila jsem se roku 1980 v Polsku 
a tam jsem strávila většinu života. Zná-
mí mi říkají Mangusta. Co pamatuji, 
vždycky jsem ráda poslouchala strašidel-
né, atmosférické 
příběhy, dokonce 
i když mi přivodi-
ly bezesnou noc. 
Společně s objeve-
ním se VHS v Pol-
sku koncem 80. 
let jsem si oblíbila 
i krváky. Psala jsem 
od dětství, pro zá-
bavu, nečekala jsem 
ani neplánovala, že 
z toho někdy něco 
vyjde. Vzděláním 
jsem učitelka a ve-
terinární ošetřova-

telka. Pracovala jsem také jako tanečnice 
a organizátorka kulturních akcí. V sou-
časné době žiji v Anglii.

Co tě uchvátilo na extrémní a hardcore 
odnoži horroru?
Nevím, zda je uchvácení vhodné slovo. 
Povahově jsem poměrně bezprostřední 
a možná proto preferuji bezprostřední 
výrazové prostředky a těmi si zcela jistě 
vypomáhá extrémní horror. Určitě je to 

KAROLInA KAczKOwSKA
rozhovor 
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také otázka svého druhu vnímání este-
tiky (nebo snad antiestetiky). Obecně je 
těžké říci, odkud se v lidech bere zalíbe-
ní v hrůze a makabrozitě, na tuto otáz-
ku se snaží odpovědět psychologie. Jaké 
jsou stereotypy ohledně tohoto tématu 
víme všichni – fanoušci horroru jsou psy-
chopati.

Co přinesla extrémní a hardcore od-
nož do horrorového žánru? Jaká je jeho 
hlavní nosná myšlenka, to, co chceš říci?
Dobrá otázka. Hodně lidí si myslí, že 
v hardcore horroru jde výlučně o hro-
madění prvků, které mají čtenáře maxi-
málně šokovat a přivést ho ke zvracení. 
To není pravda. Jestli takto někdo po-
jímá extrémní horror, tak ať se nediví, 
když je označován za špatného autora 
nebo ignoranta. Neexistuje dobrý horror 
– v žádné jeho podobě – bez zajímavé 
zápletky a dobře vykreslených postav, 
s nimiž se může čtenář ztotožnit. Jak sil-
ně bude v horroru rozvinut makabrózní 
prvek, to je již individuální otázka. Ne 
každý autor se cítí na sílu bořit kultur-
ní tabu, podrobně popisovat fyzické či 
psychické násilí, ne každý čtenář to rád 
podrobně analyzuje. Extrémní horror, 
kromě silných ostnů estetické povahy, 
musí nabízet dobře promyšlený příběh.

Mnoho lidí v horroru hledá hlavně 
strach. Extrémní horror zpravidla ne-
používá klasické gotické postupy, čím 
straší?
Myslím, že makabrózní popisy všelija-
kého mučení, ujetých sexuálních praktik 

a rozmanitých úchylů je děsivé, pro ně-
které čtenáře přímo nesnesitelné. Bojí-
me se bolesti, deformace těla a jinakosti. 
Bojíme se smrti a neexistence.

Extrémní horror nezná hranic. Je však 
něco, co je hodně i na tebe? Něco, po 
čem bys ve své tvorbě nesáhla?
Jsou věci o nichž se mi píše těžce, hlavně 
jde o ubližování bezbranným a slabším, 
jako děti a zvířata. Setkání s tímto jevem 
v životě je pro mě vždy obtížné, obecně 
jsem proti agresi a násilí. Jestliže však 
zápletka vyžaduje zapojení takovéto té-
matiky, nevyhýbám se jí. Má tvorba je 
čistá fikce. Nikomu ve skutečnosti není 
ublíženo.

Jak je na tom hardcore horror v Pol-
sku? Autoři, autorky, knihy…
Extrémní horror se v Polsku má dob-
ře, hlavně s ohledem na nakladatelství 
Dom Horroru, s nímž spolupracuji. Šéf 
nakladatelství se už několik let hodně 
snaží propagovat extrémní horror, jak 
polský, tak i zahraniční. Našimi čelními 
autory hardcore horroru jsou Tomasz 
Czarny, Marcin Piotrowski, Tomasz 
Siwiec a Łukasz Radecki, no a já. Všich-
ni spolupracujeme spíše s menšími, 
specializovanými nakladatelstvími, čas-
to proto, že velká nakladatelství se bojí 
vydávat extrémy, hlavně s ohledem na 
pornografický obsah. Velké popularitě 
se v poslední době v Polsku těší romá-
ny dvojice Czarny a Piotrowski – Folk 
a Leśne Ostępy – a animal horrory To-
masze Siwca.
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Máš povídky v několika antologiích 
a časopisech. Společné povídkové sbír-
ky s představiteli extrémního horroru 
Tomaszem Czarnym (Ofiarologia), 
Edwardem Lee (Potrójne uderzenie) 
a Tomaszem Siwcem (Liturgia Plu-
gactwa)… Kdy přijde čas na vlastní 
knihu?
V současnosti pracuji na vlastní sbírce 
povídek. Je to dost těžké, protože ne-
mám texty psané do šuplíku. Cokoliv 
jsem napsala, rozešlo se po antologiích 
a stále mi chyběl materiál na vlastní kni-
hu. V roce 2019 jsem v antologiích moc 
nebyla, musela jsem si nakonec vybrat 
mezi drobením se na jednotlivé texty 
a vlastní sbírkou. Doufám, že vyjde bě-
hem nejbližších dvou let.

Společně s Edwardem Lee se ti podařilo 
dát dohromady antologii Polish Extreme 
a představit tak polský hardcore horror 
ve Spojených státech. Mohla bys o této 
knize říci více? O co jde, jak došlo k je-
jímu vydání, jak probíhala spolupráce 
s Edwardem Lee a jak si na tom kniha 
stojí?
Edwarda Lee jsem měla čest poznat osob-
ně v roce 2012 během celopolského conu 
milovníků fantastiky Polcon ve Vroclavi. 
On byl host a já organizátorka. Už jsem 
tehdy znala jeho tvorbu, takže mi šéfka 
přikázala být jeho tlumočnicí. Seznámili 
jsme se. Nápad antologie pochází od Ed-
warda Lee. Mým úkolem bylo sebrat texty 
a přeložit je do angličtiny – práce těžká, 
stresující a časpožírající. Edward Lee, mezi 
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dotírajícími termíny, napsal vlastní povíd-
ku a předmluvu. Celek nabídl jednomu 
ze svých vydavatelů, Necro Publications. 
Kniha vyšla ve druhé polovině roku 2019, 
nejprve jako e-book a pak tiskem. Občas 
na internetu projíždím recenze a výsledky 
prodejů. Zdá se, že kniha byla za mořem 
přijata celkem dobře. Je to pro mě hodně 
důležité, protože v případě této antologie 
jsem se musela ukázat nejen jako autorka, 
ale i překladatelka a editorka textů.

Jaké nejzábavnější nebo nejhloupější vý-
tky se ti dostalo na to, že žena jako ty píše 
takové věci jaké píšeš?
Řekla bych, že všechny výtky jsou hlou-
pé, je jedno, zda jsou směřovány k ženám 

nebo mužům. Zřídka se jim směju, spí-
še mě rozčilují nebo rozesmutňují. Není 
dobré každou chvíli slyšet, že jsi nenor-
mální, ujetý, nemocný a psychopat pouze 
proto, že preferuješ nějaký druh literární 
fikce. Objevují se výtky o šokování a ne-
smyslné krutosti. Asi nikomu nikdy nepři-
šlo na mysl, že někdo, kdo popisuje násilí, 
ho může znát z pozice oběti a ne kata. 
Naproti tomu jednou z úsměvnějších věcí, 
které jsem obecně zaslechla na toto téma 
je, že horror není ženským žánrem a ženy 
nemají pro horror sklony.

Jaké jsou tvé oblíbené horrorové autor-
ky?
Mé oblíbené autorky se horroru věnují 
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málo nebo vůbec. Nejblíže k horroru má 
Tanith Lee, již nežijící autorka dark fan-
tasy. Z polských autorek mám hodně ráda 
styl Anny Musiałowicz a Dagmary Ad-
wentowské. Dagmara už vydala povídko-
vou sbírku a Anna právě připravuje svůj 
první román, který jsem už měla příleži-
tost si přečíst. Vřele doporučuji!

Tématem čísla, pro který děláme tento 
rozhovor, je hmyz v horrorech. Bojíš se 
nějakého hmyzu?
Ne. Mám hodně ráda hmyz, obzvláště ho 
ráda sleduju, nebo fotografuju i přesto, že 
mnohý z nich nedokážu ani pojmenovat. 
Už trochu méně ráda ho mám, když mě 
štípne nebo sedá na mé jídlo, ale rychle 
mě to přejde. Ale pamatuji si, že když mi 
bylo nějakých 6 let, hodně jsem 
se bála během sledování filmu 
The Swarm o invazi včel.

Je něco, co jsi chtěla vždycky 
říct, ale nikdo se tě na to do-
sud nezeptal?
Nic takového mě nenapadá.

Máš ráda krátkou formu psa-
ní, ještě neuvažuješ o romá-
nu?
Mám hodně ráda krátkou for-
mu, cítím se v ní dobře. Časem 
jsem si všimla, že se mé texty 
začaly samy od sebe prodlužo-
vat, tak možná některý někdy 
vyroste do rozsahu románu. 
Ale neplánuji psát nic jiného, 
než povídky. Moc mi také ne-

jde plánování rozsahu textu, obvykle to 
je dlouhé tak, jak to vyjde. Myslím, že 
mnohem lehčí by pro mě bylo napsat ro-
mán v duetu než samotné, přinejmenším 
v tuhle chvíli.

Co chystáš nového?
Kromě psaní horroru ho také překládám, 
v současné době začínám překládat jistý 
román, který je v Polsku již dlouho oče-
káván. Jak jsem už psala, připravuji také 
vlastní povídkovou sbírku. Kromě toho 
sním o vytvoření počítačové hry ve stylu 
horroru nebo třeba vizuální novelu.

Děkujeme za rozhovor
Otázky a překlad: Honza Vojtíšek
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Zpočátku té ženě Felix nevěnoval po-
zornost. Všimla si ji až Maryla, sou-

sedka z prvního, která hodně času trávila 
koukáním z okna.
„Kdo je ta slečna, co chodí za tebou?“ 

zeptala se ho jednoho odpoledne, když 
společně usedli k čaji a zákuskům.
„Co máš na mysli?“ zeptal se udiveně Fe-

lix.
Tehdy mu Maryla řekla o ženě, která se 

motala po sídlišti a navíc, odhodlala se 
dokonce až ke sledování muže. Soused-
ka viděla úzkou siluetu zakrytou pláštěm, 
pomalu sledující Felixe. Výhled z okna 
zabíral pouze kousek cesty, kterou muž 
každý den kráčel do práce. V Marylině 
hlavě se zrodilo podezření, že žena může 
být jeho utajovanou milenkou – což ne-
viděla na vlastní oči, napověděla jí to její 
představivost. On sám si dokonce ani ne-
uvědomoval, že se kolem něj něco děje. 
Felixova mysl byla od záležitostí tohoto 
světa vzdálená jak jen to bylo možné. 
Každou volnou chvíli věnoval vytváření 
dalšího fantastického příběhu. Alice, jeho 
žena, odešla před několika lety předčasně 
vyrvaná z jeho náruče zlomyslnou rakovi-
nou. Od té doby ho zajímalo pouze psaní.

„Ničeho jsem si nevšiml,“ řekl Felix. 
„Zajímavé, kdo to může být?“
„Možná je to nějaká tvoje fanynka?“ 

naznačila Maryla, něžně zahleděná na 
ušlechtilý profil zamyšleného muže.
Felix se jí líbil už několik let. Dokud žila 

Alice, Maryla se k němu nesměla přiblí-
žit. Po smrti Felixovy ženy se stali přáteli.
„Nemyslím si,“ když se usmíval, vrásky 

v koutcích očí se stávaly hlubší a výraz-
nější. „Vždyť nikdo neví, že Marek Po-
pławski jsem já. Podle smlouvy, kterou 
jsem s vydavatelem uzavřel, nesmí v žád-
ném případě odhalovat mou totožnost. Je 
mi to k ničemu. Nezajímá mě oblíbenost 
davů, i když je mi milé, že mám pro koho 
psát.“
„Možná bys to měl, pro všechny případy, 

někde nahlásit. Domovníkovi?“
„Myslím, Marylko, že to není nic závaž-

ného a určitě se to dá nějak racionálně 
a jasně vysvětlit,“ Felix dopil poslední lok 
žluté tekutiny a vstal od stolu. „Děkuji ti 
za čaj, má drahá.“
Šla za ním ke dveřím, zezadu hleděla 

na jeho prošedivělou hlavu. Co ta žena 
hledala? Možná, stejně jako ona, se jen 
toužila přitulit?

Fanynka
Karolina Kaczkowska
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Nevědom si emocí, které vyvolával ve 
své sousedce, Felix se vrátil nahoru do 
svého bytu. Maryla se mezitím zavřela 
v ložnici, jak často činila po mužově od-
chodu, shodila ze sebe oblečení a sáhla 
pro vibrátor schovaný ve skříňce u po-
stele. Pouze ve světě představ, za pomoci 
přístroje, se mohla na chvíli nalézt v jeho 
objetí. Představovat si, že ruka mnoucí 
její bradavky není její vlastní a elektric-
kou náhražku mužského penisu pokrývá 
nejrealističtější lidská kůže.
Felix zapnul počítač, aby chvíli psal. 

I když byl termín odevzdání knihy ješ-
tě dost vzdálen, spisovatel chtěl využít 
přízeň vrtošivé inspirace. Nikdo nikdy 
nevěděl, kdy a na jak dlouho zmizí. Ob-
jevila se z chuti utéct před nezbytností 
života bez Alice po boku, ale první opary 
smutku a sklíčenosti už dávno vyprcha-
ly. Prsty bloudily po klávesnici, vytváře-
ly novou realitu, nutily neexistující lidi 
prožívat smutky i radosti. Pod jeho ru-
kama vznikala a upadala impéria, tady 
mohl ovládnout samotnou smrt. Díky 
tomu se dalo žít.
Po hodině si autor udělal malou pauzu. 

Přešel k oknu, aby si zapálil, což se po-
malu stávalo svým způsobem rituálem. 
Nezamlouval se mu však všudybylský 
zápach tabáku. Obvykle kouřil vykloně-
ný přes parapet aby se do pokoje dostalo 
co nejméně kouře. Pomalu padala noc. 
Nebylo ještě tak temno, aby se rozsví-
tily pouliční lampy, ale dost na to, aby 
zraku unikaly drobné detaily. I přesto 
všechno ji zahlédl. Poznal plášť z Ma-
rylina popisu. Žena seděla na jedné ze 

sídlištních laviček, utopena ve vlastních 
myšlenkách, aniž by věnovala pozornost 
Felixovi v okně. Muž vyhodil nedokou-
řenou cigaretu z okna, které pak ve spě-
chu zavřel. Hmátl po bundě, cestou do 
předsíně odhodil pantofle, aby mohl co 
nejrychleji nazout boty. Výtah, jako ke 
vzteku, ho přiměl dlouho čekat. Když 
vyběhl před blok, ženu už nebylo nikde 
vidět.
Maryla se mezitím rozvalila na poste-

li, unavená sólo sexem. Vždycky potom 
byla sama sebou znechucená. Byla ža-
lostná. Slibovala si, že to už nikdy více 
neudělá, ale potřeba se vracela po každé 
Felixově návštěvě. Když se umyla, pob-
rečela si pod sprchou, zapnula televizi, 
aby se trochu rozptýlila. Měla ve zvyku 
sledovat cokoliv běží, jen aby trochu 
ztlumila vytí samoty ve své hlavě. Zírala 
do skleněné obrazovky, dokud jí nezača-
la padat víčka.
Ráno, jako obvykle, vyklouzla z postele, 

aby přivítala nadcházející den se smíše-
nými pocity. Snažila se cítit vděčnost, 
protože mnoha osobám, které chtěly žít, 
to nebylo dáno. Maryliny dny se jeden od 
druhého až tak moc nelišily. Nejprve šla 
do koupelny, pak uvařila kávu, sledovala 
ranní program v televizi, pak ji pohltily 
domácí práce. Odpoledne seděla u novin 
nebo projížděla internet a hledala práci. 
Už osm měsíců byla nezaměstnaná a ne-
očekávalo se, že by někdo byl ochoten 
zaměstnat ženu po čtyřicítce, jakkoliv 
kvalifikovanou.
Felix ji často utěšoval, povzbuzoval ji 

k tvůrčí práci. Jednou jí dokonce nabídl 



howard

11

společné psaní, ale Maryla se bála, že ho 
zklame. Počítala s tím, že se do ní ča-
sem zamiluje, když jim evidentně bylo 
spolu dobře. Nechtěla se však vnucovat. 
Celý život, v souladu s radami získaný-
mi v dětství, seděla tiše v koutě a čekala, 
až ji najdou.
Poté, co si udělala hrnek výborné kávy, 

usedla, jak měla ve zvyku, k oknu. Bylo 
sedm dvacet pět, Felix zakrátko půjde do 
práce. Bude oblečený do šedého pláště 
a klobouku. Maryla pohledem zkontro-
lovala dvorek. Jankowska z pátého vyvá-
děla čtveřici svých shih-tzu, jako obvyk-
le si nedokázala poradit se zamotanými 
vodítky. Kwaśniewští z osmičky dopro-
vázeli svá krásná dvojčátka do nedale-
ké základní školy. Minuli se s hubenou 
ženou s vlnitými vlasy. Srdce Maryly 
zrychlilo. To je ona! Tajemná Felixova 
milovnice. Maryla se nevědomky zatáh-
la dovnitř bytu. Čekala na vývoj událostí.
Felix se objevil v půlce Marylina výhle-

du po nějakých pěti minutách. I on si 
všiml ženy, dokonce se najednou vydal 
jejím směrem. Snad svou pronásledo-
vatelku trochu zaskočil, protože chvíli 
vypadala, jako by chtěla utéct. Uklidni-
la se však a usmála se. Maryla neslyše-
la, o čem se baví, stačilo, že viděla, jak 
šli dále spolu. Ztuhla při tom pohledu. 
Osamocená slza skanula dolů po ochab-
lé kůži tváře. Jak teď litovala, že mu o té 
babě vůbec kdy řekla. Sám by si jí určitě 
nikdy nevšiml, ale takhle… Ztratila ho.
Žena byla v rozpoložení tak akorát se 

střelit do hlavy. Namísto toho se odvlek-
la před zrcadlo v předsíni a kritickým 

okem zhodnotila svou postavu. V ko-
zách málo. Na prdeli až příliš. Beztvarý 
účes neurčité barvy. Kůže s fleky. A pře-
devším dávno překročená čtyřicítka. Jak 
se ona může rovnat s tou vyžlí s lokna-
mi, co leze za Felixem?
Na druhou stranu, vždyť sem přeci 

chodil. Chtěl být v její, Marylině, spo-
lečnosti. Ale ona, mající ho každý den 
u sebe, se dokonce ani nepokusila do-
sáhnout něčeho více. Snad ještě není 
pozdě, myslela horlivě. Možná je ta koč-
ka nějaká bláznivka, třeba se Felixovi 
nezalíbí a prostě zmizí. Maryla sáhla po 
peněžence a začala počítat finance. Pů-
jde k holiči, koupí si něco, v čem bude 
vypadat dobře, vždyť kdysi dokázala 
dosáhnout takového efektu. Dokonce 
i kdyby měla kvůli těmto výdajům hla-
dovět, tak to určitě na její zanedbanou 
postavu zapůsobí jen pozitivně. Nadšená 
touto myšlenkou se začala chystat k od-
chodu.
Felix zaklepal na Maryliny dveře přesně 

v šest večer, jako obvykle. Výraz spiso-
vatelovy tváře při pohledu na její vzhled 
ženě způsobil obrovskou radost. Bylo 
vidět, že peníze nevyhodila zbytečně. 
Holička upravila délku vlasů tak, aby 
Marylin trochu hranatý obličej připomí-
nal ovál. Lehké líčení maskovalo nedo-
konalosti a zdůrazňovalo hloubku jejího 
pohledu. Volně střižené šaty dodávaly 
tělu správné proporce, odhalovaly cel-
kem pevná lýtka.
„Marylko! Vypadáš báječně!“ vykřikl 

autor od prahu. Teda, chci říct, vždycky 
vypadáš dobře, ale…“
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„Dobrá, dobrá,“ usmála se žena. „Jen 
jsem si řekla, že ještě není čas se vzdá-
vat.“
„Máš naprostou pravdu, má drahá. Teď 

určitě najdeš novou práci.“
Maryla se jen usmála pod nosem. Ne-

bude mu přeci vysvětlovat, že tu nejde 
o práci.
„A co u tebe?“ nadhodila mimocho-

dem.
„Fantasticky. Měl jsem kapitální den. 

Vzpomínáš si na tu ženu, o které jsme se 
bavili včera?“
Jak by mohla zapomenout… Dobrá ná-

lada Maryly praskla jako mýdlová bub-
lina.
„Co s ní?“ zeptala se opatrně.
„Potkal jsem ji dneska ráno. Ukázalo 

se, že je to opravdu fanynka mé tvorby. 
Jmenuje se Natálie.
„Jak tě zvládla najít?“
„Někdo z nakladatelství prostě kecal, 

nechtěla říct, kdo. Představ si, že pod 
tím pláštěm ukrývala tašku se vším, co 
jsem kdy vydal. Pozval jsem ji v pauze na 
oběd na kafe, podepsal jí knihy. Hodně 
dlouho jsme mluvili. Dobře jsme si po-
kecali. Dokonce mi dala několik nápadů. 
Víš…“ zarazil se, jako by měl říct něco 
stydlivého. „Na okamžik jsem se dokon-
ce cítil, jako by se vrátila Alice.“
No ano, Alice. Ještě tahle zasraná ne-

božka tu chyběla. Prostě skvělé!
„Zítra jsme domluveni na večeři,“ po-

kračoval Felix. „A tobě jak uběhl den?“
Maryla začala vyprávět, hlasem trochu 

více písklavým a nadšeným, aby se mohl 
jevit upřímným, přesto si spisovatel ni-

čeho nevšiml. Jako každý jiný den vypili 
čaj a snědli dezert, i když žena se ten-
tokrát bránila před obvyklou konzumací 
poloviny balení.
„Musím o sebe dbát,“ řekla. „Nikdo jiný 

to za mě neudělá.“
Ve Felixových uších to zaznělo jako vý-

tka, ale nechal to být. Cítil se neobyčejně 
dobře, jako už dávno ne. Měl obrovskou 
chuť psát, Natálie měla fantastické ná-
pady, které dokonale seděly do jím vy-
tvořeného universa. I přesto se s Mary-
lou rozloučil později než obvykle. Chtěl 
jí vynahradit zítřejší večer, který bude 
muset strávit sama, zatímco on se setká 
s Alicí. Tedy s Natálií.
Maryla sotva vydržela do konce setkání. 

Z jedné strany by s velkou radostí vyho-
dila muže za dveře, z druhé však zoufale 
prahla po jeho společnosti. Kdyby se jí 
jen ta Natálie dostala do rukou, z radostí 
by jí z hlavy servala ty její andělské lokny, 
jednu po druhé. A pak by té trubce vyd-
loubla oči a narvala jí je do prdele. A pak 
do krku. Přesně v tomhle pořadí. Poprvé 
po Felixově odchodu Maryla nemyslela 
na sex. Naopak. Myslela na smrt.
Když následující večer šel na rande 

s Natálií, hleděla za ním ponurým po-
hledem. Maryla nemohla nalézt pokoje. 
Podlá představivost jí podsouvala nej-
černější vize a imaginární svatební zvo-
ny jí zevnitř drtily lebku. Ploužila se od 
okna ke dveřím jako pes čekající na ná-
vrat milovaného pána. A, podobně jako 
pes, nakonec usnula na podlaze.
Felix se objevil druhý den brzy po poled-

ni. Zářil a jako by omládl. Marylu jistým 
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způsobem jeho štěstí těšilo. Rozhodla se 
dál jej podporovat. Kdo ví, možná jed-
noho dne bude po rozchodu s Natálií 
utírat jeho slzy. Rivalka byla mladá, Felix 
ne, navíc ne moc bohatý. Není se proč 
obelhávat, Natáliina fascinace spisovate-
lem může vyhořet každým okamžikem, 
a pak ona, Maryla, bude připravena ho 
utěšit.
„Život dnes vypadá úplně jinak,“ svěřil 

se jí Felix. „Nemyslel jsem, že se ještě ně-
kdy budu cítit tak… živý. Představím ti 
Natálii při nejbližší příležitosti. Určitě se 
skamarádíte.“
„Určitě,“ odpověděla Maryla diploma-

ticky. „Ještě čaj?“
Felix ji na seznámení s Natálií nenechal 

dlouho čekat. Přivedl ji ještě ten samý 
večer, údajně moc chtěla poznat nejlepší 
kamarádku svého oblíbeného spisova-
tele. Maryla zachovala chladnou hlavu, 
žertovala, rozmlouvala, napájela hosty 
čajem a vínem. Natálie se ukázala být 
o něco starší než Maryla původně před-
pokládala, přesto i tak měla o patnáct let 
méně, než ona. Přirozeně vlnité vlasy jí 
odstávaly od hlavy na všechny strany, 
což autorově fanynce dodávalo hravé 
kouzlo. Kdyby nešlo o Felixe, Maryla by 
nedokázala ji nemít ráda. Těžce snášela 
vědomí, že po setkání půjdou k němu 
nahoru a budou se milovat. Marylina 
představivost opět pracovala v její ne-
prospěch, podsouvala jí představy extáze 
těch dvou.
Vnitřníma očima viděla, jak se začínají 

líbat. Nejprve nesměle, pak čím dál hor-
livěji. Začínají ze sebe navzájem svlékat 

oblečení. Felix obdivně hledí na pohled-
né tělo mladší ženy. Nevadí mu ani, že 
se jí od hrudníku k podbřišku táhne 
tlustá jizva. Jsi krásná, kouzelná, říká. 
Díky tobě znovu cítím, že žiju. Začíná 
líbat Natáliinu šíji, sát její prsa, zatímco 
jí současně dráždí klitoris. Žena smyslně 
vzdychá, což Felixe ještě více vzrušuje. 
Spisovatel noří tvář mezi její nohy. Když 
už to Natálie nemůže vydržet, vyškubává 
se mu, tlačí muže na podlahu a usedá na 
něj.
Milují se hodiny, nemohou se od sebe 

odtrhnout a nepotřebují oddech. To je 
přeci nemožné. Maryla musí snít. Ve 
skutečnosti vůbec nestojí na prahu Fe-
lixovy ložnice a nesleduje kopulující pár. 
Natálie se podpírá na čtyřech končeti-
nách a milenec si ji energicky bere zeza-
du. Žena pozvedá hlavu a usmívá se na 
Marylu. Její úsměv je znepokojivě široký, 
jako by její koutky byly roztrženy. Cosi 
divného se děje s jejími vlasy. Rostou 
před očima, vlní se, svíjejí jako chapad-
la. Prsty Natálie se začínají prodlužo-
vat. Po chvíli její dlaně již připomínají 
obrovské pavouky. Natálie vstává. Felix 
stále zůstává pod vlivem milenky. Žena 
mu přikazuje předklonit se. Teď on sto-
jí na čtyřech. Natálie vkládá své dlouhé 
prsty do Felixova konečníku. Nakonec 
jsou v něm zabořeny obě její dlaně až po 
zápěstí. Žena začíná pomalu pohybovat 
rukama. Vzrušení muže nemizí, naopak, 
zdá se, že vzrůstá. Felix sahá po svém 
penisu a začíná onanovat. Když Natálie 
vytahuje dlouhé prsty z jeho konečníku, 
jsou na nich vidět stopy stolice a krve. 
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Spisovatel vyje rozkoší, i když se jeho 
nohy barví exkrementy. Semeno se roz-
prskne o zmuchlanou postel. Natálie se 
začíná smát.
Maryla se prudce vzbudila ve vlastní 

posteli, zalitá potem od hlavy až k patě 
a obrovsky vzrušená. Musí to nějak vy-
pustit, jinak vybuchne. Rozsvítila ma-
lou lampičku na nočním stolku, z něhož 
vytáhla svého elektrického kamaráda. 
Rozechvělýma rukama zapnula vibrá-
tor, takřka se modlila, aby se právě teď 
nevybily baterie. Jinak bude muset vyjít 
na ulici a znásilnit prvního kolemjdou-
cího. Rychle vložila hračku mezi nohy. 
Už skoro byla, když ucítila, že ji někdo 
sleduje. Aniž by přestala, rozhlédla se 
po místnosti nepřítomným pohledem.
Ve dveřích stála Natálie. Byla nahá 

a vypadala by úplně normálně, kdy-
by nebylo jizvy táhnoucí se přes celou 
délku břicha. Z nějakého důvodu pří-
tomnost mladší ženy Marylu ještě více 
vzrušila. Prožila tak neobyčejně silný 
orgasmus, že takřka ztratila vědomí. 
Natálie na ni hleděla mlčky. Dala Ma-
ryle chvíli na vzpamatování a přistou-
pila k posteli.
„Dovol abych ti pomohla,“ zašeptala 

a sklonila se nad starší ženou.
Musela být hodně lehká, protože po-

stel ani nezaskřípala, když na ni vylezla. 
Začala Marylu líbat. Nejprve tvář, pak 
krk, prsa, břicho. Její kadeřavá hlava se 
přesouvala dolů po Marylině těle, až 
dosáhla venušina pahrbku. Začala po-
malu a jemně lízat naběhlé lůno, mokré 
po nedávno prožitém orgasmu. Součas-

ně přitiskla svá bedra k obličeji Maryly. 
Starší žena vdechla její svůdnou vůni, 
nepodobnou jakékoliv jiné. Nakonec 
do Natálie vsunula jazyk a naprosto se 
ztratila v této zkušenosti.
Mladší žena se ukázala být znalkyní 

všemožných zákoutí ženského těla. Sála 
a dráždila Marylin klitoris, zasouvala jí 
prsty do pochvy a konečníku. Rozkoš 
se svou intenzitou stávala takřka ne-
snesitelná. Maryla neměla ani sílu ani 
chuť protestovat, když ji Natálie nasta-
vila do stejné pozice, jako dříve Felixe. 
Bez sebemenší stopy údivu starší žena 
sledovala, jak se pohlavní orgán její mi-
lenky začíná před jejíma očima promě-
ňovat až čím dál více připomínal penis. 
Lokny Natálie se ovinuly kolem Mary-
liných zápěstí jako hedvábný provázek. 
Ucítila, jak čerstvě vytvarovaný penis 
vklouzl do její řitě. Navzdory tomu, 
co dosud o tomhle slyšela to nebolelo 
a necítila zápach exkrementů. Dlouhé 
prsty, podobny pavoučím nohám, hnět-
ly její malá prsa až k dalšímu rozechví-
vajícímu orgasmu.
Tentokrát Marylu probudila obrovská 

bolest v podbřišku. Postel byla mokrá 
a celá místnost smrděla hovnem. Když 
se zorientovala, že leží v kaluži vlastní 
krve a vibrátor zastrčený hluboko do 
střeva je stále zapnutý, začala hystericky 
křičet. Zoufalství a strach v jejím hlasu 
postavili na nohy sousedy, kteří zavola-
li sanitku a policii. Nikoho nenapadlo, 
že by statečná paní Maryla mohla po-
užívat erotické pomůcky – vždyť je to 
doména úchylných blondýnek s umě-
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lými hrudníky, které potajmu sledova-
li na internetu. Sousedi svorně tvrdili, 
že ta klidná, nevinná žena musela být 
napadena sexuálním násilníkem, v noci 
bloudícím ulicemi města, i když absen-
ce stop po vloupání představovala silný 
argument proti této teorii.
Nechybělo mnoho, aby tu noc Maryla 

zemřela na vykrvácení. Občas se jí smrt 
jevila být lepší perspektivou než osa-
mocené hodiny strávené v nemocniční 
posteli. Felix ji nenavštívil, dokonce ani 
nezavolal a ona se bála přijít s iniciati-
vou první a možná odhalit, že i milova-
nému muži bylo nepříjemně ublíženo. 
Kdyby nebylo krvavého vibrátoru, který 
vyndali z jejích vlastních střev, uznala 
by, že všechno, k čemu oné noci s Natá-
lií došlo, byl pouze sen. Několikrát Ma-
rylu navštívili sousedi. V myšlenkách je 
prosila, aby řekli cokoliv o Felixovi, ale 
toto téma nebylo na pořadu dne. Bylo jí 
po něm hrozně smutno. Uklidňovala se 
myšlenkou, že kdyby nežil nebo trpěl, 
drbny ze sousedství by jí o tom řekli.
Po opuštění nemocnice kráčela Ma-

ryla volným krokem na autobusovou 
zastávku. Břicho čas od času ještě po-
bolívalo, ale lékaři ji o těchto následcích 
informovali. Život se stal ještě více ne-
snesitelnější než vypadal z perspektivy 
nemocniční postele. Ztěžka se dovlékla 
na sídliště. Šla s pohledem upřeným do 
Felixových oken. Obvykle alespoň jed-
no bylo pootevřené. Maryla zahlédla 
uschlé květiny na parapetu na pozadí 
zatažených záclon. Namísto svého bytu 
šla nejprve k němu. Nikdo nereagoval 

ani na klepání ani na zvonek. Maryla, 
bez stínu naděje, stlačila kliku, ale dveře 
se neotevřely.
Žena se vrátila do svého bytu. Bě-

hem její nepřítomnosti se vše pokry-
lo prachem. Nezajímalo ji, kdo uklidil 
po skončeném vyšetřování, jestli něco 
zmizelo ani u koho se nacházel náhrad-
ní svazek klíčů. Odhodila plášť a boty 
tam, kde stála a pak si šla lehnout. Ma-
ryla toužila jen po tom usnout, nejlépe 
navždy a beze snů. Vzbudil ji domovní 
zvonek. Neochotně otevřela oči a po-
hlédla na hodinky. Bylo 18:00. Vysko-
čila jako šílená, s tlukoucím srdcem 
běžela ke dveřím. Za nimi stál Felix 
s pugétem květů. Maryla se mu vrhla do 
náruče, plakala úlevou. Vypadal, jako by 
ho ta reakce zaskočila. Objal sousedku, 
dokud se neuklidnila a nenavrhla jejich 
obvyklý čaj.
„Zhubla jsi,“ řekl a usmíval se něžně.
Položil na stůl krabičku se zákusky 

a čokoládu. Maryla se usmívala, když 
před něj pokládala šálek kouřícího čaje.
„Dělal jsem si o tebe starosti,“ pokra-

čoval Felix vážným tónem. „Kdyby sis 
kdykoliv chtěla popovídat se specialis-
tou, o tom, co se ti stalo…“
„Teď o tom nemluvme. Co u tebe? 

Stále se scházíš s Natálií?“
„S kým?“ Felixovo obočí vystoupalo 

vysoko až pod linii vlasů.
„No… s Natálií. Tvou fanynkou.“
„Marylko, nikdy jsem se nescházel 

s žádnou Natálií. Vlastně se vůbec nes-
týkám s žádnou ženou kromě tebe. Ur-
čitě se cítíš dobře?“
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Maryla na jednu stranu měla chuť ská-
kat až do nebe, na druhou stranu si byla 
jistá, že Natálie existovala, navíc se je 
oba snažila vtáhnout do sexuální noč-
ní můry. Pozorně pohlédla do Felixovy 
tváře ve snaze nalézt jakýkoliv důkaz, že 
si z ní dělá srandu.
„Natálie, taková hubená, s kudrnatými 

vlasy…“ zkusila to znovu.
„Nevím, co ti nakecaly ty sídlištní pleti-

chářky, když jsi ležela v nemocnici, ale já 
se opravdu s nikým nescházím. Miluju 
jen tebe a jen s tebou chci být. Lituju, 
že jsem nebyl u tebe, když jsi byla napa-
dena tím úchylem. Nemělo to tak být, 
proto to teď změníme. Už jsem všechno 
promyslel. Prodáme můj byt, tvůj prona-
jmeme a přestěhujeme se.“
Maryla zírala na Felixe, jako by ho vi-

děla poprvé v životě. Nepřeslechla se? 
Miluje ji a chce s ní být? Přisedla si blí-
že k němu aby se přitulila. Jestli ji neod-
strčí, bude to znamenat, že slyšela dob-
ře. Neodstrčil ji. Bála se, že je to všechno 
jen sen, kouzlo splaskne s příchodem 
dne a ona se probudí sama, rozbolavělá 
v nemocniční posteli. Nic z toho všeho 
nechápala, realitu před útokem si pama-
tovala úplně jinak. Kde se mýlila? Která 
z verzí byla pouze iluzí? Maryla nevědě-
la, jak se k vyřešení té záhady postavit. 
Ostatně, neměla žádnou potřebu do-
čkat se objektivní pravdy. Získala Felixe 
a pouze to se počítalo.
Muž dodržel slovo. Brzy pár začal by-

dlet spolu. Maryla byla šťastná a hrozně 
se bála o to štěstí přijít. I přes Felixova 
ujištění, že v jejich životě nikdy nee-

xistovala žádná Natálie, žena často po-
ciťovala neklid. Maryla uvěřila teprve 
psychoterapeutovi, kterého navštěvovala 
jednou týdně. Specialista ji přesvědčil, že 
Natálie byla pouze výplodem její před-
stavivosti. Takto se Marylina psychika 
vypořádávala s nevyslovenými strachy 
a tužbami, takto se bránila přijmout 
na vědomí znásilnění. Po ukončení te-
rapie se Marylin život stal opravdovou 
selankou. Ona i Felix spolu stále trávili 
večery, nikdy už se ale nemusela uchy-
lovat k vibrátoru, aby se vypořádala se 
svým sexuálním napětím. Spisovatel byl 
pozorným, něžným milencem a i když 
si stále občas vybavila noční můru, kte-
rou oba prožili s vymyšlenou Natálií, 
nekazilo to jejich požitek. Maryla však 
nejvíce milovala společné chvíle trávené 
u psaní. Když se nakonec odvážila svěřit 
Felixovi se svými poznámkami, čím dál 
častěji ji zval ke společné práci na romá-
nu nebo povídce. Jen zřídka se rozchá-
zeli v názorech.
Felix ji přímo odrazoval od hledání 

práce. Byl spokojen s Maryliným vkla-
dem do psaní a peníze z pronájmu ženi-
na bytu dostatečně posilovaly domovní 
rozpočet. Fakticky, hledání práce už se 
nezdálo být palčivou nezbytností. Ma-
ryla s radostí během Felixovy nepřítom-
nosti budovala jejich společné hnízdo. 
Jednoho dne během úklidu nalezla sva-
zek klíčů k jeho starému bytu. Trochu 
ji to udivilo, vždyť už ho dávno prodal. 
Možná noví majitelé hned vyměnili 
zámky? Schovala klíče až na dno zásuv-
ky a snažila se na ně nemyslet, protože 



howard

17

ten pohled v ní vyvolal neklid, s nímž 
tak dlouho bojovala. Snažila se pře-
svědčit, že vůbec o nic nejde. Neexistuje 
žádný racionální důvod, proč by ji měly 
klíče znepokojovat. Při nejbližší příleži-
tosti se podívá a přesvědčí se, že zámky 
byly již dávno vyměněny, byt obývá nový 
vlastník a Felix před ní nic neskrývá.
Jak si usmyslela, tak udělala. Během 

chůze dobře známou cestou nejprve po-
hlédla do oken svého bytu, teď prona-
jatého dvěma hezkými studentkami. Po 
chvíli přenesla pohled na Felixova okna 
a strach jí sevřel hrdlo. Vypadaly tak, jak 
je viděla posledně – zvadlé rostliny stále 
obývaly parapet. S bijícím srdcem vyšla 
po schodech nahoru. Se slzami v očích 
strčila klíč do zámku a otočila. Pasoval.
Uvnitř vládl zatuchlý vzduch. Smrdělo 

to tam potem a prachem, až se Maryle 
zvedl žaludek. Všechen nábytek byl na 
svém místě – určitě tu nebydlel nikdo 
nový. Proč si Felix ten byt nechal a proč 
ho přivedl do takového stavu? Maryla 
se přinutila vejít dovnitř, i když její mo-
zek bil na poplach. Každou chvíli může 
zahlédnout něco, co změní hezký vztah 
s Felixem k nepoznání a navždy. Oprav-
du chce znát pravdu?
Dveře do ložnice byly zavřené. Stále se 

ještě mohla vrátit, odložit klíče na mís-
to a snažit se na vše zapomenout. A do 
konce života prchat před vlastní před-
stavivostí, která si neodpustí otázku, co 
bylo za dveřmi. Ne. Musela to vědět. 
Opatrně stiskla kliku a ta s tichým za-
vrzáním povolila. Na posteli, ve starém 
zmačkaném povlečení, ležela nějaká po-

stava. Okolo na podlahu někdo nakres-
lil obrazec připomínající pentagram. 
Vzpomněla si, co o tom kdysi četla na 
internetu. I když obrazec vypadal, že je 
nakreslený krví, ten pohled ji neočeká-
vaně uklidnil. Věděl Felix, že se do jeho 
bytu nastěhovali mladí satanisti? Mary-
la couvla, aby odešla a okamžitě jej in-
formovala o svém odhalení. Právě v ten 
okamžik se postava na posteli posadila.
„Ne!“ vykřikla Maryla, když poznala 

štíhlé tělo a bouři zvlněných vlasů. „To 
není možné! Ty neexistuješ!“
„Ale ovšem, existuju,“ Natálie se vřele 

usmála, což v kontrastu s okolím pů-
sobilo neobyčejně groteskně. „Bylo ti 
smutno?“
Maryla dokonce ani nezpozorovala, 

kdy se mladá žena objevila těsně u ní. 
Byla nahá a její tělo vydávalo divný, 
omamný zápach. Jizva na břichu lehce 
pulzovala – okraje se zdály být zduřelé 
a prokrvené. Z úst Natálie se vysunul 
dlouhý, tenký jazyk. Rychle vnikl za de-
kolt Maryly, která znehybněla strachem, 
přibita ke stěně hbitým tělem. Nemožně 
dlouhý jazyk se proplazil mezi prsy star-
ší ženy, sunul se dolů po jejím břiše. Ma-
ryla věděla, k čemu za okamžik dojde. 
Natálie s ní znovu udělá, co bude chtít 
a tentokrát ty vzpomínky nesetře žádný 
terapeut. To bude konec všeho.
Maryla přivřela oči v očekávání smrti. 

Cítila, jak konec jazyka vniká do jejího 
nitra. Rozkoš, jakou při tom zažívala, 
ji takřka srazila na kolena. Stejně jako 
oné noci, i teď se Natálii zcela pod-
dala. Mladá žena – pokud to něco tak 
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bylo možné vůbec nazvat – ji přivedla 
k několika orgasmům a to samé žádala 
od ní. Maryla poslušně sála její ňadra, 
z nichž vytékalo mléko smíchané s krví, 
lízala její rozkrok i řitní věnec. Tento-
krát jí však Natálie fyzicky neublížila. 
Maryla se probudila mezi zmuchlaným 
povlečením, silně nasáklým tělními te-
kutinami. Vůně Natáliina těla ji úplně 
omámila, vůbec nechtěla odejít. Cokoliv 
se zdálo být mnohem méně důležité než 
sex, který je spojoval.
Natálie vyčkala na vhodný okamžik – 

její kořist byla po dlouhé věky stejná, 
proto dobře věděla, kdy udeřit, aby to 
bolelo nejvíce. Všechny Maryliny ne-
gativní a destruktivní pocity se vrátily, 
násilně ženu odtrhly od vzpomínek na 
rozkoš a ponechaly pouze stud a bo-
lest. Natálie přejela dlouhým nehtem 
po jizvě protínající její dokonalé břicho. 
Okraje těla se s mlasknutím rozestoupi-
ly a umožnily Maryle nahlédnout do-
vnitř. V Natálii chyběly orgány. Její nitro 
mnohem více připomínalo místnost se 
stěnami vyloženými kostmi a masem 
než lidské tělo. Uprostřed spala Alice, 
Felixova mrtvá žena. Byla nahá a malá 
jako loutka, ale o omylu nemohla být 
řeč. Jakkoliv nereálné se to zdálo, Felix 
našel nějaký způsob, aby vytvořil Alici 
uvnitř Natálie. Takže o tohle od samého 
začátku šlo. Dokonce ani ne o Natálii, 
pouze o Alici. Maryla si opět přála ze-
mřít. Hořké slzy stékaly dolů po jejích 
rozpálených tvářích.
„Co ty jsi?“ zeptala se Natálie slabým 

hlasem.

Jako odpověď se mladá žena usmála od 
ucha k uchu až vycenila zuby.
„Mnohem více by tě mělo zajímat, co jsi 

ty. Pro Felixe, pro mě,“ odpověděla.
„Nic,“ zamumlala Maryla a utřela si 

nos. „A nikdy jsem si neměla myslet, že 
tomu je jinak.“
Vstala z postele aby se poohlédla po 

svém oblečení. Její život se bude muset 
znovu změnit. Natálie Marylu mlčky 
sledovala. Z tváře ohraničené loknami 
se nedalo nic vyčíst. Ruce Natálie se vl-
nily ve vzduchu, jakoby nezávisle na její 
vůli. Dlaně se pomalu začaly proměňo-
vat ve dva tvrdé penisy. Rychlým pohy-
bem se přemístila k Maryle přecházející 
po ložnici a vecpala do úst zaskočené 
ženy jeden z údů. Druhý ji vrazila mezi 
nohy a začala jím energicky pohybovat. 
Penis v Maryliných ústech byl tak velký, 
že cítila, jak jí praskají koutky. Dávila se 
obrovským údem, až jí vylezly uslzené 
oči z důlků. Přesto vědomí, že byla tak 
odporně zneužitá mužem, kterého mi-
lovala, bolelo mnohem více, než fyzické 
utrpení. Natálie se zatím opájela krásou 
okamžiku. Její ploché břicho se odpor-
ně vlnilo podél jizvy. Maryle se zdálo, 
že roste. A právě tehdy pochopila, co by 
měla udělat, aby je potrestala oba.
Když ji nestvůrná bytost pustila, Mary-

la se z posledních sil odplazila do kou-
pelny, obtěžkána semenem, který do 
ní napumpovala Natálie. Černý šlem jí 
stékal po nahých nohou, cítila, že se za 
chvíli pozvrací. Před záchodovou mísou 
padla na kolena. Z rozbolavělého hrdla 
vytryskl proud páchnoucího semene, za-
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nechávající v ústech odpornou pachuť. 
Dosáhla samotného dna své degradace. 
Ležela na studené, již dávno neumývané 
dlažbě, konečně nabrala dech a trochu se 
uklidnila. Navzdory okolnostem myslela 
překvapivě střízlivě a konkrétně. Potře-
bovala něco ostrého.
Po chvíli odpočinku pomalu vstala 

z podlahy, obávala se točení hlavy, kte-
ré se naštěstí nedostavilo. Rozhlédla se 
po koupelně. Potichu otevřela zrcadlo-
vou skříňku, naneštěstí úplně prázdnou. 
Chvíli přemýšlela nad rozbitím zrca-
dla, ale nedokázala by to udělat potichu 
a hluk by sem určitě přilákal Natálii. 
Maryla ostatně nemohla mít jistotu, že 
to něco nečte její myšlenky. No, to se 
zřejmě brzy dozví… Zvedla koš se špi-
navým prádlem, ale teprve v koutě pod 
umyvadlem našla zajímavý předmět.
Úlomek keramické podlahové dlažby 

nebyl pro úkol, který si Maryla vytyčila, 
moc vhodný. Nechtěla však otálet v oba-
vě, že ji nakonec pohltí strach a odtáhne 
ji od záměru zabít se a tím zkřížit Fe-
lixovy plány. Alice se nevrátí k životu 
na úkor jejího utrpení. Zatnula zuby do 
jednoho ze zatuchlých ručníků a zača-
la řezat. Úlomek bolestivě deformoval 
kůži zápěstí, ale stále ne moc hluboko. 
Pot stékal z Marylina čela, její tělo se 
v protestu třáslo, i přesto nepřestávala. 
Bylo to příliš důležité. Ryla kouskem 
keramiky ve vlastní ruce v naději, že ji už 
jen okamžik dělí od přeříznutí větší žíly 
a rychle vykrvácí.
Během zarputilého řezání si uvědomila, 

že se v bytě objevil Felix. Marylin plán 

se povedl. Ze zmasakrované ruky vystří-
kl rudý pramen. Spokojená žena padla 
na podlahu. Točila se jí hlava. Konec byl 
blízko. A tehdy k ní zpoza dveří kou-
pelny dolehl Felixův hlas. Byl změněný, 
jako by muž plakal.
„Už takhle dál nemůžu,“ vzlykal. „Po-

chopil jsem, že miluju Marylu. Nezabíjej 
ji, prosím! Nechci už Alici, ne za tako-
vou cenu.“
Jeho slova dolehla k uším Maryly. Po-

kusila se vstát, aby vyšla z koupelny, do-
šla k Felixovi a ukázala mu, co způsobil. 
Už mu nevěřila. Utrpení v mužově hlase 
ji uspokojilo. Byla připravena na smrt.
„Pochopil jsi, že miluješ…“ zasyčela 

Natálie. „Tak ji zachraň, protože právě 
krvácí v koupelně,“ dodala radostně.
Muž se vrhl ke dveřím, které se po 

chvíli rozletěly. Marylina víčka byla pří-
liš těžká, aby je mohla zvednout. Táhlé 
Felixovo zaječení, když zahlédl tělo po-
kryté modřinami na podlaze zalité krví, 
bylo poslední, co slyšela. Autor se vrhl 
na kolena s prosbou na rtech.
„Bože! Bože! Co jsem to udělal!“ Plakal 

s tváří skrytou v chladné hrudi ženy, kte-
rá ho milovala.
Z ložnice k nim doléhal kousavý smích 

Natálie, vyrývající uličku šílenství ve Fe-
lixově lebce.

* * *
Spisovatel odtáhl ruce z klávesnice, těž-
ce si povzdechl. Odložil stranou brýle 
a promnul si prsty uslzené oči. Dokon-
čení románu ho stálo hodně sil. Rád by 
se nevracel k těm děsivým událostem, 
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zapomenul, že se to vůbec někdy stalo, 
ale cítil, že jí to musí nějak všechno vy-
nahradit. Chtěl věřit, že by ze stránek 
jeho románu mohla proniknout do srdcí 
čtenářů a žít v nich věčně a šťastně.
Ohlédl se za sebe. V hloubi pokoje, tam, 

kam nedosahovalo světlo lampy, spala 
jeho žena. Přešel tiše k posteli, aby ji ne-
vzbudil. Jemně pohladil světlé, již lehce 
prošedivělé vlasy. Spící poklidně odde-
chovala, utopena ve snech, nevědoma si 
ceny, jakou zaplatil za její klid a zdraví.
Než se k ní připojil v příjemně vyhřá-

té posteli, přešel k oknu, aby si zapálil. 
Dole, ve světle pouliční lampy, stála ne-
hnutě ona, nevěnující pozornost padají-
címu sněhu. V jejích široce otevřených 
očích se odrážely všechny hříchy světa. 
Pokaždé chutnaly skvěle, ale ona měla 
celou věčnost, aby čekala na další pokrm. 
A dobře věděla, kde získat následující.

Přeložil: Honza Vojtíšek

Karolina Kaczkowska (*1980)
Známí jí říkají Mangusta, s tou-
to přezdívkou je již srostlá na-
tolik, že je nejednou uváděna 
i pod jejími povídkami. Žena 
komplikovaného charakteru, 
milovnice fantastiky a horroru 
a sběratelka koček. Vystudovala 
dvě vysoké školy ve Wroclawi. 

V současnosti žije v Anglii, je podruhé vdaná. Psát začala již v dětství, 
poprvé publikovala v patnácti letech. Její povídky se objevily v časopi-
sech (Czerwony Karzeł, Qfant), antologiích (Oblicza Grozy (2014), 
Krew zapomnianych bogów (2016), Gorefikacje II Tom drugi (2016) 
a Licho nie śpi (2018)) a společných povídkových sbírkách: Liturgia 
Plugastwa (2015, s Tomaszem Siwcem), Potrójne uderzenie (2017, 
s Tomaszem Czarnym a Edwardem Lee) a Ofiarologia (2017, s To-
maszem Czarnym). Editovala a překládala antologii polského extrémní-
ho horroru Polish Extreme, která vyšla v loňském roce v USA. Povídka 
Fanynka (Fanka) pochází ze sbírky Ofiarologia.
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Ofiarologia je společná povídková sbírka 
dvou nejčelnějších představitelů polského 
extrémního hardcore horroru. Společná 
v tom nejužším smyslu. Některé povídky 
napsal Czarny, jiné Kaczkowska, pár jich 
napsali společně.

Vydavatel: Dom Horroru, 2017
Počet stran: 184

Ofiarologia, jak již názvy mnohých poví-
dek napovídají, je plná úchylek, obsesí, sexu, 
násilí, gore a brutality. Je propracovaným 
propojením funkčnosti sexu a (hardcore) 
horroru neboť obojí vyvolává ty správné re-
akce a obojí může ve své podstatě děsit. Jde 
o procházku zahradou bolesti, odhodlání, 
skřípění zubů a naprostého zboření, sma-
zání či popření lidské identity a individua-
lity. Zahradou setření všech lidských rysů, 
děsivých stránek podřízení a bezmoci se 
znatelným sociálně-kulturním podtextem 
(Czarneho Nisza).

Ofiarologia je ukázkou představivosti 
a nápaditosti lidského chtíče, touhy a my-
sli, ale také konání a užívání si (a to i na 
úkor druhého či s jeho vědomím a svole-
ním). Nápaditosti až za hranici běžného 
myšlení. O tom ale přesně hardcore horror 
je. O hranicích daleko za vámi, o hrani-
cích setřených, překročených, pokořených. 
O hledání překvapivých obsahů a odhalení 
uvnitř vás, vašich vlastních niterných my-
šlenek, tužeb. Dosud skrytých. Extrémní 
horror neskončil, když začal Clive Barker 
psát fantasy. Šel dál a směle vkročil do 21. 
století, kde dostává mnohem více na váze, 
neboť se nejednou prolne s krutou realitou.
Zní to jako klišé, ale tahle kniha opravdu 

není pro každého, s největší pravděpodob-
ností pro emotivně založenější čtenáře se 
slabšími žaludky jen na vlastní zodpověd-
nost. Tohle zahýbe trávící soustavou i těm 
zvyklejším a otrlejším.
Czarneho povídky nejednou působí jako 

beletrizovaný průvodce po různých úchyl-

TOmASz czARny 
& KAROLInA KAczKOwSKA

ofiarologia
recenze 
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kách, temných choutkách a fetiších, ať už 
jde o snuff (Poświęcenie), mučení (nemi-
losrdný brutální kufrzvedající úlet Domi-
nacja), ovládání (Lalka) nebo vykrmová-
ní (Oddałam ciało w dobre ręce, kterou 
jste si mohli přečíst v 17. čísle Howarda) 
a koprofagii (Wielka miłość). Zabrousí 
ale také do temných stránek a podob lásky, 
kdy jejímu kouzlu člověk propadne natolik, 
že je opravdu schopen pro ni udělat coko-
liv (Dysmorphophilia). Je ve svých povíd-
kách přímočařejší, ne však jednostranný. 
Dokáže ukázat, že extrémní horror může 
mít i zajímavou bizarro podobu až pohád-
kového příběhu o chlapci, který ke štěstí 
přišel (Chłopiec z kutasim łbem) nebo 
čistého psychologického horroru s prvky 
surrealismu (Zniewolenie).
Kaczkowska své příběhy naopak často 

prohlubuje, je výraznější, atmosféričtější, 
pestřejší a… ano, v mnoha směrech kva-
litnější. V příběhu o hovnožravých lesbách 
(Noc koprowampirów) přichází se spoje-
ním zajímavého a svým způsobem poměr-
ně originálního nápadu s bizarním přístu-
pem a bezmeznou fantazií, u něhož si váš 
žaludek opravdu zatancuje. Hlavní hrdinky 
tohoto příběhu opravdu poznat nechcete. 
Nebo ano, pak jste ale fakt fajnšmekři. 
Výborná ukázka toho, že i hnus může mít 
jiskru. A to ještě zdaleka není to nejlepší, 
co zde Kaczkowska představuje. K tomu 
nejlepšímu z knihy patří výborně temná, 
klasicky horrorová, děsivě plíživá povídka 
Lewa o trampotách jedné dívky s její ru-
kou. Neméně skvělý, až barkerovský příběh 
o lásce, touze a odhodlání nazvaný Fanka, 
si v překladu můžete přečíst na jiném mís-

tě tohoto čísla. Společnou sbírku autorka 
zakončuje surrealistickou hardcore horro-
rovou verzí Alenky v říši divů Dom Gry, 
jejíž hlavní hrdinka je uzavřena ve zvlášt-
ním domě, v němž se pohybují a mluví 
plyšová zvířátka a pokoušejí se ji znásilnit 
křesla. Dívka musí projít všemi místnost-
mi a odhalit vlastní totožnost i důvod, proč 
se do domu dostala. Karolina Kaczkowska 
má v knize samostatných povídek méně, 
přesto zaujmou a v paměti uvíznou o stu-
peň více, než ty od žánrového kolegy. Jsou 
propracovanější a obsahují/poskytují něco 
trochu navíc.
A pak zde jsou Czarneho a Kaczkowské 

společné povídky. Hned první v knize je 
Milf, přímočará ukázka, co od knihy oče-
kávat. Až pornografický extrémní horror 
o chlápkovi, který obsesivně touží po své 
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sousedce, až se mu jednou dostane, čeho 
žádá. Ovšem, za jakou cenu… Že extrém-
ní hardcore horror není jen záležitost čis-
tě realistické roviny ale dokáže obsáhnout 
i nadpřirozené prvky ukazuje tahle dvojka 
povídkou Worek na spermę. Nápaditým, 
působivým, nechutným a napínavým sub-
žánrovým thrillerem pro fajnšmekry je pak 
nervydrásající příběh o otci, který se po-
kouší zachránit svou dceru z osidel zvlášt-
ního sexuálního kultu, tedy třetí společná 
povídka Córeczka tatusia.
Sbírka Ofiarologia dostává svému názvu, 

který byl vybrán opravdu dobře. Czarny 
i Kaczkowska ukazují sílu a údernost sou-
časné a moderní extrémní polohy horroro-

vého žánru. Obzvláště zajímavé je, že tak 
ukazuje hned z mužského i ženského au-
torského pohledu s tím, že ten ženský má 
mírně navrch. Extrémní hardcore horror je 
jistě okrajový styl již tak okrajového žán-
ru, jakým horror stále ještě (i ve fantastice 
jako takové) je, neznamená to však, že by 
nemohl přinášet hezké a zajímavé zážitky. 
Tato kniha jich přinesla a od průměrných 
povídek do výše odrazila hned několik.
Pozitivní zmínku zaslouží prostá, přesto 

zajímavá a povedená obálka, kterou vytvo-
řil i v Howardu a prostřednictvím několika 
knižních obálek i v Česku již známý pol-
ský ilustrátor Dawid Boldys.

• Honza Vojtíšek
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DOGG je slovenský snímek, který se 
skládá z celkem čtyř povídek, kde úvodní 
písmeno jména každé povídky tvoří onen 
celkem zajímavý název, který trochu od-
kazuje na anglické slovo „dog“. Ale možná 
se to jen snaží naznačit určitou metaforic-
kou hloubku, která v názvu není. Podobně 
by se chtělo říct, že se i jednotlivé povídky 
snaží o nějakou hloubku, ale ta se nakonec 
neprojeví. Jako kdyby se s každou povíd-
kou začalo cosi zajímavého, ke konci však 
máte pocit, že vám něco uteklo.

Režie: Slavomír Zrebný, Viliam Csino, 
Enrik Bistika, Jonáš Karásek
Scénář: Peter Balko, Maroš Hečko, Enrik 
Bistika, Jonáš Karásek, Marika Beňadik 
Majorová
Rok: 2017
Hrají: Monika Hilmerová, Judit Bárdos, 
Ivan Romančík st., Peter Oszlík, Marián 
Mitaš

První povídka se jmenuje Duet. Na začát-
ku se nám představuje zajímavá postava 
mladé ženy, která si prožila něco drama-
tického. Vrací se do svého bytu, který je 
součástí domu, kde snad nikdo kromě ní 
a správce nežije. Má to příjemně nepří-

jemnou atmosféru nejistoty. Ona se pak 
jde podívat na půdu. Skoro by to i vypa-
dalo, že dojde k nějakému silnému finále, 
protože atmosféra není budována špatně. 
Ale pak je najednou ticho, klid a začíná 
další povídka. To aktuální téma terorismu 
je v tom pojato rádoby zajímavě, ve sku-
tečnosti ale skoro zbytečně.
Opus Dei je na tom velmi podob-

ně, i když je film úplně jiný. Pár se sna-
ží o dítě. Když se jim to konečně povede 
a ona to oznamuje svému milému, dojde 
k bizarní situaci. V tu chvíli je film skvě-
lý. A pak se to najednou rozuzlí, odhalí se 
jedno temné tajemství a už je tu jen psy-
chedelický závěr, který je vizuálně celkem 
obstojně natočený, ale to je tak všechno, co 
se o něm dá říct. Povedený nápad se v dě-
jové povídce najednou vytratí a je z toho 
jen nicneříkající slátanina.
To povídka Grassvater si na nic nehraje 

a rovnou od začátku je jasné, že nám chce 
sice něco vyprávět, ale dělá to formou, jež 
zaujme tak maximálně polovinu publika, 
které se bude na snímek dívat. Je to forma 
nepřístupná, spíše obrazová než dějová, 
spíše zvuková než mluvená. Jako kdyby 
se za sebe stavěly jednotlivé obrazy, které 

dogg
recenze 
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jako individuality nejsou špatné (sledová-
ní porna, scéna na záchodě, srnec), ale jako 
celek to je vyprázdněné a staví to jen na 
depresivním pojetí, což sice vyšlo, ale víc 
to nepředalo.
Poslední povídkou je Game. Je mno-

hem pochopitelnější než předcházející 
Grassvater, ale ani ona vyloženě neohro-
mí. Spíš než o horrorovou povídku se na 
první pohled jedná o jakousi formu sci-
-fi, i když ani v tomhle smyslu se nejed-
ná o nějaké výraznější žánrové vykroče-
ní. Prostě jedna hra, která se hraje velmi 
specifickým způsobem. Celý krátký film 
je natočen velmi akčně, některé scény 
v tomhle smyslu mohou překvapit, střih 

je frenetický, prostředí tmavé. Z hlediska 
diváckého nejsvižnější a možná i nejsnesi-
telnější povídka.
Slovenský povídkový film DOGG je 

spletencem čtyř filmů, které mají společné 
v první řadě to, že jsou všechny tak trochu 
psychedelické, jako kdyby tvůrci v něčem 
trochu jeli, anebo se minimálně snažili 
vytvořit iluzi, že na něčem jedou postavy 
a v jejich hlavách to nemusí být vždy v po-
řádku. V tomhle smyslu je nejpodivnější 
třetí povídka. Bohužel je spojuje také to, 
že z hlediska horroru jde místy o hustou 
atmosféru, která ani v jednom případě ne-
dojde většího naplnění.

• Martin Štefko
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Rozličný hmyz všelikých tvarů, barev 
a velikostí je pro mnohé humanoidy 
strašidelný, děsivý a nepříjemný již sám 
o sobě. 
Což pak ale, vezmou-li si jej na paškál 
filmoví tvůrci. 
Jako třeba v našem výběru.



howard

27

Kdo by se někdy nechtěl vrátit do mládí? 
Hlavní protagonistka filmu The Wasp 
Woman (1959) by chtěla moc. Majitelka 
kosmetické firmy Janice Starling (Susan 
Cabot) si palčivě uvědomuje, že stárne 
a je odhodlaná proti tomu zakročit za 
každou cenu. I když to znamená aplikaci 
zázračného séra doktora Zinthropa (Mi-
chael Mark), založeného na enzymech 
získaných od vos. Patřičně neotestované-
ho séra, s nežádoucími vedlejšími účinky. 
Jenže výsledky na sebe nechávají dlouho 
čekat a tak se Janice jednou v noci vloupá 
do doktorovy laboratoře pro extra dáv-
ku. A výsledek se konečně dostaví. V tu 
chvíli se ale doktor Zinthrop ztratí a ob-
jeví ho až detektiv Hellman (Frank Ger-
stle) v nemocnici. Doktor zjistil v čem je 

háček, než ale stihl svoji zaměstnavatelku 
varovat, srazí ho auto. Po svém probuzení 
ví, že chtěl Janice varovat, ale před čím? 
Samotná premisa spojení ženy a vosy ne-
zní špatně a tuto domněnku podporuje 
i plakát k filmu. Realita je ale trochu jin-

de. Děj je poměrně komorní bez skuteč-
ně překvapivých momentů, zvratů nebo 
zapamatovatelných dialogů, situovaný 
prakticky do několika místností. Děsi-
vá žena-vosa se objeví až ke konci, svou 
přítomnost manifestuje hlasitým bzuče-
ním a spíše než jako skutečná horrorová 
postava vypadá jako nepovedený dětský 
kostým na Halloween. A to i na svou 
dobu vzniku. Susan Cabot v jinak neza-
jímavém snímku sice příjemně vyčnívá, 
ale jeho kvalitu nezachrání. The Wasp 
Woman existuje ve dvou variantách, jako 
theatrical cut a nezkrácená verze. Prv-
ní zmíněná je v podstatně lepší kvalitě, 
druhá dá o něco více prostoru doktoru 
Zinthropovi a pozadí jeho výzkumu. (ks)
Na sesterskou čeleď blanokřídlých se 

zaměřuje i snímek Invasion of the Bee 
Girls (Útok včelích panenek, 1973). Do 
zapadlého městečka Peckham v Kalifor-
nii je vyslán speciální detektiv Neil Agar 
(William Smith), který má vyšetřit zá-
hadnou vraždu. Neil se hned na začátku 
seznámí s asistentkou zemřelého, slečnou 
Julie Zorn (Victoria Vetri), která mu za-
čne ve vyšetřování napomáhat. Mrtvých, 
a pouze mužů, totiž začne záhy přibývat. 
A jelikož se všichni takřka usouložili 
k infarktu, vedení města doporučí všem 
striktní abstinenci. To se samozřejmě ne-
setká s úspěchem a úmrtí tak pokračují. 
Na vině jsou záhadné, očividně sexuch-
tivé ženy v tmavých slunečních brýlích 
vedené entomoložkou Susan Harris 
(Anitra Ford). Po každém mrtvém zů-
stane vdova, která může posloužit její 
věci a vytvářet tak další vdovy, čemuž 
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Neil s Julie musí zabránit. Jak slibuje ná-
zev filmu i plakát, půjde o ženy částečně 
zmutované za pomoci radiace ve včely, 
konkrétně královny, a konstantně pu-
dově puzené k páření. Abstinence, nebo 
ne, samozřejmě, že žádný z vybraných 
mužů jim nedokáže odolat (až na jed-
noho gaye, kterého raději srazí autem). 
Podobně jako u The Wasp Woman se 
i zde manifestace hmyzí stránky projevu-
je hlasitým bzučením, tvůrci ale (naštěstí) 
nesáhli po kostýmech a tak včelí stránku 
žen představují jen tmavé kontaktní čoč-
ky v doširoka otevřených ženských očích. 
A nahota, samozřejmě. Jenže pokud vy-
necháme celý hmyzí motiv, zůstane jen 
nezáživná detektivka s nijak převratným 
dějem. Sice ne špatně natočená, ale pořád 
nudná. (ks)
Posuňme se opět o čeleď dál. Phase IV 

(Fáze IV, 1974) působí ze začátku spíše 
jako dokument o mravencích, jedná se 
ale o komorní sci-fi horror mapující je-
den experiment. Doktor Ernest Hubbs 
(Nigel Davenport) a jeho spolupracovník 
James R. Lesko (Michael Murphy) se vy-
dávají na venkov zkoumat zvláštní druh 
mravenců s netypickým chováním. Nor-
mální mravenci mezi sebou přeci neko-
munikují, nedělají inteligentní rozhod-
nutí a nestaví geometricky přesné věže. 
Uzavřeni v malém, naprosto soběstačném 
výzkumném středisku se snaží mravence 
donutit k nějaké pozorovatelné aktivitě 
a tím spolu rozpoutají válku. Tato válka 
zasáhne i jedinou rodinu, která v oblasti 
zůstala a když se vydají hledat u vědců 
pomoc, najdou téměř všichni smrt. Bez-

pečné útočiště ve středisku se tak podaří 
získat pouze jediné přeživší Kendře El-
dridge (Lynne Frederick). Vědci a dívka 
společnými silami pokračují ve sledování 
a snaží se v nastalé válce přežít. Ale jak 
si mohou být jisti, že oni dva jsou ti, kdo 
skutečně vede experiment? Mravenci 
jsou prezentováni jako mnohem inteli-
gentnější druh než člověk, schopný neu-
věřitelně rychlé adaptace a kompenzující 

si svou velikost v počtu. Stejně jako vědci 
i oni vedou svůj experiment na konci kte-
rého dostanou, co chtějí. Což lidem sa-
mozřejmě až do poslední chvíle nedojde. 
Phase IV ukazuje, že hrozba nemusí být 
postavena na dominanci ve velikosti, ale 
na počtu, dokonalé organizaci a schop-
nosti rychle se přizpůsobit novému a ne-
bezpečnému prostředí. A proti tomu lid-
stvo nemá šanci vyhrát. (ks)
Ještě chvíli zůstaneme u mravenců. Em-

pire of the Ants (Mravenčí teror, 1977) 
se nechal volně (opravdu hodně volně) 
inspirovat stejnojmennou povídkou brit-
ského spisovatele H. G. Wellse. Podni-
katelka Marylin Fryser ( Joan Collins) 
se v duchu Horsta Fuchse snaží prodat 
naivní skupince zájemců naprosto bez-
cenné podíly v projektu na Floridě. Jenže 
u pobřeží téhle vysněné lokace si předtím 
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kdosi uložil do moře barely s radioak-
tivním odpadem, jeden barel se dostal 
na pobřeží a tam si na něm pochutnali 
mravenci. A poměrně z toho vyrostli. 
Marylin a její skupina s nimi brzy získá 
zkušenost takřka tělo na tělo a o život. 
Mravencům s velikostí narostl i apetit 
a dali by si lidskou krev. Takže milá sku-
pina hodně utíká a hodně ječí, ale i tak 
se jejich počet zmenšuje. Vydají se hle-
dat pomoc do nejbližšího města, které 
ale už dávno ovládla mravenčí královna 
svými feromony a i oni se mají stát jejími 
poddanými. Překvapivě nechtějí. Upřím-
ně, když vynechám původní námět, na 
zbytku filmu se mi opravdu špatně hledá 
alespoň jedna jediná pozitivní věc. Tohle 
je opravdu špatný, hodně špatný, Em-
pire of the Ants nemá snad ani jedinou 
zapamatování hodnou scénu. Kvalita je 
příšerná, výkony herců také a o tricích 
zodpovědných za gigantické mravence 
je už tuplem škoda mluvit. Tohle je pro 
diváka skutečný horror, ale jinak než byl 
zamýšlen. (ks)
V duchu nezvykle vysoké inteligence 

a dominanci v počtu se nese také The 
Swarm (Roj, 1978), další snímek podle 
stejnojmenné knižní předlohy. Děj začíná 
na jakési letecké základně, kterou armá-
da v čele s generálem Slaterem (Richard 
Widmarck) najde prakticky mrtvou a na 
radarech objeví vzdalující se objekt, ze 
kterého se vyklube ohromný roj včel. Roj, 
který úspěšně pošle k zemi dva průzkum-
né vrtulníky. Na základnu se náhodou 
dostal i entomolog Brad Crane (Michael 
Caine), který obří roj sledoval, posádce 

už ale nestihl pomoci. On a Slater si sice 
zrovna nepadnou do noty, okolnosti je 
však donutí spolupracovat. Navíc se uká-
že, že tamní doktorce Helene Anderson 
(Katharine Ross) se podařilo s několika 
zraněnými zabarikádovat na ošetřovně. 
Jelikož si Helena neví se silným jedem 
rady a zdravotní stav zraněných není sta-
bilizovaný, generál pošle pro imunologa 
Waltera Krima (Henry Fonda). Společ-
ně se snaží najít účinný protijed na tento 
agresivní, inteligentní a prudce jedovatý 
druh africké včely a zastavit řádění roje. 

Včely totiž nedělají rozdíly a napad-
nou každého v dosahu, nehledě na věk 
(zaútočí i na základní školu) či pohlaví. 
Zhruba potud film vypadá docela slibně. 
Jenže mezi scény z výzkumu nebo úto-
ky roje jsou napasovány zbytečné dialo-
gy a vztahové etudy maloměsta, takže 
namísto příjemných 90 minut se divák 
dvě a půl hodiny nudí. Těch 90 by bohatě 
stačilo a možná by dávala více smyslu ta 
nominace na Oscara. (ks)
Že je teleportace živé tkáně horší než 

Myšpulínovy Muší kapky, se přesvědčíme 
ve snímku Davida Cronenberga The Fly 
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(Moucha, 1986). Seth Brundle coby mla-
dý a bezpochyby zapálený vědec realizuje 
novátorskou myšlenku, totiž teleportaci 
neživých předmětů. Jelikož je hlavička, 
navíc děsně nadčasová, zjistí, že mu pře-
našeč funguje. Avšak chce víc. Přístroj, 
vlastně dva párové přístroje (to dá rozum, 
že dva) by jistě našel uplatnění, kdyby 
z místa na místo přesouval i lidi. Ve vý-
zkumu ho ruší už jen jeho přítelkyně Ve-
ronika. Nervy pracují a mladý vědec už to 
nemůže vydržet. Navzdory nejistým vý-
počtům vyzkouší teleport na sobě. Pod-
statou přenosu je takzvaný přesun všech 
molekul jeho těla, což má fatální význam 
pro následující děj. Těsně před jeho his-

toricky první teleportací se do stejného 
prostoru párového přístroje přichomýtne 
otravná moucha. Trochu páry, skřípění, 
blikání světýlek a na druhém konci vylé-
zá teleportovaný. Seth Brundle je prvním 
člověkem, který to dokázal. Avšak daň za 
to zaplatí příliš vysokou. Jeho tělo se jaksi 
biologicky spojí s tou neposednou mou-
chou. Nastane nejsilnější pasáž celého 

filmu, přeměna zdravého člověka v mu-
šího mutanta. Postupné spojování obou 
biologických entit přináší vědci nejdříve 
mnoho výhod, například se mu dobře 
leze po stropě nebo si umí zručně otřít 
nos od fekálií. Divák žasne. Jeho nadše-
ní však brzy začnou drtit detailní záběry 
vymačkávání vskutku ohyzdného akné, 
pěticentimetrové furunkly, trhání neh-
tů, zvracení, a konečně: finální proměna 
v mouchoida. Zatímco si Jeff Goldblum 
za své přesvědčivé „bzzz“ vysloužil pres-
tižní cenu, divák uznale ocenil tento sní-
mek za vskutku zdařilý sci-fi horror. Film 
The Fly se stal záhy legendou především 
pro svůj atraktivní a neotřelý námět, ja-
kož i dokonalé masky. Dozajista i urči-
tým varováním, že se to nemá s tou vě-
dou tolik přehánět. (mb)
Skeeter (Moskyti, 1993) jsou příjem-

ným béčkem s hezkými plastovými 
hmyzáky. Děj filmu se odehrává v okolí 
amerického městečka Mesquito. Díky 
toxickému odpadu začne hmyz mutovat 
a objeví se obří komáři živící se lidskou 
krví. Tento koncept má v horroru velký 

potenciál, který možná ve své době nu-
til návštěvníky s řevem utíkat z biografu. 
Mě málem donutila utéct od obrazovky 
vnořená Yankee kovbojka s romantický-
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mi prvky, která podkopává celý horror. 
Pokud si chcete užít retro a pro mladší 
generace spíše humorné scény s hmy-
zem, může být pro vás tento film i přesto 
dobrou volbou. (lm)
Mimic (1997) nastoluje neveselou atmo-

sféru blízké budoucnosti, kdy newyorské 
ulice sužují nájezdy všelijakého hmyzího 
svinstva, zejména rusáci neboli švábi. Na 
scénu ovšem přichází mladá vědkyně Dr. 
Susan Tyler, která jaksi vynalezne sérum, 
jenž ty zpropadené rusáky pošle do hmy-
zího nebe. Co čert nechtěl, po čase nám 
kvůli tomu zmutuje v kanálech brouk – 
práce všeho druhu, který si navíc chodí 
pro gáblík do ulic. Potrpí si zejména na 
šťavnaté lidské mozky. Mimic, svého času 

celkem úspěšný film, ačkoliv svým způ-
sobem krapet připomíná o pět let starší 
snímek Split Second (Zlomek sekundy, 
1995) se dočkal i dalších pokračování, ty 
však úspěch jedničky nepřekonaly. (mb)

Ohlodané mrtvoly se začínají objevo-
vat i v okolí Burly Pines, u místa nálezu 
je hrstka mravenců… Nic divného, jsme 
v Legion of Fire: Killer Ants! (1998). 
Entomolog James Conrad, který si při-
jel užít na Aljašku dovolenou se místo 
lovení ryb v divokých vodách pouští do 
vyšetřování podivných úmrtí a přichází 

s děsivou zprávou. Jde o kmen mravenců 
legionářů zvaných také Marabunta, od-
tud český název Marabunta: Mravenci 
útočí. Vezmu-li holá fakta o mravencích, 
kteří jsou ve filmu v hlavní roli, nedivím 
se, že jde o horror. Kolonie tohoto dru-
hu jsou největším živoucím bezobratlým 
organismem na této planetě. V soubojích 
a ve volné přírodě přespříliš neumírají 
a na jednu mravenčí královnu, připa-
dá 2,5 milionu nových mravenců ročně. 
Děsivé, nemyslíte? Navíc, když ve filmu 
vidíme na kost ohlodaná zvířata, nejde 
o přehánění. Tento druh je pověstný tím, 
že je schopný zahubit přivázaný dobytek. 
Žijí v neustále migrujících koloniích a za 
den sní na 100 000 malých živočichů ji-
ného druhu, než jsou oni sami. Ale teď 
už zpátky k filmu, efekty příšerný, posta-
vy plochý jak prkno, pomalu odříkávající 
své texty do kamery, bez jakékoliv snahy 
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o hraní. Nevím, zda záměrem byl kata-
strofický snímek nebo horror, ale na to, 
jaká je to kultovka jsem čekala o hodně 
víc. (lm)
William Friedkin, který před téměř pa-

desáti lety přivedl na svět ďábla, načež se 
ho vzápětí pokusil vymýtit, naplánoval 
svůj horrorový comeback na rok 2006 
a to se snímkem Bug (Brouk). Zamě-
řil se na dvojici společností odkopnu-
tých lidí, osamělou Agnes (Ashley Judd) 
a válečného vegetariána Petera (Michael 
Shannon). Ti spolu tráví celý film v ja-
kémsi oklahomském motelu, přičemž se 
dočkají vskutku příšerné invaze brouků 

(SPOILER – skutečný hmyz vůbec ne-
uvidíme!). A proto, místo aby povolali do 
akce místního deratizéra Gonzálese, na-
plno živí své fantasmagorické představy, 
čítající skálopevné přesvědčení o diktatu-
ře establishmentu, nadvládě strojů, mo-
nitoringu vládou, samozřejmě o infestaci 
hmyzem, o dopadu proslovů reverenda 
Jonese, významu NWO, ISBN, až po sa-
motné přemítání o existenci prince Ba-
jaji. Film je zkrátka protkaný paranoiou 
jako babiččin vánoční ubrus zimními 
motivy, a nabízí vskutku skličující poci-
ty osamění dvou lidí totálně ztracených 
v sobě samých a svých konspiracích, ale 

i hrůzné okamžiky zpodobnění důsled-
ků jejich umanutých představ, pochopi-
telně s destruktivně sestupnou tendencí. 
Někomu se může Bug jevit jako nudná 
minimalistická blbost a nezbude mu, než 
po celou dobu přemítat o doslovné ne-
smrtelnosti chrousta, někdo v tom může 
vidět geniální pojetí moderního psycho-
logického horroru. (mb)
Superhrubá romantická komedie 

a horror v jednom. Ano, myslím to vážně, 
je to sladký a nechutný zároveň a tento 
kontrast si to drží od začátku do konce. 
O čem že je řeč? O Masters of Horror 
s01e10: Sick Girl (Mistři hrůzy: Nemoc-
ná přítelkyně, 2006). Nesmělá lesbická 
vědkyně Ida (Angela Bettis) se snaží na-
jít si přítelkyni. Když se vše podaří, jeden 
z brouků v bytě její nový objev Misty 
(Erin Brown) pokouše. Bohužel jde o za-
tím neurčený exemplář, který přišel v po-
divném balíčku z Brazílie pár dní zpátky. 
Entomoložka si zprvu ničeho nevšímá, až 

později si uvědomí, že něco není v pořád-
ku. Misty se začíná chovat podivně, zlobí 
se, je nestálá a začne být agresivní vůči 
svému okolí. Podivný nový brouk, který 
způsobil její nákazu, rozhodně nebyl žád-
ný domácí mazlíček, nýbrž cíleně zaslané 
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děsivé monstrum, které začíná nad oběma 
ženami přebírat kontrolu. Jestli máte rádi 
brouky, tak Sick Girl pro vás bude to pra-
vé. Přidám k tomu malý osobní rozměr, 
dva dny po zhlédnutí filmu jsem dostala 
zánět ucha a původcem byl rovněž brouk. 
Naštěstí se zatím necítím ovládána, dou-
fám, že toho zmetka dostali včas ven. (lm)
Ze začátku jsem si říkala, že půjde opět 

o romantiku, ale po půl hodině už to tak 
nevypadalo. To víte, vosy a zombie před-
stavují dobré kombo pro horror a Black 
Swarm (2007) se toho snaží využít. Popí-
chané chrčící oběti strnule brázdící ulice 
to je slibný začátek. Béčkové filmy mi ne-
vadí a tady mi přišel i námět jako vcelku 
zajímavý, ale opět na scénu přichází ty-
pická genderově vyrovnaná, ničím nevy-
bočující spasitelská dvojice. Filmové triky 
jsou spíše trapné než děsivé a po dojem-

ném vyvrcholení filmu bych si nejraději 
došla prostřelit mozek. (lm)
Die Bienen – Tödliche Bendrohung 

(Smrtící včely, 2008) jsou hodnoceny na 
ČSFD jako odpad odpadů, a to je pro mě 
rozhodně výzva. Čekala jsem něco horší-
ho než Marabunta a ono to mile překva-
pilo. Mallorca je ochromena útoky roje 
nebezpečných včel z Afriky a záchrana 
leží v rukou německé lékařky, která při-
jíždí řešit rodinné dědictví a taxikáře-en-
tomologa. Shodou okolností otec lékařky 
dostane před podpisem důležité smlouvy 
žihadlo a končí v nemocnici. Lékaři si 
nevědí rady, a tak dvojice začne vyšetřovat 
na vlastní pěst. Film je opět důkladně říz-
nut katastrofickým scénářem, ale nechybí 
v něm ani humor. Neříkám, že to musím 
vidět dvakrát, ale pokud půjde v TV ráda 
se podívám. (lm)
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Těžce stravitelný snímek The Hive (Po-
msta mravenců, 2008) poněkud nízko-
rozpočtově líčí příběh souboje člověka 
s velmi schopnou superkolonií mravenců 
kdesi v džungli. Což o to, jako námět to 
nezní až tak zle, jenomže… Mravenci 
jsou extrémně rychlí a extrémně žraví – 

člověka zbaští během lusknutí tykadel, 
čímž si tvůrci docela naběhli, neboť při-
šli o všechny osvědčené horrorové prvky. 
Z utrpení obětí nevidíme prakticky nic, 
jen se skupina dobré miliardy mraven-
ců přežene přes strnulé tělo člověka a je 
po všem. Tvůrcům patrně dorazilo tisí-
ce rozhněvaných dopisů z Klubu přátel 
Ondřeje Sekory a snad proto se pokusili 
zachránit situaci tím, že obdařili mraven-
ce jakousi zbytnělou telepatickou silou. 
Jakmile se osamělý šestinohý tvoreček 
zahryzne do mozku jednomu z hrdinů, 
dovedou pak členové mravenčího spo-
lečenství komunikovat s lidskou rasou 

v tamilštině (sic!). No, navzdory všem 
snahám je to vcelku pitomost, The Hive 
oplývá navíc velice bídným vizuálním 
provedením, v podstatě není o co stát, 
patrně nezaplesá ani ten nejzarytější fan-
da ultimátních počinů z dílny Asylum. 
(mb)
Vyrazit na dovolenou do Kostariky bez 

cisterny Biolitu se prostě nemusí každé-
mu vyplatit. Své o tom ví hrdinka filmu 
Bite (2015). Dívku Casey pokouše blíže 
nespecifikovaný hmyzí prevít a ona tak 
navzdory svému pozitivismu začne vol-
ky nevolky mutovat v ohyzdnou kreatu-
ru, která si v ničem nezadá ani s Brun-
dlemouchou. Film překypuje hrůznými 
záběry přeměny a devastace lidského 
těla i ducha… A vůbec tak nějak trochu 
kráčí ve stopách slavného snímku The 

Fly, k němuž jej i kritici drze přirovná-
vají. Ve filmu najdeme pasáže, které jsou 
jednoduše dobré, a pasáže slabší, včetně 
občasných OMG momentů, nicméně se 
nám hrdinka zdárně problinká do finá-
le a divák se vlastně dočká i zajímavého 
„vyústění“. (mb)

• Karolína Svěcená (ks)
• Lucie Matoušková (lm)

• Michal Březina (mb)
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Každý určitě zná slavnou scénu z filmu 
Martina Friče Škola základ života, v níž 
septimán Áda Čuřil (Ladislav Pešek) 
přichází pozdě do výuky a je profesorem 
češtiny Kolískem ( Jaroslav Marvan) vy-
zván, aby zarecitoval báseň Štěstí. Ná-
sledné školení správné recitace: „Štěs-
tí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá…“, je 
možná jedinou opravdu živou částí roz-
sáhlého díla básníka Adolfa Heyduka 

(1835-1923), čítajícího celkem jedenaše-
desát svazků sebraných spisů, která ještě 
zůstává v obecném povědomí. Heyduk 
byl spíš lyrickým básníkem, liboval si 
v přílišné dekorativnosti, vyumělkova-
nosti a obřadnosti, a tak v poslední době 
není zrovna moc vydáván. My si ale mu-
síme uvědomit, že patřil spolu s Neru-
dou, Hálkem, Světlou nebo Arbesem do 
literární skupiny májovců, kteří se hlásili 
k odkazu Karla Hynka Máchy, Karla 
Havlíčka Borovského a Karla Jaromíra 
Erbena. A tak se i v díle Heyduka (třeba 
i Nerudy a dalších) setkáváme s horroro-
vě laděnými básněmi (baladami i pověst-
mi), inspirovanými slavnou Erbenovou 
Kyticí.

ADOLF HEYDUK 
Začněme alespoň trochu horrorově. 31. 
května 1934 byl ve Skutči na Chrudim-

mušKA jEnOm zLATá 
AnEB L ITERáRnÍ 

A ž IvOTnÍ  HORRORy 
ADOLfA HEyDuKA

profil
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sku vyhlášen požární poplach. Zdejší 
hasiči vyjížděli k požáru v nedaleké obci 
Rychmburk (dnes Předhradí), kde pla-
meny zachvátily hostinec Na Sklenářce. 
Ten patříval otci Adolfa Heyduka, mis-
tru truhlářskému a šenkýři. U hostince 
stával rodný domek básníka, který byl 
požárem tak poničen, že muselo dojít 
k jeho stržení. Ironií osudu se tak stalo 
rok před plánovanými oslavami stých 
narozenin tohoto zdejšího nejslavnější-
ho rodáka. Přitom se před požárem uva-
žovalo o rekonstrukci domku, o zřízení 
Heydukovy síně a turistické noclehár-
ny. Hostinec požár přežil, stojí u silnice 
ze Skutče dodnes a je na něm umístě-
na básníkova busta. Ta byla instalována 
právě při zmíněných oslavách 9. června 
1935 za účasti zhruba 3 000 osob, což 
svědčí o tom, že Heyduk byl svého času 
velmi známou a uznávanou osobností, 
přežil také všechny významné představi-
tele své generace. Jinak té busty na prů-
čelí hostince si musí každý projíždějící 
povšimnout. Ale pozor, ať neskončíte 
v pangejtu! Na druhou stranu stojí za to 
zastavit a Předhradí si prohlédnout. Je 
to unikátní obec, vybudovaná z předhra-
dí přilehlého malebného hradu Rychm-
burk, má osobitý kolorit a je div, že si 
téhle lokality zatím nepovšimli filmaři.
Teď krátké curriculum vitae básníka. 

Narodil se v Rychmburku 6. června 
1835, absolvoval zdejší obecnou školu, 
pak hlavní školu ve Skutči. Potom vy-
studoval podreálku v Poličce a reálku 
v Praze. Jeden z učitelů mu tehdy řekl: 
„Adolfe, vy jste hodný hoch, mám vás rád, 

Rychmburk (Karel V. Liebscher, 
obrázky z knihy Hrady, zámky 
a tvrze království českého, 1. 
díl, od historika Augusta Sed-
láčka, 1882)
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ale na cifře jste se nenarodil. To tu vázne 
dosti povážlivě.“ Přesněji řečeno, měl 
z matematiky jedinou dostatečnou. 
Přesto pak pokračoval ve studiích v tech-
nickém ústavu v Brně a potom v Praze, 
kde se matematiky rozhodně nezbavil. 
Krátce pracoval jako technický úředník, 
poté učil na reálce v Praze. Jednu dobu 
se zamýšlel stát novinářem. Jeho přítel 
Jan Neruda mu to rozmlouval: „Jsi dítě, 
Dolfi. Tvá povaha a měkká duše není pro 
trpký stav žurnalisty! Jdi, buď hodným 
učitelem, zpívej (tj. veršuj) a buď šťasten!“ 
A tak po založení české reálky v Písku, 
začal působit tam, od roku 1861 (až na 
jediný školní rok, kdy byl přeložen do 
Prahy), žil v tomto městě až do konce 
života. Proto také býval nazýván „poo-
tavským slavíkem“. Učitelství i básnickou 
tvorbu považoval za rovnocenné poslání. 
Za katedrou v kreslírně písecké reálky se 
prý často tak hluboce zabral do svého 
veršování, že nevnímal, co se děje kolem. 
Jednou mu při tom jeden žák z kated-
ry sebral a spořádal buchtu, kterou měl 
připravenou ke svačině, aniž si toho včas 
všiml.
Adolf Heyduk zemřel v Písku 6. února 

1923, ve věku úctyhodných 87 let, jeho 
ostatky byly uloženy na Vyšehradě. Byl 
jediným májovcem, který se dožil samo-
statného Československa. V jeho obsáh-
lé tvorbě převažovala lyrika, svého času 
byla nejvíce oceňována sbírka Cimbál 
a husle (1876), věnovaná Slovensku. To 
znal básník i z vlastní zkušenosti, pobý-
val na návštěvě u svého bratra, který byl 
sládkem v Malackách.    

Adolf Heyduk v mladších letech

...a ve stáří
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LITERÁRNí HORRORY
ADOLFA HEYDUKA

Adolf Heyduk si, podobně jako další má-
jovci, velmi vážil díla Karla Jaromíra Erbe-
na. Jeho matka vlastnila tři svazky Erbe-
nových písní, které „měla ve velké vážnosti“, 
takže pro Heyduka byl takřka ikonickou 
postavou. Ve svých vzpomínkách uvádí: 
„Znal jsem Erbena, čekával jsem často na 
rohu Panské ulice, abych ho spatřil, až půjde 
do Muzea.“
Není divu, že po vzoru Erbena, ale též 

třeba Čelakovského, psal Heyduk temné 
baladické příběhy ve verších, i když tvoří 
poměrně malou část jeho díla. Objevují se 
zejména ve třech Heydukových sbírkách: 
Na přástkách (1884), Na černé hodin-
ce (1884-1886) a Za dlouhých večerů 
(1885-1886). Heydukovým baladám už 
dobová kritika vyčítala určitou jednotvár-
nost, opakující se motiv potrestání viny 
i přespřílišnou hrůznost témat. To ovšem 
my bezesporu oceníme jako klad. Pro-
to se ostatně Heyduk ocitl v tomto čísle 
Howarda. I když možná i ta „muška zlatá“ 
jako zástupce hmyzu se o to zasloužila.
Podívejme se nyní podrobněji na útlou 

knížku Na přástkách, které se do určité 
míry podobají i ostatní dvě. Čtenáři zajisté 
prominou vyzrazení děje jednotlivých bás-
ní. Knížka je dost těžko dostupná a vzhle-
dem k dnešním čtenářským zájmům po-
chybuji, že by se k vydání právě této sbírky 
odhodlalo nějaké současné nakladatelství.

Titulní báseň Na přástkách uvádí rámec 
vyprávění, který vychází ze vzpomínek 
na autorovo dětství. 

Věnování s podpisem Adolfa Heyduka.
Matriční  záznam  o  narození  a  zá-
znam  z  matriky  rychmburské  obecné 
školy (rok 1846, jméno A. Heyduka 
červeně podtrženo)



howard

39

„Noc se dlouží, krátí den,
vítr vzdychá v lese,
ke krbu mi jarní sen
upomínka nese.
(…)
Ejhle, návštěv plný dům,
všecko v přástvě ručí,
kolovrátků ruch a šum
ze všech koutů zvučí.“
Nepoeticky řečeno: do hospody Hey-

dukova otce, a to nejen při skutečných 
přástkách, přicházelo mnoho lidí, do-
mácích i přespolních, kteří vyprávěli 
řadu zajímavých, veselých i strašidelných 
příběhů. A právě převážně z té poslední 
kategorie jsou ty, které v knize následují.

Odpros
Pěkná duchařská historka o dvou brat-
rech, Jakubovi a Jírovi, kteří se poháda-
li o dědictví. Spory vedly až ke krvavé 
rvačce, při níž byl Jakub těžce raněn. Jeho 
bratr ve strachu, že Jakuba zabil, sebral 
všechny peníze a uprchl za moře. Byl 
však nadále pronásledován výčitkami:
„Nechať sám, nechať prostřed lidí,
všude krev, jak z hlavy stéká, vidí.“
Ukradené peníze rozházel a musel se 

živit jako námořník. Jakub ovšem vážné 
zranění přežil a tvrdou prací se opět do-
stal k majetku. Jednou po obědě se natáhl 
pod strom, aby si zdříml, když vtom se 
u něj zjevil přízrak: 
„Vpadlé oči, jako z vápna tváře:
bratr je to, v šatech marináře.
Kloní hlavu Jíra, níže k pasu
stéká voda z prosivělých vlasů,
v mrtvé tváři nevýslovná muka…“

Rodný domek A. Heyduka

Požár  hostince  Na  Sklenářce 
a  přilehlého  rodného  domku  A. 
Heyduka (31. 5. 1934)
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Teprve poté se dozvěděl, co se vlastně 
stalo. Jíra se vydal domů, nabídnout ruku 
ke smíru a omluvit se. Loď však ztrosko-
tala a bratra mohl odprosit už jenom jako 
duch.
Tematicky podobná je báseň Těžká je 

pokuta boží. Jeden bratr zabil druhého 
sekyrou a pak se v lese oběsil. Byli ulože-
ni do společného hrobu, jejich spory však 
opět vypuknou o každé půlnoci a ráno na 
tom místě lidé vždy nacházejí krev „na 
trav osinách“.

Vozka
Tentokrát jde o nefalšovaný krvavý mi-
nihorror. 
„Noc se šíří, tma se množí,
vozka k sobě sám:
Pod plachtou dnes vzácné zboží
skryto mám,
chorý mužík, jen se třese,
ale peněz dosť a dosť,
spí, kdo zná ho? Hlouběj v lese
pomohu mu na věčnost.“
A udělal tak, jak zamýšlel. Spícího ne-

mocného muže zabil, vyhodil z vozu 
a jel dál. Jenže, jak všichni víme, mrtví se 
někdy vracejí, zvlášť pokud se naštvou. 
Koně se začali plašit, a tak vozka zastavil 
a obhlédl vůz. Domnělá oběť stále seděla 
vzadu na voze, a tak „novou ranou muže 
zvrátil, dále jel“. Ujel pak „sotva kroků dvě 
stě“ a spřežení se opět zastavilo. Dvakrát 
zabitý spáč stále spočíval na voze, byl 
tedy zavražděn napotřetí, přičemž ho pa-
chatel odtáhl do příkopu a „tuhé tělo za-
kopal“. Ale nebylo to nic platné, přízrak 
se pořád vracel. 
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Vodníkova pomsta
Vodník upozornil voraře, aby v onen den 
nejezdili přes jez, protože pod ním bude 
mít svatbu. Starý vorař souhlasil, mladý, 
horkokrevný, vše chápal jako nejapný žert 
a trval na tom, že mají pokračovat ve svá-
žení dřeva. První vor se starcem za dra-
matických okolností proplul, mladý vorař 
za opovážlivost zaplatil životem.
„Tam plove mrtev vedle hráze;
toť trest, že přerušil nám hod.“ 

Vyplněné přání
Dva muži se vydali hledat poklad do hra-
du Jastřabí. Kopali tři noci, až pronikli do 
sklepení. V něm je ovšem nečekalo žádné 
bohatství, jen mohutná kostra visící na 
stěně a lebka válející se na zemi. Jeden ze 
zklamaných mužů umrlce oslovil:
„No, kolohnáte, na chvilku se vzchop,
jak byl jsi před popravou:
svou tuří lebku mezi ramenoma,
jen směle, jako doma!“
Ale to neměl dělat!
„Noc na to v trojí ráz
na okno-či to snění,
kdos náhle klepe… Kriste, duši spas!
kostlivec ze sklepení!
leč k šíji zase přirostlá je hlava
s očima do krvava.“
Muž omdlel hrůzou „a týden na to skonal“.

U bezedné slatě
Drvoštěp strávil svatojánskou noc u slatě 
v lesích a nechtěl by tak učinit znovu 
„za žádnou živou moc“.
„Svit měsíce se krajem nes,
když na slať náhle pad‘,

Přípřežník
Mravoučný příběh o tom, že není 
dobré týrat zvířata. Muž bil koně, kte-
rý stěží táhl vůz do kopce. Zjevil se mu 
přízrak, který mu sice pomohl vůz vy-
tlačit, ale zároveň ho upozornil, že bu-
de-li pokračovat v týrání, skončí jako 
on: nebude mít v hrobě pokoje.

Větrník
V krajině stojí ruina prokletého větr-
ného mlýna s přilehlým stavením. Jen 
jedinkrát za rok, o filipojakubské noci 
ožívá: lopatky se rozeběhnou, u vrat se 
objeví ďábel a uvnitř se znovu přehrá-
vají scény někdejšího krvavého masa-
kru, až „chodci se vlas ježí“.
„A ve mlejnici, bohem klat,
vše sekerou prý drví
vrah mlynář zlícen; bílý šat
má potřísněný krví;
a k domku kvapí kolem vrat,
kde černý k němu na pochvat:
No, dobrý čin tvůj prvý!

Kamarádi
Dva muži procházejí kolem šibenice, 
kde visí jejich kamarád. Jeden z nich 
kradl, druhý ony věci skrýval a tře-
tí prodával. Chytili a potrestali jen 
jednoho. Oni v bujaré náladě vyzý-
vají oběšence, aby s nimi popil jako 
za starých časů. Doma už na ně čeká 
prostřeno pro tři a umrlec se opravdu 
dostaví. A ráno jsou lapeni i zbývající 
dva:
„Den první kat je kolem trápí,
den druhý věšeni jsou chlapi.“
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tu viděl ženy bílý stín
kol světlic pobíhat.“

Přízrak volal své zavražděné dítě:
„Ach bezedna je ona slať!
když bezedna, kde spíš?
Vždy klesáš hloub s tím kamenem,
vždy níž a níž a níž.“

Vinař
Tenhle příběh je situován do básníko-
va rodného kraje, vztahuje se ke dvěma 
kapličkám stojícím při cestě z Lažan do 
Rychmburka.
„Ve dne klidno tam, však v noci
Divná věc se strojí;
od kapličky první k druhé,
ve žalostném trudu,
muž podivný projíždí se
na ohnivém sudu.“
Byl to vinař, který mísil vodu do vína, 

a to i do mešního, což stálo život kněze, 
který
„jednou (…) nedosloužil
(…) o božím hodě:
sotva popil, klesl mrtev
k osadníků škodě.“
A protože „šmejdi“ nejsou evidentně zá-

ležitostí posledních dekád, dodává Hey-
duk už na konci 19. století ironicky:
„V Čechách kdyby těla
takých šelem stydla,
nebylo by ani jedné
cesty bez strašidla.“

Ohnivý dům
V obci s delikátním názvem Pičín (okres 
Příbram), známé též z hitu Rybitví sku-
piny Yo Yo Band, stával na návsi statek, 

jehož majitel si zajistil bohatství smlou-
vou s ďáblem. Ten mu pak pomáhal hro-
madit zlato v podobě plivníka. Leč nako-
nec musel hospodář ďáblu zaplatit. Stal 
se toho svědkem jeden místní uhlíř:
„Satana zřel ze hřebene statku, o ký děs!
na plamenných křídlech v mraky sedláka si 
nes‘.“
Statek zmizel, jen o každé filipojakubské 

noci „slyšet děsný šum, a kde javor roste, 
plamenný je dům.“

Na zámku
Poněkud groteskně pojatý příběh vypráví 
o milostném trojúhelníku. Do manžel-
ky direktora (správce panství), vlastnící 
černého mopslíka, se zamiloval úředník 
(„kancelářský“), který jí hrával serenády 
na kytaru. Direktor jim na vztah přišel 
a kancelářského vyhnal. Jeho žena zača-
la žal utápět přejídáním a chlastem, tak-
že strašlivě přibrala a nakonec ji ranilo, 
kancelářský se oběsil. Oba však pokračují 
v milostných pletkách posmrtně:
„V oknech zámku denně straší
neobdobně tlustý duch,
k němu z venku hlavu vznáší
jiný, ale bědně such;
poznáte je okamžikem,
jak se okna otevřou,
direktorka s černým psíkem,
kancelářský s kytarou.“

Dva sny
Manželka pytláka má sen, že jejího mrt-
vého muže přiváží žebřiňák. Lesníkově 
ženě se zase zdá, že zabitého manžela 
přinesli na větvích. Obě se snažily muže 
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přesvědčit, aby nechodili do lesa. Leč, 
nepovedlo se, jinak by to ani nebyla ba-
lada. Pytlák zastřelil lesníka, jeho zase 
zabil lesníkův syn. Oba sny se vyplnily.

Zazděná
Dcera hradního pána randila s pano-
šem. Otci se to samozřejmě nelíbilo, 
a tak mladíka zabil a dceru nechal za-
živa zazdít na svém hradě. Otcův duch 
pak pravidelně vstává z hrobu, vydává se 
k místu dceřiny děsivé smrti a žádá od-
puštění.

Dvě růže
„Zaúpěl otec s matkou. – Třetího dne v šeru
v rouše nevěst s pláčem pochovali dceru.“
Na jejím hrobě vykvetla růže. Květ si 

utrhl mladík, který se vracel z války. Po 
tři noci se mu růže měnila v krásnou 
dívku, která ho žádala, aby ji políbil.
„Jinak míru není mně a tobě taky,
bloudit by nám bylo věčně mezi mraky;
vzal jsi moji duši, mým je srdce tvoje,
sice budem oba v hrobě bez pokoje!“
Po polibku se mladík probudil se zvad-

lou růží. Touha po zjevení byla tak velká, 
že chřadl a po nějaké době zemřel. Ne-
chal si vykopat hrob vedle toho dívčina. 
Na obou vykvetly růže, které se k sobě 
kloní, „jak když milý milou objímá a líbá“.

Prsten
Muž našel utopenou dívku. Z prstu jí 
stáhl prsten a ten si nechal. Od té doby 
byl stále zasmušilý a necítil se dobře.
„Hrob ženy sesut den co den
jakby z něho rakev brali ven.“

Jednu noc se muži zjevil přízrak dívky 
a žádal prsten, aby mohla mít v hrobě 
klid.
„Či chceš dívce své jat srdce jarem
tajnou loupež podat lásky darem,
na níž visí nebes kletba těžká?
nečiň tak, věz napřed boží soud:
také by ji strhnul vody proud.“
Ukradený prsten vrátil a „jako by mu 

z duše skála spadla“.

Kovkop šedivec
Starý důl u Merklína hlídá dobrý duch 
„kovkop šedivec“. Jednou v noci šli z dolu 
dva horníci, „v modlitbách se první ztrácí, 
druhý padnul ďáblu v moc.“
„Měli jsme, dí, stejně oba,
však já probil ten svůj groš,
dej mi, než mne schvátí zloba,
svůj, a ne-li, život slož!“
Začali se prát, zloděj shodil poctivého 

kolegu do šachty, kde ho zachránil před 
smrtí právě kovkop šedivec a navíc ho 
i odměnil zlatem. Zároveň potrestal vi-
níka.
„Vrah tvůj stihnut pomstou boží;
zbloudilť, ďáblův ždaný plen!
a hle ve skal rudém loži
soudruh leží roztříštěn.“

Upoutaný rarach
Poněkud antifeministicky laděný příběh. 
Muž koupil od známého lahev s rara-
chem, který mu pak pomáhal s hospoda-
řením. Přestože se snažil lahev skrývat, 
shodou okolností mu ji omylem i s rara-
chem vypila žíznivá manželka.
„Hned se selkou se stala změna:
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běs rarach, blanou nepokryt
lál z ženy, štěkal jako fena,
že před statkem se stavěl lid.“
Když si postěžoval původnímu majiteli 

lahve, ten mu dal radu:
„jen tepejte ji v povrch hlavy
a k ústům s blanou dejte dlaň.“
A skutečně. Stačilo trochu toho domá-

cího násilí a satanáš zkrotnul. No, to by 
dnes neprošlo, že.
Podobně laděná je i Roubovaná baba 

s motivem putování Krista se svatým Pe-
trem. Když spatřili, jak se rve baba s čer-
tem, přikázal Kristus Petrovi, aby je roz-
trhl. Ten jim ovšem utrhal hlavy a když 
je měl opět spojit, hlavy zaměnil. A tak je 
dodnes každá baba naroubovaná čertem. 

Kromě výše uvedených básní obsahuje 
kniha Na přástkách i další básně. Vod-
níkova bota je spíš rozmarnou romancí 
a Svatý Ivan legendou.

Podobně laděné jsou baladické básně 
Adolfa Heyduka v dalších sbírkách. Jeho 
Lesní žena z roku 1859 je přímým od-
kazem na oblíbeného Františka Ladisla-
va Čelakovského a jeho Tomana. Matka 
v ní varuje svého syna:
„Nechoď nikdy v černé lesy;
v černých lesích žena bloudí,
žena krásná, žena lesní,
z mladých srdcí krve loudí!“
Ale varujte někoho v baladě! Syn stále 

víc myslí na lesní ženu, „toužebně se k lesu 
dívá“. Nakonec se v noci s divoženkou 
setká, líbá se s ní. Divá žena na něm vy-
mámí slib:

„Viď, že mi to, hochu, slíbíš,
mimo mne že jiné ženy
nikdy nikde nepolíbíš?“
Mladík souhlasil, ale hned další večer, 

když přál matce dobrou noc, ji políbil. 
Divoženka ho pak vylákala na kraj str-
mé skály, z níž se mladík v poblouzně-
ní zřítil a zabil se.

Vlci z roku 1865 zase zachycují roz-
hovor dvou těchto démonických še-
lem. Chystají se na hraběte-zvrhlíka, 
hodlajícího zprznit myslivcovu dceru, 
která zůstala sama doma.
„A rozešli se. – V ranní čas,
když myslivec se vracel zas,
byl krví zbrocen vůkol sníh,
a vlci vyli po lesích.“

I Heyduk má svého Vodníka, „dětskou 
baladu“ ze sbírky Na černé hodince 
(1884-1886). Děvčátko sedí na břehu 
řeky a promlouvá ke svému kamarádo-
vi Jeníčkovi, kterého stáhl vodník:
„Pojď, utec vodníkovi již,
pojď, poletíme domů“.
Chlapec se zjeví a žádá dívku, aby mu 

podala ruce a pomohla mu vylézt. Nic-
méně jedná se jen o vodníkův trik, jak 
získat další duši.
„Proč taháš mne však? Netahej!
Proč škubeš? Smilování měj,
strach na srdci mi leží.
(…)
A v šumot vody nad hlavou
 – smích s výkřikem se mísí.“
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Ohnivý muž ze sbírky Za dlouhých 
večerů (1885-1886) zase pojednává 
o celkem častém fenoménu českých dé-
monických pověstí, ohnivém muži, jenž 
pobíhá po polích s těžkým kamenným 
mezníkem. Byl to hříšník, který za živo-
ta posouval hraniční kameny a přiorával 
meze. Teď po nocích lká:
„Vím, kde jsem naložil, 
leč nevím, kde mám složit.“
Teprve, když mu srdnatý člověk odpoví: 

„Kde jsi naložil, slož neblahé své břímě“, je 
muž vysvobozen.
Ve stejné sbírce je i balada Zlaté předi-

vo. Vypráví o přadleně, která zemře a za-
nechá po sobě malou dcerku a manžela. 
Každý den pak vstává z rakve a přede 
zlatou nit, aby dcerku zabezpečila.
„Budeš-li mi plakat, dítě,
musím každé noci,
přeubohá tvoje máti,
živa z hloubi hrobu vstáti
z vůle vyšší moci!“
Vychází to z rozšířené lidové představy, 

že přílišný nářek pozůstalých duši ze-
mřelého nesvědčí.

Obecně lze říct, že temně laděná epika 
Adolfa Heyduka zpracovává jak klasická 
lidová baladická témata, tak látky českých 
pověstí i dobově oblíbené duchařské his-
torky, nebojí se ani krvavých námětů. Na 
druhou stranu jeho verš obvykle nedo-
sahuje lakoničnosti a údernosti Erbena. 
Inu, Kytice je prostě jenom jedna.

Ale i Heyduk dokáže být působivý, tře-
ba i opakováním drtivého refrénu, jako 

v básni Rudé stíny (Na černé hodince, 
1884-1886).
„Král na veselém honu dlel,
zpět klusal kolem stínadel;
a byla půnoc; král měl chvat –
s ním jenom kancléř jel a kat…
Kůň vzpínal se a nechtěl dál…
Vzhléd‘ k druhům král a volal král:
Vidíte rudé ty stíny?

Ti vpředu, hle toť oněch sbor,
jichž čelo mračil hněv a vzdor;
ty mistr proto popravil,
že jsem jim člověkem jen byl,
ne víc, ne víc! … Byl krátký soud,
teď strašit chce mě jejich troud!
Vidíte rudé ty stíny?

Ti druzí, hleďte, jaký tém,
mne chtěli vnadit lichotem:
Víc všech jsi, děli, pán a bůh –
tož mečem rab s rabem ztuh‘;
té řadě jedovatých hub
kat na můj rozkaz hlavy srub‘…
Vidíte rudé ty stíny?

A za nimi kráčí směs,
již pravili: Míň nás jsi, věz,
aj, komu bysi vládl as,
kdy nebylo by v říši nás?
Ty‘s králem z naší vůle jen…
Kat za krvavý měl je plen!
Vidíte rudé ty stíny?

Ti poslední – tam hleďte přec,
to samý lichý bezhlavec,
jim s dotazy jsem kráčel vstříc,
leč nikdo neodvětil nic,
že kýval jen, tož k špalku leh‘
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zde na královských stínadlech.
Vidíte rudé ty stíny?“
I smál se kat i kancléř: „Nuž,
to nestane se nikdy už,
dost dlouho žil jsi v postrach všem,
my pošlem tě k stínům těm!“ –
I proklán král, něm z koně spad‘;
trůn kancléř vzal a meč vzal kat…
Vidíte rudé ty stíny?

SMRT VLASTNíCH DěTí 
JAKO LITERÁRNí INSPIRACE

Ve druhém ročníku almanachu Máje 
na rok 1859 otiskl Heyduk veršovanou 
pověst, kterou nazval Sudice. Bezdět-
ní manželé v ní prosí o dítě, a když se 
jejich přání vyplní, věští jim sudice, že 
dcerka:
„Nedospěje věku,
nedospěje krásy;
o ty nejmilejší
smrt se nejdřív hlásí.“
A tak se i stane:
„Světélka se v blatách
veselí a skáčou,
muž a žena sami
bědujou a pláčou.“
Tušil snad třiadvacetiletý básník, když 

toto psal, že podobnou tragédii v celé 
její mrazivé hrůze prožije i on, a to navíc 
dokonce dvakrát?
V září 1877 se oženil s Emilií Reine-

rovou, dcerou významného píseckého 
měšťana, v následujícím roce (16. června 
1878) se šťastným manželům narodila 
dcera Jarmilka, pojmenovaná po hrdince 
Máchova Máje. Tehdy o tom informoval 
svého věrného přítele Jana Nerudu a zá-

roveň ho požádal o kmotrovství. Neru-
da byl však v té době nemocen a nemohl 
přijet, přesto trval na tom, aby byl do ma-
triky jako kmotr zapsán. Co se dělo dál, 
zaznamenal přímo Adolf Heyduk: „Če-
kali jsme toužebně den co den; leč Neruda 
nepřijížděl. Mezitím onemocněla Jarmilka 
naše velice a žena má, jež starostmi a ošet-
řováním své něžné dcerušky nespala celé 
noci, ochuravěla povážlivě únavou, lítostí 
a starostmi. Ku konci prázdnin, 29. srpna 
ráno, sklonil anděl smrti palmu nad hla-
vou Jarmilčinou, aniž nemocná žena o tom 
věděla (matrika uvádí datum 28. 8., jako 
příčinu smrti zánět mozku – pozn. PB); 
usnulať, když dítko v náručí své ošetřo-
vatelky navždy ztichlo, myslíc, že spí, leč, 
když se probudila a dala si je přinésti, zal-
kala usedavě a s ní všickni, kdo jsme byli 
přítomni. Pláči a nářku nebyl konce; do-
mluvy lékařovy nepomohly (…). Jelikož 
byla toho roku velká vedra a snad také, aby 
stálý pohled na úbělovou mrtvolu drahého 
dítěte nemocné mé ženy stále nerozčiloval, 
nařídil lékař, abychom prvorozenku svoji 
pochovali hned druhého dne. Odvezl jsem 
ji v zakrytém kočáře na klíně sám do černé 
kolébky na hřbitově a vrátil jsem se zdrcen, 
abych potěšil hořekující ženu a dopsal Ne-
rudovi, že kmotřenka jeho odletěla na věč-
nost. Můj milý Jan nedostal však listu; byl 
již na cestě k nám. Chtěje nás překvapiti, 
zaklepal den po pohřbu před polednem na 
dvéře a vstoupil do síně, maje v levé dírce 
knoflíkové temnou růži, svrchník přes ra-
meno a deštník v ruce. Černé oči jeho jen 
hrály. Uvítali jsme ho upřímně, objali jsme 
vroucně. Neruda vida nás uplakané a ženu 
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mou nad jiné bledou, zarazil se, leč netuše 
posud, co se dělo (…), kráčel ihned ke ko-
lébce, jež posud stála v ústraní naší ložni-
ce, aby se podíval – jak pravil – na svou 
Jarmilku; leč kolébka byla prázdna. Mysle, 
že snad u chůvy dnes pospává, rychle se 
otázal: „A kde máte svou dcerušku?“ Slzy 
nám vytryskly do tváří; žena usedla do le-
nošky a usedavě plakala, já pak vedl jsem 
milého hosta k oknu a ukázal jsem mlčky ke 
hřbitovnímu kostelíku. Neruda se zarazil; 
porozuměl rázem všemu.“ Zdrcený Jan 
Neruda hned druhého dne odjel, s tím, 
že nepřišel v pravý čas, že je truchlícím 
manželům na obtíž a že jen překáží je-
jich slzám. Poslal jim pak kratičký dě-
kovací lístek s tím, že v nočním stolku 
svého pokoje u Heydukových zanechal 
truchlivou báseň inspirovanou jejich 
tragédií. A tak vznikla Nerudova Balla-
da dětská:
„Matka zdřímla na úsvitě.
Dítko vyjeveně hledí –
v nožičkách mu Smrtka sedí.
Malá Smrtka, sama dítě,
na hlavičce věnec bílý,
ve košilce drobné tílko,
v ručkách drží hravé sítě
jako k honbě na motýly.
A ty ruce jako hůlky,
žluté jako z vosku čílko,
místo oček modré důlky.

„Pojď, děťátko, pojď, holátko,
na chvílečku, jen na krátko!
Zahrajem si na Hélice
andělíčkův při muzice
co dvě bílé holubice.“

„Matička mně nedovolí,
a mne tělíčko tak bolí!“
„Pojď, děťátko, holoubátko,
Přišla jsem ti ku pomoci,
nemoc nemá více moci,
venku ve andílků kůru
poletíš až k nebi vzhůru.“
„Matička mně jíti nedá –
myslím, že už hlavu zvedá.“
„Pojď, děťátko, pojď, babátko!
Posílá mne Jezulátko,
posílá královna nebe,
abych přivedla jim Tebe,
posílá mne ta Tvá svatá:
Ať už jde má dcerka zlatá.“

„Pojďme, pojďme, ale zticha,
ať se matička nevzbudí!
Něco těžkého ji trudí,
i když dřímá, těžce vzdychá,
ňadro bolestně jí skáče,
a když vzhledne, ihned pláče.“

Heyduk následující rok Nerudovi v žer-
tu řekl, aby do Písku opět přijel, tento-
krát „za skutečného kmotra.“ Neruda však 
odmítl: „Bojím se, že byste zase plakali; 
v lásce a podobném nebyl jsem nikdy šťas-
ten.“

14. února 1881 se Heydukovým narodila 
druhorozená dcera Liduška (křtěná jako 
Lidmila Emilie Terezie Margareta). Jan 
Neruda o ní napsal: „Děťátko hezounké, 
jako květinka, ba spíš jen jako pýr na kvě-
tince: slabé, chorobnou nevrlostí rozechvělé. 
Jen když ji otec vzal na klín a ona mu bílé 
ručky ovinula kolem krku a k prsům jeho se 
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přitiskla, zalesknul se jí na tváři mír, ba 
i lehýnký na chvilku úsměv, jako když slu-
níčko mžikem přeběhne přes mrakem ostí-
něné pole.“ Otec se v ní jen viděl, věnoval 
jí řadu básní (Když své dítě nosím, Jak 
moje Lila moudra jest…). Leč 29. září 
1884 i druhorozená Heydukova dcera 
zemřela na zánět mozkových blan a byla 
pohřbena po bok své sestry na hřbitově 
v Písku. 
Až do smrti pak básník ve verších pra-

videlně vyjadřoval své hoře ze smrti mi-
lovaného dítěte.
„Hynu! Snad to kletbou dravou,
tisknoucí mne níž a níž,
že jsem toužil snivou hlavou
z vln všednosti vznést se výš;
nezniknu však, navzdor trudu
zůstanu, kam čas mne vznes‘ –
mroucím okem hledět budu
 za svým dítkem do nebes!“
(Jak jsem dítkem vzrůstal k nebi…, 

sbírka Zaváté listy, 1886)
„Byl šťasten jsem, leč snil jsem pouze
na místě růží blín mi vzrost‘,
mé naději a mojí touze
jen hrozná zbyla skutečnost.“
(Byl šťasten jsem, sbírka Zaváté listy, 

1886)
„Před svatým božím večerem
v soumraku tiše a skrytě
zdobený dal jsem stromeček
na rov, v němž leží mé dítě.“
(Dítě, sbírka Pohádky duše, 1901)
„Prch‘ život už, mdlá doba přišla kmetství,
leč v čela mého vrásce nejhlubší
je pochováno, Lilo, Tvoje dětství.“
(Ritornely)

Tak i v úvodu citovaná Píseň o štěstí, 
původně součást rozsáhlé lyrickoepické 
básně Dědův odkaz (1879), není zda-
leka tak optimistická, jak by se mohlo 
z filmu Škola základ života snad zdát. 
Básník měl už tehdy za sebou smrt první 
dcery.
„Štěstí! Co je štěstí?
Muška jenom zlatá,
která za večera
kol tvé hlavy chvátá;
oblétá ti skráně,
v kadeři se kryje,
v dlaně hlavu skládáš,
ruka utlačí je…“

Co říci závěrem? V podstatě nejčastější 
podobou, v jaké se v průběhu 19. století 
dostávaly strašidelné příběhy k běžnému 
čtenáři, bylo jednak prozaické zpracová-
ní pověstí a pak právě baladicky pojaté 
básně, kterým se po vzoru Erbena a Če-
lakovského věnovala řada českých auto-
rů. Jistě by stálo za to jim v budoucnu 
věnovat nějaký ten další článek. A pokud 
někoho zaujala tvorba Adolfa Heyduka? 
Hledejte po antikvariátech, neboť no-
vých vydání se dočkal jen zlomek jeho 
díla, a čtěte! Určitě si to jeho dílo zaslou-
ží, byť už poněkud zastaralo.
 
(Při zpracování tématu byly použity 

archiválie Státního okresního archivu 
Chrudim, publikace z knihovny Regio-
nálního muzea v Chrudimi a sbírky au-
tora.)

• Petr Boček
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Noc se šíří, tma se množí,
vozka k sobě sám:

„Pod plachtou dnes vzácné zboží
skryto mám;
chorý mužík jen se třese,
ale peněz dosť a dosť;
spí, kdo zná ho? hlouběj v lese
pomohu mu na věčnost.“ –

Jednou ranou v dsném vzchopu
muže ve snu sklál,
vrhl s vozu do příkopu
a jel dál.
„Proč pak bych tě,“ v smíchu praví,
„bezduchého dále vez’?“
koně ržáli, u nápravy
lkala šárka; skučel pes.

Jeli sotva na sto kroků,
pes štěk’ pod plachtou,
koně řehcí, bokem k boku
k sobě lnou.
„Co vás straší, ty-li keře
či ta nemícená hať?“
a hned bedliv v ruce beře
poplašené za oprať.

Vozka
Adolf Heyduk
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Marno! Ruče s vozu leze –
pravda-li či sen –
v zadu na rozvoře veze
divný plen:
toho, jehož vrhl stranou
opasek by plný měl:
„Ještě žiješ?“ Novou ranou
muže zvrátil, dále jel.

Jeli sotva kroků dvě stě,
jeli v smrčnou mláz;
pes, snad že ho straší kleště,
štěká zas;
koně řehcí: „Hoj, ty spřeži,
jen se vzpírej, plaš a křič!“
a juž do hřív, až se ježí,
praskající šlehá bič.

Hůř jen! Znova s vozu skáče,
spatřil vyděšen
dvakrát ubitého spáče,
či to sen?
sklál ho, stepal; do příkopu
tuhé tělo zahrabal,
zděšení pln v divém vzchopu
na šejtrok sed’ a jel dál.

Jeli sotva kroků tři sta
v lesa černý kout,
zase koně ani z místa
nechtí hnout;
darmo nutí, darmo bije.
„Ej, což po třetí tam snad,
že kůň vzpíná se, pes vije?
Tenť má život jako had! . .“
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Vskutku! Sedí na rozvoře,
hrozný, rudý zjev,
z rány čela stéká spoře
teplá krev;
nech ho vozka stále kácí,
stále muž, ký siný děs,
na rozvory hrot se vrací,
koně řehcí, vyje pes!

„Jaká pomoc, jaká rada?
rychle prchá noc,
náhle v hruď mi skryla hada
vyšší moc;
juž se šeří . . pro nebesa,
vůz i šaty samá krev!
Mám se vrhnout pod kolesa?
mám utéci houštím dřev?

Pomoci ni rady více,
lid jde se všech stran,
jedu, jedu ze silnice
na čakan;
zřím, jak popravce mne vleče
na svůj otesaný peň – –“
Vzkřikl – spletl bič a kleče
pověsil se na lišeň!



52

Hle větrný ten mlýn, on klet
i s chatou po svém boku,

v půl jadrnáč je rozemlet
a pánev pukla v oku;
na podezdívce roste mech,
ni žebra není na křídlech, –
tak stojí na sto roků!

Vše klidno, sotva slyšet vzdech,
kdy seveřík sem bočí,
mlýn stojí, jakby ztajil dech,
nic v něm se nezatočí;
však za to ve Filipskou noc
jej vzbudí jakás děsná moc
a vše se rozdivočí.

Tu jako dřív, když dostaven,
mlýn klape zas a běží,
leč kdo šel kolem, věru ten
strach z pohledu juž těží:
blíž u vrat stojí černý chlap,
a zpívá s mlýnem: Klapy klap,
že chodci vlas se ježí.

Větrník
Adolf Heyduk
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A ve mlejnici, bohem klat,
vše sekerou prý drví
vrah mlynář zlícen; bílý šat
má potřísněný krví;
a k domku kvapí kolem vrat,
kde černý k němu na pochvat:
„No, dobrý čin tvůj prvý!

Dřív stárek, žena padni teď,
a potom jejich děti,
jen statně ostrý topor veď
a rozpraš ono smetí;
však lehce napravíš svůj hřích,
v sled domku-li se na dveřích
sám pověsíš den třetí!“

Výš ve mlynáři šlehá hněv,
v ráz jedná po té řeči
a pádnou teslou množí krev
páž sevřena msty křečí;
vždy k vratům hledí rudý zor,
kde příšerný se chechce tvor
a hlavou činu svědčí.

„Tak, tak! juž čin buď vrchovat,
viz, tam jsou ony dvéře,
tož nemeškej, než přijde kat,
by pomstil oné sběře!“
A visí vrah. – – Než svítá den
vše zaniká a pláč a sten
jen probíhá skrz keře.
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Ano jsme v Howardu a já se ptám: „Jde 
Lovecraft a porno dohromady?“ Nevím 
jak vy, ale pokud se nad tím zamýšlím já, 
automaticky mi před očima vyjede ně-
jaká chapadlovitá nepřístojnost a o tom 
Tramvaj č. 1852 přesně není.

Trolley No. 1852
Překlad: Milan Žáček
Vydavatel: Carcosa
Rok českého vydání: 2019
Počet stran: 144

Edward Lee nám ukazuje, jak by to moh-
lo vypadat, kdyby Howarda Phillipse Lo-
vecrafta požádal pornografický časopis 
o lechtivou povídku. Navíc o velmi dobře 
zaplacenou povídku! Nabízený honorář je 
tak vysoký, že by HPL zajistil na poměr-
ně dlouhou dobu, a tudíž mu nezbývá nic 
jiného než najít inspiraci. Na tu HPL při-
chází záhy a čtenáře okamžitě přenáší do 
New Yorku po Velké hospodářské krizi. 
V městě plném zavřených podniků, špí-
ny, zápachu a zkrachovalých existencí se 
mužský hrdina, dříve profesor mytologie 

a antických dějin na Brownově univer-
zitě snaží najít svou dva roky nezvěstnou 
sestru. Jeho pátrání ho zavede na mnohá 
podivná a děsivá místa, avšak to nejhorší 
z nich má teprve přijít. Na zastávku jedné 
noci zajíždí titulní Tramvaj č. 1852, která 
ho spolu s dalšími muži odváží do zvláštní-
ho nevěstince, kde kunšofti za radovánky 
neplatí penězi, nýbrž spermatem. Výhod-
ný obchod? Pokud ano, tak jen do doby, 
než to na vás vyteče… Pak už bude pozdě. 
Edward Lee, vlastním jménem Lee 
Edward Seymour, se narodil r. 1952 ve 
Washingtonu D.C. a o 45 let později 
se stal spisovatelem na plný úvazek. Jde 
o jednoho z předních spisovatelů moder-
ního horroru a jeho dovednost vyhrotit 
příběhy do krajnosti z něj dělá pravého 
mistra hardcore a gore horroru. Ať už jde 
o sexuálně explicitní scény, zvrácenost, 
úchylky či nechutné výjevy, nic mu není 
cizí. V této oblasti je jakýmsi pomysl-
ným králem, a nejen Jack Ketchum, ale 
i Carlton Mellick III nebo třeba Mark. E 
Pocha, by k němu mohli chodit na pravi-
delné lekce. V čem že je tak dobrý? Umí 

EDwARD LEE
Tramvaj č. 1852 

recenze
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správně naroubovat klasické prvky horro-
ru do současného autorského přístupu, 
což čtenářovi umožňuje v nadhledu mo-
derního světa zakoušet hrůzy a zvráce-
nosti světa skrytého.
Spojení Lovecraftovy atmosferické 

a noblesní hrů-
zy s křupanstvím 
a zvráceností v díle 
Edwarda Lee by 
nemuselo být vů-
bec špatné. Edward 
Lee HPL zná, jako 
autora ho neskrytě 
obdivuje a považu-
je ho za svůj velký 
vzor, nicméně zrov-
na v případě povíd-
ky Tramvaj č. 1852 
snaha o propojení 
těchto dvou stylů vý-
razně nesedla. V po-
vídce je v rámci ja-
zyka velký, až do očí 
bijící kontrast. Lee 
nastiňuje svět velmi 
realisticky, do toho přidává lůzu, věrohod-
ný popis prostituce a sexuální exprese té 
doby, do které vzápětí zapojí světy mimo 
čas a prostor, tak jak je známe od HPL. 
I přesto, že osobně považuji Edwarda Lee 
za vypsaného spisovatele, v této povídce 
na mě tak nepůsobí. Pakliže začnu srov-
návat originál s českým překladem, dojdu 
k názoru, že košatá čeština zná mnoho 
výrazů, ale v tomto díle bije jak pěst na 
oko, i když mi mnozí budou oponovat, 
že právě to je HPL. Faktem je, že ang-

lická Trolley No. 1852 taky není dvakrát 
konzistentní v textovém projevu a zejmé-
na pak tedy ve spojení s HPL výrazivem 
a prvky, ale u té češtiny je to přeci jen více 
vidět. Text Tramvaje se v tomto bohužel 
chová jako nestálá emulze oleje a vody, 

která se nikdy po-
řádně nesmísí. Olej 
vás oblepí a vy se 
chtě nechtě bude-
te stále pohybovat 
na hladině, ač byste 
rádi prozkoumáva-
li hlubiny. Někomu 
to možná vyhovuje, 
ale můj osobní vztah 
k HPL je založen 
právě na jistém ne-
plochém vnímaní 
reality, kdy hrůza je 
zejména hlubinného 
charakteru. Lee toto 
spojení nastiňuje 
v závěru příběhu, 
avšak spíše formou, 
co by, kdyby. Něko-

mu to holt stačit bude a někomu ne, ale 
není údělem autora, ani překladatele za-
vděčit se všem.
Pokud vás ovšem toto spojení hardcore 

sexu a Lovecraftovy mytologie pobaví, 
můžete pokračovat v angličtině napří-
klad knihami The Innswitch Horror, 
The Haunter of the Threshold či The 
Dunwich Romance. Z navrhované tro-
jice mohu osobně doporučit prostřední, 
u které spojení Edward Lee a HPL pů-
sobí hladce, komplexně a učesaně.
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Tramvaj č. 1852 však není jen divný, 
mému oku nelahodící text, ale také po-
měrně věrný exkurz do doby, kdy HPL 
působil, především pak v první části kni-
hy. Je to i ničím nespoutaný explicitní kus 
čtiva, který vás při bohaté fantazii zcela 
jistě dovede do varu… A, vážení, rovnou 
zapomeňte na to, že se její koleje budou 
držet při zemi. Nicméně jak podotý-
kám, Edward Lee to s Lovecraftem umí 
i o poznání lépe.
Rozumím, že jít u nás s nepříliš zná-

mým autorem na knižní trh je určitým 
způsobem risk, ale jít s textem, který 
o samotném Edwardu Lee vypovídá jen 

minimum a jenž je jakousi tragikomic-
kou ódou na HPL, působí jako holé ší-
lenství. Bohužel se obávám, že díky vý-
běru vydavatele může skončit Edward 
Lee v propadlišti českého knižního trhu 
dříve, nežli v něm čtenář najde zalíbení, 
což by byla velká škoda. Kvůli jazyku, 
který v knize je, se může čtenáři Lee jevit 
obtížně čtivý, což jak se domnívám, zabíjí 
naději na jeho další publikování.
I přesto však vím, že za pár let po této 

útlé knize sáhnu znovu. Ale zda v origi-
nále nebo překladu, o tom ať rozhodne 
los.

• Lucie Matoušková



57

Když se budete dívat na americký sní-
mek Evilspeak, budete se docela divit 
tomu, jak dobře je tenhle film natoče-
ný, jak je trikově zajímavý a jak je jeho 
celkové provedení velmi na úrovni, a to 
i přesto, že obraz je zbytečně moc tma-
vý a kamera prostě nebyla tak dobrá, jak 
by si tenhle horrorový kousek zasloužil. 
Člověk ale nemůže mít všechno. I tak 
dostává velmi povedený kousek. Na rok 
1981 je tohle skutečně paráda, která si 
zaslouží, aby nebyla za žádnou cenu za-
pomenuta. A nejen pro svou trikovou 
stránku.

Režie: Erik Weston
Scénář: Joseph Garofalo, Eric Weston
Délka: 89 min
Původ: USA
Rok: 1981
Hrají: Clint Howard, R. G. Armstrong, 
Katherine Kelly Lang, Joe Cortese, 
Claude Earl Jones

V hlavní roli filmu Evilspeak není zrov-
na osoba, která by byla pomilováníhod-
ná. Clint Howard (hraje postavu Stan-

leyho Coopersmithe) není typ herce, 
který by dokázal zaujmout jako princ, 
i když nutno říct, že jako dětský herec 
byl k zulíbání, o čemž se mohli přesvěd-
čit především diváci v 60. letech, sledují-
cí seriály jako The Andy Griffith Show 
nebo Gentle Ben. V dospělosti se ale 
spíše hodil pro podvratné živly, komické 
postavičky a vedlejší role, které se vám 
však dovedou dostat do paměti. Mimo-
chodem, je to mladší bratr režiséra Rona 
Howarda.
Ve filmu Evilspeak ovšem dostal Clint 

Howard hlavní roli a zhostil se jí skvěle. 
Jeho Stanley je ten typ, z něhož si bu-
dou ostatní utahovat a budou ho nejspíš 
šikanovat, protože prostě už jen jeho ze-

EvILSpEAK
recenze 
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vnějšek k tomu vybízí. Alespoň některé 
typy. A co teprve na vojenské akademii, 
kam se dostal! Jenže ke škodě jeho tyra-
nů se i Stanley může postavit na odpor, 
a to ve chvíli, kdy si přes Apple II začne 
chatovat s něčím, co by snad mohl být 
i samotný Satan.
A od té chvíle začíná skutečně pořádný 

masakr. Tvůrci filmu nás ani na moment 
nešetří a narazíme zde na scény, které 
jsou opravdu hnusné. Na své si přijdou 

i masožravá prasata a záběry s nimi jsou 
velmi povedené. Nechybí ani vyhřezlé 
vnitřnosti, prostě taková ta horrorová 
klasika. Tohle je však rozhodně snímek, 
který se dá na základě gore obdivovat, 
protože triky jsou velmi na úrovni i přes 
horší obrazovou kvalitu. A rozhodně 
zde najdete scény, které se vám na něja-
kou chvíli dovedou vrýt do paměti.
Americký snímek Evilspeak je tro-

chu neprávem zapadlý, protože tohle je 
horror, který skutečně dovede jak zne-
chutit, tak částečně i vyděsit. Triková 

stránka, pokud dojde na nějaké vizuální 
efekty, je trochu ujetá, ale jen to přidává 
na zajímavé bizarnosti tohoto horroru, 
jenž je vlastně revenge snímkem, jen 
trochu jinak nastaveným. Satan ale s po-
mstou na utiskovatelích vždy rád pomů-
že. A vždy za to bude chtít mnohem víc. 
Když je pak hlavní hrdina ještě celkem 
nesympatický, skoro i doufáte, že to ně-
jak blbě odnese.

• Martin Štefko
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Narazili jste někdy na knihu, u níž se 
čtenáři absolutně nedokážou shodnout 
na verdiktu? Takovou, kde výrazy jako 
ztráta času, nesmysl nebo slátanina vy-
važují vyjádření jako brutálně vtipné, 
šílenost či úleťárna? Přesně s takovou 
odezvou se setkala kniha John na kon-
ci umře ( John Dies at the End, 2007). 
I přes pestrost hodnocení, připomína-
jící svými vzestupy a propady frekvenci 
bzukotu vzteklé masařky, se tomuto dílu 
podařilo uchytit poměrně vysoko (72 % 
na Databázi knih). Nicméně… ten pří-
běh vyšuměl do prázdna. Nikdo knihu 
nepostrádá, nikdo o ní nemluví – a to je 
zatracená škoda. Ovšem nepředbíhejme, 
nejprve trochu negativnější čtenářské 
polemiky:

Takhle neskutečně nudnou knihu o ničem 
jsem snad ještě nečetla! (KatnissLavender)
To je jako co? Vtip? Asi ano, jinak nemám 

slov. Hrůza, ztráta času. (miuk)
„Co to, do háje, čtu?“ (Meaki)
Kreativní nesmysl. (DeadUnicorn)
Nevím, jestli dát hvězdičku jednu, nebo 

všech pět. ( Jingle)

Zajisté jste si povšimli, že pokud čtenáři 
rovnou neměli akutní pocit, že zemřou 
nudou, přiznali knize proti své vůli ale-
spoň určitou míru originality. Dobře, 
tak já to řeknu naplno: taková neotřelá 
směsice bizarních nápadů nemá (nebo 
neměla, dokud se nevyskytl Carlton Me-
lick III.) v našich končinách konkurenci. 
Ono docela dobře postačí, když nadho-
dím hlavní zápletku tohoto spletence 
nápadů. Dvěma mladým zkrachovalcům 
(jeden z nich se čirou náhodou jmenuje 
John a druhý David Wong – autor kni-
hy) se shodou okolností dostane do ru-
kou neznámá droga, zvaná Sójovka. Pod 
jejím vlivem se lidské vědomí výrazně 
zrychlí a rozšíří… takže bez mrknutí 
oka se astrálně přesunete do dětství vaší 
prababičky, spočítáte všechny chlupy na 
její podřimující kočce a při návratu určíte 
přesné pořadí barev spodního prádla vaší 
přítelkyně na 17,83 dní dopředu.
Je tu jeden drobný problém. Sójovka má 

vlastní vědomí a pokud se rozhodnete, 
že si ji nešlehnete, promění se v odpor-
né brouky, kteří se vám zavrtají pod kůži. 
Takže zdrogovaní nakonec budete tak 

jOHn nA KOncI  umřE
proTi proudu 
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či onak. Brzy na to spatříte věci, příše-
ry, pseudo-lidi… které ovšem za normál-
ních okolností nevidíte. A tyto bytosti jsou 
velice reálné. Nechtějí nic menšího, než 
otevřít bránu do svého světa a podrobit 
si planetu Zemi.
Zní vám to povědomě? 

Lovecraftovsky? Pak jste 
na správné stopě! Tato 
kniha je mnohými pre-
zentována jako parodie na 
Lovecraftovské příběhy. 
Ačkoli uznávám, že s uni-
versem Prastarých tu urči-
tá shoda je, nepovažuji ji 
za prachsprostou parodii. 
Hnacím motorem kni-
hy totiž sice je absurdní 
humor (viz dále), ovšem 
původní dílo tu nikdo ne-
zesměšňuje, ba naopak. 
Kniha je především o všech těch my-
šlenkách, které nás občas napadají, ale 
nemluvíme o nich, protože jsou příliš 
absurdní… příliš děsivé. Nezdálo se vám 
někdy, že vám zničehonic zmizel čas? Že 
ta dvířka za vámi byla ještě před minu-
tou zavřená? Že věci jsou nepatrně jinak, 
než se to shoduje s vašimi vzpomínkami? 
Tak. To je ono.
Zmínil jsem humor. Je natolik v kon-

trastu s vážností děje, až ho mnohdy 
překrývá. Většinou jde o skutečnosti do-
hnané ad absurdum, přesně na okraj toho, 
čemu je váš příčetný mozek ještě ochoten 
věřit. A to včetně naprosto ujetých dialo-
gů. Osobně se nad tou knihou vždycky 
upřímně zasměji, na mě spojení horroru 

s humorem funguje na jedničku. Součas-
ně v něm však vidím kámen úrazu, vy-
světlující široké spektrum reakcí. Pokud 
čtenář smysl pro humor postrádá, nebo 
mu zrovna tohle nesedne, může z knihy 
získat dojem podobný komentářům výše. 

Čtyřmi písmeny: n u d a. 
Výsledek je poté stejný 
jako když ateista čte Bibli 
a stěžuje si, že v ní vystu-
puje Bůh.
Pokud tohle čte někdo, 

kdo se už s knihou se-
tkal, mohl by mi do tváře 
vmést řadu nechutností, 
výkaly počínaje a peni-
sovým humorem konče. 
Myslím, že nechuťárny 
jsou přirozeným prvkem 
mnoha horrorových pří-
běhů, a tudíž považuji za 

zbytečné v tomto otrlé čtenáře Howarda 
jakkoli vzdělávat. Kdyby se tento text či-
rou náhodou dostal do rukou puritána, 
kterému se někdy v těchto okamžicích 
roztekl mozek a pod tlakem vystříkl uši-
ma, vězte, že vše je podáno velmi citlivě.
Milovníky obřích červů a hmyzích po-

tvor zajisté potěší, že v knize najdete 
defacto dva příběhy. První z nich s ob-
skurním názvem Ujíždí na číně! vypra-
vuje o tom, jak to vlastně všechno zača-
lo. Druhý, navazující příběh Korrok, je 
o poznání vážnější vyprávění o invazi, 
která vůbec neskončí tak, jak byste čeka-
li. Ovšem někde v předělu mezi oběma 
částmi jako kdyby tempo příběhu na pár 
kapitol ustalo a později už bohužel ne-
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naskočí na tu samou úroveň. Když už 
zmiňuji negativa, místy se humor někam 
vytratí – a děj se náhle stává podivně 
hektickým a temným. Nedá se opome-
nout ani množství gramatických chyb, 
které bohužel knihu místy sužují a hni-
dopichům mohou zkazit večer.
Jo a jen tak mimocho-

dem – autorem knihy 
je David Wong, který je 
hlavní postavou a sou-
časně pseudonymem au-
tora jménem Jason Par-
gin. Svůj příběh nejprve 
po částech umisťoval na 
internet a jakmile zjistil, 
že se to lidem líbí, vydal 
celou věc knižně. Na ro-
mánu je znát, že je seši-
tý z částí publikovaných 
elektronicky. Tudíž by si 
kde kdo mohl stěžovat 
na nezodpovězené otáz-
ky a nepřesnosti. Ale 
ruku na srdce, i takový Mýtus Cthulhu je 
takřka záměrně neuspořádaný a nevšiml 
jsem si, že by to někomu výrazně vadilo.
Čirou náhodou se kniha dostala do ru-

kou Dona Coscarelliho (režiséra filmů, 
mezi které se řadí například povedený 
Bubba Ho-tep či dobře známá série fil-
mů Phantasm), kterému příběh natolik 
učaroval, že Jasona kontaktoval se zá-
jmem knihu zfilmovat. Což se taky sta-
lo. Osobně film John Dies at the End 
(2012, povšimněte si mírně odlišného 
českého překladu John na konci zemře) 
i přes pár zábavných scén a vylepšení 

považuji za poměrně zkratkovitý a zma-
tený. Ale jak k čertu chcete nacpat přes 
500 stran nadupaného příběhu do 100 
minut?
Vraťme se zpět ke knize. Na internetu 

existuje její skvěle načtená anglická au-
dioverze, takže pokud holdujete mluve-

nému slovu a jazyky pro 
vás nejsou problém (ani 
jedno není můj šálek 
čaje), budete pravděpo-
dobně spokojeni. Nebo 
už jste knihu dočetli 
a přemýšlíte, na kterou 
jedli mě teď pro pocit 
bezpečí pověsit? Pak jistě 
víte, že na konci knihy je 
nenápadný odkaz na po-
kračování s názvem This 
Book Is Full of Spiders 
(Tahle kniha je plná pa-
vouků, 2012). Naneštěs-
tí jsme se ho nedočkali 
a vypadá to, že v brzké 

budoucnosti se tato skutečnost nezmění. 
Českému čtenáři tedy opět nezbývá než 
doufat.
Kniha John na konci umře je jako dro-

ga. Je dobré ji užívat v menších dávkách 
a nepřehánět to. Možná vám sedne, 
možná ne. Pokud vás čirou náhodou po-
tká bad trip, vězte, že naše receptory stra-
chu či humoru rozhodně nejsou totožné. 
Ale rozhodně si nemyslím, že by si kvůli 
tomu tato unikátní kniha nezasloužila 
svůj díl pozornosti.

• Ondřej Kocáb
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Cestu literárnímu horroru razí leccos: 
slavní autoři, oddaní editoři, věrní čtená-
ři a v neposlední řadě vizionářská nakla-
datelství, která se odhodlají pustit do ri-
zika a nabídnout něco specifického. Těm 
nejdůležitějším, klíčovým nebo nějakým 
způsobem výrazným bych se chtěl na 
stránkách Howarda věnovat… část třetí, 
Hammer Books.

Po nahlédnutí k americkým nakladate-
lům (Deadite Press a Valancourt Books 
v předešlých částech) se přenesme do Bri-
tánie a hned k tomu největšímu naklada-
telskému domu v angloamerickém světě. 
Řeč nyní bude o konglomerátu Penguin 
Random House, kde v roce 2011 vznik-
la řada Hammer Books. Stalo se tak na 
základě dohody s novým majitelem stu-
dia Hammer Films, který tuto slavnou 
značku resuscitoval v roce 2007, aby za-
čal znovu natáčet filmy (a zároveň získal 
295 filmových titulů z jejího archivu). 
Součástí ambiciózního záchranného pro-

jektu byla i literární divize, která byla za-
ložena s cílem vydávat novelizace nových 
filmů, novelizace starých filmů a přinášet 
nové i starší romány zavedených, převáž-
ně britských autorů. Jak se píše v těchto 
knihách na zadních stránkách: „V této řadě 
budou vycházet původní romány, jež se bu-
dou pohybovat na škále od výsostně literární 
tvorby po tvorbu masovou, jakož i klasic-
ké příběhy z více než padesátileté produkce 
Hammeru… Ten je tedy zpátky a jeho nová 
inkarnace bude domovem skvělých, stylových 
a provokativních děl, která budou čtená-
ře nutit vystoupit z jejich komfortní zóny.“ 
Plány byly tedy velké a bylo vidět, že se do 
projektu lila spousta peněz.
V roce 2011 tedy vycházejí první knihy – 

reprint horrorové klasiky The Witches od 
Petera Curtise (což je pseudonym Norah 
Loftsové) z roku 1960 a v jednom dni tro-
jice románů veterána Grahama Masterto-
na: The Pariah (česky jako Sběratel srdcí), 
Mirror a Family Portrait. Novinkou byla 
novelizace zbrusu nového hammerov-
ského filmu The Resident (Intimní past, 
2011) s Hilary Swankovou, která se kupo-
divu objevila o dva roky později i v češtině 

HAmmER BOOKS, vB
horrorová nakladaTelsTví ve svěTě
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pod názvem Obyvatel, v dnes již zaniklém 
ostravském nakladatelství Galatea. Au-
torem knihy byl zkušený anglický autor 
duchařských příběhu Francis Cottam, od 
něhož jinak česky nic dalšího nevyšlo.
Ještě před The Resident v produkci 

Hammer Films vznikl anglický remake 
švédského upířího filmu Let Me In (Ať 
vejde ten pravý, 2010) podle románu Lat 
den rätte komma in Johna Ajvida Lin-
dqvista, který však jako doprovod filmu 
nevyšel u Hammer Books, ale u konku-
renčního nakladatelství Quercus. Třetím 
filmem v pořadí byl Wake Wood (Po-
hanský rituál, 2009), k němuž román pod 
pseudonymem KA John napsala Katheri-
ne Johnová.

Velkým hitem se u Hammeru stala The 
Woman in Black (Žena v černém, 2012), 
film s Danielem Radcliffem natočený 
podle románu Susan Hillové, po němž 
přišlo knižní (i filmové) pokračování pod 
názvem Angel of Death (Žena v čer-
ném: Anděl smrti) od Martyna Waitese. 
To také vyšlo česky, tentokrát u Metafory 
(2014).
Vedle těchto aktuálních kusů u Hammer 

Books vycházely románové přepisy star-
ších filmů, jako např. Kronos (podle filmu 
Captain Kronos – Vampire Hunter) od 
Guye Adamse nebo Countess Dracula 
(podle stejnojmenného filmu), od stejné-
ho autora. U těchto knih je zajímavé, že 
filmy jen slepě nepřepisují, ale různě je 
posouvají a aktualizují. Román Kronos se 
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odehrává v současnosti a Countess Dra-
cula v Hollywoodu třicátých let.
Ze známých horrorových autorů mimo 

Grahama Mastertona dostal u Hamme-
ru prostor Shaun Hutson, který napsal 
romány Twins of Evil, X the Unknown 
a The Revenge of Frankenstein (pod-
le stejnojmenných filmů). Objevil se zde 
i u nás trestuhodně opomíjený Mark 
Morris s Vampire Circus nebo Tim 
Lebbon s Coldbrook. Ambice majitelů 
Hammeru však byly ještě větší a prostor 
zde dostala řada autorů, kteří se nerekru-
tovali z horrorových sfér, ale psali buď 
mainstreamovou beletrii nebo krimi a de-
tektivky, a zhusta šlo o velká jména, jež 
měla na kontě řadu ocenění. Zde uveďme 
Jeanette Wintersonovou a její čarodějnic-

ký The Daylight Gate, Sophii Hannaho-
vou, která převzala žezlo v psaní o slečně 
Marplové po Agatě Christie, DBC Pierra 
(laureáta Man Booker Prize z roku 2003) 
s horrorem Breakfast with the Borgias. 
Dokonce se ozývaly hlasy, jak můžou ve-
dle sebe v jedné řadě vycházet právě třeba 
DBC Pierre a Shaun Hutson, autor feno-
menálních béčkových Slimáků (Breeding 
Ground).
Ač by se to tedy nezdálo, něco málo 

z produkce Hammeru známe i u nás a to 
ještě doplňme, že zde, poněkud nekonzis-
tentně, vyšla i young adult fantasy trilogie 
Kruh/Oheň/Klíč (Cirkeln/Eld/Nyckeln) 
Matse Strandberga a Sarah Bergmark 
Elfgrenové (Fortuna Libri, 2012-14).
Projekt Hammer Books, navzdory velko-

lepým plánům, bohužel neměl dlouhého 
trvání. Celkem vyšlo asi třicet knih a od 
roku 2016 už nic nového. Je vidět i urči-
tou spojitost s filmovým studiem, které 
v letech 2010-15 vyprodukovalo 6 filmů, 
ale potom se odmlčelo a znovu o sobě 
dalo vědět až loni s horrorem The Lodge 
(Chata). Uvidíme, jestli se knižní divize 
zmátoří, nebo bude dalším ambiciózním 
projektem, který velkému korporátnímu 
nakladatelství nevydělával dost peněz 
a byl zrušen.
Tím by v Británii bylo programové vy-

dávání knižních horrorů už jen na mik-
ronakladatelích a dvou odvážných středně 
velkých domech – Titan Books a Flame 
Tree Press –, o kterých si něco povíme 
zase jindy.

• Milan Žáček
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O tom, že konečně přestanu pracovat 
a začnu si užívat důchodu, jsem nikdy 

moc nepřemýšlel. Poté, co mě dostihl dů-
chodový věk, jsem své místo v nemocnici 
postoupil mladšímu kolegovi, odešel a pře-
stěhoval se do malebné šumavské vesničky, 
kde jsem si otevřel malou ordinaci obvod-
ního lékaře. Spletité a nebezpečné případy 
jsem vyměnil za převážné vypisování recep-
tů pro seniory a konstatování „všedních“ 
diagnóz – chřipka, angína, pokročilé rev-
ma, občas nějaké lehčí zranění způsobené 
pádem z koně nebo při práci v lese. Stres 
profesionální a na psychiku náročné práce 
v krajské nemocnici jsem vyměnil za poho-
du venkovského lékaře. Čistě profesionální 
odstup od nemocničních pacientů za přá-
telské vztahy místních obyvatel, které jsem 
nejen léčil, ale hlavně se s nimi přátelil. 
Často se stalo, že si přišli nejen pro lékař-
skou ale i pro osobní radu. Takřka valnou 
část svých pacientů a pacientek jsem znal 
jménem, ty co ne, byli většinou turisté, od-
halující krásy zdejšího okolí.
Myšlenky a občasné připomínky, že bych 

si měl radši užívat zaslouženého odpo-
činku a všech radostí důchodového věku, 
jsem zaháněl a odrážel konstatováním ne-
představitelnosti faktu, že bych nic nedělal, 

že bych nevykonával žádnou pravidelnou 
práci a hlavně – že bych dobrovolně ome-
zil denní kontakt s lidmi. Prostě, byl jsem 
exemplární případ dnes už zase častého 
jevu, tzv. prduch, tedy pracující důchodce.
Dnes je všechno jinak. Pro mnohé z čis-

ta jasna jsem zavřel svou ordinaci, prodal 
ji mladšímu lékaři, který k nám s rodinou 
utekl z víru velkoměsta, a poslední půl-
rok jsem důchodce na plný úvazek. Práce 
mi chybí, ale už nejsem schopen starat se 
o lidi, diagnostikovat jejich nemoci. Už 
nemůžu žít s vědomím, že bych někomu 
nemohl pomoci a že by se, nedejbože, opa-
kovalo to, co mě před půl rokem donutilo 
přestat pracovat.
Začalo to naprosto banálně. Byl krásný 

den, tradiční vypisovací maratón léků pro 
staré lidi jsem měl za sebou. Všechno dů-
ležité, co bylo k vyslovení, jsme si již řekli. 
Čekárna i ordinace zela prázdnotou. Ses-
třičku jsem poslal, ať si obstará důležité ná-
kupy, aby se tím pak nemusela zabývat po 
pracovní době. Zprvu s úsměvem odmíta-
la, že toho moc nemá, ale mé konstatování, 
že snad žádné letadlo doprostřed náměstí 
zrovna teď nespadne, důvěra v řidiče a je-
jich ostražitost je u mne veliká a nejsem 
ještě tak starý, abych u nahodilého případu 

Varování
Honza Vojtíšek
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nedokázal zastat práci sestry, ji obměkčilo 
a tak odešla.
Nastalé ticho však asi po čtvrt hodině 

narušilo zaklepání. Na mou pobídku do 
ordinace vstoupil Radim Linecký. Místní 
taxikář mužné postavy, zdravého vzhledu, 
třiačtyřicetiletý otec dvou dcer, z nichž tu 
mladší jsem měl shodou náhod tu čest od-
rodit. Jeho ženu to přepadlo nějak náhle, 
auto nechtělo nastartovat, tak zavolal sa-
nitku a pro jistotu ženu v náručí donesl do 
mé ordinace. Než sanitka přijela, Sonička 
už byla na světě.
Radim od pohledu nevypadal, že by mu 

bylo něco vážného. Vybídl jsem ho, ať se 
tedy posadí a řekne, co mu schází, nebo 
naopak nadbývá. To byl můj oblíbený slov-
ní obrat. Na udivené dotazy, jako jak co 
nadbývá, jsem s úsměvem odpovídal, že to 
může být cokoliv, chřipka, angína, nádor na 
mozku, klíště velikosti třešně na jistých in-
timních partiích atd.
Radim si postěžoval na bolest předloktí. 

Byl náruživý rybář. Když zrovna nejezdil, 
sbalil pruty a šel k řece na ryby. Nejrad-
ši chodil brzo ráno, říkával, že se mu líbí, 
jak se ranní slunce klube zpoza kopců. Při 
posledním chytání si prý trochu zdříml. 
Probudila ho ostrá bolest v předloktí, která 
ale vzápětí pominula. Byl přesvědčen, že ho 
něco kouslo, nebo štíplo. Po probuzení na 
okamžik zahlédl, jak od něj cosi odletělo. 
Ohnal se po tom, ale bylo to hned pryč. 
Docela rychle na to zapomněl, ale po pár 
dnech jej předloktí začalo pobolívat a občas 
mu z něj vystřelila mírná bolest. A ta se za-
čala stupňovat.
„Tak mi to ukaž,“ přikázal jsem.

Radim si vyhrnul rukáv košile a nastavil mi 
před obličej předloktí. Asi pět centimetrů 
od loketní jamky měl malinký nateklý pu-
pínek. Jako od bodnutí komára. Co jej však 
od tohoto bodnutí odlišovalo, byl zarudlý 
červený flek velikosti pětikoruny kolem něj.
„Docela to svědí, a když hýbu rukou, tak to 

začíná dost bolet,“ doplnil Radim.
Pořádně jsem ránu prohlédl. Až na veli-

kost zarudlého místa a jeho přesné ohra-
ničení na ní nebylo nic zvláštního. Jemně 
jsem ji prohmatal. Zarudlé místo nejevilo 
žádné známky abnormality, jen vystouplý 
pupínek byl tuhý a tvrdý. Místo, kde došlo 
k narušení kůže, již bylo téměř neznatelné.
„Jsi si jistý, že to nebylo klíště?“ zeptal jsem 

se a natáhl se pro lupu. Pokud to klíště bylo, 
mohl si jej v polospánku strhnout nehtem 
a v ráně mohla zůstat hlavička, která by pak 
udělala podobnou paseku.
„Ne, klíště to určitě nebylo,“ řekl Radim 

rozhodně. „Z toho co jsem stihl zahléd-
nout, bych to tipoval na nějakého komára. 
Snad jsem zaslechl i nějaké zabzučení a na 
tváři ucítil slabý závan vzduchu, ale byl jsem 
rozespalý. Klíště určitě ne. Na tu ránu jsem 
se podíval hned a nic tam nebylo.“
„Dobře, to já jen, abych se ujistil. Ono se 

občas stane, že když se při vyndávání klíště 
přetrhne a v ráně zůstane hlavička, tak se to 
alespoň vizuálně chová podobně.“ Ohledá-
ní lupou nepřineslo žádné nové výsledky. 
„A jinak ti je dobře? Necítíš se slabý, nemáš 
třeba horečky, nebolí tě hlava, necítíš se 
unavený…“
„Ne, až na tu pozvolna sílící bolest v před-

loktí mi nic není. Cítím se fajn, je mi dob-
ře.“
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„Tak jo, jde mi o to, jestli jsi náhodou 
nebyl něčím infikován. Ono k tomu u nás 
u hmyzu často nedochází, ale chci vylou-
čit různé eventuality. Co tohle?“ jemně 
jsem mu po ráně poklepal dvěma prsty.
„No, trochu to zabolelo. Ale ne ta rána, 

mě to bolí jakoby uvnitř ruky.“
„Jo. Takže kromě té bolesti žádné jiné 

změny, které by s tím mohly souviset, ne-
pozoruješ?“
„Ne.“
„Dobře. Jedl jsi už dneska něco?“
„Ne. Celou noc jsem jezdil. Jak byla ved-

le ve vesnici ta sláva, tak jsem měl docela 
rito. To víte, akce v tejdnu, to pak každý 
rychle spěchá domů. No a pak jsem se 
doma trošku prospal a šel hned sem.“
„Fajn, tady do toho se mi zajdeš vymočit 

a pak ti odeberu krev a pošlu to na roz-
bor. Jistota je jistota.“ Podal jsem mu ke-
límek a klíč od záchodu.
Moč nevykazovala žádné rapidní změny. 

Odebral jsem Radimovi krev, vzorek za-
balil a připravil k odeslání.
„Bude to nějaký den trvat. Předepíšu 

ti mast, kterou si to budeš mazat. Co je 
dneska?“ střelil jsem pohledem po kalen-
dáři. „Úterý. Stav se v pátek. Vyhovuje ti 
to?“
„Jo, když tak se tu stavím mezi jízdami, 

to je v pohodě.“
„Ok. Uvidíme, jestli to pomůže a bude-

me vědět výsledky.“ S těmito slovy jsem 
jej vyprovodil z ordinace.

* * *
Vtrhl mi do ordinace bez zaklepání už ve 
čtvrtek. Celý bledý a zpocený.

„Ale Radime, já ty výsledky ještě ne-
mám,“ vyhrkl jsem překvapeně.
„To nevadí!“ řekl rázně a sedl si na židli. 

„Musíte mi pomoct.“ Serval ze sebe bun-
du a začal si vyhrnovat rukáv košile. „Bolí 
to jako čert. Jako by mi někdo z ruky trhal 
kousky masa. Ale nejhorší je, že se v té ruce 
něco hýbe!“
„Cože?“ podíval jsem se na něj nechápavě. 

„Začíná ti to otékat nebo se ti dělají nějaké 
vředy?“ chtěl jsem se ujistit, jak to myslel.
„To taky!“ zasykl, když si vyhrnul rukáv až 

nad loket. „Teda částečně, napuchlé mám 
celé předloktí, ale něco se hýbe v něm. Něco 
se mi hýbe v ruce!“ Po tvářích mu začaly 
téci slzy.
„Počkej, počkej,“ snažil jsem se ho uklidnit. 

Rozsvítil jsem lampičku a namířil ji na jeho 
ruku, kterou s vyjeknutím položil na stůl.
Měl pravdu. Ve všem. Celé předloktí levé 

ruky měl od zápěstí až po loket zarud-
lé a oteklé. A co bylo nejhorší, opravdu se 
mu v té ruce něco pohybovalo. Na mysl 
mi okamžitě vytanuly všelijaké sci-fi filmy 
a horrory, které jsem sledoval s vnoučaty, 
když ještě byly ve věku, kdy mládež podob-
né, často nechutné, filmy přitahují. V nich 
je poměrně často dobře a na můj vkus místy 
až moc realisticky ztvárněno, jak různí pa-
raziti vnikají do lidských těl a pohybují se 
jim pod kůží. A tohle bylo přesně ono. Re-
alita vystoupila z obrazovky.
Radimovi se v ruce, pod kůží, opravdu 

něco pohybovalo. Na rozdíl od filmových 
parazitů se tohle však pohybovalo hodně 
pomalu, skoro neznatelně. Netvrdit mi Ra-
dim, že se mu tam něco hýbe, snad bych si 
toho sám ani nevšiml.
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„To ale není možné,“ vyhrkl jsem ze sebe 
a pohlédl na sestru. Ta se, bledá, v obličeji 
s překvapeným výrazem, znechuceně od-
vrátila. Lehce jsem do naběhlého místa 
šťouchl prstem. Boule se okamžitě pohnu-
la. Jako když cvrnknete do slimáka a on se 
v obranném gestu stáhne, aby byl co nej-
menší. Pak se to pomalu začalo zavrtávat 
hlouběji do ruky, až boule zcela zmizela.
„Jste snad slepý!?“ vykřikl Radim. „Něco 

se mi hýbe v ruce. Bolí to jako čert. Asi 
to bude znít přehnaně, ale myslím, že mě 
to žere zevnitř, jinak si to představit neu-
mím.“
„Počkej,“ řekl jsem spíše sobě, abych se 

ubránil Radimovým fantastickým předsta-
vám a snažil se uvažovat logicky. „Musím 
to prohlídnout a přemýšlet.“
Po štípanci a zarudlém fleku nebylo ani 

stopy. Buď se to rozlezlo do celého zaru-
dlého předloktí, nebo se samotný štípanec 
již vyléčil a zarudlá ruka byla už jen znám-
kou toho, čemu jsem pořád nechtěl uvěřit. 
Že má Radim v sobě nějakého parazita, 
který mu, dle jeho slov a toho, co se mi 
odehrávalo před očima, leze v ruce a ujídá 
ho zevnitř.
„Na co chcete čekat, o čem chcete pře-

mýšlet!?“ vyhrkl odevzdaně. „Něco mám 
v ruce, strašně to bolí, hýbe se to ve mně, 
cítím to!“ Prosebně se na mě podíval. 
„Vezměte skalpel a vyřežte to! Dělal jste 
přece v nemocnici, to by pro vás neměl být 
problém, ne?“
V normální situaci by mi jeho rozkazo-

vačný tón vadil a ihned bych ho vykázal 
z ordinace, ale tohle evidentně nebyla nor-
mální situace.

„No, problém to pro mě samozřejmě není, 
ale nemůžu ti jen tak z čista jasna řezat do 
ruky. Musím o tom zjistit více. Chtělo by to 
rentgen a případně ultrazvuk.“
„Na to nasrat!“ řekl Radim vztekle. „Co 

chcete, sakra, rentgenovat? To že tam něco 
je, jste viděl jasně, ne!?“ Jako na potvrzení 
jeho slov, se mu to něco v ruce začalo zase 
pohybovat. Na vnitřní straně předloktí se 
opět objevila pohybující se boule. „Vidíte?“ 
vyhrkl Radim s náznakem úlevy v hlase. „Je 
to tam a hýbe se to. A strašně to bolí!“ Strhl 
ruku ze stolu do svého klína a s tváří zkři-
venou bolestí se předklonil. „Prostě vezměte 
skalpel a vytáhněte to ven. Na mou zod-
povědnost. Klidně vám to podepíšu, že jste 
se snažil postupovat profesionálně a podle 
předpisů, ale já nechtěl. Jen to, ksakru, vy-
ndejte ven.“
Rozhoupala mě až duchaplnost sestry. Při-

stoupila ke mně zezadu a položila mi dlaň 
na rameno. „Tak to udělejte,“ řekla klidným 
hlasem. „A kdyby něco, potvrdím vám, že to 
po vás vyžadoval.“
„Dobře,“ hlesl jsem, stále bojující s nevěříc-

nými myšlenkami. „Připravte ho, sestři.“
Již poněkolikáté mi dokázala, že jsem jejím 

výběrem nechybil. Byla profesionál ve všech 
směrech. Uměla to s lidmi, se zlobivými 
dětmi a uměla to i se mnou. Během chvilky 
připravila všechno potřebné.
Radimovu ruku jsme řemenem připevnili 

ke stolku, ruku zabalili do pruhu látky s dí-
rou uprostřed, kterou jsme situovali přesně 
na jeho předloktí. Sestra mu ještě rychle 
oholila chlupy a předloktí vydezinfikovala.
Chvíli jsem přemáhal třas ruky. Už dlou-

ho jsem podobný zákrok nedělal. Kdy jsem 
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naposled do někoho řezal, jsem si v tu chví-
li snad už ani nebyl schopen vybavit. Díval 
jsem se mu na předloktí a čekal.
„Na co čekáte?“ zeptal se Radim, teď už 

docela klidně. Přípravné práce a vidina blíz-
kého pozitivního vyřešení jeho bolesti jej 
zřejmě uklidnily.
„Až se to začne hýbat, abych věděl, kde 

říznout. Abych ti tu ruku neřezal zbytečně 
moc a nelovil v ní.“ Opravdu jsem to řekl? 
Opravdu jsem už podvědomě přistoupil na 
to, že tady budu živému člověku řezat do 
ruky a něco mu v ní lovit?
Snad to způsobila umrtvující injekce, ale to 

něco se začalo opět hýbat. Kůže na předloktí 
se pomalu vyboulila a napnula. Rychle jsem 
bouli rozřízl. Z rány, která se sama hned ro-
zevřela, se vyvalila krev. A s ní i zápach hni-
jícího masa. V rudé krvi však šlo zahlédnout 
cosi bílého. Cosi, co bylo až překvapivě vel-
ké a ihned se to snažilo schovat hlouběji do 
teplého masa.
Rychle jsem odhodil skalpel a vzal do ruky 

kleštičky. Vnořil jsem je do rány rychleji, 
než bych si v dané situaci myslel. Slabě jsem 
to bílé tělíčko stiskl, aby se mi nevysmeklo 
a pomalu ho vytáhl na světlo.
Sestra za mnou potlačovaně zaúpěla. Ra-

dim prudce nahnul hlavu, aby to dobře viděl.
„Do prdele,“ ulevil si.
Jo, do prdele. V kleštích jsem držel velkého 

bílého červa. Nebo něco červu velice po-
dobného. Prostě když se řekne červ, asi vás 
napadne něco hodně podobného tomu, co 
jsem Radimovi vytáhl z ruky. Byl trochu 
zamazaný od krve a snažil se, jakoby trochu 
ledabyle a jen aby se neřeklo, ze sevření vy-
prostit.

Na chvíli jsem znehybněl a zíral na to di-
vadlo. Bylo to šílené a já se stále musel pře-
svědčovat, že se to opravdu děje. Víte, jak se 
říká: „Viděl jsem už hada srát, koně blejt, 
ale tohle ne!“ V nemocnici jsem viděl a za-
žil ledasco, čím bych asi dokázal zaujmout 
na nějaké přednášce, ale že zažiju něco po-
dobného v zapadlé vesnické ordinaci? To 
by mě v životě nenapadlo.
Už jsem chtěl říct sestře, když mi sama od 

sebe přisunula k ruce misku na použité ná-
stroje. Pomalu jsem do ní červa pustil a ona 
přes ni okamžitě přehodila hadr a odložila 
to na stůl.
„A je to venku,“ řekl jsem Radimovi. Ne-

chci ti v tom moc vrtat. Jen se zběžně podí-
vám, jestli byl jen jeden a zašiju ti to. Vypíšu 
ti ale žádanku na rentgen a ty si tam nejlépe 
hned zítra zajedeš. Musíme mít jistotu.“
„Jasně, jasně,“ přikyvoval Radim.
Opravdu jsem se mu v tom nechtěl moc 

hrabat a tak jsem ránu jen trochu rozevřel 
a projel ji prstem. „Toho červa, nebo co to 
je, pošlu na expertízu. Tam zjistí, co to je.“
„Jasně, jasně.“
Nic jsem nenašel a tak jsem ránu zašil. Ses-

tra Radimovi dala prášky na bolest a poslali 
jsme ho se žádankou domů.
To bylo naposled, co jsme ho viděli.
Nepřežil do rána. Večer si šel lehnout 

a ráno už se nevzbudil. Vyšetřovalo se to, 
vyslýchali i mě a je to snad právě onen 
červ, který mne zprostil jakéhokoliv obvi-
nění. Konečný verdikt zněl – zástava srdce. 
S největší pravděpodobností to způsobil 
ten červ, snad tělo něčím nakazil, nebo do 
něj vyloučil nějakou pro tělo nepřijatelnou 
látku, snad to byla infekce z ran, kde jej červ 
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kousal a jedl. Přesně to nikdo neví. Ani 
pitva nic jasného neprokázala. Spíše jen 
vyvolala více dohadů a odhadů.
Červa jsem odeslal jednomu svému zná-

mému do laboratoře. Cestu nepřežil. Došel 
jim mrtvý. Známý mi volal asi za tři dny.
„Čau. Mám dvě zprávy, jednu šílenější než 

druhou,“ spustil zcela v jeho stylu, sotva 
jsem zvedl sluchátko. „Kterou chceš slyšet 
první?“
„Nejdřív chci vědět, co to vlastně bylo 

a jak se to tam dostalo!“ odpověděl jsem.
„Hele, tohle samo o sobě je dost šílené 

a co jsem se ptal, neznám nikoho, kdo by 
věděl o podobném případu. Vyznáš se ně-
jak v hmyzu?“
„Zběžně, asi jako každý. Vím, že když tě 

píchne včela, je to to poslední, co udělá 
a že má moucha zajímavé oči. Ale to asi 
nestačí, co?“
„Těší mě, že máš i v takové situaci smysl 

pro humor.“
„Tvoje škola, ty to v lidech tak nějak vzbu-

zuješ,“ odvětil jsem rychle, když se nade-
choval k další větě.
„Dík za poctu. Víš co to je lumek a jak 

vypadá?“
„Název mi něco říká, ale nějak si to ne-

vybavím. Určitě to máš ale připravené, tak 
spusť.“
A on opravdu spustil: „To, co jsi Linec-

kému vytáhl z ruky, je část vývojového 
stádia lumka velikého, latinsky Rhyssa 
persuasoria. To je taková lesní havěť, na 
pohled docela pěkná. Jeho obrázek najdeš 
v každé knize o hmyzu. Je to náš asi nej-
běžnější druh. Zároveň největší. Tak asi 
pět až sedm centimetrů. Má tenké delší 

tělíčko, docela dlouhé nohy a křídla. Na 
pohled fakt hezký stvoření. Nejzajímavější 
na něm ale je způsob jeho rozmnožování. 
Samička má na prdeli dlouhé kladélko, 
údajně až 4 centimetry dlouhé. Je hodně 
pevné a pro svůj účel asi i docela ostré. 
Prostě, ta samička najde nějaký pokácený 
nebo vyvrácený strom. Jakýmsi způsobem, 
asi čichem, nebo je snad slyší, či co, zjistí, 
že a kde v tom dřevě jsou larvy různého 
hmyzu, literatura uvádí hlavně pilořitky 
a tesaříky. Když je najde, prohne se a to 
kladélko prostě vbodne do dřeva a na ty 
larvy – nebo i přímo do nich – naklade 
svá vajíčka. No, a když se vajíčko vylíhne, 
larva lumka tu druhou larvu prostě sežere. 
Prosté, jednoduché, kruté, těžce představi-
telné, ale lehce proveditelné, jak to umí jen 
matka příroda.“ Jeho pousmání mi nebylo 
moc příjemné.
„Takže chceš říct, že Radima prostě po-

užil lumek místo nějaké larvy v padlém 
stromu? Ale proč?“ zeptal jsem se.
„Jo, to se neví. Šílenost, co? Jak říkám, to-

hle je první zaznamenaný případ, co znám. 
Ale je tu ještě jedna věc, ta ještě šílenější.“
„A to?“
„Jak jsem říkal, lumek má i s kladélkem 

nějakých maximálně 7 centimetrů. Tenhle, 
podle rozměru larvy, co jsi vyndal z Linec-
kého ruky, musel mít nějakých 25-30 cen-
timetrů, ať už s kladélkem nebo bez.“
„Tolik?“ vyhrkl jsem. „Jak by něco takové-

ho mohlo u nás existovat? Je vůbec možné, 
aby žil nějaký tak velký hmyz, který létá? 
Myslím proporčně a tak?“
„Jak je vidět, zdá se, že jo. A že jste na to 

s Lineckým kápli.“
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* * *
Tahle představa mě děsila od onoho telefo-
nátu skoro každou noc.
Vzdal jsem se ordinace a odešel do důcho-

du. Tak nějak jsem už nemohl vykonávat 
svou práci. Snad za to mohlo vědomí, že 
existují zdánlivě banální věci, kterým ne-
můžu nijak pomoci. Snad mě neschopnost 
zabránit smrti v mém věku již činila mno-
hem více nešťastným a bezmocným, než 
tomu bylo za mého mládí. Nebo jsem se 
už prostě nemohl dívat do očí lidem, kteří 
za mnou přichází a doufají v mou pomoc. 
Nevím. Prostě jsem nemohl dál.
Uzavřel jsem se ve svém domečku, po-

hroužil do knih a dlouhých procházek po 
okolí. Zpočátku mi bylo jasné, že hledám 
odpověď, hledám ten hmyz, který je velký 
skoro jako má paže. Pak už jsem přestal 
doufat a procházel se jen tak. Až dodnes.
Uklízel jsem na půdě. Půdy starých domů, 

v nichž žijí staří lidé, skýtají mnoho věcí. Je 
třeba je jednou za čas vytřídit, naleznout 
mezi nimi milá překvapení, oživit veselé 
i smutné vzpomínky.
Zrovna jsem se prohraboval starými kni-

hami, když se náhle setmělo. V tak jasný 
sluneční den něco nečekaného. Pohlédl 
jsem k malému střešnímu okénku.
Jen na okamžik jsem zahlédl úzké dlouhé 

tělo na delších nohách, rozprostřené po skle 
a zabraňující slunečnímu světlu v plné síle 
vnikat do temnoty půdy. Byl to jen mžik. 
Pak to švihlo dlouhými blanitými kříd-
ly a bylo to pryč. Náhlý nápor slunečního 
světla mě na okamžik skoro oslnil. Rychle 
jsem seběhl dolů a ze šuplíku vyndal malou 
žlutou krabičku.

Prudké schody nahoru na půdu jsem vy-
běhl skoro po čtyřech. Roztáhl jsem žlutý 
vysouvací metr a okno změřil. 40x30 cen-
timetrů.
Ten lumek by jím prolezl jen tak tak. Jeho 

tělo bylo rozkročeno přes celý okenní rám.

Honza Vojtíšek (*1978)
Rodilý Severomoravák, naturalizovaný 
Jihočech. Pracuje jako dozorce výhybek.  
Miluje horror, papírové knihy, excentric-
kou nemainstreamovou hudbu a koprovou 
omáčku. Píše od roku 1997. Od roku 2012 
vydává časopis Howard. Editoval horrorové 
antologie, např.: Třináctá hodina (2013), 
66+6 hororů ve sto slovech (2014), Po-
slední polibek (2014), Sto hororů ve sto 
slovech (2016), Ve špatný čas na špatném 
místě (2017). Povídky publikoval v několi-
ka časopisech a antologiích v češtině, pol-
štině, slovenštině a angličtině. Vydal dvě 
povídkové sbírky: Z druhé strany (2013) 
a Útočiště (2014). Každou povídku pro tře-
tí sbírku Sešívance (2018) napsal společně 
s jiným autorem nebo autorkou z Česka, 
Slovenska a Polska. V červnu 2019 vyšel 
jeho první horrorový román Kazatel (na-
kladatelství Golden Dog). Podle jeho po-
vídek vznikly čtyři krátkometrážní filmy, 
podle jeho scénářů osm horrorových ko-
miksů. Aktuálně dopsal společný román se 
slovenským spisovatelem Ivanem Kučerou.
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Svet parazitického zombie hmyzu
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Chodiace telá bez duše, ktoré mali byť 
už dávno mŕtve a pochované. Premýšľať 
nedokážu, ich predošlý život viac nič ne-
znamená. To, kým boli, si už nepamätajú. 
Túlajú sa ulicami s jediným zámerom. 
Nakaziť ďalších a ďalších. Otroci bez 
vlastnej vôle, kradnutie tiel, požieranie 
mozgov a záhuba celého druhu. To všet-
ko sú znaky zombie filmov. No zároveň 
aj každodenná realita. Vitajte vo svete 
zombie hmyzu.

MRAVČIA APOKALYPSA
Zem pralesov Južnej Ameriky pokrýva 
tisíce druhov plesní. Väčšinou sa zame-
riavajú na konzumáciu rozkladajúcich sa 
tiel živočíchov a rastlín. No nie všetky sa 
kŕmia len mŕtvolami. Jedna z nich sa vy-
vinula úplne iným, oveľa strašidelnejším 
spôsobom. Tento druh plesne sa nazýva 
Cordyceps a rozmnožuje sa tým, že vy-
púšťa spóry.
Keď takáto spóra pristane na nič netu-

šiacom mravcovi, ktorý je jej hlavným 
cieľom, pokúsi sa v ňom zapustiť korene. 
Tie počas niekoľkých dní prerastú celé 
jeho telo, dostanú sa až do mozgu a za-
plavia ho chemikáliami. Takto sa ples-
ni podarí získať nad ním kontrolu. Keď 
dovŕši dospelosť, mravec pomaly umiera, 
kým spóra žerie jeho vnútornosti a vy-
rastá z miesta nad jeho hlavou. 
Tento proces trvá asi tri týždne. Potom 

z výrastku, ktorý je určený na rozmnožo-
vanie, Cordyceps opäť vypúšťa desaťtisí-
ce spór a mení na zombie ďalšie a ďalšie 
mravce. Tie nezadržateľne rozširujú ska-
zu na stále viac svojich druhov, až kým 

z kolónie ostanú len milióny tiel, pre-
rastených plesňou. Mŕtvoly, kam sa len 
pozriete.
Zaujímavosť: Mimochodom, rozkladajúce 

sa telo mravca vylučuje chemikáliu, ktorá sa 
nazýva kyselina olejová. Na základe toho 
dokáže zvyšok jeho kolónie identifikovať, že 
zomrel. Následne na to ho vynesú na cin-
torín (áno, kolónie mravcov majú vlastné 
cintoríny, kde ukladajú mŕtvych). Keďže 
tieto organizmy fungujú najmä na základe 
pachových impulzov, ak na mravca kvap-
nete kyselinu olejovú (ktorá mu nijako ne-
ublíži, je to v podstate rastlinný olej), jeho 
kolónia ho začne považovať za mŕtveho, 
napriek tomu, že sa stále hýbe. Túto skutoč-
nosť musí akceptovať i on sám a nechať sa 
vyniesť na cintorín, až kým z neho nevy-
prchá pach a nezistí, že je v skutočnosti stále 
živý.

PARAZITICKé OSY AKO               
Z VOTRELCA

Hmyz však neslúži vždy iba ako obeť pri 
procese zombifikácie. Napríklad si vez-
mime osy z rodiny Braconidae. Tie vyze-
rajú ako votrelec s upgradovaným náte-
rom a pridanými krídlami. A ich metóda 
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rozmnožovania sa nie je o nič menej fas-
cinujúca a zároveň hrôzu naháňajúca ako 
u filmového Xenomorpha.
Začína tým, že si dospelá osa vyhliadne 

práve vyliahnutú húsenicu, ktorú bodne, 
a tak nakladie do jej tela niekoľko de-
siatok vajíčok – a aby toho nebolo málo 
– infikuje ju ešte aj špeciálne vyšľachte-
ným vírusom. Ten húsenici okrem iného 
zabráni dospieť, zakukliť sa a premeniť 
na motýľa.
Namiesto toho venuje celý svoj život vy-

krmovaniu seba a zároveň (a to hlavne) 
aj parazitických lariev vo svojom tele. Tie 
sa živia na jej krvi. Majú schopnosť rozo-
znať dôležité orgány a vyhnúť sa im, aby 
nespôsobili smrť svojmu vlastnému žijú-
cemu stroju na potravu, ktorý v podstate 
žerie za ne. Táto zdanlivá symbióza však 
netrvá veľmi dlho.
Asi o dva týždne neskôr larvy dorastú 

do veľkosti ryžového zrnka. Vtedy im 
narastú ostré zúbky. Tie slúžia na jediný 
účel: Prehrýzť sa cez hrubú kožu húse-
nice. Larvy vylúčia chemickú zlúčeninu, 
ktorá paralyzuje telo hostiteľa, aby sa 
nemohol brániť. Potom sa všetky naraz 
prehrýzajú von. Tým však celý proces ne-
končí.
Okamžite po tom, čo sa larvy dostanú 

na slobodu, začnú sa zakukľovať. Takto 
vzniknutý zámotok vytvorí dokonalé 
prostredie pre ďalší vývin. V tomto štá-
diu je však larva zraniteľná. Existuje to-
tiž ďalší druh parazitickej osy, ktorá ich 
vyhľadáva, aby do nich nakládla vlastné 
vajíčka rovnakým spôsobom. Karma 
v plnej kráse…

Na pomoc im však prichádza samotná 
predošlá hostiteľka. Vírus v jej tele, kto-
rým ju na začiatku nakazila dospelá osa 
pri kladení vajíčok, ju totiž donúti, aby 
zámotok lariev omotala vlastným – ešte 
silnejším – vláknom hneď po tom, ako 
sa preberie z paralýzy. Posledné okamihy 
svojho života potom strávi ležaním na zá-
motku, aby ho bránila voči predátorom.

DESIVý OCHRANCA KLONOV
Ďalším druhom parazitickej osy je Di-
nocampus coccinellae, ktorá sa zase špe-
cializuje na iný druh hostiteľa. A vybrala 
si veru dobre. Lienky sú vo svete hmy-
zu alternatívou tanku skombinované-
ho s obrnenou helikoptérou a Freddym 
Kruegerom. Ich extrémne tvrdý pancier 
a smrtiace ústne ústrojenstvo im pomá-
hajú zabiť a skonzumovať stovky vošiek 
denne.

Tento inak obávaný zabijak sa však môže 
stať len obyčajným nástrojom na prežitie 
pod kontrolou iného druhu. Dinocampus 
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coccinellae totiž používa podobný vírus 
a spôsob kladenia vajíčok, ako osa v pred-
chádzajúcom prípade. No ako hostiteľa si 
vyberá práve lienku. A do každej umiestni 
iba jedno vajíčko. Tento druh sa navyše 
vyznačuje partenogenézou, čiže na repro-
dukciu nepotrebuje svoje vajíčka oplodniť. 
V podstate dokáže sama seba naklonovať.
Ďalší proces je už veľmi podobný. Lar-

va rastie a dospieva. Kŕmi sa z tela lienky 
a vyhýba jej dôležitým orgánom, až kým 
nepríde čas sa vyslobodiť. Potom vyjde 
z jej brucha a zakuklí sa. Zaujímavé však 
je, že lienka je naďalej pod kontrolou ví-
rusu. Vylezie na zámotok a nepohne sa od 
neho celých sedem dní. Chráni ho vlast-
ným telom a odháňa predátorov. Neloví 
a nekonzumuje potravu. Iba čaká, až sa 
osa vyliahne.
Horrorový príbeh tejto lienky však môže 

mať happyend. Ak sa jej totiž podarí pre-
žiť všetkých sedem dní, vírus sa z jej tela 
vytratí a stratí nad ňou kontrolu. Potom 
môže normálne pokračovať vo svojom 
živote. Pokiaľ, samozrejme, nenatrafí na 
ďalšiu osu…

VYMýVANIE MOZGOV
Ampulex compressa, alebo aj smaragdová 
osa je zase absolútnym majstrom ovláda-
nia svojej obete. Tento druh nie je výni-
močný tým, že loví šváby, aby nimi kŕmil 
svoje mladé, ale tým, akým sofistikovaným 
spôsobom im túto potravu zabezpečuje.
Celý proces začína paralyzáciou švába. 

Osa mu zapichne žihadlo do tela za hla-
vou a naviguje ho ďalej do ústredia ner-
vového systému. Tam dokáže vďaka špe-

ciálnym senzorom lokalizovať časť, ktorá 
je zodpovedná za motiváciu k pohybu 
a vyradiť ju z prevádzky.
To v praxi znamená asi toľko, že takto 

indisponovaný šváb je fyzicky úplne v po-
riadku, jeho telo normálne funguje, ale 
nedokáže sa sám z vlastnej vôle pohy-
bovať, pokiaľ nedostane impulz zvonku. 
V tomto prípade konkrétne od samotnej 
osy.
Tá si ho potom jemne chytí za tykadlá 

a on ju poslušne nasleduje do vyhrabanej 
nory. Tam naňho nakladie vajíčka, pocho-
vá ho a prenechá svojim potomkom, aby 
ho zaživa zjedli. Tieto larvy taktiež do-
kážu identifikovať dôležité orgány, takže 
chudáka švába potom udržujú počas kon-
zumácie nažive tak dlho, ako sa len dá. 
Pomáha im v tom aj špeciálna tekutina 
s dezinfekčnými účinkami, ktorú doňho 
vylučujú, aby nezačal hniť predčasne.

OSOBNý OTROK UPíRSKEJ OSY
Ako vidíme, parazitické osy sú rôznorodá 
kategória. Existuje ich mnoho druhov. Za 
všetky môžeme spomenúť ešte jeden prí-
klad, ktorý sa vyskytuje v oblasti palmo-
vých plantáží Kostariky. Tento druh volí 
úplne iný prístup. Svoje vajce s larvou na-
kladie na chrbát pavúka. Ten ho ochotne 
nosí až do vyliahnutia.
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Keď larva vylezie von z vajíčka, prinúti 

pavúka, aby jej postavil špeciálnu sieť, na 
ktorej si ustelie pre vlastný zámotok. Za 
celú námahu sa mu potom ešte poďaku-
je tým, že ho zabije a vycicia do poslednej 
kvapky, aby mala dostatok energie, keď sa 
zakuklí.

MOZGOŽRAVé MUCHY
Nie, nie je to céčkový horror zo sedem-
desiatych rokov. Hoci by ním mohol byť. 
Jedná sa však o realitu sveta múch z rodu 
Pseudacteon. Na prvý pohľad vás na nich 
nič neupúta. Možno aj preto, že majú 
sotva dva milimetre. Pri bližšom skúma-
ní si však zrejme všimnete pomerne veľké 
krídla, vystupujúce oči alebo zvláštny hrb 
za hlavou, vďaka ktorému pôsobia trochu 
ako gróf Orlok z filmu Nosferatu (1922).
Svoje hrôzu naháňajúce tajomstvo však 

ukážu naplno až pri kladení vajíčok. Aj 
v tomto prípade sú pre ne nedobrovoľnou 
kolískou života mravce, ktoré si samička 
vyhliadne počas preletov nad kolóniami 
a frekventovanými cestičkami. Keď nájde 
vhodného hostiteľa, zletí nižšie a vznáša 
sa v tesnej blízkosti nad ním. Pri tomto 
manévri dokáže byť veľmi nenápadná, 
nakoľko je iba asi taká veľká ako mravco-
va hlava. Nepozorovane sa priblíži k jeho 
hrudi a vpichne mu jedno vajíčko. Potom 
pokračuje k ďalšiemu. Čaká ju ešte veľa 
práce. Jedna samica dokáže totiž zniesť 
sto až tristo vajec.
O pár dní neskôr sa vajce vyliahne a lar-

va putuje do hlavy hostiteľa. Tam sa naj-
skôr živí veľkými svalmi, ktorými mravec 
ovláda svoje ústne ústrojenstvo, a potom 

zožerie i zvyšok šťavnatého vnútra, vrá-
tane mozgu. Obeť je počas celého tohto 
procesu živá (respektíve nie úplne mŕtva, 
takpovediac „nemŕtva“). Dokonca potom 
dokáže ešte niekoľko dní bezcieľne cho-
diť, kým nakoniec umrie od nedostatku 
živín.

Vtedy už larva vypĺňa celú jeho hlavu 
a je pripravená zakukliť sa. Vypustí teda 
tekutiny, ktoré rozpustia membrány dr-
žiace jeho telo pohromade, a tým spôso-
bí, že sa hlava oddelí. V nej potom prečká 
celý proces premeny, to znamená nasle-
dujúce dva až tri týždne. Na jeho kon-
ci vyjde z ústneho otvoru mravčej hlavy 
dospelá mucha, pripravená klásť ďalšie 
vajíčka.
Zaujímavosťou je, že pohlavie tejto mu-

chy je determinované veľkosťou hlavy 
mravca. Väčšia hlava znamená samičku, 
menšia samčeka. Dospelá samica potom 
žije asi tri až päť dní. V tom čase nakladie 
ďalšiu dávku vajíčok a zomrie.
Tak teda buďme radi, že čo sa týka sku-

točných zombie, tie ľudské sa premávajú 
iba vo filmoch. Aspoň zatiaľ…

• Radoslav Kozák
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Marek Veverka je klasickým příkladem 
nadšence, který se to, co má rád, rozhodl 
jen nekonzumovat, ale aktivně podporo-
vat a (spolu)vytvářet. A to hned mnoha 
různými způsoby. Od vydávání knih až 
po organizování akcí. Kromě toho je 
to velmi sympatický člověk, jehož pro-
střednictvím se v rozhovoru můžete 
dozvědět pár informací 
o jevu zvaném creepypas-
ta. (hv)

Kdo nebo co se skrývá za 
jménem Marek Veverka?
Občas sám sebe dost pře-
kvapuji, tudíž si nejsem 
jistý, jestli to vážně vím. 
Sám sebe se ale snažím 
vidět jako kreativce, kte-
rý tvoří věci tam, kde mu 
chybí.

Co je to creepypasta?
Mám pocit, že pojem creepypasta pro-
šel za svůj dlouhý život různými výklady 
a fázemi. Původně šlo o internetem ší-
řený strašidelný obrázek či příběh, který 

si lidé neustále přeposílali – většinou ve 
víře, že jsou pravdivé. Může jít o řetězo-
vý e-mail či zprávu na FB, v níž vás pisa-
tel vyzývá, abyste jej přeposlali alespoň 
pěti kamarádům, jinak vás přijde zabít 
holčička, co se před dvěma lety utopila 
v kaluži vlastní krve. Nicméně vznikaly 
i složitější historky – muž bez tváře, kte-

rý napříč dějinami unáší 
děti (Slenderman) apod.

Jak velký je rozdíl (pokud 
vůbec nějaký existuje) 
mezi creepypastou a kla-
sickým horrorovým pří-
během?
Creepypasta prošla jistým 
vývojem. Zatímco dříve 
se jednalo o internetem 
šířenou (městskou) legen-
du (k jejímuž autorství se 
záměrně nikdo nehlásil – 
aby jí tak dodal další roz-

měr děsivosti, protože se tak mohla udát 
komukoliv a kdykoliv), dnes se creepy-
pastou nazývá jakákoliv horrorová po-
vídka, kterou někdo (ideálně sám au-

mAREK vEvERKA
rozhovor
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tor) umístí na web. Jestli se jedná spíše 
o úpadek žánru, či naopak o jeho přiro-
zený a vlastně prospěšný vývoj, je otáz-
ka, na níž si musí každý odpovědět sám.

Jak se formálně projevuje současná 
creepypasta? V jaké podobě na ni mů-
žeme narazit?
Nejčastější způsob je psaná forma. Exi-
stují celé databáze věnující se tomuto 
tématu – například creepypasta.com. 
Spousta se jich však dá nalézt i na reddi-
tu, což je fórum, kam lidé mohou (mimo 
jiné) psát své zážitky. Tamní autoři se 
často snaží působit dojmem, že v pří-
spěvku popisují něco, co se děje přímo 
jim – což do celé věci vrací onen pocit 
nejistoty.
U nás existuje například stránka welco-

metonightmare.wordpress.com, kterou 
vede dívka s přezdívkou Eyeless Jackie. 
Ta je v komunitě známá díky tomu, že 
v České a Slovenské republice pomoh-
la creepypastu zpopularizovat svými 
překlady, a je také sama autorkou ně-
kolika známých tuzemských creepypast 
(např. Irina, Světlušky či Dobrá víla). 
Co se týče podoby povídek, jsou různo-
rodé – od velmi jednoduchých textů (ve 
stylu: „Kdysi jsem od kohosi slyšel his-
torku o muži, co každé ráno jezdil tím 
samým metrem“, či „Jeden muž každé 
ráno jezdil tím samým metrem.“) po 
texty delší a složitější, o nichž se už čas-
to dá mluvit jako o plnohodnotných po-
vídkách. Obsahově se věnují všemu – od 
podivných šílenců, přes záhadné domy 
až po prokleté videohry.

13 DěSIvýcH TěSTOvIn
Vydavatel: Marek Veverka, 2017
Překlad: Marek Veverka, Veronika 
Novotná, Ivana Marečková, Adam 
Miklica
Počet stran: 198

Roku 2017 vydal Marek Veverka sbírku 
13 děsivých těstovin. Jde o první kni-
hu, která českým čtenářům představuje 
fenomén creepypast nějak souvisleji. 
Její vznik byl podpořen crowdfundin-
govou kampaní na Startovači a v sou-
časné době má již 3 díly. Do knihy je 
zařazeno třináct zahraničních a třináct 
českých creepypast. U zahraničních 
kousků jde o překlady neznámých 
autorů, v případě českých jsou autoři 
známi. Každá z povídek přináší děs 
a hrůzu v jiné podobě, kvalita je kolí-
savá, ale i přesto jde o zajímavé čtení. 
Kniha je v kvalitní pevné vazbě a kaž-
dou z povídek uvádí černobílá ilustrace 
Veroniky Kuncové. Osobně bych ráda 
doporučila české creepypasty Kou-
kej se kukátkem od Denisy Szabové, 
Když i pes začne štěkat od Richarda 
Vašíčka, S vřelými díky od Marka Ve-
verky a ze zahraničních bych vyzdvih-
la povídku Ve zdech. Ať už máte jako 
čtenáři rádi okatou hrůzu, která po vás 
systematicky pomrkává celé hodiny, 
nebo dáváte přednost podprahovému 
děsu, zcela jistě si přijdete na své.

Lucie Matoušková



howard

80

Jak jsi se ke creepypastě dostal ty? Čím 
tě zaujala?
Už od mala mě bavilo nadpřirozeno, ta-
jemno a vůbec vše, co mi mohlo vytvořit 
ten podivný pocit, že v temnotách může 
číhat absolutně cokoliv. Bylo to někdy 
v průběhu roku 2014, kdy jsem čirou ná-
hodou na YouTubu narazil 
na ani ne patnáctiletého 
mladíka, který doma ve 
svojí kuchyni četl jaký-
si příběh a mluvil o něm 
jako o creepypastě. Po jeho 
skončení jsem chtěl další 
a během večera a následu-
jících dní jsem si poslechl 
vše, co onen YouTuber na-
četl. Fascinovalo mě, že se 
mě ty příběhy dotýkaly tro-
chu jinak než spousta stra-
šidelných příběhů. U Po-
eova Zrádného srdce víte 
s určitou jistotou, že vám 
pod podlahou nic tlouct 
nebude, ale tady… To, že 
ty příběhy přišly jako by 
odnikud – bez autora, jim 
dodalo rozměr, který jsem 
u klasického horroru za-
žil jen párkrát. Člověk těmhle prvotním 
příběhům díky tomuhle vlivu i spoustu 
věcí odpustil. S odstupem je třeba říct, že 
na rozdíl od zmíněného Zrádného srd-
ce, většina z prvních creepypast strašně 
zestárla a ve světle novějších příběhů mi 
připomínají spíše horkou jehlou sešité 
uzlíčky plné klišé a spousta z nich už ve 
mně nedokáže vyvolat nic z toho, co se 

jim dařilo před léty. Na druhou stranu 
jsou tu ale také pasty vyspělejší, u kterých 
vám ta krev jednoduše ztuhne i dnes.

Kdy jsi napsal svou prvotinu a o čem 
byla?
Mé úplně první prvotiny sahají někdy 

do druhé poloviny deva-
desátých let, kdy jsem psal 
naprosté nesmysly – velmi 
zkratkovité příběhy větši-
nově vycházející ze sešito-
vých románů o lovci duchů 
Johnu Sinclairovi. Těžko 
říct, jestli by se mi jeho pří-
běhy líbily i dnes, nicméně 
ve svojí době na mě měli 
zásadní vliv. V podobném 
duchu jsem pak v roce 
2003 napsal cosi, co se 
snad už dalo nazvat povíd-
kou, nicméně bych to pa-
trně raději nikomu nedával 
číst. První věc, kterou jsem 
měl už nějak promyšlenou 
a vycházela z mé pozdější 
četby – Edgar Allan Poe 
a spol. – byla povídka Klíč 
z roku 2004. Popravdě 

jsem začal dost pozdě.

Je něco, co je pro tvou tvorbu typické?
Patrně snovost. Netvrdím, že ji najdete 
ve všech povídkách. Nicméně jsem sám 
vypozoroval, že mě nebaví psát o obyčej-
ných světech. Ne, že bych se nikdy nesna-
žil odrážet ve své tvorbě nějaký problém 
či se nepokusil o nějakou parafrázi. Tak-



howard

81

řka vždy jsem ji ale umístil do ne až tak 
reálného světa. Respektive do světa sku-
tečného, do nějž proniklo něco zdánlivě 
neskutečného.

Dal jsi dohromady hned tři antologie 
jak domácích, tak zahraničních cree-
pypast. Existuje nějaký výrazný rozdíl 
mezi domácí a zahraniční těstovinou?
Řekl bych, že se ta témata dosti prolína-
jí. Maximální rozdíl vidím v případném 
použití místních reálií. Nechci tu řešit 
rozdíl kvality, protože je samozřejmě 
nefér porovnávat to, když z několika de-
sítek příběhů vyberu třináct zahraničních 
a poté z výrazně menšího okruhu vyberu 
podobný počet českých.

Co tě vlastně přimělo k tomu dát anto-
logie Děsivých těstovin dohromady a na 
jakých základech, respektive podle ja-
kých kritérií jsi do nich vybíral creepy-
pasty ze zahraniční kuchyně?
Jednoduše mi tu něco podobného chy-
bělo. A tak jsem si řekl – když to neu-
dělá nikdo jiný, musím to udělat sám. 
Říkal jsem si, že by měl tenhle fenomén 
někdo zachytit na papíře. Vybírat jsem 
se snažil příběhy s nápadem – zajíma-
vým průběhem či závěrečným zvratem. 
Zároveň jsem se ale snažil pokrýt různé 
podoby creepypast – krátké povídačky 
i delší (takřka) povídky. Posledním kri-
tériem pak byla i pestrost témat, tedy to, 
aby všechny příběhy nebyly vlastně o tom 
samém. Tím zásadním rozhodujícím fak-
torem však vždycky je to, aby se mi po-
vídka líbila.

13 DěSIvýcH TěSTOvIn - DRuHý cHOD
Vydavatel: Marek Veverka, 2018
Překlad: Marek Veverka, Veronika 
Novotná
Počet stran: 192
Druhá kniha Marka Veverky s pří-
značným názvem 13 děsivých těsto-
vin – druhý chod, vyšla roku 2018 opět 
za pomoci Startovače. I tentokrát jde 
o zajímavý titul v pevné vazbě, kde je 
každá z povídek uvedena ilustrací, ten-
tokrát od Martiny Neherové. I přesto, 
že mi kvalita u prvního chodu přišla 
rozkolísaná, jsem ráda, že mě neodra-
dila od pokračování. V zahraničních 
těstovinách nalezneme např. povídku 
Dům pravidel, která nejenže je kraj-
ně děsivá, ale také výborně napsaná. 
Pokud bych měla vypsat top 10 nej-
lepších horrorových povídek, co jsem 
kdy četla, byla by tam! Kromě této bych 
doporučila rovněž zahraniční povídky 
Beztváříčci, Dveře jsou od toho, aby 
se zavíraly a Vzkazy na druhou, které 
jsou atmosférické, děsivé a nepříjemné 
až až. Z tuzemské části mě zaujal nej-
více text Sachalinský případ od Rado-
vana Samotného, který je v prostředí 
českého internetu znám především pod 
přezdívkou Cynická svině. Jde o silný 
horrorový příběh odehrávající se na vá-
lečné frontě, který je vlezlejší než mráz 
a děsivější než válka sama. Druhá anto-
logie Creepypast je kvalitativně vyrov-
nanější než první a co se týče překladů, 
lze rovněž vidět jistý posun.

Lucie Matoušková
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Co chystáš jako další chod? Čtvrté Dě-
sivé těstoviny nebo něco jiného/nové-
ho?
Myslím, že se původní formát (13 čes-
kých a 13 zahraničních povídek) tak ně-
jak vyčerpal. Respektive jsem dle svého 
dosáhl toho, co jsem chtěl. Creepypastám 
se však vyhýbat nehod-
lám. Na tento rok plánuji 
další povídkovou sbírku, 
ovšem postavenou na od-
lišném principu. Mělo by 
se jednat o soubor pouze 
českých (slovenských) 
povídek, které spojuje 
jedna konkrétní věc. Pří-
pravy jsou však na začát-
ku a proto bych nechtěl 
nic zakřiknout. Ještě před 
tím ale plánuji vydat sbír-
ku povídek, které napsal 
jeden konkrétní člověk. 
Nicméně ani o té zatím 
nemohu prozradit nic víc 
než jen to, že se bude tak-
též jednat o creepypasty.

Existuje nějaká vyloženě 
domácí creepypasta vy-
cházející z našich (čes-
kých) reálií?
Jsou pasty, které se odehrávají na táboře 
a vystupují v nich světlušky, jsou pasty, 
které se odehrávají v konkrétním českém 
městě a i já sám jsem v jedné své povídce 
využil bytosti z českých pověstí a legend. 
Takže ano, avšak byl bych raději, kdyby 
se tak dělo častěji.

Máš raději pocit kdy jsi vystrašený nebo 
znepokojený?
Znepokojení je takový předstupeň děsu, 
tudíž patrně patří k sobě. Kdybych si ale 
i tak musel vybrat, tak patrně znepoko-
jení. Při něm člověku přece jenom hrozí 
infarkt o něco méně.

Jaké autory z domácí 
a zahraniční creepy/
horrorové literatury 
máš rád? Jaká je tvá ob-
líbená kniha?
Z těch zahraničních ur-
čitě vede Edgar Allan 
Poe a Howard Philli-
ps Lovecraft. Nicméně 
i Ray Bradbury či Guy de 
Maupassant, které litera-
tura patrně zná pro zcela 
jiná díla a žánry, dokázali 
stvořit poměrně zajíma-
vé a působivé horrorové 
příběhy. Stephen King 
mě popravdě trochu mi-
nul. Ne, že bych proti 
jeho psaní něco měl, jen 
jsem se k němu proza-
tím nedokázal dostat. 
Ovšem filmové adaptace 

jeho knih a povídek mě vždy bavily, tu-
díž patrně i jeho mohu zařadit mezi ty, 
které uznávám. Dále je to samozřejmě 
Clive Barker a mnoho dalších, z jejichž 
tvorby jsem četl alespoň něco a byl tím 
uchvácen. Pokud můžu mluvit i o cree-
py věcech, tak určitý pocit děsivosti lze 
určitě nalézt i v dílech Herberta George 
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Wellse, Franze Kafky či v románu 1984 
od George Orwella. Tedy minimálně mě 
při nich dost často skoro až nepříjemně 
zamrazilo.
U českých se trochu odkopu, protože 

se přiznám, že český literární horror (na 
rozdíl od toho filmového) až tolik načte-
ný nemám. A je to podle mě škoda. Nic-
méně nemohu pominout Erbenovu Ky-
tici. Protože dílo, v němž ožívají mrtví, 
trhají se dětem hlavy a ženám se vylupují 
oči a sekají ruce, přece nelze nenazvat 
horrorem. Musím přiznat, že tohle bylo 
jedno z mých prvních setkání s tuzem-
ským literárním děsem – v tom dobrém 
slova smyslu. Fuksova Spalovače mrtvol 
jsem sice nečetl, ale jeho filmové zpraco-
vání považuji za opravdu povedené dílo. 
Na víc si teď z hlavy bohužel nevzpome-
nu, ačkoliv vím, že jsem několik českých 
horrorových povídek četl nebo je slyšel 
v audio podobě.

Máš rád nějaký hmyz? Proč? Případně 
tvůj nejoblíbenější hmyzí horror?
Kdybych si musel vybrat, tak motýla. To 
je taková šalamounská odpověď, protože 
spoustu lidí nenapadne, že se vlastně jed-
ná o hmyz. Přece něco tak krásně barev-
ného nemůže být příbuzné s těmi noha-
tými kuličkami, co jim běhají po zahradě. 
Nicméně již od malička mě provázel jiný 
brouk – Ruměnice pospolná, které se tady 
u nás říká muzikant. Jsou to takoví čer-
nočervení tvorečkové, kteří se nám v hoj-
ném počtu každoročně rojili kolem domu. 
Vždy mě bavilo je pozorovat. Pohybovali 
se samostatně, v páru, občas ale na obrub-
nících či schodech vytvářely větší pestro-
barevné obrazce. Poslední roky si všímám, 
že už jich kolem domu moc není a já 
jen tajně doufám, že za to nemůže moje 
dětská nerozvážnost, díky níž se někte-
ří z nich nedožili rána. Říkám si, jestli se 
jednou neprobudím v obležení Ruměnic 



howard

84

připravených se pomstít za své předky. Ale 
snad ne, nevybíjel jsem je nijak systema-
ticky nebo hromadně. Jen jsem tehdy ještě 
nechápal, co vlastně dělám. Doufejme, že 
na to už dávno zapomněli nebo mi ales-
poň odpustili.
A co se týče hmyzího hororu… Když už 

jsem mluvil o Franzi Kafkovi, tak nejspíš 
zmíním jeho povídku Proměna. Pokud 
by chtěl někdo diskutovat o tom, jestli se 
jedná o horror, pak se táži: „Jak jinak byste 
nazvali to, když se ráno probudíte a vypa-
dáte jako obrovský brouk?“

Vybavíš si ještě, co bylo úplně prvotním 
impulsem k zorganizování CreepyCo-
nu?
Podobná akce mi tu jednoduše chybě-
la. Něco, co by spojilo lidi s podobným 
nadšením. Ale nejen milovníky horroru, 
nýbrž milovníky napětí a strachu obecně 
– ty, kteří mají rádi horror či creepypasty, 
ale i ty, kteří se oddávají spíše záhadám 
a nadpřirozenu, popřípadě pověstem 
a legendám. A protože se k tomu nikdo 
neměl, rozhodl jsem se být tím bláznem, 
který se o to pokusí.

Co je CreepyCon a jaká je jeho dosavad-
ní historie v kostce?
CreepyCon je akce, která má spojovat mi-
lovníky napětí. Ti mohou navštívit před-
nášky a besedy, jejichž obsah je více než 
různorodý. V nedalekém kině průběžně 
promítáme světové horrorové filmy a vr-
cholem tohoto programu je každoročně 
speciální blok českého krátkometrážního 
horroru. Mým cílem totiž také je propo-

jovat českou horrorovou scénu a ukazovat 
lidem, že má co nabídnout. Sám jsem byl 
před pár lety udiven, když jsem poprvé 
viděl filmy Třída smrti či To není moje 
sestra od režiséra Pavla Soukupa. Ani 
mě nenapadlo, že tu máme tvůrce, kteří 
jsou schopní natočit něco tak působivého. 
A podobný prostor bych chtěl dávat do 
budoucna i všem začínajícím (či dlouho-
letým) autorům knih, YouTuberům vě-
nujícím se děsivým tématům, popřípadě 
pouhým nadšencům, kteří mají co říct.
Samozřejmě máme i spoustu doprovod-

ného programu – hry, workshopy, mož-
nost navštívit počítačovou hernu a zažít 
tak horror ve VR, spoustu stánků s různý-
mi tematickými předměty (knihami počí-
naje a figurkami konče). Je toho opravdu 
spousta a každý rok se snažíme, aby byl 
program ještě o něco lepší. Ne nutně (za 
cenu ztráty kvality) větší, ale lepší.
Co se historie týče, tak první myšlenka na 

CreepyCon padla už někdy v roce 2014. 
Tehdy jsem si ale na podobnou akci ne-
troufal. Vše muselo uzrát. A ten čas nastal 
v roce 2017, kdy jsem také navštívil sta-
rostu města Oslavany, pana Víta Aldorfa, 
a přednesl mu svůj návrh na akci, kterou 
bych ve městě, v němž žiji rád, uspořádal. 
Musím přiznat, že mi radnice vyšla vstříc, 
co jen to šlo. A jen díky tomu vše nakonec 
vyšlo a my mohli v září 2018 pořádat prv-
ní ročník akce CreepyCon.

Pokud vycházíme z popisu CreepyCo-
nu, který organizuješ, jedná se o festival 
s tématem záhad, creepypast, městských 
i jiných legend, pověstí a horroru. Jakým 
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způsobem je zastoupen horror v progra-
mu?
Různorodě. Dva roky po sobě jsme na-
příklad sobotní program otevírali spiso-
vatelem Danem Angusem, který svým 
osobitým způsobem představil vlastní 
horrorovou knihu a předčítal z ní. Minu-
lý rok jste zase mohli vyslechnout před-
nášku o jugoslávském horroru či horroru 
v japonské manze. Krátce řečeno je tedy 
horror zahrnutý v různých přednáškách 
či besedách, které se odehrávají v hlavním 
sále. Nicméně protékají i do některých 
workshopů a hlavně do programu kina. 
V něm je horror zastoupen většinově.

Kdo a podle jakých kritérií vybírá sním-
ky pro festivalovou projekci?
Vybírám je já. Občas mi někdo něco po-
radí a kupříkladu minulý rok jsme díky 
mému kolegovi Mirku Rohlíčkovi dosta-
li možnost promítat filmy od absolventů 
FAMU. Nicméně konečný výběr nakonec 
provádím já. Zásadním kritériem je samo-
zřejmě kvalita. U českých krátkometráž-
ních horrorů pak většinou obepisuji tvůr-
ce, jejichž práci znám, a občas se stane, že 
mi k tomu, co jsem od nich již viděl, při-
dají něco zcela nového. U celovečerních 
filmů je to trochu jinak. Například první 
ročník jsme promítali pouze světoznámé 
horrory – The Exorcist, It a The Conju-
ring. Druhý ročník byl zase ve znamení 
filmů méně známých – ke kterým by se 
člověk občas ani nedostal. Promítali jsme 
českou horrorovou komedii Choking 
Hazard, chorvatský horror Ćaća a také 
(fakticky ve světové premiéře) slovenský 

film Šepoty. Jsou to dosti odlišné přístu-
py, ale společné mají jedno – vždy se sna-
žíme návštěvníkům nabídnout něco, co by 
je mohlo zajímat a co by si hlavně mohli 
užít.

Jak to vidíš s budoucností CreepyConu? 
Co bys rád v rámci programu návštěvní-
kům nabídnul? Je nějaká meta, které bys 
rád dosáhl ať už sám, nebo v týmu?
Doufám, že je budoucnost CreepyCo-
nu růžová a že se festival řádně rozroste. 
Krásné by samozřejmě bylo moct, krom 
spisovatelů, záhadologů a českých herců, 
nabídnout někoho ze zahraničí. Jenže to 
je meta velmi vzdálená – finančně i lo-
gisticky. Proto budu rád, pokud se nám 
i nadále bude dařit zvát zajímavé hosty, 
promítat zábavné filmy a jednoduše vy-
tvářet co možná nejkvalitnější program, 
díky kterému se k nám budou návštěvníci 
vracet.

Co nás čeká na letošním CreepyConu?
Doufám, že hlavně spousta zábavy. Máme 
už předjednané nějaké hosty, nicméně za-
tím nechci nic zakřiknout. Určitě se ale 
můžete těšit na celou řadu tematických 
přednášek, besed, her a promítání. Nej-
jednodušší je sledovat naše stránky cree-
pycon.cz, popřípadě náš Instagram či FB, 
o který se svědomitě stará má pravá ruka 
Eduard Birke. Tam včas oznámíme vše, co 
je potřeba.

Děkujeme za rozhovor
Otázky:  Honza Vojtíšek 

Lucie Matoušková
Foto: Michal Pištěk
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Stovky, tisíce, miliardy jedniček a nul 
proudily z kybernetického světa 

uvnitř obrovské informační dálnice 
a skrze sítnici a oční nerv pronika-
ly do každého kousíčku jeho mozku. 
Nemohl se od toho fascinujícího svě-
ta odtrhnout. Neustále klikal na různé 
odkazy, které ho nadsvětelnou rychlos-
tí přenášely z jedné části internetu do 
druhé. Jeho matka to neviděla ráda. 
Dle jejího příkazu měl chodit spát nej-
později o půlnoci. On na to však ne-
dbal. Co by se mohlo stát? Místo toho 
až do pozdních hodin pročítal různé 
články, sledoval videa, stahoval hudbu, 
filmy, poté strávil chvíli času na chatu, 
a to se opakovalo v pravidelných inter-
valech celou noc; obvykle až někdy do 
dvou, tří hodin ráno. Tehdy se intenzita 
kliků postupně snižovala, až se poslé-
ze zastavila, jeho obličej po dlouhých 
hodinách opětovně ožil, on zívl, vypnul 
počítač a šel si lehnout.
Dnes to ale bylo jiné. Hodiny hlásily 

už skoro tři ráno, avšak frekvence kliků 
neslábla, naopak sílila. Zběsile a zcela 
nelogicky projížděl různé weby, jako by 
něco podvědomě hledal, až sebou náh-

le zcela nečekaně trhnul a ve svém úsilí 
ustal. Zíral na černou stránku, kde ho 
v jinak bílém textu zaujal modrý odkaz 
s poněkud podivným, leč prostým va-
rováním:

NEKLIKEJ

Znáte to; když se vám něco nedopo-
ručí, nebo dokonce zakáže, je to hned 
o poznání lákavější.
Fascinovaně tam asi minutu seděl. 

Potom, bez dalšího přemýšlení, nasmě-
roval myš přímo na onen modrý nápis 
a jediným stiskem na něj klikl. Světlo 
obrazovky zakolísalo a ozval se zvláštní 
tichý zvuk.
„Jako by někdo dodělával,“ napadlo ho 

mimoděk.
Musel se zasmát vlastní bláhovosti, 

která přikládala pouhé podvědomé re-
akci napjaté mysli víc, než jí přísluší.
Tohle vše mu zabralo asi pět vteřin. 

Poté znovu vzhlédl k monitoru, z nějž 
na něj zíral další, tentokrát tmavě čer-
vený text:

Zaslouží si zlobivé děti znát svůj trest?

Neklikej 
Marek Veverka
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A pod tím vším svítila stejně rudě dvě 
slova

ZNÁT a NEZNAT.

Zarazil se. Tělem mu projelo zvláštní 
mrazení. Pak ale jeho mysl opět ovládl 
rozum a on s pohrdavým úšklebkem 
najel kurzorem na ZNÁT. Jenže jako 
by v něm zvítězila poslední částečka 
touhy nerozkrýt svůj osud, pakliže 
víme, že se nejspíš něco pokazilo, klik-
nul nakonec na NEZNAT. Zase se 
ozval ten prazvláštní zvuk a hned nato 
se počítač rychlostí blesku vypnul.
Zaklel. Pokusil se rozsvítit lampičku 

u postele, avšak bez úspěchu. Naštva-
lo ho to. Musel předčasně ukončit své 
internetové brouzdání a to nedělal vů-
bec rád.
Potmě se převlékl, lehl si a ještě chvíli 

přemýšlel nad tím, co se v uplynulých 
minutách vlastně stalo. Celou tu dobu 
zíral tmou ke stropu, až mu posléze 
víčka ztěžkla, jeho dýchání se ustálilo 
a on konečně usnul.
Ráno se jako každý jiný den ihned 

po probuzení v rychlosti oblékl, naje-
dl a spěchal (i když ne tak rychle jako 
kamkoliv jinam) do školy. Dlouhé, ne-
konečně se táhnoucí hodiny daly jeho 
mozku příležitost rozjímat hlouběji 
o všerůzných problémech. Takových, 
které nám v dospívání připadají jako 
ty nejsložitější a málem neřešitel-
né, aniž si uvědomujeme, že za onou 
slupkou našeho křehkého a složitého 
světa leží svět opravdový, mnohoná-

sobně složitější. V němž se již jednou 
vybraná cesta nedá tak snadno opus-
tit. A přesně tuhle příchuť života měl 
již brzy okusit…
Domů došel až někdy kolem šesté. 

Když chtěl zapnout počítač, nestalo 
se po stisknutí tlačítka nic. Několikrát 
svůj pokus zopakoval. Nejprve klid-
ně, posléze nervózně, a nakonec skoro 
až zuřivě. Pak zkontroloval připojení 
k elektrické síti, vypojil a znovu zapo-
jil zdrojový kabel; bez odezvy.
Zlostně sykl a jeho ústa vypustila slo-

va, o nichž si jeho rodiče nejspíš stá-
le bláhově myslí, že na jejich význam 
ještě několik let nedosáhne. Nevěděl, 
co bude dělat. Mohl si číst, ale on pře-
ce nečte.
Chvíli nervózně popocházel po poko-

ji a třel si ruce, podobně jako abstinu-
jící feťák. Zmateně se rozhlížel kolem 
a přemítal. Nakonec ho nenapadlo nic 
lepšího než to jednoduše zkusit zno-
vu. Počítač se k jeho překvapení roz-
svítil.
„No proto!“
Už se nemohl dočkat další ze svých 

kybernetických poutí. Navíc je pátek 
a rodiče jsou na jakési oslavě, z níž se 
nevrátí dřív než po třetí ráno; tudíž ho 
čeká několik hodin zábavy bez jedi-
ného přerušení. Celý natěšený se bez 
jakýchkoliv náznaků toho, že by svůj 
komp ještě před minutou nejraději 
prohodil oknem, usadil před monitor, 
uchopil myš a znovu se plně pohroužil 
do světa jedniček a nul. Do světa, kte-
rý ho jediný činil šťastným.
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Čas opět plynul přesně dle pravidel 
relativity a asi za deset minut jeho času 
uplynulo sedm hodin reálných. Blížila 
se třetí ráno, avšak intenzita kliků se 
stejně jako včera nesnižovala.
Náhle sebou trhl. Něco slyšel. Co to 

bylo? Klepání na dveře? Ne, to se mu 
zdálo.
A zase. Opravdu někdo tiše, ale přesto 

slyšitelně ťukal na vchodové dveře jeho 
bytu. Vstal a šel to zkontrolovat. Když 
však pohlédl do kukátka, nespatřil než 
tmu. Nemohl tedy s jistotou říct, jest-
li je chodba prázdná, nebo se v jejích 
zdech někdo schovává. Přiložil proto 
na dveře ucho a pozorně naslouchal. 
Nic. Slyšel jen tlukot vlastního srdce.
„Už blbnu,“ pomyslel si a odcházel 

zpět do svého pokoje, když se to slabé 
zaťukání ozvalo znovu.
Naštvalo ho to a chtěl si s tím, kdo si 

z něj dělá blázny, popovídat tváří v tvář. 
Když se ale dotkl kliky – a už ji poma-
lu tlačil dolů – uslyšel opět ten samý 
vzdech, jaký se ozval i předchozí noci. 
Teď byl ale mnohem odpornější, a na-
víc za dveřmi jeho bytu.
S hrůzou odskočil a ještě s větším 

zděšením sledoval, jak se dveře pomalu 
otevírají. Zkoprnělý strachem na ně ci-
věl a stále doufal, že se mu to všechno 
jenom zdá a že na druhé straně není 
nic než neprostupná temnota a chlad-
né stěny jejich domu.
Srdce mu tlouklo a pomalu si razilo 

cestu ven. Jeho mozek se snažil zpraco-
vávat, co se to vlastně děje, ale… Co se 
to vlastně dělo?

Zíral na stále se zvětšující prostor mezi 
dveřmi a zdí a absolutně nic nechápal.
Prst. Z černi chodby se náhle vynořil 

prst, následovaný druhým, třetím, až se 
dovnitř nakonec vsunula celá podivně 
zkřivená paže.
Zpanikařil a hystericky se rozbě-

hl do svého pokoje, kde se zamkl na 
dva západy. Vyčerpaně se opřel o dve-
ře a ztěžka oddychoval. Netrvalo ale 
dlouho a dopadl na ně nejprve jeden, 
pak druhý, a nakonec celá sprška úde-
rů. S úlekem uskočil a chtěl sáhnout po 
mobilu, když si s hrůzou uvědomil, že 
ho nechal v obývacím pokoji.
„Internet!“ napadla ho tahle spásná 

myšlenka a ihned přiskočil k počítači. 
Když však pohlédl na obrazovku, přišel 
další šok. Opět z ní na něj civěly ty dvě 
volby:

ZNÁT a NEZNAT
 
Pokoušel se zadat jinou adresu, za-
pnout Skype, Discord, Facebook, co-
koliv. Bezvýsledně. Stále na něj zírala 
ta samá stránka.
Údery na dveře neustále sílily. Roz-

třeseně kliknul na odkaz ZNÁT. Před 
jeho očima se objevil další text. Zněl 
prostě, jednoduše, vlastně ani ne moc 
originálně, avšak možná o to děsivěji.
Pak za sebou uslyšel zvuk lámaného 

dřeva, blížící se kroky, doprovázené 
oním děsivým dechem, jejž teď cítil 
dopadat na svůj krk. Přesně ve tři ho-
diny spatřil na zdi před sebou mohutný 
stín…
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Když se jeho rodiče asi za hodinu vrá-
tili, našli vše v naprostém pořádku. Nic 
nenasvědčovalo tomu, že se tu před 
nějakou dobou odehrálo něco, co by 
se podle všech racionálně smýšlejících 
lidí prostě stát nemělo. Vchodové dveře 
byly zamčené na dva západy a celý byt 
nejevil sebemenší náznak poškození.
Když vstoupili do pokoje svého syna, 

našli na zemi namísto něj jen jakýsi 
jeho přestárlý odraz. Jakousi bělovlasou 
třesoucí se bytost, jejíž oči vytřeštěně 
hleděly před sebe a jejíž nepřirozeně 
zkřivená ústa bez přestání zcela nepří-
četně drmolila:
„Jen co se ohřejeme, hned zase půjde-

me. Jen co se ohřejeme, hned zase pů-
jdeme. Jen co se ohřejeme, hned zase 
půjdeme…“

Marek Veverka (* 1986)
Narodil se v Ivančicích. Vystudoval 
Střední školu pro knihkupce a na-
kladatelské pracovníky. Píše a čte 
povídky, básně, písňové texty romá-
ny a jinou literaturu. Překládá seriály, 
povídky, skládá hudbu a pokouší se 
o cosi, co se zdráhá pojmenovat jako 
zpěv. Již několik let pořádá pravidelná 
setkání fanoušků seriálu Doctor Who 
a od roku 2018 festival záhad, horro-
ru a creepypasty CreepyCon. Sestavil 
a vydal tři sbírky české a zahraniční 
creepypasty: 13 děsivých těstovin 
(2017), 13 děsivých těstovin: Druhý 
chod (2018), z níž pochází povíd-
ka Neklikej a 13 děsivých těstovin: 
Třetí chod (2019).

Foto: František Menšík
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Když se vám podaří díky crowdfundingu 
vydat jednu děsivou kuchařku, máte štěstí 
(a pravděpodobně také dobře zpracovanou 
kampaň). Podruhé už víte, jaké chyby opra-
vit nebo co už neslibovat a potřetí… už se 
dá mluvit o úspěšné sérii. A 13 děsivých 
těstovin: třetí chod jsou toho krásným pří-
kladem.

Editor: Marek Veverka
Překlad: Marek Veverka, Adam Miklica, 
Barbora Slavíková, Barbora Tichá
Vydavatel: Marek Veverka
Rok vydání: 2019
Počet stran: 214

Osobně pro mě byl pojem creepypasta (nebo 
zkráceně pasta) poměrně matoucí. Původně 
se jednalo převážně o krátké děsivé příběhy 
na různá témata, určené k rychlému šíření 
po internetu, ale spousta těch současných 
připomíná spíše „obyčejné“ strašidelné po-
vídky. Tak kde je pravda? Jelikož se každý 
žánr vyvíjí, stalo se označení creepypasta za-
střešujícím pojmem pro jakýkoliv horrorový 
obsah publikovaný na internet. V dobrém 
i špatném slova smyslu. Jak v tom případě 
obstojí antologie 13 děsivých těstovin: třetí 
chod?

Předpokládám, že nemusím vysvětlovat 
proč se kniha jmenuje děsivé těstoviny. 
Podobně jako předchozí dva díly, je i třetí 
chod laděný do podoby kompletního menu. 
Hned v předkrmech představí editor, grafič-
ka a ilustrátorka co bylo jejich cílem, zreka-
pitulují svou dosavadní práci na těstovinách 
nebo poděkují zúčastněným. A stejně jako 
předchozí díly, i zde má každá z creepypast 
svou vlastní, na míru kreslenou ilustraci. 
Pojďme se tedy podívat na samotné menu.

13 DěSIvýcH TěSTOvIn: TřETÍ cHOD
recenze
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Světová kuchyně nabízí (až na jednu) 
pasty v tradičním slova smyslu, takže krát-
ké a úderné příběhy od neznámých au-
torů. Vzhledem k původnímu charakteru 
creepypast jako kyber historek patří mezi 
obsažená témata i využití moderních tech-
nologií. Většina však sází na léty prověřené 
motivy nebo hledá inspiraci v městských 
legendách. Spolu s převažujícím krátkým 
rozsahem tak udrží vaši pozornost i u pří-
běhů, které jinak moc neosloví. Žádná 
z obsažených těstovin není vyloženě špat-
ná, ale zhruba polovina menu nezanechá 
výraznější dojem. Stejně jako s jídlem, víte, 
že jste jedli, ale rychle na ten nemastný, 
neslaný pokrm zapomenete. Naopak za 
pozornost stojí např. Mistrovské dílo, Po-
zdravy ze světa za zrcadlem nebo Devět 
životů.
Tuzemská kuchyně je na tom o něco hůře. 

Chuťově je sice rozmanitější, obsažené 
pasty jsou ale až na výjimky delší a rozvlek-
lejší. Většina tak ztrácí cokoliv, co by vás 
mohlo zasáhnout a zanechat nějaký hlubší 
dojem. Navíc jsem se nemohla zbavit doj-
mu, že zatímco světovou kuchyni ocení i se-
čtělí strávníci, ta domácí je z většiny cílena 
na mladší a mnohem užší okruh čtenářstva. 
Za jednoznačný vrchol této části považuji 
Tři roky jsem pracoval jako instalatér, za 
zmínku stojí také Bílá kulička a Hovor.
Specialita šéfkuchaře je na tom velmi po-

dobně. Představuje výsledek soutěže, kde 
bylo podmínkou do příběhu jakkoliv za-
komponovat festival CreepyCon. Autorům 
se sice povedlo vyhnout prvoplánovosti 
a vás splněné zadání nepraští do očí, ovšem 
výsledky ani tak chuťově příliš nenadchnou. 

Pokud bych ale přeci jen měla vyzdvihnout 
alespoň jeden, beru Knihovna. Knihovníci 
jsou zvláštní živočišný druh, se kterým není 
radno si zahrávat a už tuplem ne, pokud 
máte pokutu za pozdní vrácení.
Následný Aperitiv si vzhledem k obsaže-

ným troll pastám nejvíce vychutnají zapá-
lení gurmáni, mně osobně prakticky nic 
neříkají. U této části je také plusem určitá 
znalost žánru, jelikož Frown cat navazuje 
na Smile dog (obsaženou v prvním díle sé-
rie), ale není podmínkou. A jelikož žádné 
menu není kompletní bez dezertu, využil 
autor tento prostor k poděkování všem, 
díky nimž třetí díl děsivých těstovin vůbec 
mohl vzniknout.
13 děsivých těstovin: třetí chod je jedním 

z případů, kdy mě vzhled knihy a okolnosti 
vydání zaujaly více než její obsah. Koncept 
bohatě ilustrované děsivé kuchařky, ve které 
jsou stejnou měrou zastoupeni zahraniční 
i čeští autoři, mě vážně baví. A očividně 
nejsem sama, jelikož v kampani na Star-
tovači naplnila kniha požadovanou částku 
na 390 %. Oceňuji také práci celého týmu, 
jelikož na první, druhý ani žádný další po-
hled by vás nenapadlo, že se jedná pouze 
o nadšenecký projekt. Kniha prošla kvalit-
ní korekturou (ačkoliv i tak jim pár mezer 
uteklo) a díky přesahu požadované částky 
dostala i kvalitní pevnou vazbu (z čehož 
by si některá nakladatelství mohla vzít pří-
klad). Potud jsem vážně nadšená, ale... Ob-
sah pro mě bohužel tak dobře nefunguje. 
Antologie sice obsahuje vážně působivé či 
vtipné příběhy, ale více jak polovina knihy 
je… nijaká. Anebo já nejsem její cílový čte-
nář.                                   • Karolína Svěcená
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Roman Vojkůvka nám stárne (tak jako 
my všichni) a jako mnoho ostatních tvůr-
ců s touto nevyléčitelnou epidemií se i on 
uchyluje k rodinné tématice.

Režie: Roman Vojkůvka
Scénář: Roman Vojkůvka
Délka: 12 min
Původ: Česká republika
Rok: 2020
Hrají: František Strnad, Miroslav Rataj, 
Bára Vidomská, Jiří Fiala

Hlavní hrdina žije tak nějak obyčejný prů-
měrný život. Obývá rodinný dům společ-
ně se svým dementním otcem, o něhož se 
pečlivě stará. Jo, a abychom nezapomněli, 

vodí si domů lidi, které vraždí a zakopává 
na zahradě. A tak to jde až do doby, než… 
Než se ukáže, že krev není voda. Ale to už 
bychom prozrazovali více, než by bylo ko-
mukoliv milé a anotace by byla delší, než 
samotný film.
Je velmi sympatické a potěšující, že ko-

přivnický tvůrce Roman Vojkůvka na své 
studio Scum Films i žánr, který má rád 
a rozumí mu, nezanevřel ani poté, co se 
začíná prosazovat jako scénárista (TV 
film Na druhý pohled, letos celovečerák 
Jana Prušinovského Chyby) a po šesti 
letech přišel s dalším vlastním krátko-
metrážním filmem. A tentokrát ve zcela 
realistické kombinaci thrilleru a horroru.

přÍBuzEnSTvO
recenze
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Na Příbuzenstvu je zajímavý a nejsilnější 
fakt, že jeho podstata vlastně neleží ani tak 
v oné drastické horrorové linii, ale ve „všed-
ní“ emotivní zápletce. Základem filmu není 
jeho syrová a krvavá poloha, ale příběh. Pří-
běh, který, ač ne úplně komplikovaný a snad 
i lehce předvídatelný, nikam nespěchá a uží-
vá si každý záběr. Příbuzenstvo je opravdu 
filmová povídka. Po technické stránce nejvy-
zrálejší Vojkůvkův film. Jestliže v jeho před-
cházejících dílech téma, zápletka a záměr 
předcházely a někde uvnitř v žánrovém srdci 
vyvažovaly technické nedokonalosti a roz-
počtové nedostatky, zde tvůrce ubral na pří-
běhových nárocích a vyhrál si na technice.
Krátká, v podstatě temná groteska se sil-

ným rodinným zázemím, staví hlavně na 
detailech a hereckých výkonech. Mezi nimi 
nechybí Vojkůvkova oblíbená herecká dvo-
jice. Syn v opět sympaticky přirozeném po-
dání Františka Strnada bezproblémově pro-
vede celým filmem. Strnad nemusí ani moc 
mluvit, většinu odehraje obličejem a já bych 
ho rád před kamerou vídal mnohem častěji. 
Velmi hračičkovský projev neméně sympa-
tického Miroslava Rataje v roli otce obsta-
rává komičtější stránku příběhu, ale jde vi-
dět, že svou roli promýšlel a hledal vhodnou 

polohu, aby to nebyla teatrální taškařice, ale 
co nejvíce přirozený projev. Příjemně působí 
i snaživá Bára Vidomská.
Jestliže se Vojkůvka ve svých předešlých 

filmech nejednou orientoval na efekt a šok, 
tentokrát se věnuje hlavně postavám a jejich 
vzájemným vztahům a reakcím. Ne, že by 
začal šetřit na krvi, co se týče triků, krvavosti 
a efektů, ty zachoval, ale v propojení s hlav-
ním tématem postav působí snad ještě při-
rozeněji a funkčněji.
Krátce řečeno, Vojkůvka vyzrává, nejen jako 

vypravěč příběhů, ale i jako filmař. Už nás 
nezalévá litry krve, ale hlodá uvnitř, nevysta-
vuje hrůzu jen očím, ale proniká jí dovnitř, 
tam, kde je působivější a dlouhodobější. 
Vždyť většina z nás má rodinu, nějaké ty 
příbuzenské vztahy a tak mu ani nedělá moc 
práce, přinutit nás svým Příbuzenstvem 
k temným myšlenkám „co by, kdyby“. A to 
je největším pozitivem a kvalitou jeho filmu. 
To temné, co může odhalit uvnitř diváků, 
nás samotných…
Musím ale popravdě prohlásit, že nejděsi-

vější a nejtrýznivější pro mě byl hned čtvrtý 
záběr. Chudák kopretina.

• Honza Vojtíšek
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Brundle, Malcolm, Levinson… 
Svatá trojice těch nejvíce iko-
nických rolí, které dělají Jeffa 
Goldbluma (22. 10. 1952) jed-
ním z celosvětově nejznáměj-
ších herců. Jenomže Jeff má 
na kontě těch nezapo-
menutelných postav 
víc a mnohé právě 
z horroru. 

Jednoho krásné-
ho dne zamotal 
mladý, začínají-
cí lékař Harold 
L. Goldblum 
hlavu sym-
patické Shir-
ley Temeles, 
mode r á to rce 
rozhlasové sta-
nice z Virginie, 
načež z jejich lásky 
vzešel chlapec, který 
se později představil 
světu jako schopný, 
charismatický herec 
a výtečný muzikant.

Shirley sice rodinu brzy opusti-
la a vrhla se do náruče Harveyho 
Tysona, ale to je jiný příběh. Mla-
dý Jeff, jehož kořeny sahají až do 
Polska a Běloruska, opouští v se-
dmnácti letech rodný Pittsburgh 

a míří za štěstím do New Yorku. Sa-
mozřejmě míří rovnou na Broadway, 
a to s touhou naplnit sen svých rodi-

čů, totiž, stát se hercem. Než si však 
osahal první role, soustředil se na 
vzdělání, kterého nakonec úspěš-
ně dosáhl na William Esper Stu-
dio Neighborhood Playhouse 
School of the Theatre.

PŘÁNí 
HRÁT

Na stříbrném 
plátně se poprvé 

objevil po boku (nikoliv do-
slova) populárního Charlese 
Bronsona v drsném akčním 
snímku Dead Wish (Přá-

ní smrti, 1974). Tento po-
čin mimochodem oprá-

šil horrorista Eli Roth 
s Brucem Willisem 

jEff gOLDBLum
profil
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v roce 2018 a nebyla to žádná sláva, ale to 
je také na jiný příběh. V originální verzi si 
Jeff střihl roli pouličního násilníka. O rok 
později si vyzkoušel i televizní seriál, ob-
jevil se v druhé epizodě páté řady krimi 
seriálu Colombo. Zde zatím opravdu jen 
v roli křoví.
Velké role na něj samozřejmě teprve 

čekaly a tím se myslí především role ve 
stěžejním horroru The Fly. Ovšem už na 
samém začátku kariéry se mu naskytlo 
hned několik příležitostí, kde mohl takří-
kajíc zazářit a urvat pro sebe pozornost 
diváka, hollywoodských pohlavárů, pří-
padně renomovaných filmových kritiků. 
Snad pro svou vysokou postavu (194 cm), 
snad pro svůj až démonický zjev ne-úpl-
ně-hezounka, či prostě naturální talent, 
získal první fanoušky právě za účast v teh-
dejších horrorech. V jistém „předmou-
chovském“ období se jednalo zejména 
o horrory The Sentinel (1977), vynikající 
Invasion of the Body Snatchers (Invaze 
zlodějů těl, 1978), Legend of Sleepy Ho-
llow (Příběh z Ospalé kotliny, 1980) nebo 
Transylvania 6-5000 (1985). V Sentine-
lu poznal taková herecká esa, jakými byli 
například Eli Wallach (Calvera ze Sedmi 
statečných nebo Tuco v Hodný, Zlý a Oš-
klivý), hollywoodská černobílá diva Ava 
Gardner nebo Tom Berenger (onen ne-
chvalně proslulý seržant Barnes z váleč-
ného filmu Četa). Příběh Sentinelu se točí 
kolem topmodelky Alison a jejího přítele 
Michaela. Dvojice si pořídí hnízdečko 
lásky, jenomže se brzy ukáže, že jejich už 
od prvního pohledu divní sousedé, jsou 
jakési nemrtvé bytosti. Alison, jelikož je 

Po boku sličné Cristiny Raines ve 
snímku The Sentinel (1977)

S legendárním Vulkáncem Leonar-
dem Nimoyem v Invasion of the 
Body Snatchers (1978)

Transylvania 6-5000 a Jeff Gold-
blum se svým domácím mazlíčkem
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modelkou, které to fakt pálí, se rozhodne 
přijít celému mysteriu na kloub.
V Invasion of the Body Snatchers 

(jedná se o remake stejnojmenného fil-
mu Dona Siegela z roku 1956) si střihl 
Jeff Goldblum roli ctižádostivého spiso-
vatele Jacka, přítele laboranta Bennella 
(Donald Sutherland). Bennell odhaluje 
skutečnost, že čichat k některým (mimo-
zemským) rostlinkám není zrovna dobrý 
nápad, a když je potom každý načichaný 
nahrazen poslušným klonem, nemá už 
nebohý Bennell komu věřit. Zdařilé sci-
-fi o invazi z vesmí- ru v sobě nese 
silné horrorové prv- ky a právem 
se dnes řadí ke kla- sikám žánru. 
Televizní film Legend of Sleepy 
Hollow svým způsobem 
oživuje známou legen-
du o městečku Sleepy 
Hollow a bezhlavém 
jezdci. Lehce humorné 
fantasy s jemnými prv-
ky horroru padá právě 
na lacinějším televiz-
ním pojetí a kouka-
telnost tak zachraňuje 
jedině a právě náš Jeff. 
Velkou roli získal 
také v dalším ko-
mediálním horro-
ru Transylvania 
6-5000, kde se potý-
ká s různými monstry 
a úporně staví veškeré 
mýty okolo Transylvá-
nie nebo Frankensteina 
na hlavu.

TRANSFORMACE V LEGENDU
Přišel ten slavný den a tehdy čtyřiatřice-
tiletý herec zaskočil na konkurz připra-
vovaného vědeckého horroru The Fly 
(Moucha, 1986), volného přepracování 
Neumannova snímku z roku 1958 a také 
volně inspirovaný povídkou George 
Langelaana. Na režisérském křesle nyní 
usedá Kanaďan David Cronnenberg 
a producentem je známý žertéř Mel Bro-
oks (který ostatně svou finanční účast 
tajil, aby diváci u filmu nemysleli, že se 
mají hihňat). Inu, Jeff dorazil v objetí své 
tehdejší přítelkyně Geeny Davis (později 
do toho oba praštili), pro kterou hodlal 
urvat druhou hlavní roli, roli Veroniky 

Quaife. Cronnenberg nechtěl ani 
slyšet o tom, že by filmový pár 

ztvárnil pár skutečný, nakonec 
se ale přece nechal obměk-

čit a podvolil se. A dobře 
udělal, sotva si můžeme 
v obou rolích předsta-
vit někoho z jiných 
tehdejších her-
ců (postava Setha 
Brundlea byla pů-
vodně nabídnuta 
Michaelu Keato-
novi, který už však 

zřejmě pomrkával po 
jiném létajícím zvířát-

ku). Ostatně, Goldblum 
svým výkonem docela 

přebil jinak skvělou prá-
ci trikařů a maskérů 
– lze tedy říci, že The 
Fly nevyčnívá pouze 
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precizním ztvárněním finální transfor-
mace člověka v obludné muší monstrum, 
ale právě i průběžným procesem objevu 
i přeměny, který stojí především a právě 
na výkonu Jeffa Goldbluma, jeho vizáže, 
charismatu a samozřejmě herectví, a není 
proto s podivem, že ho tento snímek vy-
střelil mezi hereckou elitu. Však si také 
za tento fantastický počin odnesl cenu 
Saturn v ranku Nejlepší herec a dvě no-
minace: National Society of Film Critics 
coby Nejlepší herec, stejně pak i tutéž no-
minaci u New York Film Critics Circle.
Šikovní trikaři a maskéři samozřejmě 

nepřišli zkrátka, ti si filmem vybojovali 
Oscara.

POMOUCHOVSKé OBDOBí
Po úspěchu The Fly nemohl Jeff nějaký 
ten rok zakopnout o další podobně výraz-
ný trhák. Nicméně si střihl role ve dvou 
horrorech, ve Vibes (Vibrace, 1988), kde 
se znovu sešel s Peterem Falkem, a v Mis-
ter Frost (1990). Vibes ukazuje vskutku 
lehounce strašidelné i relativně humorné 
fantasy dobrodružství o zaměstnanci mu-
zea Nickovi Deezym (Goldblum), který je 
obdařen schopností vycítit z jakéhokoliv 
předmětu jeho celou minulost. Společně 
se dvěma podobně spirituálně obdařený-
mi individui se vydává na cestu do Ekvá-
doru za pokladem. Mister Frost pak líčí 
poměrně temnou a dramatickou zápletku 
s odhalením hrobu, v němž kdosi úhledně 
naskládal 24 zohavených lidských mrtvol. 
Stopy vedou k tajemnému Mr. Frostovi 
(Goldblum), ve kterém dřímá samotné 
Zlo. Frost je umístěn do sanatoria a po-

RŮZNÉ MASKY, 
RŮZNÁ MONSTRA

The Fly (Moucha, 1986)

Earth Girls Are Easy (Pozemšťanky 
jsou lehce k mání, 1988)

 The Favour, the Watch and the Very 
Big Fish (Láska s rybou, 1991)
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stupně se začnou dít vskutku podivné věci.
V osmaosmdesátém také vtrhl do kin 

potřeštěný sci-fi snímek Earth Girls Are 
Easy (Pozemšťanky jsou lehce k mání, 
1988), kde Jeff Goldblum sekundoval 
tehdy začínajícímu Jimu Carreymu a také 
znovu stanul po ladném boku své tehdejší 
manželky Geeny Davis. Ostatně se nejed-
nalo o jediné žertovné sci-fi, těch má na 
kontě vícero, podobně „praštěné“ bylo The 
Adventures of Buckaroo Banzai Across 
the 8th Dimension (Dobrodružství Buc-
karoo Banzai napříč osmou dimenzí, 
1984) a později třeba Thor: Ragnarok 
(2017)

PROTI RAPTORŮM, EMZÁKŮM 
I SNOVýM VRAHŮM

Že je Jeff výrazný ažaž, znovu dokázal po 
několika slabších snímcích až v průbě-
hu devadesátých let. Ačkoliv nezískal ve 
slavných sci-fi Jurassic Park ( Jurský park, 
1993) a Independence Day (Den 
nezávislosti, 1996) vyloženě hlav-
ní role, urval pro sebe toho tolik, 
že ty filmy v podstatě označko-
val. Měl ale co dělat, protože 
zejména Jurassic Park nestojí 
dvakrát na výkonech herecké-
ho ansámblu, ale především na 
filmových tricích, tehdy vskut-
ku převratných.
Prokázat, jaký v něm třímá he-

recký démon, mohl rovněž 
v roce 1995, ve fil-
mu Hideaway 
(S kr ý š ) . 
Jeff se 

zhostil role Hatche Harrisona, který se 
vlivem dramatické autonehody ocitne ve 
stavu klinické smrti. Šikovné ruce lékařů 
však přivedou Hatche zpět mezi normál-
ně živé, jenomže navrácený prožívá po-
divné stavy způsobené onou procházkou 
tunelem se světlem na konci. Jeho vě-
domí se jaksi propojí s vědomím člově-
ka, který si v ničem nezadá ani s Tedem 
Bundym. Jeff Goldblum tak předvádí 
muže, který ve svých vidinách prožívá 
každý detail dalších a dalších bestiálních 
vražd. Pomocí této v podstatě schopnosti 
se pokusí nebezpečného maniaka, který 
navíc obětuje dívky Satanovi, dopadnout. 
Navzdory všem snahám si snímek příliš 
popularity nevydobyl. Českému čtenáři 
dobře známý spisovatel Dean R. Koontz, 
autor knižní předlohy, byl výsledným fil-
mem tak zklamaný, že si u producentů 
vyprosil, aby jeho jméno vyzmizíkovali 
ze závěrečných titulků.

Kdybychom měli zacílit pře-
devším na horrorovou tvor-

bu, do hledáčku by se nám 
dostal i snímek Incident 
at Loch Ness (Záhada 
jezera Lochness, 2004), 
kde má Jeff Goldblum 
pouze zanedbatelné 
cameo. Dočkáme se na-
víc poněkud rozpačitého 

filmu, který se tváří jako 
dokument o dokumentu 

Wernera Her-
zoga, čímž 

v l a s t n ě 
není.
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Do jeho filmografie se počítá i další body 
horror The Fly II (Moucha 2, 1989), je-
nomže to je vlastně také tak trochu bou-
da na diváka, protože se zde objeví v roli 
Setha Brundlea pouze na jakýchsi retro-
spektivních záběrech, Goldblum ten film 
jednoduše netáhne, což se možná i proje-
vilo na výsledku – druhá Moucha nebyla 
zkrátka už tak dobře přijata. Příběh sle-
duje především neveselý osud Brundleo-
va syna Martina (Eric Stoltz), na němž 
se nesmazatelně podepsalo sémě otce, je-
muž koloval (v době početí syna) v žilách 
muší genom.
 

SLAVNé NÁVRATY                    
A ŽIVOTNí TRAMPOTY

Od dob Jurassic Park i Independence 
Day získával převážně vedlejší, přesto vý-
razné, role, včetně svých slavných návratů 
do osvědčených hitů. Vrátil se v druhém 
díle jurského dobrodružství, v The Lost 
World: Jurassic Park (Ztracený svět: 
Jurský park, 1997), po téměř dvaceti le-
tech se vrátil i v jakémsi oživení výše 
zmíněných filmů, totiž v Jurassic Wor-
ld: Fallen Kingdom ( Jurský svět: Zánik 
říše, 2018). Vrátil se i na Independen-
ce Day: Resurgence (Den nezávislosti: 
Nový útok, 2016). Druhý Independence 
Day u diváků docela pohořel. Nebylo 
zjevně co slavit.
V průběhu let exceloval také jako host 

v mnoha známých televizních seriálech 
(hostoval v The Simpsons, Friends, 
Glee, Will & Grace), v osmé řadě seriálu 
Law & Order: Criminal Intent (Zákon 
a pořádek: Zločinné úmysly, 2001) vy-

ZAJÍMAVOSTI 
ZE SVĚTA VĚDY

Jeff Goldblum se měl na 100% objevit 
i v třetím díle jurských patálií, v Ju-
rassic Park III ( Jurský park 3, 2001), 
jenomže si zlomil nohu a musel svou 
účast odpískat. Jelikož s ním fakt hod-
ně počítali, tvůrcům nezbylo, než pře-
psat scénář a postavu Iana Malcolma 
vypustit. 

Ve filmu Independence Day (Den 
nezávislosti, 1996) dramaticky křičí 
při útěku z vetřelčí základny postava 
Jeffa Goldbluma, David Levinson: 
„Faster, must go faster!“ Stejnou re-
pliku dramaticky řval i jako Dr. Ian 
Malcolm v předchozím snímku o jur-
ském dobrodružství.
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střídal Chrise Notha coby detektiv Zack 
Nichols. V miniseriálu Raines (2007) 
urval hlavní roli vyšetřovatele Michae-
la Rainese, který má v podstatě zvláštní 
dar vidět mrtvé lidi. Coby popularizátor 
teorie chaosu (v Jurassic Park) je v sou-
časnosti průvodcem dokumentárního 
pořadu o vědě The World According to 
Jeff Goldblum (2019). V nedávné době 
se také předvedl v již zmíněném akčním 
blockbusteru Thor: Ragnarok (2017), 
kde se skvěle zhostil role Granmastera 
– jistého excentrického vládce Saakaru, 
planety plné vesmírného odpadu. Podle 
všeho se sympatického herce dočkáme 
i v posledním Jurském světě, jehož pre-
miéra je ohlášena na rok 2021.
Vyučuje herectví, což je, ruku na srdce, 

jedině dobře – ten chlap to v sobě pro-
stě má. V roce 2006 založil newyorskou 
divadelní společnost pod názvem The 
Fire Dept. V dlouhých chvílích nachá-
zí uplatnění také jako jazzový klavírista 
(příležitostně zpěv) ve skupině The Mil-
dred Snitzer Orchestra (přičemž o sobě 
tvrdí, že kdyby se nestal hercem, byl by 
z něj profesionální hudebník). Jeho hlas 
promlouvá reklamními spoty Apple, 
Toyoty i Procter & Gamble. Je dvakrát 
rozvedený, nyní ženatý s kanadskou ta-
nečnicí a gymnastkou Emilií Livingston.
Nám, pravověrným stoupencům tele-

portace a dinosaurů, zůstává stále v pa-
měti především jako představitel urput-
ných vědců, šílených vynálezců, někdy ale 
i roztržitých komických šášulů a třeba 
i sympatických civilních rolí.

• Michal Březina

(1980 - 1986) s Patricií Gaul   

(1987 - 1990) s Geenou Davis 

(2014 - dodnes) s Emilií Livingston 
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Už v dětství či mládí, nejednou ještě dřív, 
než jsme se naučili číst, se mnozí z nás 
děsili a navzájem strašili povídačkami 
o tom, jak vám při stanování může uchem 
do hlavy vlézt kdekterý brouk. A ono 
to fungovalo, už jen zahlédnutí škvo-
ra, o němž byla většinou řeč, vzbuzovalo 
nádherný a kýžený strach, který by dnes 
mnohý horrorový fanoušek rád zažíval 
u konzumace svých oblíbených žánrových 
děl. Jó, to byly časy. A to jsme tehdy my na 
severu Moravy nevěděli, že se škvorovi na 
plzeňsku říká uchavec, na brněnsku ušák 
a v Praze ucholák. To už by nás do sta-
nu nedostal nikdo. Ale tyhle strašidelné 
příběhy o hmyzu žijí pořád, nejen v úst-
ně předávané podobě, ale i v literárních 
dílech. Protože mnohému hmyzu pořád 
zůstala ona strašidelná aura děsivosti, ne-
znalosti a nečekanosti. Nechte si tedy do 
hlavy nasadit několik neškodných literár-
ních brouků. (hv)

„Po celý život som pociťovala odpor voči 
hmyzu. Nevadia mi potkany, myši ani hady 
či pavůky. Neštítim sa žiadnych tvorov na 
zemi, ktoré sa ľuďom často priam nelogicky 
hnusia, no chrobáky sú mi vyslovene odporné. 
Už len zmienka o neškodnej lienke ma doká-
že vážne znepokojiť. No hrôza všetkých hrôz 
je lietajúci chrobák a myšlienka, že by mohol 
byť v mojej izbe bola neznesiteľná. Bože môj, 
ale on tu asi naozaj je! Keby ma v nasledu-
júcich chvíľach ktokoľvek videl, dozaista by 
ma považoval za pomätenú. Otočila som sa 
a zvrtla, skočila z jednej strany na druhú, 
šklbala sa do rôznych nemožných pozícií 
v snahe zahliadnuť nenávideného návštěv-

níka. Všetko márne. Počula som ho neustále, 
no neviděla. Nemožné! Bzučanie sa vytrva-
lo ozývalo spoza mňa.“ Začněme stylově 
dnes již neprávem zapomenutým, ale po-
slední dobou znovu objevovaným černým 
horrorovým románem, z něhož výše pou-
žitá citace by úplně v klidu mohla poslou-
žit jako perex k celému tomuto literární-
mu výběru. Román Pomsta posvätného 
chrobáka (The Beetle: A Mystery, 1897) 
Richarda Marshe vyšel pouhé dva měsíce 
před Stokerovým Draculou a svého času 
byl dokonce prodávanější než on. Na roz-
díl od Draculy, který se stal vpravdě iko-
nickým kultovním románem se Marshův 
román postupně zanořil do prachu anti-
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kvariátů a soukromých sbírek žánrových 
nadšenců. Poslední dobou je o něm ale 
čím dál více slyšet, což je dobře, protože 
jde o jeden ze základních a klasických 
stavebních kamenů černého a horrorové-
ho románu a žánru. Je sice otázkou, zda 
se titulní brouk v příběhu objevuje v re-
álné podobě, je však bezpochyby, že se 
scény s ním stávají tím nejděsivějším, co 
román nabízí. Marshův příběh je kom-
binací temné detektivky, mysteriózního 
thrilleru, dramatické romance a mrazivě 
atmosférického horroru. Zaujme nejen 
svou formou, kdy 
odvíjený příběh vy-
práví postupně čty-
ři různé osoby a to 
někdy i s menšími 
chronologickými 
přesahy (tedy s ně-
kterými událostmi 
se seznámíme z po-
hledu více osob), 
tak i chmurnou at-
mosférou londýn-
ských kulis a čtveřicí 
postav sužovaných 
tajuplným orientálním kultem bohyně 
Isis a působivě vykreslenými strašidelný-
mi scénami atmosférického naznačování, 
kdy je spousta věcí ponechána na vlastní 
fantazii a představivosti čtenáře. Viktori-
ánský mysteriózní gotický příběh je plný 
okultismu, orientálního tajemna, telepa-
tie, hypnotismu a děsivé proměnlivosti 
hlavního záporáka. Odhalit tajemství po-
svátného brouka můžete ve slovenském 
vydání (Európa, 2017) anebo pokud rádi 

brouzdáte a prohrabáváte se antikvariáty, 
můžete se vydat na lov devadesát let sta-
rého jediného českého vydání nazvaného 
Vruboun posvátný (Politika, 1930). (hv)
Když se Řehoř Samsa jednou ráno pro-

budil z nepokojných snů, shledal, že se 
v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný 
hmyz. Franz Kafka se s tím v klasickém 
díle Proměna z roku 1915 vůbec nema-
že. Nevysvětluje, nelaboruje, nešpekuluje 
– prostě z hlavního hrdiny udělá hnu-
sobrouka a teď se s tím holečku popasuj. 
A kdyby šlo jen o Řehoře. Nějak se k na-

stalé situaci budou muset postavit taky 
jeho rodiče či zaměstnavatelé. A právě 
tohle je alfou a omegou celého příběhu, 
který se celý odehrává v jednom bytě. 
Zatím, co se Řehoř učí chodit po stěnách 
a po stropě, rodičové a sestra se pokoušejí 
srovnat s tím, že přišli o hlavní zdroj fi-
nancí a zejména s tím, že se z jejich syna 
stal hmyz, který si s nimi místo pokecu 
může leda tak zabzučet. Vyprávění díky 
množství nechtěně tragikomických situ-
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ací, které pramení z prapodivné promě-
ny, působí odlehčeně, ale je taky víc než 
jasné, že příběh směřuje k nešťastnému 
konci, neboť málokdo z nás je ochoten si 
kvůli někomu jinému komplikovat život. 
A tohoto hořkého a depresivního pocitu 
se během četby nezbavíte. Transformaci 
v hnusobrouka můžete absolvovat např. 
v jednom z vydání Proměna a jiné povíd-
ky (Levné knihy, 2002, Československý 
spisovatel, 2009, Omega, 2014). (dm)
John B. L. Goodwin nás v povídce Kukla 

(The Cocoon) z roku 1946 vezme do jed-
né zvláštní, ne zcela úplné rodiny. Tu tvoří 
dvanáctiletý Denny, chytající po loukách 
motýly a jeho otec, který sbírá po džun-
glích trofeje exotického zvířectva. Tatík 
vědec nemá na kluka čas a ten si tak roste 
jako dříví v lese a bezstarostně si připichu-
je motýlky přímo na tapetu a sní o tom, že 
i on bude jednou věhlasným vědátorem. 
To se mu téměř podaří, když nalezne pra-
zvláštní housenku, která už svou velikostí 
slibuje vzácný okřídlený exemplář. Všech-
no jde podle plánu, motýl Emanuel vy-
skočí ze svého kokonu, ale místo toho, aby 
smeknul klobouk, jak se sluší a patří, za-
čne svého uchvatitele terorizovat. Povídka 
cestovatele z Manhattanu se u nás po-
kryta prachem z motýlích křídel objevila 
v roce 1995 v antologii Strašidla na dob-
rou noc (ABR), což je druhé pokračování 
série Alfred Hitchcock uvádí. Mimo to ji 
najdete ještě v povídkovém souboru Ji-
nosvěty aneb (ne)skutečné příběhy z roku 
2011 (Československý fandom). (dm)
V povídce Philipa K. Dicka Otec, ta věc 

(The Father-Thing) z roku 1954 spatří os-

miletý Charles rozmlouvat v garáži otce se 
svým dvojníkem. Co si budeme povídat, 
nemusíte být dítko školou povinné, aby 
vám takový zážitek zařídil permanentku 
v místním cvokhausu. Ba co víc. Chlapec 
je totiž přesvědčen, že z garáže do domu 
poté vešel a k večeři zasedl pouze „otec, ta 
věc“, nikoliv jeho pravý tatík. A protože 
mu pochopitelně žádný dospělák takovou 
fantasmagorii nezbaští, je nucen všemu na 
kloub přijít sám. V podobných případech 
však naštěstí zafungují kamarádi a my si 
tak mimo děsu můžeme nostalgicky za-
vzpomínat na naše vlastní dobrodružství 
prožitá na smeťáku za domem. Pravdou 
však je, že pan Dick špunty nešetří a ne-
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váhá se k nim chovat tak, jak velí jeho 
příjmení. Povídka je totiž opravdu mra-
zivá a bez nějakých kudrlinek člověka od 
začátku atakuje bezprostředním ohrože-
ním a děsem. Kdo se nám to převtěluje do 
lidí? Opověď se dá vytušit díky tomu, že 
povídku najdete v antologii Hrůzný čas: 
strach ve světě science fiction! (Mustang, 
1996) a navíc znáte téma tohoto čísla 
Howarda. Pokud tedy tyhle dvě indicie 
dohromady nejsou poněkud matoucí. 
Mimo to si tento povedený kraťas mů-
žete pod trochu jiným jménem Otcova 
napodobenina přečíst také v Dickových 
povídkových knížkách Výplata (Baronet, 
2004) a Podivný ráj a jiné povídky (Argo, 
2011). (dm)
Když se bavíme o hmyzu nelze vyne-

chat román Arthura Herzoga Roj (The 
Swarm, 1974). Tuto knihu vnímám jako 
neopomenutelný střípek děsivé hmyzí 
literatury, která má díky autorově vydat-
né rešerši zajímavé přesahy. Arthur Her-
zog konzultoval s vědeckými pracovníky 
mnoha univerzit nejen stavbu těla včel, ale 
i jejich migrační návyky, typologii jednot-
livých poddruhů atd. Děj lze snadno shr-
nout, na jedné straně roje afrických včel 
medonosných útočící na lidi, na straně 
druhé pak hromada vědců snažící se přijít 
na to, proč k tomu dochází. Je toho ovšem 
mnohem více, nicméně bych vám nerada 
prozrazovala více než základní myšlenku. 
Autorovi nelze upřít, že do tvorby knihy 
vložil maximum, poznáte to již při prv-
ním čtení a knihu to činí výjimečnou. Roj 
se snadno a rychle čte všem, kteří mají 
rádi zajímavé a místy odbornější pasáže. 

Jestli se podaří vědcům zdivočelé včely za-
stavit, na to už si musíte přijít sami. Česky 
si zavčelařit můžete ve slovenském vydání 
z roku 1992 (Gemini). (lm)
Psal se rok 1957, když se v časopise Play-

boy poprvé objevila povídka George Lan-
gelaana Moucha (The Fly). Asi mezi námi 
není nikdo, kdo by neznal stejnojmenný 
Cronenbergerův biják, ale pravdou je, 
že na motivy tohoto krátkého literární-
ho díla vznikla už pětice filmů a dokon-
ce i jedna opera. Svojí předloze je však 
nejvěrnější nejstarší snímek z roku 1958 
s Vincentem Pricem v roli bratra tragic-
ky zemřelého vědce Andrého Delembre. 
Právě jemu volá uprostřed noci nebožtí-
kova manželka a doznává se k tomu, že 
svého chotě sprovodila ze světa za pomocí 
bucharu. Brácha na placku, jeho žena na 
cestě do blázince. Francois se marně snaží 
spolu s detektivem Charasem přijít celé 
věci na kloub, leč dlouho se jim to nedaří. 
Do celé tragédie vnese děsivé světlo deník 
zdánlivě šílené Hélène a na povrch vy-
plouvají informace o tajném experimen-
tu s přenosem hmoty a také o tom, že je 
při riskantních pokusech dobré pečlivě 
kontrolovat, kdo si do laboratorní kukaně 
vlezl spolu s vámi. Nutno říct, že povídka 
je vskutku děsivá. Bezvýchodnost situace 
člověka-mouchy, frenetická snaha o na-
lezení podivné mouchy s bílou hlavou 
i tragický závěr dělají z tohoto díla víc než 
„pouze“ horrorovou klasiku. Do kukaně 
můžete zkusit vlézt v antologiích Lupiči 
mrtvol (Orbis, 1970) a Alfred Hitchcock 
uvádí 2: Strašidla na dobrou noc (ABR, 
1995). (dm)



howard

107

Patrně by v našem výčtu neměl chybět 
komiks a když už jde o hmyz a strach 
z něj, nejbizarnější podobu tohoto spo-
jení asi nejlépe hledat v Japonsku. V roce 
1987 vytvořil příběh 地獄虫を食う!鬼んぼ 
(Oninbo and the Bugs from Hell) japon-
ský komiksový tvůrce a filmový režisér 
Hideshi Hino. Hino se proslavil svou čtr-
náctidílnou komiksovou sérií nazvanou 
Hino Horror (Oninbo je její třetí částí), 
„plnou psychopatických vrahů, groteskních 
bestií nebo hnijících mrtvol“ (Krzysztof 
Gonerski: Strach ma skośne oczy, 2010, 
str. 84). Příběh vypráví o malém titul-
ním démonu Oninbovi, který z lidských 
mozků vysává pekelné démonické červy. 
Oninbo se těmito červy živí, zabíjí tak 
dvě mouchy jednou ranou, zachraňuje 
lidské existence a ukájí hlad. Příběh je 
svým způsobem moralitou o japonské 
společnosti, zvycích a stresu, které rodi-
če nakládají na své potomky. Umožňuje 
Hinovi zkoumat a bádat mnohé lidské 
slabosti. Nejde však o mírnou pohádku, 
příběh obsahuje spoustu drastických scén 
s utopenci, vraždícími sekerami, trpícími 
matkami nebo smršťování do mikrosko-
pických velikostí, aby bylo možné vstou-
pit do posedlých obětí očními bulvami 
a zjistit, jestli jsou jejich pekelní červi již 
dost zralí. Oninbo se v tomto příběhu 
musí postavit Mumashinbovi, který si 
nebere servítky a proti malému démono-
vi ze svého prasklého čela vypouští hou-
senkovou armádu. Že má červy a hmyz 
Hino rád, svědčí například předcházející 
díl jeho komiksové série, nazvaný Doku-
mushi Kozô (The Bug Boy, 1975), v němž 

se jeden z hrdinů proměňuje v obrovské-
ho červa. Hideshi Hino se však proslavil 
i jako spolutvůrce v jistých kruzích slav-
né, kultovní a kontroverzní filmové série 
Za ginipiggu. K prvnímu dílu Akuma no 
jikken (1985) si jej jako výpomoc povolal 
režisér Satoru Ogura, Hino pak dva díly 
série (slabší Za ginipiggu 2: Chiniku no 
hana a výborný Za ginipiggu 4: Man-
horu no naka no ningyo) sám režíroval. 
Hino pro své mnohdy makabrózní, bru-
tální a bezvýchodné příběhy může čer-
pat z vlastního života. Narodil se roku 
1940 v čínském Mandžusku, po druhé 
světové válce, kterou Japonsko prohrálo, 
se stal přímým účastníkem krvavého po-
mstychtivého masakru, jehož se dopustili 
čínští obyvatelné na nedávných japon-
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ských okupantech. Hinova rodina musela 
z Číny ve spěchu uprchnout a sám Hino 
během evakuace skoro umřel. (hv)
Ačkoli obálka knihy hovoří o Brilantním 

psychothrilleru, který vám nasadí brouka do 
hlavy, Štěnice (Bedbugs, 2011) lze vnímat 
spíše jako horrorové dílo. Ben H. Winters 
zde vykresluje příběh tříčlenné rodiny, 
která právě získala byt snů. Jejich bytná je 
sice krapet podivínská a časem se vyskytne 
pár drobných závad, ale nejde o nic, nad 
čím by se nedalo mávnout rukou. Alespoň 
do okamžiku, než se objeví podezření, že 
v novém domově s nimi přebývají i ště-
nice. Podivné ovšem je, že známky jejich 
přítomnosti vnímá pouze hlavní hrdin-
ka… Odehrává se to jen v její hlavě, nebo 
se tady děje něco zlověstného? Poklidný 
příběh brzy obklopí narůstající atmosfé-
ra děsu, ze které nepřebíhá po zádech ani 
tak mráz, jako spíše vtíravé a neodbytné 
svědění. A možná taky hmyz, který díky 
jednoduchým (a v kontextu působivým) 
ilustracím doslova vylézá ze stránek knihy. 
Tuto nenápadnou komorní jednohubku 
si mohou milovníci psychologických pří-
běhů vychutnat v českém vydání z roku 
2015 (Fragment). (ok)
Snad ještě letos by se mohl knižního de-

butu v českém překladu dočkat americký 
spisovatel John Everson (kterého jsme 
vyzpovídali a ukázku jeho díla představi-
li ve 25. čísle Howarda). Everson se drží 
drsnějšího, expresivnějšího, eroticky la-
děnějšího stylu, ale i z něj umí nejednou 
uhnout. Jednou za čas nechá démony, 
úchylky a temná zákoutí okultních míst-
ností a speciálně zaměřených klubů od-

počívat a napíše např. zvláštní poctu béč-
kovým horrorům a Modré laguně, jako 
v případě povídky Violet Lagoon (2013). 
V ní se dva mladé a nadržené páry ocitnou 
na opuštěném ostrově, kde hodlají pořád-
ně víkendově zapařit (a zapářit). Ostrov se 
však ukáže být více obydlený, než se zdá-
lo. Nejen podivnou mrtvolou, ale hlavně 
hejny, zástupy a davy ještě podivnějších 
pavouků, brouků, much a podobné havěti. 
Tedy žádná exotika, žádná romantika, jen 
přímočarý úprk mračny nepříjemné havě-
ti v klasickém béčkovém monster/animal 
attack kýči. Ale chutném kýči. V češtině 
nejbližším jazykovém vydání na ostrov 
můžete zkusit zavítat v autorově sbírce 
Cokolwiek zechcesz (2017) pro polské 
nakladatelství Dom Horroru. (hv)
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Bez mučení přiznáváme, že poslední po-
ložku tohoto literárního výběru jsme vy-
brali hlavně kvůli názvu. Ten sám o sobě 
prozrazuje hodně o povaze a žánrovém 
ukotvení díla. Její autor Kevin Strange 
je dvojnásobným nominantem ceny 
Wonderland Book za úspěchy v bizarro 
fiction a jeho povídka The Twins byla 
v roce 2015 zařazena na TangentOnline.
com do seznamu doporučené četby. Za-
registrovali jste to bizarro fiction? Fajn. 
Takže poslední položkou našeho výbě-
ru je Strangeova kniha Texas Chainsaw 
Mantis (2015). Asi by stačilo nechat pů-
sobit název společně s obrázkem obálky, 
ale za těch pár slov nám stojíte. Strange 
nás uvede do světa, v němž se kudlanky 
nábožné díky genetickému experimentu 
stanou dominujícím tvorem na Zemi. 
Vyvinou se v superinteligentní hmyz ve-
likosti člověka a v podstatě jej nahradí. 
Jsou to lidi jako my, jen trochu více ka-
nibalističtí neukojitelní nymfomaniaci 
milující ukusování hlav svých partnerů. 
Hlavním hrdinou příběhu je středoškol-
ský učitel dějepisu Matthew, připravující 
mladé kudlanky do života. Když se jedno-
ho dne vrátí z práce domů, nalezne svou 
ženu připravenou k páření. A kdo dával 
v hodinách přírodopisu pozor (anebo rád 
ujetá přírodní videa) ví, že to kudlančí sa-
mečci nemají při sexu vůbec jednoduché. 
V podstatě se jim plní přání mnohých 
lidských mužů zemřít „při tom“. Jenže 
přijít při tom o hlavu není moc vzrůšo. 
Matthew však svou ženu zřejmě rozpálil 
natolik, že ho dekapitovala jen částečně, 
on se v postkoitálním záchvatu doplazí 

do lesa, aby zemřel. Místo smrti ale ob-
jeví starou motorovou pilu posedlou du-
chem svého mrtvého majitele, jímž byl 
okultní čaroděj a sériový vrah známý jako 
Bručounův přízrak (The Growler‘s Phan-
tom). Znovuzrozený Matthew přísahá 
pomstu nejen své manželce ale i jejímu 
novému nápadníkovi a vlastně komuko-
liv, kdo mu zkříží cestu. Bizarní splatter 
o dřevorubecké kudlance můžete absor-
bovat z vydání u Createspace Indepen-
dent Publishing Platform. (hv)

• Demi Mortuus (dm)
• Honza Vojtíšek (hv)

• Lucie Matoušková (lm)
• Ondřej Kocáb (ok)
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Podobně jako v roce 2018 i loni se ve sféře 
literárního horroru objevilo něco mezi tři-
ceti až čtyřiceti knihami.

Jak je tomu v posledních letech v pod-
statě pravidlem, horror v ČR i na Sloven-
sku vydávají především malí nakladatelé. 
U těch velkých stojí na okraji zájmu a vy-
dávají jednu dvě knihy ročně. V Alba-
trosu po zániku značky Plus visí otazník 
nad edicí Pandaemonium, Kniha Zlín, 
do níž byl Plus vstřebán, horrory zatím 
nevydává. U Euromedie se v edici Laser 
objevila jedna sbírka horrorových poví-
dek, Argo v rámci edice Fantastika v roce 
2019 horror nevydalo žádný, Host ve své 
fantastické divizi vydává také hlavně sci-fi 
a fantasy. Ale podívejme se na nové tituly 
podrobněji.
A začněme u klasiky. Volvox Globator 

vydal koncem roku hned dva tituly v edici 
Alrúna: Vraždy a jiné zběsilosti od Ed-
gara Allana Poea (povídky, které vesměs 
vyšly už dříve v jiných sbornících) a V du-

LITERáRnÍ HORROR         
v ČESKu A nA SLOvEnSKu 

v ROcE 2019 
chu Edgara Allana Poea, výbor z polské 
fantastiky a horroru, sestavený Liborem 
Martinkem a Krzysztofem Bortnikem. 
Alrúna čítá už 14 svazků a s edicí zasvěce-
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ných temné próze je v Česku v současnos-
ti jednoznačně nejdál. V roce 1981 v USA 
poprvé vyšla sbírka Noční můry z tem-
not, kolekce duchařských historek, básni-
ček, říkadel a městských legend především 
pro mladší čtenáře, kterou nyní podpořil 
stejnojmenný film a u nás nechala přelo-
žit Mladá Fronta. Novodobou klasikou 
je román Zimní přízrak od Dana Sim-
monse z roku 2002 (vydal Fobos), svým 
způsobem pokračování slavného Temné-
ho léta. Dalším již víceméně klasickým 
dílem jsou Křižovatky Jacka Ketchuma 
(původně z roku 2003), krátký brutál-
ní horrorový western (vydal Maťa). Na 
Slovensku nakladatelství Európa vydalo 
v edici Renfield mozaikovou novelu Traja 
podvodníci Arthura Machena, známou 
i z českých vydání. Mimo ni vyšla i mys-
teriózně gotická Cloomberská záhada A. 
C. Doylea z roku 1888. H. P. Lovecraftovi 
loni v češtině vyšla sbírka sonetů Houby 
z Yuggothu, napřed u nakladatelství Stra-
ky na vrbě, poté u Volvox Globatoru, jed-
nou veršovaná, jednou převedená volným 
veršem.
I v našich končinách pokračuje trend vy-

dávat díla, která rozvíjejí Lovecraftův od-
kaz. V roce 2019 to byla antologie Černá 
křídla Cthulhu 4, sestavená S. T. Joshim 
(vydal Laser), v níž se představili současní 
významní autoři angloamerického weirdu, 
jako jsou Richard Gavin, Simon Strantzas 
a vynikající Caitlín R. Kiernanová. Povíd-
ka Darrella Schweitzera se objevila i v ča-
sopise Pevnost. Lovecraft jako pornograf 
vystupuje v bizarní novele Tramvaj č. 
1852 z pera Edwarda Lee (Carcosa).

Stephenu Kingovi, mimo několika ree-
dic, vyšel v roce 2019 obsáhlý román 
Outsider a novela Povznesení (Beta). 
Bohatě ilustrované nebeletristické po-
jednání Stephen King ve filmu vydala 
Omega. Kingovu synovi Joeu Hillovi 
u stejného nakladatelství vyšla už podru-
hé Vánoční říše, tentokrát pod názvem 
NOS4A2; zde byl opět důvodem hlavně 
televizní seriál.
Ze současné americké produkce se česky 

objevil v Argu Parazit Davida Koeppa, 
„sci-fi horror jako vystřižený ze starých 
dobrých osmdesátek“, nakladatelství 
Práh vydalo Podvržence, mnoha žán-
rovými cenami (Locus, World Fantasy, 
August Derleth/British Fantasy) ověn-
čený román Victora LaValle. Leda, dal-
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ší nakladatelství, které horrory běžně 
nevydává, vypustilo Soka, „horrorový 
thriller“ Kanaďana Iaina Reida, nomi-
novaný na Goodreads Award v katego-
rii horror (pro zajímavost, vítězem bylo 
loni Kingovo Povznesení). Z britských 
ostrovů se loni ohlásil Graham Master-
ton se sedmým dílem dark krimi série 
Katie McGuireová (Host) s názvem 
Pro svět mrtví a bestselleristka C. J. 
Tudorová, autorka Jámy (Kalibr). Vel-
ký úspěch u nás zaznamenala Austra-
lanka Darcy Coatesová s romány Dům 
domu Ashburnů a Tajemství sídla 
Craven Manor (vydal Fobos). Doupě/
Zhroucení koně, povídková sbírka na 
pomezí horroru, sci-fi a weirdu z pera 
Briana Evensona, známého i z jednoho 
z předchozích svazků Černých křídel 
Cthulhu, vyšla u Gnómu!, který se po 
několika zajímavých horrorových poči-
nech v nejbližší době hodlá zaměřovat 
na jiné žánry fantastiky. Bizarro romá-
nem Zbouchnul jsem Satanovu dceru 
Carltona Mellicka III. Carcosa doplnila 
autorovu Strašidelnou vaginu.
V roce 2019 vyšlo oproti dřívějším le-

tům málo románů přeložených z jiných 
jazyků, než je angličtina. Narazil jsem 
na dva: švédský Domov Matse Stran-
dberga (Host) a Poslední vlak do Hel-
singøru od Heidi Amsinckové (povídky 
přeložené z dánštiny, vydala Beta).
Důležitá byla původní česká tvorba. Je 

vidět ambiciózní nástup. Nakladatelství 
Martina Štefka Golden Dog vydalo prv-
ní román Honzovi Vojtíškovi (Kazatel) 
a Petru Bočkovi (Mízožravci), Kristina 

Haidingerová Dětmi Raumy navázala 
na Ty nepohřbené z roku 2014 (Neto-
pejr). U Netopejra vyšla i třetí antologie 
z edice Horrorcon, Dokud nás smrt ne-
rozdělí, kterou sestavila Kristina Hai-
dingerová a Vratislav Trefil. Elaine Lóre 
a Vincent Lóre vydali román Počátek 
v konci (Cosmopolis), Anna Beatrix 
Bártová napsala mysteriózní horror 
Prokletí Schwartzovy vily (Petrklíč). 
Převážně mládeži je určený román Jana 
Svitáka Temný dům v mrtvém lese (Ve-
drusa). Splatter a českou akční fantas-
tiku mísí v Organické oprátce Vilém 
Koubek (Host). U XYZ vydal román 
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Stinná místa Daniel Barták. Carcosa 
ze slovenského rukopisu přeložila Oni 
Marka E. Pochy, slasher z Branišovské-
ho lesa.
A tím se zvolna dostávám ke sloven-

ským autorům. Ivan Kučera rozepsal dří-
vější oceněnou povídku „Prasa“ (2011) 
do stejnojmenného románu (vydal Artis 
Omnis). Peter Gajdošík vydal u stejného 
žilinského nakladatelství sbírku povídek 
Prachový mužíček. Hydra vypustila do 
světa slovenský zombie román Zima 
mŕtvych Henricha H. Hujberta a dark 
urban fantasy Svet je plný démonov 
Marka E. Pochy.
Za zmínku stojí i pojednání Krev, slzy 

a sperma Jiřího Blažka, Davida Čeňka, 

Jiřího Flígla a Antonína Tesaře, s podti-
tulem Čítanka filmového braku (Casab-
lanca). Ač jde o titul především filmový, 
svým zaměřením na pokleslá díla pro 
otrlého diváka může oslovit i čtenáře 
literárního horroru a rozhodně čtenáře 
Howarda.
Časopis XB-1 loni nevydal říjnový 

horrorový speciál a mezi spoustou sci-
-fi povídek horrorem dýchá snad jen 
Stephen Gallagher s „Mezi ovčáky“ 
v lednovém čísle (povídka, kterou Ellen 
Datlowová vybrala do desátého svaz-
ku svých horrorových ročenek). Temné 
povídky vyšly v zářijovém čísle Pevnosti 
(autoři Mark E. Pocha, Miroslav Pech, 
Martin Paytok).
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V Českých Budějovicích vychází Trash, 
příloha časopisu Milk & Honey. Dvě 
čísla spatřila světlo světa už v roce 2018 
(s povídkami od tria Miroslav Pech, 
Václav Křenek, Honza Vojtíšek v jed-
nom případě a kvarteta Mark E. Pocha, 

Roman Vojkůvka, 
Jiří Sivok, Kristi-
na Haidingerová 
ve druhém). V roce 
2019 se v Trashi ob-
jevili Jiří Březina, 
Lenny Ka a Vilém 
Koubek. Bohužel 
pro přespolní je 
Trash prakticky ne-
sehnatelný.
Soutěž O krvavý 

brk pořádá časopis 
Howard a vítězné 
povídky vyšly v jeho 
prosincovém čísle.
Tolik tedy základ-

ní přehled česko-
slovenské horro-
rové produkce 
v roce 2019. Kdo se 
o horrory zajímá, 
má co číst, ale moh-
lo by to být ještě 
lepší. Chybí hlavně 
současný zahraniční 
povídkový horror. 
Horror vychází 
hlavně díky nadšen-
cům a pořád musí 
bojovat o místo na 
slunci.

A na závěr už jen tradiční douška: po-
kud bylo v tomto výčtu něco přehlédnu-
to, omlouvám se, opomenutá díla budou 
zmíněna v přehledu za rok 2020.

• Milan Žáček
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Karolína vyběhla jako laňka schody 
zánovního paneláku a už zprudka 

mačkala zvonek bytu své kamarádky.
„To seš ty, Kájo?“
„Kdo asi jinej?“
Jitka opatrně otevřela dveře a vpustila 

Karolínu dovnitř. Dveře zase zavřela 
a zajistila bezpečnostní pojistkou. „Je-
den nikdy neví, dneska se vchodem po-
tuloval nějakej šulin, kdoví, co chtěl.“
„Jasně, jen se zarýgluj. Svět se v prdel 

obrací. Ostatně, poslechni si tohle, ne-
budeš věřit, co se mi stalo. Jsem už asi 
blázen.“
„Já myslela, že mi neseš těch padesát 

táců, co mi dlužíš.“
„Hele, já ti to dám, to se neboj, ale teď 

fakt nemám. Věř mi.“ Karolína vytáh-
la z pomačkané igelitky láhev vína. 
„Nemáš dvě sklenky, ať to nechlastáme 
z flašky?“
„Jo,“ vyhrkla celkem ustrnulá Jitka, na-

čež podala na malý jídelní stůl u okna 
požadované předměty.
Přiťukly si.
„Fakt ti to dám, neboj.“
„Dobře, dobře, už to neřeš. Tak, cos dů-

ležitýho jsi mi chtěla říct?“

„No, je to storka, který neuvěříš. Zača-
lo to včerejším večerem. Jdu normálně 
spát, a že si ještě něco přečtu. Mirek mi 
poslal na ebuk žeprej nějakou klasiku, že 
to musím přečíst. No, poslal mi Promě-
nu od Kafky.“
„Jaký Odkafky?“ Jitka se zatvářila zma-

teně.
„Ježiš, si děláš kozy, ne? Od Franze 

Kafky. Proměna. Jeden týpek se promě-
ní v hmyz a voni ho doma za to utlučou 
jabkama.“
„Omg, ty čteš teda blbosti.“
„Nech na hlavě, vono to má něco do 

sebe, ale to pochopíš později.“

* * *
„Naštěstí to nebylo dlouhý. No, každo-
pádně, jak jsem to dočetla, zavřely se mi 
voči a já vytuhla. Zdál se mi pak strašně 
hnusnej sen. Jsem se i kvůli tomu pro-
budila a řekla si, že si ho musím zapa-
matovat. Zdálo se mi, že se lidi kolem 
mě proměňujou v ten hmyzí hnus, ka-
ždej druhej šváb, hovnivál a cojávím 
kdo ještě. Šahalo to na mě a já, nahá, 
jen v martenskách, chodila tou míst-
ností plnou tohohle přerostlýho svin-

Karolína přinesla víno 
Michal Březina
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stva. Pak tam přišli brouci, co už měli 
tak tři metry. Pak jsem se probudila. 
V práci to samý. O první pauze běžím 
na cigáro před halu, sednu si na lavičku, 
kouřím, a jen tak z plezíru na chvíli za-
vřu oči a hned se mi zdálo, že zas všude 
vidím ty zkurvený brouky. Znáš Věru 
Jankovou, ne? Taková ta přemoudřelá 
z výdejny? Vysvětlila mi, že možná tr-
pím nějakou jako entomofobií. Blbost, 
řekla jsem jí samozřejmě. Prostě se mi 
to jen zdálo. No a co, že jo? Jenomže, 
jak jsem teď šla cestou k tobě do krámu 
pro to víno, tak zase. Chodím regálama 
a tam, u vína, nikde ani noha, já vybí-
rám to víno, a najednou za mnou šváb 
velkej jako prase. Skláněl se nade mnou 
a divně bzučel. Na zemi se za ním táhla 
nezřetelná šmouha slizu. Viděla jsi film 
Vetřelec, ne? Tak něco takovýho divně 
hmyzího a slizkýho tam stálo. No, já 
se málem posrala strachy. Tohle prostě 
není normální. Neříkám, ve snu, to se ti 
může zdát cokoliv…, třeba jednou mě 
píchal ježek a ani to nebolelo. Ale to 
jsem trochu odbočila.
No, prostě, stojím tam jak vopařená, div 

jsem to víno nepustila na zem. Dvou-
metrovej hmyzák zabzučel a já slyšela, 
jako by se ptal, jak se jmenuju. Já kvákla 
svoje jméno jako ve škole. Fakt mě to 
rozhodilo. A von trochu roztáhl krovky, 
zahejbal všema nožičkama a já viděla, 
že má na bocích, pod těma nožičkama, 
takový jako vřídky. Nechutný mokvající 
vřídky. Ale co je zajímavý, každej měl ji-
nou barvu. Některý lehce nažloutlý, ně-
který purpurový a jeden červenej. Všude 

strašnej smrad. Ten tvor se ke mně ještě 
víc přiblížil. Já už strachy srala olej, ne-
kecám. A zase zabzučel, z čehož jsem 
vyrozuměla, že mám na některej z těch 
jeho hnisavejch vředů šáhnout a pak si 
olíznout prsty. Samozřejmě, že se mi 
hned zvedl kufr. Myslela jsem tak akorát 
na útěk. Ale von pořád, že musím, jinak 
že zemřu. Tak, co jsem měla dělat, že jo? 
Tak mi nezbylo, než tam tupě stát a vy-
loudit ze sebe akorát trapnej dotaz: proč 
jako? Vzal to v pohodě a trpělivě vy-
světlil, že když mu prohnětu žlutý vředy, 
uzdravím se ze všeho a ani nebudu už 
nikdy nemocná. Divný, co? Já ti říkala, 
že to je storka, který neuvěříš. Ale jak tu 
jsem, tak přísahám, že se to takhle stalo. 
No, a prej, když mu šáhnu na purpuro-
vě zbarvený vředy, strašně zbohatnu. 
Do pár let že se budu topit v prachách. 
Samozřejmě mě zajímalo, co se stane, 
když mu omatlám ten jedinej červenej 
bolák. Zabzučel a civěl na mě, jak kdy-
by mi chtěl ukousnout hlavu. Říkal, že 
ten jedinej mi nenabízí, toho se nesmím 
ani dotknout, že není pro mě nebo co. 
A taky říkal, pokud bych údajně pozřela 
šťávu z červenýho pupínku, splnilo by se 
mi každý přání.
Pokrčila jsem rameny, a že si vyberu 

možnost bejt bohatá. Souhlasil. Poma-
lu jsem k němu natahovala ruku, a jak 
jsem se blížila k těm purpurovejm bolá-
kům, zprudka jsem pak hmátla do toho 
načervernalýho, vystříkl z toho krvavej, 
kašovitej sliz, já to měla na ruce i mezi 
prstama. Humus, a strašnej, fakt, že jo. 
Ten šváb hned na to zmizel.“





howard

120

* * *
„Ješižmarjá,“ vyhrkla Jitka, „ty mi tady lí-
číš, jak jsi nějakýmu bezďákovi ošahávala 
jebáky? To si děláš srandu!“
„Ale ne, vážně. Byla to hmyzí bytost, na-

prosto reálná.“
„Ale ne, ne! Vážně, Kájo, ty seš úplně 

zmagořená. Žádnej obří hmyzák. Nic ta-
kovýho neexistuje. Možná se ti to zdálo 
tak živě, až si myslíš, že se to stalo doo-
pravdy.“
„Vážně se to stalo. Věř mi. Koneckonců, 

můžeme hned ověřit, jestli to funguje. 
Jako, jestli se mi to zdálo, nebo se to do-
opravdy stalo.“
„Jo? Jak? Teď bych byla radši, kdybys mi 

přišla vrátit ty peníze, místo líčení debil-
ně ujetých storek.“
„Všechno bude, neboj. Můžeš si teď přát 

cokoliv a to se splní. Klidně si přej těch 
padesát táců a budou tady na stole. Dala 
jsem totiž trochu toho červenýho sajrajtu 
tobě do vína…“
„Panebože! Fakt? To snad ne! Já tu chlas-

tám víno smíchaný s nějakou sračkou?“ 
Jitka div že nevybuchla vzteky. Prudce 
vstala a zbývající obsah své sklenky vylila 
do dřezu v kuchyni.
„No, zkus to, přej si něco,“ naléhala dál 

Karolína, „potvrdí se, že nekecám, nebo 
jsem už asi vážně blázen.“
„Hele, holka, já na tyhle krávoviny nevě-

řím, to snad chápeš, ne? A vůbec, mám už 
toho všeho dost. Víš, co bych si teď přála? 
Víš, co bych si přála nejvíc? Kdybys raději 
šla do prdele a nechala mě bejt.“
A Karolína náhle zmizela…

Michal Březina (* 1977)
Narodil se v okolí Aše a v následují-
cích letech začal poznávat, jak zábav-
né je udivovat učitelky českého jazyka 
obskurními slohovými pracemi. Své 
první texty uplatnil jako zpěvák me-
talových kapel (Ephell Duet, Sitra 
Achra, Cassage, Štáb ZS-CO, hos-
toval u Onanizer a Empty Feeling). 
V téže době také křižoval stopem po 
Evropě. V roce 2016 ohromil společ-
nost Albatros Media a.s. svou hravou 
sci-fi Měsíční deník, jež předkládá 
osobité zážitky posledního českého 
kosmonauta Marcela Šebesty na Mě-
síci roku 2081. V roce 2018 mu vyšla 
horrorová povídka Mensibia v anto-
logii Uchovej mou duši (2018), v loň-
ském roce pak kulantní sci-fi povídka 
Dlouhý den Vlasty Řeháka v anto-
logii Vostrá krása (2019). V časopise 
Pevnost uveřejnil povídky PARAZIT 
a Zabiják z Kaichanu. Je redaktorem 
E-magazínu Sci-fi svět Vanili.cz, gra-
fickou tvář poskytuje nejen Howardu 
ale i knihám nakladatelství Golden 
Dog.
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Po celé desaťročia slasher dominoval hor-
rorovým trhom najmä v USA, no tešil 
sa obľube po celom svete. Ti-
tuly ako Friday the 13th 
(1980), Halloween 
(1978) alebo 
Nightmare on 
Elm Street 
(1984) zís-
kali kultový 
status medzi 
f a n ú š i k m i 
a ich režiséri 
zase uznanie    
fi lmárskeho 
sveta. V se-
demdesiatych 
a osemdesiatych 
rokoch minulého 
storočia boli synony-
mom horroru.
Avšak dnes tento sub-žáner umiera 

pomalšie a v ukrutnejších bolestiach, než 

tínedžeri, ktorí sa spolu vyspali v úvod-
nej scéne. Nízka kvalita a takmer 

neexistujúca návštev-
nosť sa stali súčasťou 

slasherov a sú už 
takmer očaká-

vané. Takže, 
než nadob-
ro vyschnú 
potoky krvi 
a čepeľ na-
šej zbrane 
úplne ro-
zožerie hr-

dza, poďme 
sa spoločne 

pozrieť na dô-
vody, prečo v sú-

časnosti duchovia 
malých dievčatiek 

masakrujú kedysi obáva-
ných vrahov priamo na poklad-

niach kín:

10  DôvODOv, 
pREČO SLASHER vEšIA 

mAČETu nA KLInEc
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10 Odsúdený k neúspechu už pred 
úvodnou zvučkou

Pretože slasher je zrejme najlacnejším 
druhom filmu na výrobu (možno s vý-
nimkou porna, aj to len v niektorých prí-
padoch…), štúdiá si adoptovali techniku, 
ako maximalizovať zisky aj pri relatívne 
nízkom záujme. A to tak, že sa snažia 
nalákať divákov do sedačiek skôr, ako sa 
rozkríkne správa o (ne)kvalite filmu. Tá 
je pri tejto stratégii totiž druhoradá.
Cieľ je teda jasný: Snažiť sa napakovať 

trailer tými najlepšími scénami, aby sa 
vytvorili vysoké očakávania, a sústrediť 
všetok zisk hneď na prvý týždeň premie-
tania. Keďže príbeh 
nemá po takomto 
kanibalizmom za-
váňajúcom vykrad-
nutí vlastne už na 
čom stavať, zvy-
čajne tento postup 
rezultuje v to, že 
diváci utvoria spo-
ločne s kritikmi organizovaný fanatický 
dav a zlynčujú film v recenziách. A tak 
v porovnaní s o niečo sofistikovanejšími 
trailermi v iných sub-žánroch (tým ne-
chcem povedať, že by sa hádam v istých 
prípadoch neštítili rovnakého postupu 
aj pri iných filmoch, no je to podstatne 
menej častý jav) strácajú výhodu už pred 
samotným začiatkom.
Tak si napríklad vezmime trailer k filmu 

Conjuring (2013) režiséra Jamesa Wana, 
ktorý dokázal úspešne načrtnúť premisu, 
získať si záujem diváka a zobudiť jeho le-
targickú, násilím otupenú predstavivosť 

bez toho, že by vytvoril spoiler k vlastnej 
dejovej línii. Keby sa v súčasnosti našiel 
slasher, ktorý už v traileri neodhalí svo-
je najlepšie časti (a tým teraz nemyslím 
obligatórnu scénu so svojou polonahou 
scream queen), aby sa divák mohol sú-
strediť na odvíjajúcu sa zápletku a stup-
ňujúcu sa atmosféru priamo počas deja, 
hádam by sme mohli opäť vidieť Jasona 
Voorheesa znovuzrodeného v nezmatne-
nom lesku dnes už zašlej slávy.

9 Navzdory populárnemu názoru, 
čajová lyžička nie je najúčinnejšia 

zbraň
Nikdy nespí. Tajne 
sa vkráda do deja. 
Musíte byť veľmi 
opatrní, aby ste ju 
vystriehli a nenecha-
li ju zmrzačiť vaše 
životy. Je najsmrteľ-
nejším nepriateľom 
horroru. Paródia.

Každý nový slasher sa v istom zmysle 
snaží predstihnúť ten predchádzajúci. 
Samozrejme, nie v kvalitnom spracovaní, 
vyrozprávaní silného príbehu, alebo ne-
bodaj ponuke uveriteľných postáv. Jedi-
ným kritériom je ešte brutálnejšie násilie. 
To často vyúsťuje do až komicky pôso-
biacich vrážd a prítomnosti antagonistu, 
ktorý je viac smiešny, než strašidelný.
Nechápte ma zle, úsečné repliky s ko-

mickým podtónom po dokončení vra-
hovho veľdiela patria k žánru rovnako 
ako MacGyverovský level premieňania 
bežných predmetov v domácnosti na 
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smrtiace zbrane, ale to neznamená, že sa 
zo slasherov musia stávať paródie na seba 
samých.
Áno, existuje miesto a aj veľký dopyt po 

horrorových komédiách, ktoré sa neberú 
vážne a neboja sa robiť si žarty z vlastné-
ho žánru. Spomeňme napríklad nedávny 
Zombieland: Double Tap (2019). Ale 
horror v čistej forme by mal byť vždy vsa-
dený v realite, inak stráca vierohodnosť 
a núti diváka odrezať lano, na ktorom 
sa snaží obesiť vlastné kritické myslenie, 
aby si mohol film užiť. Ťažko vás niečo 
odradí viac, ako ísť 
do kina v očakávaní 
porušených nervov 
a prebdenej noci zo 
strachu, a odchádzať 
plní zúrivosti, ktorá 
vás núti vymýšľať, čo 
všetko by ste urobili 
ľuďom zo záverečných titulkov. Obzvlášť, 
ak je to oveľa zábavnejšie a príšernejšie, 
než čokoľvek, čo ste videli v kine počas 
premietania (okrem vražedných cien po-
pcornu, samozrejme).
 

8 Hitchcockovo utrpenie
Zahliadnete pohyb. Niekde v tma-

vom kúte izby. Za chrbtom hlavnej hr-
dinky. Zmizne však presne v momente, 
keď sa otočí. Vstane z gauča a priblíži sa 
k tomu miestu. Hruď sa jej divoko dvíha 
v očakávaní. Hudba zrazu zmĺkne a ona 
zmeravie. Načiahne ruku. A nájde len 
beztvarú, chladnú prázdnotu. Vydých-
ne si. Potom sa otočí. Vtedy ho zbadá. 
Zvrieskne!

Je to jej priateľ, ktorý sa na jej strachu 
náramne smeje. Takáto scéna potom na-
sleduje aspoň poltucet ráz (so susedkou, 
mačkou alebo hoci aj konárom stromu). 
Vždy docieli chvíľkový šok, len aby vzá-
pätí z príbehu vycucala všetko napätie. 
Práve tam spočíva jej problém. Vyviedla 
nás totiž rovno z deja. A s každým ďal-
ším použitím diváka učí, že sa vlastne 
niet čoho báť. Takže, keď sa objaví nao-
zajstný vrah, smejeme sa na ňom rovna-
ko, ako priateľ hlavnej hrdinky predtým 
na nej. Aký hrubý dešpekt voči režisér-

skej technike. Alfred 
Hitchcock sa musí 
obracať v hrobe.

7 Postavte sa, 
prosím, na to 

veľ ké červené X
„Musíme sa vrátiť 

do domu!“ sú pravdepodobne najsláv-
nejšie posledné slová postáv horrorového 
príbehu, ktorým diváci zvyknú uveriť ešte 
menej, než príslušníci policajného zboru 
hlavnej hrdinke, že ju naháňa maniak. 
Cesta k veľkému finále je vydláždená 
okrem zmrzačených tiel obetí aj chybnou 
dejovou líniou, naplnenou nelogickými 
rozhodnutiami. Ich jediným účelom je 
naservírovať postavu vrahovi na konkrét-
nom mieste a v konkrétnom čase, aby sa 
nemusel až tak veľmi namáhať. Veď vraž-
denie tínedžerov je nedocenená činnosť. 
Mimochodom, ako sa vlastne ten vrah 
dostal v okamihu z jedného konca budo-
vy na druhý? Ale čo, bude to mať určite 
nejaké nadprirodzené vysvetlenie.
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Samozrejme, ak by naši stereotyp ni-
čím neprekračujúci hrdinovia zamávali 
vrahovi hneď na začiatku, mali by sme 
vybavené po pätnástich minútach a on 
chudák by len smutne hľadel za odchá-
dzajúcim autom so zvesenou hlavou 
i mačetou, ktorú si dlho do noci zbytočne 
svedomito ostril. Ale existujú predsa lo-
gické spôsoby, ako udržať duo vrah – obeť 
v neustálom nervy napínajúcom kontak-
te bez uchyľovania sa k vyloženej debilite 
hlavných postáv. Viacej kreativity sa pýta 
v štruktúrovaní príbehu, než vymýšľaní 
nového spôsobu, ako vyškrabať pilníkom 
obeti z hlavy mo-
zog. Moderní diváci 
sú stále náročnejší 
a otupenejší. Sta-
rý dobrý „gore“ už 
nadchne málokoho, 
ak ho z deja neustále 
vypľúvajú nelogické 
sekvencie.

6 Nejde o to, koho zabiješ, ale ako ho 
zabiješ

Majster horroru Wes Craven raz pove-
dal, že keď sa vám podarí efektívne vy-
ľakať obecenstvo v prvej scéne, už ho to 
nepustí do konca filmu. Čo sa však deje 
s naším chudákom divákom teraz, keď 
strach vytlačila na druhú koľaj metóda 
zhnusenia čo najbrutálnejším zabitím?
Texas Chainsaw Massacre (1974) všet-

ko zmenil. Vo všeobecnosti je často di-
vákmi považovaný za jeden z najbrutál-
nejších filmov vôbec. Posunul hranice 
a podporil filmárov k tomu, aby sa púš-

ťali do čoraz odvážnejších scén. Avšak, 
ak si premietneme tie najšokujúcejšie 
momenty, zistíme, že Leatherface pácha 
väčšinu svojich činov mimo záberu ka-
mery. Režisér Tobe Hooper bol iba veľmi 
efektívny v tom, ako nastoliť atmosfé-
ru až prehnaného zhnusenia a zdesenia 
použitím náznaku a majstrovskej ma-
nipulácie predstavivosti svojho obecen-
stva. Násilie využil len na uchmatnutie 
pozornosti a všetko ostatné presunul do 
divákovej mysle. Preto očakávanie vraž-
dy hralo oveľa väčšiu úlohu, než vražda 
samotná.

No bolo neskoro. 
Film sa stal slávnym 
ako predstavenie 
perverzných brutál-
ností. A tento fakt 
slúžil menej zdat-
ným režisérom, ktorí 
sa snažili zrepliko-

vať jeho úspech, ako hlavný ťahák všet-
kého, čo nasledovalo. Vraždy boli čoraz 
grotesknejšie. Dokonca až natoľko, že 
sa občas diváci odvracali od obrazovky. 
A donútiť obecenstvo, aby nepozeralo 
váš film, rozhodne nie je vyznamenanie, 
ktorým sa možno pýšiť. 

5 Moderná kliatba, ktorou je „jump 
scare“

Filmári súčasnosti akosi zabudli, ako nás 
vydesiť. Tieto filmy zvykli pracovať na 
budovaní napätia, zasadení pocitu desu, 
ktorý v divákovej mysli rástol s každou 
minútou, kým jeho srdce neznesiteľne 
búšilo a nechty sa zarývali hlbšie a hlb-
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šie do opierok kresla. Strašidelná symfó-
nia, zimomriavky naháňajúca atmosféra 
a znepokojivé očakávanie toho, čo má 
prísť. Tieto majstrovské filmové taktiky 
nahradila často gýčová heavymetalová 
hudba a najjednoduchšia reakcia, akú 
možno vzbudiť: „jump scare“ (čiže vy-
ľakanie, pri ktorom sa strhnete, väčšinou 
kvôli kombinácii hlasnej hudby a toho, že 
sa niekto alebo niečo objaví v zábere tam, 
kde to nečakáte).
Už sme hovorili o tom, ako falošné vy-

plašenia divákov v podobnom duchu 
spôsobujú, že sa z deja vytratí napä-
tie, pretože dôj-
de k predčasnému 
uvoľneniu skôr, než 
stihneme dosiahnuť 
vrchol (niekde sa tu 
určite skrýva vtip, ale 
ja ho ani za nič neviem nájsť…). „Jump 
scare“ je efektívna taktika strašenia už od 
čias Jaws (1975). Problém je, že sa pou-
žíva až pričasto a v poslednom období sa 
dokonca stala jediným barometrom toho, 
aký strašidelný film je. Vina spočíva sčasti 
na filmároch, no sčasti i na nás divákoch, 
pretože sme sa ho naučili očakávať viac 
ako atmosféru napätia.

4 V prvom rade sa neopovážte mať 
sex!

Opakovanie je vraj matka múdrosti. Ťaž-
ko povedať, prečo si práve túto vetu mo-
derní tvorcovia slasherov vzali tak veľmi 
k svojmu inak chladnému a mŕtvemu 
srdcu. A tak začíname zase ďalší film so 
skupinkou nič netušiacich tínedžerov, 

ktorí sa čoskoro – z dôvodu série hlúpych 
rozhodnutí, nešťastných náhod, alebo 
často len preto, lebo si to vyžadoval sce-
nár – stanú cvičnými figúrkami pre vra-
ha. Začneme samozrejme so ženou, ktorá 
sa zachovala nemravne a dovolila si nie-
koho zviesť k pohlavnému styku (antise-
xuálna revolúcia predsa musí žiť aj v roku 
2020), potom jej spoluvinníka, lebo ak-
ceptujeme, že istú dávku zodpovednosti 
možno nesie aj on. A potom sa príbeh 
kostrbato potáca od jednej bezhlavej 
vražde k ďalšej. Časti medzi tým nie sú 
až také dôležité, až kým sa neobjaví po-

stava (väčšinou iba 
v dôsledku náhody 
alebo sexuálnej zdr-
žanlivosti, nie inte-
ligencie alebo sile 
vôle), ktorá sa zmení 

z ustráchanej obete na hrdinku. Podarí 
sa jej odhaliť vrahov komplexný životný 
príbeh a ten jej poskytne návod, ako ho 
premôcť, len aby sa vrátil v poslednej scé-
ne a zabil ju aj tak.
Áno, fungovalo to už veľakrát predtým. 

Ale staré klasiky kedysi ponúkali často 
prevratnú originalitu v ich príbehu. Zá-
pletka je dôležitá, musí však byť logicky 
vsadená do deja. Lori Strode napríklad 
prežila útoky Michaela Myersa počas 
hneď niekoľkých filmov. A hoci záporák 
prvý Halloween prežil, nevrátil sa na 
konci znova len preto, aby diváci dosta-
li ešte jeden šok. Jej boj o prežitie sa za-
vŕšil úspešne a mal zmysel. Aj to je jeden 
z dôvodov, prečo je táto postava Jamie 
Lee Curtis taká ikonická. Ak už sa mu-



howard

126

síme v slasheroch spoliehať na archetyp, 
použime Lori a možno sa tento sub-žá-
ner predsa dočká ešte jednej vražednej 
horúčky.

3 Nuž, potom si možno zaslúži 
umrieť…

Koľkokrát sme už videli túto scénu: 
Hlavná hrdinka nemotorne uteká chod-
bou pred vrahom, dobehne k vchodo-
vým dverám, a namiesto toho, aby vy-
behla von, si to zamieri po schodoch 
hore. Rozčúlilo vás, že nepoužila vý-
chod? Okrem toho, prečo vlastne ne-
zavolala políciu, keď zistila, že je niekto 
u nej doma?
Jasné, ľudia pod 

stresom robia hlú-
pe rozhodnutia, 
kvôli ktorým môžu 
umrieť. Ale ne-
hovoríme predsa 
o náhodnej blondíne v scéne číslo osem. 
Toto má byť hrdinka. Postava nesúca 
celý film. Tá, s ktorou sa máme stotož-
ňovať.
Chcem hrdinku (alebo hrdinu, veď pre-

čo nie), ktorá využíva svoj intelekt viacej 
ako krásu (aj keď netvrdím, že nemôže 
byť aj pekná), vie, čo robí, a hoci je vyde-
sená a zraniteľná, dokáže sa prispôsobiť 
okolnostiam a vymyslieť plán ako prežiť. 
Rád by som videl reálne pôsobiace posta-
vy, nie niekoho, o kom si v polovici filmu 
poviete: Keď je taká blbá, možno si za-
slúži umrieť. A tak stratíte záujem o celú 
premisu filmu, ktorá spočíva v tom, že sa 
máte prostredníctvom nej báť. 

2 Všetko je trojrozmerné… okrem 
postáv

Ďalší film začína tým, že stretneme sku-
pinu mladých, dobre vyzerajúcich kama-
rátov – zhruba pol na pol chalani a baby 
– na ceste na chatu. Chystajú víkendovú 
„chlastačku“ plnú zábavy, drog a sexu. 
Chvíľu ich pozorujeme a okamžite sa do-
kážeme vcítiť… do pozície vraha, ktorý 
na nich čaká.
Prečo? Pretože naša skupinka pozostáva 

z vágnych archetypov ľudí bez akýchkoľ-
vek obdivuhodných kvalít či sympatic-
kých strastí, pre ktoré by sme sa o nich 
mali zaujímať. Máme tu typického šprta 

v okuliaroch, kapitá-
na futbalového tímu 
s chuťou na rozt-
lieskavačku, ktorá 
je tak trochu štet-
ka, a preto zákonite 
skončí so sekerou 

v hlave ako prvá (pokiaľ ju, samozrejme, 
nezachráni to, že je v skupinke aj nejaký 
zástupca rasovej menšiny). Načo to kom-
plikovať, veď ich jediný účel v príbehu je 
byť po jednom rozsekaní vražedným ma-
niakom čo najnechutnejším spôsobom.
A tak smrť týchto nezaujímavých tí-

nedžerov neznamená pre diváka vôbec 
nič. Nevzbudí emóciu, nie je nám za 
nimi smutno, nebojíme sa o nich. Iba nás 
otupuje voči všetkému tomu násiliu, kým 
nesedíme v kresle znudene ako Saddam 
Hussein pri ďalšej poprave (viem, trochu 
neaktuálne prirovnanie, ale čo už, keď 
svet prichádza o diktátorov tak rých-
lo…). Naproti tomu, o vrahovi sa toho 
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dozvieme oveľa viacej. Nečudo, že sa po-
maly uchyľujeme k tomu, že povzbudzu-
jeme práve jeho. Keď už o tom hovoríme:
 

1 Koho maska je na plagáte?
Fandiť vrahovi v jeho noblesnom 

poslaní vyvraždiť všetky nemravné decká 
v okolí sa sta-
lo skutočným 
cieľom slashe-
rov. Mož-
no dokonca 
povedať, že 
často je to je-
diný dôvod 
na ich poze-
ranie. Bohu-
žiaľ, dopustiť 
túto zmenu 
je podľa mňa 
ten najťažší 
hriech, ktoré-
ho sa filmo-
ví scenáristi 
a režiséri do-
pustili. 
Toto (azda 

n e v e d o m é ) 
p r e s u n u t i e 
hlavnej po-
stavy z prie-
merného človeka, bojujúceho o prežitie 
napriek obrovskej nepriazni okolností, 
na chladnokrvného vraha, spôsobilo, 
že slasher, ktorý bol kedysi – hoci sa to 
možno už zdá takmer nepredstaviteľné – 
synonymom horroroveho žánru, je dnes 
považovaný už len za lacný druh zábavy. 

Isteže, vrahovia sú v týchto prípadoch tvá-
rami, alebo presnejšie „maskami“ svojich 
filmových sérií. Najmä asi preto, že život-
né vyhliadky ostatných postáv sú horšie 
ako u škrečka mojej netere (verte mi, to 
dievča mali pomenovať Damian). Ale aj 
tak nie je žiaduce, aby stratili pozíciu de-

sivých anta-
gonistov.
C i e ľ o m 

týchto fil-
mov zvyklo 
bývať vyroz-
právanie prí-
behu o tom, 
ako hlavná 
postava pre-
koná všetky 
očakávania 
a zvíťazí nad 
m a n i a k á l -
nym vra-
hom, ktorý 
sa ju snaží 
dostať. O sile 
jej charak-
teru a ne-
vzdávaní sa 
ani v tých 
n a j ť a ž š í c h 
s i tuáciách. 

Až druhotným aspektom bola kreativita 
vraždy. V slasheroch súčasnosti však prá-
ve tá prevzala miesto v strede pódia. Preto 
filmy z tohto sub-žánru, ktoré vyhradili 
hlavnú úlohu vrahom, len ťažko nájdu 
svoje miesto medzi klasikami horroru.                               

• Radoslav Kozák
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Tmelícím prvkem povídkové sbírky 
Dokud nás smrt nerozdělí je, jak vy-
plývá ze samotného názvu, smrt. Kniha 
navazuje na předchozí horrorové an-
tologie vydané nakladatelstvím Neto-
pejr Ve špatný čas na špatném místě 
a Může se to stát i vám. Do aktuální 
sbírky přispěla třináctka českých a slo-
venských autorů.

Editoři: Kristina Haidingerová, Vrati-
slav Trefil
Vydavatel: Netopejr
Rok vydání: 2019
Počet stran: 288

Úvodní povídka od Petra Bočka Scho-
dy nás zavede do vybydleného domu 
s velmi temnou minulostí, který čeká 
na nové nájemníky. Příběh se odehrá-
vá ve dvou časových rovinách. Markéta 
neprožívá zrovna šťastné chvíle a ani 
exkurze do zchátralého činžáku její 
vztahové problémy nevyřeší, přestože tu 
na ni jeden ženich čeká. S Ládínkem, 
jeho psychotickou matkou a všemi de-

taily jejich nezdravého vztahu nás au-
tor seznamuje v druhé rovině příběhu. 
A nebyl by to Petr Boček, kdyby v závě-
rečném střetnutí dějových linií chyběla 
alespoň malá dávka perverze.
Švábi v břiše od Romana Bílka jsou 

velmi důmyslně napsanou povídkou. 
Sestry, které se narodily jako siamská 
dvojčata nám nabízejí hned několik dů-
vodů k zamyšlení. Je odpor a nenávist 
druhých lidí k nám dostatečně silným 
motivem k vraždě? A kdo tu vlastně 
zabíjí? Jedna sestra je silná a milující, 
z druhé čiší nenávist. Dokážete ale ty 
dvě od sebe rozpoznat?
Hlavní postavou Balady o Minervě 

a Františkovy od Jiřího Walkera Pro-
cházky je skříň. Nejde o žádný laciný 
šunt, ale o bytelnou dřevěnou krásku, 
která má svá tajemství. František se do 
ní zamiluje na první pohled. A protože 
ona oči nemá, jedny jí vyrobí. Brzy však 
pochopí, že jeho láska se nejraději dívá 
na utrpení a smrt. Tu jeho nevyjímaje.
Slovenská spisovatelka Katarína Soyka 

(o překlad se postarala Kristina Hai-

DOKuD náS SmRT nEROzDěLÍ
recenze
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dingerová), si naproti tomu v povídce 
Život věčný pohrává s tématem utrpení 
věčného života. Také 
ona nám ukazuje jinou 
než konvenční podobu 
lásky. Milostnou dvo-
jici zde tvoří umírají-
cí stařena a pohledný 
mladík. Ona už nemá 
ani sílu vstát z nemoc-
niční postele. Jen ho 
objímá promodralýma 
rukama, když ji odnáší 
v náručí domů. A on se 
chvěje vzrušením, když 
si představuje, jak spo-
lečně umírají.
Zkuste si předsta-

vit studenta tělocviku 
s naprostým odporem 
ke knihám. Právě ta-
kový je hlavní hrdina 
povídky V zajetí knih 
od Jiřího Šedého. Jed-
noho dne ho ale pro-
kleje stará vietnamská 
vědma a on nemá jinou 
možnost než začít číst. 
Jinak umře. A tak čte 
úplně všechno včetně 
20 let starého tele-
fonního seznamu. Po-
stupně podléhá kouzlu 
psaného textu, až se 
nakonec knihy stanou 
jedinou náplní jeho života. Myslíte si, 
že je to sranda? Ani omylem. Tenhle 
příběh končí dost pochmurnou smrtí.

James, hlavní hrdina povídky Mrtvo-
la od Ondřeje Kocába umírat nemu-

sí. Je po smrti hned od začátku. Děj 
tohoto lehce nekromantického díla 
nás zavádí na odlehlé panství staré-
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ho rodu, pod jehož základy se údajně 
skrývá pohanské obětiště. Místní se 
sem bojí chodit. A vy byste se možná 
měli bát taky, protože ti, kteří tu zů-
stanou příliš dlouho, odsud neodejdou 
živí.
Poslední cigareta od slovenského 

autora Ivana Kučery (přeložil Honza 
Vojtíšek) nás zavede do prostředí slo-
venských kriminalistů vyšetřujících 
brutální vraždy těhotných žen. Ivan 
Kučera zde vychází ze svých rozsáh-
lých znalostí kriminologie, díky nimž 
je jeho příběh uvěřitelný. Věděli jste, 
že i Slovensko má své sériové vrahy? 
A že spousta vražd zůstala dosud ne-
objasněná?
Jaké to je spáchat sebevraždu sko-

kem pod vlak, by rád zjistil Mirek, 
další z hlavních hrdinů této antologie 
v povídce Obsese slovenského autora 
Jakuba Kadery (přeložil Honza Vojtí-
šek). Jeho podivná posedlost ho dosta-
ne na psychiatrii. To mu ale nezabrání 
dovléct na koleje namol opilého bez-
domovce promrzlého na kost, kterého 
by rád viděl umírat. Něco vám tu ne-
hraje? Čekali byste snad od sebevraha 
trochu víc osobního nasazení? Mirek 
takové detaily neřeší.
Pronásledovatelka od Ivo Fencla je 

dost velký bizár i na mě. Démonka 
platí kafe své oběti, kterou předtím 
několik hodin pronásledovala na kole, 
v imaginární kavárně, kde pingly dě-
lají lovci démonů? Chápu to správně? 
Docela se mi z toho točí hlava.

Co se může stát, když cestou z prá-
ce v lese, kde není kvůli mlze vidět 
na krok, potkáte bývalého milence, 
vypráví povídka Něco mi dlužíš od 
Anny Šochové. Hlavní hrdinka po-
supně zjišťuje, že je snadnější se zbavit 
živého ex než mrtvého. Nepříjemných 
překvapení na ní ale čeká mnohem víc.
Slovenská autorka Lenona Štiblá-

riková nás v povídce Vládcové věží 
(přeložil Honza Vojtíšek) zavede do 
budoucnosti, která možná není tak 
vzdálená. Lidé tu patří mezi ohrožené 
živočišné druhy. Světu vládnou stroje, 
jacísi humanoidní kyborgové, jejichž 
hlavním posláním je chránit lidskou 
rasu před vyhynutím. Hrstka lidí žije 
zavřená ve věžích jako ve vězení, drží 
je oddělené od ostatních lidských by-
tostí. Prý kvůli jejich vlastnímu bez-
pečí.  
Trable nesmělého muže, který nemá 

štěstí v lásce líčí povídka Osudová 
láska od Tomáše Martona. Hlavní 
hrdina ale potká kartářku, a ta mu dá 
na vybranou. Může potkat ženu své-
ho života. Šťastný však nebude dlou-
ho a zemře mladý, nebo se může vrá-
tit ke svému nudnému životu. Mladík 
se rozhodne pro lásku. Vědět pravdu, 
rozhodne se určitě jinak.
Poslední povídka Dokud nezhasne 

poslední slunce od Jany Dvořáčko-
vé se odehrává v hlubokém pravěku. 
Mladá umělkyně kreslí po zdech jes-
kyně siluety divokých zvířat. Její mysl 
však ovládá někdo úplně jiný.
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Celkově je Dokud nás smrt neroz-
dělí velmi povedenou knihou. Většina 
povídek je napsaná skvěle. Od Jiřího 
Walkera Procházky nebo Anny Šocho-
vé, kteří jsou hlavními protagonisty 
antologie bychom špatně napsanou 
věc nejspíš nečekali. Velmi povedené 
jsou ale i příspěvky ostatních autorů, 
třeba Život věčný od Kataríny Soyky. 
Ta velmi barvitě popisuje chřadnutí 
umírajícího těla ženy, která se všemi 
prostředky snaží 
zamezit fyzickému 
rozkladu, protože 
se chce líbit mi-
lovanému muži. 
Autorka tu na ma-
lém prostoru velmi 
věrně ztvárnila po-
třebu zachovat si 
lidskou důstojnost 
až do konce a sou-
časně i bezmoc. Nikdo z nás nedokáže 
vzdorovat neúprosnému času a blížící 
se smrti.
Výborná je i povídka Vládcové věží 

od Lenony Štiblárikové s dokona-
le propracovaným fikčním světem. Je 
to přesně ten příběh, který dočtete 
a máte potřebu jít si koupit další kni-
hu autorky, abyste zjistili, co se stane 
dál. Děj je výborně rozvržený, zápletka 
dostatečně pochmurná, vyústění neče-
kané. Povídka je v zásadě ukončená, 
ale kniha by z ní mohla být už proto, 
že si autorka dala takovou práci s vy-
mýšlením postapokalyptického světa, 

v němž se odehrává. Velmi dobrá je 
i povídka V zajetí knih. Bát se u ní 
nejspíš nebudete, ale smát určitě ano, 
protože Jiří Šedý píše fakt vtipně. Mi-
moto se mu povedlo perfektně vyjád-
řit proměnu osobnosti hlavního hrdi-
ny prostřednictvím vybraných ukázek 
z knih. Podle mě jde o mimořádně 
talentovaného autora.
Všechny povídky v knize jsou doplně-

ny černobílými ilustracemi, což jí při-
dává na hodnotě. 
Jediný podstatnější 
nedostatek antolo-
gie vidím v tom, že 
styl psaní jednotli-
vých autorů je dost 
odlišný. Výhoda 
této rozmanitosti 
je, že si sice každý 
najde alespoň jed-
nu povídku, která 

mu sedne. Na druhou stranu se ale na-
bízí otázka, jestli by nebylo komerčně 
výhodnější vsadit na jedno profláknu-
té jméno a zbytek knihy zaplnit po-
vídkami autorů, kteří píšou podobně 
a mají stejnou cílovou skupinu čtená-
řů. Kristina Haidingerová a Vratislav 
Trefil při výběru povídek zjevně zvolili 
jinou strategii. Sympatické je na ní to, 
že se rozhodli dát šanci různým talen-
tům československé horrorové scény 
a pomohli tak na svět knize, která by 
neměla chybět v knihovničce žádného 
fanouška horroru.

• Lenny Ka
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Jeden by řekl, že rok 1975 přál drama-
tům, jelikož stříbrná plátna kin atakovaly 
třeba výborný Jaws nebo slavný psycho-
logický snímek o přelétávání nad kukač-
čím hnízdem. A snad právě tyto slavné 
filmy trochu přehlušily jinak málo známý 
snímek Bug.

Režie: Jeannot Szwarc
Scénář: William Castle, Thomas Page
Délka: 99 min
Původ: USA
Rok: 1975
Hrají: Bradford Dillman, Joanna Miles, 
Richard Gilliland, Jamie Smith-Jackson, 
Alan Fudge, Jesse Vint, Patty McCor-
mack

Z dnešního pohledu samozřejmě vyzní-
vá Bug poněkud divně, zejména co do 
provedení, ale pokud se dokáže součas-
ný divák oblažit patinou filmů tehdejší 
doby, nakonec si příběh docela užije. Jistě 
se bude muset také lehce oprostit od pa-
tetických výkonů celého hereckého an-
sámblu, který nečítá zrovna známé tváře. 
Nenajde tam jediného tahouna, což ven-
koncem nevadí, táhnou zde především 

a hlavně brouci a utrpení, které přináší.
Celou událost s brouky (a jinými hrdob-

ci) odstartuje rozsáhlé zemětřesení na 
odlehlém americkém středozápadě. Zká-
zu sledujeme prostřednictvím demolice 
místního kostelíku, který zřejmě první 
poutníci postavili z nekvalitních vajíček. 

bug
recenze
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Chatrná stavba prostě nevydrží, hroutí se 
k zemi a v puklinách po skončení řádě-
ní tektonických desek se na povrch dere 
hmyzí sajrajt. Jenomže se jedná o zvlášt-
ní, až poněkud extrémně obskurní brou-
ky, kterým to co chvíli za-
jiskří u zadečku a oni tak 
hravě zapálí cokoliv, třeba 
automobil, v panice pone-
chaný podél prašné cesty. 
Jejich motiv je prostý, živí 
se popelem. Lidé umírají 
v množství větším než ma-
lém, a mnohdy i v důsledku 
své vlastní… snad asi zpo-
malenosti, přičemž neopo-
mínají zemřít správně teatrálně, jako by 
se snad jednalo o filmový trend té doby 
– prostě ječet jak cyp a urputně svírat vo-
lant, dokud zánovní auťák 
neshoří celý. Z toho by zva-
dl i Karafiát.
Nicméně, příběh se zro-

dil v hlavě méně známé-
ho amerického spisovatele 
Thomase Pagea, který i spo-
lupracoval na scénáři. Díky 
českému snímku Trhák 
(1980) víme, že je jedině 
dobře, když se autor před-
lohy spolupodílí na výrobě filmu. Snad 
i proto neušel Bug hledáčku kritiků, kteří 
jej štandopede nominovali na cenu Sa-
turn jako Nejlepší horror. Tu však snímek 
v sošku neproměnil, cenu si odnesl pouze 
jistý Phil Cory za nejlepší speciální efek-
ty a to Stříbrnou medaili katalánského 
filmového festivalu v Sitges.

Celé to téma o zápalných broučcích 
z podzemí… Znalý divák, pakliže Bug 
z pětasedmdesátého nikdy neviděl 
a nyní si doplní vzdělání, pochopí zřej-
mě, odkud se pak jistojistě vzala inspi-

race pro celkem zdařilý snímek Tremors 
(Chvění, 1990), případně další pokra-
čovaní z městečka Perfection, kde se to 

brouky s jiskřícími prdelkami jen hem-
žilo. Tremors z toho při srovnání vychází 
asi lépe, nicméně i Bug má co nabíd-
nout. Zarytý fanda horrorů nebude jistě 
o nic ochuzen a na své si přijde i filmový 
nostalgik.

• Michal Březina
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Právě vstoupil do nemocničního po-
koje.

„Dobrý den,“ zahlaholil.
Zatímco postava na lůžku u dveří zů-

stala zcela netečná, muž na posteli vedle 
okna se vzepřel na loktech a zvědavě po-
hlédl na příchozího.
„Dobrej,“ zachraptěl a opět se položil.
„Přišel jsem si vás vyslechnout.“ Zara-

chotila kovová židle, kterou umístil ve-
dle postele.
Libor si pomyslel, že na psychologa je 

snad až příliš rázný. Na chvilku se v něm 
všecko stáhlo a on zapochyboval, zda 
bude mít smysl zrovna tomuhle člově-
ku něco vypravovat. Je to hromotluk, 
takové mohutné hovado. Připomíná spíš 
policajta nebo vojáka po návratu z mise 
na Blízkém Východě. Ale nepotřebuje 
on právě někoho takového? Vlastně ano. 
Nejde mu přeci o to, aby dostal rozhře-
šení, jen to prostě musí ven. Všechna ta 
hrůza, která mu okupuje mozek od oka-
mžiku, kdy se v tomhle pokoji probral. 
Mohlo by se mu ulevit. Sdílená hrůza je 
jen částečná hrůza. A takovýhle chlap 
to musí ustát. Znovu pohlédl na jeho 
muskulaturu vylézající z krátkých ruká-

vů. Jo, ten to přežije. A jestli ho pak ne-
chá zatknout? To mu v tenhle okamžik 
bylo absolutně jedno.
Zklidnil se, jen pohodil hlavou ke dru-

hé posteli. „Nebudeme ho rušit?“ To 
znamenalo i: „Nebude on rušit nás?“
Psycholog zafuněl: „Pan Měch? Ale 

kdepak, na rozdíl od vás neměl štěstí. Je 
v kómatu. Taky po klíštěti.“
Klíště. To slovo jako by se Liborovi za-

seklo do rozkroku. Stejně jako před ně-
kolika týdny jeho nositel.
Vyloudil slabé povzdechnutí.
„Promiňte, ještě jsem se vám nepředsta-

vil. Doktor Pulec.“
Vysunul směrem k němu zpod deky 

ruku. Až ho šokovalo, jak ji má vy-
hublou.
„Lepař, Libor Lepař.“
„Ano, vím.“ Psycholog zamával deska-

mi, které držel v levici. Pravičkou mu 
protřásl napůl bezvládnou paži.
„Taky vím, že máte určité problémy. Ty 

těžké sny, úzkosti, bušení v hlavě. A fó-
bie. Ale mohu vás už předem ujistit, že 
to je po prodělaném klíšťovém zánětu 
mozkových blan docela normální. Mělo 
by to ustupovat. Chce to klid. Přidáme 

Klíšťata
Petr Boček
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i nějaké ty zklidňující léky. Naše bitva 
vítězně skončí. To nejhorší už máte za 
sebou.“
Libor zrovna tomuhle moc nevěřil. Vět-

šinu nemoci strávil spánkem. Horečna-
tým, neklidným. Ale nejhrůznější noční 
můry na něj začaly doléhat, až když úpl-
ně procitl. A stupňovalo se to. A začalo 
to dávat smysl. Děsivý smysl.
„Já bych…“ pronesl tiše, „já bych…“
„Jasně, povídejte. Od toho jsem tady. 

Budu do toho zasahovat jen v nejnut-
nější míře. Budou-li dotazy a tak. Zapí-
šu si to.“ Pohlédl do karty a povzbudivě 
pokýval hlavou.
„Bydlel jsem teď u tety ve Vraticích. 

Jinak jsem z Prahy, eště pořád studuju 
vejšku.“
„Ano, to víme.“ Hromotluk poklepal na 

desky s jeho spisem.
„No, chtěl jsem si jen přivydělat, u Vra-

tic je ten velkej sklad internetovýho ob-
chodu. Chupakabra.cz. Jak má všude 
spoustu reklam s tím vošklivým psem. 
Teda… chupakabrou. Nebylo to ale 
žádný terno, to teda ne. Spousta práce. 
Votravný lidi. Běda, když jste přišli poz-
dě. No, prostě: mohly to bejt posraný 
prázdniny, nebejt Ilony.“ Vrhl významný 
pohled na posluchače.
Tím ho vyplašil ze strnulosti sfingy 

a on začal cosi horlivě zapisovat.
„Ilony Vanišový.“
„Aha.“ Psal dál.
„Znáte Ilonu Vanišovou?“
Doktor Pulec se zarazil: „Vanišová, Va-

nišová… Něco mně to… No jo vlastně. 
Smutný případ.“

„Takže fakt umřela?“ ujišťoval se.
„Ano, bohužel. Ale jak jste se to dozvě-

děl? Byl jste přeci zrovna v bezvědomí, 
když…“
„Sestřičky si to tady říkaly mezi sebou. 

Neznaly jméno, ale já jsem si byl jistý, 
že to je ona. Ale já to tušil už předtím. 
Vlastně jsem to věděl, jenže jsem nejdřív 
nebyl schopnej rozlišit, co je pravda a co 
jen jeden z těch mejch divokejch snů.“
„Letos je těch potvor moc. Zvlášť na 

některých místech. Lidi by se měli očko-
vat. Tolik úmrtí na encefalitidu jsme tu 
už dlouho neměli.“
„Kterejch místech?“
„Co?“
„Na kterejch místech je jich moc? Těch 

nakaženejch.“
„No tady za Kostelcem směrem na 

Vysočinu, u Kamenné Lhoty. U Vratic 
u rybníka a pak v těch lesích za Vratice-
ma k Hůrce.“
„My jsme se scházeli s Ilonou na samo-

tě Souchov.“
„Tak to je zrovna někde tam.“
„No nic. Ilona dělala v kantýně u toho 

našeho skladu. Tam jsme se poznali. 
Fakt pěkná baba. Starší. Jen vdaná. Blbě, 
samozřejmě. Ten její tam dělá někde 
v družstvu či co. Traktorista, kombajnér 
nebo něco takovýho. Křupan. Primitiv. 
Na prdeli měl prej vytetovanýho kačera 
Donalda, říkala Ilona. Nechával si říkat 
Džony, přitom to byl Josef. Jak říkám, 
byl úplně mimo. Jen práce a hospoda. 
Jinak nic. Chápete? Přitom Ilona má 
tak skvělou postavu, velký prsa, pěknej 
zadek. Vlastně měla. Ten vztah k ní, to 
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bylo jen takový dobrodružství. Nic zá-
vaznýho z toho nekoukalo. Ani pro ni, 
ani pro mě. Bylo to povyražení, adrena-
lin.“
„Adrenalin?“
„No, Ilona to prostě uměla.“
„A manžel?“
„Toho nejspíš nic takovýho nenapadlo. 

Že by mu mohla bejt nevěrná. Považoval 
se za supermana, když řídil ten svůj Ze-
tor. Kdyby to snad zjistil, byl by mě asi 
schopnej pocuchat fasádu. A jí taky. Ale 
nic netušil. Přesto jsme se jistili. Schá-
zeli jsme se, když byl v hospodě. A tam 
byl skoro pořád, když měl po šichtě. 
Odtamtud vypadl vždycky až po zaví-
račce, po půlnoci, někdy i dýl. Tuším, že 
jednou dorazil dřív než ona. Nejdřív si 
ani nevšim, že manželka chybí. Až když 
mu neměl kdo podat z lednice pivo. Ona 
se pak vymluvila, že musela v kantýně 
dělat inventuru kvůli kontrole. Zbaštil 
jí to. Navíc jsme si užívali v Souchově. 
Tam je klid. Skoro nikdo tam nepáchne. 
Ani Džony by tam nikdy nešel, děsilo 
ho to tam.“
„Hmmm, to ano, Souchov je opravdu 

děsivé místo. Tam přeci někdy před de-
seti-patnácti lety bydlel ten šílený vrah, 
ten Pazdera.“
„Jo, to byl dokonce Džonyho strejc. Prej 

sbíral bylinky, tahal toho metráky do 
výkupu, jinak invalidní důchodce. Pova-
žovali ho za neškodnýho podivína, než 
se začali ztrácet lidi. Ilona říkala, že nej-
dřív zmizela nějaká dojička z tamního 
družstva. Byla to taková… no, poběhli-
ce, všichni si mysleli, že prostě s někým 

utekla. Pak se ztratila brigádnice, co tady 
v létě sázela stromky. Potom nějaká tu-
ristka. A pak další a další lidi, tak kolem 
dvaceti. Vždycky beze stopy. Pazderu 
dlouho nikdo nepodezříval. Když zmi-
zeli ti dva Němci, vlastně restituenti, 
co jim v Kostelci vrátili trosky tý jejich 
kdysi slavný fabriky na prezervativy, ti 
Neugebaurovi, tak si někdo vzpomněl, 
že si udělali výlet k Souchovu. Ve dvoře 
usedlosti našli rtěnku tý báby. Tak celej 
objekt prohlídli. A zjistili strašný věci. 
Ve skříni měl Pazdera věci těch zmize-
lejch: šperky, oblečení, snad i vytrhaný 
zlatý zuby. Jedno tělo, toho Neugebau-
ra, leželo u prasat, rozcupovaný a zo-
hyzděný. A jeho paničku našli nahou 
v přístěnku. Nohy měla roztažený, ruce 
svázaný, hlavu prostrčenou dírou k těm 
prasatům, krk obloženej molitanem jako 
izolací. Zatímco jí ty potvory vykusovaly 
mozek, starej Pazdera si s ní užíval. Asi 
ho to rajcovalo, když při tom umírala.“
„No, bylo to hrozné. Nakonec, pokud 

vím, všechno přiznal.“ Pulec se znovu 
začal probírat papíry, i když informace 
o sériovém vrahovi určitě neobsahovaly.
„Prej tvrdil, že ho k tomu nabádaly ně-

jaký temný hlasy. Že ho infikovalo klíště, 
ale že to nebylo klíště, ale Antikrist. Že 
musí ty lidi zabít a pohnojit jejich těly 
svou bylinnou zahradu. Že ty kytky pak 
budou mít větší moc. A opravdu našli 
ty od prasat ožraný mrtvoly zahrabaný 
v záhoně. Ne všechny, dalšíma asi hnojil 
různě po lese. Nebo je ty svině zblajzly 
celý, co já vím.“
Psycholog se rozkašlal, asi se mu při té 
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představě poněkud zvedl žaludek. Když 
se po chvilce zklidnil, vyrukoval s otáz-
kou: „A vám to nevadilo? Scházet se na 
takovým místě?“
Lepař zavrtěl hlavou: „Kdepak. Měli 

jsme, jak už jsem řek, praktický důvody. 
Džony kdysi dávno u strýce s rodičema 
byl, už v době, kdy ten šílenec musel 
vraždit. Iloně prej říkal, že tam měl div-
nej pocit, jako by cejtil všudypřítomnou 
smrt. Ale podle mě si to vymyslel až po-
tom, co se to provalilo, aby byl zajíma-
vější. V hospodě mu to asi žrali. Ale bál 
se, to jo. A my si to užívali.“
„Co ona?“
„Ilona byla nadržená, tý šlo jen o jedno. 

Nábytek na samotě už lidi rozkradli, ale 
podlaha byla solidní, ani vlhko tam ne-
bylo. Souchov se to tam nejmenovalo jen 
tak pro ni za nic. Domluvili jsme si tam 
i schůzku toho dvacátého července.“
„Ale to je přeci…“ vpadl mu do toho 

doktor Pulec, „jak vám to dala vědět?“
„Volala mi na mobil. Někdy kolem po-

ledne.“
„Ale v práci už nebyla.“
„Ne, kantýnu ani neotevřeli. Asi si vzala 

volno. Nevím, večer jsem se jí na to pak 
neptal.“
Nastala pauza.
Libor Lepař se zarazil. Pohlédl do okna, 

za nímž se převalovaly těžké mraky. Vy-
padalo to na déšť. Vzdychl.
Tak teď se teprve dostává k jádru věci, 

pomyslel si psycholog. V duchu se 
uchichtl. Už si na celou záležitost vy-
tvořil jakýs takýs názor. Další mladíkův 
výklad mu ho zcela jistě potvrdí.

„Večer,“ začal student pomalu, jako by 
s obavami, „asi v šest hodin jsem odešel 
z domku. To už měl být Džony v hospo-
dě. Sraz jsme měli v sedm na rozcestí pod 
Hůrkou. Přišel jsem tam dřív, pokuřoval, 
občas si loknul vodky a čekal. Už několik 
dní mi bylo tak všelijak. Bolela mě hlava, 
měl jsem pocit, jako by na mě něco lez-
lo. Doufal jsem, že to vyženou cigarety, 
chlast a sex. Tenkrát mi nedošlo, že by 
to mohlo mít něco společnýho s klíště-
tem. Asi deset dní před tím jsem si našel 
klíště víte kde. Na pytlíku. Svědilo to jak 
blázen, měl jsem ho červenej, jako by byl 
hodinu ve svěráku, ale nijak zvlášť to ne-
bolelo. Takže jsem na to zapomněl. No, 
teď zpátky k tomu dvacátýmu. Stál jsem 
tam na tom rozcestí jak vůl. Padla sed-
má a Ilona nikde. Před půl osmou jsem 
jí psal esemesku. Odpověď dorazila až po 
chvíli. Že se zdržela, že přijde až po osmý. 
Sraz přímo v Souchově. Vyhulil jsem půl 
krabičky, vypil půl lahve špiritusu a pak se 
vydal k usedlosti. Bylo ještě světlo. Kolem 
ani živáčka. Vlezl jsem dovnitř. Měli jsme 
tam v jedný místnosti na podlaze připra-
venou pěknou matraci. Přitáhl jsem ji od 
tety z půdy, potom, co jsme to původně 
zkoušeli na holý podlaze. Měl jsem pak 
odřený kolena a dokonce jsem si zarazil 
i třísku. Do zadku. Nebyla moc příjemná 
představa, že si ji příště zabodnem někam 
jinam, do mnohem citlivějších partií. Pro-
to to Záhořovo lože. Takže ten večer jsem 
čekal dál. Tak ke čtvrt na devět přišla ještě 
jedna zpráva, že už je na cestě. Říkal jsem 
si, že to asi na mě zkouší. Že mě někde 
z dálky pobaveně pozoruje, jak jsem čím 
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dál víc nabuzenej. To by byla celá Ilona! 
No, pomalu se snášela tma. Venku to ješ-
tě šlo, i když samotu postupně pohlcoval 
hustej les. Uvnitř už bylo dost temno. 
Zašlý stěny, pavučiny, to víte, léta to tam 
chátralo. Pak najednou zavrzala podlaha 
a ona konečně přišla. Úplně nahá, potvo-
ra. Svlíkla se už někde venku, ani jsem se 
nezeptal kde. Viděl jsem jen to její roz-
vlněný poprsí a tmavej klín. Za chvíli 
jsme se už propletený váleli po matraci. 
V pauzách jsme si zavdávali z lahve, než 
definitivně vyschla. Teda ta flaška. Ilona 
byla naopak čím dál vlhčí, až to mlaska-
lo. Zepředu, zezadu, z boku, kamásútra 
hadr. Bylo to skvělý jako vždycky, snad 
ještě víc. Kdy jsme skončili, fakt nevím. 
Najednou byla tma, chlast asi zafungoval. 
To se mi tam stalo poprvé, že bych takhle 
zkolaboval. Probrala mě až zima. Klepal 
jsem se nahej na prázdný matraci, Ilona 
byla v tahu. ‚Hej!‘ vykřikl jsem. Divně se 
to vodráželo od stěn, takže jsem potom 
radši zmlknul. Podle mobilu bylo půl 
jedný. Říkal jsem si, že možná už musela 
běžet, možná, že se taky šla voblíct. Nebo 
vyčůrat. Pak něco zarachotilo za vymláce-
ným oknem. Rozsvítil jsem mobil, koukl 
se přes zbytky skla a zahlíd jen ňákej stín 
nebo co. Asi ona, pomyslel jsem si. Tehdy 
mě poprvé zaplavila taková podivná vlna 
strachu a pocit, že ten večer bylo něco ji-
nak. Špatně. Jen jsem zatím netušil přesně 
co. Rychle jsem na sebe natáhl oblečení 
a vydal se ji hledat. Prošel jsem další dvě 
místnosti, svítil jsem si dál mobilem, ale 
nikde nikdo. Říkal jsem si, že asi půjdu 
domů. Třeba její manžel vypadl z hospo-

dy dřív a už ji sháněl. Když jsem se ocitl 
v předsíni, zaslechl jsem takový podivný 
zavrnění. Jako když se mrouskaj kočky, 
ale mnohem tišší. A pak zas. Vlezl jsem 
do komory směrem k troskám hospo-
dářský části. A tam jsem ji našel. Ležela, 
pořád ještě nahá na podlaze. Tělo sebou 
tak podivně mlelo. ‚Ilono!‘ zavolal jsem. 
Odpovědí mi byl zase ten zvuk. Hod-
ně tlumenej. A zdálo se, že i bolestnej. 
‚Ilono,‘ vopakoval jsem ještě několikrát. 
Pak mi teprve došlo, že tělu chybí hlava. 
Teda, že leží u stěny a hlavu má prostr-
čenou otvorem někam vedle. Přesně jako 
ta Neugebaurová tehdy. Paradoxně mě 
to uklidnilo. Ilona mi tuhle historku vy-
právěla a teď si ze mě nejspíš vystřelila. 
Byla taky přiopilá a zřejmě v euforii po 
skvělým sexu. ‚No, dobrý,‘ řekl jsem, ‚to 
se ti povedlo.‘ A špičkou boty jsem do 
ní šťouchl. Nijak nereagovala. Pořád se 
tam rozvalovala stejně. Napadlo mě, že 
třeba chce repete, ale mě už nějak přešla 
chuť. Bylo to snad až moc zvrhlý. I na mě. 
‚Haló,‘ pošimral jsem ji na podbřišku. Zas 
nic. Asi blbě slyší za tou zdí. Musel jsem 
na dvůr. Byla tam tma jak v prdeli. Za-
kopával jsem o kdeco: cihly, starý lavóry, 
kusy pletiva, trámy. Hledal jsem ten bej-
valej prasečák. Už jsem měl strach, že se 
mi vybije mobil, když jsem uviděl, jak se 
tam něco hejbe v kopřivách. A zase to tak 
zakvílelo. Jo, byla to vona. Zahlíd jsem její 
blond vlasy. Ten chlívek nejspíš zbořili při 
policejním zátahu, když tam hledali ty 
mrtvoly, takže ona teď měla hlavu vraže-
nou mezi vzrostlým plevelem. Už mě to 
nasralo. Vrátil jsem se dovnitř a chytil ji 
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za nohy. ‚Končíme, dámo!‘ řekl jsem, aby 
bylo jasno. Vlastně spíš: ‚Končíme, krávo!‘ 
Už mě fakt štvala, měj jsem toho tak ako-
rát dost. ‚Zejtra je taky den.‘  A opatrně 
jsem ji táhl dovnitř. Měl jsem strach, aby 
se jí hlava někde nešprajcla. Za chvilku 
byla v místnosti celá.“
Libor Lepař nahlas polkl. „Támhle mám, 

doktore, mikroténovej sáček. Podejte mi 
ho, prosím.“
Pulec chvilku pátral zrakem po nemoc-

ničním stolku, než se mu podařilo onen 
předmět nalézt. Když ho předal, pacient 
si ho nastavil před ústa. Při tom vrhal 
vyděšené pohledy. Pak se zhluboka na-
dechl: „Tak jo. Myslel jsem si… Nejdřív 
jsem si myslel, že má na obličeji černou 
masku, aby mě postrašila. Ale pak… Tělo 
sebou škubalo, rukama si taky vjela na 
tvář. Nehty se zabořily a prsty se zabar-
vily krví. Rychle jsem si to přisvítil. Její 
obličej jako by pokrývaly černý lesklý 
šupinky, jedna vedle druhý, jako nějaká 
hodně tmavá čočka. Na několika místech 
jsem uviděl drobný nožičky, jak se mrskaj. 
Ta maska byla živá. Ta ženská měla obli-
čej doslova potaženej tapetou z těch od-
pornejch parazitů. Najednou mě zaplavil 
děs. Jo, spontánně jsem jí chtěl ten hnus 
strhávat z obličeje, ale bylo to tak příšer-
ný… Že jsem se po… po… poblil.“
Sáček přitiskl k ústům a ten se začal pl-

nit. Pokoj zamořil nakyslý puch zvratků.
„Promiňte,“ pravil pokašlávaje. Sáček dr-

žel v ruce a doktoru Pulcovi se také začal 
zvedat žaludek. Už podruhé během je-
jich rozhovoru. Ale udržel dekórum, nic 
z něho nevyběhlo.

„Prostě jsem to nezvlád,“ pokračoval 
Lepař. „Navíc, ona se najednou zvedla 
a stála tam proti mně jak nějakej pří-
šernej démon. Začal jsem řvát a zdrhal 
pryč. Měl jsem pocit, že za mnou běží, 
že slyším její dech, to podivný vrnění. 
Zdálo se mi, že po mně sahá, zaplavo-
vala mě hrůza, že mě k sobě přitiskne, 
otevře chřtán, vytáhne jazyk potaženej 
klíšťatama a olízne mi tvář, že celý tisíce 
těch potvor mi nalezou do uší a nosu, že 
mě zaživa sežerou jako ji. Tak, jak jsem 
předtím po ní toužil, tak jsem se jí teď 
děsil. Vylít jsem ze Souchova a hnal 
se lesem. Zakopával, škobrtal, rozdíral 
si nohy vo šlahouny. Ze začátku jsem 
si svítil mobilem, ten mi ale po nějaký 
chvíli úplně odešel. Zastavil jsem se až 
na kraji vesnice. Teprve tehdy mi došlo, 
že jsem ji tam nechal polomrtvou, napůl 
sežranou těma potvorama. To už nebylo 
čím zavolat. Přísahal jsem si, že až dora-
zím k tetě, vzbudím ji a hned vyburcuju 
záchranku. Snad nebude pozdě. Na-
jednou jsem si taky uvědomil, jak je mi 
blbě, jak mě hrozně bolí hlava, nejspíš 
mám i horečku. Zvracel jsem ještě asi 
třikrát, domotal jsem se k baráku a pak 
už nevím.“
Psycholog se podrbal na nose: „Jo, tam 

vás taky našli v bezvědomí. V předsíni, 
vchodové dveře byly otevřené.“ Pak na-
hlédl do desek. „Paní Růžena Brožková 
zavolala záchrannou službu.“
„Jo, teta.“
„Původně si myslela, že jste jen opilý, 

pak zjistila, že máte vysokou horečku. 
Když dorazila sanitka, naměřili vám 40 



howard

140

a půl stupně. Ale opilý jste byl taky. A to 
dost. Dvě a půl promile.“
„Co Ilona? Kdy ji našli?“
„To je právě to. Slečna, teda vlastně paní 

Vanišová totiž…“
Lepař jako by vůbec neposlouchal, co 

mu chce říct. Přitom šlo o tu nejpodstat-
nější část sdělení. Pro něj nejpodstatněj-
ší. Dokonce ho ani nenechal domluvit: 
„Hele, doktore, vím, že je to trestný, 
neposkytnout pomoc. Ale říkám vám: 
bylo mi blbě, upad jsem do bezvědomí 
a probral jsem se až po několika dnech 
tady. Nejdřív jsem byl úplně mimo. Ne-
tušil jsem, co se stalo. Pak se mi to začalo 
vracet. Všechno. S tím přišly i ty noční 
můry. Tráva, ze který se rojej tisíce klíš-
ťat a lezou mi do krku, do uší do nosu. 
Odírám je ze tváře, rozmačkávám, ale to 
nestačí. Ruce mám rudý od krve z jejich 
puklých těl, ječím hrůzou. Je jich příliš. 
Proto ten křik ze spaní. Někdy… vidím 
ji. Jak se s ní miluju. Jsme v nejlepším, 
ona najednou zvedne tvář a já zaregist-
ruju, že už ji žerou. Má ji plnou šupinek 
jejich hladovejch těl. Jako by ji měla po-
šitou černejma flitrama. Snaží se otevřít 
víčka obtěžkaný parazitama, ale nejde 
to. Je mi na blití. Pak ale najednou se mi 
to začíná líbit, ten kontrast mezi hnus-
nou tváří a sexy tělem, jako když ženská 
odhalí jen některý partie a jiný tajemně 
skrývá. Najednou mi to přijde hroz-
ně vzrušující, že to tělo při tom umírá. 
Strkám ji špičkou boty k tý díře ve zdi, 
abych ten obludnej ksicht neviděl. Ne-
brání se, jen tak divně vrní. Pak pokraču-
ju v aktu. Stupňuje se to. Když mám vy-

vrcholení, tak z tý díry se vyhrnou tisíce 
klíšťat a začínaj po mně lízt, snažím se 
odtrhnout, ale její rozkrok mě drží jako 
past. A já vím, že to je trest za tu mou 
zvrhlost, trest za její smrt…“
Libor Lepař se při téhle pasáži málem 

rozbrečel. Máchal rukama, hlas mu pře-
skakoval. „Teď už snad chápete, proč 
jsem žádal, aby odsud zmizely ty květi-
náče a aby mi sem nikdo nenosil kytky. 
Mám z nich hrůzu. Vyvolávaj představu 
těch klíšťat, připadá mi, že jsou jima ob-
sypaný. Nemoh jsem spát. A když jsem 
snad i usnul, ty noční můry byly o dost 
intenzivnější.“
Pak prudce vydechl a klidným hlasem se 

zeptal: „Co obličej? Jak jste jí ty potvory 
odstranili? Nesežraly jí úplně tvář?“
Doktor Pulec se ušklíbl: „Já nejsem lé-

kař, já u toho nebyl. Ale pohovořil jsem 
s pozůstalými, tedy s matkou zesnulé 
a s jejím manželem. A podle přísluš-
né zprávy, alespoň pokud vím, nemě-
la na těle ani jedno klíště. Tvář nebyla 
nijak zohyzděná. Nikde žádná jizva. Jo, 
vlastně u kotníků, prý od maliní, toho je 
u Souchova víc než dost. Asi z těch va-
šich dostaveníček.“
Lepař odložil sáček plný zvratků na tá-

cek se zbytky snídaně. Pak vytáhl kapes-
ník, hlasitě se vysmrkal a otřel si oči: „Vy 
tomu věříte? To přeci není možný. Vždyť 
jsem vám říkal…“
„Kdybyste mě radši poslouchal,“ psy-

cholog vstal a s deskami v rukou začal 
korzovat po pokoji, jako by měl před-
nášku na univerzitě. „Možná jsou to 
všechno následky vašich výčitek. Možná 
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ještě důsledky klíšťové encefalitidy, ale 
to přejde. Teď vás můžu zbavit obojího. 
Tak zaprvé: V době, kdy jste byl nale-
zen v bezvědomí, byla už Ilona Vanišová 
mrtvá. Hospitalizována byla o tři dny 
dříve s podezřením na klíšťový zánět 
mozku. Dostala se k nám pozdě, man-
žel asi včas nevyhodnotil možné riziko, 
ostatně první příznaky připomínají běž-
nou chřipku, však víte. U ní nastaly ješ-
tě další komplikace, podrobně vypsané 
ve zprávě. Tu vám číst nebudu, nejsem 

k tomu oprávněn z hlediska ochrany 
osobních údajů, a navíc já ani vy nejsme 
lékaři, takže bychom tomu stejně hou-
by rozuměli. Prostě nejste vinen ničím. 
Kde jste v inkriminovaný den byl, bůh 
suď. Možná že opravdu v Souchově. Ale 
sám. Možná, že by se našel u rozcestí 
popel z vašich cigaret, možná tam někde 
leží i ta prázdná lahev, ale nikdo nic ne-
vyšetřoval. Nebylo co. Podle mě jste tam 
šel, sužovala vás horečka a bolest hlavy, 
symptomy encefalitidy. Toužil jste po té 
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ženě, chtěl se s ní setkat. Pokuřoval jste, 
popíjel, ona nebrala mobil. Třeba jste si 
ještě před jejím onemocněním domluvi-
li termín, co já vím. Pořád nepřicházela, 
bylo vám hůř a hůř, tak jste šel domů. Pak 
došlo ke kolapsu. Když jste se probral, 
spojily se vám vzpomínky z předchozích 
dostaveníček s vašimi horečnými vidina-
mi. Toť vše. Nic se nestalo. Nic.“
Libor Lepař na něj vytřeštěně zíral. 

To přeci nemůže být pravda. Vždyť on 
tam byl. Viděl to na vlastní oči. Ale jaký 
o tom má důkaz? Vzpomínku? Vzpo-
mínku zachovanou poškozeným moz-
kem, který prodělal encefalitický bra-
instorming? Kolikrát se mu už stalo, že 
se probral a měl pocit, že provedl něco 
děsivého. A pak si vybavil, že to byl jen 
sen. Hloupý sen. Začal věřit, že je nevin-
ný. Úplně cítil, jak se z něj odvaluje těžký 
kámen. Dokonce se i pousmál.
Doktor Pulec zamnul ruce: „No a teď 

zadruhé: za chvilku vám sestra píchne 
první ze série injekcí. Konzultoval jsem 
to s ošetřujícím lékařem a psychiatrem. 
Uleví se vám rychleji. Zbaví vás to úz-
kostí a děsivých snů. Bude to v pořádku, 
uvidíte.“ 
To se už otevřely dveře a dovnitř vpo-

chodovala sestřička s injekční stříkač-
kou. Hezká, ohodnotil ji v duchu Lepař. 
Pohled mu vyjel po jejích pěkně tvarova-
ných nohách od ponožek až do míst, kde 
se ztrácely pod sukní. „Jestlipak se holí?“
Poslušně zapumpoval rukou a na před-

loktí mu naběhla žíla. Sestra se nahnula 
a on mohl obhlédnout české středohoří 
v jejím dekoltu. Vpich snad ani nezare-

gistroval. Ještě si všiml, jak po zákroku 
mladá žena s profesionální grácií odnáší 
vyvrhnutý obsah jeho žaludku.
Během pár okamžiků mu tělo zaplavila 

vlna klidu a smíření. Sem tam proletěl 
drobný černý mráček s nápisy: „Ilona“, 
„klíšťata“ nebo „Souchov“, pak se nad 
ním rozklenula modrá obloha příjem-
ných snů.
Netušil, jak dlouho spal. Vzbudil se od-

počatý a silný. Otevřel oči a pohlédl na 
bílý strop. Chvíli tříbil myšlenky, než si 
uvědomil, kde je a jak se sem vlastně do-
stal. Na okenní tabulku bubnoval déšť. 
Chvíli sledoval taneční kreace kapek, 
pak se přinutil otočit hlavu na druhou 
stranu. Zrak mu klouzal po vybavení: 
vestavěné skříně, umyvadlo, odpadkový 
koš… Pak následovala lesklá bílá plocha 
dveří, druhé lůžko, noční stolek a… Něco 
se změnilo. Vedle postele spolupacienta 
stála váza s květinami. Zatímco spal, měl 
zřejmě návštěvu, která přes veškeré jeho 
prosby směřující k personálu pronesla 
dovnitř tuhle přírodninu. Musí to pryč. 
Je mu už lépe, pravda, ale nechce, aby se 
jeho úzkosti vrátily. Opatrně se nadzvedl 
a zmáčkl tlačítko zvonku. Nic. Alarm byl 
němý. Mrtvý.
Posadil se, kupodivu to šlo, hlava zůstá-

vala v klidu. Žádné hučení, žádná zběsilá 
rotace. Nohy spustil dolů a pohlédl na 
podlahu. Pantofle nikde. Moč doposud 
vypouštěl do bažanta, exkrementy do 
mísy, obuv tedy nebyla třeba.
Posléze se pokusil postavit. Povedlo se 

to na první pokus. Končetiny ještě po-
strádaly předchozí jistotu, nicméně ho 
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unesly. Udělal jeden krok, druhý, třetí.
Pak pohlédl na příčinu svých obav: vázu 

s květinami. Přišlo mu, že květ i listy 
jsou posety tmavými tečkami. Posunul 
se ještě o kousek blíž. Ano, nebylo po-
chyb. Žádné šálení smyslů. Rostlina byla 
pokrytá nějakými odpornými živočichy. 
Přesně jak čekal. Ty příšerné živé věci se 
pomalu ale jistě sunuly po stonku dolů 
na hladký povrch vázy, níž a ještě níž. 
Noční stolek se začal černat pod jejich 
příkrovem. Určitě to byla klíšťata. Věděl 
to, cítil. Za chvilku přetečou okraj stol-
ku a začnou padat na podlahu, potom 
se jako živá kaluž rozlijí po místnosti až 
k němu, napadnou ho, pokryjí tělo, vy-
tvoří smrtící krunýř, vražedný skafandr, 
rozežerou ho a nakazí. Pak se bude za 
živa rozkládat, znovu ho zaplaví děsivé 
sny, hrůza a běs. Ne, to ne! Chtěl zavo-
lat sestru, ale hlas mu vázl kdesi v hrdle. 
Pryč! Rychle pryč! Dokud je čas!
Belhal se ke dveřím. První klíšťata se za-

čala sypat na zem.
Když míjel sousední postel, postava pod 

dekou se pohnula. Přikrývka se svezla 
dolů a odhalila černé lesknoucí se tělo, 
plné oněch ohavných parazitů. Napřími-
lo se a přízračnými záškuby se k němu 
začalo sunout. Nedovedl odhadnout, zda 
se mu dřív podaří dosáhnout kliky, nebo 
zda se na něj skácí to ohavná nemrtvá 
masa, aby ho pohltila příkrovem běsní-
cích roztočů. Pud sebezáchovy ho do-
nutil popadnout odpadkový koš. Byl na-
štěstí bytelný, kovový a dostatečně těžký. 
Se značným úsilím ho zvedl nad hlavu. 
Pak zavrávoral. „Ne, to ne!“ prolétlo 

mu hlavou. Spadne a bude s ním ámen! 
To se nesmí stát. Zvlášť teď, když už je 
z nejhoršího venku. Když už je konečně 
zdravý. Tedy: skoro zdravý. Čilý a svěží. 
Tedy: skoro čilý a skoro svěží. Musí to 
zvládnout. Musí!
Nakonec se to s vynaložením veške-

rého zbytku sil povedlo. Kovová nádo-
ba prudce narazila do démonovy hlavy. 
Postava se zhroutila na podlahu. Párkrát 
trhla končetinami, jak nějaký odporný 
hmyz v agónii, potom ji obklopily kaluže 
tří barev: rudá kolem mozkovny, hnědá 
a žlutá těsně pod pasem.
Klika povolila a Libor Lepař vyvrávoral 

na chodbu.
„Pomóóc!“ chrčel, ale nejspíš mu nebylo 

rozumět.
Na parapetech oken trůnily ozdobné 

truhlíky s květinami. Ze všech se hrnuly 
černé hordy nakažených klíšťat a na zemi 
se slévaly v obrovský tmavý koberec.
„Pomóóc!“ chtěl znovu zařvat, místo 

toho se jen pozvracel. Ale pořádně. Když 
se narovnával z předklonu, všiml si zdra-
votní sestry stojící nehybně pouhý kou-
sek od něj. Pohledem přejel její krásné 
nohy od kotníků až do míst, kde mizely 
pod sukní. „Jestlipak se holí, holka jed-
na!?“ Pohled jel výš a ještě výš: útlý pas, 
pak ideálně tvarovaná prsa. Krk a tvář. 
Tvář? Obličej měla pokrytý černou mas-
kou krví naplněných těl. Otevřela ústa, 
možná chtěla něco říct, možná taky jen 
vyprázdnit žaludek, ale místo toho se jí 
z útrob draly tisíce malých vetřelců, do-
padaly na podlahu a přidávaly se k zá-
plavě ostatních.
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Musí to běsnění zastavit. Musí! Kde-
si v hloubi hlavy mu zazníval temný 
hlas: „Zabij ty nakažený svině. Zabij je 
všechny! Bylinky potřebují živiny! Už 
dlouho se nehnojilo!“
V tu chvíli spatřil na stěně hasicí pří-

stroj. Vytrhl ho ze závěsů a prudce se 
rozmáchl směrem k parazity napadené 
zdravotnici. Ozval se výkřik a hlasité 
křupnutí. Z rozražené lebky vystříkl 
proud krve. Klíšťata na okamžik zako-
lísala. Zbabělý hmyz!
Vytáhl pojistku a stiskl páku ventilu. 

Roztoče začal zasypávat bílý prášek. 
Povedlo se. Chodba se měnila na za-
sněženou pláň. Tichou, nehybnou, 
velebně krásnou. Jen zasadit vánoční 
stromeček!
Kdesi za ním do nastalého klidu a míru 

vpadl rozrušený hlas: „Okamžitě při-
jeďte! Máme tu nepříčetného pacienta. 
Dva těžce ranění. Spíš mrtví. Rychle, 
prosím vás! Rychle!“
Vůbec netušil, o čem to ten pomatenec 

mluví. Parazité se přeci stáhli do defen-
zívy. Přenašeči byli eliminováni. A jeho 
ovládl povznášející pocit. Právě zvítě-
zil. Nad svou chorobou, nad fóbií, nad 
zkázou lidstva.
V ten okamžik ucítil ostré bodnutí na 

zadní straně stehna. Když se pootočil, 
spatřil nějakého muže napůl sežraného 
klíšťaty, s injekční stříkačkou v ruce.
„Dobrý,“ řekl dotyčný, „za chvíli je 

v limbu.“
Pak ho obestřela temnota.

Petr Boček (*1967)
Chrudimský archivář žijící v Lan-
škrouně, autor řady historických 
a vlastivědných článků a publikací. 
Kromě tematiky filmu a letectví se 
zabývá problematikou démonických 
pověstí. Spolu s Miloslavem Zubí-
kem se věnuje psaní humoristických 
textů a horrorových povídek (Mrazi-
vé příběhy, 2012, Výprodej nočních 
můr, 2014, Nekrosarium, 2018). 
Petr Boček je spoluautorem scénáře 
k mysteriózní parodii Chrudimátor 
(2011), v níž si i zahrál. Samostatně 
vydal horrorové romaneto Hrobořadí 
(2016) a horrorové povídky v antolo-
giích Ve špatný čas na špatném místě 
(2017), Může se to stát i vám (2018) 
a Dokud nás smrt nerozdělí (2019). 
V roce 2019 mu v nakladatelství Gol-
den Dog vyšla románová prvotina 
Mízožravci. V současné době pracuje 
na druhém románu, připravuje novou 
sbírku horrorových povídek a knížku 
humoristických textů.
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Už jsme se v Howardu dlouho nevěnovali 
hrám. A na hmyzí havěť natrefíte v mno-
ha z nich. Tak jsme jen tak od boku za-
pátrali v našich mozkových paměťových 
buňkách a pár brouků a dalších tříd-
ních příbuzných v někdy ne zcela přímo 
horrorových hrách ale v nepříjemných 
situacích hodili na virtuální papír. (hv)

V multiplatformní ručně kreslené ad-
ventuře Hollow Knight z roku 2017 od 
studia Team Cheery hrajete za brouka 
roháče, který prochází temným světem 

čekajícím na spasitele. Jeho poslední 
místa spásla asi kudlanka, a tak postrádá 
výrazných živých barev. Hra na první po-
hled vypadá hodně jednoduše, ale opak 
je pravdou, bez vylepšení se neobejdete. 
Místy děsivé ruiny temného světa skrývají 
mnohá úskalí a bez učení nebude schop-
na vaše postavička příběh dokončit. Hra 
je temná a mrazivá s perfektním klavír-
ním hudebním podkresem. Jen pozor na 
to, že prvotní nadšení z prostředí rychle 
vystřídá frustrace a budete umírat znovu 
a znovu a znovu. Řekla bych do skonání 
světa, ale ten už na pár místech zdechnul. 
Prostě creepy melancholie. (lm)

To v japonské hře Necro-Nesia, na zá-
pad od ostrovní země známé spíše pod 
názvem Escape from Bug Island z roku 
2006 (Spike, platforma Wii) nejste brou-
kem, ale člověkem jménem Ray, který, jak 
anglický název napovídá, prchá z věčně 
zamlženého ostrova plného krvelačného 
hmyzu (žádný strach, nezbytná přerost-
lá kudlanka nechybí) a jiného zmutova-
ného sajrajtu. Občas se musíte doslova 
prosekat nepřáteli, kteří na vás nalétávají, 
plazí se, nebo zákeřně skáčou ze zálohy. 
Tohle je opravdu nářez brouků na ostrov-

ním palouku. Kromě toho musíte 
plnit různé úkoly, hádanky, dopo-
vat se ovocem a houbičkami. Za-
čínáte s pouhou ulomenou větví 
a několika kameny, ale postupně 
se dostanete ke slušnému výbě-
ru zbraní (rozsekávání obřích 
much srpem vypadá zajímavě) 
a speciálních předmětů. Dokon-
ce se můžete vracet v čase a za-

chraňovat své přátele. Kromě hmyzu na 
Raye čeká gorila, pavouk, červ (všechno 
samozřejmě v obřím provedení) a člově-
kohmyzí mutant Robert. Nutno říci, že 
se Ray docela naběhá. Díky mlžnému 
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prostředí je grafika matná a rozmazaná, 
barvy v šedivých odstínech. O to více ale 
vystoupí krev, když si užíváte se srpem 
(jo, je to fajn zbraň). Té se hra nebojí 
a nesnaží se vás přesvědčit, že čtvrcené 
tělo (byť zmutované) nekrvácí. Dalším 
bodem k dobru je, že závěr hry nemusí 
být v každé hře totožný, nakolik onen 
„happy end“ bude happy (tedy jestli se 
z ostrova zachráníte sám nebo 
vás bude více), závisí totiž na vaší 
úspěšnosti a schopnostech. (hv)
Shadow Bug Rush je graficky 

luxusní kousek, tentokrát z pro-
dukce finských Muro Studios. 
Jelikož je hra primárně určena 
pro Android a iOS, je tajemstvím 
úspěchu zejména perfektní ovla-
datelnost jedním prstem. Pro ně-
koho vítaná, ale po čase i zatrace-
níhodná. Hra je návyková, a tak to časem 
může trochu bolet. Vaším úkolem bude 
s vybraným hrdinou odstraňovat nekon-

čící zástupy děsivých hmyzích nepřátel, 
řešit hádanky a vyzrát na prostředí, které 
je proti vám. Motivačním bonusem pro 
někoho, a děsnou otravou pro druhého je 
polevelové hodnocení, typické třeba pro 

Angry birds. Jen bacha na možnosti in-
game transakcí, neboť ten pravý horror 
přichází až s výpisem z účtu. (lm)
Země je v ohrožení, došel Biolit! Ve 

městech zuří hmyzí armageddon a po-
třeba jsou vojáci. Chikyû Bôeigun 
známá především pod svým anglickým 
názvem Earth Defense Force je dlou-
hodobě se vyvíjející série her od D3 Pub-

lisher Inc. S prokazatelnými ozdravnými 
účinky na lidskou psychiku. Série téhle 
masivní mezidruhové řežby slaví u hráčů 

takový úspěch, že se za sedmnáct 
let své existence dočkala již devíti 
pokračování (např. Global De-
fense Force, Earth Defense For-
ce, Earth Defense Force: Insect 
Armageddon) a tím studio ve vý-
voji rozhodně nekončí. V single 
i multiplayeru můžete drtit tisíce 
mimozemských prevítů od mra-
venců a pavouků až po agresivní 

vosy. Komu by přišel děsivý hmyz málo, 
dočká se i létajících žab, plavidel ve tvaru 
ploštěnek, kdejakých robotických zmet-
ků až po mateřské lodě rasy podnikající 
invazi na naši planetu. (lm)
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Určitě mi někdo ze čtenářů bude opo-
novat, že virtuální realita sem nepatří, ale 
co jiného to je, než hra s naším mozkem? 
VR Bug Phobia Horror z pohledu vý-
vojářů týmu CPSD je charakterizová-
na podle stejnojmenného spojení (Bug 
Phobia), značícího strach z více než jed-
noho hmyzího druhu, kterým údajně trpí 
cca 6 % Američanů. Na osoby s touto fo-
bií nám hra cílí a je tím pádem jakýmsi 
bezpečným okénkem do světa brouků, 
které lze jedním stisknutím vypnout. 
Horror pro někoho určitě! Můžete na své 
ruce nechat přistát včelu, projít mravence 
a navíc to celé probíhá v ponuré atmosfé-
ře. Světlo je totiž zaostřeno primárně na 
místo, kde se pohybuje hmyz. Aplikace je 
současně označena jako zdravotní, takže 
pokud dříve nezešílíte strachy, možná 
otupí i vaši fobii. (lm)
No a pokud předchozí hru nedáte, nebo 

ve vás vyvolá opravdu nepříjemně nepří-

znivé pocity strachu a odporu, můžete 
si ulevit ve hře následující. V jednodu-
ché oddechové drtičce Insectonator jste 
totiž agresorem vy a hmyz v roli oběti. 
Hmyz je ale pořád hnusný, neboť relativ-
ně realistický (hlavně v pohybech – ve své 
nepolapitelnosti štve úplně stejně). Váš 
úkol je jednoduchý a prostý – musíte za-
bít určitý počet (a v jednotlivých kolech 
i určitý druh nebo určité druhy) hmyzu. 
Postupně si můžete vybírat i různé zbra-
ně od kamene až po četné střelné zbraně. 
Kola se mění v náročnosti (řádový a dru-
hový výběr, zvyšující se počet hmyzu) 
i ohledně prostředí (noční vidění, tma). 
Hru najdete volně na internetu, můžete 
si tak ulevit nejen, když vás někdo naštve, 
ale potěšit svou broukofobii. (hv)

• Lucie Matoušková (lm)
• Honza Vojtíšek (hv)



149

Už v roce 1999 vyšla v českém překladu 
sbírka strašidelných a tajemných příběhů 
ze starého Japonska Kôtarô Tanaky Krabí 
zjevení. Po dvaceti letech se dočkala nové-
ho vydání.

Nihon no kaidan II.
Překlad: Petr Holý, Denisa Vostrá
Vydavatel: Euromedia Group
Rok českého vydání: 2019
Počet stran: 184

Kdo zná a sleduje japonský filmový horror 
posledních desetiletí, díky této knize 
může zjistit, odkud se jeho příběhy berou 
a z čeho mnohé z nich, přesněji řečeno ty 
kaidan žánru, obzvláště ty ze druhé půle 
20. století, čerpají. Ti, kdo japonský fil-
mový horror neznají, díky této knize mo-
hou zjistit, co v mnohých z nich naleznou 
v pohyblivé a adaptační podobě. V tomhle 
směru je velice zajímavý doslov překla-
datele k aktuálnímu vydání z roku 2019, 
který v knize obsažené příběhy usazuje do 
širšího kontextu a odhaluje pár informací 
i ze života samotného autora sbírky.

Krabí zjevení. Podivné příběhy ze 
starého Japonska je v podstatě sbírka 
lidových mysteriózních a strašidelných 
vyprávění, legend a mýtů. Pohádko-
vých (Horský přízrak), mravoučných 
(Nevděk) báchorek i zábavných, ironic-
kých, někdy až anekdotických či tragi-
komických příběhů (Poslové pekla). 
Zcela lhostejno zda vymyšlených přímo 
autorem nebo sebraných ze starých vy-
pravování a inspirovaných letitými le-
gendami. Svůj účel, seznámit se starými 
japonskými tajemnými a strašidelnými 
příběhy, ukázat jejich krásu a sílu, plní ve 
své pestrosti a rozmanitosti na jedničku. 
Např. Plivač jehel je jakousi japonskou 
obdobou našich domácích starých kra-
mářských příběhů či jarmarečních písní.
Kôtarô Tanaka přináší příběhy o neče-

kaných shledáních s božstvy, démony, 
duchy (působivé ve své jednoduchosti, 
silné ve své přímočarosti Démon horské 
čarodějky Jamauby a Když kvetly sa-
kury či Skřetí oči) i zlými lidmi, jejichž 
konání je i není potrestáno (napínavé 
a povahou hlavního hrdiny zajímavé 

KôTARô TAnAKA
krabí zjevení

recenze
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Příhody z údolí náhrobních kamenů). 
O neobyčejných věcech, z nichž mrazí 
nebo čpí poučení a varování (Hadova 
zášť). O věcech jak jsou nebo kdysi byli, 
o lidské víře (Osuwasama bílý had), 
důvěře, důvěřivosti, pověrčivosti i zlobě. 
Příběhy o pro-
roctvích a klet-
bách. Mstivých 
duších nebo tíze 
vlastního svědo-
mí (Nenávistný 
duch). O lov-
cích, rybářích, 
chudých vdovách 
i róninech, zlo-
dějích, podvodní-
cích (Tatejamský 
hostinec mrt-
vých, Rýžové 
knedlíčky) a ne-
šťastných lidech. 
O knedlíčcích, 
rýžových a pro-
sných, z nichž 
mnohé mají svůj 
význam. Bývají 
totiž pointovou 
či zápletkovou 
spojnicí odhalují-
cí mýtický původ 
příběhů (povídky Rýžové knedlíčky 
a Poslové pekla odhalují a neskrývají 
stejnou pointovou a zápletkovou in-
spiraci). Setkáme se tak s tajemnými 
duchy, božstvy i démony, neobyčejnými 
událostmi i mrazivými náznaky (skvělá 
a působivá Plazící se tkanice), s odkazy 

na budhismus (karmické Zápisky o zje-
veních) i šintoismus ale i křesťanství 
(Kouzla a čáry). Čtenář také zjistí, jak 
významná je v těchto příbězích finanční 
částka 50 rjó. Do mnoha příběhů se rov-
něž promítla autorova záliba v rýžovém 

saké.
Krabí zjevení je 

krásnou, podma-
nivou ukázkou 
a nahlédnutím do 
tajů tradice tzv. 
kaidan příběhů, 
které svou leti-
tostí a pečlivostí, 
jenž je jim věno-
vána, povýšili na 
umění. Ve velmi 
krátkých, jedno či 
dvoustránkových 
ale i delších pří-
bězích seznamuje 
a oblažuje tradič-
ními zápletkami 
a pointami, které 
se dodnes vy-
právějí v mnoha 
podobách a způ-
sobech. A to jak 
v tajemném, tak 
i mrazivém či ne-

jednou drsném stylu. Tyto příběhy jsou 
prostě krása, obsahem, stylem, důrazem. 
Tuto jejich vlastnost hezky vystihuje 
i napohled příjemné zpracování knihy 
s hezkou obálkou.

• Honza Vojtíšek
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Nikdo ho nezastaví, když zná pravdu. Ale 
co když on nedokáže zastavit pravdu?

Režie: Robert Wise
Scénář: Val Lewton
Délka: 77 min
Původ: USA
Rok: 1945
Hrají: Boris Karloff, Bela Lugosi, Henry 
Daniell, Edith Atwater, Russell Wade, 
Sharyn Moffett

Mladý student medicíny Donald Fettes 
se nechá najmout jako asistent šéfa lé-
kařské fakulty doktora MacFarlaneho. 
MacFarlane už prakticky neléčí, plně se 
hodlá věnovat jen své profesorské pro-
fesi a studiu. K tomu však je potřebný 
přísun mrtvol pro vědecké účely a výu-
ku. Ovšem zákonný postup je zdlouha-
vý a nedostačující a tak se MacFarlane 
dohodne s drožkařem Johnem Grayem, 
který mu za úplatu mrtvá těla obstarává. 
Jenže Fettes brzy zjistí, že Gray neob-
starává mrtvoly jen vykrádáním hrobů, 
ale když na to upozorní, vědou posedlý 
a s Grayem jistým škraloupem v minu-
losti spojený MacFarlane nijak nezare-

aguje. Až do okamžiku, kdy ze spirály 
podezření není úniku…
Dnes již klasický The Body Snatcher 

Roberta Wise je adaptací neméně klasic-
ké stejnojmenné povídky nepravidelné-
ho návštěvníka horrorového a temného 
žánru Roberta Louise Stevensona Lu-

THE BODy SnATcHER
recenze
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piči mrtvol (The Body Snatcher, 1884), 
kterou si česky můžete přečíst v antolo-
giích Lupiči mrtvol (1970, Orbis) nebo 
Hrůzný stařec (1991, Orbis). Tak jako 
Stevensonovo patrně nejznámější dílo 
Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda 
inspirovaly autorovy reálné zkušenosti 
(používání jistého přípravku proti bolesti 
s příměsí opia a následné snové stavy po 
jeho požití plus 
aktuální zájem 
o otázky „prazá-
kladní rozdvoje-
nosti člověka“), 
pro Lupiče mrt-
vol jej inspirovali 
skuteční „obsta-
ravatelé mrtvol“ 
z 20. let 19. stole-
tí William Burke 
a William Hare, kteří ovšem nevykrádali 
hroby, ale vraždili hosty svého pensionu 
a jejich mrtvoly prodávali dr. Knoxovi.
Wiseova adaptace staví, kromě tehdy 

nevyhnutelného černobílého formátu, 
který se ovšem postupem času ukázal pro 
atmosféru jen a jen prospěšný, na ostře 
znějících dialozích, studiových kulisách 
školních učeben a lékařských sálů, po-
chmurné atmosféře doby ale hlavně he-
reckých výkonech.
V relativně „obyčejných“ rolích se před-

staví hned dvě žánrové ikony nejen své 
doby ale filmového horroru obecně. Byť 
obě role jsou v podstatě vedlejší, hlavní 
padouch (ale opravdu je on ten hlavní?) 
Boris Karloff i Macfarlaneho pomocník 
Bela Lugosi jsou zapamatovatelní, cha-

rismatičtí a pro celý film i dojem z něj 
poměrně klíčoví. Jde o poslední film, 
v němž se objevili oba herci. Ovšem ani 
Russell Wade v roli klasického čítanko-
vého klaďase Donalda Fettese či skoro 
až uhrančivý Henry Daniell coby dok-
tor MacFarlane se nemají za co stydět 
a v hlavních postavách táhnou film ne-
méně povedeně jako jejich ikoničtí spo-

luhráči. O malé 
Sharyn Moffett 
v roli Georginy 
Marsh nemluvě.
The Body Snat-

cher patří k těm 
příběhům, kte-
ré se po hodně 
dlouhou dobu 
tváří, jako že teda 
nic, ale v závě-

ru během pár okamžiků na vás vyklopí 
všechno, zač jim stojí celá stopáž. Hodně 
dlouho si v tomto případě diváka při-
pravují, aby během několika málo závě-
rečných střihů divákovi zdřevěněly nohy 
a mrazení se rozlezlo po zádech. Příběh 
není prvoplánově strašidelný, jde v pod-
statě o mysteriózně psychologický horror 
v plášti gotického horroru, který poma-
ličku, ale neúnavně, trošku škrábe. Hlou-
běji a hlouběji. Až do nemilosrdného 
závěru. Jde o temnou studii svědomí na 
pozadí dnes již klasického, v době vzniku 
příběhu snad až strašidelně skutečného 
a aktuálního, střetu mezi nastupující vě-
dou a etikou.

• Honza Vojtíšek
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Ingredienca
Andrea Farkašová

1. ZAČIATOK

Ďuro

Ruženka… Vráti sa k nemu. Sľuboval 
si, že keď tu skončí, doručí, čo má, 

kúpi kyticu ruží – v počte jej nádherných 
päťdesiat päť rokov, bonboniéru s obľúbe-
ným írskym likérom a bude. Neodolá mu. 
Je im to súdené. Aj on má päťdesiat päť 
rokov, aj on váži stodvadsať kíl, aj on má 
fúzy, aj jemu narástla bradavica na brade, 
aj on má plešinu na vrchole hlavy… To sa 
nesmie ignorovať. Osud je osud, darmo. 
S kyticou a bonboniérou vysvetlí, ona po-
chopí. Veď je Ruženka. Všetky Ruženky 
pochopia a ona je jediná, akú pozná, inú 
Ruženu by predsa nechcel.
„Ech,“ bol by si odpľul, ale okno je za-

vreté, vonku prší. Umelohmotný tanier 
s hranolkami sa mu vysypal medzi nohy. 
Páli! Nadskočil a hlavou narazil o Ruže-
nin ruženec. Kríž mu do nej skoro spravil 
dieru. Bola to jediná ozdoba kabíny, kto-
rá bila do očí. Všetko ostatné sem sadne, 
ako keby s tým kamión kupoval. Stopári 
sa najviac divia. Keď ho nepoznajú. Plyšák 
Mickey, fotky polonahých prsatých blon-
dýniek, futbalová lopta na zrkadielku, vlaj-
ky krajín, cez ktoré jazdil, dedova baretka, 

Mars-ky na dlhé chvíle a náhradné spod-
né prádlo v červenom vrecúšku. Ešte neal-
koholické pivko a pár plechoviek sladkých 
kofeínových nápojov. Plus rádio, to mu 
daroval dedo. To má po ňom, kamionova-
nie. Prebral štafetu.
Zbadal odpočívadlo, zahol a vyskočil von. 

Vďaka bohu za náhradné slipy. Dedo ho 
naučil. Ale z hranoliek sa už toho moc 
nedalo zachrániť. Napchal si do úst zvy-
šky, ale bol hladný ako vlk. Mrkol do 
mapy. Neďaleko by malo byť odpočívadlo 
s novootvoreným fastfoodom. Bilboardy 
o ňom informovali už niekoľko kilomet-
rov. Vraj najlepší fastfood široko ďaleko. 
Široká ponuka jedál, najlepšie hranolčeky 
pod Slnkom. Zmrzlina na snívanie, ham-
burger ako tanier, dávka mäsa pre koňa. 
Omáčka – droga pre telo aj myseľ. A ceny 
nízke, nech sa naje, kto je hladný.
„Super,“ myslí Ďuro. Keď bude dobre, 

vezme aj Ruženu.
Kamiónom už fičal späť po diaľnici a vy-

zeral fastfood. Ešte pár kilometrov, jeden, 
pár metrov a už parkoval.
Ďuro vyskočil z kamióna, zapálil si a po-

naťahoval svaly. Fastfood vyzeral normál-
ne. Nič špeciálne. Ale ponúkal špeciálne 
jedlá. Všetko tajné ingrediencie. Ľudia 
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tadeto jazdia len kvôli nej. Kvôli reštaurá-
cii s rýchlym občerstvením. Kvôli tajným 
ingredienciám, ktoré z jedla robia nebíč-
ko v papuli. Drogu, chuťovú rozkoš. Ďuro 
bol zvedavý. Hranolky jedával vo všetkých 
krajinách, ochutnal na dvoch svetadieloch. 
Jedol lepšie aj horšie. Aj hamburgery, aj 
zmrzliny. Mal svoje obľúbené, ale žiad-
ne, za ktorými by sa išiel zabiť. Možno to 
bude prvá výnimka. Keď to tak ospevujú, 
dokonca v rádiu o tom dačo vraveli.
Zahodil špačok, pekne, slušne do koša 

na špačky. Budova fastfoodu mala na sebe 
dlhú červenú stuhu, prestrihnutú presne 
v strede, kde boli vstupné dvere. Nedávno 
otvorená. Vošiel, poobzeral si boxy ozdo-
bené všetkým možným od fotografií sta-
rých značiek piva po fotografie slávnych 
zahraničných hercov. Zaskočil ešte na 
záchod a už aj držal lístok, že si objedná 
všetko, čo reklamovali. Hambáč, hranolče-
ky, zmrzlina.
Doniesli. „Ďakujem.“ „Dobrú chuť vám 

prajeme!“ Mladá čašníčka sa žiarivo 
usmiala. Smutne sa díval za jej krútiacim 
guľatým zadočkom. Ach, Ruženka. Skú-
sil hamburger, bol skvelý. Šťavnatý, plný 
mäsa, nejaká omáčka mu kvapkala na ta-
nier. Kúsky mäsa vypadávali tiež, bolo la-
hodné. Zapil a pokračoval. Dal mu zabrať, 
bol skutočne objemný. Nepostrehol ani, že 
sa začal potiť. A zajedal hranolkami. Keď 
sa prvý dotkol jazyka, prešiel ním elektric-
ký prúd. Bol to kŕč? Postavili sa mu chlpy 
na rukách aj zátylku. Druhý hranolček, 
tretí a zahmlilo sa mu pred očami. Zložil 
čiapku a utrel spotené čelo. Ďalší hranol-
ček a na nedojedený hamburger zabudol. 

Piaty, šiesty, siedmy. Siedmy. Siedmy. Ne-
vedel počítať. Ktoré číslo nasleduje? Chu-
ťové poháriky mu explodovali na jazyku. 
Bola tam ostrá, pikantná chuť, sladká ako 
med, kyslá ako uhorky, slaná ako jemná 
himalájska soľ, trpká trnková chuť, hor-
ká čokoládová. Zemiakový hranol sa mu 
rozpúšťal, rozpadal v ústach. Prenikal cez 
sliznicu dovnútra tela, rozbiehal sa nervo-
vými vláknami do mozgu, krvou do srdca, 
zalial každú bunku tela, každú čiastočku 
medzibunkovej tekutiny. Opantal mozog. 
Ďurovi sa zvýšila produkcia slín. Kvapka-
li mu do taniera, na stôl, do lona. Zhro-
mažďovali sa pri nohách do mláky. Ďuro 
sa chcel zdvihnúť, ale nevládal. Chcel vy-
kríknuť od slasti, ale ústa mal plné zme-
si slín a hranoliek. Keď dojedol posledný 
hranolček a prehltol ho, usmial sa, oprel 
a zavzdychal. Zavrel oči, nech vychutná 
dojazd rozkoše.
„Dopiče, to je slasť,“ vyhŕkol. Niekto vo 

vedľajšom boxe sa zasmial. Ďuro otvo-
ril krvavé oči. „Kto sa tu, kurva, smeje?“ 
Obrátil sa na dotyčného v boxe. „Chceš 
na hubu, ty kokot jebnutý? Na kom sa, ty 
skurvený zmrd, smeješ, dopiče?!“ Ďuro sa 
hodil celým telom do boxu, rozrazil stôl 
plný jedla, zhodil na zem ostatných zákaz-
níkov a už lietali päste.
Do mláky ďurových slín sa primiešala krv.

Žofka
„Ale no tak, dámy. To, že sme preč od 
manželov a rodín, ešte neznamená, že sa 
nám zvrhne komunikácia na nechutné 
detaily,“ našpúlila Žofka ústa. Vystrčila 
ukazovák s umelým, červeným nechtom 



howard

155

a pohrozila kamarátkam. Tento nápad sa 
jej v hlave zrodil po vzhliadnutí romantic-
kých filmov, ktoré jej odporučila Renáta. 
Išlo o najsexi hrdinov, aké kedy videla. Ale 
tá chuderka nemá napozeraných toľko se-
riálov ako Žofka. Nevie, čo znamená sku-
točne sexi. Čo je to potiť sa z napučaného 
sladkého zadku, omdlievať zo zvlneného 
hrudníka, ochkať a vzdychať nad čiernymi 
hlbokými studňami alias očkami Žofki-
ných seriálových hrdinov. A pravidelne. 
Renáta sa má čo učiť. No jedno jej bolo 
treba uznať. Filmy mali prínos. Ani jej 
seriály ju tak nedvihli zo stoličky. Keď jej 
muž odchádzal na víkendy na ryby s ka-
marátmi, to hej, tak sa to robí, tak sa patrí. 
Ale žeby aj ženy mali nárok na niečo také 
ako babská jazda? To by ju nikdy, nebyť 
Renátiných filmov, nenapadlo. Vlastne 
nikoho. Vraj je to čím ďalej populárnejšie. 
Tak filmy tvrdili. Muža postavila pred roz-
hodnutie a on odkýval. Aj tak myslel na 
ryby. Čo mu bude žena cez víkend na my-
seľ chodiť, keď mu tam plávali ryby?
Žofka na odporúčanie Antónie zahla na 

diaľnicu. Tuším tadeto, vraveli v rádiu. 
Ženy v minivane zvýskli, orgie sa blížia. 
Tešili sa. Na tequillu, rum či vodku, to prí-
de potom. Najprv jedlo. Najprv sa poriad-
ne najesť, tak to má byť. Potom klub s prí-
stupom sexi štyridsiatničiek, a na konci 
stačí vodka v spoločnej posteli. Dobre, aj 
seriálový maratón dorána. Žofka sa strias-
la od vzrušenia.
Aha, už len kilometer. „Dámy, blížime 

sa,“ stupňovala Žofka napätie. Tu zahnúť 
a je to. Žofka sa potmehúdsky usmiala. 
Antónia videla reklamy. Vychytená reštika 

s hranolčekmi, že budú kamarátky spomí-
nať do smrti. Skôr do ďalšieho stretnutia, 
ktoré na seba nedá dlho čakať.
„Baby, ide sa!“ Zavelila Žofka a už sa sku-

pinka endorfínmi napudených žien hrnula 
z minivanu. Eleonóra a Vlasta stihli pár 
pohárikov obrátiť dolu dnom, tie z mi-
nivanu vypadli na zem a kotúľali sa, kým 
ich rehotajúce kamarátky nezdvihli. A už 
si vyberajú rozľahlý box, do ktorého súka-
jú svoje v minisukniach stiahnuté zadky. 
Žofia v odraze skla kriticky zhodnotí svoj 
zovňajšok, všimne si, že maskara je ťipťop, 
už aj kýva na mladučkého čašníka. Desa-
toro hamburgerov, zmrzlín a kopce hra-
noliek. Mliekový šejk na pleť, veď mlieko 
je zdravé, da? Baby sa chichocú ako na 
strednej, jedna vráža do druhej a šuškajú 
si. Žofka začuje svoje meno, vraj ona a ten 
čašník. Nafučala sa a ťapla neposlušnú 
Tonku po rukách. „Dámy, no tak. Úro-
veň!“ napomenula ich Žofka. „Nezabúdaj-
me na slušné správanie. A pravidlo spustiť 
sa až po večerníčku,“ zabodovala. Výbuch 
smiechu stlmil až príchod jedla.
Dámy sa doň pustili ako nenásytné dino-

saury.
„Panebože,“ zašepkala Dorota. „Skúste 

hranol-och, panebože, hranol-och, ach, 
hranol-och, skúste-“ Dorota sa zvalila 
rovno pod stôl. Ženy sa rehotali. „Čo to 
stihla Dorota vypiť? Dorota, aj nám daj,“ 
a načiahli sa po mise hranolčekov.
Nasledovalo mlčanie, až naháňalo hrôzu. 

K Žofke sa hranolčeky nedostali, vychut-
návala si hamburger. Mäso predčilo jedlá, 
ktoré kedy ochutnala. Ticho ju prinútilo 
otvoriť oči. Zbadala priateľky, ktorým sa 
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z úst rynuli sliny. Jedna z nich dychčala, 
akoby sa dusila. Žofka natiahla ruku, že 
kamošku pobúcha po chrbte, no tá na ňu 
obrátila krvavé oči. „Čo chceš, kurva!“ 
„Vierka?“ Žofke zabehlo. „Piča dojeba-

ná!“ Vierka sa vrhla na Žofku, do cesty jej 
skočila Vlasta. „Ty špina, pojebaná kokot-
ská špina!“ „Kurva mastná!“ Ženy si vo-
šli do vlasov. Trhali sa na kúsky. Výkriky 
prerušili ďalšie ženy. Žofka vstala a mäso 
jej vypadlo z úst. „Dámy,“ vykoktala, keď 
do nej vrazilo letiace telo. Zbadala, že to 
je Antónia v bezvedomí s vidličkou za-
bodnutou v hrudníku. Jej kamarátky sa 
zbláznili.
„Pomóc!“ Skríkla konečne Žofia po nie-

koľkých pokusoch. Znela ako pištiaca 
myš. Čašníci sa zhrozene dívali spoza pul-
tov a hostia vstávali od stolov. Ženské po 
sebe kričali najhoršie vulgarizmy a drali sa 
z kože. Eleonóra vrieskala, Betka jej zlo-
mila ruku ako halúzku, Viera trhala mäso 
z Vlastinej nohy a Vlasta trieskala hlavu 
Irene o zem. Striekala krv, lámali sa kosti, 
na zemi sa povaľovali zuby a vlasy.
„Volajte záchranku!“
Zasahovali muži zákona.

Rudo
Bol otrasený. Stál za pultom s otvorený-
mi ústami. Cítil, že sa mu dvíha žalúdok. 
Nik ho nevnímal, keď sa vydávil rovno na 
podlahu. Ani to ho nerozhýbalo. Len stál 
ako soľný stĺp. Čo sa im porobilo? Od-
kedy otvorili tento vynikajúci fastfood, 
množilo sa bitiek. Pracoval už v nejakých 
tých fastfoodoch a dokonca zbieral poháre 
v nočných kluboch. Vedel, že tak to chodí, 

bitky sa prosto dejú. Ľudia sú ľudia, bol by 
naivný, keby myslel, že dohodnúť sa dá len 
diplomaticky. Päste treba, sú lepšie, lebo sa 
všetko vyrieši hneď na mieste. Dostaneš 
do zubov, rozmyslíš si, či budeš nabudúce 
do niekoho vŕtať. Niekto do teba vŕta? Dáš 
mu po papuli, nabudúce si dobre rozmyslí, 
či bude vŕtať. Rudo to s ľuďmi vie. Keď sa 
bijú, choď im z cesty. No kedy naposledy 
videl biť sa ženy? Prostitútky áno. Okej, 
facky áno, ale aby si takéto ženské trhali 
mäso a hento aj toto?
Rudo sa vydávil druhý raz. Pred ním sa 

totiž vznášal chumáč vlasov s krvou a mä-
som. Vrazila doňho Jozefína.
„Chmuľo, uprac to!“ Jožka je správna 

baba. Nepoloží ju na lopatky nič. Rudo sa 
rozhýbal. Konečne. Zbehol po vedro s vo-
dou a handru a utrel po sebe grcky. „A do 
roboty!“ kričí mu Jožka. Snaží sa vyhnať 
mladých čašníkov, nech grcajú na zácho-
de. Zelenáči.
Policajti si ho zobrali bokom a vypytovali 

sa. Prikyvoval, občas povedal áno, nie. Ne-
chápal, načo sa ho vypytujú. Jožka vedela 
viac. Hľadal ju, no stála vonku a fajčila jed-
nu cigaretu za druhou. Správna baba.
O hodinu už stál v kuchyni a vysmážal 

hranolky. Ďalšia veľká objednávka.

Gabo
„-a preto ťa, týmto počinom, ťa, milá In-
grida, týmto počinom, aj týmto činom ti, 
milá Ingrida, chcem požiadať teba-“ Gabo 
vytiahol rýchlo zo zadného vrecka džínsov 
kapesníček a utrel si z čela pot, dych mu 
vynechával, srdce cítil kdesi v krku, sčerve-
nela mu tvár a myslel, že dostane infarkt.
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Ingrida sa dívala na Gaba, hranolky v ru-
kách na polceste do úst. Nechápala, čo 
to do neho vošlo. Mala počúvnuť svoju 
materu a nechať ho tak. Nehodí sa k nej. 
Ale keď jej sa tak páči voziť sa v jeho aute. 
Má červené auto. Značka? Čo ona, In-
grida, vie? V značkách sa nevyzná. Ale 
tá červená farba. Och. Jediný Gabo širo-
ko ďaleko má také červené auto. Stojí to 
za to, každá jedna jazda. Celý čas, čo je 
s ním, by najradšej trávila v jeho červe-
nom aute. Keď v ňom sedí, čas zastane, 
z jej stereotypného nudného života sa 
stane rozprávka. Odtrhla zrak od smr-
kajúceho roztraseného Gaba a uprela ho 
von, do daždivého rána, na parkovisko, 
kde stojí ten nádherný červený tátoš. Mi-
lované červené auto. Také stredne veľké, 
nie malé, ani moc veľké. Také okrúhle, aj 
keď trošku hranaté vzadu a vpredu. Má 
dve svetlá tu aj tam, nejaké smerovky, má 
volant, čudlíky a guličky s číslami, á, tomu 
sa Ingrida nerozumie. Mäkké pohodlné 
sedadlá s poťahmi zo semišu, tomu sa ro-
zumie. Sú dobre ušité a príjemné na do-
tyk. Auto má predné dve sedadlá, zadné 
dve sedadlá a bezpečnostné pásy, hádam 
ich musí mať. Ale tá červená farba. Leskne 
sa, och, je to vzrušujúce. Dotýkať sa toho 
lesknúceho povrchu je lepšie ako – lepšie 
ako – ako čo? Ako všetko na svete. Vedela 
by na tej červenej farbe spávať, dotýkať sa 
nahou pokožkou. Najlepšie splynúť s čer-
venou farbou v jedno. Fantastické. Stačilo 
pozrieť na auto raz a vrúcnosť sa Ingride 
vrátila do očí.
Keď to Gabo zbadal, prehltol a skúsil 

znova. Za ten pohľad mu stál celý život. 

„A teda, dovoľ mi, milá Ingrida, týmto 
vyjadriť, ako veľmi si mi v noci chýbala, aj 
včera v noci, aj predvčerom, vlastne kaž-
dú noc mi chýbaš, aj cez deň. Vyjadru-
jem ti cit, že si pekná a skvelá a nádherná 
a chcem ti povedať, že celý svet je svetový, 
ale ty si najsvetovejšia. A dovoľ mi, milá 
Ingrida, povedať ti, že mi dovoľ, aby som 
sa vyjadril, že vyjadrujem k tebe taký cit-“
Ingrida si uvedomila, že Gabo ešte ne-

skončil. Položila hranolčeky späť do mis-
ky a vyčkávala. Občas, keď strácala trpez-
livosť, vyzrela von oknom na červené auto 
a trpezlivosť sa vrátila.
„Tuná,“ Gabo sa začal hrabať vo vrec-

kách džínsov, „mám niečo, aby som vy-
jadril, čo chcem vyjadriť k tebe cit, aký sa 
mi nestal už dávno, vlastne nikdy, a toto 
tuná mi pomôže vyjadriť vyjadrenie, kto-
ré mi dovolíš, ak by si dovolila mi vyjadriť 
celý život, čo k tebe cítim taký cit.“ Gabo 
ťažko preglgol, prepotil už sveter. Utrel sa 
a vytiahol zdrap papiera.
„Volá sa to Ingrida, si skvelá.“ Gabo tra-

súcimi sa rukami držal požužvaný pa-
pierik a snažil sa čítať. No nevidel, bol 
krátkozraký. Po zakoktaní vytiahol ešte 
okuliare, boli zacapkané a pot mu ich 
zhadzoval z uší, že to vzdal a snažil sa 
čítať nečitateľný text. Papierik si dal tes-
ne pred tvár. Aspoň sa Ingrida nemuse-
la pozerať na tú mastnotu. Presedlala na 
červené auto.
„Ingrida. Stretol som ťa dávno, ale mám 

pocit, že len včera. Taká si mi blízka ako 
moji susedia, čo bývajú blízko, lebo majú 
postavený dom blízko nášho domu. Si 
nádherná ako moje nové sako, ktoré si mi 



howard

158

odporučila kúpiť v tom novom obchode 
na Majákovej ulici 23. Si taká, aká si, čo 
je skvelé, lebo tým pádom nie si ako iní, 
ale si presne ty, teda taká ako ty. Ani si ťa 
nezaslúžim, lebo zase taký skvelý ako ty 
ja nie som. Keď si pri mne, je to ako keby 
som bol v kine na nejakom dobrom filme. 
Najlepší je nejaký dobrý horor, ale určite 
budem mať rád filmy, ktoré máš rada ty. 
To ti sľubujem, aj ich budem s tebou po-
zerať. Tvoj Gabo.“ Pyšný Gabo schoval 
papier späť do vačku a hrabal sa v dru-
hom. Kým nestratí odvahu, alebo ho na-
ozaj nechytí infarkt. Dvihol sa a snažil sa 
kľaknúť na koleno, džínsy sa mu natiahli 
a zapraskali. Zľakol sa, že má dieru, ale čo 
po tom, teraz alebo nikdy. Otvoril kra-
bičku so strieborným snubným prstien-
kom, strčil ju zasnívanej Ingride rovno 
pred nos a pokračoval: „Dovoľ mi teda, 
milá Ingrida, týmto počinom vyjadriť sa 
a povedať ti, že ťa milujem a chcem si ťa 
zobrať za ženu. Dovoľ mi, vyjadriť sa spý-
taním, teda spýtať sa v tomto počine, či 
si ma vezmeš za ženu-é, za muža?“ Gabo 
zavrel oči, aby neomdlel.
Dvojicu si všimli aj za pultom, aj nie-

koľko zákazníkov zatajilo dych. Priestor 
stíchol.
Ingrida sa snažila zaostriť na krabičku 

a vtedy si všimla prstienok. Dvihla obo-
čie. Tak skoro? Pozrela za krabičku, kde 
sa krčil na zemi na kolene ohnutý Gabo. 
Gabo ju žiada o ruku? Skutočne? Pokr-
čila ústa. Natiahla ruku k hranolčekom 
a vložila si dva do úst. Prežúvala. Hranol-
čeky jej prenikli zmysly. Zavrela oči a zhl-
boka sa nadýchla.

„Ingrida?“ Gabov hlas sa zachvel. Už 
zaregistroval, že sa na nich díva polka 
reštaurácie. Celý fastfood jej bude ležať 
pri nohách.
„Drboooo!!!“
Gabo sa ani nestihol začudovať. Nestihol 

si nič pomyslieť. Jeho hlava bola prázdna. 
Mozog zrazu ležal o kus ďalej. Ingrid mu 
rozbila lebku o podlahu tak majstrovsky, 
že vyletel.

Félix
Vystúpil z autobusu a zhlboka sa nadý-
chol. Vďaka ti, bože, za túto cestu k po-
znaniu. Splním tvoju vôľu, splním svoje 
poslanie. Félix sa usmial a natiahol ruky. 
Kosti zapraskali. Napravil čiernu sutanu, 
uhladil neposlušné vlasy a povzbudivo sa 
zadíval do autobusu. Decká akurát vstávali 
zo sedadiel a brali si taštičky. Obedňajšia 
prestávka. Niektoré rátali drobné, do reš-
tiky netreba veľa peňazí. Dievčatá upra-
vovali zovňajšok, podaktoré si zdriemli 
a boli strapaté. Šťastne sa usmievali, tešili 
sa. Chlapci si naprávali košele, uhládzali 
nohavice. Cesta ich mala pozvihnúť. Félix 
bol ich kamarát. Pomohol im v najhorších 
chvíľach, vypočul, nech mali akékoľvek 
problémy a uistil ich, že boh bude vždy na 
blízku, nech sa deje, čo sa deje. Bol koniec 
školského roka a kresťanské sústredenie 
predstavovalo žiadaný odpočinok od prvej 
polovice skúšok. Ešte na deti čakajú veľké 
koncoročné písomky. Na výlete v horách 
sa budú spolu modliť, čítať z biblie, pre-
kysličovať mozog sviežim lesným vzdu-
chom. Naberať sily, energiu a vieru v zdar-
ný koniec školy a úspech na skúškach. 



howard

159

Inak to nemôže byť, decká sú zvyknuté, 
chodí sa každý rok. So sebou mali mod-
litebné knižky a denníky. Félix pokynul, 
aby povybiehali z autobusu. Pomáhali mu 
aj mníšky z kláštora v horách. Potrebovali 
ich pozvanie na posvätné miesto so scho-
vanou kaplnkou a riečkou, v ktorej posvä-
tením vítali nových osvietených.
Požehnané miesto. Všade boh.
Decká sa nahrnuli do reštaurácie. Félix sa 

postavil k pultu a začal objednávať. „Hra-
nolčeky nemáte?“
„Prepáčte, ale na príkaz polície sme na 

istý čas prestali hranolčeky predávať,“ 
ospravedlňovala sa Jožka. Časť pravdy 
zamlčala.
„Ach,“ začudoval sa Félix. Hádam nie 

problém s hygienou, pomyslel si. „V po-
riadku. Čo nám teda ako náhradu za hra-
nolčeky ponúknete?“
Jožka menovala. Zväčšili ponuku šalátov. 

Tak strácali zákazníkov. Ľudia vyžadovali 
hranolky ku každému jedlu. Dá sa vôbec 
niečo zjesť bez hranoliek? Aj Jožka ich 
jedla. Doma, všade. Aj vo vani. Skúsili to 
s pečenými zemiačikmi, ale sa im záhad-
ne strácali, predčasne plesniveli, ináč kazili 
alebo niekto sabotoval ich prípravu či do-
voz. Skúsili to s ryžou, ale ostávala na ta-
nieroch nedotknutá. Vysvetlite to polícii, 
vyšetrovateľom, hygienickej správe, che-
mikom. Zakročil šéf. Za neukáznených 
zákazníkov predsa nemôžu. To nech ob-
vinia aj diaľnicu, ktorá do fastfoodu vedie, 
vzduch, ktorý je naokolo, alebo betón, po 
ktorom pochodujú.
„Ryža? K hamburgerom?“ Félix sa zas-

mial.

Jožka pokrčila ramenami. „Na istý čas je 
príprava hranolčekov pozastavená, pane,“ 
vyfúkla bublinu zo žuvačky. Nemykla ani 
brvou.
„V poriadku. Zmierime sa len s ham-

burgerami. Dajte nám veľa omáčky, šaláty 
a šejky.“ Félix vyťahoval zozbierané pe-
niaze, prepočítal ich a podával Jožke. Jeho 
hlboký hlas ju hypnotizoval.
Decká sa zatiaľ usalašili do niekoľkých 

boxov. Chichotali sa a ticho rozprávali, 
dievčence šepkali. Keď sa Félix vrátil, usa-
dol medzi mníšky, potichu sa pomodlili 
a trpezlivo čakali na jedlo. A bolo. Félix 
mäso nejedol, postil sa. Pred sebou mal 
čistý zeleninový šalát a pomarančový 
džús.
Začalo sa jesť. Vrava neustávala. „Tá 

omáčka je skvelá,“ nadchýnali sa deti. Jed-
na mníška začala čkať. „Prepáčte,“ zašep-
kala a odskočila na záchod. Druhá mníška 
sčervenela. Odkašľala si jedenkrát, druhý-
krát. Ukázala tretej, aby ju pobúchala po 
chrbáte. Tá jej vyhovela, no napokon sa 
chytila za hlavu.
„Ste v poriadku, sestry?“ Spýtal sa pokoj-

ným hlasom Félix.
Jedna z mníšok si škriabala hrudník, ako-

by ju dusilo. Vstala z boxu, spravila pár 
krokov k pultu a sklátila sa s výkrikom 
na zem. Tretia mníška strhla zo seba há-
bit a v spodnej bielizni vyšplhala na stôl. 
„Vezmi si moje telo, ale dušu nechaj na 
pokoji!“ Mníška na zemi kopala vôkol 
seba a vykrikovala: „Nech kokot spasí 
naše duše!“ Zrazu vybehla prvá mníška zo 
záchoda a hodila záchodovým zvonom po 
Félixovi. „Jebááááť!“
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Odohralo sa to všetko veľmi rýchlo. Félix 
mal dobré reflexy a zvonu uhol. Potkol sa 
o nadstavenú nohu a rozpleskol na podla-
he. Pád ho omráčil natoľko, že na okamih 
prestal počuť. Pozrel na vinníkovu nohu 
a zrak uprel na tvár. Zbadal jedného z naj-
lepších študentov školy. Chlapec naňho 
pozeral červenými očami a niečo kričal. 
Pozrel na ruch vôkol seba a zbadal decká, 
ako sa navzájom tlčú a kričia po sebe. Boli 
červené v tvári, liezli po stoloch, pulte, 
skákali po sebe ako opice a hrýzli sa ako 
hladné tigre. Zbadal študentku, ako pre-
skočila pult a hádže po zamestnancoch 
fastfoodu mäsiarske nože. Odkiaľ sa vza-
li? K Félixovým nohám dopadol tĺčik na 
mäso. Neostal dlho opustený, schytil ho 
nejaký chlapec a zahnal sa po spolužiačke. 
Zvierací krik napokon prenikol k Félixo-
vým ušiam. Snažil sa zachovať chladnú 
hlavu, dvihol sa a oddeľoval deti od seba. 
Jedno dievča sedelo na pleciach druhého 
a trhalo jej vlasy. „Ty špina, ty kurva!“ Fé-
lixa slová omráčili. Neveril. „Špina doje-
baná!“ „Piča skurvená!“ „Kokot drbnutý!“ 
„Jebo!“ „Kurevník!“ „Riťoliz!“ „Kundin 
jebák!“
Toľko špinavých slov naraz ešte nepočul. 

Zrazu naňho niekto skočil odzadu. Obaja 
sa skotúľali na podlahu. Väzniteľ Félixo-
vi tĺkol tvár o kachličky. Na tvári mu vy-
buchla bolesť a v ústach pocítil chuť krvi. 
Schmatol väzniteľa a zhodil ho. Kto to-
Félix zbadal, že to je najmenší chlapec, 

jednotkár z prísnej katolíckej rodiny. Cez 
tvár postriekanú krvou rozpoznával oko-
lie. Fastfood sa zmenil na nepoznanie. 
Lietali tu taniere, poháre, sklo, nože, tĺči-

ky, náradie, toaletný papier, telá ľudí. Is-
kričky mu skrivili tvár, keď sa mu nejaké 
deti zahryzli do končatín. Chlapček mu 
vytrhol z ruky kus mäsa. O život bojovali 
aj zamestnanci fastfoodu.
Félix si stále neuvedomoval, že sa deje 

niečo strašné. Už-už sa mu podarilo 
chlapčeka s kusom ruky v ústach znehyb-
niť, no obľúbená študentka mu pred tvá-
rou zdvihla do vzduchu stoličku. Konečne 
si naplno uvedomil rozsah katastrofy, keď 
mu stolička dopadla na hlavu. Ozvalo sa 
prasknutie lebky. Padol rovno vedľa ne-
hybnej mníšky a ďalších ležiacich, viac 
či menej zranených detí, ktoré supeli cez 
zovreté pery či stisnuté zuby: „Ty prašivý 
kokot, ty kundoliz.“ Félix niektoré výra-
zy počul prvýkrát. Pretočil sa opatrne na 
chrbát a snažil sa nadýchnuť. Vtedy zbadal 
chlapčeka s kusom ruky v ústach, ako dví-
ha mäsiarsky sekáčik. Zlovestne sa usmie-
val, z hrdla mu vychádzali divné klokotavé 
zvuky. Sekáčik zaťal Félixovi do nohy. Vte-
dy vzýval boha. Nahlas. Veľa toho povedať 
nestihol. Ďalší úder sekáčikom odrazil 
nohou. Chlapček letel do steny. Félix viac 
nevidel. Boh zasiahol, tak zamdlel.

Rudo
Fastfood zavreli. Vraj len na istý čas. 
Rudo nechápal, pretože pred posledným 
incidentom dostal voľno. Aj tak sedel za 
volantom a mieril rovno do reštaurácie. 
Zamestnanci si striedali služby, budova 
fastfoodu musela byť ťipťop. Šéf čakal, 
kedy odklepnú znovuotvorenie fastfoodu. 
Nad udalosťami posledných dní si hlavu 
nelámal. Čo tam po tom, všade vo svete 
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sa to deje, ľudia sú blázni, no a čo? Jedlo 
chutí, ľudia platia, to stačí. Za všetkým 
je špeciálna ingrediencia, ktorú do jedla 
pridávajú. Aj bilboardy to prezrádzajú, re-
klamné spoty, klipy, internetová reklama. 
Profituje a chce profitovať.
Rudo mal šéfa rád. Podľa neho to bol 

správny chlap. Veľký, robustný, rázny a vy-
počítavý. Hlavne férový, platil nadčasy. 
Zaparkoval a svižne vyskočil. Rýchlo si 
prichystal čistiace prostriedky, kýble, gu-
menné rukavice a dal sa do roboty. Bol tu 
len s Lacom a Ferom. Ešte neprišli, zase 
meškajú. Rudo na to nedbal, svoje si od-
krúti a pôjde domov.
Za chrbtom začul plesknúť dvere, ani sa 

neobrátil. Veď sa k nemu čoskoro pridajú. 
Rudo vydrhol kuchyňu, záchodky mal na 
starosti Laco a Fero všetky okná. Rudo 
zabehol po kuchyni do zadných miest-
ností a povysával. Ešte podlaha a môže 
fičať domov. Každý deň sa drhne, upra-
tuje, čistí, takže veľa roboty Rudo nemal. 
Keď sa pustil do podlahy, začul prskanie 
oleja v kuchyni. Dvihol sa. Kuchyňa zívala 
prázdnotou. „Haló?“ Rudo odložil mop 
a vošiel do kuchyne. Olej prskal a v ňom 
sa smažili hranolky. Na pulte stáli tri ta-
nieriky s omáčkou tvarovanou do kruhu 
s očami a úsmevom. „Haló?“ Rudo sa 
poobzeral po kuchyni. Za ním padla na 
zem naberačka. Zohol sa. A vrátil ju na 
miesto. „Haló!“ Rudo po špičkách obchá-
dzal kuchyňu. Ticho sa vybral do zadných 
miestností, keď sa dvere roztvorili a odho-
dili ho na podlahu.
Vbehli Laco s Ferom. „Rudoooooo,“ kri-

čali a smiali sa. Rudo si vydýchol. Mal na 

mále. „Opice,“ zanadával, chcel uvoľniť 
napätie. „Máte aspoň hotovo?“ Laco po-
zrel na taniere. „Prekvapenie?“ „Pre koho?“ 
spýtal sa Rudo. Fero privoňal k hranol-
kám. „Božská vôňa, človek by zabíjal, keď 
to cíti.“ „Nežartuj, ty pako.“ „Čó, trocha 
čierneho humoru ešte nikoho nezabilo. 
Zabiješ ma ty? Pre hranolky?“ „Po hra-
nolkách,“ rehotal sa Laco a už vyťahoval 
zlatisté hranoly z oleja. Nechal odkvapkať 
a už z nich staval na taniere slniečka.
Rudo sa nenechal núkať. „Och.“ „Ach.“ 

„Uf.“ „Áááno.“
Na druhý deň našli zamestnanci v prí-

tmí budovy fastfoodu kľačať nešťastného 
Ruda nad dvoma mŕtvolami. Hlavu mal 
v dlaniach, celý bol od krvi, dvaja kama-
ráti rozsekaní na kúsky. „Po, po, po, po- po 
hranolkách!“ Vzlykal.

2. STRED Č.1

Nataša X
1

„Tu za mojím chrbtom sa do mrazivé-
ho rána týči budova neslávne známa ako 
vraždiaci fastfood. Dobre si ju prezrite, 
isto by ste si ju zmýlili s inými fastfoodmi. 
Po niekoľko týždňov prebiehajúcom vy-
šetrovaní musel nakoniec jeho šéf Richard 
Gé vyjsť s pravdou von a odhaliť tajomstvo 
svojej kuchyne. Na súde predložil tú špeci-
álnu ingredienciu, ktorú pridával do omá-
čok. A práve tie vraj stoja za sériou vrážd 
zákazníkov. Nie, nie, žiadny zamestnanec, 
ani samotný šéf podniku vraždy nespáchal, 
páchali ich na sebe navzájom zákazníci, 
ktorí vraj jedlá s omáčkou so špeciálnou 
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ingredienciou ochutnali. Médiá popisujú 
začiatok útokov ako orgie v jedle, drogo-
vé opojenie, alebo prejedanie sa omamnou 
smrtonosnou omáčkou. Ľudí omámi na-
toľko, že sa začnú vulgárne vyjadrovať, na-
dávať si do (pípnutie), (pípnutie), (pípnu-
tie) alebo do (pípnutie) a napokon na seba 
útočiť všetkým, čo im príde pod ruku, teda 
nožmi, sekáčikmi, tĺčikmi, riadom alebo 
holými rukami. Alebo zubami. Nám sa 
podarilo zastaviť zamestnankyňu Jozefí-
nu, ktorá s nami prehodila s nevôľou pár 
slov. Púšťame záznam:
– Môžete sa nám vyjadriť k vraždám vo 

vašom fastfoode?
( Jozefína kráča zahalená vo svetri k bu-

dove fastfoodu) J – Nie.
– Boli ste prítomná, keď sa to dialo?
J – Dajte mi pokoj.
– Ako to prebiehalo?
J – Nechajte ma.
– Pridávali ste vraždiacu ingredienciu do 

jedla na príkaz šéfa?
J – Žiadna ingrediencia nie je vraždiaca. 

Nič také za vraždami nestojí, počujete?!
– To je predmetom vyšetrovania a to tvr-

díte vy. Čo je tá ingrediencia?
J – Choďte niekam.
– Vraždy vrcholili katolíckym zájazdom. 

Vraj tá ingrediencia dokázala primäť ka-
tolícky veriace deti a mníšky, aby vulgárne 
nadávali a zabíjali sa navzájom.
J – Áno.
– Boli ste prítomná.
J – Áno.
– Bojovali ste o svoj život s deťmi?
J – Áno, preboha.
– Vraj vás zranili.

J – (Díva sa na obviazanú ruku a šepká) 
Áno.
– Posledná otázka. Vraj špeciálnu ingre-

dienciu ochutnal aj jeden z vašich kolegov 
a nato údajne rozsekal ďalších zamestnan-
cov fastfoodu.
J – Nie je to žiaden vrah! Zmiznite… 

(V očiach sa Jozefíne ligocú slzy a mizne 
za dverami budovy fastfoodu.) 
Udalosti vzbudili aj medzinárodný zá-

ujem. O krvavom fastfoode už vznika-
jú videá, krátke filmy a píše sa o ňom 
v najsledovanejších bulvárnych médiách. 
Šéf fastfoodu Richard Gé ale odmieta 
domnienky, že by za všetkým stála špeci-
álna ingrediencia a odmieta svoj fastfood 
spájať s hrôzostrašnými udalosťami. Zdá 
sa, že má smolu! Sú to všetko nešťastné 
náhody, nechal sa šéf počuť. My sme sa ale 
rozhodli pátrať na vlastnú päsť, sledujte 
náš kanál NATAŠA X a nezabudnite dať 
LIKE a kliknúť na SUBSCRIBE!“

2
„A je tu späť vaša Nataša X. Pripravili sme 
pre vás rozhovor so šéfom neslávne zná-
meho fastfoodu na diaľnici XX. Nachá-
dzame sa rovno pred ním a vyjadrujeme 
úprimnú ľútosť, že sled nešťastných uda-
lostí známych pod menami ako „Masaker 
fastfoodovou ingredienciou“, „Nočná 
mora z fastfoodu“ alebo „Úsvit fastfoodu“ 
sa podpísal pod dočasné zatvorenie jedné-
ho z najlepších fastfoodov v tejto krajine. 
Richard Gé, stojíte si za tým, že prívlastok 
„najlepší“ ste dostali práve vďaka ingre-
diencii, ktorá podľa polície stojí za úmr-
tiami toľkých nevinných ľudí?
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R – Tak ja neviem, či nevinných, keď nám 
narobili toľko zla. Veď sa nám tam začali 
tĺcť, rovno pred našima očama.
– A zabíjať.
R – A zabíjať, jedno s druhým.
– A vulgárne nadávať.
R – Nikdy som pri tom osobne nebol. 

Ale moji zamestnanci tak vravia. Najprv 
nadávať, potom vraždiť.
– Pred súdom ste museli odhaliť presné 

zloženie omáčky, ktorú do jedál pridávate. 
Je už zloženie omáčky verejne prístupné?
R – Je.
– Môžete nám teda prezradiť, z čoho ste 

omáčku pripravovali? Aj tú špeciálnu in-
gredienciu?
R – Hádam hej. Tak, dával som tam 

nadrobno nakrájanú paradajku, papriku. 
Opiecť na cibuľke a cesnaku, pridať smo-
tanu na varenie, korenie štyroch farieb, hi-
malájsku soľ a červenú papriku. Nakoniec 
citrónovú šťavu a chili jalapeno.
– Ktorá z toho je tá špeciálna ingredien-

cia?
R – No. To jalapeno bolo s praženým 

kakaom luhované v mede.
– To je všetko?
R – Tak. No, to sa spriemyselnilo.
– Čo to znamená?
R – Že to je len pôvodný recept. Ale ke-

ďže sa vyrába u nás pásovo-
– Čo to znamená pásovo?
R – Že ho dovážame rovno z mojej firmy. 

V takých tubách. Nepripravujeme ho čer-
stvé vo fastfoode, chápeš. To by sme po-
tom neboli fastfood a nebolo by to všetko 
rýchlo. Boli by sme normálna reštaurácia, 
kde na jedlo čakáte aj pol hodiny. Chápeš?

– Takže sa mohla do omáčky v tube do-
stať nejaká neznáma látka?
R – To určite nie. Predáva ich moja firma 

a tá je pravidelne testovaná. Teda kon-
trolovaná. Nemáme a nikdy sme nemali 
problémy s hygienickou kontrolou. Máme 
všetky potrebné papiere a tie sme dali aj 
prekontrolovať súdu a vyšetrovateľom. 
Prípad bude čoskoro uzavretý a udalosti 
istotne označené za nešťastné.
– Nevadí vám, že predbiehate-
R – Ale ja nepredbieham. Od začiatku 

som tvrdil, že to je sled nešťastných uda-
lostí. Hádže to zlé svetlo na môj fastfood. 
Moja firma ani výrobky mojej firmy nikdy 
žiadny problém nemali. Sú teraz pod lu-
pou vyšetrovateľov, ale nenašiel nikdo nič, 
kvôli čomu by ma mohli obviniť. Mňa ale-
bo ktoréhokoľvek zamestnanca. Reštaurá-
cia bude čoskoro znovu otvorená, hoci zo 
začiatku pod prísnym dohľadom. Ale to sa 
dalo čakať. Rád preukážem zhovievavosť 
a pohostím aj vyšetrovateľov, políciu, sud-
cu, kohokoľvek, kto bude chcieť okúsiť na 
vlastnej koži, že nie sme predsa blázni, aby 
sme si pílili pod sebou konáre. Náš fastfo-
od je považovaný za najvychýrenejší-
– Prepáčte, ale vaše hranolčeky boli po-

važované, než fastfood uzavreli, za najvy-
chýrenejšie.
R – Dočasne uzavreli. Čoskoro budeme 

zase otvárať. Nech sa páči, najchutnejšie 
a najvychýrenejšie jedlo široko ďaleko! 
Inde také nenájdete, za to vám ručím.
– Ďakujeme šéfovi Krvavého fastfoodu-
– Protestujem za také označovanie, ja- 

(Nataša odchádza od šéfa, ktorého zasta-
vuje jeden z Natašiných spolupracovní-
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kov. Nataša kráča popred fastfood, ktorý 
vidno v pozadí a pokračuje)
– za rozhovor, aj že nám prezradil tajné 

zloženie svojich omáčok vrátane špeci-
álnej ingrediencie. Radíme vám, aby ste 
omáčku doma sami neskúšali ani ochut-
návať, ani si ju pripravovať, aby ste nedošli 
k ujme na zdraví alebo niečomu horšie-
mu. Povráva sa, že Krvavý fastfood dosta-
ne ešte jednu, poslednú šancu a vy môže-
te byť pri tom s nami. Pozývame vás po 
jej znovuotvorení na obed, nezabudnite 
kliknúť na SUBSCRIBE, aby vám neušli 
upozornenia. Pripravujeme LIVE vysiela-
nie priamo zvnútra Krvavého fastfoodu. 
Píšte návrhy, čo všetko si máme objednať 
a ochutnať. Vy budete pri tom!“

3
„Spred budovy Krvavého fastfoodu pod 
prísnym dohľadom sa vám hlási Nataša X. 
Vysielame LIVE!
Po tom, čo sudca odklepol nevinu, sa 

zdvihla vlna záujmu o toto kontroverzné 
miesto. Fastfood na internete láme rekor-
dy s vlastnými reklamnými videoklipmi 
a spotmi, ale aj videá návštevníkov, ktorí 
si v pravý čas nakrúcali samých seba, ako 
obedujú, raňajkujú či večerajú v Krvavom 
fastfoode. A vôbec nevadí, že sú nakrúte-
né ešte pred krvavými udalosťami. Fast-
food si nimi jednoducho získal neslávnu 
publicitu a vysokú sledovanosť. Niet sa 
čo diviť, že v tento deň, teda deň veľkého 
znovuotvorenia prišlo fastfood navštíviť 
a podporiť toľko významných osobností, 
vrátane miestneho politika Joža í, kan-
didujúceho na starostu nemenovanej de-

diny, alebo populárnych hercov, našincov, 
ktorí sa sem prišli prosto najesť. Za mnou 
vidíte štáb našej najsledovanejšej komerč-
nej stanice a známu reportérku Magdu 
Bé. Podporiť fastfood prišlo aj plno nad-
šencov z internetu, vidíte? Boxy za ok-
nami praskajú návštevnosťou. Jedným zo 
zaparkovaných áut je aj policajné auto 
a autá hygienických kontrolórov. Šéf fas-
tfoodu nenechal nič na náhodu a prizval 
si dnes, v deň veľkého otvorenia, podľa 
sudcov nazývaného „skúškové obdobie“, 
aj odborníkmi v stravovaní uznávané-
ho šéfkuchára Karola Pé. Určite ste jeho 
tvár zaregistrovali v známej šou o varení 
„Moja varecha mieša lepšie ako tvoja“ ale-
bo iných nemenej známych šou. Všetky 
osobnosti zachytíme aj my na kameru, ne-
zabudnite nás sledovať a kliknúť na LIKE 
a SUBSCRIBE! Ideme dovnútra!

Nachádzame sa v priestoroch Krvavého 
fastfoodu. Šéf Richard Gé nám umož-
ní rovnako ako reportérom z komerčnej 
televízie – á, práve nakrúcajú jeden zo 
spotov, posnažíme sa nevbehnúť do zábe-
rov, vyhneme sa oblúkom a prejdeme do 
kuchyne – nakrúcať priamo z kuchyne, 
kde šéfkuchár Karol Pé dozerá na prí-
pravu jedál pre zákazníkov. Pod nohy sa 
tu zamestnancom fastfoodu pletie aj hy-
gienická správa, pri predných aj zadných 
vchodových dverách stoja vždy dvaja po-
licajti. Dobrý podvečer prajeme, je dnes 
krásne, čo poviete?
( Jeden z policajtov sa mračí do kamery, 

druhý, mladší, upravuje čiapku a široko sa 
usmieva) P – Dobrý podvečer!
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– Dávate pozor, aby sa nič nestalo? Za-
tiaľ vyzerá všetko v poriadku? Sme hneď 
pokojnejší, keď sme pod dohľadom našich 
statných a zodpovedných mužov zákona.
P – Áno, všetko v najlepšom poriadku! 

(Starší policajt sa stále mračí a odvracia 
sa, aby sa vyhol kamere)
– Majú muži zákona povolené konzumo-

vať niečo v tomto podniku?
P – Nie, ostávame triezvi a nezávislí na 

tunajšom jedle.
– Také ste dostali príkazy.
P – Také sme dostali príkazy. Sme v pl-

nom nasadení a ostražito sledujeme kaž-
dého návštevníka. (Mladý policajt sa čer-
vená a široko usmieva)
Prechádzame do kuchyne. Teraz naša 

kamera nakrúti prípravu vybraných jedál, 
my vám ponúkame ich zostrih. (Vysiela 
sa zostrih prípravy hamburgerov, omáčky, 
palaciniek, zmrzliny, hranolčekov. Ozve 
sa Natašin hlas mimo záber.) Šéf Richard 
Gé nás upozornil, že omáčku tentokrát 
nepoužijú z túb dovezených z jeho firmy, 
ale ju exkluzívne pripravia pod prísnym 
dozorom kontrolórov a prizvaného šéfku-
chára. Jednotlivé ingrediencie boli zakú-
pené v miestnom supermarkete rovnako 
pod dozorom a pred použitím ochutná-
vané menovanými. Všetci sú v poriadku, 
nikto sa nezbláznil, hádam aj konzumácia 
výslednej omáčky ostane bez následkov. 
Lúhovanie jalapena v mede sa odohráva-
lo rovnako pod dohľadom a hoci Richard 
Gé vyjadril sklamanie, luhovala sa ove-
ľa kratší čas, ako je potrebné. Dúfam, že 
to nebude mať negatívny dopad na chuť 
omáčky, zdôveril sa nám mimo kame-

ru. Tu je, vážení diváci, sledujte prípravu 
omáčky s odtajnenou špeciálnou ingre-
dienciou. Za posledné dni nám pod videá 
s Krvavým fastfoodom pribudlo komen-
tárov ľudí, ktorí sa pokúšali podľa odtaj-
neného receptu omáčku vyskúšať pripraviť 
aj doma, no nikto nezaregistroval, že by sa 
po jej konzumácii stali z konzumentov 
vrahovia či vulgárne sa vyjadrujúci blázni. 
Teraz prihadzuje pohľadný kuchárik jala-
peno luhované v mede a ja to vyskúšam. 
(Nataša X vchádza do záberu, na čistú va-
rechu naberá z hrnca pariacej sa omáčky, 
obracia sa do kamery a so zdvihnutým 
obočím omáčku ochutnáva. Zamračí sa, 
zakašle.) Trochu som si obarila jazyk, ale 
chcem vás informovať, že omáčka chutí 
lahodne a ja sa cítim rovnako ako pred 
jej ochutnaním. Cítim sa dobre, zdravo, 
neváham a nič ma nenúti vulgárne sa vy-
jadrovať alebo myslieť na fyzické násilie. 
(Nataša X spočíva ešte chvíľu v zábere, aby 
potvrdila pravdivosť svojich slov a nasle-
dujú ďalšie zábery na kuchyňu a prípravu 
jedál).

Presúvame sa k prvým zákazníkom, 
ochutnávajúcim lahodné hranolčeky, 
hamburgery, palacinky, lievance, pirôžky, 
pražené kuracie krídelká či nožičky, pe-
čené zemiačiky a šaláty s kúskami mäsa 
či chrumkavými, slankavými krutónmi. 
Chutí jedlo?
Z (zákazníci) – Krvavý fastfood forever!!! 

Pozor, máme chuť hodiť po vás sekeru! 
(Smiech)
P (policajti) – Pokoj, kľud, poprosíme.
– Sme veľmi radi a šéf fastfoodu Richard 



howard

166

Gé istotne oceňuje tento váš počin, pán 
politik, že ste sem v tento deň prišli pod-
poriť rýchle stravovanie svojou návštevou.
P (politik) – Je mi veľkým potešením, že 

som súčasťou tohto mimoriadneho dňa.
Jeden box sa nám uvoľnil, tak sme si s ce-

lou posádkou zasadli a rozhodli sa, že sa 
na chvíľu staneme súčasťou konzumentov 
jedál Krvavého fastfoodu, ako sme vám 
sľúbili. V komentároch dostali najviac 
hlasov hamburgery, hranolčeky s omáč-
kou s odtajneným zložením a palacinky 
so šejkami. Takže si to všetko objedná-
vame a ponárame sa do víru konzumova-
nia. Všetko nahrávame, klikajte na SUB-
SCRIBE!“

4
„Práve sa dívate na tú slávu. Na stole sú 
štyri hamburgery s veľkou dávkou do-
máceho hovädzieho mäsa a zeleninovou 
oblohou, misy plné hranolčekov a v strede 
v zlatavej miske na čestnom mieste litre 
lahodnej omáčky. Neskôr dostaneme aj 
taniere s palacinkami a tu stoja mliečne 
šejky, ktorými tú krásu zapijeme. (Kame-
ra putuje z ruky do ruky.) Toto je hladný 
kameraman Ernest, vedľa je strihač Dezi-
der, upload na internet zabezpečuje Dodo 
a spoluautor scenára Izidor. Všetci sme 
hladní ako vlci a púšťame sa do jedla. (Ka-
mera sa obracia a nakrúca plné ústa a žu-
vajúcich menovaných. Nataša X priviera 
slastne oči a vzdychá nad jedlom. S pl-
nými ústami.) Ernest vám ukáže vedľajší 
box, kde si pochutnávajú aj zamestnanci 
komerčnej televízie a kolegyňa, reportérka 
Magda Bé. Majú privreté oči a vychutná-

vajú hamburgery s hranolčekmi, všetko 
máčané v omáčke. Nasledujú zábery na 
kontrolórov, ktorí rovnako nepohrdli na-
pečeným jedlom pod vlastným dohľadom, 
á, aha, prisadol si k nim dokonca samotný 
šéf Krvavého fastfoodu. Dobrú chuť pria-
telia!
Aby sme nepokračovali v tichu, popí-

šem vám, čo cítim. Hamburger je paleta 
najpríjemnejšej chuti, v ktorej sa mieša 
mäkkučké a dobre prepečené, šťavnaté 
mäso, chrumkavé pečivo so sezamom a tá 
omáčka, och, mňam, ó bože, je úžasná, 
všetkému dáva punc lahodnosti a gus-
tióznosti, že by ste pre to zomreli – ospra-
vedlňujem sa, to bolo nevhodné. Ťažko 
sa mi premýšľa. Teraz si do úst vkladám 
hranolčeky, sú úžasné, chrumkajú, rozplý-
vajú sa, až sa mi zvyšuje tvorba slín. Ale 
zatiaľ nemám žiadnu potrebu nadávať ani 
sa mi hlavou nič nepreháňa. Ako ste na 
tom? Kameru teraz beriem do rúk a obra-
ciam ju na kolegov, pozrite sa, tí sa nevedia 
nasýtiť, hamburgery s hranolkami miznú, 
vraciam radšej späť kameru do Ernesto-
vých rúk, ináč sa mi nič z nich neujde. 
Normálne žracie orgie, musíte mi prepáčiť 
za výraz. Mám chuť vopchať si ten ham-
burger celý do úst, úplne sa mi nahrnuli 
sliny, Deziderovi tuším kvapkajú aj na stôl, 
to je smiešne, haha, Dezider, dávaj pozor, 
ináč sa v nich utopíme. Dodo si zapĺňa 
ústa hranolčekmi, pozrite sa, ako sa pri-
tom tvári, hladká si ostentatívne nadmuté 
brucho, len aby ti nepodrástlo, haha, a tu 
máme Izidora, ktorý gúľa očami a utiera si 
ústa. Je rovnako zaslintaný ako ostatní za 
stolom. Ako ti chutia hranolčeky?
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Izidor (s plnými ústami) – Bofké, bofké.
– Deje sa s vami niečo?
Dodo (s plnými ústami) – Rofpývame sa 

v jed-e.
– V jede? Haha, hádam nie.
Dezider (s plnými ústami) – Neuádem 

uopuávat.
– Mám rovnaký pocit. Keď sa pozrie-

te navôkol, ruch sa utlmil a nahradili ho 
zvuky jedenia. Vo vedľajšom boxe ochkajú 
a vzdychajú kolegovia z komerčnej tele-
vízie, tamto sú hygienici so šéfom, tamto 
vidíte rodiny s deťmi, skupiny tínedžerov, 
kamionisti, snúbenci, zišlo sa tu mnoho 
ľudí, vo dverách ešte na uvoľnenie boxov 
stoja ďalší čakatelia, ktorým istotne robí-
me chute a všetko strážia naši ctení muži 
zákona. V kuchyni sa šikovne obracajú 
zamestnanci fastfoodu so šéfkuchárom na 
čele a tamto sa opiera náš regionálny po-
litik, ach, pozrite sa, tuším sa zosunul pod 
stôl, žeby si miesto šejku objednal niečo 
silnejšie? Haha. Ale on je vážne pod sto-
lom, mali by mu pomôcť a vytiahnuť ho. 
A! Už sa tak deje.
Izidor – Drž hubu.
(Kamera sa obracia na Izidora)
– Prosím? Izidor, vravel si niečo?
Izidor – Máš držať tú svoju nevymáchanú 

hubu, piča pojebaná.
– Izidor?
Izidor – Inak ti ju zavriem ja, raz a na-

vždy, kurva.
– Izidor? Ernest, podaj mi kameru a za-

tras ním, prosím ťa, díva sa na mňa tak 
zvláštne. Mohol by si sa prestať tak vyjad-
rovať? Ideme Live, doboha, tak sa upokoj, 
áno?

Izidor – Ty špina skurvená. Piča pojeba-
ná. Zasraná dementná krava.
KURVÁÁÁ!!! 
Čo to-?  (Nataša X sa s kamerou obráti 

od Izidora za výkrikom, zbadá uprostred 
miestnosti stáť politika ako drží za nohu 
svojho spolupracovníka, točí ním dokola 
a vráža do stojacich hostí fastfoodu.) Čo 
to, preboha. Vážení diváci, to, čo vidíte, je 
neuveriteľné, kandidát na starostu neďale-
kého mestečka zráža živým človekom ľudí!
(Nataši X niekto vyráža z rúk kameru, 

ktorá padá na stôl a nakrúca ľudí za ok-
nom ako zbesilo bežia od budovy fas-
tfoodu čo najďalej. Stôl sa otriasa, tak aj 
kamera nadskakuje, ozývajú sa výkriky 
a nadávky, buchot a trieskanie, nasleduje 
vreskot a volanie o pomoc, jeden výstrel 
strieda druhý, výkriky policajtov „Nehnite 
sa!“ „Ľahnite si na zem!“ „-s rukami nad 
hlavou! Ruky nad hlavu, lebo strelím!“ Do 
kamery niekto vrazí, rýchlo sa krúti a vid-
no sled záberov na skáčucich ľudí, strie-
kajúcu krv, stoly zapratané bezvládnymi 
telami. Zrazu pred kameru padne Dezider 
s široko roztvorenými očami, očividne ne-
dýcha, nežmurká, vyzerá ako mŕtvy. Z krku 
mu vyteká krv a stôl sa pod váhou jeho tela 
nahýba, kamera sa kĺže po krvi dolu, padá 
na zem, mihajú sa pred ňou nohy, padajú 
telá. Vidno, ako sa cez podlahu po krvavej 
šmuhe šmýka policajtovo telo, padá na-
ňho niekto kolenačky a udiera mu hlavu 
o podlahu. Vo výkrikoch sa miešajú najmä 
vulgarizmy. Kamera sa zrazu zdvihne.)
- (trasúcim sa hlasom) Tu Nataša X. Ne-

viem, čo sa stalo, ale ak ma niekto počuje, 
prosím vás, pomoc, pošlite sem niekoho, 
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posily, kohokoľvek, aby ma vyzdvihol, 
preboha, prosím. Ak vysielanie pokraču-
je a stále ideme LIVE, prosím vás, pošlite 
sem niekoho, volajte záchranku, policaj-
tov, preboha, rýchlo vás prosím, kriste 
(Nataša X narieka a vzlyká.) Ježiši, ježiši, 
videla som letieť detskú hlavu, preboha, 
bolo to nejaké dievčatko. Po-po-politik 
ostal bez končatín, niekto mu ich osekával 
ako keby to bol kus mäsa na spracovanie 
a hygienici sa navzájom tiež sekali, vide-
la som, ježiši, pomôž mi, videla som, ako 
matka vlastnému decku urvala kus hlavy 
a samá mozgová hmota lietala, mám to na 
rukávoch, mám to všade, kriste (ozve sa 
zvracanie, kamera sa skloní a vidno zvrat-
ky rinúce sa z Natašinho hrdla.) Preboha, 
prosím vás, pomôžte mi niekto, vyvracala 
som sa, všetok hamburger je preč aj hra-
nolky aj omáčka, už to nikdy nechcem 
jesť, nikdy nebudem jesť rýchle občer-
stvenie, sľubujem, len mi niekto pomôžte. 
Videla som tĺcť sa päsťami mužov, vyrážať 
si zuby, lámať krky, kosti, trhať končatiny, 
šéf, šéf fastfoodu vyhryzával kusy mäsa 
z reportérky komerčnej televízie, smial 
sa a hltal to, jej kolegovia, nie, moji ko-
legovia sa začali naháňať ako šialení, môj 
Izidor sa ma pokúsil zabiť, ježiši, v rukách 
sa mu objavil sekáčik na mäso a hodil mi 
ho priamo do hlavy, keby ma nezhodí Er-
nest na zem, zomrela by som, už by som 
tu nebola! Miesto mňa to schytal Ernest, 
chudák Ernest leží s rozseknutou hlavou, 
ježiši, kde je Dodo a kde je Dezider. (Ka-
mera sníma počas Natašinho monológu 
podlahu, do záberu preniká mláka krvi 
a rozširuje sa. Nataša prestáva rozprávať, 

zasekne sa a kamera sa roztrasene dvíha. 
Pod stolom rovno do záberu nakukne Izi-
dorova hlava so šialeným výrazom v tvári, 
krvavými očami a rovnako krvavými zu-
bami. Nataša X začne vrieskať, kameru to 
ohluší, padá a do záberu vchádzajú dve 
bojujúce telá. Izidor schmatne Natašu za 
vlasy a krúti jej hlavou, ako keby jej chcel 
zlomiť väzy, Nataša siaha rukami dozadu, 
ale nezvláda to, Izidor ju rýchlo buch-
ne o zem a Nataša mu ovisne v rukách. 
Dvihne jej tvár do kamery a počuť jeho 
hlas.) Táto kurva dorozprávala.“
(Nataša však vypúli oči, schmatne kame-

ru a plesne ju dozadu o Izidorovu hlavu. 
Izidor padá naznak a kamera s ním, do-
stáva sa rovno do stredu miestnosti a naj-
väčšieho ruchu.)

5
Kamera mala rozbité sklo na objektí-
ve. Obrazový snímač ostal neporušený 
a vďaka automatickému zaostrovaniu pre-
ostrovala kamera na objekty, ktoré sa pred 
ňou mihali. Sem tam niekto do kamery 
kopol, pohla sa, ale viac menej nakrúca-
la a pokračovala v LIVE prenose vďaka 
nerušenému, automaticky nastavenému 
uploadu. Sem tam obraz vypadával kvôli 
citlivosti, reagujúcej na otrasy. Šum a za-
zrnená obrazovka sa objavovali v závislos-
ti na týchto otrasoch. Snímala mŕtve telá 
povaľujúce sa kde tu po podlahe, medzi 
boxami, končatiny visiace zo stolov a se-
dadiel či stoličiek, tečúce tekutiny od krvi 
po omáčku a samozrejme pohybujúce sa 
postavy ľudí bojujúcich o život. Okrem 
tiel lietali aj rôzne predmety, najčastejšie 
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nože, sekáčiky, tĺčiky, vidličky, panvice, 
varešky, naberačky, oceľové časti rozse-
kanej kuchyne. Tieto predmety trčali aj 
z kusov tiel. Niektorí používali na zbe-
silé vraždenie aj káble z prenosového 
voza komerčnej televízie a televízna ka-
mera ležala ledabolo pohodená v kúte 
rozpadnutá na kusy. Z objektívu trčala 
čiasi ruka. Ďalšia bola zapletená medzi 
káblami, ktoré sa ako hady obtáčali okolo 
hrdiel niektorých mŕtvych. Znenazdajky 
sa kamera potočila a našla reportérku so 
znetvorenou tvárou a mikrofónom hl-
boko zabodnutým v ústach. Potočila sa 
a zaostrila na šéfkuchárovu hlavu visiacu 
kdesi zhora nadol. Nevedno, či visela na 
pôvodnom tele. Hlava sa rozmykala, keď 
do nej narazil potácajúci sa policajt. Vid-
no boli policajtove nohy v zakrvavenej, 
pozvracanej uniforme. Policajt sa sklátil 
a kameru posunul. Zastavila sa na kuchy-
ni, v ktorej ešte prebiehal boj. Ľudia sa 
tam sekali, trhali, hrýzli, kopali, plieska-
li, bodali, udierali a kričali. Zvuk kamera 
snímala s veľkými ťažkosťami. Ozývali sa 
prerušované výkriky ako „-rva“, „-okots-“, 
„-iča“, „-ebaný skurv-“ „-ysyn“, „-rbem ťa“ 
a podobne. Rovnako sa prerušovane ozý-
vali zvieracie vrešťanie, volanie o pomoc, 
výkriky, vrčanie, zúrenie, klokotanie, sto-
nanie či škrekot, ďalej hluk a buchot, rin-
čanie a trieskanie, menšie explózie a syča-
nie oleja, padanie nábytku.
Kameru niekto odkopol a žuchla rovno 

pod stôl. Potočila sa na kľačiace telo, žen-
ské s krvavými rukami a krvou kvapkajú-
cou zhora, miešanou zrejme so slinami. 
Postava dychčala a chrčala. Jedna jej ruka 

sa zdvihla a pomaly blížila ku kamere. 
Schmatla ju a priťahovala si ju k sebe. 
Kamera sa začala dvíhať a obrátila sa na 
zatemnelú tvár skrčenej ženy. Bola to 
Nataša X. Dívala sa priamo do objektívu 
a dychčala. Mala zohyzdenú, zdeformo-
vanú tvár. Jedno oko napuchnuté, čier-
ne, druhé jej ledva vykúkalo z puchnúcej 
tváre. Nos bol rozdrvený na kašu a pery 
napuchnuté a fialové. Krv so slinami jej 
kvapkali z tváre. Miešali sa s akousi pe-
nou. Dívala sa a chrčala. Z hrdla jej vy-
chádzali klokotavé zvuky. Vyzerala, že je 
v šoku. Ťažko prehltla a snažila sa dostať 
zo seba slová. Otvárala opuchnuté pery, 
no nič jej z úst nevychádzalo, iba aké-
si pískanie, aj to nebolo isté kvôli zlému 
snímaniu polorozbitej kamery. Nataša 
X zavrela oko a s námahou ho otvorila. 
Niečo zahuhňala a zavzlykala. Obraz sa 
zachvel. Nastalo ticho. Aj Nataša X si ho 
všimla. Jej oko sa roztvorilo prekvapením 
a zdesením. Kamera sa rýchlo obrátila na 
miestnosť, no spod stola nevykukla. Stále 
sa triasla. Nič mimo stola sa už nehýbalo. 
Bolo počuť len akýsi šuchot a Natašino 
vystrašené dychčanie, ktoré sa márne sna-
žila tlmiť, keďže jej z pľúc vychádzalo pri 
dýchaní pískanie a chrčanie.
Kamera zrazu klesla k podlahe. Nataša ju 

zrejme položila. Snímala, čo sa deje spod 
stola. Opäť  vošla do záberu, vysunula sa 
na kraj tieňa od stola a vykukla. Potom sa 
rýchlosťou blesku vrátila do tieňa a pre-
stala sa hýbať. Hlava jej klesla k zemi. Že 
žije, prezrádzala len triaška. V rohu ka-
mery boli vidieť nohy v slušných čiernych 
topánkach. Šuchtali sa pomaly z jednej 
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strany na druhú, až vyšli zo záberu. Na-
taša X obrátila hlavu do objektívu, oko 
zdesene roztvorené a zaslzené. Otvárala 
ústa a pokúšala sa niečo povedať, no nič 
nebolo počuť. Zdvihla jednu ruku, zvlášt-
ne pokrútenú a vystrčila ukazovák. Uka-
zovala ho smerom, kam zmizol pár nôh 
v mužských topánkach. Upriamovala na 
to miesto pozornosť. Napokon sa pri-
blížila ku kamere tak, že jej bola vidieť 
celá znetvorená tvár. Dýchala do kamery, 
až sa zahmlievala. Takto obraz zamrzol 
a LIVE stream skončil.

4. KONIEC

InternationalTV1
„Nachádzame sa blízko miesta, kde sa 
odohrala najhoršia masakra za posled-
ných niekoľko desaťročí. Doteraz nebolo 
vyčíslené, koľko ľudí podľahlo zbesilému 
vraždeniu, podľa neoficiálnych informá-
cií však bolo narátaných šesťdesiat mŕt-
vych, vrátane štyroch príslušníkov polície, 
šiestich zamestnancov úradu verejného 
zdravotníctva, známych hercov ako Ja-
roslav Em, Renáta En či Blahoslav Ká, 
šéfkuchára z populárnej televíznej šou, 
štyroch členov štábu najsledovanejšej te-
levízie, istého regionálneho politika a na-
pokon dvanástich zamestnancov fastfo-
odu. Šťastie mali jedine zákazníci, ktorí 
nedostali miesta v preplnenom fastfoode 
a stáli v rade pred vchodovými dverami. 
Tým sa podarilo uniknúť vraždeniu, hoci 
aj tu došlo k niekoľkým zraneniam. Taká 
je zatiaľ bilancia tejto nešťastnej noci…“

RegioTV2
„Miesto za mnou je prísne strážené a pre 
verejnosť uzavreté. Obkolesili ho desiatky 
policajtov, vyšetrovateľov a špecialistov, 
ktorí sa snažia zrekapitulovať, čo sa vlast-
ne v ten nešťastný večer stalo. Pomôcť im 
majú záznamy jednej zo známych a verej-
nosťou obľúbených videoblogeriek Nata-
še X, ktorá sa so svojím tímom rozhodla 
naživo vysielať znovuotvorenie Krvavého 
fastfoodu priamo z miesta. Celé zbesilé 
vraždenie sa jej tak nechcene podarilo 
nakrútiť. Internetový kanál Nataše X je 
zabezpečený a pre verejnosť neprístup-
ný, hoci ho podľa našich informácií malo 
v osudový večer sledovať cez milión divá-
kov. Osudová noc sa zapíše do histórie aj 
ako noc tisícok telefonátov, ktorými di-
váci tejto videoblogerky reagovali na jej 
volanie o pomoc. Vraždenie však neskon-
čilo zásahom polície. Po príchode mužov 
zákona bolo údajne v budove fastfoodu 
mŕtvolné ticho. Ako sa mohli zákazníci 
navzájom tak rýchlo povraždiť je rovnako 
predmetom vyšetrovania…“

ŠtátnaTV3
„Udalosť sa odohrala po tom, čo sud-
ca vyhlásil nevinu šéfa fastfoodu verejne 
označovaného a neslávne známeho pod 
označením Krvavý fastfood. Šéfovi Ri-
chardovi Gé tak bolo povolené aj napriek 
predchádzajúcim niekoľkým udalostiam, 
kedy došlo priamo v budove pod vplyvom 
údajne omamnej omáčky k niekoľkým 
vraždám, znovuotvoriť prevádzku rýchle-
ho občerstvenia. Jednou z týchto udalostí 
bola aj masakra tínedžerov, ktorí s nie-
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koľkými mníškami a farárom Félixom é 
práve smerovali na katolícke sústredenie 
priamo do srdca našich hôr. Už vtedy sa 
volalo po zákaze tejto prevádzky rýchleho 
občerstvenia a najmä po prísnom vyšetro-
vaní jej zamestnancov. Nikto však nebol 
obvinený. Tentokrát prišlo hostiť tento 
veľký deň D aj množstvo mimoriadnych 
osobností, ktoré sa rozhodli podporiť svo-
jou prítomnosťou Krvavý fastfood. Stalo 
sa im to osudné…“

KomerčnáTV4
„Exkluzívna správa! Práve sme obdrža-
li informáciu, že hrôzostrašnú masakru 
prežila jedna osoba. Opakujem, masakru 
prežila jedna osoba. Polícia jej totožnosť 
tají. Naše zdroje však uvádzajú, že ide 
o osobu ženského pohlavia, ktorú odviez-
la helikoptéra prvej pomoci do nemocni-
ce v hlavnom meste, a to kvôli jej veľmi 
zlému fyzickému aj psychickému stavu. 
Keď sa podarí stav tohto svedka stabilizo-
vať, možno sa podarí vniesť trochu svetla 
do udalostí veľkého dňa D v histórii Kr-
vavého fastfoodu…“

Konkurenčná komerčnáTV5
„Exkluzívna správa! Dozvedeli sme sa, že 
preživšia je Nataša X, známa a obľúbená 
videoblogerka, vďaka LIVE streamu, do 
ktorého môžu vyšetrovatelia nahliadnuť 
osudnej noci priamo z prvej ruky, pretože 
ide o nefalšovaný dôkazový materiál. Na-
taša X však utrpela rozsiahle poranenia 
tela, ktoré sa sprvu zdali nezlučitené so 
životom. Podľa vyšetrovateľov je konečne 
pri vedomí…“

TV4
„S Natašou X sa zatiaľ nie je možné spo-
jiť, vyšetrovatelia si ju chránia ako oko 
v hlave. V nemocnici sa nachádza okrem 
vyšetrovateľov aj množstvo policajtov 
a ochrankárov. Naše zdroje uvádzajú, že 
Nataša X si na udalosti veľkého dňa D 
v Krvavom fastfoode pamätá a snaží sa 
zrekapitulovať priebeh večera… Práve 
dostávame ďalšiu dôležitú informáciu, 
ktorá možno bude znamenať zvrat vo 
vyšetrovaní. Pozor! Polícia uviedla, že 
okrem Natašy X pravdepodobne prežil 
hrôzostrašnú masakru ešte jeden človek. 
Ostáva však doteraz nezvestným. Pôvod-
ne mal byť podľa polície medzi mŕtvymi, 
no keďže sa im nepodarilo identifikovať 
všetkých mŕtvych, ani sa neuvažovalo, že 
by mohol masakru prežiť alebo byť medzi 
nezvestnými. Polícia vyhlasuje pátranie 
po šéfovi Krvavého fastfoodu Richardo-
vi Gé, ktorý je tiež majiteľom reťazca fi-
riem, dodávajúcich najrôznejšie potraviny 
do samoobslúh a hypermarketov! Pátra 
sa po Richardovi Gé! Polícia upozorňuje, 
že môže byť nebezpečný. Na obrazovkách 
vidíte jeho podobizňu, ktorú polícia roz-
posiela všetkým médiám. Ak by ste ho 
náhodou videli…“

RegioTV2
„Je potrebné upozorniť, že zatiaľ ostáva 
nezvestný jeden človek, ktorý sa naisto 
zúčastnil veľkého dňa D a priamo dohlia-
dal na prípravy a priebeh znovuotvorenia 
a priateľsky hostil významné osobnos-
ti. On sám si dokonca niektoré navrhol 
vrátanie niekoľkých hercov či šéfkuchára 
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známeho z populárnej televíznej šou jed-
nej našej komerčnej televízie…“

TV4 a TV5
„Polícia ostáva zmätená, pretože 
v priestoroch Krvavého fastfoodu sa na-
šlo nielen oblečenie Richarda Gé, ale aj 
biologický materiál, ktorý by mal doka-
zovať jeho smrť. Podľa našich informá-
cií sa tam našli čiastočky kože, nechtov, 
vlasy, dokonca kosti, ktoré majú patriť šé-
fovi Krvavého fastfoodu Richardovi Gé. 
Vyšetrovatelia si s týmto úkazom nevedia 
rady. Do nemocnice už dorazili aj reno-
movaní psychológovia a psychiatri, ktorí 
by mali preveriť psychický stav preživšej 
Nataše X. Jej tvrdenie a posledné sekun-
dy videa, ktoré nakrútila priamo z miesta 
masakry, sú zatiaľ jedinými dôkazmi, kto-
ré by mohli potvrdzovať jej slová o tom, 
že masakru okrem nej prežil ešte Richard 
Gé. Na oficiálnych miestach sa zatiaľ 
k tomuto faktu odmietajú vyjadrovať…“

ŠtátnaTV3
„Doteraz sa nevie, či šéf Krvavého fast-
foodu Richard Gé masakru prežil alebo 
nie. Na jednej strane je tvrdenie jediného 
preživšieho svedka Nataše X, ktorá tvr-
dí, že šéfa Richarda Gé videla odchádzať 
z miesta činu po vlastných. Dokázať by 
to mali aj posledné sekundy videa nakrú-
teného priamo z miesta masakry. Polí-
cia záznam odmieta zverejniť. Ozvalo sa 
však niekoľko tisíc divákov videoblogu 
Nataši X, ktorí potvrdzujú Natašine slo-
vá, že niekto odchádzal z miesta činu po 
vlastných. Popisujú dotyčného topánky aj 

šuchtavú chôdzu. Na strane druhej je však 
dôkazový materiál z miesta činu, ktorý 
potvrdzuje, že dôsledkom masakry je, že 
po šéfovi Richardovi Gé ostalo, citujeme 
– nie veľa, ale dosť na to, aby sme usúdili, 
že masakru neprežil – koniec citátu…“

TV5
„Nie som blázon. Nie som blázon. Viem, 
čo som videla. Viem, koho som videla. 
Triasla som sa od strachu, plakala som, 
bola som v šoku, priznávam, ale viem, čo 
som videla – tak znejú slová videobloger-
ky a jedinej preživšej, zároveň korunného 
svedka hrôzostrašnej masakry v Krvavom 
fastfoode. Polícia aj vyšetrovatelia spo-
chybňujú video aj tvrdenia Natašy X, že 
šéf fastfoodu Richard Gé by bol nezvest-
ný.
– Nenašli sa žiadne stopy, nič, čo by po-

tvrdzovalo teóriu svedka Nataše X, že by 
mal Richard Gé masakru prežiť alebo by 
bol nezvestný. Preživšia bola otrasená, 
v šoku, prežila hrôzu, akú si nikto z nás 
nevie ani predstaviť, všetko je obalené cha-
osom a zmätkom. Záchranári svedkyňu 
z miesta činu odvážali v bezvedomí. Ako 
si môže byť taká istá, keď si v prvé hodiny 
po prebudení ani nevedela spomenúť, kto 
je? – nechal sa počuť vyšetrovateľ Fran-
tišek F. Expert na videozáznamy Robert 
Há sa vyjadril k spomínaným posledným 
sekundám z videozáznamu svedkyne: – 
Áno, vidno tam nejaké nohy v topánkach, 
vidno ich, ale počas posledných sekúnd. 
Okrem toho sa to odohralo predtým, než 
vôbec niekto z našich policajtov či vyšet-
rovateľov vošiel do budovy fastfoodu, kde 
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sa masakra udiala. Dotyčný mohol byť 
ktokoľvek a krátko po nasnímaní mohol 
padnúť na zem a ostať mŕtvy.
Najnovšie informácie však potvrdzujú, 

že išlo o topánky, ktoré mal na sebe šéf 
fastfoodu Richard Gé a tie isté topánky 
sa aj našli na mieste činu. S už spomí-
naným materiálom, ktorý dokazuje, že 
šéf Richard Gé musel skonať priamo na 
mieste, hoci sa jeho telo nenašlo v celis-
tvom stave, ale našli sa len čiastočky, ktoré 
túto teóriu potvrdzujú…“

TV4
„Korunná svedkyňa Nataša X bola preve-
zená na psychiatrické oddelenie Fakultnej 
nemocnice v hlavnom meste. Podľa ofici-
álnych informácií má byť pod prísnym 
dozorom a neodporúča sa robiť so sved-
kyňou akékoľvek rozhovory, dokonca ani 
zverejňovať informácie, ktoré by mohli 
na verejnosť preniknúť, aby sa zamedzi-
lo vyvolávaniu paniky. Polícia zastavila 
pátranie po šéfovi Krvavého fastfoodu 
Richardovi Gé, čo znamená, že figuruje 
medzi mŕtvymi a teda obeťami desivého 
vraždenia. Otázne však ostáva, či skutoč-
ne ide o mŕtvu obeť, keď nebolo nájdené 
jeho telo. Známi Nataše X, jej priatelia 
a rodina odmietajú akékoľvek špekulá-
cie ohľadne psychického stavu korunnej 
svedkyne a tvrdia, že Nataša je inteligent-
ná a vnímavá žena, ktorá aj napriek otrasu 
je schopná v plnom vedomí a zodpoved-
ne posúdiť, čo vlastne videla či počula.
– Ak je moja dcéra presvedčená, že je 

niekto nažive, pretože ho videla odísť 
z miesta činu po svojich, tak je to tak a ja 

svojej dcére verím. Verím, že Richard Gé 
prežil a niekde sa skrýva. Prečo sa nevy-
sloví? Prečo sa neozve? Čo skrýva, ak sa 
doteraz neozval? – nechal sa počuť otec 
Nataše X.
Snažili sme sa skontaktovať aj s firma-

mi, v čele ktorých Richard Gé stojí, ale 
odmietajú sa k masakre vyjadriť s tým, 
že s ňou nemajú nič spoločné a všetko 
potrebné už povedali polícii. – Náš šéf 
Richard Gé je bezúhonný človek a v mi-
nulosti nebol odsúdený za žiadny trestný 
čin. Vedie príkladný život, čo môže po-
tvrdiť aj jeho manželka, rodičia a pria-
telia. Nikdy nespravil žiaden priestupok 
a všetko robil pre ľudí. Veď si to sami zis-
tite. Jeho odberatelia sú s jeho výrobkami 
nadmieru spokojní, čomu nasvedčuje aj 
dopyt. – vyjadril sa nám anonymne jeden 
z jeho zamestnancov…“

TV5
„Ako jedinej televízii sa nám podarilo 
skontaktovať s manželkou šéfa Krvavé-
ho fastfoodu Richarda Gé. Ako jediná 
televízia vám teraz poskytujeme záznam 
z rozhovoru so Zuzanou Gé:
– Ak niekto tvrdí, že môj muž žije, tak sa 

ho pýtam, kde je? Rišo chodieval, aj keď 
bol zaneprázdnený, vždy domov a staral 
sa ako o svoju rodinu, tak o svojich pria-
teľov. Ak by bol živý, bol by tu, pri mne. 
Bola by som prvá, komu by sa ozval. Ak 
naozaj žije, ako niektorí tvrdia, tak ho 
hľadajte, pretože môže byť dezorientova-
ný, môže byť zranený, môže mu byť ho-
cičo. Rišo bol všelijaký, ale nebol to vrah, 
nebol ani zákerný. Ani muche by neublí-
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žil, nieto že by stál za takou masakrou. 
Je to poľutovaniahodné, že sa niečo také 
ešte v tomto storočí môže vôbec udiať, 
ale neviňte za to môjho Riša. Všetko to 
je nešťastná náhoda. Bol v nesprávny čas 
na nesprávnom mieste. Rišo, ak tam nie-
kde si, ja som tvoja manželka, spomeň si 
a príď domov! A vy ma už netrápte, mám 
toho dosť… –
Viac sledujte na našom webe!“

TV4 a TV5
„Šéf fastfoodu, v ktorom sa odohrala jed-
na z najhorších masakier za posledných 
niekoľko desaťročí, je oficiálne vyhlásený 
za mŕtveho. 
– Nikto by nemohol prežiť, pokiaľ na 

mieste činu zanechá taký materiál, aký 
sme po Richardovi Gé našli. Len medzi 
nami, nikto by nedokázal odísť po svo-
jich, pokiaľ by mu chýbalo toľko kostí. 
Nech už Nataša X, a ja jej svedectvo ne-
spochybňujem, videla čokoľvek, nech už 
videla aj Richarda Gé živého a hýbať sa, 
to čo muselo nasledovať, ho pripravilo 
o život. Muselo to byť otrasné, možno 
preto si korunná svedkyňa nechce pri-
pustiť smrť tohto svedka. Zostalo po ňom 
málo, ale aj to nám stačí, aby sme spolu 
s lekármi a vyšetrovateľmi mohli usúdiť, 
že je mŕtvy. Že patrí k mŕtvym. – uzatvá-
ra vyšetrovanie šéfa Krvavého fastfoodu 
súdny znalec Michal Ó.
Radí sa tak k už vyčíslenému počtu obe-

tí osudového dňa D a celkovému počtu 
obetí Krvavého fastfoodu od začiatku 
jeho fungovania. Toto číslo je šokujúce, 
vážení diváci…“

3. STRED Č.2

6
„Krista, ale ma bolia kríže,“ Richard Gé 
ledva stál na nohách. Zaostrovalo sa mu 
ťažko, zdalo sa mu, že v chrbte má čosi 
zabodnuté a chýbali mu ruky. Bol by si, 
keby ich mal, jednu natiahol a pošúchal 
na chrbte boľavé miesto, z ktorého, ako sa 
tak díval pod nohy, tiekla krv cícerkom. 
Ako je to vôbec možné? Myslel, že z neho 
už nevytečie ani kvapka. Že všetko už mi-
nul. Do druhej by bol položil svoju hlavu. 
Treštila mu. Ach, možno preto, že bola 
roztrieštená. Richard Gé vedel, že to dlho 
neustojí, že sa musí pohnúť z miesta. Po-
zrel dolu na svoje nohy. Topánky na nich 
stále spočívali, čo je celkom mimoriadna 
udalosť, nakoľko sa mu zdalo, že mu telo 
lietalo všade po miestnosti a dokonca ho 
niekto použil ako zbraň. Aký paradox, 
že ešte stále pozostávalo z jedného kusu. 
Viac menej, končatiny nerátal.
Zaostroval, ako sa len dalo. Keď konečne 

videl, aspoň jedným okom, začal si v hla-
ve rátať kroky. Jeden, dva, poďme, poďme, 
jeden, dva. Pohol jednou nohou, potom 
druhou. Mal pocit, že prekročil stovku, 
cítil sa ako starý dedo. Šúchal nohami 
ako bezvládni seniori v domove dôchod-
cov. Ale posúval sa, pohyboval, o chvíľu sa 
dostane do kuchyne, potom do zadných 
miestností, tam si na chvíľu oddýchne. 
Nemôže to byť tak ďaleko. Hoci tieto 
vzdialenosti predtým prešiel ľavou zad-
nou, teraz mal pocit, že sú to kilometre 
a nedožije sa ich. Zastal, bol by sa potil, 
keby jeho telo normálne funguje. Vyna-
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kladal toľko síl na tú jednoduchú činnosť 
ako krokovanie. Krok sun krok, ako ta-
nec mŕtvych. Áno, nemohol prežiť nikto. 
Bolo tu mŕtvolné ticho. Zazdalo sa mu, 
že začul nejaký šuchot, pohyb, možno 
dýchanie, ale to sa mu muselo len zdať. 
Znova zastal a započúval sa do ticha. Ne-
prerušovalo ho nič, absolútne nič. Ani len 
čvirikanie vtákov alebo vrčanie motorov 
áut, veď sme pri diaľnici, musí byť počuť 
niečo, alebo ohluchol?
Konečne sa mu podarilo dostať sa za 

pult. Tam sa oprel, toho mizerného tela 
mal plné zuby. Ťažko vydýchol a zaklonil 
hlavu. Pohyboval bradou, otváral ústa do-
korán, krčil nos, ako sa mu to len podarí, 
keď mu chýbali horné končatiny? Nako-
niec trhol hlavou dolu, až mu zapraska-
lo v zátylku. Znelo to, ako keby sa krčné 
stavce rozdrvili. Zaznel zvuk rozopínania 
a k stále vylešteným, hoci krvou a inými 
tekutinami ofŕkaným topánkam sa zo-
sunulo oblečenie a vlastne aj kúsky kože 
Richarda Gé. Ako sa pohyboval po ku-
chyni smerom k zadným miestnostiam, 
tak z neho opadávali čiastočky tela. Zrazu 
sa chôdza zmenila a zo šuchtavej senior-
skej chôdze sa stalo ladné poskakovanie 
zlatavého hranola.

7
„Nestrkaj sa, ty sviňa malá.“ „Kto ti je 
sviňa, ty pastrnák!“ „Za túto urážku ťa 
rozsekám na tri!“ „No len si skús. Ani 
sa neohneš, tak si nacicaný oleja.“ „A ty 
zhnednutý, akoby si sa v ľudských výka-
loch vyváľal.“ „Zato ty si nejaký pobled-
nutý, zrejme si v oleji strávil primálo času. 

Si surový!“ „Čerta surový, chceš si skúsiť? 
Takú lahodnú chuť medzi ostatnými hra-
nolkami nenájdeš.“ „Si surový a stvrdnu-
tý. Na nič, na vyhodenie. O teba by som 
nezavadil ani pohľadom, ani keby som ťa 
vyhladovený našiel ledabolo pohodeného 
na zemi.“ „Pre hranola-boha, budeš už ti-
cho! Znervózňuješ ma.“ „Pozor, už ide.“
Škriepka pomaly utíchala, len čo sa obja-

vil tieň za sklenými dverami, vedúcimi do 
šéfovej kancelárie.
„Aká je bilancia?“ ozvalo sa, ešte sa ne-

stihli zavrieť. Obrovský zlatý hranol sa 
posadil za stôl a zapálil cigaru.
„Ech, nevieš si odpustiť tie ľudské ne-

duhy?“ ozvalo sa z jednej časti stola.
„Bilancia!“ zrúkol hranol.
„Stovka.“
„Málo!“
„Ja som vravel, že jeden nebude stačiť. Aj 

keby vám ho držal donekonečna, nestačí 
to. Ale ma tu nikto nepočúva,“ ozvalo sa 
pišťavo z iného miesta na stole.
„Odporúčania.“
„Migrácia. Ale vo veľkom. A nie na jed-

no miesto. Treba sa strategicky rozmiest-
niť a čakať na príhodnú chvíľu. Treba 
nechať, aby sa všetko upokojilo, udalosti 
zapadli a potom udrieť. Naraz a maso-
vo. Len tak sa nespamätajú. Checheche. 
Navyše, máme mapy v internetovom pre-
hliadači. Každý jeden fastfood na svete. 
Na každom svetadieli, v každej krajine, 
v každom meste, dedine, medzi mestami, 
po cestách, diaľniciach, máme dokonca 
mapy fastfoodov na odľahlých a ťažko 
dostupných miestach. Kolegovia sa pri-
pravujú, stačí slovo, povel.“
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Chichot a mrmot sa teraz ozval z ce-
lého stola, na ktorý postupne napocho-
dovali desiatky hranolčekov. Zlatavých, 
chrumkavých, dokonale opečených 
a súmerných hranolčekov. Ako vojaci 
sa zoradili v dôsledných, geometricky 
súmerných formáciách a mierne sa uk-
láňali svojmu vodcovi, obrovitánskemu, 
ako človek vysokému zlatému hranolu, 
ktorý sedel za vrchstolom na otáčacej 
stoličke v kancelárii šéfa Krvavého fas-
tfoodu. Predtým Richard Gé, teraz po-
solený, zlato opečený, olejom vymastený 
hranol. Natrhol sa v hornej tretine, aby 
si mohol vkladať do otvoru a do hranolu 
vdychovať výpary lahodnej cigary. Čo tí 
ľudia nevymyslia.
Hranol chvíľu premýšľal, potom sa po-

trhaná čiara vykrivila do úsmevu. Pra-
šivý, naučený zlozvyk, kriviťtrhliny do 
ľudského úsmevu. Musí byť zase chvíľu 
hranolom, nech sa odnaučí.
Hranolčeky tomu aj tak nerozumeli. 

Vyčkávali na povel, stáli v slávnostnom 
tranze, vedomí si faktu, že tu ich misia 
skončila. Neúspechom. Migrácia bola 
novou nádejou. Bude to konečný krok 
korunovaný úspechom, boli si istí. Veď 
o tom živo diskutovali, kým nalievali 
špeciálne ingrediencie. Aj počas odha-
dovania dávkovania, aj počas tipovania 
správneho momentu. „Úctihodné hra-
nolky,“ vstal zlatý hranol. „Týmto dávam 
zvolenie a povel konať.“
„Huuuu-ráááá!“ ozvalo sa z desiatok, 

stoviek, tisícok hranolčekov.
Nadišlo veľké sťahovanie.

Andrea Farkašová (*1984)
Pochází ze Záhoří ale žije ve vesničce 
mezi Hlohovcem a Trnavou. Pracuje 
jako externí redaktorka, kde se dá. 
Miluje svou rodinu, knihy (nejvíce 
horror, sci-fi a obecně všechno, v čem 
figurují písmena) a ruční animaci. 
Snad pro trochu surovější, méně uče-
saný jazyk svých povídek zatím ne-
dosáhla mnohých úspěchů, řadí však 
mezi ně zveřejnění povídky Pleseň 
v časopise Dotyky a předloňské pub-
likování povídky Rodina Mórova, 
která se umístila ve finálové šesti-
ci v soutěži O krvavý brk v 29. čísle 
Howarda. Píše od svých 11 let, stá-
le se považuje hlavně za šuplíkovou 
autorku. Její manžel o ní tvrdí, že je 
mimozemšťan, ona jen dodává, že se 
vcelku přijatelně aklimatizovala.




