


Milí chovatelé, vážené ni-
mrodky,

v dnešním čísle našeho zá-
jmového magazínu se budeme 
věnovat chovu, lovu a stravo-
vacím návykům jistého inteli-
gentního, čistotného a ušlech-
tilého zvířete, kterého známe 
ve dvou verzích a několika va-
riantách. Tedy Sus scrofa a Sus 
scrofa f. domestica, čili praseti 
divokému a praseti domá-
címu. Víte, že ve středověké 
češtině se pojmenování prase 
používalo pouze pro mláďata? 
Že se vykastrované samici říká 
nunva, což je odvozeno od 
staročeského výrazu pro jep-
tišku – nunvicě?
Jsem typický městský rodák, 

který spoustu zvířat na vlast-
ní oči viděl až po přestěho-
vání do jižních Čech. Až zde 
jsem se poprvé přímo setkal 
s divočákem. A musím říct, 
že hned první setkání stálo za 
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to. Bydlel jsem v pošumavských 
kopcích a lesích sotva pár měsí-
ců. Tehdy jsem z práce často sto-
poval. Zastavil mi řidič, kecáme, 
projíždíme lesem, z něhož vyběh-
ne obrovský tmavý stín a bum ho, 
rána jako prase. Chlápek zastavil, 
vystoupili jsme, on jde ke kufru, 
vytáhne montážní klíč a říká mi: 
„Pomalu.“ Já na něj civím a ptám 
se, nač ten klíč. On: „Víš, jaký je 
nasraný divočák svině?“ Pomalu 
se blížíme ke sraženému kanci, 
já půlky stažené strachem, pro-
tože něco takového jsem takhle 
zblízka ještě neviděl. Jsme tak dva 
tři metry od něj, když kanec hup 
na čtyři a šine si to přes cestu do 
lesa. Když tu ho srazí druhé auto 
v protisměru. Chlápek zastaví, 
vyleze z auta, otevře kufr, vytáhne 
klíč na kola a já si v duchu vydě-
šeně říkám: „Kam jsem se to, do 
prdele, nastěhoval?“ Tak už se 
ke kanci blížíme tři. A co myslí-
te? Kanec hup na čtyři a zmizel 
v lese. Po dvou střetech s jedou-
cím automobilem. Jaké byly jeho 
další osudy nevím, ale od té doby 
mám k divočákům a prasatům 
obecně sakra respekt.
Jim tedy věnujeme toto číslo, 

protože jsou nedílnou součástí 
nejen naší přírody a chlívků, ale 
i horrorového žánru. Kromě nich 
na vás čeká tradiční nálož rozho-
vorů, článků, recenzí a pohledů.
Přeji příjemné, ukvíkané čtení.

HOWARD

Honza Vojtíšek

editorial



4

9
14
21
23
27
29
31
39
44
48
50
56

66

80
85

87
90
108
113
115
118
122
125
138
145
147
150
157
180
183

Literární horror v Česku 
a na Slovensku v roce 2021
Kdo si chrochtá v temnotách
Poták (Lukáš Jurík)
Spiral: From the Book of Saw
České temno
Attila Szalay
Kterak se křtil Jihočeský horor
Dědictví (Eliška Drongová)
Pavel Skořepa
Pavel Skořepa: Zlověsti
Night Shadows
Horrorové svině
Horrorové veršovánky
Vojtěcha Lešetického
Barbiturátova bábika
(Radoslav Kozák)
Amnesia: Machine for a Pigs
Rich Dousek, Alex Cormack, 
Justin Birch: Cesta kostí
I Know Who Killed Me
Kult (Tomáš Marton)
Leigh Janiak
Honeymoon
Fantasmagoriana
Jak se zrodil Hellblazer, část 2.
Proti proudu: Bear
Mária (Jakub Matys)
Dario Argento
Silver Coin
La Chiesa
Filmový svinčík
Zemřeš (Lenny Ka)
Owl Goinback: Běsnění Kojota
Hunted

Attila Szalay, str. 27

obsah čísla 42, březen 2022

Pavel Skořepa, str. 39

Leigh Janiak, str. 108 Dario Argento, str. 138



4

Literární horror v Česku 
a na sLovensku v roce 2021
Po úrodném roce 2020, kdy navzdory pandemii covidu vyšlo dosud nejvíc 
horrorových knih v novodobé historii (a možná vůbec za dobu existence čes-
koslovenského písemnictví), přinesl rok 2021 další rekord v počtu vydaných 
svazků. Horrorová produkce se zvýšila asi o pětinu, dostává se do stále větších 
obrátek a knih vychází tolik, že je prakticky nemožné je všechny učíst. Z hle-
diska kvantity zažíváme zlaté časy. Pro srovnání, produkce v roce 2011 byla 
sotva třetinová. V dnešní době si každý najde to své.

Pokračuje trend zvyšujícího se výkonu 
nakladatelství, která vznikla před ně-

kolika málo léty a víceméně se speciali-
zují na horror (Fobos, Golden Dog, Car-
cosa), někteří tradiční nakladatelé naopak 
od horroru čím dál víc ustupují (Laser, 
Volvox Globator opět nepřidal nic do 
edice Alrúna, Albatros v edici Pandae-
monium vydal druhý svazek Vybraných 
spisů Clarka Ashtona Smithe, Vládce 
snů, pouze elektronicky (!), a je otázka, 
co bude s tímto autorem v češtině dál).
Podívejme se na jednotlivé knižně vy-

dané tituly, a začít můžeme klasikou. Asi 
nejstarším dílem je Fantasmagoriana, 
z němčiny přeložená antologie hrůzo-
strašných příběhů rozněcujících obrazo-
tvornost romantiků, jako byl lord Byron, 
Mary Shelleyová a další (připravil Mar-
tin Jiroušek a vydal Protimluv). Antolo-
gie Šťastné a hrůzostrašné představuje 
šest vánočních povídek britských autorů 
druhé poloviny 19. století (sestavil Pa-

vel Pecháček a vydal Malvern). Slavnou 
Nemesis a další příběhy Ladislava Klímy 
vydala po 19 letech od posledního vydání 
Carcosa v edici Temnosti. Okultní a fan-
tastické povídky Karola Irzykowského 
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z přelomu 19. a 20. století vydala na Slo-
vensku Európa ve svazku nazvaném Sny 
Márie Duninovej. Ledové peklo je pů-
vodní, delší verzí slavné povídky „Kdo je 
tam?“ Johna W. Campbella, jr.; objevena 
byla v autorově pozůstalosti a vychází 
s obsáhlými předmluvami (vydal Fobos). 
Novodobou klasikou je čtveřice romá-
nů z osmdesátých let 20. století: Mort 
Castle – Cizinci (Golden Dog), Clive 
Barker – Hellraiser (Carcosa), Robert 
R. McCammon – Prokletí rodu Usherů 
(Fobos), Michael McDowell – Elemen-
tálové (Fobos).
V osmdesátých letech vznikly také prv-

ní povídky Thomase Ligottiho, s nímž 
se český čtenář může seznámit ve sbírce 
Písně mrtvého snivce (Carcosa, edice 
Temnosti). V podobném duchu zlověst-
né weird fiction se nese Tráva Ameri-
čanky Anyi Martinové, debutový svazek 
nakladatelství Medusa, za nímž stojí pře-
kladatel Roman Tilcer.
S populárním lidovým (folk) horro-

rem, v němž se dávné tradice pohanské 
Británie střetávají s moderním světem, 
se setkáme v Rudé zemi Adama Ne-
villa (Fobos), Upálených C. J. Tudorové 
(Kalibr) a Hladovém Lánu Andrewa 
Michaela Hurleyho (Argo) s doslovem 
překladatele Ladislava Nagyho, v němž 
se rozepisuje o charakteristikách tohoto 
pozoruhodného subžánru.
Žijící klasik Stephen King se v roce 2021 

v češtině představil sbírkou čtyř poví-
dek Když teče krev a románem Později 

(Beta), kromě toho mu vyšlo několik ree-
dic a pokračování se dočkala také Kou-
zelná skříňka pro Gwendy, a to v knize 
Kouzelné pírko pro Gwendy, tentokrát 
pouze z pera Richarda Chizmara, s nímž 
King o Gwendy začal v tandemu psát 
(vydala také Beta).
Pokud jde o české autory, zde zazname-

náváme hotovou explozi vydaných knih. 
S románem Hranice už nejsou, tati se na 
scénu vrátil Miroslav Pech (Argo), debu-
tant Bedřich Březina v románu Quy při-
vádí vietnamského démona do prostředí 
české dětské psychiatrické léčebny (Ar-
tePorte). Ludmile Svozilové vyšel u Gol-
den Dogu román Achernar, Petr Boček 
tamtéž vydal horrorové bizarro Hřbitov 
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trpaslíků. U stejného nakladatele vyšly 
i Pozdravy záhrobí Veroniky Fiedlerové 
a Oko čarodějnice Nelly Černohorské, 
která počátkem roku vydala u Pointy 
také Zlovolné bytosti, kombinaci horro-
rové prózy a poezie. Podobný prozaic-
ko-poetický formát zvolil Pavel Skořepa 
ve Zlověstech (na Slovensku vydal Art 
Floyd). Další česky psanou knihou vyda-
nou slovenským nakladatelem je slasher 
Les z pera Jana Hlubka (vydala Hydra). 
Jan nelení a kromě Lesa vydal i Rosie, 
útlou knihu pro mladší čtenáře ve stylu 
R. L. Stinea (Nová forma).
Objevily se dvě antologie českého horro-

ru: průřezové a obsáhlé České temno 
(sest. Kristina Haidingerová a pod hla-

vičkou HorrorConu vydal Golden Dog) 
a Jihočeský horor autorů z oblasti, kde 
se z nějakého záhadného důvodu kon-
centruje velké množství horroristů (také 
Golden Dog).
Ze slovenského originálu je přeložený 

slasher Země kanibalů Marka E. Pochy 
(Carcosa, původně jako Krajina kani-
balov, 2016), Argo vydalo Smršť Jozefa 
Kariky. Doma na Slovensku vyšla tomuto 
autorovi i dvojkniha Hlad/Smäd, sbírka 
mysteriózních povídek (Ikar). Dalším 
slovenským autorem, který se dočká 
překladu do češtiny, je Peter Derňár, je-
hož Škrabot vyšel napřed loni slovensky 
u Lindeni a letos, v roce 2022, vychází 
u XYZ pod názvem Ve tmě. Kniha po-
jednává o terapii tmou.
Vrátíme-li se k zahraniční tvorbě, stále 

platí, že drtivou většinu tvoří překlady 
z angličtiny. Na angloamerický horror se 
specializuje Fobos, který vydává současné 
horrorové romány prakticky každý měsíc. 
Loni to byly hned čtyři romány Darcy 
Coatesové, aktuálně asi nejprodávaněj-
ší autorky temné fikce na českém trhu: 
Záhada domu Marwicků a Fantom 
z Blackwoodu z volné série Strašidelné 
domy, Hlasy v bouři z nové série Černá 
zima a samostatný román Kořist. Straši-
delné domy hrají významnou roli i v ro-
mánech Kill Creek Scotta Thomase, Děs 
sídla Wake’s End Michelle Paverové, 
Ztraceni Anity Frankové (vše Fobos), 
v sesterské Vendetě (Fobos i Vendeta 
patří pod nakladatelský dům Dobrovský 
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s.r.o.) vyšel Poslední, kdo zůstal Rileyho 
Sagera. Ponurým horrorem s lovecraftov-
ským nádechem je Rybář Johna Langana 
(opět Fobos), Malorie Joshe Malermana 
je pokračováním Bird Boxu a Ameri-
čanka Zoje Stage zve do Země divů (vše 
Fobos). Gotickým paranormálním horro-
rem je Mizení Sybil Joinesové od Shelley 
Jackson ( Jota), kde jinde než v Mexiku se 
odehrává Mexická gotika Silvie Moreno-
Garcíaové (Host). Max Brooks, autor loni 
znovu vydané Světové války Z, zkoumá 
seskveče v Devoluci (Zoner Press). Děsi-
vé indiánské legendy hrají prim v románu 
Owla Goingbacka Běsnění kojota (Gol-

den Dog). Scott Carson (aka Michael 
Koryta) odkrývá tajemství přehrady v od-
lehlých končinách státu New York v ro-
mánu Chlad (Kalibr). Asi nejdrsnějším 
horrorem loňského roku je Utrpení těla 
Moniky J. O’Rourkeové, kniha tvořená 
románem a dvěma hardcore povídkami 
(Golden Dog). Bizarro horrorem se sci-fi 
podtónem je Dům na tekutých píscích 
Carltona Mellicka III (Carcosa).
Spíše mladším čtenářům toužícím po 

troše mrazení je určené Prokletí Harrow 
Lake Kat Ellisové (#booklab). Zrád-
né mlhy rozhrnuje Katherine Ardenová 
v první části nové série Malá místa (vydal 
Drobek/Dobrovský). Dotek smrti (King 
Cool) je YA horror švédského autora 
Gustava Tegbyho, u stejného nakladatele 
se Po stopách Jacka Rozparovače vydá-
vá Kerri Maniscalo. Román Dřív, než tě 
uspí démoni napsala Heather L. Reidová 
a vydal Alpress. Kolektiv autorů píšících 
pod pseudonymem Anička Záhrobská 
(Annie Graves) připravil pro nejmenší út-
lou knihu Pomoc! Můj brácha je zombík! 
(CPress).
Komiksy: Vyšel výpravný Dracula fran-

couzského kreslíře Georgese Bessa (Argo) 
doplněný o limitovanou edici o 500 ku-
sech, Neonomicon Alana Moorea (Argo, 
opět i v limitovaném vydání 300 kusů), 
Bůh krys Richarda Corbena (Argo), dva 
díly Pochmurného kraje Cullena Bunna 
a Tylera Crooka: díl sedmý Smrákání 
a díl osmý Nenávratno (Comics Cent-
rum), rozsáhlý Chlad Paula Tobina a Jua-
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na Ferreyry včetně tří limitovaných edicí 
(Comics Centrum), horrorová manga 
Zvrácená Haruta Rjó a Spirála Džun-
džiho Itó (obojí Crew). U stejné společ-
nosti vyšly i devátý a desátý díl komiksu 
Temná věž.
Co se týče horrorové poezie, vedle už 

zmíněných Zlověstí a Zlovolných bytos-
tí vyšel 96stránkový Poltergeist Martina 
Pocha (Odeon) a Umrlčí věnec editorů 
Petra Bočka a Honzy Vojtíška, v němž je 
sebráno 63 básní a balad českých autorů 
19. století (Golden Dog).
Zmínku si zaslouží rovněž čtyři čísla 

pdf časopisu Howard (plus tištěný výběr 

toho nejlepšího z roku 2014, vydaný Gol-
den Dogem) a několik čísel dosud málo 
známého tištěného časopisu Smrtisyn 
(„časopisu, který stejně jako covid-19 jen 
těžko rozdýcháte“). Sedm českých autorů 
spojilo síly s veteránem Edwardem Lee 
v americkém sborníku hardcore horrorů 
nazvaném Czech Extreme, který sestavili 
Edward Lee, Honza Vojtíšek a Lisa To-
neová a koncem roku 2021 vydalo malé 
texaské nakladatelství Madness Heart 
Press.
Lze očekávat, že v roce 2022 bude horro-

rový boom pokračovat a fanoušek si opět 
přijde na své v míře vrchovaté.

Milan Žáček
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Jak vlastně prase (prase divoké, nikoliv 
domácí či člověk nechutných mravů) 

jakožto filmový prvek funguje? Nejprve 
je třeba si shrnout, co takový divočák, 
volně se pohybující lesem, ukrývá v sobě 
za potenciál.
1. Prase divoké (Sus scrofa) nemá nějak 

extra roztomilý vzhled. Laicky řečeno, je 
to taková hnusná, štětinatá svině, smrdí, 
má mongoloidní výraz, dlouhé zuby, ry-
pák od hlíny, za uchem lanýž, a vydává 
zvuky na hony vzdálené uklidňujícímu 
předení kočky domácí. V nejednom ví-
kendovém houbaři vyvolá hrdelní ryk 
neposedných kanců upřímnou bázeň 
a houbař potom snaží se co nejrychleji 
ztratit z lesa bez ohledu na úlovek v ko-
šíku.
2. Může v určitých případech zaútočit 

na člověka – všichni známe legrační útěk 
otce s dcerou v legendární TV rekla-
mě na kradení stromečků. Případy jsou 
známé i ze života. Ne každý je ostříle-
ným nimrodem, ale jakés takés povědo-
mí o tom, že bachyně má těžké sklony 
k agresi, pokud hájí své mladé, má. Kaž-
dý si je také vědom rychlosti (až 50 km/
hod), a především síly této černé zvěře.
3. Nedá se s ním domluvit. Neexistuje 

howard téma

kdo si chrochtá v temnotách
Horrorový f ilmový fond disponuje postavami ze všech myslitelných 
oblastí. To máme sériové vrahy, obludná monstra, duchy a mnoho dalších 
jiných s neodbytnou touhou škodit lidem. V několika (a není jich mnoho) 
případech se takovouto horrorovou entitou stalo divoké prase. 

příběhová berlička, kdy by hrdina mohl 
nějakým způsobem s tím dobytkem vy-
jednávat, nebo ho uplatit. Z toho plyne 
fakt, že prase divoké je proti člověku pri-
mitivní. Jedná pouze z přirozené žravos-
ti, eventuelně lze postavu prasete přizpů-
sobit pro potřeby filmu a přisoudit mu 
nezměrné touhy po lidské krvi, ale tím 
to končí. Divoké prase je prostě celkem 



10

jednoduché zvíře, a s tím kalkulují tvůr-
ci i divák. Jedinou výhodou zmíněného 
prasete je dobrý sluch a čich, nevýhodou 
zrak.
Zdá se, že se jedná o ideálního netvo-

ra pro solidní horror. Bylo jen otázkou 
času, kdy takové nehezké a potenciálně 
nebezpečné zvíře obsadí do filmu. Vždyť 
ho ani není třeba líčit a nebezpečí před-
stavuje samo o sobě. Jenomže obecně 
platí, že hrozba je o to větší, o co větší 
je nepřítel. Proto najdeme v horrorech 
kance buď nebývale obrovské, nebo ně-
jakým způsobem zmutované. V Austral-
ském Boar (2017) se jeho podstata nijak 
neřeší, prostě tam je a dosahuje vzhledu 

(téměř i rozměru) mamuta. Nikdo neví 
proč, ale je tam. V Austrálii pak roku 
1984 v Razorback osvětlili abnormální 
velikost křížením. Francouzské La Tra-
gue (2010) svádí jejich nebývalou agresi 
a jistou inteligenci na mutaci z pojídání 
splašků nedaleké továrny na hnojivo. 
Korejské Chawoo (2009) podchycuje 
monstrózní zjev svého prasátka kříže-
ním z časů války s Japonskem. Že se ale 
projevilo až po téměř sedmdesáti letech, 
už nevysvětluje.

honitba ZaČíná
Příběhy většiny filmů o bestiálních 
útocích divočáků jsou si velmi podob-
né. Princip je jednoduchý – seznámení 
s hrdiny, seznámení s bestií formou ně-
jakého jejího útoku, příprava na lov, lov 
samotný, úhyn lovců a ve finále porážka 
nepřítele. Liší se pak jen v určitých de-
tailech, například způsob lovu nebo růz-
ně rozvětvená dějová linka – někdy si 
tvůrci schovávají děsivého kňoura až na 
samotný závěr, jindy ho nechají požírat 
lidské oběti prakticky už od samého za-
čátku. K tomu se ale ještě dostaneme.
Filmy také spojuje místo děje, ale to dá 

rozum, že se s kňoury budeme potýkat 
v lese nedaleko náhodně zvolené vesni-
ce. Situovat horror s kancem do města 
nebo na kosmickou loď by mohlo být 
leda zbytečně nákladné.
Společné prvky tedy máme:
1. Útoky prasete jsou nejdříve nejasné, 

vizuálně nezřetelné, aby divák přesně 
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nevěděl, jak velký je akční rádius nepří-
tele. Tušení hrozby funguje vždy dobře. 
V Razorback (1984) se pak zahajovací 
útok stane klíčovým a především jedi-
ným, kdy bylo možné vidět celého kance 
(přesně 1,7 vteřiny).
2. Téměř vždy dojde na scénu, kdy je 

člověk naháněn prasetem ve vysoké 
trávě, případně kukuřičném poli. Proč, 
ptám se. Vyvolá zvlněná tráva s tušenou 
hrozbou větší bázeň diváka? Určitě ano.
3. Filmové prasečí monstrum nikdy ne-

lehne po první ráně a to ani, když se ně-
komu podaří nakouřit to do něj zblízka 
brokovnicí. Ale to nelehne ani kdejaký 
akční hrdina, stejně jako má vždy nevy-
čerpatelný zásobník… Jistá nesmrtelnost 
prasete pak napomáhá horrorové atmo-
sféře. A ruku na srdce, kdyby se dali zabít 
hned na začátku, všechny ty filmy by se 
rázem ocitly v ranku: krátkometrážní.
4. POV záběry. V drtivé většině praso-

loveckých horrorů se dočkáme pohledů 
z pozice zvířete. Přispívá to napětí, ale 
zároveň se to míjí s realitou. Černá zvěř 
tak špatně vidí, až bychom mohli říci, 
že je téměř slepá. „Vidění“ nabízí tvůrci 
vždy v odstínu červené, zřejmě proto, že 
prase vidí rudě, jakmile zmerčí člověka se 
zápalem pro myslivost.
5. Vítězem, tedy hrdinou, který nako-

nec strašáka porazí, je zpravidla outsider, 
do kterého by to nikdo neřekl. Příjem-
nou horrorovou obvyklostí pak je, že ten 
nejzdatnější a nejzkušenější lovec ze-
mře jako první. Tak to prostě je a dává 

to smysl. Hrdina to jednoduše musí mít 
těžké – bál by se o něj divák, kdyby ho 
zezadu stále jistil větvemi ošlehaný mys-
livec s přesnou muškou, dokonalou zna-
lostí lesního života a vždy naládovanou 
kulovnicí? Nebál.
6. Dost často se stává, že po drsném 

a napínavém finále, kde dojde na větši-
nou brutální smrt kance, těsně před zá-
věrečnými titulky vstoupí na scénu jiný 
kus tohoto rozháraného protivníka. Snad 
pozvánka na pokračování, nebo jen pod-
pora divákovy deprese. Opět – funguje to 
skvěle. Sotva si divák oddychne, že má tu 
dvouhodinovou leč za sebou, v poslední 
minutě nabude hrůza na intenzitě.
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Samozřejmě existují prvky, které od 
sebe jednotlivé prasečí filmy diametrálně 
odlišují. 
1. Pojetím hrůzy. Jedni sází na krvavé 

gore scény, nic jiného je nezajímá (hrů-
zu nahání roztrhaná lidská těla, způsoby 
úmrtí se všemi těmi pikantními detaily, 
selata i lončáci hodující na zohavených 
mrtvolách). Druzí pracují se strachem 
z neznámého (při zmizení hrdiny tušení 
jeho smrti, tušení nepřítele – chrochtavé 
zvuky v mlze, tajemný dusot kopyt zpo-
vzdálí temného lesa atp.).
2. Kvalita. Ta je opravdu kolísavá, od 

snímků na hranici těžkého amatérismu 
až po vskutku kvalitní velkoformátový 
pokus.
3. Zaměření hrdiny. Nabízí se předsta-

va, že jím ve filmech o lovu na kance 
bude vždy nějaký vykutálený lovec. To 
je pravda, ale i není. Na takového lovce 
se hrdinové rekrutují z všelijakých pozic. 
Bývalý policista z města, nyní druhořadý 
vesnický četník, ustrašený vědec na svém 
prvním honu, dívka studující život pra-
sat divokých, maskulinní zemědělec na 
cestě za pomstou, manžel pátrající po 
snědené ženě, nebo třeba bývalý voják 
bažící po zábavě na svazích Apalačských 
hor. Nikde žádný echt rozený myslivec 
s pérem na klobouku. 
4. Hudba. Většinou kančí bijáky pro-

vází adekvátní, dramatická hudba ladící 
s tempem příběhu, jen v Pig Hunt (Lov 
na kance, 2008) okořenili pozadí rocko-
vými fláky sedmdesátých let.

PosLední LeČ
Lovecké téma vybízí v horroru spíše 
k akci. Pro psychologické hrátky není 
moc prostoru, jelikož prase jakožto fil-
mová postava k tomu dispozice prostě 
nemá. Jeho lesní život není jednoduše 
divácky atraktivní, jako u některých ji-
ných filmových monster. Neplánuje své 
útoky, netouží někoho zabít pomalu, ně-
koho brutálněji, je mu buřt, jestli seže-
re člověka nebo na farmě slepici, nemá 
ani co nabídnout z osobního života, je 
vždy pouze představitelem okamžité 
smrti, chmurný žnec, který přijde, zabije 
a odejde. Proto tedy jsou horrory na toto 
téma spíše svižnějšího rázu a většina sto-
páže je věnovaná právě honitbě, případ-
ně budování vztahu (mnohdy marného) 
s lidskými postavami. Souboj člověka 
s takovou přesílenou bestií pak nabízí 
srovnání například s akčním sci-fi Pre-
dator (1987) a přítomnost neznámého 
zvířecího zabijáka pak dává vzpomenout 
na slavný film Alien (1974) Ridleyho 
Scotta. Však právě i vetřelec jednou za 
čas vždycky přišel, vyndal z filmu jednu 
z postav, a zase odešel schovat se kamsi 
do lodi. Korejské Chawoo pak dopřálo 
divákům jednu zajímavou scénu, která 
na Vetřelce odkazovala snad záměrně. 
Detailní záběr kňourovy mordy ukazo-
val pomalu rozevírající se čelist a říd-
ký, průsvitný sliz kanoucí z vyceněných 
klektáků. 
Australský horror Razorback (Kanec, 

1984) zase působí, jako by byl vzorem 
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nebo předobrazem úspěšnějšího sním-
ku, dobrodružné komedie Crocodile 
Dundee (Krokodýl Dundee, 1986). 
Do nelítostné buše vydává se atraktivní 
americká novinářka, její povrchní pří-
tel zůstává v New Yorku a… však znáte 
ono story. Oproti romantické komedii 
nenachází však lásku v náruči čtverác-
kého bushmana, nýbrž nachází smrt 
v útrobách lačného prasete… Anebo 
jinak, sličná novinářka není v Austrálii 
uvítaná žertíky bodrých opilců, ale po-
kusem o brutální znásilnění. Ano, roz-
díly tam jsou, ale ta podobnost příběho-
vé linky na diváka lehce pomrkává.

Nabízí se i vytvořit žebříček, která 
že entita vyvolá na plátně větší hrůzu. 
Zda pomatený člověk s ledovým kli-
dem vraždící sličné dívky, nepolapitelný 
duch, zádumčiví upíři, zmutované labo-
ratorní monstrum, k satanismu obráce-
ní Santové, chodící mrtvoly lačnící po 
mozcích živých, bestie z vesmíru s div-
nými představami o kolonizaci Země, 
nebo vyšinutý klaun? Nebo obyčejné 
lesní zvířátko? Závěrem lze takovou 
snahu o žebříček zaplašit. Každý se děsí 
něčeho jiného – existují například lidé, 
kteří se panicky bojí kachen. Všichni 
známe případy tzv. anatidaefobie, kdy 
postižený trpí svízelnou obavou, že ho 
šmíruje obyčejná kachna. A věřím, že 
kachní horror nikdo určitě nenatočí. 
Každopádně by si filmový kanec o síle 
nosorožce, velikosti bizona a instink-
tech tygra stál na onom pomyslném 
žebříčku dobře.
Tvůrci, kteří vsadili na divoké svině, vě-

děli proč, a pod rukama jim vznikly fil-
my, které jistě nepatří ke špičce světové 
kinematografie, ani jim teď doma nestojí 
na poličce nespočet festivalových trofe-
jí, ale ani se nejedná o vyloženě špatné 
filmy. Jeden každý nabízí svou zvláštní 
zábavnost a je už na každém, co přesně 
si vychutná nejvíce. Stejně, jako by si fil-
mový divočák vychutnal jeho…
A to je kanec, přátelé. A jak se u nás 

v hájence říká, kanec dobrý – všechno 
dobré.

Michal Březina 



14

Lukáš Jurík

povídka

Potak

Predtým, než uponáhľane vliezol do 
drožky, stihol načiahnuť ruku so šekom 

k majordómovi. „Vieš, kam má ísť.“ Ma-
jordóm prívetivo prikývol a zatvoril za 
pánom dvere. Takéto vyprevadenie pána 
zažíval často.
Zvonku doliehali káravé výkriky drož-

kára, jajkanie žien, ktoré s deťmi uskako-
vali z cesty. Keď prešli do častí mesta so 
stiesnenými ulicami, bol si istý, že nejedno 
uskakujúce dieťa si rozbilo hlavu o tehlové 
steny príbytkov.
Mačka, čo sedela na náprotivnej sedač-

ke, pôsobila nezaujato. Vôbec ju netrápi-
lo občasné nadhadzovanie, len si lascív-
ne oblizovala labku a sem-tam pozrela 
sklenými očami na Potaka. Ten si vždy 
odfrkol. Ešte stále jej nemohol odpustiť 
ranné poškrabanie.
Potak pozrel po kľučke dvierok, keby sa 

mačka náhodou odhodlala skočiť mu do 
tváre.
Len tak, pre istotu.
Už sa prestal diviť, keď ho zavolali tak 

zhurta. V iných prípadoch vedel, že čaká 
na zavolanie. Keď už rodiny vedeli, že sa 
chystá posledný okamih, ale i to mu ozná-

mili vopred. V poslednom období nemal 
žiadne očakávané rozhovory, preto bol ten-
to tak uponáhľaný. Muselo ísť o zranenie, 
ktoré človeka nezabilo okamžite, ale doži-
čilo mu ešte pár hodín života.

* * *
Nemocnica stála na okraji Špitálskej štvr-
te. Vystavali ju dávno, spočiatku slúžila 
len ako poľná nemocnica pre navrátil-
cov z hraníc. Medicína bola v Edgarovej 
Lipe ešte v plienkach, v experimentálnom 
vývoji – mŕtve telá sa z cintorínov stráca-
li krátko po funusoch, Potak neraz dostal 
zaplatené za to, že oznámil tunajším čas 
a miesto pohrebu, či keď našiel niekde ešte 
nerozložené pohodené telo. Zato špitálnici 
veruže dobre platili.
Drožka zastavila.
Vyskočil, zaplatil vodičovi na kozlíku 

pár drobných a chvatne, bez pozdravu, sa 
zvrtol k budove. Prebehol cez klenutý ka-
menný mostík, popod ktorý tieklo jedno 
rameno lipovskej rieky. Z hladiny vytŕčali 
časti kovových klietok – lapačov tiel.
 „Pane?“ K Potakovi vykročil od dverí 

muž v bielom.



15

V zhone si podali ruky, či skôr len na oka-
mih stisli a pustili, muž v bielom pozrel na 
Potakovu bielou handrou ofačovanú ruku. 
„Čo sa vám stalo?“ Potak kývol hlavou do 
strán, že na tom nezáleží. „Dal si vás zavo-
lať, pane.“ Ozrejmil muž v bielom.
„On? Nie rodina?“
„Nie, pane…“ hlas sa mužovi v bielom za-

sekol niekde v hrdle.
„Kto?“ Potak podozrievavo zúžil oči do 

dvoch tenučkých liniek.
Ustrnul uprostred chodby. Bola vyľud-

nená. Muž v bielom zastal pred dverami 
vedúcimi do lôžkovej časti a pozrel na pri-
šelca. V očiach mal pohľad, ktorý Potakovi 
dal jasne najavo, že vie niečo, čo by sa mu 
nepáčilo. Zvážil všetky možnosti, len jedna 
by ho dokázala znervózniť. Len pri jednej 
by mu nepovedali, kto leží na lôžku, lebo 
by mohol neprísť. Až teraz si uvedomil, že 
sa ešte nikdy nedostal tak ďaleko k dverám 
zomierajúceho bez toho, aby poznal meno.
„Ach nie… len on nie.“ Vykročil, zrazil 

doktora z cesty a do miestnosti temer vypa-
dol.
Keď pozrel na posteľ, zbledol.

* * *
Na parapete ležala mačka, ľahostajne, ba 
až provokačne pomaly, si oblizovala labku. 
Hlávku mala mierne naklonenú.
Keď sa vo dverách zjavil Potak, v očiach 

mala sklený pohľad.

* * *
V hlave mu niečo zarinčalo. Znelo to ako 

rozbitie skla, ale okná boli nepoškodené. 
Nikto sa ani nezháčil, žeby sa niekde rozbila 
ampulka. „Ach, pri všetkých Zakladateľoch, 
čo sa stalo?“ zastonal Potak.
Muž ležiaci na posteli bol bledý ako ste-

na…
škrabanec…
Potak sa strhol, keď ho miesto pod han-

dričkou začalo páliť akoby sa mu niekto že-
ravým železom šprtal v reznej rane. Mačka 
sa oblizla na labe. Ležiaci k nemu zodvihol 
hlavu. Šedivé vlasy, ktoré pred týždňom ešte 
šedivé neboli, ostali vypadnuté ležať na pe-
rovom vankúši.
Potak kráčal pomaly.
„Prišiel si,“ zachripel zomierajúci. Pristojaci 

sa k nemu šibli pohľadmi, akoby prehovoril 
po dlhej dobe. „Nechajte nás osamote.“
Mnohí len rezignovane pohodili plecami. 

Obchádzali ho a pozerali naň, akoby už 
dávno čakali, kedy ich pošle von. Niektorí 
mu prikývli na pozdrav, iní zízali do zeme. 
Potak sa len domnieval, ktorá je jeho žena, 
ktorý je jeho syn a brat. Rodinu nepoznal. 
Nevidel dôvod spoznávať ich a roky dúfal, 
že ani muža na lôžku už neuvidí.
Osameli.

* * *
V krku jej začalo neprestajne šklbať. Škra-

balo ju niečo, akoby jej i chlpy zrazu vadili. 
Postavila sa na štyri, načiahla sa. Nato si 
opäť sadla. Hlávka jej padla na bok.
V krku jej zapraskali kostičky.
Obaja šibli pohľadom po mačke a oboch 

nechutne oziablo.
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* * *
„Keby som si ťa objednal skôr, verím, že 
by si neprišiel.“
„Preto si na mňa zosnoval toto…“ 

rozhodil rukami Potak. Nozdry sa mu 
rozšírili. „… koľko si zaplatil, aby nepo-
vedali tvoje meno?“ Muž na lôžku mlčal. 
„A povedz, prečo by som sa nemal otočiť 
a odísť?“
Posadil sa na jednu z drevených stoličiek 

a oprel sa o kolená. Pred ústami si zalo-
žil prsty. Muž na posteli k nemu obrátil 
hlavu. Koža temer presvitala. „Musím sa 
uistiť, priateľu,“ zastonal chrapľavým hla-
som, „že to ostane medzi nami.“
Potak sa uškrnul, ale nič nepovedal. Ne-

prestajne zízal na ležiaceho Zigfrída. Zo-
mierajúceho mu prišlo ľúto, ako mu priš-
lo ľúto mnoho mužov a žien. Stovkám 
sedel po boku v posledných chvíľach. Veď 
zato ho platili. Vedel, čo povedať. Vedel, 
čo nebožtíkovi pripomenúť, aby mal tie 
posledné chvíle najkrajšie. A zomierajúci 
sa usmievali. Za posmrtné úsmevy boli 
pozostalí ochotní zaplatiť celé imanie.
„Bolo to dávno, Zigfríd.“
„Predsa sa mi zdá… kuch-kuch…“ do 

vzduchu vyprskla krvavá spŕška, „… ako-
by sa to stalo včera.“
„Viem, o čom hovoríš.“ Potak si mrvil 

trasúce sa ruky. Už dlho sa mu netrias-
li a nepotili. Uprene hľadel na Zigfrída, 
keď však ten zaliezol pohľadom ponad 
Potakovej plece na parapetu, Potak sa di-
abolsky uškrnul. „Takže ťa to stále máta, 
ako mňa.“

* * *
Zamňaukala.

* * *
Potakovi sa spomienka nezdala taká vzdi-
alená. Jeho život sa v tom okamihu zasta-
vil, rozbil, a odvtedy žil len s črepinami, čo 
ho neustále niekde škrabali. Ani po tých 
desiatkach rokov spomienka nevybledla.
„Odkedy… sme to… spravili…“ Potak si 

pohŕdavo odfŕkol, ale nechal Zigfrída ďalej 
habkať, „… ma to mátalo. Mačky som začal 
vídať všade, v posteli, na pracovnom stole, 
všade. V každom kúte Lipy. A teraz…“ za-
kašľal párkrát. Potak len nesúhlasne kýval 
hlavou do strán, tvár mu zalial hnevlivý ru-
menec. Cítil sa urazene.
Zigfríd sa posnažil zdvihnúť na lakte. 

„… nechcem si so sebou tú výčitku brať 
za Zakladateľmi.“ Zigfrídove oči sa leskli 
slzami. Pery sa mu roztriasli, ako ich kri-
vil do slova prosím alebo pomôž, ale Potak 
s chladným srdcom nereagoval.
Potakovi pred očami preblyslo mnohé. 

Ubehli roky, a sám sa toho nedokázal 
zbaviť. Naučil sa však ten posledný okamih 
ovládnuť. Toho okamihu sa stal pánom. 
Vyprevádzal najprv len blízkych, ale ich 
známi ho počuli, a keď videli, ako sa ne-
božtík usmieva a zomiera spokojný…
čo málokomu Lipa dovolila
… slovo sa rozpŕchlo. A odvtedy mu zato 

platili. Stovky, tisíce. Miestne gangy si ho 
najímali, keď mali popraviť ich veliteľov. 
On sa postavil k nastávajúcemu obesen-
covi, a rozprával, a oni kapali s úsmevmi. 
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Stál pri popravených i starých. Volali ho 
k lôžkam i šibenici. Prichádzali ponuky, 
a časom i úplatné proti ponuky, aby k ni-
ektorým významným predstaviteľom mesta 
alebo vodcom nepriateľských gangov necho-
dil. Ku ktorému ho zavolali, k tomu odišiel 
a ten posledný okamih im doprial.
Zigfríd naprázdno zamľaskal. Pozrel do 

stropu, z očí mu vytryskli slzy. „Musím sa 
uistiť, že tá spomienka neostane v Lipe po 
tom, čo odídem.“
Potak zomkol pery do uzučkej línie.

* * *
Zigfrídov denník.
Udialo sa to pred tridsiatimi štyrmi rokmi. 

Na okraji Edgarovej Lipy, na poli niekoho, 
koho meno si už nepamätám. Možno nepa-
trilo nikomu, na tom asi nezáleží.
Stáli sme tam obaja – Potak a ja. Boli sme 

jediní, ktorí sa k tomu chceli nejako posta-
viť. Zakročiť, aspoň niečo spraviť. Ako bolo 
zvykom, a myslím, že inakšie v Lipe nemôže 
byť, ľudia odvracali pohľady. Veď odvraca-
li niekedy aj od toho, čo sa ich týka, tobôž od 
toho, čo sa ich netýka.
„Musíme to spraviť,“ povedal mi Potak. 

Nohu držal na škatuli. Škatuľa s dierami sa 
triasla, ako sa tie stvorenia snažili dostať von. 
Vychádzalo z nej bolestivé a uši drásajúce 
mraučanie. A mňaukanie. Besné mňaukanie. 
„Sú choré, Zigfríd.“ Nedovolil mi nič pove-
dať. Nedovolil mi vybrať si to. „Ak mi ne-
pomôžeš, spravím to sám.“ Dobiedzal. Videl 
som na Potakovi, že mi nedáva na výber!
Nemal som na výber!

Nemal!
Nedal mi na výber!
Bastard!
Odvrátil som tvár, len toľko som mohol tým 

úbohým stvoreniam pomôcť. Netrápiť ich! 
Nepozeral som sa, lebo ten bastard mi nedal 
na výber!
POTAK!!!

* * *
Potakov denník.
Mačací incident
Mohol sa aspoň dívať, keď ma v tom nechal 

samého. Videl som, ako sa trasie. Aj keď som 
sa ho pýtal, dával som mu čas. Veď sme tam 
stáli dobré hodiny, dívali sa na seba. A on nič. 
Len mlčal. Neodpovedal. Pýtal som sa ho, či 
mi pomôže. Neodpovedal. Bál sa, nuž som ho 
nechal.
Ale mohol sa aspoň dívať.
Vybral som si jedno mača. Stará mačka ska-

pala, prešla ju drožka. O mladé sa nemá kto 
postarať, mlieka je málo, šíria choroby. Nemá 
sa o nich kto postarať. Mlieka je v Lipe sotva 
za pohár, tieto chúdence nevydržia na ulici 
ani tri dni. Prinajlepšom skapú od hladu. Či 
živé alebo mŕtve, i tak sú len žrádlom pre tie 
bezdomovecké špiny. Choroby. Jedna choroba 
žerie druhú.
Vtedy som bol primladý nato, aby som sa sta-

ral o seba. Chcel som Lipe pomôcť.
Stačí mača pridržať, jemne, aby sa nemyka-

lo. Hladkal som ju. Rukou som prešiel k hla-
vičke – možno keby som ju nehladil, nespô-
sobilo by mi to toľké trápenia. Vedel som ale, 
že ďalší pohyb musí byť rýchly. Aj voči nej, aj 
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voči mne. Zdrapil som ju za papuľku a zak-
rútil. Hlavu do jednej strany, telo do druhej. 
Na okamih sebou šklbla, ale vzápätí ochabla. 
Telíčko zaprašťalo, a viac nič.
Mohol sa aspoň dívať, keď ma to nechal spra-

viť ešte jedenásťkrát.

Toto mu nikdy neodpustím.

* * *
Mačka na parapete vyvrátila hlávku, zap-
rašťanie kostí počuli iba prítomní. Obráti-
la hlavu na chrbát, na okamih stuhla, po-
tom sa opäť sklonila k vlastným labkám 
a pokračovala v oblizovaní.

* * *
Zigfríd zastonal.
„Ty si sa s tým naučil žiť, že, Potak? Vraj ťa 

volali k mnohým, aby si ich ukončil.“ Nato 
zachrčal, akoby sa mu jazyk samovoľne 
spustil do hrdla. Potak si pomaly odmotá-
val kúsok látky, čo si obmotal okolo ruky.
„Ty si myslíš, že mňa to nemátalo?“ zdvi-

hol trasúce sa ruky. „Snažil som sa dostať to 
z hlavy, ale tie mačky…“ pozrel k parapete. 
Sedelo na nej určite viac, než len dvadsať. 
Tlačili sa k sebe, vydobýjali si kúsky prie-
storu. „… stále ich vidím. Sú všade, kde sa 
len pozriem.“ Obrátil dlane k Zigfrídovi. 
„Vidíš tieto jazvy?“
Prikývol.
„Nik iný ich nevidí.“
Zigfríd zastonal ešte väčšmi. Potak prešiel 

k oknu, načiahol sa ponad mačky a otvoril 
okenicu. Jednu z mačiek sotil, mňaukala, 

až dokým sa nerozpleštila o zem pod ok-
nom. Ostatné tomu venovali pramálo po-
zornosti.
Za ňou letela ďalšia mačka.
„Lipa dáva narodeným do vienka niečo… 

niečo zvláštne. A niekomu, ako mne, až 
počas života. Dokážem vnímať, čo ostatní 
nedokážu.“
„Preto…“ povedal Zigfríd. Potak vytla-

čil von z parapety ďalšiu mačku. „… som 
si ťa dal zavolať. Aby som odišiel pokoj-
ne. Nespával som celý život. Veľa som 
premýšľal nad tým, že sa zabijem. Že sa 
zbláznim. Možno povraz by to vyliečil.“
„A teraz chceš odísť pokojne.“
„Zaplatia ti za to.“
„To mi je ukradnuté,“ mávol ľahostajne 

rukou, „toto je už osobné, Zigfríd. Je mi 
z teba zle, z tvojej úbohosti. Stál si tam, ani 
si sa nepozrel. Ani pohľadom si nebol pri 
mne, nechal si ma v tom samého. A potom 
čo? Celý život si sa tváril ako neviniatko, 
že si bol toho súčasťou? Hovno si bol, 
Zigfríd. Ja som…“ Potak sa posadil na kraj 
Zigfrídovej postele, „… ja som sa s tým 
naučil žiť. Za tie roky som financoval do-
movy pre zvieratá. Aj dnes odišiel z mojich 
rúk šek pre tých pár žien a detí, čo sa ešte 
snažia odchytiť z ulíc Lipy zvieratá, a hoc 
chromé a bez nôh a slepé, i tak vedia dô-
stojne dožiť. Lebo ja som sa z toho, čo sme 
spravili, poučil. A nedovolím, aby sa to zo-
pakovalo.“
„Ale ja… Potak… musíš pochopiť, že…“
„Čo mám pochopiť, Zigfríd?“
„Ja… neviem.“
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Zigfríd už sotva otváral ústa. Díval sa 
vyvrátenými očami na strop. Z kútov očí 
mu vytryskli ďalšie slzy. „Prosím, Potak, 
dovoľ mi odísť pokojne.“
Potak vystrelil rukou k Zigfrídovým 

ústam a udusil v nich výkrik. Priblížil sa 
bližšie k jeho tvári. Snažil sa Potaka zas-
taviť, ale na sklonku života mal pramálo 
síl na vzdor. „Počúvaj ma dobre, ty starý 
chudák. Nezabudnem ti, že si ma nechal 
spraviť to samého. Ani si sa nepozrel. 
Tak málo mi mohlo pomôcť. A za tie 
roky si sa ani nesnažil pomôcť mi. Ty si 
žil v sebaklame. Zaiste si klamal seba, že 
za to nemôžeš. Že vina je na mne. Len si 
tam stál, telom prítomný, duchom si ni-
ekde blúdil.“ Zigfríd trieštil plačlivé oči 
na Potaka, „Ja som sa z toho dostal sám. 
Každý deň bojujem zato, aby sa to nezo-
pakovalo. Ale ty? Celá Lipa sa dozvie, čo 
si spravil. Že ty si povykrúcal tie krky, že 
ty si ich pozabíjal a ani si nemal kúska cti 
svoj hriech napraviť. A kto bude vedieť 
pravdu? Iba ja.“ Opäť slzy. „Ja pomlčím. 
A tvoja rodina už bude navždy týmto 
ociachovaná. Krv toho, čo zabil mačence. 
Tvoje deti sa budú samé zabíjať, odvrh-
nuté Lipou.“
Starec, ktorý nebol až tak starší od Po-

taka ako vyzeral, sebou kmásal a snažil sa 
vykričať – Neverte mu! Neverte mu!
Napokon Potak zakrútil Zigfrídovou 

hlavou do strany, až kosti zaprašťali. Telo 
ochablo. Pohyb to bol ladný, veď si ho 
ruky dobre pamätali.

* * *
Vyšiel z miestnosti. V chodbe čakali po-
zostalí. Jeden mladík vyšiel naproti Pota-
kovi, s hŕbou otázok na perách. Potak len 
prikývol. Za sebou nechal mŕtveho Zigfrí-
da, s umelým úsmevom v tvári.
„Verím, že Zigfrídovi prešli pred očami 

len pekné spomienky.“ 
Obišiel ich a už nikdy ich tváre nevi-

del. Klamal im. Ako klamal, keď povedal 
Zigfrídovi, že oklame celú Lipu. Že jeho 
deti budú platiť katom, aby im povykrú-
cali krky. To, čo sa stalo s mačencami, kto 
tam bol a čo spravili, ostalo navždy v jeho 
hlave.
Nechcel, aby trpeli nevinné mačence kvôli 

chybám úbohého starca.

Lukáš Jurík 
(*1994)
Pochází z Košic.
Publikuje převážně 
povídky. Ve slo-
venském literár-
ním časopise 
Dotyky publikoval 
povídky Havranov 
a Nástupca. Ve 29. 
čísle Howarda pu-
blikoval povídku 

Polsedný vlak do Edgarovej Lipy, v 33. 
čísle povídku Ak by mohli rozprávať. 
Mimo horrorový žánr publikoval filo-
sofický dialog Ženevčan v 1/2021 čísle 
Studia phiosophica Masarykovy Univer-
zity v Brně.
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Předně musím 
zdůraznit, že 

mám sérii Saw 
velice v oblibě. 
Ano, připouš-
tím, že o žádný 
kinematogra-
fický zázrak 
rozhodně ne-
jde. Pominu-li 
geniální, skvěle 
natočený a do 
detailu promy-
šlený snímek 
Saw (Saw: Hra 
o přežití, 2004) 
režiséra Jamese 

Wana, mají filmy k dokonalosti daleko 
a nejde rozhodně o žádná Oskarová vele-
díla. Nicméně, i přesto mě baví a dokážu 
se k nim vracet. Když byl Spiral oficiálně 
vydán, zbystřil jsem, očekávaje alespoň 
důstojný návrat k osvědčené sérii. Ne-
čekal jsem zázrak a domníval jsem se, že 
půjde minimálně o průměrnou horroro-
vou podívanou. Ovšem to, co jsem zhlédl, 
bylo daleko horší, než bych býval čekal.

filmová recenze

sPiraL: From the Book oF saw
Franšíza Saw se konečně vrátila! Po ročním odkladu byl do kin vypuštěn 
snímek Spiral: From the Book of Saw (2021). Film od zkušeného re-
žiséra Darrena Lynna Bousmana se měl nést v duchu předchozích dílů, 
mimo to však chystal přinést některé změny a zásadní inovace. Podařilo 
se tvůrcům natočit ucházející horrorové dílo, anebo selhali na celé čáře?

SPiRáLA 
STRACHU: SAW 
POKRAČUJE
Režie: Darren 
Lynn Bousman
Scénář:
Peter Goldfinger, 
Josh Stolberg
Délka: 93 min.
Původ: USA
Rok: 2021
Hrají: Chris Rock, 
Samuel L. Jackson, 
Max Minghella, 
Marison Nichols

Děj se nese v intencích předchozích 
dílů. Mladý detektiv Ezekiel „Zeke“ 
Banks (Chris Rock) se svým parťákem 
vyšetřuje sérii děsivých vražd, které ja-
koby z oka vypadly nechvalně známému 
Jigsawovu zločineckému rukopisu. Aby 
pomohl rozplést záhadné vražedné klub-
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Daniel Palička

ko, s vyšetřováním pomáhá i Ezekielův 
otec v podání Samuela L. Jacksona. Ro-
zehrává se tak hra na kočku a myš v režii 
tajemného vraha.
Zápletka Spiral: From the Book of Saw 

může na první pohled působit zajíma-
vě. Dokonce by se dalo očekávat, že s ní 
scenáristé mohou zajímavě pracovat. Ale 
chyba lávky. Nejen že je scénář naprosto 
nudný a strašlivě nezajímavý, ale také kli-
šovitý a snadno předvídatelný.
Obchodní značkou série Saw jsou pasti 

a nástrahy, kterým protagonisté ve fil-
mech čelí. Fanoušek horrorového žánru 
si tak vychutnává gore a důmyslné kon-
strukce smrtících zařízení. Film selhává 

bohužel i v tomto směru. Nejenže je pas-
tí docela málo, ale na poměry série se jeví 
jako velice chabé.
To ovšem není ze všeho nejhorší. He-

recké výkony jsou na úrovní ochotnické-
ho divadla a nesympatické postavy v čele 
s hereckým antitalentem Chrisem Roc-
kem si vás vůbec nezískají. Hlavní pro-
tagonista se dobře vyjímá v komediích, 
ale v horrorovém žánru působí jeho vy-
stupování a pseudohumorné hlášky jako 
pěst na oko. A bohužel, ani Samuel L. 
Jackson nic nezachránil.

Spiral: From the Book of Saw je nejen 
chabým pokusem o resuscitaci moder-
ní horrorové série, ale zároveň naprosto 
otřesným snímkem. Pro mě osobně jde 
o nejhorší díl celé série, s kterým soupe-

ří jedině také nepříliš 
zdařilý Saw 3D. Dopo-
ručuji jen pro otrlé ma-
sochisty, všichni ostat-
ní mohou od tohoto 
strašlivého počinu dát 
ruce pryč.
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co vás napadne 
jako první, když 

se řekne „český 
horror“? Bude 
to autor? Kniha? 
Nějaká místa? Pro 
mě to dlouho bý-

vala právě ta poslední zmíněná možnost, ať 
už jde o brány do pekel, pohanské obětiště 
či pomníky tragických událostí. Stačí se jen 
pořádně podívat a ta naše krásná krajina se 
hned zdá o něco méně přívětivá. Některá 
místa obzvláště vynikají podmanivou atmo-
sférou, což lze pozorovat na jejich horroro-
vých autorech. Poměrně výrazně to může-
me sledovat od Prahy směrem na jih, přes 
Příbram až k oblasti okolo Českých Bu-
dějovic, která se zdá být horrorově mimo-
řádně plodná a kde máte šanci potkat část 
autorů Českého temna v jejich přirozeném 
prostředí. Nicméně chapadla hrůzy nejsou 
omezena pouze na tento region, naopak se 
nenápadně rozlézají po celé republice, aby se 
projevila v Olomouci, Brně či u hranic s Ba-
vorskem. Troufli byste si tam jet na výlet?

knižní recenze

České temno
Představovat na zdejších stránkách HorrorCon je asi tak potřebné, jako 
vysvětlovat vašemu oblíbenému záporákovi, co má dělat – zbytečné. Zá-
roveň předpokládám, že minimálně tušíte o existenci jejich literární řady, 
mimo jiné v péči Kristiny Haidingerové, která po posledním HorrorConu 
čítá již pět knih. Ano, tušíte správně, té poslední zmíněné se podíváme na 
její prohnilý chrup. Dámy a pánové, přivítejte České temno (2021)

Editor: Kristina 
Haidingerová
Vydavatel: 
Golden Dog
Rok vydání: 2022
Počet stran: 408

České temno jakožto odraz tváře moder-
ního českého horroru nabízí celou škálu 
motivů. Ať už se opírají právě o kolorit čes-
ké krajiny, současné i té historické, tradice 
či monstra, vždy tak jednají svým osobním 
způsobem, které si vás postupně čím dál 
více omotává okolo prstu. Dveře této děsivé 
exkurze vám svou předmluvou otevře Mar-
tin Jiroušek, který nejen, že je vám ochotně 
podrží, ale také sdělí pár klíčových infor-
mací z historie domácího horroru a jejich 
propojení se současností. A ano, pak vás 
i stejně ochotně postrčí dál, aby ty dveře za 
vámi prudce zabouchl.
Myslím, že na úvod nemohla editorka vy-

brat nikoho lepšího než právě Miroslava 
Pecha, jednoho z nejvýraznějších autorů 
moderního horroru. Jeho Zuby jsou vizí 
jakési poválečné katastrofy, kdy velmi zále-
ží koho si pozvete dovnitř. Pech opět ne-
zklamal, Zuby jsou nejen skvělou poctou 
Richardu Mathesonovi, ale také výbornou 
povídkou samy o sobě. Následuje Hagen 
Otomara Dvořáka, jehož jméno nejspíš 
není cizí nikomu, kdo zná lomy Velká 
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a Malá Amerika. Zda je Hagen pouze mý-
tem, z první ruky zjistí také mladí tram-
pové, kteří se i přes hrozbu chycení SNB 
rozhodnou na Americe přespat. Ovšem pro 
jednu z nich ta noc bude více než nezapo-
menutelná. Hlad Vladimíra Pospíchala nás 
zavede na Moravu konce devadesátých let 
v době povodně, kdy se dva studenti opož-
děně vydávají na záchranou výpravu, ale 
sami se dostanou do nezáviděníhodné situ-
ace. Povídka možná nepřekvapí vyústěním, 
nicméně jde o skvěle vystavenou sondu do 
lidského chování v krajní nouzi. Následující 
Revenant Rappoltštejnský vezme čtenáře 
do 12. století na stejnojmenný hrad, jehož 
obyvatelé budou namísto svatební hostiny 
řešit sérii neobvyklých vražd připisovaných 
právě revenantovi. Argonantus vytvořil pů-
sobivý středověký obraz, který vám v prů-
běhu dá vodítko k řešení, výsledné odhalení 
tím však neztrácí na atmosféře.
Svatopluk Doseděl se ve svém Batalionu 

opírá o události z 18. století, kdy Bavo-
ři u Jarošova pobili francouzský oddíl na 
Miklově louce. Jenže jeden z francouzských 
vojáků byl pohřben dál od svých druhů 
a tak stále strašil v domě a posteli mla-
dé Sabriny. Takže pokud se Denny chce 
s krásnou Sabrinou sblížit, musí nejprve 
vyřešit mrtvý problém jménem Gaston. 
Oproti všem strašidelným domům, které 
se poslední roky opět objevují, je Batalion 
příjemnou variací na téma duchové. Jmé-
no Alexandra Haverská mi díky Howardu 
není úplně neznámé, na druhou stranu se 
mi dosud na první dobrou s ničím nespojí. 

Semper imperfectus? má ale více než na-
šlápnuto tenhle stav změnit. Krátký, temný 
kus o zápasníkovi se zničenými sny, který 
smrdí sírou. Lahůdka! Jako další je jméno, 
které si osobně s horrorem příliš nespojuji, 
ovšem Skokani Pavla Renčína své místo 
v knize na výbornou obhajují. Neblahou 
pověst Nuselského mostu v Praze zná snad 
každý, co když ale je za ní něco víc? V po-
dobném duchu pokračuje neméně výborný 
Autobus Anny Šochové, který vás vezme 
tam, kam chcete, ale do práce vás pravděpo-
dobně nedoveze.
Ondřej Kocáb si mě jako autor získal už 

díky sbírce Rozpolcení a u zdejšího Zatra-
ceného to není jinak. Jeho využívání pop-
kulturních motivů pro mnohem temnější 
příběhy mě vážně baví, včetně lehce humor-
né pointy. Následující Honza Vojtíšek pat-
ří také mezi mé oblíbence na poli českého 
horroru a jeho Zahrada je jedním z míst, 
kam bych se určitě podívat nechtěla. Pře-
ci jen bych nerada, aby se tak krásný výlet 
změnil v noční můru stejně jako pro Báru 
s dětmi. Netvor Renaty Bočkové je nej-
kratším kusem sbírky a za mě i nejslabším. 
Přestože se autorce na krátkém rozsahu po-
dařilo vytěžit maximum, osobně postrádám 
mrazivější atmosféru, kterou by kukuřičná 
hradba mohla nabídnout. Zato u Počítání 
rukou Boženy Čechalové mi mráz běhal 
po zádech maraton. Opuštěná viktoriánská 
barabizna, bouřka a (oprávněný) pocit, že 
uvnitř nejste sami, zní jak scéna vytržená 
z mých vlastních nočních můr. Je snad ná-
hodou, že jde o vlastní děsivý sen autorky?
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Následující Člověk v kůži vázaný je asi tím 
nejlepším, co jsem dosud od Haniny Veselé 
četla. Příběh přičinlivého starožitníka zasa-
zený do reálných míst, které autorka během 
svých urbexových toulek prozkoumala, srá-
ží pouze uspěchaný konec, zanechávající 
lehkou pachuť nespokojenosti. Přestože 
Petr Boček jako autor již dávno našel svůj 
specifický styl, jeho Přístěnek nese výrazný 
lovecraftovský nádech. Hlavní horrorový 
prvek svého příběhu však dotahuje mno-
hem dále, až do bodu naprostého zmaru 
a čtenářova uspokojení. Lenny Ka a její 
líbezně děsivý průvod masopustních maš-
kar v Ti, co neumírají, otevírá téma ma-
gických rituálů, jejichž původní význam už 
je zapomenut. On sám však nezapomněl, 
což její postavy plně pocítí. Sbírku uzaví-
rá sama Kristina Haidingerová s druhým 
příběhem zasazeným do daleké minulosti 
a zároveň největším počtem stránek, s ná-
zvem Synek. Jde o příběh o děvčeti, které 
přišlo o vše, nakonec i o pověst, ale přeci jen 
ji zůstane někdo po boku. A ano, je to právě 
synek, kdo jí pomůže domoci se spravedl-
nosti. Jedná se o takřka fantastický příběh 
o čarodějnictví, který více než uspokojivě 
uzavírá povídkovou část knihy.
Exkurze je završena editorčiným doslo-

vem, který vám lehce přiblíží zákulisí vzni-
ku Českého temna a vysvětlí, proč v knize 
nenajdete výrazně explicitní a gore prvky. 
Sama tento krok velmi oceňuji, extrémní 
polohy horroru mě sice baví, nicméně pre-
feruji jeho temná, zatuchlá zákoutí s pohy-
blivými stíny a srdcem zralým na infarkt. 

Z mého pohledu to má ale ještě jednu vý-
hodu, svým zaměřením má kniha potenciál 
oslovit mnohem širší škálu čtenářů, včetně 
těch, kteří jinak horroru příliš neholdují 
či mají pocit, že domácí horror nestojí za 
pozornost. České temno je totiž skvělou 
ukázkou, že domácí horror je dost svébytný 
a originální i bez přirovnávání k zahranič-
ním matadorům.
Celkový dojem z knihy doplňuje výborná 

obálka od Jiřího Dvorského perfektně na-
vozující atmosféru temných, křivolakých 
uliček, kde na vás za každým rohem může 
něco číhat. Hlavně v noci. Dvorský také 
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přispěl ilustracemi i dovnitř knihy, kdy ka-
ždá z povídek dostala svou vlastní, černo-
bílou ilustraci. Velký skvělý! Plusem také je 
medailonek autorů (s fotkou!) na konci ka-
ždé povídky, kde hlavně v případě horroro-
vých nováčků najdete odkazy na jejich další 
publikovaná díla. Nevím, jak vy, ale já mám 
co dohánět.
Myslím, že úmysl sestavit reprezentativní 

průřez moderním českým horrorem se po-
vedl na výbornou. Jasně, nejsou zde obsaže-
ni úplně všichni autoři s žánrovými chout-
kami, nicméně jejich výběr je i tak velmi Karolína Svěcená

solidní a dobře sestavený. Jen velmi těžko 
by se mi hledala nejlepší povídka, jelikož 
vážně moc mě bavila snad více než polo-
vina (i když možná by to vyhrálo Počítá-
ní rukou), a stejně tak bych měla problém 
ukázat na vážně slabý kus (co nejobjektiv-
něji řečeno). České temno je kniha, kterou 
bych ráda vrazila do ruky každému, kdo 
horror zpochybňuje či zatracuje jako pokle-
slou literaturu. Každý by si totiž měl dávat 
pozor, aby si z něj ta pokleslá literatura něco 
neukousla. Třeba srdce, jako mně.
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profil

attiLa sZaLay - muž s kLikou

maďarský kameraman Atilla Szalay se 
narodil 9. dubna 1961 v Budapešti. 

Už v roce 1967 ovšem společně s rodiči 
emigroval nejprve do Anglie, o rok poz-
ději do Kanady, kde v sobě brzy objevil 
zájem o kinematografii. Zalíbení v ní mu 
umožnila prohloubit progresivní střední 
škola, na niž docházel a tak se po jejím 
dokončení rozhodl filmu věnovat profes-
ně. S vyznamenáním vystudoval filmovou 
produkci a kinematografii na Sheridan 
University. Ihned poté nastoupil k Natio-
nal Film Board, kde se jako asistent kame-
ramana podílel na tvorbě firemních filmů 
a hudebních videí.

V jeho práci mu hodně pomohl Laszlo 
Georg (CSC), s nímž v první půlce 90. let 
20. století spolupracoval jako kameraman 
na více než 30 projektech.
Ač během své kariéry nasnímal filmy 

a seriály různých žánrů, od komedií, přes 
dobrodružné, drama, krimi i sci-fi, stihl si 
udělat jméno i v horrorovém žánru.
Pracovně se jako kameraman osamo-

statnil u seriálu Outer Limits (Krajní 
meze, 1995), pro nějž na kameru nasní-
mal dvaadvacátý díl druhé série The Sen-
tence (Ortel, 1996) operující s moderním 
vězeňským systémem. Více pracovního 
prostoru pak dostal v seriálu The Crow: 
Stairway to Heaven (Vrána, 1998), který 
přímo navazuje na filmovou komiksovou 
adaptaci z roku 1994. Eric Draven se v sa-
mostatných příbězích střetává s různými 
lidmi a pomáhá jim s jejich problémy, 
tedy, jak ve svém posmrtném životě dostal 
do vínku – s pomstou a bojem za sprave-
dlnost. Attila Szalay tentokrát pracoval na 
všech dvaadvaceti dílech. U jednoho z dílů 
se dokonce setkal se svým krajanem, reži-
sérem Tiborem Takácsem.
V roce 2003 natočil tříhodinový televiz-

ní horrorový thriller 1st to Die (2003) 
v němž skupinka kamarádek v San Fran-
cisku pátrá po sériovém vrahovi, který 
se zaměřuje na novomanžele. Ve filmu 
Russella Mulcahyho podle knihy Lame-
se Pattersona si zahráli mimo jiné Sean 
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Young, Pam Grier, Mitch Pileggi či Ro-
bert Patrick.
Velkou příležitost zasáhnout do horroro-

vého žánru dostal během seriálu Masters 
of Horror (Mistři hrůzy, 2005). Ze šest-
advaceti dílů dvou sérií stál za kamerou 
u rovných dvanácti. Spolupracoval tak 
mimo jiné s Dariem Argentem, Mickem 
Garrisem, Joe Dantem, Johnem McNau-
ghtonem a Johnem Carpenterem. Půso-
bivou tvář v seriálu vtiskl hned několika 
nejlépe hodnoceným a nejkvalitnějším dí-
lům, např. Cigarette Burns, Jenifer, Pro-
Life a Pelts.
S producentem Mickem Garrisem spo-

lupracoval i u jeho nástupnického seriá-

lu Fear itself (2008) pro který nasnímal 
první dva díly The Sacrifice a Spooked.
Do horrorových vod atmosférou zablou-

dí i mysteriózní thriller seriál Cult (2013), 
v němž se novinář vydá po stopách své-
ho ztraceného bratra, záhadných úmrtí 
a zmizení až k tajemnému televiznímu 
programu nazvanému Kult.

Attila Szalay byl za svou práci několi-
krát oceněn. Za pilot seriálu Peacema-
kers (2003) a dva díly Smallville (2001) 
byl nominován na CSC. Za minisérii 
iron Road (2008) v roce 2009 získal Leo 
Award, v roce 2010 pak ocenění Canadian 
Society of Cinematographers za nejlepší 
kameru. Za minisérii Pillars of the Earth 
byl nominován na Prime Time Emmy. 
V roce 2013 mu bylo nabídnuto řádné 
členství v American Society of Cinema-
tographers. Je členem i maďarské kamera-
manské společnosti.
Byl ženatý s Tatianou Turner, s níž má 

dvě děti. Z Maďarska pochází i jeho tak-
řka jmenovec, profesionální fotbalista 
Attila Szalai.

1st to Die 2003

Cigarette Burns 2005

The Sacrifice 2008

Honza Vojtíšek



29

reportáž

kterak se křtiL JihoČeský horor
v prosinci 2021 vyšla u nakladatelství 

Golden dog antologie povídek pokou-
šející se tematicky obsáhnout jihočeskou 
podobu literárního horroru. Křest kni-
hy proběhl 3. února 2022 ve videosálu 
jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích. S přítomnými návštěvní-
ky proběhlo seznámení s knihou, autory 
a autorkami, diskutovalo se o horroro-
vém žánru, proběhla dvě autorská čtení 
a nakonec byla kniha pokřtěna vodou 
z vodních toků protékajících bydlištěm 
přítomných autorů a autorek. Pro autor-
ky a autory to bylo velmi milé, příjemné 
a potěšující setkání.
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Honza Vojtíšek
Foto: Jakub Jesenský
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stál jsem před vchodem do toho domu či 
spíše strašidelného zámku. Jeho oprýs-

kané šedé zdi páchly vlhkostí, a omítka 
z nich opadávala v plátech velkých jako 
talíře. Okna zaslepená prachem na mě 
tupě zírala a zdálo se, jako by mě výsměš-
ně vyzývala, ať vejdu a nahlédnu do ta-
jemství, která střeží.
Vstoupil jsem. Vzduch byl nepřiroze-

ně suchý. Prach v něm tančil a dráždil 
v nose. Chodbami se nesl zápach stáří 
a nemoci. Procházel jsem po vrzavých 
parketách a děsil se roztřesených stínů, 
jež jsem vrhal já sám. Staré obrazy na 
zdech mě probodávaly pohledem. Dáv-
no mrtví lidé, z nichž někteří ani nebyli 
součástí naší rodiny, ale jen přáteli mého 
prastrýce. Možná ani to ne.
O strýci se vědělo, že byl podivín. Ke 

konci života už vůbec nevycházel z domu, 
z něhož sousedé slýchali podivné zvuky. 
Nejčastěji silné rány a strýcův hysterický 
jekot, ať už toho někdo nebo něco nechá. 
Ti nejodvážnější, kteří si troufli k domu 
přiblížit, dokonce tvrdili, že zaslechli ně-
jaké škrábání, jako by se cosi pokoušelo 

Eliška Drongová

povídka

dědictví

dostat ven. Ale tomu věřil jen málokdo, 
protože ti stateční si ke své odvaze ob-
vykle pomáhali dávkou alkoholu.
Bylo to smutné. Ten strýcův konec. Jed-

né bouřlivé noci ho skolil infarkt. Když 
ho našli, měl prý ve tváři výraz nekonečné 
hrůzy. Oči třeštil kamsi do dáli, že mu je 
ani nemohli zavřít, a i s tím vytřeštěným 
výrazem ho museli uložit do rakve. A teď 
tedy leží, dva metry pod zemí, v dubové 
rakvi a třeští vyděšený pohled do tmy. Prý 
se nejspíš vyděsil nějakého svého bludu. 
Ke konci života už trpěl halucinacemi 
kořenícími v jeho podivném životě.
Býval to etnolog, který zcestoval svět. 

Jako malý jsem rád poslouchal všechny ty 
tajemné příběhy z dálných krajů. Příběhy, 
jimž se dospělí smáli, protože nevěřili na 
duchy ani domorodou magii, ale strýc je 
prožil. Viděl na vlastní oči. A říkával, že 
jednoho dne to všem dokáže. Že najde 
lék na smrt.
Rád jsem ho poslouchal. Zejména, když 

po pár panácích Becherovky začal vy-
právět své strašidelné pohádky. Nejraději 
jsem měl tu o Madagaskaru. Strýc při ka-
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ždé příležitosti vyprávěl, jak se s několika 
svými kolegy vydali do tamního pralesa. 
Při jeho vyprávění jsem přímo slyšel křik 
lemurů a exotických ptáků. Před očima 
jsem měl hustý les, kterým si strýc a jeho 
přátelé museli proklestit cestu. Trnité 
šlahouny jedovatých rostlin, pohyblivé 
kmeny lesních gigantů, jež mátly kaž-
dého cestovatele a pak Tepe. Příšerný, 
obludný strom vonící jako samo nebe. 
Strom, který na svět prý musel přijít ze 
samého pekla.
„První na něj narazil Zdeněk. Ještě teď 

mi v uších zní jeho křik. Nechal se vůní 
přilákat moc blízko. Větev mu ten pro-
kletý strom omotal kolem nohy a pak 
škubl. Větvové chapadlo vyneslo ječícího 
Zdeňka do výše a začalo ho ovíjet jako 
had škrtič. A pak se přidaly další větve. 
O vteřinu později Zdeněk zmlkl. Vy-
tryskla krev. Stékala po větvích na sudo-
vitý kmen, do něhož se vsakovala. A pak 
začalo větvemi prosakovat i něco pev-
nějšího. Rozmačkalo to Zdeňka na kaši 
a tu to pak vstřebalo,“ vyprávěl vždycky 
a hleděl do dálky, jako by se to dělo zrov-
na v tu chvíli.
Vyprávěl také, že ten křik přilákal tamní 

kmen. Celá výprava se bála, že je napad-
nou. Že porušili nějaké jejich posvátné 
tabu. Domorodci je však vřele uvítali 
a hostili. Jen odejít je už nechtěli nechat, 
i když to strýci došlo až později. V té době 
je měl jen za milé a vstřícné divochy, kte-
ří v nich viděli bohy. Rád je poslouchal, 
jejich vyprávění o džungli i jejich bozích, 

jen o tom stromu nikdy mluvit nechtěli.
Domorodci cizince rádi zasvětili do 

svých zvyků, jen nejdůležitější obřad 
k uctění jejich boha si nechávali pro sebe. 
Až do chvíle, kdy přišel čas skutečného 
boha nakrmit. Toho večera uspořádali 
hostinu. Jídla i pití bylo tolik, že to strýc 
s jeho přáteli nemohli všechno pozřít. 
Podával se silný alkohol, který strýc a je-
den jeho mladý kolega jako jediní z vý-
pravy nepožili. Když ostatní začali klim-
bat, domorodci strýci a jeho příteli řekli, 
že teď přijde nejdůležitější obřad.
Opilé muže svázali a donesli ke stromu. 

Strýci pak došlo, že je domorodci ne-
hostili jen tak, ale aby té příšeře nemuseli 
obětovat vlastní lidi. V hrůze sledoval, 
jak strom zabíjí jednu oběť po druhé. 
Strom je drtil a požíral. A s každou obětí 
jeho větve rudly a pokrývaly se krvavými 
květy. Nic krásnějšího a děsivějšího prý 
strýc nikdy neviděl. Během té hrůzné 
podívané mu prý domorodci vyprávěli, že 
podobných stromů kdysi bylo hodně ale 
už zůstal jen jeden. Že přišly na náš svět 
ze světa bohů, z nebes a požírali vše živé. 
A když neměly co jíst, množily se.
Strýc říkal, že se pak domorodců ptal, 

proč strom uctívají, jestli jim něco dává 
ale oni se ho jen báli a krmili ho, aby se 
nemnožil. Když chtěl strýc vědět, proč 
ho nepokácí nebo neupálí, říkali, že kdo 
na posvátný strom Tepe vztáhne ruku, 
tomu sežere duši. Jim stačilo, že zůstává 
poslední. Dokud ho krmili, nemnožil se. 
A dokud byl živý, neubližovalo jeho dře-
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vo. Podle domorodců totiž strom nemohl 
úplně zemřít. Jeho dřevo zůstávalo živé 
i po smrti. A o to víc se rostlinného ne-
tvora báli. Strýc se po dlouhém přemýšle-
ní nabídl, že je toho netvora zbaví. Že se 
za ně obětuje, když ho nechají žít. A tak 
se nakonec stalo.
Je zvláštní, že o způsobu, jakým strom 

porazil, strýc zarytě mlčel a nic ho nedo-
kázalo přimět k tomu, aby příběh dovyp-
rávěl. Vždy skončil tím, že strom pokácel 
a s posledním přeživším kolegou se vrátil 
domů.
Máma mě se strýcem nechtěla nechávat, 

občas však nebylo zbytí. Až do jednoho 
dne. Tehdy s otcem usoudili, že strýc už 
není dost zdravý na to, aby mě dokázal 
ohlídat. Prý jsem se mu schovával na za-
hradě a málem jsem se oběsil na houpač-
ce. Já sám si z toho dne moc nepamatuji. 
Vybavuji si jen jednu chodbu a dveře. Pak 
tmu, bolest a to, že jsem nemohl dýchat. 
Něco mě dusilo, škrtilo a drtilo. Pak jsem 
se probral až v nemocnici a už jsem ne-
toužil strýce navštěvovat. Máma proti 
tomu ani nic nenamítala. Od toho dne 
jsem u strýce nebyl. Až do teď.
Neměl jsem z toho dobrý pocit, nechtěl 

jsem se vracet, ale musel jsem. V domě 
byly strýcovy listiny a dokumenty, musel 
jsem je projít kvůli dědickému řízení. Ni-
kdo z příbuzných se k tomu neměl, stej-
ně jako k zařizování pohřbu, a tak jsem 
se toho ujal, protože šlo o přínuzného. 
K rodině bychom se neměli obracet zády. 
Ani k jejím nemocným členům.

Kráčel jsem tedy znovu děsivými 
chodbami a hledal knihovnu. Z dět-
ství jsem si ji pamatoval jako obrovskou 
svatyni od podlahy ke stropu zaplněnou 
knihami a strýcovými exponáty, které si 
přivezl ze svých cest. Připadal jsem si tam 
jako vetřelec. Jako by mě stále sledovaly 
něčí oči, co nebyly očima. Jako by na mě 
číhala nějaká přízračná šelma a čekala na 
vhodný okamžik, aby mi zaryla do zad 
své drápy. Aby mě sežrala. Pozřela mou 
příčetnost stejně jako tu strýcovu.
Ptal jsem se sám sebe, jestli dům může 

taky zešílet nebo se stát zdrojem šílen-
ství, když jsem se prudce zastavil. Polil 
mě studený pot a hrdlo se mi sevřelo. 
Hleděl jsem do další ztemnělé chodby, 
srdce se mi rozbušilo jako o závod. Před 
očima jsem najednou měl míč. Fotbalový 
míč kutálející se chodbou. Ke dveřím na 
jejím konci. Hned se mi vybavila bolest 
a strach. Musel jsem několikrát mrknout, 
abych se toho zbavil. A abych se odhodlal 
do chodby vstoupit.
Musel jsem tam. Podle plánu, který jsem 

měl k dispozici, se právě tam nacházela 
strýcova knihovna.
Kráčel jsem chodbou jako ve snách. Úz-

kost byla tak živá, jako bych byl zase dí-
tětem, co se hnalo pro míč a potkalo ho 
něco strašného. S každým krokem jsem 
si připadal těžší a zranitelnější. Tak nějak 
měkký. Zhluboka jsem se nadechl a řekl 
si, že je to hloupost. Nesmysl. Navíc, 
když jsem došel ke knihovně viděl jsem, 
že za ní, na úplném konci chodby, nejsou 
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žádné dveře jako v onom záblesku faleš-
né vzpomínky. Ujistil jsem se o tom, pro-
hmatal jsem stěnu. Pevnou, cihlovou stě-
nu. Možná trochu světlejší než ty okolní, 
ale říkal jsem si, že to se mi asi jen zdá.
Vrátil jsem se ke svému původnímu zá-

měru prohledat knihovnu. Zarazilo mě, 
že je menší, než jsem hádal ale nevšímal 
jsem si toho. Opakoval jsem si, že čím 
dřív dám věci do pořádku, tím dřív tento 
zámek hrůzy opustím. Prošel jsem strý-
cův psací stůl, abych zjistil, že jeho podi-
vínství vážně zašlo hodně daleko. Listiny 
měl psané jakousi šifrou a poschovávané 
na různých místech. I v knihách, takže 
mi nezbývalo, než projít i police, jestli 
někde neskryl nějaké smlouvy.
Zaprášenými svazky jsem procházel 

pozvolna. Sem tam jsem se zarazil nad 
prapodivnými kresbami a symboly v ně-
kterých z nich. Strýc musel ke konci ži-
vota opravdu trpět. Šílenství ho muselo 
doslova stravovat. Obklopil se knihami 
o magii a alchymii, starými legendami 
o krvavých obřadech a hrozné, obludné 
nesmrtelnosti bez těla. Občas jsem se 
mimoděk otřásl, jak mě ty knihy znechu-
covaly. Ptal jsem se sám sebe, kolik za ně 
asi dal, o kolik peněz ho různí šarlatáni 
a sběratelé kuriozit tímhle okradli.
Den postupoval a já si po nějaké době 

uvědomil, že slyším bouchání a klepání 
někde za policemi. Zarazilo mě to, další 
místnost tam přece nebyla a v domě jsem 
se nacházel jen já sám. Že by sousedská 
pověst byla pravdivá? Upřímně, vyděsilo 

mě to a jen povinnost mě přiměla zůstat.
Rozbolela mě hlava, jako by se mi z pa-

měti dralo něco, co jsem zapomněl a ne-
chtěl si na to vzpomenout. Rychle jsem 
přešel k oknu a podíval se do zanedbané 
zahrady. Žaludek mi sevřela nevolnost. 
Zahrada dlouho nepoznala ruku zahrad-
níka, přerostlé keře na sebe vzaly rozto-
divné tvary, to, co mě však zhrozilo bylo, 
že nikde na celém pozemku jsem neza-
hlédl jediný strom nebo konstrukci, na 
které by kdy mohla viset houpačka. Jako 
by mi to poznání vrazilo do lebky dýku. 
Říkal jsem si, že strýc mohl ten strom 
nechat porazit a houpačku zničit, jenže 
něco ve mně mi říkalo, že to tak není. 
Že tady nikdy žádná houpačka nebyla. 
Bojoval jsem s tím a nakonec jsem se po-
díval do plánů. Doufal jsem, že třeba na-
jdu původní návrhy zahrady, jenže místo 
nich jsem objevil něco horšího. Na mapě 
chodby ke knihovně jsem našel další dve-
ře. Do kumbálu těsně za knihovnou.
Nechtěl jsem tomu věřit. Odvrátil jsem 

zrak od plánů a zadíval se na police s kni-
hami. Dělalo se mi zle od žaludku a před 
očima jsem měl mžitky. Jako bych viděl 
nějaké modré světlo, jiskřičky, modra-
vé světlušky, které se slétaly do jednoho 
bodu, kde se spojily v přízračný obraz 
mého prastrýce.
Zalapal jsem po dechu, když jsem roz-

poznal ty rysy. Promnul jsem si oči, zkusil 
jsem se štípnout. Nepomohlo nic. Strýc 
se přízračně vznášel ve vzduchu přede 
mnou a ukazoval na jednu z polic. Na 
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jednu konkrétní knihu. Temnota houstla, 
ochlazovalo se. Od úst mi šla pára. Pak se 
znovu ozvalo zabouchání za knihovnou. 
Z tajemného, zazděného kumbálu.
Strýcův přízrak v tu chvíli zmizel. Jako 

ve snách jsem se dopotácel do míst kde 
před okamžikem stál, a ptal jsem se sám 
sebe, zda to byl sen nebo skutečnost. Od-
byl bych to jako bdělou noční můru, jako 
halucinaci, jenže na tom místě bylo po-
řád tak chladno. A kniha, na níž prastrýc 
ukazoval na sobě měla námrazu. Skoro 
až neochotně jsem ji vytáhl ven a zjistil, 
že jde o knihu, kterou sepsal sám strýc. 
Deník z jeho výpravy na Madagaskar 
a následného výzkumu toho, co si z divo-
kého ostrova přivezl. Zázraku i prokletí.
Nevím, proč jsem začal číst. Možná zvě-

davost? Osud? Kdo ví. Měl jsem utéct. 
Zmizet z toho šíleného domu a už se ni-
kdy nevracet. Nemusel jsem tu teď, no to 
je jedno.
Strýc ve svých poznámkách popisoval 

známý příběh o stromu Tepe a při tom to 
v jeho rukopise bylo tak jiné. Na strom 
nenarazili náhodou. Oni ho hledali. Strýc 
patřil k jakémusi obskurnímu spolku, 
který se vydal hledat nesmrtelný strom, 
aby mu ukradli jeho tajemství. Hledali 
ďábla a našli ho.
Domorodci se stromu nebáli, uctívali 

ho. A když strýc, vůdce výpravy, nechal 
Zdeňka obětovat, aby dokázal domo-
rodcům čisté úmysly, tak ho přijali mezi 
sebe. A učili ho o stromě. O jeho prasta-
rosti i upálených dětech. O plamenech 

tisíců duší, které vyšlehly při pálení Tepe 
od nepřátelských kmenů. Ohni tisíckrát 
jasnějším než polední slunce, který sežehl 
všechny a všechno v dosahu celých kilo-
metrů.
Vůbec nejhorší však byla pasáž, kde 

strýc psal, jak šaman kmene navázal pou-
to s Tepe. Se stromem se šlo totiž spojit. 
Duší nebo snad myslí. Šaman pak cí-
til hlad stromu a řídil jeho krmení, ony 
obětiny. Za to měl slíbený věčný život. 
Strýc v tom viděl šanci, poznamenal si, že 
podle všeho je šaman starý nejméně sto 
let, pamatoval si na kolonizátory a různé 
historické události. Vzhledem to však byl 
sotva padesátiletý muž.
Strýc také přiznal, že šamana nahradil. 

Zradil ho a při vycházce na domnělé po-
zorování stromu rituálně zabil. Snědl část 
jeho masa a zbytek nabídl stromu. Spojil 
se s ním skrze společné jídlo. Společnou 
krev. Další zápisky patří šílenci. Šlo o ne-
příčetné blábolení o tom, jak strom pro-
růstal strýcovou myslí. Delirické obrazy 
z pekla střídaly exotické světy řízené ji-
nými než pozemskými zákony. Všespalu-
jící světlo, vroucí temnota i ledový oheň. 
Ten šílenec popisoval, jak na neznámou 
kamenitou pláň dopadlo cosi, co začalo 
růst a spojovat neživé v živé, aby se to 
mohlo sytit a sílit.
Později se trochu uklidnil, i když šílen-

ství ho ze svých spárů nepustilo. Při toul-
kách džunglí kolem stromu, kdy byl sám 
a pod tlakem pátrajících domorodců, si 
vzal do hlavy, že mu strom poroučí. Že 
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ho žádá, aby ho dostal z té bohem zapo-
menuté končiny. Podle všeho strýc věřil, 
že může s démonickou rostlinou uzavřít 
obchod. Zapsal si, že strom žádá šestnác-
tinu jeho krve za věčný život pro něj.
Ve všech těch fantasmagorických zá-

znamech jsem pak našel nákresy a po-
známky o tom, jak strýc chtěl propašovat 
strom domů. Pokácel ho a z jeho dřeva 
udělal stůl. Převoz nábytku tehdy nebudil 
takovou pozornost a židle by lákala k po-
sezení, což strýc nechtěl riskovat. Stejně 
tak truhla by mohla přivábit zvědavce, co 
by se do ní chtěli podívat. Stůl byl tedy 
nejvhodnější volbou.
Následovaly popisy rituálů, které prý 

strýci stůl našeptával. Smál bych se tomu, 
kdybych si na něco nevzpomněl. Málem 
jsem při tom omdlel, jak hrůzná vzpo-
mínka to byla.
Černá noc. Bušení do zdí znící jako vá-

lečné tamtamy. Nebe zatažené těžkými 
mračny čas od času prořízl klikatý blesk. 
Strýc v bílém rouchu pokrytém zahněd-
lými znaky přichází do pokoje, bere mě 
za ruku a vede ke knihovně. Vypadá ne-
přítomně. Jako by spal a bděl zároveň. 
Mumlá, že brzy něco přijde. Něco, na co 
tak dlouho čekal.
Procházíme kolem knihovny. Ke kum-

bálu. Dveře se prohýbají pod údery ze-
vnitř. Bojím se, zkouším se strýci vyvlék-
nout a prosím, ať mě pustí. Nepouští. 
Naopak odemyká. Ven se řítí cosi, co se 
ve světle blesků zdá skoro bílé. Řítí se to 
na mě. Cítím, jak mě to chytilo a ovíjí. 

Jak mě to drtí. Nemůžu dýchat. Moje 
volání o pomoc se mění v šepot. Zatmívá 
se mi před očima, když nad sebou náhle 
uvidím strýcův zděšený obličej. Pak přišla 
tma.
Málem mě to tehdy zabilo. Ale co to 

sakra bylo? A je to tam pořád? Může to 
i po všech těch letech stále žít? Jak čas-
to to strýc krmil? Na všechny nevyřčené 
otázky mi odpovídá jen vytrvalé bušení 
na zeď. Bušení toho tvora. Bestie, která 
nemá na Zemi co pohledávat.
Ještě v té chvíli jsem mohl utéct, jenže 

jsem to nedokázal. Věděl jsem, že bych 
měl, ale něco silnějšího než já mě drželo 
uvnitř a podněcovalo touhu stanout ne-
stvůře tváří v tvář. Než jsem si stihl uvě-
domit co dělám, kráčel jsem do sklepa 
a se zcela jasným úmyslem si bral krum-
páč a sekeru.
Nejspíš jsem sám zešílel. Jako zběsilý 

jsem pak bušil do stěny, jež chránila svět 
před dřevěným monstrem. Cítil jsem ho-
rečku i zimnici. Svaly mě bolely a údery 
zevnitř slábly až ustaly docela. Nakonec 
jsem stál před prokletými dveřmi. Po-
škrábané dřevo jako by se na mě usmí-
valo. Zašlá klika vyzývala k pohlazení 
a otevření. Nedokázal jsem odolat. Bylo 
to ve mně, v mé krvi. Něco mě tam táhlo. 
Tam domů. Ke svému. Ke kořenům.
Najednou jsem před očima viděl, co se 

tehdy stalo. Říkal mi to sám stůl, který 
prorůstal do mé mysli, jako kdysi do té 
strýcovy. Stával se mou součástí už od té 
doby, co mě málem zabil. Co jsem se stal 
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jeho novým knězem, když jsem ochutnal 
stejnou krev jako on.
Prastrýce tehdy posedl Tepe. Chtěl 

oběť, kterou už dlouho nedostal, proto-
že se strýc snažil vymanit z jeho vlivu. Po 
ruce jsem byl jen já. Slíbená šestnáctina 
prastrýcovy krve. Když mě začal drtit, 
stáhl se Tebe ze strýcovy mysli a on se 
probral. Chtěl mě zachránit a při tom se 
zranil. Stůl ucítil jeho krev a ta se dostala 
na desku, kde ji Tepe vstřebal. Strýci se 
nakonec povedlo netvora zavřít zpět do 
kumbálu, když mě pak ošetřoval, trochu 
jeho krve jsem spolkl i já. Strom našel 
nového spojence. Nového kněze. Strýc 
ho pak uvěznil.
Jak nespravedlivé. Tepemu by se mělo 

sloužit. Měl by být uctíván. I když je teď 
slabý z dlouhého hladovění. Potřebuje 
potravu a zesílit. Otevírám dveře a hle-
dím na vybělené dřevo. Hrozně smutný 
pohled. Ale nebojte se pane, už brzy se 
stůl zase začervená. Jestli mému vyprávě-
ní nevěříte, pojďte se sám podívat. No jen 
jděte, nebojte se. Sáhněte si na něj. Na 
ten kus historie. Staňte se její součástí.

Eliška Drongová (*1994)
Středoškolské vzdělání s maturitou ab-
solvovala hned dvakrát. Nejprve v zamě-
ření Ekologie a ochrana přírody, podruhé 
v agropodnikání. V rámci samostudia se 
však vzdělává v různých oborech a téma-
tech. Je v invalidním důchodu 3. stupně. 
V časopise XB-1 publikovala povídku 
Spravedlnost. Na publikaci čeká povíd-
ka Cejch albína. Velkou inspirací je pro 
ni H. P. Lovecraft. Konkrétně u povídky 
Dědictví pak snaha vymyslet co nej-
bizarnější monstrum a několik článků 
o Madagaskarském folklóru. Strom Tepe 
je skutečným legendárním monstrem, 
po němž pátral i přední český záhadolog 
Ivan Mackerle. Při tvorbě autorka vyu-
žívá poznatky získané během vzdělání 
v přírodních vědách a různých koníčků 
zahrnujících mytologii, parapsychologii, 
historii atd.
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rozhovor

PaveL skořePa
Recenzent, básník a spisovatel Pavel Skořepa se toho nebál a svou první knihu 
vydal hned v zahraničí. Nejen o ní však je následující rozhovor.

Co jsi v životě napsal jako první, báseň 
nebo příběh?
Těžko říct, co bylo první jestli vejce nebo 
slepice. Co když první byla idea kohouta 
nebo dokonce anděla snášejícího vejce? 
Tu analogii jsem si nemohl odpustit, mi-
nimálně už kvůli svému příjmení. Líbí se 
mi představa líhnoucího se pomyslného 
Andělského vejce, v kterém se kdoví co 
nachází, jestli prozaický či veršovaný pra-
základní příběh zachycující, jak jen nej-
přesněji to jde, celý Vesmír.
A teď vážně. Vzpomínám si, že 

na prvním stupni základní školy 
jsem si příběhy vyprávěl o samo-
tě sám sobě. Před okolím jsem 
je tajil, s přesvědčením, že by 
jim stejně nerozumělo. Zazna-
menávat jsem si je sporadicky 
začal až na stupni druhém. I ty 
už jsou zapomenuté a ztracené 
v hlubinách minulosti. Takže by 
se vlastně dalo říct, že první byl 
s největší pravděpodobností příběh.

Píší se ti snáze básně nebo povídky?
Rozhodně básně. V nich mi jde o zachy-
cení okamžiku, jeho emoce. A stylem 
volného intuitivního toku slov zazname-

návaných perem do zápisníku a násled-
ným přepisem do elektronické podoby 
spojené s korekturou, se mi myslím ješ-
tě nepodařilo překročit hodinu čistého 
času ani náhodou. V próze jsou výjimkou 
drabble, ty mne taky docela dost baví. 
Zde je ovšem ošemetnost v pravidle do 
sta slov, která většinou přetáhnu a potom 
musím přebytečná slova mazat a přitom 
pochopitelně zachovat pointu sdělované-
ho. Navíc drabble rád píšu na určité téma 

po pěti nebo deseti kouscích. Dokonce 
jsem jich naposled napsal patnáct na téma 
Halloweenu, z nichž jsem tři četl v rámci 
okénka začínajících autorů při zahájení 
loňského HorrorConu. Následující pátek 
je mohli všechny slyšet z mých úst ná-
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vštěvníci literární akce Dark Party v žiž-
kovském Dark Velvet Café Baru a mys-
lím, že měly úspěch zrovna jako kratičká 
ukázka z mé povídkové prvotiny Zlověs-
ti. Povídky mi v hlavě dozrávají, když je 
píšu. Tedy hlavně v čase, kdy je nepíšu. 
Proto jsem málokterou napsal na jeden 
zátah. Takže se logicky většinou jedná 
o delší časový úsek, i když výsledný text 
má třeba jen několik stránek. Dokonce 
jedna čekala na své dopsání více než přes 
rok a pak byla odmítnuta pro svoji délku.

Loni spatřila světlo světa tvoje prvotina 

Zlověsti, to ale není tvůj jediný literární 
zářez…
To máš pravdu. Mou úplně první povíd-
ku, řeč je o čase jenž by se dal charakte-
rizovat jako oficiální začátek mého psa-
ní, přijala Hydra do své sci-fi antologie 
Zajtra bude včera. Kniha spatřila světlo 
světa necelé dva roky potom a abych si 
ji mohl přečíst a zrecenzovat ji pro Děti 
noci, ještě jsem si ji sám koupil, neb auto-
rák na mě čekal za lockdownovými hra-
nicemi u Kataríny Soyky. Předala mi jej 
vloni v září, když jsme si dali sraz na kon-
ci mé cesty po Slovensku v Bratislavě. Co 
si vzpomínám, byl tam zrovna církev-
ní svátek Panny Marie sedmibolestné. 
To jen tak pro zajímavost. Jako by tahle 
kniha byla materializovanou ukázkou 
„útrap“ začínajícího autora. Jinak jsem 
pravidelně od svého seznámení s Deni-
sou Kancírovou přispíval do jejího online 
časopisu Abdon, až do chvíle než přestal 
fakticky vycházet. Tam jsem napsal sem 
tam báseň, povídku, ale hlavně drabble, 
vždy na téma měsíce daného čísla. Tahle 
spolupráce mě upřímně bavila a docela 
mi chybí. Byla to ta správná motivace ke 
psaní. A ještě, když na to pravidelně za-
pomínám, vyšla jedna moje povídka pro 
potřeby časopisu ve zkrácené verzi In-
fernálního plátku Smrtisyn vydávaného 
Kamilem Princem. Do některého z dal-
ších čísel si Kamil vybral do svého Smr-
tisynka i nějaké moje tematicky se hodící 
drabble. To už ovšem asi předbíhám do 
poslední otázky. Každopádně se nebrá-
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ním jakékoliv konstruktivní nabídce na 
možnou spolupráci.

Většina začínajících autorů trochu bo-
juje s negativní kritikou, jak jsi na tom 
v tomto ohledu ty?
Negativní reklama je přece taky reklama, 
no ne? Takže já si myslím, že i negativní 
kritiku zvládám dobře, což jistě mohou 
posoudit lidé, kteří mě opravdu znají. 
Sice bručím občas jako medvěd, to jen 
tak pro efekt, nakonec však nemám pro-
blém souhlasit s druhou stranou a vzít si 
z kritiky to dobré, pokud tam to dobré 
je.
Kupříkladu momentálně mi vyšla první 
negativní kritika u Čteme české autory, 
a i když odtamtud jsem ji opravdu ne-
čekal a měl jsem i možnost zveřejnění té 
recenze zamezit, neudělal jsem to. Což 
taky o něčem snad vypovídá. I když už 
zase neovlivním, co si o tom může po-
myslet někdo jiný. Takže asi tak.

Jak to máš se svými múzami a možnos-
tí psát? Přepadají tě někdy i nevhod, 
nebo jsi na jejich útok vždy připraven?
Přepadají mě hlavně nevhod! Určitě 
v poslední době, kdy po třičtvrtě roku 
porodních bolestí spojených s vydáním 
Zlověstí jsem vyčerpal víc tvůrčí ener-
gie, než by mi bylo milé a ta se následně 
obnovuje pekelně pomalu. Do toho dě-
lám v nepřetržitém dvanácti hodinovém 
provozu, takže i když mám právě volno, 
nemám vůbec chuť ani energii dávat 

něco ze sebe na papír. Pak je to o pře-
mlouvání a překonávání jistého odporu 
s hledáním skrytých rezerv. Jo, kdyby se 
mi myšlenky z hlavy samy přenášely na 
papír, to by bylo něco jiného! Neb v hla-
vě se mi stále něco rodí a chce to ven do 
světa.

Jak se ti spolupracovalo s nakladatel-
stvím Art Floyd nebo třeba Golden 
dog?
Zrovna tak jako s lidmi, kteří za tě-
mito nakladatelstvími stojí. Deni-
su Kancírovou i Martina Štefka mám 
upřímně rád a oni mne snad taky, tak-
že v tomto směru to vzájemnou spolu-
práci dostatečně ulehčuje i přes něja-
ké to občasné zaskřípání v konečném 
důsledku jenom v tom dobrém, které 
k tomu přece jen patří. Jak praví jedno 
východní moudro: „I kdybyste sdíle-
li společně dům se samotným Budd-
hou, i s ním byste se občas neshodli.“ 
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A jak ses dostal ke spolupráci s Peterem 
Cwoky Murínem?
S Peterem a jeho úžasnou tvorbou jsem 
se poprvé seznámil, když připravoval ná-
vrh na obálku pro knihu Dom 490 od 
Marka E. Pochy. Tu nakonec dělal Cuco, 
ovšem pomyslné semínko přátelství a bu-
doucí spolupráce již bylo zaseto. A já ne-
váhal ani chvíli, abych Cwokyho oslovil 
jako prvního s přibližným návrhem co 
by obálka Zlověstí měla obsahovat. No 
a výsledkem se může pokochat každý 
případný čtenář, kterému se dostane moje 
kniha do ruky a dá jí svůj čas i důvěru.

Je psaní a recenzování tvým jediným 
koníčkem, nebo toho stíháš více?
Ještě koukám na filmy, což je asi nejzá-
kladnější výčet mé tvůrčí prokrastinace. 
Takže čtení spojené s následným recen-
zováním, vlastní psaní (sem tam se to 
zadaří) a sledování filmů. Seriálů ani moc 
ne. Zastávám názor, že co nedokáží tvůrci 
sdělit v jedné sérii s deseti či maximálně 
třinácti díly trvajících do hodiny, to si 
mojí pozornost nezaslouží. Taky se jed-

nou dvakrát do roka chci utrhnout a ces-
tovat. Samozřejmě, že bych radši i dale-
ko častěji, to je holt zatím jen zbožným 
přáním. To mne taky baví, navštěvovat 
nová místa a přátele, se kterými jsem do 
té doby byl v kontaktu pouze přes sociální 
síť. A když se to spojí s možností sebepre-
zentace, tak o to pro mne lépe.

Mohl bys sestavit nějakou svoji topku 
horrorových knih a filmů nebo seriálů?
To je opravdu zapeklitá otázka, nikdy 
jsem na dělání topových seznamů moc 
nebyl. Dokonce i máloco jsem nedo-
koukal nebo nedočetl, i když něco málo 
případů by se našlo, co jsem prostě do 
konce nedal. Asi bych ze knih zmínil 
klasiky Jako Drakula či Frankenstein, 
které jsou svěže inspirativními díly ještě 
dnes. Nebo z novějších příkladů všech 
šest Knih krve Cliva Barkera, i když už 
je to nějaký ten pátek, co jsem je četl, 
jeho geniální motivy mi v hlavě zůstávají 
a žijí si svým vlastním životem už napo-
řád. Za kinematografii určitě zombie fil-
my George A. Romera. Ty všechny jsou 
prostě ucelená tvůrčí klasika. A ze seriálů 
Krajní meze nebo Mistři hrůzy, u nichž 
je skvělá různorodost jednotlivých dílů 
i jejich zpracování. Až mi vůbec nevadi-
lo, že Krajní meze mají tolik řad a spíš 
jde o sci-fi seriál, ve kterém o horrorové 
prvky, obzvláště v prvních sériích, neby-
la vůbec nouze. Ovšem pokud mi tato 
otázka přijde někdy v budoucnu, odpo-
věď na ni může být pro změnu úplně jiná. 
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Co pro čtenáře chystáš do budoucna? 
V hlavě se mi toho opravdu rodí víc než 
kolik je můj zadek momentálně ochoten 
odsedět u počítače, takže náměty zrají 
a posouvají se dál a dál. Vždyť to jistě znáš 
sama. Co mohu prozradit je, že koncem le-
tošního roku mi má vyjít horrorová povíd-
ka ve vánočně tematické antologii Hydry. 
Realizace knihy se z objektivních příčin 
v plánu vydavatelství přesunula z loňska na 
letošek. Ovšem já se trošku pochválím, že 
jsem svou povídku odevzdal jako první ze 
všech přispěvatelů a její název Nešťastné 
a neveselé snad mluví za vše. Dále o čem 
už otevřeně mohu promluvit je spolupráce 
se slovenským online časopisem Charon, 
do jehož prvního na jaro chystaného čísla 
mám rozepsanou povídku, k níž na ilust-
rační obálce nemaká nikdo jiný než Peter 
Cwoky Murín a její převážná část má spo-
jitost s patologií jisté blíže nespecifikované 
nemocnice. Chybí mi dopsat už jen dvě 
tři scény a poté odeslat na příslušná mís-
ta. Pak se mi ještě začala rýsovat příleži-
tost spolupráce se skupinou Infernalismus, 
ovšem to už bych velice předbíhal, když 
je vše v úplném počátku. Jinak jsem plně 
otevřený tomu, co mi letošní rok přinese 
a jen doufám, že pro mne má povětšinou 
hlavně pozitivní překvapení a dostanu víc 
příležitostí se prezentovat i českým čte-
nářům, čehož je vlastně příslibem a důka-
zem tento rozhovor, za který celé redakci 
časopisu Howard děkuji a obzvláště tobě, 
Kristinko Haidingerová, za krásné a pod-
nětné otázky, na něž jsem mohl odpovídat. 

Ukázky tvorby: 

Pařát
Slyšíš to škrábání při bezesné noci?
Slyšíš to vrzání přízračných kroků?
Chápeš, že v těch chvílích nejsi sám ve své moci.
Ožívá celý svět nevědomých tvých roků.

Vysušený pařát ti pod postelí škrábe.
Dává najevo, že nemáš už nad ničím moc.
Bojíš se usnouti. Už odoláváš i únavě.
Seschlých pět prstů hrdlo ti svírá… hrůzo dál 
jen se toč!

Rakovina
Pomalu se v tobě něco rozpíná, něco mění.
Začíná tě ovládat, přebírá vládu nad tvým 
tělem.
Nemáš tušení, co je zač, proto prohráváš.
Něco tě spaluje zevnitř, už ne v tvém těle vře-
lém.

Již neposlouchá nádoba lidská tvých přání – 
příkazů,
jsi pouhým bezmocným pozorovatelem jiného 
příběhu.
Jak k tomu došlo, jak mohlo se to vlastně stát?
Chtěl bys utéct, moci se dát do běhu.

Cizorodé výčnělky ovládají sebemenší nervová 
vlákna.
Tvé „Já“ si je vědomo jediného, že zaniká, mizí.
Horkost těla pomalu odchází, srdce i dech se 
klidní.
Uvolněně se nadechlo k nové existenci. Koneč-
ně z něj zmizelo to cizí.

Otázky: Kristina Haidingerová
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kniha sa skla-
dá z dvoch 

častí – Poviedky 
a Básne. V tejto 
recenzii sa bu-
dem zaoberať 

predovšetkým tou prvou, nakoľko otvore-
ne priznávam, že poézia nie je práve „môj“ 
žáner.
Poviedková časť obsahuje trinásť príbe-

hov, vrátane úvodného s názvom Kniha 
Zlověstí – Prolog, v ktorom hlavná po-
stava blúdi lesom, až kým nenájde zdan-
livo chátrajúci dom. V ňom sa stretáva so 
zvláštnym starým mužom a objavuje jeho 
naozaj tajomnú knihu. Tento príbeh slú-
ži zároveň ako prológ (hovorí to, koniec 
koncov, už jeho samotný názov) k celej 
zbierke a dáva jej tak víziu konceptu tým, 
že spája realitu s fikciou a vytvára z inak 
nesúvisiacich poviedok ucelený celok. 
Tento prvok som naozaj uvítal, pretože 
vďaka tomu dostalo čítanie celej antoló-
gie nový rozmer a všetko tak pôsobí akosi 
menej náhodne.

knižní recenze

PaveL skořePa: ZLověsti
Tajuplná veľká Kniha Zlověstí zaznamenáva straty, bolesti a nespravod-
livosti okolitého sveta. Staňte sa svedkami všetkých sĺz matiek, otcov i sirôt. 
Tých, ktorí nedostali príležitosť, alebo nechceli vyrozprávať svoj príbeh 
niekomu ďalšiemu. Pretože žiaden z príbehov sa nesmie stratiť! A pokiaľ si 
ho pamätá aspoň jeden človek, nikdy nezmizne. Začítajte sa a reálny svet pre 
vás prestane existovať, kým vás nevystrieda niekto iný. Takéto varovanie 
predostiera zbierka Zlověsti od Pavla Skořepu.

Vydavateľstvo: 
Art Floyd
Rok vydania: 2021
Počet strán: 250

Nasleduje Cesta domů. Kratšia poviedka 
o ranenom vojakovi a jeho putovaní, ktorá 
v sebe ukrýva prvky temné fantasy. Pa-
nenkovská narozeninová čajová oslava 
je šikovne napísaný horror s nadnesený-
mi, humornými pasážami, ktoré sa autor 
nebál zakomponovať do viacerých príbe-
hov, no tu sa mu to podarilo azda najlep-
šie. Napriek počiatočným obavám musím 
povedať, že humor vôbec nepôsobí rušivo, 
naopak, je vítaným spestrením. Hlavnou 
hrdinkou je nešťastná oslávenkyňa a jej 
(neživé?) kamarátky. Taká narodeninová 
zábava môže byť celkom masaker.
Labyrint pod městem je taktiež príbeh, 

ktorý by určite mohol zaujať aj fanúšika 
fantasy. Dozvieme sa niečo o Jihlavskej 
histórii, ktorá sa v príbehu prelína s prí-
tomnosťou. A možno sú obe prepojené 
prostredníctvom hlavnej postavy. Nie je 
čas len kruhom bez konca?
Ďalej načrieme do slasherovských vôd – 

sub-žánru horroru, ktorý je mne osobne 
blízky, hoci skôr vo filmovej než literárnej 
podobe. O to viac oceňujem spracovanie 
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poviedky Táboření v místech klatých. 
Príbeh sa nevyhýba štandardným arche-
typom čoskoro vyvraždených kamará-
tov v lese (večne naliaty Karel, akého má 
v okolí hádam každý jeden z nás, blondín-
ka s bujným dekoltom, akú by chcel mať 
v okolí každý druhý z nás, a tak podob-
ne), tentoraz na návšteve v Brdech. Reč 
bude o keltských opiddách i starodávnych 
kliatbach, ale k slovu sa dostane aj vrah. 
Zabehnuté klišé mi nevadia, dajú sa oča-
kávať a k tomuto štýlu vyložene patria. 
Trochu však sklame prirýchly spád umie-
rania postáv. A toto je prípad, kedy humor 
na konci výsledku skôr uškodil, nie však 
priveľmi. V konečnom dôsledku sa jedná 
o veľmi vydarený pokus o slasher.
Pachuť zkaženosti je v podstate zázna-

mom zo sprievodcu takmer každého čes-
kého turistu na Slovensku a upozorňuje 
na to, že ani nemusíte byť v Tatrách, aby 
vám hrozilo nebezpečenstvo. Niečo zlé 
a zákerné vás môže postretnúť napríklad 
aj v bratislavskom centre. A nebude to len 
Slovák, snažiaci sa hovoriť po česky. Pa-
chuť zkaženosti vás prevedie po vychyte-
ných miestach hlavného mesta, menovite 
sa jedná o hlavnú vlakovú a autobusovú 
stanicu, a rovnako tak o jednu nenápadnú 
krčmu pri Dunaji, kde si treba dávať pozor 
na to, komu ponúknete miesto pri svojom 
stole.
Poriadnym večierkom sa začína Ďábel-

ská rozlučka se svobodou, no skončí sa 
brutálne a krvavo. Opäť sa nám kombi-
nuje vraždenie s mierne humorným pod-

tónom. Hlavný antagonisti trochu trpia 
syndrómom zbytočného vysvetľovania, 
aby všetko dávalo zmysel, aj keď sa ich 
vlastne nikto nič nepýtal. Je to jedna z po-
viedok, ktoré mi osobne zo zbierky sedeli 
najmenej.
Ach, prvé lásky! Vždy sa zdajú byť magic-

ké. A pri prvom sexe to zas môže vyzerať, 
že ide o život. Ak ste niečo také už prežili, 
poviedka Utrpění dospělosti na Náplav-
ce vám možno bude pripadať povedomá, 
napriek tomu, že je celkom surrealistická. 
Alebo nie? No, povedzme, že karanté-
na a vyľudnené mestá sú plodnou pôdou 
pre návštevy všelijakých neľudských by-
tostí. Ďalšia poviedka, Zrod jednorožce, 
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potom hovorí o prípadných následkoch, 
ak to predošlé pokašlete a rozhodnete sa 
spolu aj žiť.
Pískovište nejsou na hraní, alebo čo sa 

môže stať, ak necháte dieťa chvíľu osa-
mote. Monika je slobodná mamička, kto-
rá sa snaží nájsť si čas na pokec s kama-
rátkou a občasné horúce rande. Jej dcéra 
však v nestráženej chvíľke nájde na pies-
kovisku lesklý poklad. Ten, zdá sa, doká-
že plniť priania. Nasleduje ďalšia dávka 
polámaných kostí a zmrzačených častí 
tiel. A vraj malé dievčatká v horroroch už 
nie sú strašidelné.
Že pre umenie treba trpieť je všeobecne 

známe. Každý autor by mohol rozprávať 
o tom, aké ťažké je presadiť svoje výtvory. 
A veru občas by z toho vznikol aj poriad-
ny horror. O niečo podobné sa pokúša 
aj hlavný hrdina poviedky Strastiplná 
cesta básníka za prosazením jeho tvor-
by, no jeho výlet do odľahlej dedinky na 
Slovensku sa skončí trochu inak, ako by 
čakal. Ono je naozaj ťažké napísať niečo 
tak, aby vás potom ľudia žrali.
Moderná doba a jej výdobytky sa míľo-

vými krokmi rútia dopredu. Veľa z nás 
všelijakým tým technickým vychytávkam 
nerozumie a potom dennodenne zvádza 
epický súboj človeka so strojom, ovláda-
ným umelou inteligenciou. Nemožno sa 
teda čudovať, že takémuto „sprostému 
Janovi“ z toho potom raz môžu prasknúť 
nervy, príde o všetko a zostane mu len 
jediné: Pomsta! Tak nejako to bolo aj 
s hrdinom poviedky Vražedná aplikace, 

ktorá je krásnou metaforou na technický 
pokrok a všetko dobré i zlé, čo so sebou 
prináša. A možno tak trochu odkrýva 
aj ľudskú podstatu a potrebu zvaľova-
nia viny za svoje nedostatky. Alebo nie? 
Určite nie! Bude to o tom, že na vine je 
niekto iný.
V poslednom príbehu s názvom Básní-

kovo rekviem sa autor pokúsil o prepoje-
nie poviedkovej časti knihy s básnickou, 
konkrétne s prvou básňou pod názvom 
Královna Sukuba. Táto poviedka teda 
čitateľa plynule prevedie do poetickej 
druhej polovice a aj vďaka svojej lyric-
kosti patrí medzi moje najobľúbenejšie.
Ako som už spomínal, v tejto recenzii sa 

venujem hlavne prozaickej časti zbierky, 
no z prečítaného usudzujem, že básne sú 
písané v podobnom štýle ako próza. Kni-
ha sa určite oplatí už len kvôli povied-
kam, ale pre čitateľov so záujmom o tem-
nejšiu lyrickú tvorbu bude tridsaťosem 
básní určite iba pridanou hodnotou.
Pre niekoho bude možno kniha trpieť 

svojou silnou stránkou, ktorou je rozma-
nitosť, nakoľko autor sa snaží ponúknuť 
širokú škálu príbehov uchopených z ne-
štandardného uhla. To však ja osobne 
hodnotím rozhodne ako prednosť. Zá-
roveň to ale znamená väčšiu pravdepo-
dobnosť, že niektoré poviedky čitateľovi 
jednoducho nesadnú. Dôležité však je, že 
tie, ktoré sa vám trafia do chuti, určite ne-
sklamú. Sú napísane pútavo a často s ne-
opozeraným autorským hlasom. Možno 
sa jedná o trochu jednoduchší jazyk, to 
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ale rozhodne nie je výčitka, presne nao-
pak. Príbehy sú vďaka tomu veľmi čítavé. 
Aj keď niektoré preletíte naozaj rýchlo 
a budete si želať, aby boli dlhšie. Ob-
čas trochu ruší nešťastne riešené písanie 
myšlienok postáv v priamej reči s úvo-
dzovkami.
Knihe nechýbajú litre krvi, hora mŕtvol, 

polámaných kostí a nasekaného mäsa, 
ako by sa na horror patrilo, ale ani štedrá 
dávka humoru. Stretnete tu bežných 

ľudí, ktorí práve nemali svoj deň a priho-
dilo sa im niečo nadprirodzené, alebo as-
poň výnimočné. Zlověsti svet horroru na 
hlavu nepostavia, ale to nie je ich zámer. 
Sú príjemným spestrením domácej čes-
koslovenskej tvorby. Určite stoja za prečí-
tanie a zastanú si svoje miesto v knižnici 
každého fanúšika.

Radoslav Kozák
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Josh (Wings 
Hauser) a Mike 

(Lee Montgo-
mery) Camero-
novi jsou bratři, 
kteří se vydávají 
na dovolenou 
do zapadákova. 
Vždyť kdo by 
nechtěl svou do-
volenou strávit 
v nějaké té prde-
li světa. No prá-
vě… Nikdo moc 
nechápe, proč si 

vybrali zrovna tohle místo, ale stalo se. 
Americký jih podle všeho nabízí víc než 
jen vidláky a nebezpečí smrti, i když vět-
šina amerických horrorů z této oblasti 
zatím nic moc jiného nepřinesla. Night 
Shadows není žádnou výjimkou.
Město, kde se Josh a Mike objevili, je 

velmi podivným místem. Jako by zde 
chcípl pes. Ale teď v podstatě doslova, 
protože nejen, že se tu nic neděje, tady 
opravdu zmizeli lidé, někteří jsou nale-
zeni ve stavu, jenž by se dal označit za 
mrtvolný. Ale tohle dva bratři zjišťují až 
postupně, respektive to zjišťuje Josh sám, 

filmová recenze

night shadows
Americký snímek Night Shadows, známý také jako Mutant, je pěknou ukázkou fil-
mu, který je béčkový, akční a napínavý, přitom je to horror, který jde místy v podstatě 
až do trashe.

MUTANT
Režie: John „Bud“
Cardos, Mark 
Rosman
Scénář: Michael 
Jones, John C. 
Kruize, Peter Z.
Orton
Délka: 99 min.
Původ: USA
Rok: 1984
Hrají: Wings 
Hauser, Bo Hopkins, 
Jody Medford

protože po Mikeovi se také po nějaké 
době slehla zem. Klidně by to nějakou 
chvíli mohlo vypadat hodně nadpřiroze-
ně.
Josh se vydává pátrat po svém souro-

zenci, což je samozřejmě jasné, správný 
americký bratr – a určitě nejen ten ame-
rický – by tohle udělal, ani by o tom ne-
přemýšlel. Naštěstí na pátrání a případ-
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nou záchranu nebude Josh sám, ale přidá 
se k němu i krásná učitelka/barmanka 
Holly Pierce ( Jody Medford) a nakonec 
i místní šerif Will Stewart (Bo Hop-
kins), kterého o svých úmyslech a po-
čestnosti musí Josh trochu přesvědčovat. 
Přece to nemůže být tak jednoduché, že?
Trojice společně zjišťuje, co stojí za 

zmizením lidí a jejich podivnými změ-
nami. V anotaci českého distributora se 
píše pěkná věta: „Při hledání Josh zjistí, 
že většina obyvatel byla nakažena jis-
tou formou toxického odpadu, který je 
všechny změnil na toxické upíry, a ti za 
noci po ulicích vyhledávají lidskou krev.“ 
Takže je jasné, že to bude hodně toxic-
ké. A docela i pěkně hnusné. Tím pádem 
dostaneme to, co jsme od tohoto filmu 
tak nějak očekávali, což je jen dobře.

Americký snímek Night Shadows je 
pěknou ukázkou filmu, který je béčkový, 
je akční, je napínavý, přitom je to horor, 
který jde místy v podstatě až do trashe. 
Ale vůbec to nevadí, protože se na to 
dobře kouká, hlavně proto, že má film 
děj, není to jen přehlídka hnusu, i když 
pokud na to dojde, trikově je Night Sha-
dows velmi povedený. Za mě skvělý sní-
mek, který rozhodně stojí za pozornost. 
Vůbec nevadí, že za sebou má už skoro 
čtyřicet let, spíš naopak.

Martin Štefko
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howard téma

horrorové svině
Ano, samozřejmě bychom mohli náš výběr literárních prasečinek, sviňáren 
a divočáren uvést nějakou jakože komicko-alegorickou asociací na popěvek 
o třech čunících. Myslíme si však, že takto nosné a vskutku výživné téma to 
nemá zapotřebí. Bylo by to jen pověstné sypání perel sviním. A proto začneme 
rovnou. (hv)

Fantasmagoričtí prasečí humanoidé 
s plovacími blánami mezi prsty. Prasta-

rý dům na okraji propasti zvané Ďáblův 
chřtán. Výpověď očitého svědka o záni-
ku sluneční soustavy. Zdají se vám tyhle 
tři věci neslučitelné? Po přečtení knihy 
Dům na rozhraní (The House on the 
Borderland, 1908), jehož autorem je dnes 
smutně pozapomenutý William Hope 
Hodgson, možná změníte názor. Děj ro-
mánu je údajným přepisem deníku nale-
zeného dvojicí cestovatelů na obskurním 
až znepokojivém místě. Už zde je třeba 
mít drobné výhrady – jakkoli se kniha 
chce tvářit dojmem deníkových zápisů, 
má spíše ucelený děj v rámci několika 
„uzavřených“ epizod. Nicméně atmosféra 
příběhu pohltí natolik, že na tom nakonec 
až tolik nezáleží. Zápisy samotné podávají 
svědectví podivných úkazů spojených se 
starým domem v divočině, kde žije vypra-
věč se svou sestrou a domácím zvířectvem. 
Skoro se zdá, jako by v domě a okolí pro-
bíhala jakási prastará bitva mezi odvěkým 
dualismem Všeho a jak děj postupuje dál, 
pisatelovy zážitky nabývají stále transcen-
dentálnějšího charakteru. Od nenadálé in-

vaze prasolidí se tak nakonec dostáváme 
až do hlubin vesmíru a možná mnohem 
dál. Ano, tohle je jedna z těch ulítlých 
knih, kde máte pocit, že vám někdo hodil 
něco zábavného do čaje a vy teď společně 



51

s pisatelem příběhu prožíváte výlet do dá-
lek neboli trip. Na druhou stranu jste ještě 
před začátkem příběhu poučeni, že mimo 
onen dobrodružný příběh je zde ještě je-
den, skrytý. Za sebe jsem přesvědčen, že 
jsem ho odhalil, ale nebudu kazit radost 
případným dalším objevitelům. Kniha 
funguje i bez tohoto hlubšího pohledu, jen 
pak její děj může působit poněkud nespo-
jitě. Taktéž občasná autorova popisnost 
místy zbrzďuje tempo vyprávění, což však 
celkem vyvažuje bizarnost popisovaných 
úkazů. Pokud máte rádi jasná a zřetelná 
vysvětlení, tady vám pšenka nepokvete; 
naopak přátelé jinotajů a metaforična bu-
dou mít pré. Tento krásný příklad odnože 
kosmického horroru česky vydalo nakla-
datelství AF 167 v roce 1997. (ok)
Clive Barker svoje prase pojal po svém. 

Ostatně jako veškerá témata v době psaní 
Knih krve. Když Redman opouštěl policii 
a nechal se přijmout do pasťáku Tether-
down coby vychovatel, nejspíš tak trochu 
tušil, že to nebude žádná legrace. Ale urči-
tě ho ani nenapadlo, jakou hrůzu tu zažije. 
Že trochu sympatií ucítí snad jedině k tý-
ranému Laceymu. Jinak tu najde jen houf 
zlých dacanů a nesympatických kolegů, 
kteří mu vůbec nic neusnadní. A pak je tu 
chlívek, v němž je hlavní atrakcí krásná, 
růžovoučká svině, která na první pohled 
prospívá a těší se až zbožné náklonnosti 
zdejšího osazenstva. Fascinující je Barke-
rova práce se slovy. Ten je dokáže skládat 
tak, že i z popisu prasečí dámy a jejich 
pohůnku sálá sexuální dusno. Nebojí se 

mluvit o masturbaci, o nahých chlapcích, 
ani o sání ze struků madam svině. Do 
kotlíku plného děsu automatický přimí-
chává erotické napětí, které tam na první 
pohled nepatří a pravdou je, že je to jedno 
z poznávacích znamení, které mu u horo-
rových fans zajistilo nesmrtelnost. Povíd-
ka Blues prasečí krve (Pig Blood Blues, 
1984) od začátku páchne potem, kterým 
později prostoupí štiplavý odér chlívku, 
aby nakonec vše zalil vydatný příval krve 
a zahalil puch spáleného masa. Prase jako 
božstvo si vás podmaní v První knize krve 
(Laser, 1994). (dm)
Máte rádi potem zapáchající drsnost pří-

běhů Joe R. Lansdalea? Dokážete si před-
stavit, že autor podobného stylu proti sobě 
během hospodářské krize v roce 1933 
postaví patnáctiletého chlapce a divočáka 
ohrožujícího jeho rodinu? Přesně to udělal 
v novele The Boar, kterou napsal již v půl-
ce 80. let 20. století ale publikace se dočka-
la až o dvacet let později. The Boar možná 
není čistokrevným horrorem, prvky toho-
to žánru ovšem příběh o dospívání jedno-
ho chlapce tváří v tvář nebezpečenstvím 
doprovázejí, jak se od Lansdalea dá čekat. 
Ostatně, stojí-li proti vaší rodině umanu-
tá svině, o žánrových povahách jejího ko-
nání s ní debatovat nebudete. Vzhledem 
k tomu, že se novele samé o sobě nedosta-
lo větší publicity, o absenci českého vydání 
se snad ani netřeba zmiňovat. (hv).
Graham Masterton ve svých příbězích 

spojuje kde co – staré mytologické pověsti 
s moderním nebezpečím, spiritualitu a dé-



52

monický panteon původních Američanů 
s podvodnými vykladači budoucnosti, ir-
ské démony s policejními komisařkami. 
V knize Flesh and Blood (1994) však 
jakoby se nemohl rozhodnout, o čem 
přesně chce vlastně vyprávět. Jen posuďte 
sami. Terence Pearson z neznámých příčin 
usekne svým dětem hlavy srpem. Svůj čin 
obhajuje tvrzením, že je tím ušetřil mno-
hem horšího osudu. Jeho děti totiž zdědily 
geny děsivých bytostí, tzv. rostlinných lidí, 
které ve středověku navštěvovaly rolníky. 
Těmto bytostem vládne Zelený poutník, 
který se se svými společníky zjevuje všude 
tam, kde vládne neúroda a s rolníky uza-

vírá smlouvu – nabízí jim úrodu za jejich 
děti, které je třeba mu obětovat v krvavém 
rituálu, aby se Zelený poutník nestal zcela 
rostlinou, ale zachoval si lidské rysy. To je 
však pouze začátek. Část mozkové tkáně 
Pearsonova mrtvého syna se dostane do 
jistého institutu, v němž dochází k tajným 
genetickým experimentům na zvířatech. 
A zrovna tento preparát je aplikován ka-
pitánu Blackovi, gigantickému praseti, 
které je (pro potřeby zápletky samozřejmě 
čistě náhodou) osvobozeno a puštěno na 
svobodu radikálními ekology. Jak vidno, 
Masterton tentokrát propojil jistou středo-
evropskou legendu (snad má dokonce jít 
přímo o českou mytologii) s genetickými 
experimenty. K tomu přidává vatikánské 
spiknutí a filozofující diskusní příspěvek 
ohledně konzumace masa a etického za-
cházení se zvířaty. Ač má příběh zpočát-
ku velmi slušnou atmosféru a nechybí ani 
autorova tradiční dávka erotiky, drsnosti, 
brutality a krve, příběhu hází klacky pod 
nohy právě ona nerozhodnost – je to pří-
běh o rostlinných lidech nebo lidožravé 
geneticky upravené svini? Českého vydání 
se kniha dosud nedočkala. (hv)
Slovenský autor Ivan Kučera má své bes-

tie rád. Prasa si dokonce doslova vypiplal 
od malinkého selátka a dopřál mu hned 
několik životních zkušeností a zážitků. 
Na svět ho přivedl už v roce 2011 ve stej-
nojmenné povídce. V ní jde mladý Boban 
spáchat do lesa sebevraždu. Jenže smrt, 
kterou si přál, nepřišla. Místo ní se dosta-
vila hladová a požitkářská titulní bestie, 
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která se, poté, co zemřel její hospodář, po-
tuluje po lese a žere, na co přijde. A Boban 
se stal bezbranným chodem na přírodní 
tabuli. Ivan Kučera s povídkou v roce 2011 
v rámci Ceny Fantázie vyhrál žánrovou 
soutěž Cenu Béla za nejlepší horrorovou 
povídku. Kučerovu přeměnu životních 
priorit prostřednictvím vepřové masáže si 
můžete přečíst v soutěžním sborníku Fan-
tázia 2011 (2011) nebo autorově povídko-
vé sbírce Obchádza nás temnota (Hydra, 
2016). Později povídku rozvedl do romá-
nové podoby, ale o tom později. (hv)

Ještě předtím totiž své vítězné povíd-
ce dopřál drabble pokračování Prasa žije 
(2014), které se objevilo v antologii 66+6 
hororů ve sto slovech (Nová Forma, 
2014). (hv)
Tomasz Siwiec je takovým polským Iva-

nem Kučerou. Miluje béčkové animal 
horrory a několik jich jako na běžícím 
pásu vychrlil – o vražedných kachnách, 
krtcích, slepicích i čápovi a mraveneční-
kovi. Svou „vražednou“ sérii započal ro-
mánem Wataha (2017). Jde o přímočaré, 
akční a nemilosrdné krvavé béčko, v němž 
se horda krvežíznivých a hladových divo-
čáků vydá na hostinu, při níž nijak nehledí 
na věk, pohlaví, profese, sexuální orienta-
ci, náboženské vyznání, sociálně-politické 
pohledy či míru zmrdnosti svých chodů. 
A tak žerou a užívají si (ehm…) v rodin-
ných domcích, porodnicích, kostelích, 
na křížových cestách i v obchodních do-
mech… Siwiec se s tím opravdu nijak 
nemaže a servíruje brutální a krvavou jíz-
du. Sympatická jednohubka, které doká-
zal vtisknout nejen působivou atmosféru 
a oparem tajemna opředenou „motivaci“, 
ale i napsat pokračování. (hv)
Těžko říct, kdo je při jízdě automobilem 

skrze les více vyděšený – řidič nebo lesní 
zvíře, které mu nešťastně vběhne pod kola? 
Tak či onak, pro zvíře to mnohdy má fatál-
ní následky (pro řidiče pochopitelně taky). 
Hlavnímu hrdinovi povídky Černá radí 
hlasatel v autorádiu, že pokud potká při 
cestě lesem na silnici divočáka, doporučuje 
se na něj najet čelně a nestrhávat volant. 
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Jenže to tohoto řidiče moc nezajímá, rádio 
vypíná a s kradeným benzínem si to vese-
le rozpálí přes les – aby záhy na jednoho 
divočáka ve své nepřipravenosti narazil. 
Abych se vystříhal spoilerů, po probuze-
ní se nenachází na místě a ve společnosti, 
jakou by (kdokoli z nás) čekal. A nejen to. 
Ona otázka, proč se množí silniční střety 
s černou zvěří má v tomto pojetí poměr-
ně logické vyústění… Pokud vás odpověď 
zajímá, povídku najdete ve sbírce povídek 
Nekrosarium (vydal Netopejr roku 2018) 
od Petra Bočka a Miroslava Zubíka. (ok)
Anabáze Ivana Kučery vyvrcholila romá-

nem Prasa. Ano, řeč je o tom samém pra-
seti, za kterým se táhnou krvavé šmouhy 
napříč celým tímto literárním oddílem. 

Ale k věci. Do zapadlé dědiny Ostrý Pich-
liač, skryté hluboko mezi lesy, přijíždí veli-
tel policie Enzechštejn (kterého podobně 
jako titulní prase můžete znát i z dalších 
autorových textů). Předpokládá, že tady se 
svou ženou najdou, na rozdíl od rušnějších 
částí Slovenska, konečně klid. Jenže to by 
tady nesměla ordinovat partička gaunerů, 
která by chtěla mít oblast pod palcem. Za-
tímco se s nimi Enzechštejn vypořádává, 
relativně svobodné prase pomalu vystr-
kuje růžky… nebo spíše rypák. A svobo-
da vepřového ještě o štětinu vzroste, když 
jeho opilecký páníček jednoho dne ze-
mře – a obří prasisko se rázem ocitá bez 
pravidelného přísunu potravy. Což o to, 
páníček je celkem chutný, ale nevydrží 
věčně. A tak lesy bloudí obrovské vyhla-
dovělé prase, které si stále pamatuje chuť 
člověčiny… Nutno dodat, že prvoplánově 
nejde o „brutální story o vraždícím pra-
seti“. Spíš jde o vyprávění o lidech, jejich 
povaze a osudech. Na některých místech 
je kniha poměrně drsná, na jiných velmi 
lidská. Trochu zamrzí, že se obě výraznější 
dějové linie nesetkaly a v podstatě fungu-
jí separátně (přičemž prase získá pro své 
rejdy více prostoru až časem). Každopádně 
se ale příběh velmi dobře čte (ak viete čítať 
po slovensky, čo snáď ani pre mladých nie 
je taký problém) a celý prasečí maraton 
vhodně uzavírá. Prasa vypustilo do světa 
roku 2019 nakladatelství Artis Omnis. 
(ok)

Ondřej Kocáb (ok)
Demi Mortuus (dm)

Honza Vojtíšek (hv)
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Básnické úspěchy 
Františka Ladi-

slava Čelakovského 
a Karla Jaromíra 
Erbena inspirovaly 
celou řadu dalších 
tvůrců, kteří se roz-
hodli kráčet v jejich 
šlépějích. Někte-

ří byli úspěšní, jiní nikoli. Průkop-
níkem slepých uliček však nebyl 
jen Jára Cimrman, v psaní stra-
šidelných balad za něj mů-
žeme považovat třeba právě 
Vojtěcha Lešetického.
Tento český „veršovec“ se 

narodil 24. dubna 1830 
v Netolicích. Školu navště-
voval nejprve v rodné obci, 
poté ve Chvalšinách, aby se 
naučil německy. Vystudo-
val gymnázium v Českých 
Budějovicích a v Písku, poté 
filozofii na pražské univerzi-
tě (1850-1855). Celý svůj život 
věnoval pedagogické práci: nejprve 
byl vychovatelem v rodině barona Pod-
statského-Thonserna, pak učil na české 
reálce v Praze a poté v Písku. Tam se stal 
roku 1862 ředitelem a šéfoval tak mno-

profil

horrorové veršovánky 
voJtěcha Lešetického

„Bodal a ranil 
ji do krve

podruhé zase 
jak poprvé.“

V. Lešetický: 
Neohrožená 

dívčina

hem úspěšnějšímu básníkovi, taktéž au-
toru strašidelných balad, Adolfu Heydu-
kovi. Vůbec na něj nijak v tomto ohledu 
nežárlil. Ba naopak, když měl Heyduk 
skládat profesorské zkoušky a pro samé 
básnění si na ně neudělal čas, Lešetický 
sebral jeho dokumentaci a vyprosil pro 

něj u zemského školního 
úřadu výjimku: zkouš-

ku mu prominuli. 
Však ho Heyduk 

do konce života 
jen chválil.

Roku 1870 
byl Lešetický 
jmenován ře-
ditelem uči-
telského ústa-
vu v Hradci 
Králové a zá-

roveň inspek-
torem okresu 

pardubického, 
později inspekto-

rem okresu králové-
hradeckého a předse-

dou zkušební komise pro 
školy měšťanské a obecné. Po odchodu 
na penzi žil v Praze, na Vinohradech. 
To už se mohl honosit titulem školního 
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rady, který získal za zásluhy o české škol-
ství. Zemřel 5. ledna 1908.
Lešetický se horlivě věnoval včelařství, 

spoluzaložil Jednotu včelařskou v Písku 
a napsal odbornou příručku s názvem 
Rozumové včelařství (1871). Roku 
1860 se spolu s dalšími píseckými peda-
gogy zasloužil o vznik první české vyšší 
dívčí školy, pro niž sepsal Nauku o slohu 
(1863). Spolupodílel se také na vydává-
ní zábavně-poučné beletrie v edici Zla-
tá kniha dívek českých, a to pod názvy 
Zlaté lístky (pro dívky do 12 let) a Zlaté 

klasy (pro dívky starší). Ty vycházely pod 
patronací správního výboru Zlaté knihy, 

jehož „údem“, jak se tehdy psalo (tedy aby 
bylo jasno: funkcionářem) v Písku, byl 
i Lešetický. Tato edice byla v konečném 
důsledku spíš mravoučná, než zábavná 
a nejvíc připomínala doplněk k čítance. 
Zahrnovala texty různých autorů, třeba 
i Adolfa Heyduka, Václava Štulce, Voj-
těcha Nejedlého, kteří jinak uměli v bás-
ních strašit. Ne však ovšem zde, tady šlo 
dle proklamací výboru o tvorbu, která 
měla „dýchati duchem mravným a zároveň 
národním“. Občas přispěl svou trochou 
do mlýna i Lešetický, například tímto 
výchovným kouskem (naštěstí je to jen 
úryvek):

Tatíčka-li, máti
budeš poslouchati,
pak co sobě žádáš,
anděl strážný dá ti.

No, dostali jsme se hodně daleko na ve-
dlejší kolej, milí horroristé. Proto rychle 
zpět k autorovým strašidelným básním.
V roce 1858 vydal u pražského tiskaře 

Bedřicha Rohlíčka svou jedinou básnic-
kou sbírku pod všeříkajícím názvem Pís-
ně a balády od Vojtěcha Lešetického. 
Tu věnoval „památce F. Lad. Čelakovského, 
zvěčnělého pěvce národního a drahého uči-
tele svého“.  Hned první báseň sbírky se 
nazývá Na hrobě Čelakovského. Nepo-
strádá některé morbidní momenty:

Dřímáš, dřímáš, pěvče nesmrtelný,
v chladné zemi mezi červy leže,
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anoť duch tvůj, letoun beztělný,
jedin sám ten temný hrob svůj střeže.
…
Nuže, pěvče, povstaň z hrobu svého,
klepám na drn, pod nímž dřímáš tuze,
z mramoru se zjev mi katarského
stoje v krásně květované luze!

Je docela možné, že se Čelakovský 
opravdu i v hrobě obracel, když viděl, 
jakými verši mu Lešetický vzdával hold.
Po jeho vzoru by se mělo jednat o ohlasy 

(nápodobu) lidové poezie. Veršíky jsou 
však dosti neohrabané, většinou tvořené 
podle stejného schématu s rýmem sdru-
ženým nebo střídavým. Připomínají tak 
tvorbu pro nejmenší děti, a to ještě od 
nepříliš nadaného autora, kterým prostě 
Lešetický byl:

Na kápěji pod okýnkem
staví hošík domeček,
dome- dome- domeček:
myslím já si na svou milou,
bude-li z nás páreček,
páre- páre- páreček.

K tomu se pojí používání (i na tu dobu) 
dost krkolomných vyjádření a tím i urči-
tá neschopnost přesně, jasně a srozumi-
telně se vyjádřit.
Navíc jsou jeho básně často zatíženy až 

přílišnou výchovnou tendencí. I to naděj-
né krvavé dvouverší z básně Neohrože-
ná dívčina, uvedené pod titulem našeho 
článku, není ničím jiným než oslavou 

pracovité dívky, která zbavuje růžový keř 
zákeřných housenek.
Pomiňme teď oddíl Písní, který obsahu-

je čistou lyriku (mj. i Neohroženou dív-
činu), a podívejme se na Balády. Ty jsou, 
bohužel, psány úplně stejným způsobem. 
Na druhou stranu aspoň zpracovávají 
strašidelná témata a obsahují i řadu mor-
bidností.
Úvodní balada Vavroušek vypráví o hos-

podáři, který zdědil po tetě „zlatých pa-
desáte“, začal podnikat, zpychl a „nedbal 
na faráře“. Ten nahoře ho však potrestal: 
veškeré hospodaření mu rozvrátil a Va-
vroušek se opět stal bohabojným.
To je ovšem jen takový baladický roz-

jezd. Následuje Pokáraný pych. Kluk 
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pase husy a vedle stařík voly. Chlapec 
drze vyzývá starce, aby mu pohlídal hej-
no, on že si skočí na svačinu a za odměnu 
mu přinese krajíc chleba. To také udělá, 
ale předtím mu na něj jako dobrý vtip 
naservíruje černou žábu. A má z toho 
ohromnou švandu. Zato stařík se naštve:

„Kýž tě, kopo nezvedená,
Zem pohltí rozpeklená!“

A co byste řekli? Stalo se. Konec je tudíž 
takový až apokalyptický:

Tu však země povoluje,
a než ten kluk zaběduje,
žhavou tlamu rozdřela
a nezvedu pozřela.

Následuje balada Jsou věci pro věci. 

V hospodářství začaly krávy dojit krev 
a bylo jasné, že je to dílo čarodějnice. 
Hospodáři pomohl zdejší hrobař. Pro-
vedl magický rituál, při němž šlehal do 
krvavého mléka a pronášel následující 
invokaci:

„Pojď ženo! – zlá ženo! –
Uteklá – z káry,
málo ti – zpomohou –
pekelné – čáry!

Dostav se – neváhej!
do malé – chýše,
kde se ti – krvavý –
ortýlek – píše!“
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Zabralo to. Čarodějnice opravdu přišla:

Neboť se babice,
krvava v líci,
na dvořec žejbruje,
hrozno to říci.

Vyštvali babici
hafanem z domu:
od těch čas neškodí 
stavení tomu.

Podobné téma zpracovává i balada Vel-
ký pátek. V tento křesťanský svátek žena, 
přes veškerá varování, tluče máslo.

V tom klopýtne ve světnici
baba křivá o berlici.

Je to samozřejmě čarodějnice, která ženě 
za dvacetník slíbí dostatek másla, přesto-
že „kravičky málo dojí“.
A hned začne provádět své magické 

rejdy:

Kolem hrušky prvý, druhý,
berličkou zatáhne kruhy.

A když třetí kruh obvede,
dolů hlavou vzhůru jede.

Sedí baba blíže vrška,
svítí slunko, cedí prška.

Na kříži, ve vršku sedí,

hadím okem vůkol hledí.

A pak začne zaříkat:

„Slyšte, slyšte!
Kravky dojné,
kozky dojné,
všecky všude,
co jich bude 
kolem vůkol,
až kam zraky
moje stačí!
Dejte, dejte
vše dojničky
smetaničky
každá jenom
malou lžičku
do kbelíčku;
aby žínka
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hospodyňka
mísy másla
povytřásla!“

A másla náhle začíná nabývat geomet-
rickou řadou. Hospodyni to začíná děsit. 
Navíc se objevují ďábelská znamení:

Z krbu ven – dvé rudých očí –
a kol ní se vítr točí.

Naštěstí včas dorazí manžel a veškeré 
čarodějnické rejdy utne. A máslo se v ten 
okamžik změní v pouhou hlínu.
Lešetický připojil k baladě etnografic-

kou poznámku: „Jest pověra v lidu našem, 
když slunce svítí a zároveň prší, že čaro-
dějky máslo vrtí. Na Velký pátek lézávají 
čarodějky, obráceny jsouce nohama vzhůru 
a hlavou dolů, na kříže, tak dí pověra ná-
rodní. Vypravuje se, že čarodějky zavěšují 
rozsívku na tyč a z cípu jejího mléko dojí.“
Balada Noc před škaredou středou 

zpracovává jinou pověru. Po půlnoci za-
číná masopust a je zakázáno se veselit.

Chaso švárná, jděte domů,
masopust už kloní se,
nebo, co dnes hrozí komu
v půlnoc děsnou, neví se.
Škaredá už středa zívá
v černé noci za vraty,
na světačky v tu noc mívá
svou moc ďábel rohatý.

Na jedné takové zábavě se ujme taneč-

nice neznámý mladík, který se ukáže být 
někým jiným, než běžným člověkem:

„Hlehlehle! lidičky!
Hleďte ty nohy!
Kopyta dupají,
na čele rohy!“

Matka se snaží dceru zastavit:

„Ach dcero! Má dcero!
Mé drahé dítě!
Vyviň se, pro Boha!
Z pekelné sítě!“

Je ale pozdě:

Neslyší matičky,
v kole se vrtí,
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klesajíc do tlamy
šeredné smrti.

V tom s věže půlnoční 
hodina bije,
z podstěny zasipí
prašivá zmije.

Udeřil do stropu 
rohatou lebkou,
ven letě do noci
s děvicí hebkou.

Síně se naplní
sirnatým puchem,
toto pak slyšeti
zděšeným sluchem:

„Hahaha! hehehe! 
Hihihi! huhu!
Zase kus splaceno 
starého dluhu!“

V baladě Svatba si Janek bere šafářo-
vic Mářu. Její zhrzený bývalý nápadník 
kovář Jerolím připravuje pomstu. Ukuje 
nůž, s nímž provede temný magický ritu-
ál. Ostří pak vrazí do oje vozu, který má 
svatebčany odvézt na obřad. Povoz od té 
chvíle stojí jako přimrazený, koně s ním 
nemohou hnout. Pointu pak vysvětluje 
Lešetický ve své etnografické poznámce: 
„Proti čarám jsou zase čáry. Zde kočí, vy-
hnuv sklenici piva do třetice, o formánek, ji-
nak o hák návojní, ji rozbije. Trefí-li se ho 
dobře, trefí se zároveň i tváře neznámého 

škůdce.“ Takže mstivý Jerolím „přebolest-
ně zkřikne/a se tváří raněnou/do kovárny 
vlíkne“. A vzápětí skončí velmi špatně:

Jen v smrtelném zachvění
jedna černá duše
z úst se zlostných vypění
a do pekla kluše.

Balada Matka a dcera si přes formální 
prostotu uchovala svůj sympaticky mor-
bidní charakter, a proto jsme ji s Honzou 
Vojtíškem vybrali do antologie Umrlčí 
věnec. Matka se nesmíří se smrtí dce-
ry a prosí ji, aby se vrátila. Jak už to tak 
v horrorech bývá, mrtví se někdy vrace-
jí, ale už jsou poněkud jiní, než zaživa. 
A pak vyvstane problém se jich zase zba-
vit. Nestačí prostě říci:

 „Jdi, dceruško, v tu dobu,
vrať se zase do hrobu!“

Svatobijce je zpracování lidové pověsti 
z jižních Čech. Zhýralý hradní pán se 
rád věnuje lovu, proto si vymíní, že kněz 
musí se svatou mší vždycky počkat, až se 
mu uráčí dorazit. Jednou to ale trvá až 
skoro k poledni, takže kněz zahájí obřad 
bez pána. Ten ho potom přímo v chrámu 
ve vzteku probodne mečem. Pak uspořá-
dá na hradě divokou pitku. Ale o půlnoci 
přichází odplata:

Slyš! půlnoc s věže zazvučí –
v tom – hu! – se země rozpučí,



62

a dvanáct ďáblů přilomozí
na hromovozném spřežení,
a zlá než rota jich se zhrozí,
ve žhnoucím zmizí plameni!

Kostel je dodnes poznamenán krvepro-
litím:

Než stěna chrámu znešvařená,
tam pod kropenkou k podlaze,
až po dnes není zabílena,
by k věčné byla výstraze.

A kromě toho tu straší, přesně v souladu 
s tematikou tohoto čísla Howarda, dé-
monický divočák:

Tu v době mlhotkaných duchů
prý kanec černý, divoký
ku chrámu v sirném klusal puchu,
se v divné kroutě poskoky:

A vběhna v tichou svatyni,
an vrata se mu rozčiní,
tak dlouho o stěnu se hlodal,
až setřel oběl vápený;
pak vyrazil, jak by jej bodal,
a kles‘ od země zhlcený.

Nešťastná rodina je příběh jako vytrže-
ný z černé kroniky. Otec se vrátí z trhu, 
kde prodal úrodu, a přinese spoustu peněz 
v papírových bankovkách. Ale jejich synek 
Vašík si v nestřeženém okamžiku začne 
s finanční hotovostí hrát, a to nejméně 
vhodným způsobem:

„Jemináčku!
Jak to hezky hoří!“
A už dračku
v plamen noří.
Ku plamínku
v tu chvílinku
obrázeček klade:
k jeho políbení
banknotička
v jasném zhárá plameni.

Dvakrát čtyři 
obrázkové
takto v pýří
obráceni.
K devátému políbení
banknotička
v jasném hárá plameni.

Když to otec zjistí, vrhne se na synka, 
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zoufalství mu zakalí rozum a dítě ve vzte-
ku zabije:

„Hrom tě zatrať, rode dračí!“
zařve, sotva hrdlo stačí,
tatík pádě z přístěnku;
a než polekané dítě
pláčem zaběduje, lítě
rozbuší mu hlavěnku.
(…)
Šíleně se na trup vrhá,
vlasy s hlavy sobě trhá
a vlastními slzemi
vlastní krev se synka smývá;
v tom cos mysl mu prorývá,
trhne sebou na zemi.

Pak se oběsí:

Vyskočí a k stěně pádí –
ďábel zas ho k hříchu svádí –
sejme lněnou oprátku:
z dveří neběží, brž letí,
jakby ďas mu ve vzápětí –
ach! co čeká na matku?
(…)
Na půdičce, blíže střechy,
visí – lidé, tajte dechy –
visí, visí visalec:
oči divě vyvaluje,
z huby jazyk vyplazuje,
poběsilý zoufalec!

Matka, která ho nalezne, se v šoku zhrou-
tí. Od svíčky, kterou přinesla, vzápětí chyt-
ne celé stavení. A neštěstí je dokonáno.

Ohnivá zmije
do sena, slámy
z voskové tlamy
plameny lije.

Dál a dále žár se šíří,
už i v doškách oheň žíří,
už i kohout červený
z pod temene ven vyšlehne,
a než lid se hasit sběhne,
k nebi tekou plameny.

V textu básně je zmíněn démonický 
klekáníček, o němž Lešetický píše: „Kle-
káníčkem nazývá sprostý lid jistou obludu 
večerní, straše jí děti, aby na večer po kleká-
ní už ze stavení nevycházely. „Nechoď ven, 
vzal by tě Klekáníček!“ – říkává se.“
Poslední básní z oddílu Balad je Pohád-

ka o zlatém jelenu, která ovšem žádné 
hrůzostrašné momenty nepřináší.
Můžeme říci, že nepříliš povedená Le-

šetického sbírka Písně a balády, která 
však byla až do počátku dvacátého století 
pravidelně uváděna v příručkách o české 
literatuře a v učebnicích, se sice snažila 
napodobovat ohlasovou poezii Čela-
kovského, ale tematicky měla blíže spíš 
k Erbenovi. Za oběma klasiky však silně 
pokulhávala svou spornou uměleckou 
úrovní.  
Kromě Písní a balád napsal mladý Le-

šetický ještě jedno básnické dílo, rozsáh-
lou epickou báseň „ve čtveru zpěvích“, 
která byla „zosnována na základě skuteč-
ného příběhu“, nazvanou podle hlavních 
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hrdinů Hynek a Ráchel. Nesla tentokrát 
věnování „veleučenému pánu Karlu Jaro-
míru Erbenovi, původci Kytice“ a vydal ji 
opět Bedřich Rohlíček. Vypráví příběh 
tragické lásky dcery židovského statkáře 
k chudému čeledínovi.
Tento článek se rozhodně nechce Leše-

tickému a jeho dílu vysmívat. Byl to prý 
člověk „srdečný, sdílný a shovívavý a pověs-
ti té těšil se vždy mezi svými žáky.“  A třeba 
jeho báseň Matka a dcera si dodnes za-
chovala jistou působivost, což také vedlo 
k jejímu znovuvydání v naší antologii. 
Nepříliš vysoké úrovně jeho poezie si však 
byli vědomi i básníkovi současníci. Tak 
například v Lešetického nekrologu uve-
řejněném v časopisu Máj uvedl spisovatel 
František Herites velmi kulantně, že „múz 
nestal se Lešetický zrovna vyvoleným mi-
láčkem“.  A uvědomoval si to nejspíš i on 
sám. Budiž mu proto připsáno k dobru, 
že další básnickou knihu již nevytvořil.
Přesto si uchoval až do konce živo-

ta přehled o dění v české literatuře, psal 
články věnované literatuře, publikoval 
v časopisech a almanaších, byl jedním 
z přispěvatelů Riegrova Slovníku nauč-
ného (1860-1890). Překládal též němec-
kou a jihoslovanskou poezii. Z této části 
jeho tvorby můžeme jmenovat například 
překlad balady Bílý had Emanuela von 
Geibela (1815-1884), zpracované podle 
temné srbské pověsti. Hradní pán Stojan 
sní pečeného bílého hada, kterého ulovil 
rybář v jezeře. Podobně jako král ve Zla-
tovlásce, i on porozumí řeči zvířat (navíc 

i řeči ohně). Ale nepřinese mu to žádnou 
radost. Díky těmto nově nabytým schop-
nostem postupně odhalí osobní tragédii: 
před lety, aniž to věděl, zavraždil vlastní-
ho syna. V rozrušení způsobí požár hra-
du, uhoří a z kdysi hrdého sídla zbydou 
jen ohořelé ruiny.

Ale tiše z oharků se plamen vine,
na vzor rudých zmijí sem tam jezdí,
líže, leze vzhůru k povalům až stropním.
Avšak náhle u výš požár roste,
ohromný jak vějíř rozstírá se,
oknem, branou, mřeží přišlehává,
v žhoucí sloup se nade střechou srazí,
vysoko se vypne k temným mrakům,
s třeskotem pak žhoucí hrad se zřítí.
V temnu lesa pnou se zříceniny,
popálené trámy vzhůru trčí;
jich se bojí lovec, bojí pastýř,
žádný ptáček tam si nezapěje
aniž rosa matku zemi vlaží.
Proklenyť jsou černé zříceniny,
v nichtě Stojan pohřben v strašnou dobu,
Stojan, jenž vlastního syna zabil.

Ještě jednu souvislost s českým horro-
rem u Lešetického najdeme. Vojtěchův 
bratr Josef (1836-1914) byl důstojníkem 
rakouské armády a za své zásluhy dostal 
šlechtický titul „z Lešehradu“. Jeho syn 
Josef Maria Emanuel Lešetický (tedy sy-
novec Vojtěcha, pokud by se v tom někdo 
už ztrácel), známější jako Emanuel Le-
šehrad (1877-1955), sběratel artefaktů, 
překladatel, okultista a především básník 
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a prozaik, autor horrorově laděných próz, 
je stále populárnější mezi příznivci naše-
ho krevního žánru, o čemž nejlépe svědčí 
rostoucí ceny jeho knih v antikvariátech 
(např. Záhadné životy, 1919). O výboru 
Lešehradových povídek Schodiště pře-
ludů (1947) už před časem na stránkách 
Howarda zasvěceně psal Honza Vojtíšek.

Petr Boček
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Radoslav Kozák

povídka

BarBiturátová BáBika

Pre moju mávajúcu mačičku. Ďakujem, že 
si ma naučila nepremýšľať o veciach, ktoré sa 
dajú iba cítiť.

Milujem ťa. Viem, že to nemohla byť lás-
ka od prvého razu, keď som ťa uzrel, lebo 
také sú skutočné len v lacných románoch 
pre staršie dámy. No i tak si pamätám, 
ako sa vtedy moje pľúca naplnili tvojou 
vôňou a ústa okamžite prestúpila tvoja 
chuť. Musela si byť mojou. Hanbím sa za 
toto klišé, ale láska v počiatočnom štádiu 
dokáže zmierniť i najopovážlivejšie pre-
vinenia voči invenčnosti.
Sám som vybral biele šaty, ktoré jemne 

objímali tvoje telo a zvýrazňovali naj-
krajšie časti tvojej postavy. Zdalo sa mi, 
že od posledného razu, keď sme sa videli, 
si trochu pochudla. Hneď ako som prišiel 
do nášho úkrytu, celá si sa rozžiarila. No 
za tvojím úsmevom som zazrel aj niečo 
chladné a prázdne. Možno si predsa tu-
šila, že viacej nebudem môcť za tebou 
prísť. Alebo sa v ňom len odrážala minu-
losť. Viem totiž, že si jednou z tých osôb, 
ktoré sprevádzalo utrpenie celým živo-

tom. Uvedomil som si to už v prvý deň, 
keď som ťa stretol:
Tvoje blonďavé vlasy prekrývali fádnu 

bielu plachtu postele. Skontroloval som 
infúziu a dýchací prístroj. Životné funk-
cie sa ti zase navracali do normálu. Keď ťa 
priviezli na oddelenie, bola si na tom na-
ozaj zle. Dostať sa k barbiturátom nie je 
v dnešnej dobe na našom území už zďa-
leka také jednoduché ako kedysi. A po-
kusov o samovraždu ich predávkovaním 
sa teda tiež vyskytuje oveľa menej. Preto 
to všetkých v nemocnici prekvapilo. No 
tvoj stav sa začínal zlepšovať a ja som sa 
nevedel dočkať, kedy otvoríš oči, aby si 
mi mohla vyrozprávať svoj príbeh.
Neviem, či srdce hovorí, ani či mu mož-

no načúvať, ale to moje si zaumienilo na-
šepkávať mi tvoje meno každú noc pred 
spaním a budiť ma rovnakým spôsobom. 
Jeho hlas musel byť naozaj prenikavý, 
lebo si ho začula i ty a po desiatich dňoch 
v kóme konečne precitla. Nie, nemyslím 
si, že ťa skutočne prebudil hlas môjho 
srdca. Ale ty si jediná osoba, ktorá by ma 
o tom dokázala presvedčiť.
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Netrvalo dlho, kým sa mi naskytla prí-
ležitosť vypočuť si ťa. Sedeli sme na po-
steli uprostred nočnej smeny. Z chodby 
sa periodicky pripomínala neposlušná 
neónka, ale inak bol všade pokoj. Práve 
si si utierala slzu, ktorej sa podarilo utie-
cť z tvojej mysle a prekĺznuť von, hoci si 
sa tomu v mojej prítomnosti snažila vše-
možne zabrániť.
„Bolí to veľmi?“ spýtal som sa.
Neochotne si prikývla a prstami si pre-

šla aj popod druhé oko. Pobozkal som ťa 
na líce a ty si sa usmiala. Aj keď to bol 
úsmev úprimný, nemohol som prehliad-
nuť, ako veľmi si sa premáhala, aby ho 
tvoje ústa dokázali sformovať.
„Kde najviac?“
„Nemusíš vedieť všetko. Nie si môj dok-

tor.“
V podstate to bola pravda. Inak by som 

si k tebe už tretiu noc za sebou nesadol 
a nezhováral sa s tebou. Ale aj tak boli 
naše stretnutia v rozpore so zásadami 
lekárskej etiky. Neviem, či možno srdce 
nasledovať, no to moje ma ťahalo k tebe 
aj napriek porušeniu prísahy.
„Vidíš tu snáď iného lekára? Viem, že 

som skončil školu ani nie pred rokom, 
a kým ma spravia primárom, ešte sa na-
čakám, ale diplom mám.“
„Veď sa hneď neurážaj.“
„Tak mi odpovedz aspoň na jednu otáz-

ku.“
„Akú?“
Už vtedy som o tebe vedel oveľa viac, 

než len to, čo bolo možné nájsť v zdra-

votnom zázname. Poznal som tvoje 
túžby, lásku k tancu, bolesť v tvojich 
očiach i to, čo sa skrývalo za nimi. Ale 
potreboval som ešte jednu odpoveď.
„Prečo si to spravila, Melánia?“
Odvrátila si sa, ale neprotestovala. 

„Lebo to bolí. Prečo iné by som to ro-
bila?“
No, bolo za tým predsa aj niečo viac. 

Len ti chvíľu trvalo to priznať. Tušil 
som, že budeš hovoriť o bolesti, lebo tá 
je podľa mojich skúseností ešte z čias 
praxe na fakulte vždy príčinou, pre ktorú 
sa človek rozhodne nastálo umlčať svoje 
vnemy. Nenapadlo mi však, že môže mať 
i fyzický charakter.
Násilnícky priateľ a až príliš priateľ-

ský otčim nie sú v takýchto prípadoch 
výnimkou, ale dvadsaťdvaročné diev-
ča v pokročilom štádiu leukémie, kto-
ré podľa najpriaznivejších prognóz už 
aspoň pol roka nemalo byť nažive, to 
človeka celkom rýchlo uzemní. Bolesti 
neutíchali, preto si odmietla chemote-
rapiu a povedala si, že na toho krásavca 
s kosou nebudeš čakať, ale vyberieš sa za 
ním sama. Namiesto neho si však dosta-
la mňa v doktorskom plášti.
S dovolením vynechám ostatné pod-

robnosti o tom, ako sme sa spoznali 
a zblížili. Ubezpečujem ťa, že tak činím 
len v úmysle neopakovať banálnosti prí-
behu, v ktorom chlapec stretne dievča, 
aký môžeš nájsť v dnešnej dobe v kaž-
dom dobrom kníhkupectve, a nie há-
dam preto, aby som zatajoval dôležité 
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detaily nášho vzťahu. Na letmé pohľady 
a plaché dotyky sme si časom zvykli, po 
prvom bozku nasledovali ďalšie a po-
stupne nám pomohli odhaliť všetko, čo 
možno na tele toho druhého preskúmať. 
Ale tento príbeh naozaj začal až vtedy, 
keď si odo mňa prvý raz odišla.
Sedel som na gauči v prázdnom byte 

a počúval, ako si odpovedajú tikajúce 
ručičky hodín v spálni a kuchyni. Kdesi 
za bielou stenou z hmly zatiaľ pomaly 
vychádzalo slnko. Vo vnútri – na mieste, 
ktoré sa zdalo byť vtedy pre mňa nedo-
siahnuteľné – som cítil, že ak by som bol 
schopný premýšľať, bolo by to o tebe.
Neviem, či srdce možno umlčať, ale dal 

by som hocičo za to, aby to moje vtedy 
prestalo nariekať. Potreboval som opäť 
ucítiť tvoju chuť na jazyku, preto na sto-
le vyčkávala biela fľaštička s nápisom, 
ktorý hlásil účinnú látku fenobarbital. 
Lákala ma takmer rovnako ako ty, Mel. 
Túžil som ťa mať naspäť.
Jedna malá tabletka a na okamih si sa 

mi vrátila. Nechcel som ťa stratiť, tak 
som si dal aj druhú. Po nej sa už tretia 
zdala byť nevyhnutnosťou. Zvyšok toho 
víkendu si nepamätám. Keď sa mi však 
vrátili zmysly, bolesť a prázdnota boli 
späť, no ty stále preč.
Prvá vec, na ktorú som si spomenul, 

bolo lúčenie v nemocnici. Sľúbila si, že 
sa ozveš, no neurobila to. Chystal som sa 
do práce s pocitom sklamania a opatrne 
sa oboznamoval s myšlienkou, že ťa už 
neuvidím.

Vtedy mi zapípal telefón a na displeji 
sa zjavilo tvoje meno. Za ním nasledo-
vala správa. Bola milá a veselá, ako vždy. 
Takmer akoby tie dni, kedy si ma mu-
čila mlčaním, neexistovali. Najskôr som 
očakával ospravedlnenie, ale postupne vo 
mne zvíťazil pocit šťastia z toho, že si na 
mňa predsa nezabudla. Nič iné som už 
nepotreboval.
Nasledujúcich pár dní sme strávili vy-

mieňaním si nesmelo sugestívnych správ. 
Potom si sa zjavila v nemocnici. Práve mi 
skončila pracovná doba a ty si ku mne 
pribehla na schodoch. Vlasy vzopnuté 
do chvosta sa ti húpali z jednej strany na 
druhú takmer rovnako ladne ako boky. 
Usmievala si sa tak radostne, že by si tým 
hocikoho presvedčila o svojom záujme. 
A uveril som i ja.
Nezdržala si sa dlho. Prišla si sa len 

objednať na odber krvi u doktora Kol-
lára, tvojho onkológa. To bola však iba 
zámienka. Viem, že si ma chcela vidieť. 
A po celý čas ti z tváre nezmizol ten ne-
kontrolovateľný úsmev. Odprisahala si, 
že je to tak zakaždým, keď na mňa mys-
líš, a nedokážeš to skryť. Hodila si sa mi 
okolo krku, potom nasadla na autobus 
a mávala mi cez okno, až kým si nez-
mizla za križovatkou. A opäť cez víkend 
mlčala.
Tentoraz som to však znášal oveľa ľahšie. 

Po celý čas si sa na mňa síce usmievala 
z nedávnych spomienok, no musel som 
odísť na rodinnú chatu (bývalú hospo-
dársku usadlosť, nachádzajúcu sa ďaleko 
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v lesoch), ktorú mi zverili rodičia, pretože 
sami nemali dosť času sa o ňu starať. Ne-
bolo teda kedy premýšľať o tvojom nezá-
ujme. Akiste si mala svoje dôvody, možno 
rovnaké ako ja. Kým som sa po víkende 
zložil v byte späť v civilizovanom sve-
te, čakalo na mňa prianie dobrého rána 
s priloženým úsmevom.
Po pár ďalších dňoch som sa konečne 

odhodlal pozvať ťa ku mne. Sľúbil som 
ti, že si spolu zatancujeme, a tak si súhla-
sila. Chcel som pripraviť večeru s bielym 
vínom a sviečkami, ale vravela si, že pri 
tvojom zdravotnom stave sa jedlu mimo 
vlastného domova radšej vyhýbaš. Jediné, 
čo si odo mňa žiadala, bolo, aby si sa mala 
kde osprchovať.
V ten deň som pochodoval po byte 

a striedavo zazeral na lenivú minúto-
vú ručičku a kľučku na dverách. Slnko 
už klesalo, no svietilo mi rovno do okna 
v spálni, takže dnu bolo horúco. Šiel som 
sa ochladiť na balkón a chvíľu sledoval 
zamilovanú dvojicu v parku. Keď som sa 
vrátil, veľká ručička sa konečne vyštverala 
k dvanástke a malá jej visela presne opro-
ti. Schmatol som kľúče a vybehol von.
Zjavila si sa v dverách jedného z auto-

busov, ktorému sa vôbec nechcelo prísť. 
Tvoje modré oči mi pripomínali roztápa-
júce sa ľadovce, čo vždy ukazujú v televí-
zií s dojímavou orchestrálnou sprievod-
nou hudbou. Čo to znamená by sa akiste 
dovtípil hocikto. Bolesť sa dnes rozhodla 
pripomenúť. V mojom vzťahu s tebou 
bola vždy tretím spoločníkom, s ktorým 

sme v našich plánoch museli počítať.
Vstal som z lavičky a privítal ťa ležér-

nym bozkom na líce. V okolí našich byd-
lísk sme sa priveľkým nežnostiam na ve-
rejnosti radšej vyhýbali. Než sme však za 
sebou zatvorili dvere môjho bytu, stihol 
som ti rozopnúť blúzku a ty mne opasok.
Keď sme sa od seba odtrhli, všimol som 

si, že ti po lícach tečú slzy. Načiahol som 
ruku k tvojej tvári a chcel niečo povedať, 
no zastavila si ma. Odvážne si si utrela 
oči, potom ma objala okolo krku, pritiah-
la k sebe a pobozkala.
„Neprestávaj,“ zašepkala si. „Pomáha mi 

to.“
Poslúchol som. Blúzka bola čoskoro na 

dlážke a opäť ju nasledoval môj opasok. 
Priložil som ti ruky na zadok a vysadil ťa 
na stôl. Začala si mi rozopínať gombíky 
na košeli. Musela si na ne obrátiť všetku 
svoju pozornosť.
„Neznášam košele,“ utrúsila si medzi 

bozkami.
„Prečo?“
„Lebo ich neviem vyzliekať. Trvá to 

dlho. Mám chuť ti ju roztrhnúť,“ rozchi-
chotala si sa.
Než som stihol odpovedať, že mi na tej 

sprostej košeli vôbec nezáleží a že ju zo 
mňa môžeš pokojne strhnúť, rozopla si 
posledný gombík. Opatrne si mi priložila 
ruky na hrudník a pozorne ho skúmala. 
V tvári sa ti zračil výraz malého dievčat-
ka, ktoré práve objavilo u kamarátky nie-
čo celkom nové a zaujímavé. Pohladila si 
ma po prsných svaloch a šetrne pobozka-
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la presne na srdce. Zahľadela si sa na to 
miesto a priložila mi naň dlaň.
„A tebe vôbec nevadí, že mám rakovi-

nu?“ spýtala si sa. To bolo prvý raz, čo som 
ťa počul vysloviť to nahlas, a celkom ma 
z toho zamrazilo.
„Čo je to za otázku?“ vykoktal som. 

„Viem to predsa od začiatku. Ak by mi to 
vadilo, nebola by si tu.“
„Keby si ma naozaj poznal, nechcel by si 

ma!“
„To má zase čo znamenať?“
„Ale nič. A načo si ma sem teda zavolal?“
„Pretože ťa chcem.“
„Takže ti ide iba o to? Nič viac?“
Nedôverčivo som si ťa premeral. Nadý-

chol som sa na odpoveď, ale predbehla si 
ma.
„Mne to nevadí, len by som rada vedela, 

ako to je.“
„Ubezpečujem ťa, že v tom rozhodne nie 

je iba sex.“
„Tak potom prečo?“
„Pretože práve teraz si tou najkrajšou 

ženou na svete,“ povedal som a – hoci to 
nemôžem tvrdiť s absolútnou istotou – 
hádam som si to i myslel.
Chvíľu si tomu odmietala uveriť, no po-

tom si ma opäť pobozkala a šikovne mi 
rozopla nohavice. Jednou rukou som ti 
masíroval prsia a druhou vyzliekal bielu 
čipkovanú podprsenku, ktorá si čoskoro 
našla miesto na stole vedľa teba.
Netušíš, ako rád by som ti povedal, že 

vtedy začala znieť romantická hudba, 
obraz pomaly stmavol a my sme preži-

li magickú noc. Ale tvoje občasné slzič-
ky čoskoro prerástli vo vzlykanie a ne-
skôr i nekontrolovateľný plač. Sedela si 
mi nahá v náručí. Pozoroval som, ako ti 
kvapky stekajú po lícach čoraz častejšie, 
a vedel, že ti nemôžem nijako pomôcť.
„Budeš ma veľmi nenávidieť?“ spýtala si 

sa.
„Prečo by som ťa mal nenávidieť?“
„Viem, že si chcel, aby som ostala, ale bu-

dem musieť ísť.“
„Nemôžem nič urobiť?“
Takmer si sa rozosmiala. „A to si doktor? 

Dobre vieš, že nie. Doma mám celú leká-
reň. Dám si infúziu a ráno budem v po-
riadku.“
Tak som ti zavolal taxík a odprevadil 

ťa až k nemu. Rozlúčili sme sa bozkom. 
Tentoraz vášnivým a rovno na ústa. Vô-
bec ma netrápilo, že nás niekto môže 
uvidieť. A myslím, že teba taktiež nie. Ak 
to skutočne nebola láska na prvý pohľad, 
potom bol práve toto okamih, kedy som 
sa do teba naozaj zamiloval.
Hneď ráno ma po príchode do práce pre-

kvapil primár oznámením, že Kráľovská 
Londýnska Nemocnica konečne poslala 
odpoveď na moju dávnu žiadosť o mož-
nosť zúčastniť sa trojmesačného kurzu. 
Vraj sa mám o týždeň v pondelok hlásiť 
pred rannou vizitou priamo na mieste.
Pri tebe som na to celkom zabudol. Nútiť 

ma odísť práve teraz sa mi zdalo byť nevý-
slovne krutým žartom. Veď tam vonku nič 
nemalo zmysel. Iba ty. Ale život má občas 
v obľube stavať nás pred rozhodnutia, 
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ktoré z nejakého dôvodu časom musíme 
oľutovať, nech si už vyberieme akúkoľvek 
možnosť. Vzal som si teda na rozmyslenie 
deň voľna a dve tablety fenobarbitalu.
Chcel som to prebrať i s tebou, Mel, no 

opäť si mlčala. Posledný pohľad na tele-
fón bez nových správ či telefonátov pred 
kanceláriou primára ma utvrdil v tom, že 
Londýn je správna voľba. Veď tri mesiace 
náš vzťah prežiť musí. Zaklopal som teda 
a po vyzvaní vstúpil do bielych dverí, kto-
ré ma nakoniec zaviedli oveľa ďalej, než 
by mohol hocikto v tom momente pred-
pokladať.
Týždeň ubehol prirýchlo a do Anglic-

ka som odchádzal zronený, pretože si 
nestihla dohodnutú rozlúčku. Zbohom, 
nehľadiac na to, aké vrúcne a úprimné, 
znie v telefóne celkom vágne a vzdiale-
ne. Akoby ani neexistovalo. No odísť som 
musel i tak. A so mnou aj malá škatuľ-
ka s bielymi tabletkami. Ony boli jediné 
tajomstvo, ktoré som pred tebou kedy 
uchovával. Vedel som však, že ich budem 
potrebovať, lebo len ony ma k tebe na 
chvíľu dokázali priblížiť.
Čas v Londýne ubiehal veľmi pomaly. 

Moje už i tak len občasné konverzácie 
s tebou sa ešte skracovali a vyskytovali 
čoraz sporadickejšie. Niekedy si sa odml-
čala na celé týždne, len aby si mi vzápätí 
mohla povedať, ako veľmi ti chýbam.
Namiesto rozhovorov s tebou som teda 

trávil čas štúdiom. A keď bolesť z tvojej 
neprítomnosti tlačila na moju hruď pri-
silno, liečil som sa v spoločnosti bábik, 

ako sa podľa jedného z mojich britských 
kolegov na ulici barbituráty nazývajú. Ži-
vot na ostrovoch sa mi pozdával, no aký-
si zatiahnutý hlas zo starého rádia zavše 
otravne pripomínal, že mi stále niekto 
chýba.
Po čase som si tvoje mlčanie začal vy-

svetľovať jediným možným spôsobom. 
Tri mesiace sú predsa len dlhá doba, 
určite na mňa nebudeš čakať. Niekoho 
si stretla a ja ťa viac neuvidím. V ten ve-
čer som to s láskou k bábikám prvý raz 
naozaj prehnal. A pritom jediná veta od 
teba o pár dní neskôr moje pochybnosti 
celkom rozptýlila:
„Už to budú tri mesiace, prečo ešte nie si pri 

mne?“
„Čoskoro,“ napísal som späť.
Naskytla sa mi možnosť prísť o týždeň 

skôr, tak som ťa chcel prekvapiť. Od dok-
tora Kollára som sa dozvedel, že si sa ob-
jednala na kontrolu presne v deň, kedy 
malo moje lietadlo prílet, a ak sa popo-
náhľam, mal by som ťa tam zastihnúť.
Noc pred odletom som nemohol spať. 

Zvyšok tabletiek som zahodil s tým, že 
ich už viac potrebovať nebudem. Načo 
aj? Veď na mňa čaká moja barbiturátová 
bábika. Už navždy budeme spolu. Nikdy 
viac ju neopustím.
Z letiska som sa takmer rozbehol k ta-

xíku. Našťastie ma za príplatok dostal do 
nemocnice v skutočne krátkom čase. Za-
mieril som rovno do ordinácie doktora 
Kollára. V čakárni som ťa nenašiel. Za-
klopal som teda na dvere a sestrička mi 
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povedala, že čakáš v ošetrovni. Doktor 
vraj odbehol, ale pred tým jej povedal, že 
prídem na konzultácie. Za túto láskavosť 
a priateľskú diskrétnosť som mu doteraz 
dlžný protislužbu.
Požiadal som sestru, aby ťa vpustila do 

ordinácie. Keď si otvorila dvere a uvidela 
ma, zvýskla si a od prekvapenia až pod-
skočila. Okamžite som ťa stiahol dovnút-
ra a nedočkavo pobozkal. Priložila si mi 
ruky na hrudník a chvíľu sa zdalo, že sa 
tomu brániš. Nakoniec si sa však podvo-
lila a nežne ma objala. Naše telá sa pre-
plietli.
Pozrel som ti do očí a povedal: „Vôbec si 

mi nechýbala.“
„Ty mne tiež nie,“ odvetila si a nadlho 

pritisla pery na tie moje.
V tvojich vlasoch som si všimol modrý 

pramienok, ktorý tam predtým nebol. 
V očiach sa ti odrážali slnečné lúče rov-
nako ako vtedy v mojom byte. Na tričku 
si mala obrázok bieleho mačiatka, ktoré 
na mňa celý čas mávalo. No akosi som 
sa nevedel rozhodnúť, či mi máva na 
privítanie, alebo je to posledné zbohom. 
A presne tak to bolo i s tebou, Mel. Za-
každým, keď sme sa stretli.
Prešlo niekoľko ďalších dní a nedostal 

som od teba ani jedinú správu. Nevedel 
som si to vysvetliť. Predtým si ma túžila 
opäť vidieť a teraz sa mi vyhýbaš? Nikdy 
som sa však nevyznal v romantických ri-
tuáloch žien. Rozhodol som sa teda, že ti 
dám nejaký čas. Možno si sa chcela tváriť 
nedostupne. Možno to bola súčasť tvojho 

zvádzania. A možno si ho naozaj potre-
bovala. Bohužiaľ, pravdivou sa ukázala 
byť moja londýnska predtucha.
Na to odpoludnie nikdy nezabudnem. 

Niečo obrovské sa vo mne uvoľnilo. Vždy 
som ju cítil, ale až vtedy sa tá znepoko-
jujúca biela bytosť naozaj stala mojou 
súčasťou. Mimovoľne som sa ocitol na 
mieste v svojej mysli, ktoré som pred-
tým jakživ nenavštívil. Občas som si ho 
z diaľky obzeral, no až ten pohľad z ne-
mocničného okna mi dovolil vstúpiť.
Zvuky nepokojného života čakárne na 

okamih zmĺkli. Zostalo mi iba závratne 
hlučné ticho. Vkročil som do akéhosi 
bieleho svetla. Chuť v ústach dokázala 
rozoznať len horkosť. Žalúdok sa mi ta-
vil a hrozivo bublal. Bolo mi na zvraca-
nie. V ušiach sa zrazu ozvalo monotónne 
pískanie a celkom ma pohltilo. Existoval 
som len ja, ty, muž, ktorého si bozkávala, 
a bolesť nás oboch.
Rýchlo si sa od neho odtiahla a prebehla 

očami po okolí, aby si sa uistila, že vás 
nikto nevidel. Zabudla si však pozrieť 
hore. Pokúsil sa ťa pobozkať znova, no 
zastavila si ho. Po chvíli lascívneho pre-
hovárania si mu však ďalší bozk odsúhla-
sila. Potom si povedala, že musíš bežať, 
otočila si sa a radostne odcupkala. Aspoň 
si to myslím. To isté si totiž vždy robila 
mne.
Bábik som sa zbavil ešte v Londýne. Už 

som ich aj tak nemiloval. A teraz si ma 
opustila i ty. Biela bytosť vo mne zap-
la hrozivého autopilota. Nedokážem sa 
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rozpamätať na nasledujúce hodiny. Viem 
určite len to, že som si vzal týždeň voľna 
a bábiky nahradil metamfetamínmi.
Zdalo sa mi, že ťa milujem celý život. 

A teraz som na teba musel zabudnúť. 
Bol som odhodlaný počúvať všetky za-
milované piesne, ktoré sa mi s tebou spá-
jali, až kým ich texty opäť nestratia výz-
nam. Láska k tebe ma bolela od prvého 
okamihu. Nahováral som si teda, že sa 
to takto vždy muselo skončiť. Bez tvojich 
sĺz a môjho šťastia. Ale nijako to nepo-
máhalo. Neviem, či je možné niekomu 
zlomiť srdce, alebo či môže prasknúť od 
žiaľu, no čokoľvek sa v mojej hrudi vtedy 
odohrávalo, ma načisto ochromilo. Až 
do toho večera.
Chodník pokrývali hrdzavé listy z ne-

ďalekej lipy. Učupený za krom, ktorý sa 
už dávno vymkol spod kontroly, som 
vyčkával na tvoj príchod. Musel som si 
dávať veľký pozor, lebo strieborné ihličie 
bolo poriadne pichľavé. Ale ako skrýša 
pred okoloidúcimi mi vyhovoval. Navyše 
bol odtiaľ výborný výhľad rovno na tvoj 
dom. Vyskúšal som ho už niekoľkokrát 
a začínal si naň zvykať. Svoje miesto som 
našiel v tieni. Tam patrím. Odvtedy už 
naveky.
Čakanie som si krátil s novo zakúpenou 

dávkou pervitínu. Vôbec neviem, čo sa 
stalo, ani prečo bola práve táto noc iná, 
než všetky ostatné, ktoré som trávil pred 
tvojím domom, aby som ťa mohol aspoň 
na chvíľu uzrieť. Azda to bolo biele auto, 
čo zastavilo rovno pred bránou. Vystúpil 

z neho muž, ktorého som videl predtým 
len raz. Ale zato bude mojou súčasťou po 
celý zvyšok života.
Z miesta spolujazdca si vysadla ty. Ob-

jali ste sa a dlho bozkávali. Tá zákerná 
biela bytosť sa začala prebúdzať. Cítil 
som, ako sa mi zatriasla v žalúdku, keď 
si ho volala dnu. Započul som, že tvoji 
rodičia sú na víkend preč. Ale odmietol. 
Ponáhľal sa. Zato ja som mal celú noc. 
Odolal tvojmu vábeniu. Nasadol do auta 
a odfrčal. Sklamane si vkĺzla dnu a zam-
kla za sebou.
Láska je nabitá zbraň – preblesklo mi 

hlavou. Už neviem, čo bolo iné. Azda tá 
piskľavá melódia. Počul som ju v mysli. 
Sprevádzala ma odkedy som prišiel, ba 
priam viedla. Áno, akiste ona bude na 
seba musieť vziať vinu, ak niekedy bude 
treba hľadať pôvodcu.
Dovolil som ti vychutnať si sprchu 

a vkĺznuť do bieleho, takmer priesvit-
ného negližé. Tak, ako každú noc. Hoci 
táto bola iná. Musela byť. Lebo láska je 
nabitá zbraň. A teší ju, keď môže stisnúť 
spúšť. Vstal som spoza kru, opustil svoju 
skrýšu. Zamieril som priamo k tvojim 
dverám a zaklopal.
Trvalo to pomerne dlho, ale nakoniec si 

mi otvorila s mokrými vlasmi, zahalená 
v bavlnenom bielom župane. Moja bar-
biturátová bábika. Moja. Navždy.
„Čo tu robíš?“ zhíkla si.
„Chcel som ťa vidieť.“
„Odkiaľ vieš, kde bývam?“
„Z tvojho zdravotného záznamu. Je na 
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ňom adresa.“
„Nemôžeš tu byť! Čo ak ťa niekto zba-

dá? Nepotrebujem byť stredobodom kle-
biet všetkých naokolo.“
„Tak ma pozvi dnu.“
„Nie.“
„Prečo? Viem, že si sama.“
„Sleduješ ma?“
„Tak pustíš ma už, alebo chceš riskovať, 

že ma uvidia susedia?“
V tú noc sa ti podarilo vymknúť bolesť. 

Tak si sa plánovala zabaviť. Keď ťa od-
mietol ten druhý, rozhodla si sa, že ti 
postačím i ja. Kývla si hlavou, aby som 
vošiel, a potom nedôverčivo preskúmala 
ulicu. Nikto ma nevidel. Spokojne si za-
buchla dvere. Začul som, že cvakla zám-
ka. Dnešnú noc nás nikto rušiť nebude.
„Tak, prečo si prišiel?“
„Povedal som ti. Chcel som ťa vidieť. 

Dotknúť sa ťa.“
Možno som klamal, už neviem. Ale ak 

áno, lož, s ktorou som za tebou v ten ve-
čer prišiel, bola tou najúprimnejšou ve-
cou, akú som kedy vyslovil. Mlčky si na 
mňa hľadela a nevedela, či chceš pred-
stierať ďalej.
„Neodpovedala si na správy ani telefo-

náty,“ dodal som.
„Nemám teraz čas. Musím sa liečiť.“
„To je v poriadku. Nemusíš nič vysvet-

ľovať,“ povedal som a pristúpil bližšie.
Chcela si cúvnuť. Viem to. Keď som sa 

ťa dotkol, zatriasla si sa a ťažko vzdychla. 
Ale niečo ťa ku mne ťahalo. Sklopila si 
zrak a dovolila mi objať ti driek. Chvíľu 

sme nervózne tancovali bez pohybu 
a potom si mi pozrela do očí. Nahol som 
sa, aby som ťa mohol pobozkať. Ale opäť 
si sa obrátila k zemi. Priložil som ti ruku 
na krk a jemne zdvihol bradu. Viac si sa 
nebránila. Nevadilo ti ani to, že som roz-
viazal uzol na tvojom župane a rozhalil 
ho.
„Dlhuješ mi večeru s bielym vínom,“ 

povedal som.
„Nie som hladná.“
„Zase nejedávaš?“
„Nepotrebujem jedávať. Aj tak je to na-

nič. Ale víno otvoriť môžem,“ usmiala si 
sa a odbehla do kuchyne.
Steny v tvojom dome boli biele a prázd-

ne. Neviseli na nich obrazy ani plagáty. 
Na stole v obývacej izbe čupela váza bez 
kvetov. V rohu sa krčil starý gramofón. 
Televízia bola zapnutá, no nemala signál. 
Na obrazovke sa premietal iba beztvarý 
súboj čiernych a bielych pixelov. Vtedy 
som ešte nedokázal rozoznať, ktorý tím 
mal prevahu.
„Tak, kedy si so mnou zatancuješ?“ 

ozvalo sa z kuchyne.
„Keď dostanem, čo si mi sľúbila,“ zakri-

čal som cez bielu chodbu.
„Myslíš toto?“ zaštebotala si a zjavila sa 

v dverách.
Držala si dva veľké poháre naplnené 

bielym vínom a celkom mi vzala od-
hodlanie. Tvoje telo už nebolo zabalené 
v hrubom župane. Zdobilo ho len biele 
negližé, cez ktoré presvitala dokonalá 
pokožka.
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„Áno,“ povedal som. Alebo si to aspoň 
myslím. Je možné, že jediné, čo mi vyšlo 
z hrdla, bol len nezmyselný vzdych. No 
pochopila si ho, lebo si sa usmiala a lad-
ne pritancovala ku mne. Podala si mi 
pohár a vyzdvihla ten druhý do vzduchu.
„Tak na tanec,“ zašepkala si.
„Na tanec,“ pripojil som sa. „A hudba?“
Položila si pohár na stôl so slávnostným 

obrusom a natešene odbehla po platňu. 
Ak som si predtým nebol istý, teraz ma 
pochybnosti opustili. Zapol sa biely au-
topilot. Musela si byť mojou, len mojou. 
Od tej noci už naveky.
Pribehla si naspäť a vložila platňu do 

gramofónu. Chvíľu ti trvalo ho spustiť, 
ale keď sa konečne ozvali prvé tóny, ra-
dostne si zvýskla. Zhasla si hlavné svetlo 
a nechala svietiť len malú nočnú lampu. 
Rozbehla si sa ku mne a schmatla ma 
za ruku. Na maličký okamih si ma opäť 
prekabátila. No nestačilo to.
„Nie,“ zaprotestoval som. „Najskôr 

víno.“
Usmiala si sa, zobrala pohár zo sto-

la a naraz ho vypila. Úsmev ti prekryla 
kyslá tvár. Vrátila si pohár na miesto 
a striasla sa.
„Chutí nejako zvláštne. Čo v tom je?“
„Horké. To je odrodou.“
„Ako si na to prišiel?“
„Podľa farby. Je neuveriteľné, ako veľa 

informácií sa tam skrýva. Môžeš ňou 
povedať celý príbeh.“
„Nevedela som, že sa v tom vyznáš.“
Izbu napĺňali tóny nejakej balady od 

Barryho Whitea. Nepoznal som ju. A aj 
keby áno, asi by to nepomohlo. Nepočul 
som ju. Viedla ma celkom iná, vlastná 
melódia. V mojej mysli. Usídlila sa tam 
a stala sa mojou súčasťou. Tak ako tá 
biela bytosť a ten muž za nemocničným 
oknom. Tak ako ty.
„Cítim v ňom maliny,“ podotkla si.
„A ešte?“
„Citrón?“
„Presne tak.“
„Počkaj. Čo robia maliny s citrónom vo 

víne?“ zachichotala si sa.
„To nie je z vína. Pomáhajú maskovať 

horkosť koncentrátu fenobarbitalu v te-
kutej forme.“
„Čože?“
„Je to liek, ktorý som ti nalial do pohá-

ra, kým si bola preč. Pomôže ti. Už viac 
nebudeš cítiť bolesť. A budeme môcť byť 
navždy spolu.“
„Čo to...“ začala si, no kombinácia bar-

biturátov s alkoholom zaúčinkovala.
„Len my dvaja,“ pokračoval som. „Za-

budni na toho druhého. Nikdy ste si ne-
boli súdení. Nie tak, ako my.“
„O čom to hovoríš?“ vykoktala si.
Chcela si spraviť krok, ale zatočila sa ti 

hlava. Zachytila si sa stola a zhodila pri 
tom pohár na zem. Rozbil sa. Nieže by 
na tom záležalo. Ale črepiny sa rozleteli 
po celej dlážke. Vedel som, že ich budem 
musieť neskôr upratať.
„Prestaň sa pretvarovať! Viem o ňom! 

Viem všetko! Dával som na teba pozor. 
Každú noc.“
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Pristúpil som k tebe a chcel ti pomôcť, 
no vytrhla si sa mi a začala kričať. Za-
mierila si k dverám a chcela vybehnúť 
von, ale spadla si.
„Už na tom nezáleží. Nehnevám sa na 

teba. Odpúšťam ti.“
„Si chorý!“ zvrieskla si a pozviechala sa.
Keď si schmatla kľučku a chcela 

odomknúť, uvedomil som si, že barbi-
turáty nepôsobia tak rýchlo, ako som dú-
fal. Musel som ťa zastaviť. Opäť si totiž 
začala kričať. Rozbehol som sa k tebe 
a zvalil ťa na zem. Zvrieskla si však ešte 
hlasnejšie, tak som si na teba sadol a zo-
vrel ti hrdlo. Dlho som ťa hrdúsil a tries-
kal ti hlavu o dlážku. Musíš pochopiť, že 
moja láska bola prisilná na to, aby som 
ti dovolil odísť. Neskôr by si to ľutovala.
Vedel som, že ťa takto oslobodzujem od 

bolesti. Presne to si chcela. Prosila si ma 
o to neustále. Od prvého okamihu, keď 
sme sa stretli. Tvoje ústa možno kričali 
o pomoc a celé telo sa zdráhalo, ale je 
azda možné veriť žene, ktorá podvádza 
a klame?
Nakoniec si pochopila i ty. Tvoje telo 

ochablo a krik ustal. Prijala si našu lásku 
a dovolila mi viesť ťa. Keď sa tvoj hrud-
ník prestal dvíhať, uvoľnil som zovretie 
a zvalil sa na zem vedľa teba.
Všetko na okamih utíchlo. Tá melódia 

i bolesť nás oboch. Do očí mi zrazu vstú-
pilo biele svetlo a ušné bubienky začal 
rezať monotónny piskľavý zvuk. Plakal 
som a celý sa triasol. Viem, že z mojich 
úst vychádzali hlasy, no dodnes nedo-

kážem rozlúštiť ich význam. Dlho sme 
ležali vedľa seba a hľadeli si do očí. Ne-
tuším, či možno srdce ukradnúť, alebo ho 
niekomu darovať, ale ja som si vtedy to 
tvoje vyrezal priamo z hrude.
Pohladil som ťa po tvári. Viem, že sa ti 

to páčilo. Vzal som ťa za ruku a pobozkal 
ju. Vôbec si neprotestovala. Viedol som 
ju od mojich úst až k opasku. Tentoraz si 
s jeho rozopínaním potrebovala pomoc. 
Asi to bolo nervozitou. Veď to mal byť 
náš prvý raz. S mojou asistenciou si sa 
cezeň dostala a začala ma hladiť po bru-
chu. Nakoniec si skĺzla nižšie.
Keď som do teba prvý raz vnikal, 

vzdychla si. Len raz. Tichučko. Svet-
lo nočnej lampy sa ti odrážalo v očiach. 
Zrýchlil som tempo. Zuby ti začali cva-
kať a pery sa vábivo chvieť. Nevydržal 
som dlho. Tá biela bytosť zo mňa vyšla 
a usídlila sa ti v lone. Ale vedel som, že 
sa opäť vráti.
Bola to magická noc. Po nej som ťa od-

viezol do tajnej skrýše v starej kôlni pri 
našej rodinnej chate. Nik nás tam ne-
rušil. To miesto obkolesovali len stromy 
a plot z ostnatého drôtu. Pomáhal som 
ti s mejkapom, česával vlasy a nosieval 
množstvo parfumov a bielych sviečok, 
ktorých vosk ti skrášľoval a sceľoval po-
kožku.
Počas zvyšných dní jesene, ktoré sme 

spolu strávili, si bola mojou jedinou túž-
bou. Nesiahol som na barbituráty ani 
metamfetamíny. Pravda, mali sme i ťažké 
obdobie. Začala si vravievať zvláštne veci.
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„Nemiluješ ma! Nikdy si ma nemiloval!“ 
povedala si raz.
„Mel, ako si môžeš niečo také myslieť?“
„Vôbec ma nepoznáš! Nikdy sme sa ne-

zhovárali, pretože som umrela v nemoc-
nici ešte v deň, keď ma priviezli!“ vzly-
kala si. „Ukradol si ma z márnice a toto 
celé si vymyslel, lebo si bábiky miloval 
oveľa skôr, než si ma uvidel.“
Preto som bol tak dlho preč. Takmer 

som ti to uveril. Ale chýbala si mi. Tak 
som zohnal zopár tabletiek. Aby si sa 
vrátila. Vzal som si len jednu a hneď ucí-
til tvoju chuť. Tá ma priviedla opäť na 
naše tajné miesto. Za tebou.
V práci sa mi vôbec nepáčilo. Kolego-

via na mňa zvláštne zazerali. Dokonca 
aj doktor Kollár sa mi vyhýbal. Zopár-
krát sa ma prišli niečo vypytovať poli-
cajti, ale doteraz sa mi v tom nepodarilo 
nájsť zmysel. Ale na tom už nezáleží. 
Našťastie sa mi ozval primár z Kráľov-
skej Londýnskej Nemocnice. Moja prá-
ca počas stáže sa mu páčila a ponúkol mi 
stálu pozíciu. Preto to musela byť naša 
posledná noc.
Tentoraz som sa chcel rozlúčiť poriad-

ne. Vzal som ťa von. Kým sa jeseň menila 
na zimu, tancovali sme pod dažďom pa-
dajúcich listov z obrovskej lipy. Poboz-
kali sme sa. Posledný raz. Za brieždenia 
som ťa zaviedol hlboko do lesa a uložil 
tvoje skrehnuté telo pod hŕbu kameňov 
a vetví. Keď som odchádzal, začalo sne-
žiť. Predstavoval som si, ako sa ti vločky 
usádzajú na tele a celú ťa zahaľujú.

Zbohom, Mel. Zbohom, moja barbi-
turátová bábika. Už nikdy nebudem ni-
koho milovať tak veľmi ako teba.

* * *
Vrátil som sa do Londýna a dlho sa 
snažil skutočne nemilovať nikoho, len 
bábiky. Jedného dňa som stál v nemoc-
nici pred výťahom, ktorému sa nechcelo 
prísť. Myslel som na teba, Mel, na to, 
ako veľmi mi chýbaš. Zo zamyslenia ma 
však vytrhol nesmelý hlas spoza môjho 
chrbta.
„Pán doktor, postrážite mi, prosím vás, 

na chvíľu malú? Len kým si kúpim kávu 
v automate,“ povedala mamička a uká-
zala na biely kočík zaparkovaný vedľa 
mňa.
Ani som nestihol zaprotestovať. Spra-

vila len zopár krokov. Kočík sa ihneď 
rozknísal a zvnútra sa ozval nárek.
„Neplač,“ zakričala mamička. „Hneď 

budem naspäť, Melanie.“
Obrátil som zrak do kočíka a môj po-

hľad sa stretol s krásnymi modrými oča-
mi, ktoré vykúkali spopod blonďavých 
vláskov. Pripomínali mi roztápajúce sa 
ľadovce, čo ukazujú v správach s dojí-
mavou sprievodnou orchestrálnou hud-
bou.
Viem, že to nemohla byť láska od prvé-

ho razu, keď som ju uzrel, lebo také sú 
skutočné len v lacných románoch pre 
staršie dámy. No i tak si pamätám, ako 
sa vtedy moje pľúca naplnili jej vôňou 
a ústa okamžite prestúpila jej chuť.
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Neviem, či ženy skutočne nosia deti pod 
srdcom, či sa ním rozhodujú, alebo ním 
premýšľajú. Neviem, či je možné mať 
srdce z kameňa alebo zo zlata, ani či ho 
dobrí ľudia majú na pravom mieste. Ne-
tuším, či sa dá ďakovať alebo blahoželať 
skutočne z celého srdca, niekoho srdeč-
ne pozdravovať, alebo či je možné, aby 
niekto niekomu k srdcu prirástol.
Poznám jeho anatómiu a funkcie, no 

v skutočnosti neviem o ľudskom srdci 
skoro nič. Viem len to, že som tú malú 
musel mať. Lebo ju milujem. A už nikdy 
nebudem nikoho milovať tak veľmi ako 
ju.
Ešte v ten večer jej plač utíchol. Vtedy 

bola živá, no teraz je moja.

Radoslav Kozák 
(*1988)
Vystudoval prá- 
vo, potom zkou- 
šel život v Lon-
dýně. Od návra-
tu na Slovensko 
pracuje jako da- 
tový analytik. 
S oblibou kon-

zumuje horror v jakékoliv fiktivní podobě. 
Publikačně se odvážil projevit v časopise 
Howard, do něhož začal přispívat nejprve 
články, později i vlastními povídkami. 
Později publikoval i v jiných časopisech 
a sborníku Fantázia. Aktuálně pracuje na 
prvním čísle svého časopisu Charon.
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konec roku 
1899, Lon-

dýn. Excentric-
ký průmyslník 
Oswald Mandus 
se probouzí po 

několikaměsíčních horečkách z bezvě-
domí a zjišťuje, že vlivem nemoci zřejmě 
dočasně ztratil paměť. Zatímco přichází 
k sobě, uslyší hlasy svých dvou synů, po-
sledních členů jeho rodiny. Chtějí si hrát 

herní recenze

amnesia: a machine For Pigs
S výběrem herní recenze bylo tentokrát jasno. Minimálně já si nevyba-
vím při spojení slov „horror“ a „prase“ jinou počítačovou hru, než Amne-
sia: A Machine for Pigs z roku 2013. Některými zatracovaná, jinými 
vyzdvihovaná, ale každopádně plná naštvaného chrochtání a kvičení z 
temnot. Tím to ale pouze začíná… Stojí výlet do téhle noční můry za to?

Vývojář:
Chinese Room
Vydavatel: 
Frictional Games
Rok vydání: 2013

na schovávanou. Mandus se je tedy vydá 
hledat, ale zdá se, že jeho sídlo je tiché 
a prázdné. Co víc, země se čas od času 
zachvěje jako při zemětřesení. Když při 
hledání dětí Oswald narazí na zvonící 
komunikátor, promluví na něj mírně stro-
jový, avšak povědomý hlas… povědomý, 
neboť čímsi připomíná jeho vlastní. Ale 
co je horší, tento hlas mu oznámí, že jeho 
děti se nacházejí v hlubinách Stroje, kte-
rý naneštěstí zaplavuje voda. Je tedy čas 
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najít cestu do industriálních útrob Stroje 
v podzemí, vodu pronto vypustit a zachrá-
nit tím své děti…
…ale je to opravdu tak? Na horrorových 

hrách od Frictional Games si vždy velmi 
cením postavení příběhu a herní atmosfé-
ry na první místo. Včetně toho, že samot-
né pojetí oné titulní amnézie už je samot-
nou součástí děje – ne pouhou záminkou 
„aby jako teda hráč musel zkoumat, o co 
jde“, načež už jen přimíchají co nejlaci-
nější herní mechaniky. Kdepak, tady oče-
kávejte kvalitu jak samotného příběhu, 
tak způsobu, jakým je vyprávěn. Tato část 
herní série Amnesia je však ve skutečnos-
ti dílem spřízněných vývojářů z Chinese 
Room; borci z Frictional Games měli plné 
ruce práce se svými dalšími projekty, a tak 
tentokrát jen dohlíželi na výsledek. A jak 
to dopadlo?
Tato recenze může obsahovat spoilery. 

Většinu věcí ale hráč bude – někde tam 
uvnitř – stejně tušit. Navíc hlavní pointě 
(docela maso) a dalším detailům se stejně 
vyhýbám a hru si užijete i tak (budete-li 
mít odvahu se do ní pustit). Snad na tom-
to místě jen zmíním, 
že jde o „nepřímý 
sequel“ prvního dílu 
série Amnesia: Dark 
Descent. Nicméně 
znalost předchozí 
hry není pro hratel-
nost této nutná.
Navzdory několi-

ka starším recenzím 

této hry, které ji víceméně odsuzují a per-
manentně srovnávají s prvním dílem (je-
hož těžiště ovšem leží zcela jinde) jsem 
dospěl k zřejmě poněkud nepopulární-
mu verdiktu. Tahle hra je velmi dobrá. 
Jak jsem zmínil, příběhově zužitkována 
je opět i samotná úvodní amnézie – to 
zůstává v rámci série stejné a funguje to. 
Jak v kůži Oswalda sestupujete do hlubin 
Stroje, zjišťujete, že věci možná nejsou 
tak, jak se zprvu zdálo. Ale samotné pro-
zření přijde, až když je téměř pozdě. Ale 
tím příběh nekončí, jen znovu nabere na 
obrátkách. Protože rázem zjišťujete, že 
většinu času jste se pohybovali v útrobách 
živoucího kovového mechanismu, který 
získal vědomí poté, co jste do něj v mi-
nulosti vložili část své duše. Stroj přesně 
ví, kde jste a co děláte. Nenávidí vás, ale 
stejně tak vás potřebuje. Skrze komuni-
kátory s vámi manipuluje, úmyslně vám 
lže a snaží se, abyste udělali to, co chce 
on. A jakmile mu opravíte poslední elek-
tronku, pustí se do toho, k čemu byl sest-
rojen – slovy samotného Stroje: „Tento 
svět je stroj! Stroj pro prasata! Slouží jen 

pro masakrování 
prasat!“
Kdo Mandus do-

opravdy je, jaký je 
osud jeho dětí a jak 
to celé skončí si už 
zjistěte sami. Zá-
žitek je to o to sil-
nější, že (jako ve 
většině podobných 
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záležitostí) hru sledujete z pohledu first-
-person, tedy přímo Manduse Oswalda. 
V domech, továrních i industriálních 
komplexech nacházíte různé střípky de-
níkových zápisů, které zobrazují zdán-
livě nesouvisející pohledy na minulost, 
postoje a životní filozofii vám svěřeného 
hlavního protagonisty. Případně jiné do-
plňky (z morbidní dětské básničky o jisté 
Sally mám husinu ještě teď). Tyto vzka-
zy někdy leží na kredenci, jindy musíte 
prohledat skříňky, šuplíky a podobně. 
Některé poznámky si do deníku v rámci 
obnovování vzpomínek píše aktivně i sám 
Oswald. Všechny záznamy se vyplatí pro-
čítat, protože mimo budování herní a pří-
běhové atmosféry mohou obsahovat i ná-
povědy (pročpak asi Oswald nechtěl, aby 
se jeho synové motali kolem vycpaného 
medvěda?), které vám mohou napovědět. 
Na druhou stranu, většina hádanek je po-
měrně jednoduchá.
Někomu může vadit, že hra je poměrně 

lineární. To znamená, že některé dve-
ře prostě neotevřete, ať s nimi lomcujete 
sebevíc. Na mnoha skříních a šuplících 
jsou zámky, s kterými také nic nenadělá-
te. Pokud najdete určitý předmět či před-
měty, někde v okolí 
je použijete (existují 
výjimky, které ale 
mají spíš emoční 
význam). Vaše mož-
nosti jsou omezené 
a pokud někde je 
nějaká páka nebo 

otočný ventil, buďte si jistí, že s ním dříve 
nebo později pohnete. Je to trochu ško-
da a bylo by poměrně snadné říct „fajn, 
tak to stačí se mrknout na walktrough 
na Youtube a ušetřím čas.“ Nicméně já 
neplýtval slovy výše jen proto, abych vás 
zahrnul spoilery. V tomto bodě je totiž 
třeba si uvědomit, jak moc tato hra stojí 
na příběhu. Nebýt linearity, děj by se roz-
tříštil a celá záležitost by z vypravěčského 
hlediska přestala fungovat jako dobře na-
mazaný stroj. Proto mám pro tento krok 
vývojářů pochopení.
Při rozboru herních mechanik nelze 

opomenout monstra, na která v temných 
chodbách lze narazit. Původně to byli lidé, 
jejichž těla byla pomocí určitých alchymi-
stických substancí (a zde se ten odkaz na 
okultní první díl série hodí zmínit) udr-
žena naživu i po setnutí hlavy, a naopak 
jim byla stejným způsobem přidána hlava 
prasečí; buňky se promísily a vznikli pra-
sečí mutanti. Tento aspekt lze mimo jiné 
vnímat jako kritiku kapitalismu či podob-
ných systémů – vidění lidí jako spotřební-
ho produktu (prasata na porážku) a jejich 
dehumanizace v rámci poslušnosti. Vý-
sledných nepřátel jsou celkově čtyři druhy 

a ačkoli nemají pro-
blém vás odhalit, je-
jich chování je rela-
tivně předvídatelné, 
nejsou většinou až 
tak rychlí a neumí se 
dostat přes zavřené 
dveře.
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Chcete s nimi bojovat? Pravda, můžete 
některými lehčími předměty házet, ale 
to vám krk nezachrání. A pokud nechce-
te zažít inverzní zabijačku, radil bych 
utíkat nebo se někam ukrýt a počkat, 
až se hrůza přežene. Nic víc dělat ne-
můžete a chcete-li se přes prasolidi do-
stat, nezbývá vám než počkat na správ-
ný okamžik a proplížit se. Samozřejmě 
s sebou máte lucernu, kterou jste získali 
začátkem hry – a světlem se jim ihned 
prozradíte. Doporučuji tedy tmu a opa-
trnost. Mimochodem k té lucerně: její 
vadou na kráse je, že jí neubývá palivo. 
Buďto jde tedy o magickou lampu nebo 
tohle autoři nevychytali. Zda je to výho-
da (plynulejší hra) nebo negativum (hle-
dání zdrojů světla činí hru uvěřitelnější) 
nechám na vás.
Když už jsme u věcí, které mě rozptylo-

valy – nevím, proč mají autoři podobných 
her potřebu část příběhu vyprávět skrze 
fonografy (zařízení pro záznam zvuku). 
Ty se totiž objevují během celého dobro-
družství na nepříliš uvěřitelných místech 
a co víc, zdá se, že i ve správném pořadí. 
Jakkoli jsem rád, že se dozvím další stří-
pek příběhu, každý nový fonograf ve mně 
vyvolá nové „meh“.
Za zmínku také 

stojí Oswaldo-
vy změněné stavy 
vědomí. Obvyk-
le přicházejí náhle 
a souvisí s pohledem 
na špínu, krev, suť 

a podobné záležitosti. Dokonce párkrát 
absolvujete i dekontaminační komoru! 
Trochu mě zaráží, že tento aspekt není 
nikde více zdůrazňován, protože po-
změněný stav mysli je častým námětem 
podobných her a příběhu často dodávají 
novou dimenzi. Zde určité jevy či místa 
útočí na mysl hlavního hrdiny a on se ve 
své fobii rozpomíná na střípky toho, co se 
předtím odehrálo na expedici v Mexiku. 
Od začátku je jasné, že se tam stalo něco 
strašného (ale bylo to ještě horší).
Jakkoli už grafika hry neodpovídá dneš-

ním standardům, absolutně nijak jí to 
neškodí. Minimálně mé oči žádné do 
očí bijící lapsy vizuálního ražení nevi-
děly. A pokud je grafika obstojná, pak 
ozvučení patří vůbec k tomu nejlepšímu, 
co herní horror nabízí. Nemyslím tím jen 
zvuky prasodlaků z temnot (které mnoh-
dy hráče udržují v pozoru spíše možností, 
že by někde něco mohlo být – takhle to 
má fungovat!). Svůj hlas pro herní soun-
dtrack propůjčila Jessica Curry, kterou 
můžete zaslechnout v kouscích jako je 
například ústřední soundtrack Mandus, 
nervydrásající Mors Praematura či krás-
ně smutné Dieses Herz. Plus samozřejmě 

zazní i další kusy, ať 
už umělecky krásné 
nebo stroze nazna-
čující, že za okamžik 
budou následovat 
prasárny. V nepo-
slední řadě nelze ne-
zmínit skvělý dabing 
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(anglický), z něhož skutečně cítíte emoce 
– lítost, strach, pohrdání, nenávist, lho-
stejnost, odhodlání… a další části spektra.
Může se zdát, že všechna nakousnutá té-

mata – hlasy neviděných dětí, nenávistný 
Stroj s vlastní vůlí, prasečí mutanti stvo-
ření alchymií, tragická expedice do Me-
xika – by dokázal dohromady skloubit jen 
šílenec. Ale potenciálních spoilerů už bylo 
dost. Za mě příběh dává smysl a funguje. 
Celek na mě působí dojmem cesty za ur-
čitým poznáním či dokonce vykoupením. 
Vírou, že žít zítřek má ještě stále smysl. 
Veškerý přesah ovšem každý musí vstře-
bat sám. Kaneckonců, zkuste si hru zahrát 
sami; k dispozici je dokonce i česká verze 
(titulky). Za mě je Amnesia: A Machine 
for Pigs dobře odvedený kus řemesla, kde 
namísto ztraceného času hráči skutečně 
dostanou to, pro co si přišli.
Kvalitní horrorový příběh. Ondřej Kocáb
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Fiktivní příběh 
Cesta kostí 

nás zavádí do 
historicky reál-
ného prostředí 
a situace. Do 
tuhé sibiřské 
zimy, přesněji 
řečeno do ko-
lymského gula-

gu roku 1950. Zde si svůj pětadvaceti-
letý trest za vtip o Stalinovi odpykává 
hlavní hrdina Roman Morozov. Krutá je 
nejen zima, ale i hlad a gulagský režim. 
Snad jen pro udržení nějakého pojítka 
s „opravdovým“ životem, se vzpomínka-
mi na život „tam venku“, Roman z toho 
minima jídla, který se vězňům dostává, 
ještě trochu schovává pro Domovoje, 
bájnou postavu nejen ruského folkloru. 
Domácího skřítka, který se stará o dob-
ro a blaho domácnosti. Během nepokojů 
se Romanovi společně se dvěma dalšími 
vězni podaří uprchnout. Čeká je kru-
tá cesta zasněženými horami, s nedo-
statkem jídla a tísnivou nejistotou, zda 
jdou správným směrem. Samota, hlad, 
mráz a pochybný pocit svobody. Jenže 

knižní recenze

rich douek, aLex cormack,
Justin Birch: cesta kostí

Když se hrůza na vás valí opravdu ze všech stran.

ROAD OF 
BONES
Překlad: Filip 
Štěpánek
Vydavatel: Mighty 
Boys s.r.o.
Rok českého 
vydání: 2022
Počet stran: 120

se ukazuje, že Roman není až tak sám, 
obzvláště, když mu dojde, proč ho dva 
spoluvězni s sebou na útěk vzali. Je tu 
však slib, že se z toho dostanou společně 
nebo vůbec.
Cesta kostí je v podstatě komikso-

vá povídka. Místo děje však poskytuje 
spoustu prostoru pro rozsáhlé pano-
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ramatické panely, které jen prohlubují 
atmosféru a tísnivost příběhu. Jde také 
o výborně zpracovanou kombinaci sy-
rového realistického, psychologického 
a fantastického horroru. Ten, byť je dě-
jově poměrně předvídatelný, působivě 
pracuje a nakládá s atmosférou a napě-
tím, vycházejícím nejen z žánrového za-
měření příběhu, ale i z jeho samotných 
kulis a historického ukotvení.
Cesta kostí je strašidelná, atmosféric-

ká a doslova mrazivá. A to hned z ně-
kolika různých úhlů a směrů. Až by 
se dalo říct, že si čtenář může vybrat, 

čím se chce nechat vyděsit a z čeho mu 
bude běhat mráz po zádech. Strašidel-
ný příběh se totiž odehrává v již samo 
o sobě děsivém a mrazivém prostředí. 
Tato mnohovrstevnatost je jistě jedním 
z největších kladů příběhu. Jeho hrůz-
nost ještě navíc prohlubuje fakt, který 
samotný autor zmiňuje ve svém (zdů-
razněme, že výborném a příjemně kon-
textovém) doslovu – Cesta kostí vůbec 
na nic neodpovídá. Naopak, sama je jen 
jednou velkou otázkou. Možná odpověď 
se skrývá ve čtenáři samotném a míra 
její strašidelnosti a děsivosti závisí na 
jeho míře a ochotě ponořit se do jejích 
(případně své mysli) hlubin.
Cesta kostí je velmi povedeným, pří-

jemným a působivým horrorovým pří-
během, krvavým, mrazivým, atmosféric-
kým, napínavým. Strašidelným. Toto vše 
podporuje příhodná kresba s kontrastní 
rudou barvou krve. Samotný příběh 
v knize doplňuje, kromě již zmíněného 
doslovu, několik dalších kreseb z uni-
versa příběhu plus další varianty obálek.
Scénář příběhu napsal Rich Douek, 

kresbu obstaral Alex Cormack a o lette-
ring se postaral Justin Birch. České vy-
dání se objevilo v klasické i sběratelské 
edici.

Honza Vojtíšek



87

filmová recenze

i know who kiLLed me
Představte si, že normálně děláte svou práci a najednou, zčistajasna, vám upadne 
prst. O něco později další. A další. Nakonec vám upadne i noha…

VíM, KDO 
Mě ZABiL
Režie: Chris 
Sivertson
Scénář: Jeff 
Hammond
Délka: 101 min.
Původ: USA
Rok: 2007
Hrají: Lindsay 
Lohan, Neal 
McDonough, 
Julia Ormond, 
Brian Geraghty

ve městě řádí 
podivný psy-

chopat, unáší 
dívky, mučí je, 
amputuje jim 
končetiny a pak 
je mrtvé odha-
zuje na opuště-
ná místa. Ten-
to osud potká 
i mladou stu-
dentku klavíru 
a začínající spi-
sovatelku Aubrey 
Fleming. Až na 

pár výjimek. Aubrey je nalezena (bez pra-
vé ruky a nohy) v příkopu živá. Jenže… 
když se probere z kómatu, nikoho nepo-
znává a zarputile tvrdí, že není Aubrey 
Fleming, ale Dakota Moss. Je to posttrau-
matický schizofrenní stres? Nebo se ukáže 
být reálnou Dakotina stále více odhalující 
teorie o stigmatických dvojčatech? Kde je 
pravda? A kdo je vrah? A pokud Dakota 
opravdu není Aubrey, co se stalo s Aubrey?
Strašně se mi líbil jeden komentář k fil-

mu, který tvrdí, že vás i Know Who 
Killed Me může zaujmout, přistoupíte-li 
na jeho pravidla. Toto prohlášení mi při-
padá velice trefné.

Mysteriózní thriller byl svého času vel-
mi oblíbený a vyhledávaný žánr, a snad 
ještě pořád je. Jeho výhodou je, že je 
v podstatě mainstreamovou záležitostí, 
nebo abych mu zase tak moc nekřivdil, 
má obrovský potenciál na to, rozbourat 
žánrové hradby natolik, že může uspět 
u širšího publika. Navíc skousne všech-
no – může být temný, kriminální, krvavý, 
drsný, brutální, ale také konverzační. Pro-
stě v rámci svého žánru je schopen křižo-
vat a absorbovat jiné žánry. Může to být 
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více pouhá detektivka nebo více horror 
(což by trochu mohl být případ prá-
vě tohoto filmu). i Know Who Killed 
Me je v podstatě pouhým žánrovým 
průměrem. Ale nemusí tomu tak být 
a to i právě díky tomu, přistoupíte-li na 
jeho pravidla. Obecně vzato nejde o ni-
jak originální film a to jak zpracováním 
(všechny možné postupy již byly použity 
někde jinde, spousta věcí je jen načrtnu-
ta/nakousnuta a nedotažena do konce, 
u těch akčnějších věcí si hodně věcí mu-
síte domýšlet a občas to trochu kolísá na 
hraně logiky, celé to zpracování působí 
dost stereotypně, tvůrci se nepouštěli 
do žádných větších akcí, spíše hráli na 
jistotu a hodně pokukovali po ostatních 
– i když prohlášení, že se snaží kopíro-
vat, přesněji přiblížit se, Saw, jak jsem se 
dočetl, mi přijde poměrně zcestné), tak 
ani po herecké stránce ( Julia Ormond 
je sice stále velmi příjemná a krásná, ale 
sledujete-li její filmovou kariéru pozor-
něji, asi budete překvapeni tím, co zde 
ne/předvádí; samotný záporák je dost 
suchý). Za nejzávažnější problém filmu, 
tedy pokud bazírujete a zakládáte si na 
odhalování identity a motivu/ů hlav-

ního záporáka, bych viděl fakt, že ty 
nejzákladnější a nejevidentnější indicie 
k němu vám film zcela trestuhodně na-
servíruje takřka na samotném počátku. 
A samozřejmě, ještě ten příliš kýčovitý 
a jakési filmové idealističnosti poplatný 
happy end si film mohl také klidně od-
pustit.
Čím mě tedy tak zaujal? Především si 

myslím, že není ani tak o hledání a od-
halování záporného hrdiny, jež unáší 
a mučí dívky. Myslím si, že je hlavně 
o Aubrey a Dakotě, respektive (a dou-
fám, že moc neprozradím!), hlavně 
o Dakotě. A v tom je příběh dost silný 
a poměrně zajímavý. U spousty filmů 
je jejich střední část většinou nejslabší, 
funguje jen jako jakási výplň mezi rozje-
tým upoutávacím a navnazujícím začát-
kem a gradujícím závěrem. U i Know 
Who Killed Me je to naopak. Střední 
část filmu považuji za nejsilnější a po 
(hlavně) příběhové, scenáristické a čás-
tečně herecké (ještě se k tomu vrátím) 
stránce nejlepší. Rozjezd filmu a sa-
motný závěr je slabým průměrem, závěr 
hlavně svou již zmiňovanou poplatnos-
tí. V okamžiku, kdy Aubrey v nemocnici 
prohlásí, že není Aubrey, ale Dakota (až 
do okamžiku, kdy se dostaví odhalení 
vraha), se rozjíždí poměrně originální 
mysteriózní zápletka, doplněná překva-
pivě krvavými gore scénami (Dakota 
si např. přišívá prst), kterých sice není 
mnoho, ovšem na lehce nadprůměrný 
mysteriózní thriller skoro nevídaně.
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Kromě této zajímavé zápletky se o dob-
rou střední část zasloužila samotná Lind-
say Lohan (ano, za to strčím ruku kamko-
liv chcete) tím, jak ucházejícím způsobem 
se zhostila role dvou odlišných lidských 
bytostí (ostatně, není to její první dvojro-
le). S tím se opět trochu pojí ono přistou-
pení na pravidla filmu. Pokud zbytečně 
dáte na bulvární plky a jste jimi nakaženi 
a omezeni natolik, že tím prvním, co vás 
při jménu Lindsay Lohan napadne jsou 
její alkoholové eskapády (ruku na srdce, 
hoďte kamenem.... apod.), film zbytečně 
a neoprávněně zatratíte. Přistoupíte-li ale 

na to, že je Lohan herečka a po jejím osob-
ním životě vám je prd, mohli byste, stejně 
jako já, její herectví alespoň trochu ocenit. 
A nejen proto, že je celý film stavěn na ní, 
což se projevuje např. i dlouhými záběry 
na Dakotin tanec u tyče, Lindsay herec-
ky vede a táhne celý film (za zdárného 
sekundování až trefně humorného Briana 
Geraghtyho).
Podtrženo sečteno, i know Who Killed 

Me trpí mnoha chybami, školáckými i zá-
měrnými (neoriginalita, přílišná vyprá-
věcí sterilnost a stereotypnost, místy až 
klišovitost). Navzdory tomuto faktu však 
dokáže mile překvapit. Zajímavou záplet-
kou. Odhaleným tajemstvím. Nezvyklou 
krvavostí. Nedosahuje (a snad ani ne-
chce) výše žánrových es, na druhou stra-
nu, v mých očích poráží mnohé známější 
a áčkověji se tvářící filmy (např. The Bone 
Collector (1999)).
A ještě než skončím, dvě věci. Zajímalo 

by mě, kdo ze štábu je posedlý modrou 
barvou, zda scenárista, kameraman nebo 
režisér. Modrá barva se vine celým fil-
mem, záběrů, v nichž se neobjeví je jako 
šafránu (a není šafrán náhodou modrý?). 
Věřím, že by to někoho mohlo otravovat 
(místy je to opravdu vlezlé a překračuje to 
meze záměrné stylizace), naštěstí přesně 
tento odstín modré mám hrozně rád (po 
růžové má nejoblíbenější barva), takže mi 
to vůbec nevadilo. A druhá věc: ten film 
má naprosto výborný hudební výběr, uva-
žuji o pořízení soundtracku.

Honza Vojtíšek
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Tomáš Marton

povídka

kuLt

1.

Nikdy jsem nebyl věřící a ani nepotřebo-
val cokoliv spirituálního, ale když jsem 
viděl, jak se ke mně blíží Drahošova par-
ta, v duchu jsem se modlil, aby mi nějaká, 
jakákoliv vyšší moc pomohla.
Z jejich pohledů a kroků bylo jasné, že 

míří za mnou. Původně jsem chtěl jít na 
hodinu fyziky, ale jakmile jsem je zahlédl, 
jak jdou z gymnázia přímo naproti mně, 
chtěl jsem vzít nohy na ramena a zdrh-
nout. Ale nějak mi ztěžkly nohy a já vě-
děl, že by si mě stejně další den našli.
„Kohopak tu máme? Není to snad pan 

Pešek?“ ptal se velkolepě Drahoš svých 
kamarádů, poté, co se ke mně přiblížil na 
pár metrů.
„Ale ano, je to pan Pešek a evidentně má 

peška, že mě potkal, protože já se na něj 
moc zlobím,“ pokračoval Drahoš a už byl 
téměř u mě. „Vlastně kecám, já jsem pří-
mo nasranej, protože si ze mě pan Pešek 
asi dělá prdel, ne?!“
Drahoš ke mně s koncem otázky došel 

a chytil mě na hrudníku za mikinu.

 „Co se stalo?“ zeptal jsem se, byť jsem 
tušil, že mnou vypracovaný úkol z mate-
matiky dopadl špatně. Já z něj také dostal 
pětku. Však každý se někdy splete přece.
„Co asi? Vojel sem ti mámu! Co to kurva 

mělo bejt? Dostal jsem pětku a do maturi-
ty moc nezbejvá. Takhle se k ní ani nedo-
stanu,“ křičel na mě a jeho tři kamarádi se 
na ušklíbali. Nakládačka se blížila. Kolem 
chodili další studenti, ale ti se o mě neza-
jímali. Koneckonců, já nikoho nezajímám 
a navíc, kdo by se chtěl pouštět do křížku 
s Drahošovou partou?
„Já se omlouvám. Spletl jsem se, taky jsem 

dostal pětku,“ dostal jsem ze sebe a cítil na 
sobě Drahošův dech. Ten kluk měl skoro 
dva metry, ramena jak skříň a drsňáckou 
tvář. Byl to sportovec, hrál hokej a ženský 
na něj letěly. Problémem pro něj však byla 
jeho prudká povaha a špatné učení. Proto 
si našel mě, školního lúzra a poseroutku, 
abych mu dělal úkoly. Až takový poserout-
ka jsem nebyl, jenže co sám zmůžu proti 
namakanýmu frajerovi, se kterým jako 
bonus chodí další tři namakaní rambové? 
Nikoho jsem neměl a nikdo by mi nepo-
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mohl. Byl jsem sám. A tak jsem mu pros-
tě dělal úkoly a za odměnu jsem nedostal 
přes držku. Výborný obchod.
„Si děláš prdel? Slyšeli jste ho chlapi?“ 

otočil se ke svým kámošům. „Máš milion 
jedniček, tebe pětka nezabije, ale mě jo. 
Mám podezření, žes to udělal schválně 
a tak dostaneš přes hubu, ty sračko.“
Nemůžu říct, že bych neměl nahnáno. 

Rozhodně jsem se necítil v pohodě. Nej-
radši bych mu držku rozbil já, ale jelikož 
jsem o hlavu menší, mám padesát kilo 
i s postelí a nejsem cvičený, tak by to byl 
zatraceně neúspěšný pokus. Zároveň jsem 
se ale nehodlal uchýlit k nějakému prosí-
kování o milost. Jsem nula, budižkniče-
mu, ale prosit nebudu. Lidi jako já musí 
být připravení na to, že prostě někdy přes 
držku dostanou.
„Posluž si,“ řekl jsem a docela tím pře-

kvapil sám sebe i čtveřici přede mnou.
Drahoš si mě přitáhl k sobě, jako by mi 

chtěl dát pusu a podrážděně řekl: 
„Na co si to hraješ? Tě rozmáčknu jak 

mandarinku!“
„Jen mu nandej. Jó, znič ho, sráče,“ ozýva-

lo se od jeho kamarádů a Drahoš napřáhl.
V duchu jsem se připravoval na pořádnou 

šlupku. A opět opakuji, že nejsem pobož-
ný, ale modlil jsem se, ať to přežijí mé zuby. 
Protože víc než Drahoše se bojím zubaře.
A pak se stal zázrak.
 „Okamžitě ho nechte bejt!“ křikl nový 

hlas, který jsem dosud neslyšel.
Já, Drahoš a samozřejmě i jeho kumpáni 

se podívali za hlasem. Všichni jsme byli 

překvapení. Hlas patřil dívce. Krásné, 
drobné dívce, která by mohla hrát v ně-
jaké pohádce princeznu. 
Pak jsem se podíval na Drahoše, pořád 

byl napřáhnutý, ale pohled na tu dívku 
ho zastavil. A nedíval se na ni, jako já. 
Jako na krásnou holku, ale jako kdyby se 
jí snad bál.
„To seš do prdele ty,“ vyhrkl ze sebe.
„Koukej ho pustit, Drahoši, a vypadni,“ 

řekla mu tvrdě a zcela nadřazeně.
Drahoš to opravdu učinil.
„Nevím, proč se zastáváš tohodle pytle 

hoven, ale já si ho můžu podat někdy jin-
dy.“
„Ne, ty si ho nepodáš nikdy a já tě varu-

ju. Jestli na něj ty nebo nějakej z tvých tu-
pomozkových kamarádíčků šáhne, tak… 
No ty víš, co by se mohlo stát,“ řekla dív-
ka a posledních pár slov spíše zašeptala.
Ale Drahoš slyšel a celý zbledl.
„Vyhrálas, gratuluji, princezničko.“
„Vypadni,“ vyprskla na něj a on opravdu 

odešel. 
Jeho kámoši to sice moc nechápali, ale 

následovali svého velitele.
Já jsem tam jen stál a zíral na ni. Byl 

jsem totálně ohromen. A pak se vydala 
směrem ke mně.

2.

Nevěděl jsem co čekat.
Měl jsem být zmlácen, ale byl jsem za-

chráněn. A to drobnou dívkou. Trochu 
jsem se za to styděl a i díky tomu, že byla 
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tak krásná. Drobná souměrná postava, 
dlouhé kaštanové vlasy, krásná jemná pleť 
a překrásné hnědé oči. Když se naše po-
hledy setkaly, uvnitř jsem planul a bál se, 
že snad bouchnu.
Došla až ke mně a pohladila mě po tváři. 

Bylo mi to příjemné. Sakra, bylo to přímo 
božské, ale lekl jsem se a ucukl. Pro člově-
ka, který je zvyklý, že se mu lidé spíš vyhý-
bají a rozhodně ho nechtějí hladit pěkné 
holky, to je pořádný šok.
„Nelekej se mě,“ řekla jemně a usmívala 

se, „jsem ráda, že ti nic neudělali. Tak hez-
ké tváře by byla škoda.“
Opět mě šokovala a cítil jsem, jak se mi 

podlamují kolena. Opravdu řekla hezká 
tvář?
„To myslíte vážně?“
„Co?“
„Tu hezkou tvář.“
„Jasně. Jsi hezký chlap.“
Úplně mě dostávala, připadal jsem si jako 

omámený.
„Kdo jste?“
„Já jsem Karolína a ty?“
„Já se jmenuju Radek.“
Hleděla na mě těma krásnýma očima 

a příjemně se usmívala. Měla na sobě čer-
né džíny, fialové tričko a lehkou černou 
bundu. Chtě nechtě můj pohled nalezl vý-
střih jejího trika. Nebyl velký, ale dokázal 
napovědět. Měla prsa tak akorát souměr-
ně k její postavě a já si uvědomil, že zírám 
už nějak dlouho. Zčervenal jsem, ale ještě 
než jsem zas zamířil pohled jinam, zaujal 
mě její přívěšek na krku, kterým byl pro-

vlečen kožený řetízek. Přívěšek byl velký 
asi pět centimetrů a měl tvar ženské po-
stavy. Ta žena cosi držela v rukách.
„Copak tě zaujalo?“ zeptala se a zamrka-

la na mně.
Červenější jsem už být nemohl.
„Zajímavý přívěšek.“
Vzala přívěšek do ruky a řekla:
„To je Sonaria. Když budeš chtít, tak ti 

o ní povím. Teda jestli mě někam pozveš.“
Byl jsem nervózní a zároveň nadšený. 

Pozval jsem ji na kafe a vyměnili jsme si 
telefonní čísla.
„Tak bezva, zítra ve tři v kavárně. Budu 

se těšit,“ rozloučila se a opět se tak nebes-
ky usmála, až mi zrudly snad i vlasy.

* * *
Večer jsem chtěl usnout, ale pořád jsem 
tomu nemohl věřit.
Celý život jsem nikoho nezajímal a na-

jednou mě zachrání krásná dívka jak 
z pohádky. Byl jsem okouzlený a v roz-
pacích. Vztah jsem dosud žádný neměl 
a ženy pro mě byly největší záhadou svě-
ta, ale jedno mi bylo jasné. Odpolední se-
tkání nebylo nic obvyklého.

3.

Další den pro mě znamenal zlom. Měl 
jsem rande! Něco, po čem jsem dlouho 
toužil a přitom se mi to zdálo nedosaži-
telné.
Ve škole byl i Drahoš, ale nevšímal si mě, 

nebo si mě spíš všímat nechtěl. Pomyslel 
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jsem si, že jeho náhlá změna chování ur-
čitě souvisí s včerejším incidentem, ale byl 
jsem rád, že mám od něj pokoj.
Ve tři hodiny jsem seděl v kavárně 

a Karolína rovněž přišla načas. Opět mě 
uchvacovala její krása, ale snažil jsem 
se být v pohodě. Po pár zdvořilostních 
větách, kdy jsem se ptal, jak se měla, jsem 
přešel k tomu hlavnímu.
„Chci ti moc poděkovat, jak ses mě zasta-

la. Tohle pro mě nikdo nikdy neudělal.“
„Rádo se stalo,“ usmála se.
„Proč jsi mi pomohla?“
„Viděla jsem, že jsi v nesnázích a je 

správné lidem pomáhat,“ řekla a dotkla se 
rukou svého přívěsku. Té ženské postavy, 
která mi přišla něčím zvláštní, ale nedo-
kázal jsem říct čím.
„No jo, ale byla jsi tak suverénní a sebe-

jistá. Navíc… ty Drahoše znáš?“
„Ano, znám, jeden čas to vypadalo, že bu-

deme přátelé, ale nezapadl.“
Nedokázal jsem si představit, že by se 

mohla přátelit s tím agresivním kreténem 
a i proto se vystupňovala moje zvědavost.
„Přátelé, s ním? A kam nezapadl?“
Karolína si opět hrála se svým přívěškem.
„Přivedla jsem ho ke svým přátelům 

a mezi ty nezapadl. Neboj, řeknu ti o nich, 
ale myslela, jsem, že se dnes budeme po-
znávat my dva.“
Ach, já hlupák. Málem jsem zkazil rande 

vyslýcháním a vlezlými dotazy ohledně 
Drahoše. Takhle by si mohla myslet, že se 
ho bojím, říkal jsem si a svedl konverzaci 
jiným směrem. Dozvěděl jsem se, že stej-

ně jako já ráda čte, nejraději sci-fi romány 
nebo horrory. Také miluje podobné filmy, 
ráda chodí do přírody, jezdí na kole a hraje 
na klavír či varhany. Výčet jejích koníčků 
nekončil, protože prý ráda navštěvuje di-
vadlo a sama ho ráda hraje. Prostě krásná 
dívka s uměleckým zaměřením. Byl jsem 
z ní nadšen.
A pak ještě dodala pro ni velmi zásadní 

věc: „Tohle se ti možná nebude líbit, ale 
pro mě je to velmi důležité. Navštěvuji 
kostel a jsem věřící.
 „Ne, to mi nevadí, to je v pořádku. Re-

spektuji víru,“ řekl jsem po pravdě a vší-
mal si, že přívěšek už nejen drží, ale hladí 
a převaluje v ruce.
„To jsem ráda, jen chci, abys věděl, že se 

nejedná o křesťanství. Nevěřím v Ježíše 
Krista.“
„A v co věříš?“ zeptal jsem se plný zájmu.
„V Sonarii.“
„Aha, tu máš na svém přívěšku.“
„Ano, to je ona. Bohyně mého života. 

Nejsme církev, spíš jen spolek lidí, co So-
narii uctívá. Jsou to všechno skvělí lidé, 
a když budeš chtít, představím ti je,“ po-
vídala nadšeně.
„Jo, určitě. A kdo je Sonaria?“ zeptal jsem 

se.
Jak jsem již říkal, víru jsem vždy respek-

toval, jen mě překvapovalo, že ji někdo to-
lik potřebuje. Také věřím. V něco víc, jen 
to nemá žádné konkrétní tvary a jména. 
Věřím v lidi a v přírodu. Možná strohý 
názor, ale prostě jsem nechtěl sedět někde 
u oltáře a klanět se nějakému bohu.
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„Slyším v tvém hlase podivení. Asi se di-
víš, proč potřebuji nějakou bohyni. Hod-
ně lidí se diví.“
„Promiň, nechtěl jsem se tě dotknout. 

Jen mi přijdeš taková soběstačná, suve-
rénní a chytrá.“
To ji rozesmálo.
„No to jsem, ale to přeci neznamená, že 

chytří lidé nemohou věřit v boha. Ale je 
pravda, že Sonaria je trochu něco jiného 
než křesťanský bůh. Teď tomu nebudeš 
věřit, ale vnímání nás, co věří v Sonarii, je 
někde trochu jinde než u klasických vě-
řících. Ale ničeho se neboj, nejsme žádní 
fanatici. Věřím, že se ti Sonaria bude líbit. 
A když ne… tak to bude sice škoda,“ řek-
la trochu smutně, „ale svět se nezboří.“

* * *
Pokud je rande úspěšné, mělo by ve vás 
vyvolat pocity. A ve mně vyvolávala Karo-
lína ty nejpříjemnější pocity. Snažil jsem 
se tomu trochu bránit, protože jsem nebyl 
zvyklý něco takového cítit a říkal jsem si, 
zda za to nemůže jen její krása, ale záro-
veň jsem měl z toho všeho velkou radost. 
Když jsme se loučili, políbili jsme se. Při-
padal jsem si jak v nebi. Polibek vyplynul 
zcela přirozeně a její rty se pro mě staly 
synonymem takřka nadpřirozené doko-
nalosti. Líbal bych je neustále.
Scházeli jsme se i následující dny. Byli 

jsme v kině, šla se mnou do divadla a já 
s ní do parku. Debatovali jsme o knihách, 
hudbě, ale také o životě. Nikdy nezapo-
mněla zmínit, jak moc ji Sonaria pomáhá 

a pohyb rukou, když pohladila svůj přívě-
šek, vypadal něžně. Karolína se mi zdála 
skvělá a já se zamiloval. Vypadalo to, že 
mám svou první holku. Přiznávám, že řeči 
o Sonarii a zmínky o ní takřka v každém 
rozhovoru, jako by za vše dobré v jejím 
životě mohla právě bohyně, mě už tro-
chu otravovaly, ale bral jsem to jako věc, 
která patří k mé dívce a respektoval jsem 
to. Jednoho dne jsem se rozhodl navštívit 
lidi, o kterých tak hezky mluví.

4.

Jednou, když jsme šli s Karolínou ze ško-
ly, zahlédli jsme Drahoše. Z jeho pohledu 
bylo patrné, že nás spolu nerad vidí. Nej-
spíš ho štvalo, že tak krásná holka je se 
mnou – s totálním lúzrem. Karolína mě 
vzala za ruku a já se usmíval jako sluníč-
ko.
Ze školy jsme šli skrz městský park a ješ-

tě dál.
„Docela dálka, to ti řeknu.“
„Neboj, už tam budeme.“
Za parkem se cesta rozvětvovala. Vedla 

tam silnice k dolům, která sloužila jako 
zásobovací trasa velkých náklaďáků. Na 
druhou stranu cesta vedla zpět do města, 
ale do jiné čtvrti. Začínal jsem tušit, kam 
že to jdeme. Na předměstí totiž stál velký 
kostel, který kdysi patřil evangelíkům, ale 
co vím, tak posledních deset let chátral.
Když jsme se ke kostelu přiblížili, spat-

řil jsem, že nechátrá, naopak vypadal jako 
právě postavený.
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„Nikdy jsem neměla ráda církve, ale koste-
ly stavěly nádherné.“
„To naprosto souhlasím. No a vidíš to, na-

konec v jedné jsi.“
„My nejsme církev!“ téměř vykřikla.
„Promiň.“
„Jo, v pořádku, jen si to pamatuj. Nejsme 

církev,“ řekla už klidněji. „Až to uvidíš 
uvnitř, tak teprve budeš okouzlen.“
A měla pravdu. Jako vždy, když jsem 

vstoupil do nějakého kostela, připadal mi 
jeho interiér větší, než se zdálo při pohle-
du zvenčí. Klenba stropu zdobená freskami 
znázorňujícími nanebevzetí mi připadala 
vysoká skoro deset metrů a délku kostela 
jsem odhadoval na třicet metrů. Šířka byla 
poloviční. Byl jsem ohromen tím obrov-
ským prostorem. Akustika stavby byla ne-
uvěřitelná. Slyšel jsem hlasy lidí, co stáli na 
druhé straně.
Byl to obyčejný kostel, ale zde se pracova-

lo. Na protější straně stálo lešení a několik 
mužů nahazovalo novou omítku. Nalevo 
ode mě zas tři malíři vytvářeli nové malby 
na již opravené stěně. Za lavicemi pracovali 
dva řemeslníci na oknech, kterým vyměňo-
vali sklo. 
Nejzajímavější byl prostor, kde měl stát 

oltář. Místo něj tam postavili sochu. Byla 
ohromná, vysoká snad čtyři metry a zná-
zorňovala zcela nepochybně Sonarii.
„Pojď, musím tě představit nejvyššímu 

knězi. A pozor, je to můj otec,“ řekla Karo-
lína a usmála se.
Doposud mi o rodině moc nevyprávěla, 

jen to, že matku nikdy nepoznala, a tak žije 

pouze s otcem. Co dělá, na to jsem se zatím 
neptal, chtěl jsem poznat hlavně ji. Teď už 
to tedy vím, její otec je kněz.
„Ahoj, tati,“ pozdravila Karolína a muž, 

klečící u sochy Sonarie, se pomalu zvedl.
Měl na sobě krásný kožený kabát. Oka-

mžitě mě napadlo, že musel být příšerně 
drahý. Skoro jsem se ho chtěl dotknout. 
Zdálo se mi, že musí být neuvěřitelně heb-
ký.
„To je Radek, můj nový přítel.“
„Rád vás poznávám, Radku, Karolínka mi 

o vás vyprávěla. Vítejte mezi námi a dou-
fám, že se vám tu bude líbit,“ řekl vřele 
kněz a podával mi ruku. 
Pořád jsem se díval na ten jeho kabát, kte-

rý pravděpodobně sloužil pro náboženské 
obřady, protože na něm bylo vyšito několik 
zobrazení Sonarie a byl posetý drahými ka-
meny různých barev. Skutečné nebo napo-
dobeniny? To jsem nedokázal rozpoznat.
„Já vás také, pane...“
„Karle, prosím, říkejte mi Karel. Může-

me si klidně tykat, protože my jsme tady 
všichni přátelé. Sonaria si přeje, abychom se 
k sobě chovali přívětivě.“
Karel byl o hlavu vyšší než já a jeho rame-

na byla rameny sebevědomého muže. Měl 
lehce prošedivělé vlasy a hádal bych, že je 
spíš podnikatelem než knězem. Ale Sona-
ria asi opravdu nebyla klasická církev. Pod 
rozepnutým kabátem jsem viděl normální 
civilní oblečení. Černý oblek. Možná se 
přeci jen živil podnikáním.
Karolína se šla poklonit soše její bohyně 

a já si Sonarii pořádně prohlédl.
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Připomínala mi sochy antických bohyň, 
ale zaujaly mě symboly, které měla v ru-
kách. V levé ruce držela srdce a v pravé 
lidskou lebku. Připadalo mi to trochu po-
divné, ale nechtěl jsem se hned vyptávat.

* * *
Karolína a její otec mě provedli kostelem. 
Karel vykládal, jak ho postupně přestavují, 
aby odpovídal jejich představám a přede-
vším představám samotné Sonarie.
„Je to paradox. Sonariin první svatostá-

nek je v křesťanském kostele,“ usmíval se 
Karel.
„Jak se vám podařilo kostel získat?“
„Koupil jsem ho.“
„On se dá koupit kostel?“
„Všechno se dá koupit. Hřích dnešní 

doby. O kostel se deset let nikdo nesta-
ral a církev na něj jaksi pozapomněla, tak 
jsem ho koupil.“
„Nic mi do toho není, ale levné to asi ne-

bylo.“
„To nebylo, ale mně na penězích nezáleží. 

Podnikáním jsem vydělal víc, než utratím 
za celý život, a tak chci investovat do du-
chovních věcí. Víš, Radku, to je to, oč So-
narii jde. Vidí, jak je lidstvo zkažené tou-
hou po majetku a penězi. Chce, abychom 
se k sobě chovali víc jako lidé. Abychom 
nastolili nový řád věcí, kdy tím hlavním 
bude to, co máš tady,“ řekl kněz a ukázal 
na místo, kde mu pod žebry tluče srdce.
Napadlo mě se zeptat na lebku, co Sona-

ria drží, ale otázku jsem zatím nepoložil, 
protože mi to přišlo nezdvořilé.

Byl to pro mě zvláštní pocit, když se na-
jednou ode mne Karolína odtrhla a při-
spěchala k soše své bohyně a poklekla 
před ní. Spolu s ní tak učinili i ostatní 
věřící v kostele.
„Jsou čtyři hodiny a je čas na krátkou 

modlitbu. Nic velkého. Jde jen o to říct 
Sonarii pár slov. Nikdo nepožene nikoho 
před nebeský soud, pokud tak neučiní. 
Vše je zcela volné a svobodné,“ pochva-
loval si Karel.
Všichni ti věřící se tam klaněli bohyni 

a potichu říkali svá slůvka a já si připadal 
jako kůl v plotě.
„Karolína je hodná holka. Dělá všechno 

pro slávu Sonarie. Máš velké štěstí, že si 
vybrala zrovna tebe,“ pokračoval Karel 
a já mu musel dát za pravdu. Byl jsem 
šťastný, že jsem ji poznal. A bylo mi mezi 
těmi lidmi fajn. Usmívali se na mě, chtěli 
si povídat a byli velmi milí. Vždycky jsem 
si připadal jak osina v zadku. V zadku 
všech. A teď najednou si mě tihle lidé vá-
žili. Cítil jsem se vážně skvěle.

5.

Tři dny na to jsem opět potkal Drahoše. 
Šel jsem z hodiny češtiny a on na mě če-
kal před třídou.
„Chtěl bych s tebou mluvit… mezi čtyř-

ma očima,“ řekl a vypadal velmi vážně. 
V tu chvíli šla kolem Karolína.
„Okamžitě zmiz! Tobě nestačilo varová-

ní? Přestaň otravovat mého kluka!“ kři-
čela na něj a on začal ustupovat.
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„Tak tvůj kluk?“ zeptal se nevěřícně 
a trochu pohrdavě.
„Tohle bylo naposledy, Drahoši!“
Drahoš spěšně odešel a mě překvapil 

ten zlý výraz ve tváři mé dívky. Ještě 
když se na mě dívala, měla v očích cosi, 
co jsem tam nikdy neviděl a chvíli jsem 
ji vůbec nepoznával.
„Tak a už je zase pryč,“ řekla po chvilce 

s úsměvem a už to zas byla ta pohádko-
vá Karolína.
Posledních několik dní pro mě zna-

menaly splnění snu. Smál jsem se jako 
nikdy předtím a začal si život skutečně 
užívat. Karolína byla skvělá partnerka. 
Ve škole se to postupně všichni dozví-
dali, někteří kluci mě poplácávali po 
ramenou, jakou že jsem to sbalil kočku 
a poprvé v životě jsem nebyl za outside-
ra. Najednou mě začali vnímat. Matu-
rita se blížila a já si pořád říkal, že ne-
smím být moc v oblacích a taky si najít 
čas na učení. Známky se mi začaly totiž 
zhoršovat.

* * *
„Tvůj otec koupil kostel, je tedy bohatý. 
Říkal, že podniká. Ale v čem je tolik pe-
něz, aby sis mohl dovolit kostel?“ zeptal 
jsem se, když jsme šli na mši.
„Táta má firmu na výrobu kožených vý-

robků, například kabátů.“
Trochu jsem se divil, že v tom oboru 

jsou miliony, ale ten jeho kabát vypadal 
vskutku jinak než všechny ostatní a jeho 
majitel si musel připadat výjimečně.

V kostele jsem byl vřele přivítán, pama-
tovali si mě jménem a hned jsem dostal 
čaj a pečivo. Uvnitř se dělo to, co vždy. 
Pokračovaly práce na opravách a přestav-
bě budovy. Zahlédl jsem několik nových 
tváří. Šlo o mladé lidi a já si uvědomil, že 
je vídám každý den v gymnáziu. Byli to 
studenti. Někteří mě také poznali a po-
zdravili.
„Sonaria začíná lákat stále víc lidí,“ řek-

la Karolína, když viděla, jak si prohlížím 
nové tváře v kostele.
„Ano, a samé studenty.“
„Teprve začínáme, takže se obracíme na 

lidi, kteří jsou kolem nás nejblíže. Tudíž 
i na ty, co chodí na gymnázium.“
„Navíc mladí lidé mají otevřenou mysl 

a dokáží lépe pochopit, co Sonaria před-
stavuje,“ vmísil se do rozhovoru Karolínin 
otec. „Mladí lidé jsou budoucnost a tak 
investujeme energii především do nich.“
„Jenže co tedy Sonaria představuje?“
Karel se zasmál, jako by taková věc byla 

zcela jasná a já byl hloupý.
„Sonaria představuje matku všeho dobra 

na Zemi. Přináší útěchu od zlého světa 
tam venku a snaží se lidi přivést na správ-
nou cestu. Konej dobro, uctívej Sonarii 
a budeš v bezpečí.“
„Většina z těch mladých lidí už přijala 

víru,“ řekla Karolína a trochu vyčítavě se 
na mě podívala.
Jen jsem pokrčil rameny. Na jednu stra-

nu jsem kvůli tomu měl trochu výčitky, na 
stranu druhou mě do toho nemohl nikdo 
nutit. Zatím jsem o Sonarii nevěděl nic, 
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co by mě přilákalo stát se věřícím. Já pro-
stě nejsem člověk, který by hledal útěchu 
v čemkoli spirituálním. Ale bál jsem se, že 
bych tím mohl Karolínu natolik zklamat, 
že by náš vztah skončil.
O chvilku později měl mít Karel proslov. 

Věřící už obléhali sochu Sonarie a já je 
slyšel šeptat její jméno.
Kostel mi přišel tmavší než předchozí 

dny. Pomalu mizely skleněné fresky ze 
stěn kostela a otvory po nich byly zazdí-
vány. V celém objektu už snad nebyl jedi-
ný kříž či vyobrazení Ježíše Krista. Místo 
patřilo Sonarii.
Před sochou bohyně stál Karolínin 

otec ve svém parádním dlouhém kabátě 
a chystal se promluvit k věřícím. Karolí-
na se klaněla spolu s ostatními a tak jsem 
zůstal sám stranou. Byl to zvláštní pocit 
a poprvé, co jsem navštěvoval tento kos-
tel, tak i nepříjemný. Zas jsem si připadal 
sám.
„Jménem Sonarie vás zdravím, mí nej-

milejší,“ začal Karel. „Dělá mi velkou 
radost, kolik nás oproti minulé mši při-
bylo. Možná Země ještě není tak ztra-
cená. Možná máme ještě naději. Svět je 
v úpadku a žádná církev ho nezachrání. 
Jenže my nejsme církev!“
„My nejsme církev,“ zopakovali věřící.
„My pouze uctíváme Sonarii, bohyni, 

která je skutečná a nelže. Tam venku je 
zlo. Ne, však nadpřirozené. Žádné peklo 
a čerti v něm, ne, je tam něco mnohem 
horšího. Jsou tam lidé a ti umí být velmi 
zlí.“

„Lidé jsou zlo,“ řekl čtyřicetičlenný kle-
čící sbor.
„Jste mladí a ve vás je ještě dobro. Máte 

šanci to změnit. Máte možnost ukázat 
Sonarii, že my jako lidé máme svou cenu. 
Proto vás prosím, šiřte slávu Sonarie dál. 
Hledejte dobré lidi a přiveďte je sem! 
A ty zlé, ty zlé nenechte konat zlo. Dívej-
te se kolem sebe a zkuste i jim pomoct. 
Sonaria vás ochrání. Zničme zlo a uvě-
domme si, že jediná šance, jak se zbavit 
zla v nás, je očistit se od něj! A to v náru-
čí naší milované Sonarie!“ křičel už v zá-
věru řeči Karel a připadal mi jako někdo 
úplně jiný. Tuto jeho stránku jsem dosud 
neznal.
Byl takřka fanatický, skoro jako by ně-

kdo mluvil za něj. Stál tam jako kazatel, 
jako vůdce, jako diktátor. A oni ho nad-
šeně poslouchali.
„Věřím v Sonarii!“ vykřikl na závěr.
„Věřím v Sonarii!“ zopakovali věřící 

a mše byla u konce.

6.

Je možné, aby byl člověk zároveň šťastný 
a přitom podezřívavý? Pořád jsem musel 
myslet na kostel, Karolínina otce a na jeho 
kázání. Proč drží Sonaria v jedné ruce srd-
ce a v druhé lebku?
Myšlenky vířily a najednou stál přede 

mnou Drahoš. Málem jsem do něj nara-
zil, docela jsem se lekl. Zdálo se, že mé 
pocity vůbec nevzal na vědomí. Vypadal 
nervózně a pod levým okem měl velkou 
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modřinu. Byl jsem na půli cesty do školy, 
evidentně si tu v malé boční uličce počkal, 
aby si se mnou srovnal účty. Možná mi na 
tváři přibude nějaká ta modřina. Ale ne-
vypadal naštvaný, spíš zoufalý.
„Ahoj,“ řekl skoro nesměle a rozhlížel se 

kolem sebe, jako by někoho očekával.
„Ahoj. Jsme tu sami v malé uličce. Můžeš 

mi to nandat.“
Podíval se na mě jako na blázna.
„Já ti nechci nic udělat.“
„Tak co chceš?“
„Varovat tě, otevřít ti oči… prostě ti po-

moct.“
Málem jsem se rozesmál. Ale tenhle Dra-

hoš byl jiný než ten, kterého jsem znával. 
Tenhle nebyl ranař. Tenhle rány přijímal 
a vypadal slabě, zlomeně, jako by toho vše-
ho měl plné zuby. Bylo vidět, že to, co mi 
říká, myslí vážně. Ale mě to nezajímalo.
„Před čím proboha?“
„Před tím na hlavu padlým kultem. Před 

Karolínou.“
„Cože?!“ téměř jsem zařval.
„Není taková, jaká se ti ukazuje. Stejně 

jako ten kult, jako její otec.“
„Co se mi to snažíš nakecat? Jen uboze 

žárlíš…“
„Mluvím pravdu, nežárlím…“
„…protože někdo jako já, taková nula, má 

tak krásnou holku…“
„Zatraceně, už tě dostala. Chápej, ona 

i ten kult jsou zlo. Mě se taky snažili do-
stat. Taky na mě nasadili Karolínu…“
„Hovno! Hovno, hovno. Ty chápej! Mě 

to nezajímá. Jsi zasranej lhář a frajírek. Co 

si sakra myslíš? Že budu věřit klukovi, co 
mě měsíce šikanoval? Karolína se ke mně 
chová jako nikdo na světě a lidi v kostele? 
Ti mě berou takovýho, jakej jsem, mají mě 
rádi.“
V Drahošových očích se zračilo poznání, 

že mě nepřesvědčí.
„Vidíš to, co chceš vidět. To, co si přeješ. 

Alespoň jsem to zkusil.“
Pak se mi vyhnul a šel pryč.
Ještě jsem ho slyšel, jak říká: 
„Omlouvám se, že jsem byl na tebe tako-

vý. Lituju toho.“

* * *
Večer mě pozvala Karolína k sobě domů. 
Bydlela v domě se svým otcem, ten však 
trávil většinu času v kostele. O mámě se 
Karolína bavit nechtěla a já uznal za vhod-
né se na to zatím více neptat. Je smutné, že 
ji nikdy nepoznala.
Pokoj měla vyzdobený obyčejně. Pracov-

ní stůl, počítač, tiskárna, postel, velká skříň 
na oblečení, police s knihami a na zdech 
plakáty. Některé z různých filmů, jiné 
patřily kapelám, jako Coldplay nebo Ra-
diohead. Odlišnost tu ale byla. Málokterá 
holka by měla v pokoji hned pět malých 
sošek Sonarie. Rovněž jsem si všiml knihy 
položené na stole. Stálo na ní „Sonaria – 
matka obrozených, kat zkažených“. Když 
jsem si knihu vzal do ruky, požádala mě, 
abych ji zas rychle položil.
„To je na tebe ještě příliš brzo,“ řekla, 

a pak změnila výraz i tón. „Je čas, aby-
chom spolu dobyli nová území.“
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Pak si sundala blůzku a kalhoty. Posadila 
si mě na postel a začala mě vášnivě líbat. 
Všechny předešlé starosti byly rázem pryč 
a já měl Karolíny plnou hlavu. Zápasi-
li jsme jazyky a prohledávali se rukama 
nejpečlivěji, jak jsme dokázali. K podrob-
nějšímu průzkumu jsme se vysvlékli a při-
tiskli se k sobě, jako bychom v tělech měli 
ten nejsilnější magnet. Pak jsem se stal její 
součástí a ona mou. Byly to nejkrásnější 
chvíle mého života a já si přál, aby trvaly 
věčně. Jenže má výdrž byla úměrná zku-
šenostem a další průzkum byl odložen na 
později. 
Dlouho mě líbala i po milování a já se 

musel tomu bláznivému Drahošovi smát. 
Tahle holka mě miluje, tím jsem si byl jis-
tý. Šeptali jsme si krásná slůvka a já jí slí-
bil, že se brzy přidám oficiálně k věřícím.

7.

Jsou různá probuzení. Obyčejná, ale i ta-
ková, díky nimž vám dojdou některé věci. 
Já se probudil a došlo mi, co jsem Karolíně 
slíbil. Přidám se k věřícím. Budu součástí 
Sonarie. Říkal jsem si, že do toho půjdu, 
jenže mé srdce nepatřilo žádné bohyni, ale 
Karolíně. Ona je taková má bohyně. My-
slel jsem na včerejší noc, na nejkrásnější 
zážitek v mém dosud prázdném životě. 
Vzpomněl jsem si však také na Drahoše 
a jeho naléhavý tón. A měl jsem na paměti 
i své vlastní pochybnosti.
Proč má Sonaria v jedné ruce srdce 

a v druhé lebku?

Když jsme šli odpoledne s Karolínou do 
kostela, zeptal jsem se na to. Věnovala mi 
takový divný pohled. Jako by to chvilku 
ani nebyla ona.
„Proč se ptáš takhle?“
„Jak to myslíš?“
„Proč se ptáš takhle podezřívavě?“
Můj tón mi nepřipadal nějak zvláštní, ale 

možná to ze mě vycítila. Dívala se na mě 
jak na cizince. Jako by ten její láskyplný 
výraz odplul někam daleko.
„Nepodezírám, jen jsem zvědavý,“ pokrčil 

jsem rameny.
„Říkal jsi, že se chceš dnes k nám přidat,“ 

mračila se dál.
Přidat k nim. Znělo mi to zvláštně, tak 

cize. Včera jsem byl součástí jí a dnes se 
mám přidat k nim. Kdo jsou oni?
„Ano, to jsem slíbil.“
„Jenom aby sis mě udržel. Ve skutečnosti 

to necítíš, viď? Sonaria tě nezajímá,“ říkala 
dotčeně a v slzách.
„Tak to není. Chci s tebou sdílet vše… 

i tvou víru.“
„Jenže abys byl součástí Sonarie, musíš tu 

víru cítit sám. Ona totiž pozná, když s ní 
někdo vyjebává,“ řekla hnusně a s pra-
zvláštní hloubkou v hlase.
„No tak, Karolíno. Tohle neříkej. Miluju 

tě a...“
„Abys měl mě, musíš milovat i Sonarii,“ 

řekla a protože jsme už byli před koste-
lem, uraženě přidala do kroku a zamířila 
k masivním dveřím. Pak se otočila a řekla:
„Dneska nejsi vítán. Běž domů a rozmysli 

si, co vlastně chceš.“
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Pak se naplno rozbrečela a zmizela 
v kostele. Já jsem se sotva pohnul. To-
hle jsem nečekal. Cítil jsem tíhu na srdci 
a připadal jsem si hrozně. Tak vypadala 
naše první hádka.
Zpoza dveří vykoukl jeden z věřících, 

chlapík co se na mě vždy usmíval. Ostat-
ně jako všichni zevnitř. Teď se ale mračil.
„Ublížil jsi naší Karolíně. Běž domů 

a zpytuj svědomí.“
Přišlo mi to skoro jako špatný vtip. Ale co 

mi zbývalo, prostě jsem odcházel domů. 
Po chvilce jsem se otočil směrem ke kos-
telu a zahlédl čtyři postavy, které vyklouz-
ly z jeho stínu. Šel jsem dál, až domů jsem 
však měl pocit, že mě někdo sleduje. Ne-
vím proč, ale pořád jsem se ohlížel a díval 
se kolem sebe. Párkrát jsem si myslel, že 
vidím pronásledovatele a byl bych přísa-
hal, že to byl někdo z kostela, ale nakonec 
jsem si doma řekl, že mě jen šálí smysly 
a dolehl na mě nepovedený den.
Tak, jak byl předchozí den krásný, tenhle 

se zbarvil do černé. Bylo mi zle.
Večer mi zavolala Karolína.
„Omlouvám se, Radku. Přehnala jsem to. 

Nechala jsem se unést.“
„Dobře, taky se omlouvám,“ odpově-

děl jsem, aniž bych vlastně věděl, proč se 
omlouvám. Ale chtěl jsem to s Karolínou 
urovnat.
„Jen mi hodně záleží na tom, abys po-

chopil, jak je můj život provázaný se So-
narií.“
Už mi to jméno bylo protivné. Furt jen 

Sonaria.

„Já to přeci vím.“
„Tak jo. Přijď zítra do kostela.“
„Dobře. Těším se na tebe.“
„Já na tebe taky.“
„Zatím ahoj, miluju tě.“
„Já tebe taky. A Radku?“
„Copak?“
„Zítra se dozvíš odpověď na tu otázku, 

která tě tolik zajímala.“
Nevěděl jsem, zda se těšit, ale chtěl jsem 

vidět Karolínu. Avšak i když mi volala 
a omluvila se, měl jsem pocit, že se všech-
no změnilo. Z jejího hlasu jsem vyčetl, že je 
zklamaná. Zklamaná ze mě a to mě uvrhlo 
na zbytek dne do chmurné nálady. Další 
den se snad vše urovná a já ji budu mít zpět.

8.

Ve škole to bylo divné. Hodně lidí se po 
mně dívalo. Všechny ty tváře jsem už viděl 
v kostele a někteří z nich už nosili přívěš-
ky s postavou Sonarie. Karolína však nikde 
nebyla. Stejně tak po Drahošovi ani vidu 
ani slechu.
Po škole jsem si odnesl batoh domů a vy-

dal se do kostela. Úpravy pokračovaly už 
i na venkovních zdech. Budova byla obe-
stavěna lešením a část omítky už byla na-
třena načerno. Lešení však bylo opuštěné, 
a když jsem vstoupil do kostela, byl jsem 
v něm sám. To bylo poprvé, kdy tu nikdo 
nebyl a to samo o sobě působilo přinej-
menším divně.
Zavolal jsem do prostoru pozdrav a volal 

Karolínu a Karla. Můj hlas v kostele re-
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zonoval, avšak odpovědi se mi nedostalo. 
Kostel vypadal velice tmavý. Všechna okna 
byla už zazděna nebo překryta černými 
skly. Veliký prostor osvětlovalo jen něko-
lik svícnů, různě rozestavěných po obvodu 
stěn. Osvětlena byla i socha Sonarie. Vy-
padala jako skutečná, až jsem se jí trochu 
bál. Přistoupil jsem k soše a prohlížel si ji. 
Musel jsem se pousmát.
„Jak je možné, že v tebe všichni tak hrozně 

moc věří?“
Byl jsem trochu smutný, protože mě na-

padlo, že mě Karolína asi nikdy nebude mi-
lovat jako Sonarii. Chodit s Karolínou zna-
menalo chodit i se Sonarií. Bylo to bizarní.
Ještě jeden prostor byl osvětlen více než 

okolí. Část podlahy za sochou. Dřív jsem 
si toho nevšiml, protože tu stál pozůstatek 
oltáře a vím, že Karel sem dal koberec, na 
kterém občas seděl a meditoval. V podlaze 
byl poklop, který ukrýval nějaké podzemní 
prostory. Uprostřed byla dvě madla, každé 
pro jedno křídlo dvířek. Otevřel jsem jed-
nu a pak druhu stranu. Díval jsem se na 
schody, které vedly kamsi dolů. A pak se za 
mnou ozval hlas.
„Vítej, Radku. Dnes je tvůj velký den,“ řekl 

Karel a já se k němu otočil. To, co říkal, 
znělo jako výhrůžka, knězův hlas mi přišel 
nebezpečný.
Nebyl sám. Stál asi dva metry ode mě a za 

ním dalších šest kněží. Všichni na sobě 
měli ty parádní kožené kabáty a někteří 
z nich drželi svícny. V jejich obličejích jsem 
neviděl ani náznak přátelství a já věděl, že 
se něco děje.

„Ahoj, Karle.“
„Dnes mi tak neříkej. Jsem tvůj kněz, tvůj 

průvodce po cestě k Sonarii,“ pronesl ta-
jemně a já cítil, že chci pryč.
„Kde je Karolína?“ zeptal jsem se a v ten 

okamžik zpoza šesti kněží, vyšla má dívka. 
Vypadala smutně.
„Tady ji máš. Řekla mi o tvých pochy-

bách. Dnes pochyby skončí.“
„Já bych asi šel dnes domů,“ vypadlo ze 

mě. Cítil jsem silné nutkání odejít. Ba, co 
odejít, přímo bych utíkal. Nevědomky jsem 
se posunul doleva, ale všiml jsem si, jak se 
mi dva kněží postavili do cesty.
„Co to má znamenat? Chtěl bych odejít.“
„Co by to znamenalo, nic se neděje. Proč 

bys odcházel? Dnes máš přijmout Sonarii.“
„Karolíno, omlouvám se, ale dneska chci 

jít domů.“
Karolína nereagovala, jen se dál smutně 

koukala.
„Má dcera splnila to, co měla. Přivedla tě 

sem. Teď už zbývá jen přijmout víru.“
Dělo se tady něco moc špatného. Špatné-

ho pro mě a já to celou dobu měl před oči-
ma. Ale nevěřil jsem tomu. Nechtěl jsem. 
Do Karolíny jsem byl blázen a ona tam 
jen stála, kousek od svého otce, a dívala se 
smutně do země.
„A co když nepřijmu? Zbijete mě jako 

Drahoše? Nebo mě teď shodíte dolů pod 
ty schody za mnou a pak zabijete?“
Karel se rozesmál.
„Ale no tak. To by bylo jak z nějakého 

béčkového horroru, nemyslíš? Hrozný kli-
šé.“
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Kněz se pořád usmíval, ale mně do smí-
chu nebylo.
„Tak co uděláte? Protože já nepřijímám. 

Chci odejít.“
„Nepřijímáš?“
„Ne.“
„V tom případě ti musím říct, že jestli si 

myslíš, že tě shodím ze schodů, a pak tě 
zabijeme… tak máš naprostou pravdu,“ 
řekl Karel a než jsem stačil cokoliv udě-
lat, kopl mě do břicha a já cítil, jak mě 
úder odhazuje směrem dozadu.
Pak se svět zatočil, protože jsem padal 

ze schodů.

9.

Padal jsem nekontrolovatelným pádem 
a cítil údery do stehna, boku a rame-
ne. Dopadl jsem na betonovou podlahu 
a v první chvíli si myslel, že mi nezůstala 
jediná kost v těle pohromadě. Ostrá bo-
lest v boku a rameni mě na chvilinku od-
poutala od toho, co se stalo. Jak hloupě 
jsem se nechal nalákat do pasti. Posadil 
jsem se a sahal si na bolavá místa, jako 
bych chtěl vyzkoušet, zda je rameno na 
svém místě. Nad schody pořád stál zá-
stup kněží a Karolína. Ozval se Karlův 
hlas.
„Sám sis otevřel dveře do podsvětí a sám 

budeš mít možnost se z něj dostat. Uká-
že se, zda jsi hoden Sonarie nebo zda jsi 
jen jeden z mnoha lidských červů, co na 
Zemi nemají co pohledávat. Má dcera tě 
sem dovedla stejně jako mnoho dalších 

a mé hledání služebníků pro naši věc stá-
le pokračuje.“
Karlova slova mě štvala. Takže Karo-

lína mě nikdy nemilovala. Jen mě zne-
užila. Bylo nás víc? O kolik víc? Tahala 
se i s Drahošem. Byla to bizarní žárlivá 
myšlenka v téhle situaci.
Karlův hlas se ozýval dál:
„Sonaria je budoucnost, Sonaria je život 

a my to musíme ukázat celému světu. 
Tohle je teprve začátek, tohle město. Ale 
brzy bude znít jméno naší bohyně všude. 
Chtěl jsi znát odpověď na otázku, proč 
má Sonaria v jedné ruce srdce a v druhé 
lebku? Srdce je život a láska. Lebka je 
smrt a nenávist. Jak prosté a jednoduché, 
že ano?“
Samozřejmě, pomyslel jsem si.
„Lásku a život zasluhují všichni dobří 

lidé a služebníci naší bohyně Sonarie. 
Všem ostatním náleží nenávist a smrt! 
Ukaž, zda jsi dobrý nebo ne. Žij anebo 
zemři,“ řekl Karel a zavřel nade mnou 
dveře.
Chvilku trvalo, než si oči navykly na 

temný prostor, i když úplná tma nebyla. 
Napravo ode mě stál pracovní stůl po-
krytý několika šanony plnými papírů, 
psacími pomůckami a nějakými plánky. 
Stále jsem ještě seděl a snažil se překonat 
bolest. Cítil jsem hroznou zlost na sebe, 
na Karolínu a na celý tenhle podělaný 
kult. Ano, kult. Ne církev, ale kult to je. 
Zdánlivě dobrý a uvnitř zkažený. V míst-
nosti toho dál k vidění moc nebylo, však 
malá lampička na pracovním stole zvlád-
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la osvětlit sotva třetinu prostoru. Karel ří-
kal, ať žiju nebo zemřu a já chtěl rozhod-
ně žít. I s vědomím, že moje jediná holka 
byla vlastně jen nástrojem k tomu, aby mě 
dostala sem. Kolik chlapů už asi takhle 
svedla? Zbytečné přemýšlení jsem utnul 
a zkusil se postavit na nohy. Šlo to ztěžka 
a pomalu, ale dokázal jsem to. Vystoupal 
jsem do schodů a začal bušit do poklopu.
Shora se ozýval jen smích a varování:
„Nahoře by tě čekala smrt, dole taky… 

ale třeba si tě Sonaria oblíbí.“
Vztekle jsem ještě párkrát zabouchal na 

poklop, a pak to vzdal. Musel jsem jít dál. 
Musel jsem přistoupit na jejich hru. Třeba 
najdu cestu ven.
Zjistil jsem, že v tmavém koutě místnosti 

je skříň a v ní spousta nových kabátů. To 
mi moc nepomohlo. Další oblečení bylo 
pověšeno na konci místnosti, nebo spíš 
její konec určovalo. Za nimi jsem roze-
znával světlo. Prošel jsem tedy mezi pečli-
vě rozvěšenými kabáty.
Za nimi se nacházel další prostor. Osvět-

lovala ho dvě světla. Každé v jednom 
rohu. Stěny byly holé a neomítnuté. Na 
několika stolech jsem viděl šicí nástroje 
a klubka nití, krabičky s ozdobami a dal-
ší předměty na výrobu kabátů, které nosí 
kněží. Pokračoval jsem dál, tentokrát se 
další prostor skrýval za těžkými kovový-
mi dveřmi, které však byly odemčené. Za 
nimi jsem pocítil dosud neznámý pach. 
Světlo tu bylo tlumené a mělo téměř 
červený nádech. Místnost vypadala pro-
storná a široká. Tady se zpracovávala kůže 

na kabáty. Procházel jsem výrobní linkou 
a říkal si, kde tohle končí. Na jednom ze 
stolů jsem našel řeznický nůž. Byl od za-
schlé krve, ale dodal mi alespoň pocit, že 
mám šanci se bránit. Šel jsem proto po 
směru výrobního procesu a trochu se obá-
val, co naleznu v další místnosti. Musely 
tam být kůže připravené ke zpracování.
Prostor byl chlazený a dvakrát širší než 

ten předešlý. Stálo tu několik řeznických 
pultů a po levé stěně i několik velkých 
lednic. Na pultech se válelo několik sta-
žených kůží a spatřil jsem i šedý plastový 
kontejner na zbytky. Pach sílil a já si začal 
uvědomovat, co vidím.
Karolínin otec, nejvyšší kněz bohyně So-

narie, zbohatl na prodeji kabátů a dalšího 
oblečení. Své zkušenosti zužitkoval zde. 
Ve skříni v první místnosti bylo alespoň 
třicet kabátů, dalších několik desítek vi-
selo na šňůrách a mnohé byly ve výrobě. 
Tolik členů ale Sonaria neměla a už vůbec 
v ní nepůsobilo tolik kněží. Karel má evi-
dentně velké plány.
Další místnost byla malá a prázdná. 

Dalo se jít rovně do tmavé chodby nebo 
doleva, kde se nacházely kovové dve-
ře. Zkusil jsem je a dala se do mě zima. 
A nejen proto, že jsem se evidentně ocitl 
v mrazáku. Nůž jsem držel pevně až kře-
čovitě a byl připraven ho použít, kdyby na 
mě někdo zaútočil. Jenže místo útočníka 
jsem objevil někoho jiného.
Na hácích byly rozvěšení lidé. Všichni 

mrtví, někteří již zbavení kůže, jiní ni-
koliv. Nevěřícně jsem se díval na ty ubo-
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žáky a poznával v nich lidi z města. Byla 
tu knihovnice, bývalý správce kostela, zá-
stupce starosty, který se ztratil před mě-
sícem a... Drahoš. Museli ho sem pověsit 
dnes nebo včera. Měl na sobě ještě kůži, 
ale jeho obličej byl celý fialový. Podle vše-
ho ho umlátili, ale dávali si pozor, aby mu 
neporušili kůži na těle. Chtělo se mi křičet 
a taky že jsem křičel. Vzteky a beznadějí.
Jsou to vrazi, jsou to fakt vrazi. Normálně 

jsou to psychopatičtí parchanti. Zasraná 
sekta. Vztekal jsem se a měl chuť si rozbít 
hlavu, protože jsem takhle naletěl a ocitl 
se v takové situaci. Jenže jsem musel jít 
dál a ne čekat, kdo si pro mě do mrazáku 
přijde.
Přede mnou byla cesta do tmy a já ne-

tušil, co v ní bude. Už jsem věděl, k čemu 
slouží podzemní prostory a z čeho se vy-
rábějí kabáty. Ale co bude dál?
Vstoupil jsem do tmy a musel se přikr-

čit. Strop se tu razantně snížil, stejně tak 
stěny se zúžily. Spíš jsem se už sunul do-
předu než abych šel. Úzký prostor mi ne-
dělal dobře. Okolní stěny nebyly z cihel, 
ale vypadaly jak vyhloubené do skály. Byla 
mi zima a neviděl jsem takřka nic. Pak se 
prostor najednou rozvětvoval a zvětšoval. 
Mohl jsem se dokonce napřímit a rozpa-
žit ruce. Stěny byly náhle rovné a opraco-
vané. Viděl jsem louče na stěnách. Světla 
tu bylo tak akorát, abych viděl na cestu. 
Tři možnosti kam se vydat. Vybral jsem 
prostřední a dostal se do chodby, která se 
dál rozvětvovala na další tři. Ocitl jsem se 
v labyrintu.

Procházel jsem chodbami a doufal, že 
labyrint je cestou ven. Jenže jsem cí-
til přítomnost někoho dalšího. Někdy 
jsem slyšel nádech, jindy pohyb a párkrát 
vzdálený smích. Cosi se mi posmívalo. 
Za můj osud, za mou hloupost.
Pochodně byly od sebe pravidelně vzdá-

lené, takže se nestalo, že bych tápal ve 
tmě, ale nakonec jsem našel tmavý bod.
Přede mnou byla stěna. Černá jak noc 

a světlo jako by se jí bálo a končilo pár 
centimetrů před ní. Bylo vidět, že tam 
stěna je, ale něco bylo na ní a zůstávalo 
vskrytu. Pak jsem zase zaslechl nádech. 
Měl jsem nutkání se zeptat, zda tam 
někdo je, ale přišlo mi to hrozně hlou-
pé. Pevně jsem svíral nůž a očekával, že 
ho budu muset použít. Ani jsem si ne-
všiml, že jsem začal pomaličku couvat. 
V té stěně někdo dýchal. Pak se zpoza 
tmy na světlo vynořily dvě ruce. Špinavé 
a s dlouhými drápy. Viděl jsem vynořující 
se dlouhé vlasy a hlavu. Couval jsem dál, 
ale nemohl jsem zrychlit. Udiveně jsem 
se díval, jak neznámá bytost vylézá ze 
zdi. Pochopil jsem. Tohle byl konec laby-
rintu, tohle byl cíl.
Bytost už vylezla a napřímila se. Měla 

ženskou, krásně tvarovanou postavu. 
Vstoupila do světla a já viděl její klín 
i nádherná prsa s napřímenými bradav-
kami. Žena byla špinavá, jako od hlíny. 
Jako by v ní žila. Místo nehtů měla černé 
drápy, a když jsem jí pohlédl do očí, lekl 
jsem se temnoty v nich. Neměla panenky, 
její oči byly celé jako z obsidiánu. Vlasy 
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se jí kroutily kolem ramen a ve tváři měla 
zájem a také poznání. Ona mě znala a já 
ji. Ta tvář. To je…
„Přišels…“ zašeptala a dál se pomalu blí-

žila.
Nevím jak, ale donutila mě pustit nůž na 

zem.
Měl jsem z ní strach a zároveň jsem byl 

vzrušený. Takovou měla moc.
„Neboj se, budeme spolu…“
Styděl jsem se za erekci, ale ona byla ve 

své hrůznosti naprosto smyslná. Ta tvář… 
ta známá tvář. Že jsem to nepoznal už 
dřív. Byla podobná Karolíně nebo spíš Ka-
rolína jí. Tahle temná bytost mě ovládala 
pohledem a já už necouval.
„Budu tvá bohyně… a ty můj sluha…“
Pak se na mě vrhla a já viděl jen její ote-

vřená ústa a v nich špičaté zuby a hadí ja-
zyk, který se dral ven. To už jsem křičel 
a potom nastala tma. Přestal jsem vnímat, 
padl jsem do bezvědomí.

* * *
Probudil jsem se.
To byla dobrá zpráva.
Cítil jsem se však jinak. Tak nějak spoko-

jeně, šťastně a vyrovnaně.
Ležel jsem na zemi pod sochou Sonarie 

a kolem mně stáli ostatní kněží včetně 
Karolíny. Na sobě jsem měl zcela nový 
kožený kabát zdobený barevnými kameny 
a já ze svého obleku cítil ohromnou sílu.
Cítil jsem se úžasně.
A tak jsem jen nadšeně zvolal: „Věřím 

v Sonarii!“

Tomáš Marton 
(*1987)
Narodil se v Du-
chcově. Již jako 
dítě se propadl 
do světů Jaroslava 
Foglara, později 
E. M. Remarqua, 
v současnosti rád 
pobývá ve světech 
Stephena Kinga, 
H. P. Lovecraf-
ta, Kenna Folle-
ra a Dmitryho 
Glukhovského. 
Knižně debuto-

val povídkou Škvíra v antologii Může 
se to stát i vám (2018). Následující 
rok své skóre zvýšil o tři další povídky: 
Osudová láska v antologii Dokud nás 
smrt nerozdělí (2019), Šmouha v oku 
ve sborníku …a pak přišlo ráno (2019) 
a Neznámý interpret ve 32. čísle Ho-
warda, jemuž zůstal věrný i v číslech 35 
(Soused) a 40 (Dopisy ze severu). Jed-
ním z jeho dosavadních úspěchů je pu-
blikace povídky Kluk v časopise XB-1 
a účast v básnickém sborníku Co číhá 
v temnotách (2020). Je redaktorem 
kulturního webzinu Děti noci a hudeb-
ního webzinu Metalforever and Metal 
Man.
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profil

Leigh Janiak

scenáristka a režisérka toho za sebou 
nemá zatím hodně, a mezi svými filmo-

vými projekty si dala notně velkou pauzu, 
ale minimálně v celovečerním horroru se 
jí zatím daří držet si laťku v sympatické 
úrovni.
Narodila se ve městě Mentor, ve státě 

Ohio, 1. února 1980. Na New York Uni-
versity absolvovala bakalářský kurz srov-
návacího náboženství, studovala Gallatin 
School of Individualized Study. Na Uni-
versity of Chicago nedokončila postgra-
duální doktorát z moderní židovské lite-
ratury.

V roce 2005 se Janiak přestěhovala do 
Los Angeles, kde nastoupila ke dvěma 
produkčním společnostem. Brzy jí byla 
nabídnuta možnost režírovat jednu tele-
vizní show, Janiak však nabídku odmítla, 
protože jednou z podmínek práce bylo 
„kopírovat“ styl zkušenějšího režiséra 
a ona se bála, že by to ovlivnilo její filmař-
skou kariéru. Nechtěla být nijak stigma-
tizována.
Na režisérskou židli tak usedla až při 

svém celovečerním scenáristickém a reži-
sérském horrorovém debutu Honeymoon 
(Svatební cesta, 2014), který recenzujeme 
na jiném místě tohoto čísla. Zde jen zmiň-
me, že první myšlenky na film se objevily 
již v roce 2010, scénář, společně s Philem 
Graziadeiem začala psát v roce 2012 a do 
hlavních rolí novomanželů obsadila Rose 
Leslie z Game of Thrones a Harryho Tre-
adawaye, který si střihl Victora Franken-
steina v seriálu Penny Dreadful. Příběh 
s pomalu a hutně budovanou atmosférou, 
si získal velmi kladné recenze od kritiků.
Hned následující rok bylo ohlášeno, že 

bude Janiak pro Sony Pictures režírovat 
remake fantasy horroru The Craft (Čaro-
dějky) z roku 1996. V roce 2017 však bylo 
oznámeno, že režisérka s filmem už nemá 
nic společného. Remake samotný nakonec 
nikdy nevznikl. Až v roce 2020 bylo nato-
čeno spíše volné pokračování (s nezbytný-
mi převyprávěcími prvky) The Craft: Le-
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gacy (The Craft: Mladé čarodějky), ovšem 
bez jakéhokoliv přičinění Leigh Janiak.
Ta si místo toho vyzkoušela režii horroro-

vých seriálů. Po jednom díle v první a dru-
hé sérii natočila pro seriál Scream (2015) 
vycházející ze slavné slasherové franšízy. 
Sedmý díl první série pak natočila pro ko-
miksový Outcast (2016).
A pak se na první pohled na čas odmlče-

la. Nijak ovšem nezahálela. Už v roce 2017 
totiž 20th Century Fox 
ohlásilo trilogii adaptu-
jící příběhy z mládež-
nicky horrorové série R. 
L. Stineho Fear Street. 
Leigh Janiak se ujala 
nejen režie, ale i scénáře, 
na němž se opět podílela 
s Philem Grazaideiem. 
Společně vytvořili uni-
kátní třídílný bezmála 
šestihodinový projekt, 
který zajímavě do jedné 
dějové linie propojuje tři 
obsahově i formálně od-
lišné příběhy a zároveň skládá hold různým 
horrorovým stylům a subžánrům. Hlavní 
příběh každého filmu se odehrává v jiném 
roce, po němž je díl pojmenován, a pro jeho 
vyprávění jsou použity vyprávěcí prvky 
a postupy typické pro dané období. Natá-
čení začalo v březnu a skončilo v září 2019. 
Během 106 natáčecích dnů byly natočeny 
všechny tři filmy, které nakonec vyšly v čer-
venci 2021 na Netflixu. Recenzentka The 
New York Times Natalia Winkelman pro-

jekt popisuje jako: „Scream potkává Stranger 
Things postavené na nadpřirozeném prvku 
natolik silném, aby udržel zájem a napětí po 
celých téměř šesti hodin.“ Stevie Wong na-
proti tomu trilogii označil za „hybrid tradič-
ního televizního obsahu a filmu.“
Fear Street Part 1: 1994 (Ulice strachu 

– 1. část: 1994, 2021) nás zavádí do měs-
tečka Shadyside v roce 1994. Městečko 
je proslulé svou temnotou a zločinností, 

v naprostém kontrastu 
s vedlejším městečkem 
Sunnyvile, které je vý-
kladní skříní až pokry-
tecky nechutného štěstí, 
radosti a amerického 
předměstského živo-
ta. Shadyside má svou 
zločineckou historii, jíž 
mnozí spojují s pověstí 
o čarodějnici Sarah Fier, 
která před tři sta lety byla 
zabita a uvrhla na město 
a její obyvatele kletbu. 
Snad proto jednou za čas 

ve městečku někomu hrábne a začne zabí-
jet. Galerie místních vrahounů je opravdu 
pestrá (byť žánrově, charakterově i vzhle-
dově lehce kýčovitá) a zdá se, že teď se 
všichni sešli na velkém vražedném večírku, 
jehož středobodem je hlavní hrdinka a její 
blízcí. Hlavní hrdinka s mladším bratrem 
a přáteli, v boji o záchranu sebe a kletbou 
posedlé hrdinčiny milenky, padnou na 
stopu skrytého tajemství Shadyside a jeho 
historie.
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Odhalování dalších a dalších stop a roz-
plétání spletitého řetězce událostí, které 
vedly až k jejich vlastním zkušenostem, 
je zavedou do nedalekého letního tábora 
v roce 1978. A tak, zatímco se první díl 
nesl v lehce veselém a svým způsobem 
existenčně nepříznivém devadesátkovém 
vřískotovském duchu (vraždí se v obcho-
ďáku, komické narážky na rozvoj interne-
tu), zaujal trefným hudebním retrovýbě-
rem a překvapil záblesky poměrně drsné 
brutality a krvavostí, Fear Street Part 2: 
1978 (Ulice strachu – 2. část: 1978, 2021) 
nás přenese do tábora erotického lašková-
ní, svobodné bezstarostnosti, ovšem také 
bolesti a zabíjení. Tedy do klasické slashe-
rovské atmosféry. Nosnou částí druhého 
dílu je příběh jedné z přeživších tábornic-
kého masakru z konce 70. let, tedy mladší 
ze sester, které se účastnily zdejšího letní-
ho tábora. Starší jako táborová vedoucí, 
druhá jako tábornice. Mezi sestrami ne-
mohl existovat větší charakterový a pova-
hový rozdíl, zatímco mladší si nenechá nic 
líbit a je svobodomyslná, starší je uťápnutá 
puťka, která si potrpí na dodržování pra-
videl a co nejbezchybnějším obrázku sebe 
samotné. Jenže jednoho z táborníků cosi 
posedne a brzy se klasická atmosféra prv-
ních sexuálních a vztahových zkušeností, 
drogového experimentování a šikanování 
slabších a odlišných změní v řežbu. Tá-
bornický masakr přináší ještě více erotiky 
a krve než masakr   v obchoďáku. Tam, 
kde se první díl mladicky rozjížděl, druhý 
vyzrává. Je dospělejší, drsnější, atmosférič-

tější, napínavější. V mnoha ohledech lep-
ší a horrorovější. Zdárně se mu také daří 
přejít zpět do hlavní dějové linie a přinést 
jí nové poznatky a odhalení.
Třetí díl pak razantně skočí nejen v čase, 

ale i co se týče změny atmosféry. Fear 
Street Part 3: 1666 (Ulice strachu – 3. část: 
1666, 2021) na scénu přivádí samotnou 
Sarah Fier, budoucí neslavně proslavenou 
místní čarodějnici. A jak se často stává, 
její pozdější obraz tak zcela neodpovídá 
realitě a pravdě. Nějaký kulturně-sociální 
kritický podtext se line celou sérií, nejvíce 
a nejpronikavěji však vybublá právě v tom-
to díle. Tato část toho chce říci nejvíce, 
což se zároveň může stát jejím největším 
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úskalím. Příběh nás zavádí do půlky se-
dmnáctého století a malého městečka, kde 
žije mladá dívka Sarah Fier, kterou by otec 
rád provdal za nedalekého farmáře. Dívka 
však má oči jen pro farářovu dceru a když 
během jedné noční veselice neudrží svou 
touhu a city na uzdě, začnou se v městeč-
ku dít podivné věci. Farář např. odvede do 
kostela všechny děti a vydloubne jim oči. 
Nepotrvá dlouho a zloba všech se snese 
právě na Sarah a její milou. V drsné at-
mosféře honu na čarodějnice 
(„Nemám strach z ďábla. Mám 
strach ze souseda, jež mě obviní. 
Mám strach z matky, jež nechá 
oběsit svou dceru.“) se Sarah 
rozhodne bojovat. Mohou 
za všechno dvě lesby? Ne. 
Chtěli čarodějnici? Dala jim 
čarodějnici. Staletou oklikou 
se pak příběh vrátí do půlky 
devadesátých let, kde se pů-
vodní hrdinové pokusí kletbu 
završit a sejmout ji ze svého 
městečka a sebe samotných.
Janiakové Fear Street je 

svým způsobem velmi am-
biciózní projekt, který vzdá-
vá hold nejen žánru samot-
nému, hraje si s jeho prvky 
(duchařina, slasher, čaroděj-
nický horror), postupy, kulty 
a kýči, ale ve svým způsobem 
mládežnické poloze žánru 
přináší otevřenější erotiku, 
drsnější násilí a krvavost 

(v tomhle ohledu v příjemně překvapivé 
rovině) a dnes i častý sociální podtón. Pří-
běhy tak odkazují nejen na homofobii, ale 
i na sociální odmítání jinakosti a odlišnos-
ti, stádnosti a lidské schopnosti nechávat 
se strhnout hlavním (silnějším) proudem 
a v neposlední řadě na zneužívání svého 
postavení a moci. A jak říká samotná reži-
sérka, bavilo ji nechat postavy být prota-
gonisty a hrdiny, kteří obecně v horroro-
vých filmech umírají velmi rychle. Ačkoliv 

jednotlivé díly kvalitativně 
kolísají, jako celek Janiak při-
náší příjemnou a přijatelnou 
mainstreamovou žánrovou 
polohu. Ta ostatně vychází 
z příběhů ještě přízemnějších 
a mainstreamovějších, než je 
její samotné zpracování.
Fear Street trilogie je pro-

jekt, do něhož Janiak vlo-
žila hodně. Musela bojovat 
o míru zobrazované brutality 
a krve. Hudební výběr, v prv-
ních dvou částech odpoví-
dající dějovému období, vy-
tvářela ještě před samotným 
scénářem, který je částečně 
ovlivněn právě použitými 
skladbami. Tento výběr pouš-
těla většině zainteresovaných. 
Sama ho poslouchala, když 
jela na plac: „Byl to skvělý způ-
sob, jak se vrátit přesně do toho 
daného časového období a za-
pamatovat si to místo, kde jsme 
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chtěli být. Myslím si, že když jste na natáčení, 
nemáte hudbu, nemáte zvuk, nemáte nic, ale 
když tu hudbu máte a přemýšlíte s ní v uších, 
připomenete si, že chcete, aby to bylo takhle.“
Leigh Janiak se v roce 2015 provdala za 

Rosse Duffera, scenáristu, režiséra a pro-
ducenta např. seriálů Stranger Things 
a Wayward Pines. O rok dříve v rozho-

voru odhalila, že je obrovskou fanynkou 
filmu Goonies (Rošťáci, 1985) a ráda by 
někdy natočila jeho pokračování, pokud by 
mělo vzniknout. Její zatím poslední prací 
je režírování dílu vznikajícího krimi seriálu 
The Staircase.
Doufejme, že se k horroru vrátí co nejdří-

ve.
Honza Vojtíšek
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někdy se stane, 
že se vám po-

stavy zamlouvají 
už od samotné-
ho začátku, a vy 
jim fandíte, pře-
jete jim, aby to 
dobře dopadlo. 
Jenže stejně tak 
víte, že to prostě 
dobře dopad-
nout nemůže. 
Trochu vás to 
mrzí, ale stejně 

tak chcete vědět, co se bude dít. Snímek 
Honeymoon je přesně ten případ. Ze za-
čátku mě dostal. Ty postavy jsou výborně 
zahrané, dokážete se s nimi snadno sžít. 
Mrzelo mě, že to šlo do háje, na druhou 
stranu jsem byl hodně zvědavý na to, ja-
kým stylem to do háje půjde.
Příběh je překvapivě silnou stránkou fil-

mu, protože až do konce budete napnuti, 
o co vlastně jde, co se ve skutečnosti děje. 
A stačí k tomu jen čtyři herci. Bea a Paul 
jedou na líbánky do staré chaty v místě, 

filmová recenze

honeymoon
Líbánky by měly být tím nejkrásnějším obdobím vašeho života, i když obdobím po-
měrně krátkým. Přece jen je to chvíle, kdy je manželství ještě šťastné, vy se milujete 
a udělali byste pro sebe navzájem snad cokoli. Pak už následuje jen společný život. 
Jenže ne úplně každý má to štěstí a zažije při líbánkách skutečně šťastné momenty, 
které si chce připomínat. Dvojice z tohoto filmu si rozhodně vybrala tu horší varian-
tu a nevytváří si dvakrát krásné vzpomínky.

SVATEBNí 
CESTA
Režie: Leigh Janiak
Scénář: Phil 
Graziadei, Leigh
Janiak
Délka: 87 min.
Původ: USA
Rok: 2014
Hrají: Rose Leslie, 
Harry Treadaway, 
Ben Huber, 
Hanna Brown

kde Bea žila. Milují se, je to na nich vidět, 
přejete jim to. Jenže pak jednu noc Bea 
zmizí a Paul ji najde v lese. Je nahá, dezo-
rientovaná, neví o sobě nic. A od dalšího 
dne… jako kdyby to ani nebyla ona. Paul 
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si toho brzy všimne a idylka se rychle 
rozpadá v děsivých událostech.
Režisérka Leigh Janiak do té doby pra-

covala jako asistentka produkce, ale právě 
snímkem Honeymoon se dostala mezi 
režiséry. Je to překvapivě dobrý vstup na 
scénu, protože režisérka a spoluscenáris-
tka zároveň dokázala příběh výborně vy-
gradovat a schopně vás vede až do konce, 
který je zajímavě originální. Neměl jsem 
pocit, že jsem už něco podobného viděl, 
a to i přesto, že se začíná na chatě kdesi 
na samotě, což je pro horrory východisko 
celkem klasické.

Honeymoon je pro mě velmi milé pře-
kvapení, které by se ke konci mohlo zdát 
trochu překombinované, ale originalita 
pojetí a vyústění mi tohle snadno vyna-
hradily. Opět ukázka toho, že i v pár li-
dech se dá natočit film, který je napínavý, 
horrorový a místy skutečně děsivý. Janiak 
se nebrání gore, ale podává ho cestou, 
která je většinou snesitelná. Až na jednu 
skutečně hnusnou scénu v závěru, která 
je ale sakra důležitá.

Martin Štefko
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ostravský pu-
blicista Mar-

tin Jiroušek pro 
Protimluv po-
kračuje v bádá-
ní za přítmím 
opony historic-
kých základů li-
terárního horro-
rového žánru. 
Tentokrát svou 

pozornost zaměřil k jistému historické-
mu okamžiku stejně významnému jako 
opředenému tajemstvími a spekulacemi. 
Za svůj cíl si vytyčil sice často zmiňovaný, 
ale málokdy rozvíjený záchytný bod oné 
noci – německou sbírku podivuhodných, 
tajemných, mysteriózních a strašidelných 
příběhů Gespensterbuch čili Fantas-
magoriana, jejíž četba přiměla čtveřici 
umělců ke slavné sázce, z níž se zrodil 

knižní recenze

Sex, drogy a Fantasmagoriana. Takto by se dal shrnout jistý, z dnešního pohledu již iko-
nický, červnový večírek léta páně 1816 ve vile Diodati u Ženevského jezera. Zahloubá-
li se zvídavý čtenář úžeji do průběhu oné osudové a v rámci žánru historicky významné 
noci, natrefí na zmínky o inspirační sbírce strašidelných příběhů Fantasmagoriana. Po letech 
pouhých narážek mají domácí čtenáři a čtenářky konečně příležitost odhalit hloubku a ob-
sah tohoto sympatického ale zároveň tajemného slova. Dostalo se jim příležitosti odtáhnout 
oponu a vstoupit na jeviště Fantasmagoriany, souboru tajemných a temných příběhů, které 
inspirovaly nejen Mary Shelley Wolstonecraft, ale i William Polidoriho, aby nechali zrodit 
Frankensteinovo monstrum a roky před Draculou Upíra.

GESPENSTER- 
BUCH
Překlad: Lucy 
Topoľská, Ingeborg 
Fialová-Fürstová
Vydavatel: Protimluv
Rok českého 
vydání: 2021
Počet stran: 248

moderní literární horror. Knihu, která 
se ve většině historických záznamech 
o oné noci stala jen blíže nespecifikova-
ným jménem. Po více než 210 letech tak 
máme konečně možnost odhalit, co se za 
oním názvem skrývá a co přimělo lorda 
Byrona, básníka Shelleyho, spisovatel-
ku Wollstonecraft a lékaře Polidoriho 
pokusit se napsat své vlastní strašidelné 
příběhy.
„Sbírka původních příběhů Fantasma-

goriana představuje ojedinělou příležitost 
sestoupit ke kořenům moderní evropské 
kultury,“ píše M. Jiroušek na straně 18 
v úvodní eseji Fantasmagoriana, kniha, 
která zrodila Frankensteina i Drákulu, 
v níž odhaluje pozadí této knihy, analy-
zuje a historicky ukotvuje obsah někte-
rých jejich povídek (s milými českými 
konotacemi) a kontextuje knihu nejen 
k oné památné události ale i jejím poz-

Fantasmagoriana:
kniha, která ZrodiLa Frakensteina
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dějším filmovým zpracováním. Možná 
je škoda, že se esej analyticky podrobněji 
věnuje jen některým z příběhů, možná je 
škoda, že informace, odhalující historické 
pozadí knihy jako takové a jejího vzniku, 
nejsou obsaženy již v této eseji, ale až 
v ediční poznámce na závěr textové části 
knihy.
Fantasmagoriana je souborem hned 

několikerých typů mysteriózních a stra-
šidelných příběhů. Jde tak o dva klasické, 
temněji laděné, pohádkové příběhy plné 
víl, princů, princezen, kouzel, odhodlá-
ní, hledání vysněného protějšku a lásky, 
ale i umanutosti a intrik. ideál propoju-
je hned dva základní pohádkové prvky, 
Král páv pak hraje na exotičtější notu. 
Nutno říct, že ani jedna by se neztratila 
v jakékoliv sbírce pohádkových příběhů, 
na druhou stranu nepatří mezi ty nejdrs-
nější, nejtemnější a nejstrašidelnější po-
hádky, s nimž je možnost se běžně setkat.
Z formální stránky samostatněji 

a svébytněji působí úvodní šumavský Ča-
rostřelec, ze všech povídek v knize zřej-
mě nejznámější, která se stala předlohou 
pro libreto známé stejnojmenné opery. 
Temný příběh o budoucím lesníkovi, 
natolik odhodlanému zasloužit si svou 
vyvolenou, že se upne k temným silám. 
Výborný a napínavý příběh, z něhož až 
čiší klasický opar vizuálního projevu ďáb-
la coby myslivce.
Na duchařskou notu, ať již pověrčivou 

nebo skutečnou, hrají hned tři povídky. 
Ve své době (a ještě roky poté) klasickým 

mysteriózním příběhem konfrontujícím 
nadpřirozenost s logikou je Duch ne-
božtíka, v níž ženě zemře manžel, ale 
ona ho stále potkává a vídá. Se svým zná-
mým se pak dostane do sporu ohledně 
vysvětlení těchto setkání. Temným příbě-
hem o dvou sestrách, proroctvích, jejich 
naplnění, přízracích a vyrovnávání se se 
smrtí v rodině je Spřízněnost s říší du-
chů. Bezskrupulózní duchařinou je pak 
Umrlčí lebka, příběh o napadené závě-
ti a půlnočním uměleckém vystoupení, 
jehož součástí je břichomluvecké číslo 
s lebkou umrlce. Nejde však o žádnou 
sádrovou atrapu, ale opravdovou lebku, 
zčerstva vykopanou.
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Z pohledu zaměření povídek lehce 
fluidní se jeví Mrtvá nevěsta. Jak již 
svým způsobem napovídá samotný název, 
jde o jedno zvláštní setkání, rozjíždějící 
spirálu nečekaných událostí. V příběhu 
nechybí otevírané hroby, maškarní bály 
s tajemnými návštěvníky, setkání s mrt-
vými a náznaky předčasných pohřbů. 
Povídka je zajímavá tím, že v podstatě 
obsahuje dva různé příběhy v jednom.
To Černá komora je zástupcem tzv. 

vyprávěcích povídek v nichž skupinka 
přátel postupně sdílí neobyčejné až stra-
šidelné příběhy. Zde se některé propojí 
a povídku nakonec zatáhnou až do již 
zmíněné polohy příběhů stavějících do 
kontrastu tajemnost s logikou.
Případné kolísání jednotlivých povídek 

(v závislosti na subjektivním nastavení 

a zaměření čtenáře či čtenářky) vyna-
hrazuje obecný přístup vydavatelů k dílu 
a u série protimluvovských Jirouškových 
knih tradičně skvělé grafické a vizuální 
zpracování knihy, které hladí na horro-
ristově duši. Obálka s přebalem, pečlivě 
vybraná, informačně doplněná a výborně 
sladěná obrazová příloha jsou opravdu 
pomyslnou třešničkou na dortu.
Fantasmagoriana je milé, potěšující, ra-

dostné a objevné nahlédnutí až hluboko 
do temnoty základů snad nejen evropské 
strašidelné a horrorové literatury. Ať už si 
o jejím konkrétním obsahu budete mys-
let cokoliv, jako celek, obzvláště v tomto 
vydání, je velmi zajímavá. Hned z mnoha 
ohledů.
Je to krásná kniha.

Honza Vojtíšek
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Okultní detektiv, čaroděj, vůdce Temné ligy spravedlnosti a vášnivý kuřák. Postava, která 
v moderním světě DC Comics nemá obdoby a která není typickým superhrdinou, jak by si 
někdo mohl zprvu pomyslet. Tak by se dal charakterizovat John Constantine. Pojďme se spo-
lečně podívat zpátky do minulosti a ohlédněme se za Constantinovými vrcholnými začátky, 
kdy měl sérii Hellblazer na starosti Jamie Delano.

Jamie deLano 
aneB Jak se ZrodiL heLLBLaZer, Část 2.

v minulém díle našeho speciálu (Ho-
ward č. 40) jsme se věnovali prvním 

dvěma svazkům série Hellblazer – Ori-
ginal Sins (1993) a The Devil You Know 
(2007). Scenárista Jamie Delano v nich 
položil základní stavební kameny con-
stantinovského mýtu. V drobných, ko-
morně laděných a ponurých epizodách 
z Constantinova života se britský tvůrce 
nebál použít postavy démonů a pouká-
zat na tehdejší dobové problémy (kritika 
vlády Margaret Thatcherové, znečišťo-
vání životního prostředí apod.). Povídky 
se držely horrorového žánru, občas autor 
ovšem zabředl i do jiných žánrových vod. 
V dnešní části bych se rád věnoval dvě-
ma zbývajícím svazkům – Fear Machine 
(2008) a The Family Man (2008). Obě 
knihy obsahují příběhy původně vydané 
během devadesátých letech, ovšem sou-
borně vyšly až v roce 2008 (podobně jako 
The Devil You Know).
V případě svazku Fear Machine (2008) 

došlo k zásadní změně. Namísto drob-
ných epizod jsme se dočkali rozmáchlej-

šího devítisešitového vyprávění. V něm 
sledujeme Johna Constantina v docela ne-
zvyklé roli. Dostane se totiž do komunity 
hippísáků, ve které se musí usadit a po-
stupně se adaptovat na zdejší podmínky 
a jeho obvyklý režim i zvyklosti půjdou 
stranou. Seznámí se zde také s neobyčej-
nou dívkou s telepatickými schopnostmi.
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Bohužel, jak si správně můžete domy-
slet, svazek Fear Machine se absolutně 
nepovedl. Dějová linka kolem hippies 
sice pro někoho může být příjemným 
zpestřením, ale co si budeme povídat, 
jde o tak strašný nápad, že ani na papí-
ře nemohl vypadat dobře. Ačkoliv nám 
nabízí historický pohled na život a kul-
turu hippies, v praxi byl tento koncept 
využit naprosto 
otřesně. K po-
stavám v čele 
s nesympatickým 
a špatně napsa-
ným ústředním 
protagonistou si 
nedovedete vy-
tvořit sebemenší 
pouto, proto-
že jsou hodně 
n e s y m p a t i c k é 
a jednotvárné, 
zápletka se vleče 
jako týden před 
výplatou a cha-
otický, občas až 
přehnaně roz-
vleklý scénář se 
utápí v množství 
zcela zbytečných 
vnitřních mono-
logů, které jen 
zbytečně zpoma-
lují tempo vyprávění.
Ano, uznávám, sem tam se vyrojí pár 

tvůrčích nápadů, jež dovedou zajmout, 

a občas se pěkně pracuje s atmosférou. 
Kresba si udržuje solidní standard na-
stavený v předchozích svazcích. Pokud si 
potrpíte na typický devadesátkový styl, 
bude se vám vizuál zamlouvat. Nicméně, 
tyto aspekty bohužel nezachrání výsled-
ný dojem z četby.
Fear Machine (2008) je suverénně nej-

horším svazkem Delanovy série. Z dějo-
vého hlediska jde 
o planý výstřel do 
tmy, který con-
stantinovský mý-
tus nijak zásadně 
neobohacuje.
The Fami-

ly Man (2008) 
je oproti před-
cházející části 
mnohem lepší. 
Delano se vrátil 
k dosavadnímu 
modelu, tedy 
k menším úder-
nějším horroro-
vým příběhům, 
a čtenáři nabízí 
hned několik 
kvalitních, skvěle 
napsaných a hrů-
zu nahánějících 
povídek. Hned 
první z nich, 

Larger than Life, pojednávající o ná-
vštěvě starého přítele, je sice lehce slab-
ší, což je dáno hlavně nepovedenou vý-
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tvarnou stránkou a podivným závěrem, 
i navzdory tomu však dovede zaujmout 
a leckdy i překvapit.
Následuje The Family Man, povídka po 

níž je pojmenován celý svazek. Sleduje-
me v něm Johna Constantina, který se 
musí vypořádat se sériovým zabijákem 
vraždícím šťastné a spokojené rodiny. 
Příběh je ozvláštněn tím, že ústřední hr-
dina tentokrát nečelí mocnému démonu 
z Pekla nebo jiné nadpřirozené bytosti. 
Musí se postavit obyčejnému člověku, 
který původně pracoval u policie, ale vli-
vem jistých okolností se z něj stal chlad-
nokrevný vrah.

Povídka dovede zaujmout nejen úžasnou 
mrazivou atmosférou (z některých scén 
mi běhal mráz po zádech) a překvapivý-
mi zvraty, ale také kresbou Rona Tinera, 
na níž musím vyzdvihnout především 
práci se stínováním. Detektivní linka 
funguje na jedničku a Hellblazerovi coby 
ústřednímu vyšetřovateli budete držet 
pěsti až do samotného konce. Mimo to 
vás ovšem bude zajímat – někoho možná 
až překvapivě – jak dopadne hlavní zápo-
rák. Jeho motivace dává smysl.
Mourning of the Magician je povíd-

ka nakreslená Seanem Phillipsem (dnes 
známý díky sériím jako Criminal, Fatale, 
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Fade Out a mnoho dalších). Sešit 32 oslo-
ví čtenáře nejen netradičním záporákem 
v podobě ďábelského psího démona, ale 
také unikátním výtvarným stylem. Závě-
rečné číslo je pak příjemnou třešničkou na 
dortu.
Jak jsme se měli možnost přesvědčit, De-

lanova série byla specifická, velice origi-
nální a v lecčems zvláštní. Nutno dodat, že 
nezestárla zrovna nejlépe. Některé nápady 
sice zaujmou i po letech, ale co si budeme 
povídat, pro čtenáře, který se chce s Con-
stantinem poprvé seznámit, v žádném 
případě nejde o ideální startovní bod. Šlo 
rozhodně o skvělý výlet do historie, pro-
tože jsem se mohl dozvědět, jak vypadaly 

počátky komiksového Hellblazera a mohl 
jsem si přečíst hned několik výborných 
horrorových povídek, které ve mně stále 
rezonují. Každopádně, že bych se k nim 
měl důvod vracet, se v žádném případě říct 
nedá. Pokud jste skalní fanoušci a chcete 
si doplnit mezery v hellblazerovské histo-
rii, Delanovu sérii vyzkoušejte. Nic bom-
bastického ovšem nečekejte.
Po Delanově Constantinovi přebral otěže 

irský scenárista Garth Ennis, jehož příbě-
hy jsou mezi fanoušky dodnes velice oblí-
bené. O nich si však povíme až příště.

Daniel Palička
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proti proudu

medvědi nevědí, že 
turisti maJ ZBraně
Když při pročítání myšlenkových trysků některých ctihodných uživatelů ČSFD na-
razím na film, který si vysloužil tuze mizerné hodnocení, zbystřím a říkám si, jest-
lipak se náhodou nejedná o zajímavý snímek. A taky že jo.

amatérský film Bear (Medvědí msta, 
2010) má mizerných 29 % hodnocení 

na ČSFD, na IMDb 28 %. Žádná slá-
va, řekne si jistě každý a může už k dílu 
přistupovat s jistou předpojatostí, což je 
samozřejmě škoda. Každý správný proti-
proudař zbystří a od filmu očekává něco 
víc.
Pojďme si nyní vysvětlit, proč by měl mít 

Bear mnohem lepší hodnocení, či spíše, 
proč byste jej měli vidět. Ještě než začne-
me, shrňme si stručný obsah filmu. Dva 
mladé páry vezou se na výlet v minivanu 
napříč Kalifornií a než skončí úvodní ti-
tulky, klábosí o ničem. V touze po dobro-
družství sjedou z hlavního tahu prašnou 
cestou kamsi do divočiny. Začne na ně 
dorážet medvěd, kterého odstřelí člen 
výpravy, načež mu dojdou náboje. Smrt 
medvěda vyburcuje jeho příbuzného 
a ten pak zkouší zlikvidovat čtverku přá-
tel po zbytek stopáže. Lidé jsou uzavřeni 
ve voze a až do ranních hodin bojují se 
silnějším, a především nevyzpytatelným 
nepřítelem.

1. Jedná se o amatérský počin. Srovná-
vat amatérské natáčení s profesionálním 
není nešťastnější. Je třeba počítat s jistou 
shovívavostí, zrovna jako u „nízkorozpo-
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čťáku“. Nedostatek prostředků a zkuše-
ností se vždycky projeví na výsledku tím 
spíše, když se srovnává s vyumělkovaný-
mi a dobře zaplacenými filmy.
2. Tvůrci se rozhodli vystavit horror 

s tím málem, který měli k dispozici. Na-
příklad mohli použit laciné počítačové 
triky, což se prostě nabízí, když už z prv-
ních záběrů je jasné, že se to dělalo na 
koleni a prakticky zdarma. Ale kdepak, 
pro útoky medvědů použili normálního 
živého medvěda jménem Blue. Jestli to-
hle nestojí za ocenění, tak nevím. Poda-
řilo se jim vytvořit reálně působící hrů-
zu… no, přinejmenším nebezpečí. Divák 
by jistě poznal digitálního medvěda, tím 
spíš za málo peněz. Myslím, že by pak šlo 
hodnocení pod 5 %.
3. Komorní drama funguje skvěle. Ač-

koliv je patrný onen amatérismus, ne-
zkušení herci, chaotický střih a bezradná 
režie, podařilo se přesto nastolit obstoj-
né drama. Scény, kdy se přeživší zoufale 
kryjí v troskách poničeného vozu, nebo 

v jakési rouře opodál jsou přes to všechno 
dobré. Možná chybí klasické „jumpsca-
ry“ a osvědčené narativy viděné v horro-
rových blockbusterech, ale… co když je 
to výhoda? Když si vezmeme, že celou 
podívanou mají na svědomí lidé bez zku-
šeností, vytvořili přes veškerou láci všude 
kolem vskutku zajímavé klima uzavře-
ného prostoru s dorážejícím lidojedem 
nablízku.
4. Chování hrdinů. Oproti opulentním 

bijákům chovají se neherci v Bear více 
realisticky. Vím, že platí pravidlo „opi-
lého zahraješ lépe střízlivý“, ale k celé té 
ukázkové syrovosti sedí (ne)výkony všech 
čtyř zúčastněných dobře. Ostatně, kaž-
dý z nás, kdyby se ocitl ve stejné situa-
ci, choval by se stejně, ječel by jak cyp, 
zbytečně opouštěl vozidlo a ječel u toho 
jak cyp, zkoušel předhonit medvěda a je-
čel u toho jak cyp… Rozhodně by místo 
toho nepodával kvalitní mimické výkony 
s důrazem na teatrální výslovnost. Málo-
kdo je rozeným Johnem McClanem, aby 
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běhal po lese v tílku, trousil husté hlášky 
a kosil medvědy se Zippem v ruce. Z vý-
tek k chování hrdinů bych rázem udělal 
pochvalu.

5. Navzdory všemu děsivá atmosféra 
funguje. I kdybych nechtěl protiproudně 
Bear hájit, i kdybych ho chtěl borecky 
strhat na úplné dno jakéhokoliv hodno-
cení, musel bych stejně uznat, že to má 
onu příjemnou horrorovou atmosféru. 
Neustálá přítomnost ne úplně primitiv-
ního medvěda, tvora obrovské síly a váhy, 
je zde zachycena skvěle. Není přehnaně 
agresivní, přehnaně obrovský, vynalézavý 
a nebývale zákeřný. Je to úplně obyčejný 
medvěd s utkvělou představou dostat ko-

řist. Tvůrci oproti jiným dokázali navodit 
hrůzu s „normálnem“. Toto mě osobně 
zaujalo asi nejvíc.
6. Bear má na svědomí režisér jménem 

John Rebel. To víte, když se někdo jme-
nuje John Rebel, dělá si všechno takříka-
jíc po svým. Rebelie chce trochu té sho-
vívavosti. Ostatně, Rebel o rok později 
zkusil ještě vlčí horror a pak své veškeré 
snahy o domáckou tvorbu vzdal. Říkám, 
že je to škoda.
Bear má v každém detailu spoustu 

much, poněkud selhává v tom, co je v ji-
ných snímcích předností (nic moc cool 
vizuál, výkony herců, kamera atp.), nabízí 
místy i celkem nudné pasáže (to ale není 
nic neobvyklého, taková místa se dají na-
jít všude), ale kdo není vyloženě fandou 
vymazlených blockbusterů a potrpí si na 
upřímnou dílenskou syrovost, bude nej-
spíš Bearem překvapen pro rozhodně re-
álný dotek medvědího svinstva.

Michal Březina



125

Jakub Matys

povídka

mária

1.
 
Prebudil som sa a pretrel si oči. Monika 
ešte spala, no do deviatej už bude hore aj 
ona. Keď sme obaja mali voľno, fungova-
li sme rovnakým režimom. Mal som tú 
rannú rutinu rád, no občas mi napadlo, že 
som si proste len zvykol a zabudol, že by 
som mohol žiť aj inak. V takých momen-
toch ma často prekvapila úzkosť.
Vstal som, dal zovrieť kávu, a pozrel von 

oknom. Slnko už svietilo, na ulici som 
pod stromami uvidel opadané lístie. Na-
dežda z prvého poschodia práve venčila 
čivavu Daphne. Cez cestu prebehla čier-
na mačka. Blížila sa jeseň, moje obľúbené 
ročné obdobie.
Doobeda sme sa vybrali na nákupy. Od-

kedy sa Monika stala vegánkou, naše vý-
davky na potraviny stúpli. Výplatu sme 
ale domov nosili obaja, Monika dokonca 
o niečo vyššiu, ako mi to z času na čas 
pripomínala, takže som jej to nemohol 
vyčítať. Zvieratká sú kamaráti, nie potra-
va, hovorila mi často.
Keďže sa ale zdalo, že toto jej nové vie-

rovyznanie jej dodáva chuť do života, na-

koniec som to prijal ako nemenný fakt. 
Navyše sa konečne naučila variť. Hlavne 
s tekvicou jej to celkom išlo. Niektoré 
z jej zeleninových jedál mi chutili viac, 
ako ťažké obedy v jedálni.
„Počuješ to?“ opýtala sa. 
Bol už večer, mali sme za sebou príjem-

ný deň. Ja som práve viedol konverzáciu 
cez sociálnu sieť s kolegom Romanom, 
mojim jediným kamarátom. Nechcel po-
chopiť, že komiksy sú len výmysly ľudí, 
ktorí nemajú talent na písanie normál-
nych kníh a maľovanie obrazov.
Prestal som písať a načúval. Samozrej-

me, že som to začul. Ozývalo sa to spod 
nášho okna a znelo to ako mňaukanie. 
Naliehavé, miestami až zúfalé, po chvíli 
naozaj otravné.
Keďže lampa stála až pri chodníku, 

miesto priamo pod oknami bolo prikryté 
tmou. Pôvodcu toho škriekania sme teda 
nevideli.
„Poď, musíme sa tam ísť pozrieť!“ vyhlá-

sila Monika. Na moju odpoveď nečakala, 
hneď sa išla obúvať. Hodil som teda nie-
čo na seba a zišli sme po schodoch dolu.
Našli sme ju presne pod oknami, v naj-
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väčšej tme. Stála tam, zmätene na nás 
pozerala. Nemohla mať viac ako dva me-
siace.
„Pozri, aká je krásna,“ rozplývala sa nad 

tým chlpatým stvorením.
„Obyčajná malá mačka.“ povedal som.
„Nemôžeme ju tu len tak nechať.“ po-

kračovala. Mačka sa jej zatiaľ obtierala 
o nohy.
„Veď sa pozri, aká je vyplašená. Nie 

je zvyknutá byť na ulici. Čo ak ju zrazí 
auto?“
„Tu veľa áut nechodí. Čo by sa jej malo 

stať? Ľudia predsa bežne púšťajú mačky 
von. Táto je malá a neskúsená, a tak zašla 
trochu ďalej. Ak ju tu náhodou aj niekto 
nechal, časom si na ulicu zvykne. Možno 
si nájde kamarátky. Vieš, koľko je v tejto 
štvrti túlavých mačiek?“
„Neviem. Keby som mohla, všetky si ich 

zoberiem do bytu a postarám sa o ne. 
Zajtra napíšem do zvieracích skupín, 
ktorých som členkou. Určite sa niekomu 
stratila.“ povedala.
Nemal som chuť sa dohadovať a Monika 

bola zjavne rozhodnutá. Ako som s mač-
kou na rukách kráčal hore schodmi, pre-
mýšľal som, či prítomnosť zvierat skutoč-
ne dokáže liečiť psychické choroby.
Večer sme v posteli premýšľali nad do-

terajším životom našej dočasnej spo-
lubývajúcej. Monika bola presvedčená, že 
mačka buď niekomu ušla, alebo ju bezcit-
ne vyhodil nejaký „obmedzený primitív, 
ktorý si práve uvedomil, že mačka je živý 
tvor, a nie plyšová hračka“.
Mne sa reálnejšia videla iná možnosť.

Každý deň som cestou do tlačiarne pre-
chádzal popri ošumelom dome. Bola to 
klasická komunistická kocka, akých bolo 
na tej ulici viac. Občas som si predsta-
voval, ako v strede zaprášenej obývačky 
toho domu visí obesenec. Do vyplazené-
ho jazyku mu už muchy nakládli vajíčka.
Vďaka Romanovým rečiam som si vy-

pestoval celkom dobrú predstavivosť, čo 
v tomto prípade bolo skôr na škodu. Ten 
dom vo mne časom začal vyvolávať nie 
práve pozitívne pocity, hoci som sa oň ni-
kdy veľmi nezaujímal, lebo ma ani nemal 
čím zaujať.
Obklopovala ho zanedbaná záhrada. 

Tráva v nej bola zväčša skôr pritlačená 
k zemi, ako pokosená, čo bolo zrejme 
kvôli tým vyhodeným haraburdám, ktoré 
sa na nej zvykli hromadiť. Vždy potom 
zmizli, možno si po ne prišli zberatelia 
starožitností, alebo skôr kupci – likvidá-
tori. Burina rástla na divoko po celom 
pozemku a kríky za plotom zdiveli tak, 
že ich bolo nemožné od seba odlíšiť. Na 
niektorých miestach bolo badať pravidel-
né pokusy o kultiváciu pozemku. Bolo 
teda jasné, že tam niekto musí žiť. Nik-
dy som však nevidel ani živej duše. Videl 
som len mačky.
Obyvatelia toho domu ich museli pra-

videlne kŕmiť. Mačky sa každé ráno sl-
nili pred odratými vchodovými dverami. 
Vždy som ich narátal aspoň desať. Mohli 
sa tam stretávať, alebo tam rovno žiť, celé 
generácie.
„Zachránili sme jej život, Kamil.“ pove-

dala ticho Monika a možno mala pravdu.
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Naše hlasy sa strácali v tme, zatiaľ čo tá 
bielo-ryšavá nemá tvár spala v škatuli na 
topánky.
Nasledujúce dni sme ale museli prebrať 

jej budúcnosť.
„Takže predsa len budete traja?“ opýtal 

sa ma Roman o niekoľko dní neskôr cez 
obedňajšiu prestávku. Uškŕňal sa pri tom 
ako Grinch. S Monikou sme deti mať 
nechceli, a on si z toho zvykol robiť sran-
du. Občas ale vedel byť vtipný, to sa mu 
musí nechať.
„Monika napísala do mačacích skupín na 

Facebooku, no nikto sa k mačke nehlási. 
Do útulku ju dať odmieta.“
„Dali ste jej aj meno?“
Pozeral som sa na neho, ako sa vŕta vo 

vyblednutej fašírke. V tlačiarenských zá-
vodoch, kde som sa hneď po škole za-
mestnal, bolo bez farieb a života úplne 
všetko. Sivé haly pomaly vysávali život 
aj zo mňa. Nad vodou ma držal hlavne 
pocit, že raz si určite nájdem lepšiu ro-
botu. Viackrát som premýšľal nad tým, 
že by som sa mohol začať učiť nejakému 
remeslu. Roman bol voči tomu všetkému 
zjavne imúnny. Mal vlastný svet a vďaka 
tomu bol vždy nad vecou. Obaja sme mali 
tridsať, no on sa ako tridsiatnik nesprával.
„Voláme ju Mária,“ povedal som.
„Mária? Aj moja stará mama sa volala 

Mária. Možno sa ku vám tá mačka zatú-
lala od starej Ciciačky.“
Dozvedel som sa, že prezývkou Ciciačka 

sa môže hrdiť jediná známa obyvateľka 
tej sivej kocky. Roman žil s rodičmi na 
rovnakej ulici, len o dva domy ďalej. Žili 

v dome, ktorý nevyzeral, akoby z neho 
ktosi odpílil strechu. 
„Poď, stihneme ešte cigu. Tento hnus už 

jesť nebudem.“
Išli sme si zapáliť na parkovisko. Potom 

sme ďalšie štyri hodiny stáli za strojmi, 
každý na svojom pracovisku. Monotónny 
zvuk strojov a pomalá robota ma zvyčajne 
uspávali. Knihy som nečítal, no vytlačil 
som ich aspoň tisíc. Teraz mi myseľ za-
mestnávali neurčité predstavy o živote 
mačiek na tom pochmúrnom pozemku.

2.

Nemôžem povedať, že by som si Máriu 
naozaj obľúbil. Skôr som si na ňu len zvy-
kol, tak, ako vlastne na všetko v mojom 
živote. Toleroval som jej prítomnosť, žila 
s nami už mesiac. Niekedy, keď si ku mne 
ľahla, alebo si položila hlavu na moje ple-
ce, pocítil som akýsi otcovský pud chrániť 
ju, alebo čo. Mimochodom, bol to asi naj-
silnejší prejav záujmu opačného pohlavia 
o mňa za posledné týždne. Keď som pri-
chádzal z roboty, tak ma pravidelne víta-
la, čo už nerobila ani moja žena. Napriek 
tomu nemohlo byť o láske ani reči. Pla-
tilo to pre obe strany. Cítil som to. Bola 
len vypočítavá, lebo vždy som ju kŕmil ja. 
Monika by sa mäsa z konzervy nedotkla.
Mária sa u nás zabývala takmer okam-

žite. Na mačací záchod si zvykla rýchlo. 
Stále sa o niečo obtierala. O topánky, 
o práčku, o Moniku. Ju mala radšej ako 
mňa. Ja som ju kŕmil, no Monika jej dá-
vala domov.
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Dôležitejší bol ale fakt, že jej psychický 
stav sa, aspoň na prvý pohľad, určite ne-
zhoršoval. Zdalo sa, že tie zlé časy, kedy 
sme obaja trpeli, sú už minulosťou.
Občas mi napadlo, že ak by nemala psy-

chické problémy, tak by so mnou nebo-
la. Keď som ju spoznal, nemala takmer 
žiadnu sebaúctu, ale za to pekne chorú 
hlavu. Lieky zapíjala alkoholom, ktorý 
jej kupovali náhodné známosti. Tou som 
bol pôvodne aj ja, akurát, že ona kupova-
la alkohol mne, lebo v tlačiarni nás platili 
mizerne. Zdala sa mi celkom zaujímavá, 
a nie len preto, že som bol opitý. Mali 
sme si čo povedať a páčila sa mi. Dozve-
del som sa, že robí za pokladňou v kníh-
kupectve. Hneď mi bolo jasné, že má na 
viac, ako len predávať ľuďom kalendáre. 
Zaujímala ju napríklad psychológia, mala 
z nej aj nejaké vedomosti, akurát sa nes-
totožňovala so systémom, akým fungujú 
vysoké školy v našej krajine. Myslelo jej 
to lepšie ako mne, čo ma občas celkom 
štvalo.
Odkedy sme boli spolu, jej stav sa zlep-

šil. Možno cítila vo mne oporu, ktovie. 
Máriu mala naozaj rada. Hádzala jej 
loptičku, krútila šnúrkou pred očami 
a škrabkala ju za uchom. Stále si ju fo-
tila mobilom a fotky potom ukazovala 
kolegyniam v robote. Zanedlho začala 
nosiť do bytu knihy o správaní mačiek 
a o ich výchove. Priniesla si dokonca aj 
atlas mačiek. Dovtedy som si myslel, že 
atlasy môžu byť len o kontinentoch. No 
to, ako bojovať s depresiou, ju očividne 
nikdy netrápilo.

Jedna z tých kníh sa venovala neverbál-
nej komunikácií mačiek. Tá bola zo všet-
kých najzbytočnejšia. Mária sa totiž po 
mesiaci pokojného spolužitia začala vy-
jadrovať hlavne verbálne. Niekedy vtedy 
začalo všetko smerovať do sračiek.
Zmena nastala akoby zo dňa na deň. 

Prvé dni buď spala, alebo sa motkala 
po byte ako duch. Všade nechávala chl-
py, občas stratila fúz, no mňaukala málo 
a potichu. A teraz? Niekoľkokrát za deň 
skuvíňala, ako keby ju z kože drali. Zda-
lo sa mi, že to jej skuvíňanie sa dokonca 
stupňuje. Večery bývali najhoršie. Neve-
del som, či sa v nej už začínala prebúdzať 
puberta, alebo ju nebodaj čosi posadlo. 
Roman raz hovoril niečo o tom, ako mač-
ky vidia svet duchov. S Monikou sme síce 
mali radi duchárske horory, no na duchov 
sme samozrejme neverili. Pokiaľ mi bolo 
známe, v našom byte aj tak nik nezomrel.
„Je jedenásť. Za chvíľu sa prídu susedia 

sťažovať, že nemôžu spať,“ ticho zavrča-
la Monika. Ležala vedľa mňa na posteli, 
rovná ako svieca.
Dialo sa to znova. Mačka nepokoj-

ne kráčala bytom, akoby cítila niečo zlé 
v ovzduší. Napadlo mi, že ju možno nie-
čo trápi. Hladná ale nebola, lebo zožrala 
skoro celú konzervu.
„A ktorých susedov máš na mysli?“ opý-

tal som sa. „Starého Jaška? Ten ešte ani 
nebude doma. A ak by aj bol, tak by už 
spal ako zarezaný.“
Prepitý starec mal byt vedľa nás. Žena 

ho už dávno nechala a odvtedy vraj pil, 
aspoň tak mi to raz rozprával iný sused, 
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ktorého som tiež nemal veľmi rád. Keď sa 
opitý v noci vracal z krčmy, vedel naro-
biť naozaj hluk. No a keď potom zaspal, 
chrápal na celý byt, tak, že sme ho počuli 
aj my. Ak by Máriu bolo počuť aj v tej 
jeho nore, určite by ju svojim chrápaním 
prehlušil.
„Jeho by nezobudili ani tri Márie.“
„Možno ju niečo bolí. Čo ak je chorá?“
„Možno má aj ona chorú hlavu a teraz sa 

to začína prejavovať. Ty keď si chodila na 
základnú, tiež si bola normálna.“
Monika len pokrútila hlavou a vstala 

z postele. Pár minút na to som počul, 
ako sype do misky granule a prihovára sa 
tomu uvrešťanému tvorovi.
Mária nám už niekoľko dní ukazova-

la temné zákutie svojej mysle, také, aké 
má každý jeden živý organizmus, vrátane 
ľudí. Roman ma s touto svojou teóriou 
oboznámil pri obede v tlačiarňach.
„V každom z nás je niečo temné,“ za-

čal. „Keby neexistovala morálka a záko-
ny, všetci by sme sa navzájom pozabíjali. 
Nič by sme v sebe nepotláčali. Stali by sa 
z nás zvieratá.“
„A čo to má spoločné s našou mačkou?“ 

opýtal som sa a opäť sa utvrdil v tom, že 
je celkom prirodzené, že si doteraz nena-
šiel priateľku.
„Priamo s ňou nič. Chcem tým povedať, 

že mozog je pre nás stále záhadou. Aj 
zvierací, aj ľudský. Cvičený slon v cirku-
se, ktorý zrazu z ničoho nič rozpučí hla-
vu nejakému nešťastníkovi, alebo sérioví 
vrahovia. To je len zopár príkladov, ktoré 
proste nepochopíš.“

„Takže ulica nám vlastne môže ďakovať, 
že sme ju uchránili pred sériovou vra-
hyňou. Mária nie je agresívna, Roman. 
Akurát neustále kňučí.“
Robil som si z neho srandu, hoci to, 

čo hovoril, nebolo až tak od veci. Veď aj 
v mojej hlave sa občas objavila myšlien-
ka, ktorá ma prekvapila a ktorú by som 
pred nikým nepriznal.
„Zatiaľ,“ povedal.
V ten večer mi Monika oznámila, že 

s Máriou pôjdeme k veterinárovi.
„Mali sme tam ísť hneď, ako sme ju na-

šli. Ak sa teraz ukáže, že je chorá, a celý 
ten čas kňučala preto, lebo trpí, nikdy si 
neodpustím, že som jej nepomohla skôr.“
Občas trochu preháňala, ale návšteva 

veterinára sa javila ako celkom rozumný 
nápad. Trvalo skoro dve hodiny, pokým 
sa zviera upokojilo a my sme konečne 
zaspali.
Spal som celkom dobre, aj sa mi niečo 

snívalo.
Potom sa to stalo. Začalo sa mi ťažšie 

dýchať, na hrudi som zacítil tlak. Keď 
som sa prebudil, skoro ma porazilo. Na 
prsiach mi sedela tá prekliata mačka. 
Zreničky, v ktorých sa odrážalo mesačné 
svetlo, ma nehybne pozorovali. Bez jedi-
ného zažmurkania.
K veterinárovi sme sa vybrali začiatkom 

týždňa. Mária v prenoske protestovala 
menej, ako sme počítali. Väčší strach som 
videl v Monikiných očiach. Bála sa o ňu, 
určite očakávala nejakú rakovinu, alebo 
čo. Mária bola skôr zvedavá, ale to sme 
boli my všetci, vrátane taxikára.
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„Chorá je?“ opýtal sa mladík.
„Možno, ale možno ju posadol duch náš-

ho zosnulého suseda,“ to som mu samo-
zrejme neodpovedal, no premýšľal som 
nad tým, či si Jaško po včerajšom nočnom 
páde zo schodov náhodou nezlomil väzy. 
O pol jednej sme začuli na chodbe pri 
výťahu nadávanie. Hneď potom sa ozval 
hlasný úder čohosi, čo pokojne mohlo byť 
dopadnutie opitého tela na zem. Potom 
už nič. Ticho ako na cintoríne. Ráno bolo 
na chodbe celkom rušno.
Mladý veterinár spravil mačke vstupnú 

prehliadku. Skontroloval jej ústnu duti-
nu a zuby, uši a oči, dlaňami jej prešiel po 
bruchu a chrbte. Popritom nám hovoril, 
že s ňou treba tráviť viac času, možno 
mňauká preto, lebo sa nudí. Mačky majú 
rady pozornosť. Tiež rady žerú. V drvivej 
väčšine prípadov vraj skuvíňajú hlavne 
z týchto dôvodov. Vyzerali sme ako pár, 
ktorý sa svojmu domácemu zvieraťu nie-
lenže nevenuje, ale ho ani nekŕmi. Moni-
ky sa to celkom dotklo.
„Nezdá sa, že by bola chorá. Ak chcete, 

môžem ju objednať na neurologické vy-
šetrenie.“
Pokrútil som hlavou, Monika sa na mňa 

zhrozene pozrela. Nech si ona dá spraviť 
neurologické vyšetrenie, pomyslel som si.
„V tom prípade ju len zaočkujeme. Dám 

vám aj tablety na odčervovanie. Jednu do-
stane teraz a druhú jej dáte o tri týždne. 
Ak by nastal akýkoľvek problém, ozvite 
sa.“
Večer bola Mária viac-menej pokojná. 

Zdala sa mi skôr zadumaná. Len tak sa 

bezcieľne motkala po byte. Keď sa šuch-
tala kdesi za konferenčným stolíkom, na 
ktorom horeli vonné sviečky, na stenu sa 
premietal jej tieň, veľký a temný. V prítmí 
izby sme ju ani poriadne nevideli, počuli 
sme len cupkanie labiek po podlahe. Aj 
by som povedal, že ten veterinár jej pre-
hovoril do duše, no hovoril hlavne s nami.
Monika lúštila krížovku, ja som len mlč-

ky pozoroval zviera. Pomaly sa mi zatvá-
rali oči. Zviera akurát sedelo pri balkóno-
vých dverách a ticho hľadelo do tmy na 
ulici. Zvieratá patria do prírody, nie medzi 
štyri steny. Možno ju lákajú stromy, ploty, 
potkany. V našej garsónke toho veľa ulo-
viť nemohla.
„Možno by sme ju mohli brávať na pre-

chádzky.“
Monika prekvapivo nenamietala. HHH

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhneď na druhý deň  sme jej cez 
internet objednali vôdzku a postroj.
Pri chôdzi v postroji sa Mária trochu hr-

bila, no zdalo sa, že si zvyká. Keď som ju 
prvýkrát zobral v prenoske von, hrbil som 
sa aj ja, ale od hanby. Mária bola určite je-
dinou mačkou s vôdzkou na ulici. Možno 
aj v celom meste.
Dosť na tom, na ihrisku pred bytovkou sa 

správala prijateľnejšie, ako v byte. Chodili 
sme tam hlavne pred obedom, kedy bola 
väčšina detí ešte v škole. Skúmala steblá 
trávy, občas sa pohrabala v zemi. Zaují-
mali ju holuby, ktoré sme zase zaujímali 
my. Chlap s mačkou na vôdzke.
Von som ju brával vždy, keď som mal voľ-

no. Viackrát som si všimol, že sústredene 
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hľadí smerom ku ciciačkinmu domu. Ces-
ta do tlačiarne mi trvala maximálne desať 
minút a jej dom bol ešte bližšie. V Márií 
sa možno prebudili spomienky. Bol som 
presvedčený, že sa narodila za tými vy-
blednutými hradbami zdivených kríkov.
Jedno slnečné ráno sme vonku stretli 

susedu z prvého poschodia. Mala okolo 
päťdesiat, no od päťdesiatničiek, ktoré 
boli mojimi kolegyňami, sa výrazne líšila. 
Bola zhovorčivá, ale nevadilo mi to, lebo 
mala príjemný hlas a vždy sa usmievala.
Nikdy som Moniku nepodviedol, no pri 

Nadežde som mal kadejaké predstavy.
Dozvedel som sa od nej, že s Jaškom 

je všetko v poriadku. Mal som pravdu. 
Naozaj spadol opitý zo schodov, no nič 
sa mu nestalo. Vraj sa normálne postavil 
a odišiel pokračovať do pajzlu, ktorý sme 
mali na ulici. Včera ráno sa jej s tým po-
chválil. Stretli sa, keď bola s Daphne na 
prechádzke.
Zatiaľ, čo mi to všetko rozprávala, 

Daphne, malá agresívna čivava, zvedavo 
oňuchávala Máriu. Tá ale nehybne sedela 
a hľadela tam, kam zvyčajne. Dom z diaľ-
ky vypadal, akoby bol celý v tieni, akoby 
naň slnko vôbec nedopadalo.
Z rozhovoru nás vytrhlo až Máriino za-

syčanie. Tomu, čo nasledovalo za ním, 
som už nedokázal zabrániť.
Mária šľahla pazúrmi čivave po pysku. 

Pes zapišťal a susedka tiež. No mačka 
už mala uši zaklopené dozadu a chysta-
la sa skočiť. Pes kňučiac pribehol k svojej 
majiteľke, Mária bola celá naježená a na 
vôdzke sa trhala, snažila sa po ňom sko-

čiť. Zhrozená Nadežda zobrala vystraše-
nú Daphne na ruky a vykročila k bytov-
ke. Márií sa na bielej srsti okolo papule 
leskla krv. Neskôr som zistil, že Daphne 
skončila s natrhnutým uchom.
Vtedy sa rodiace sa priateľstvo medzi 

udržiavanou susedkou a mnou definitív-
ne skončilo.
Ako som ju niesol domov, všimol som si 

čosi v tieni pri garážach. Spomalil som.
Boli štyri, sedeli nehybne ako sochy. 

Sústredene nás pozorovali. Mária v pre-
noske v momente ožila. Začala sa v nej 
metať a škrabať, chcela vyskočiť, no ne-
dovolil som jej to. Pridal som do kroku, 
aby som tým zverom zmizol z dohľadu.
Ku koncu októbra som mal tej skurve-

nej mačky plné zuby. Každú noc to bolo 
o tom istom. Monika kvôli nej niekoľ-
kokrát vstávala, v priemere spala najviac 
štyri hodiny. No vždy sa jej zastávala, veď 
je to len zviera, ktoré nerozmýšľa, asi už 
prechádza do puberty, potrebuje nové 
hračky, a podobne.
Nezdala sa mi nešťastná a bez života, 

akou bola, keď som ju spoznal. Vyzerala 
skôr unavene a bez energie. Ako nahnitá 
halloweenska tekvica, ktorú už treba vy-
hodiť.
„Mačky sú nočné tvory, ktoré cez deň 

spia a v noci šantia,“ vravela mi cestou 
z obchodu. Bola celá v čiernom a v ru-
kách niesla tekvicu. Ona ten hlúpy svia-
tok mala skutočne rada.
„Čítala som si o tom na jednom blogu. 

Musíme ju len ignorovať a ona sa po-
stupne upokojí.
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„Tak prečo si ju neignorovala už od za-
čiatku?“ opýtal som sa hlúpo.
„Veď ti vravím, že som si o tom prečítala 

len nedávno.“
„Aha.“
„Keby si sa prestal neustále na všetko 

sťažovať a radšej by si s tým skúsil niečo 
urobiť, mohol si si to prečítať aj ty. Všetko 
je znova na mne. Tak, ako vždy.“
Ako sme kráčali vedľa seba, prebúdzal sa 

vo mne hnev. Občas sa mi to stávalo, no 
vždy som ho hneď potlačil. Čím menej 
v noci spala, tým bola cez deň otravnej-
šia. Aj jedna, aj druhá.
„Stále sa na niečo sťažuješ. Podľa mňa si 

taký celý život.“
Po dlhom čase sa vo mne ozval aj ove-

ľa nepríjemnejší, desivo skutočný hlas. 
Prenikol hlboko do mňa, zahryzol sa do 
môjho vnútra. Povedal mi: Za všetko si 
môžeš sám. Ty si ich vpustil do svojho 
života. Obe.

3.

O pár dní neskôr som po robote išiel 
s Romanom na pivo do Septimy. Nerobil 
som to často, lebo Monike vždy vadilo, 
keď som si išiel vypiť s kamarátmi. Teda 
pokiaľ nešla aj ona. Myslím si, že žiarlila. 
Ona totiž žiadnych kamarátov, s ktorými 
by mohla niekam ísť, nemala.
Všetky jej kolegyne žili usporiadaným, 

nie veľmi spoločenským, životom. Ne-
skôr sa mi moji kamaráti akosi prestali 
ozývať. Po dvoch rokoch vzťahu som bol 
v kontakte už len s Romanom.

Pri druhom pive sa náš rozhovor dostal 
ku tomu, čo ma zaujímalo najviac.
„Nikdy si sa ma neopýtal na tú prezýv-

ku. Vieš, prečo práve Ciciačka?“ opýtal sa 
hneď. Nemal pred sebou len jedno pivo. 
V ten večer si objednal ešte ďalších šesť.
„Opýtal, ale nikdy si mi neodpovedal. 

Neviem. Povedz mi to konečne.“
„Môže za to moja stará mama. Keď ešte 

žila a ja som s rodičmi býval na sídlisku, 
často ju Ciciačka navštevovala. Ako chla-
pec som sa jej bál. Niekedy ma dokonca 
strašila.“
„Ako?“ opýtal som sa. Znelo to ako ďalší 

z jeho výmyslov.
„Keď sa stará mama nepozerala, jazykom 

si nadvihla zubnú protézu. Svoje zuby 
mala len dva, takže vyzerala ako upír.“
„Takže kvôli tomu tá prezývka?“
„Nie celkom. Stará mama raz povedala, že 

každá jej neohlásená návšteva ju pripravila 
o päť rokov života. Možno mala pravdu. 
Tá stará baba vraj bola taká čiperná len 
preto, že vyciciavala z každého energiu. 
Kedysi učila deti na základnej škole.“
Napriek tomu, že som tú starenu v živote 

nevidel, bolo pre mňa nemožné si ju pred-
staviť v triede pred tabuľou.
„A teraz rozpredáva svoj nábytok,“ po-

vedal som. „Z jedného dôchodku nemôže 
živiť seba, aj mačky z celej ulice. Chce mať 
viac miesta pre svoju chlpatú rodinu. Ako 
teraz vyzerá?“ 
„Naposledy som ju videl pred dvomi me-

siacmi. Vyzerala, akoby práve vyšla z hro-
bu. Možno je chorá. Podľa mňa jej už dáv-
nejšie preplo.“
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„Bol si niekedy u nej?“
„A čo som tu ja na výsluchu?! Do Ci-

ciačkinho domu by som nikdy nevkročil!“
Hneď sa upokojil, lebo nám servírka 

akurát doniesla ďalší alkohol. Už som ro-
zumel jeho odporu, no mňa ten dom po-
maly začínal fascinovať. Bolo to, ako keď 
som videl prvý horor. Mal som desať, boli 
to super časy.
„Nemala deti a manžel jej zomrel už 

dávno. Nestretol som sa s ním. Vraj ne-
mal ani päťdesiat, keď zomrel.“
Pri informácií o predčasnej smrti som 

hneď zbystril pozornosť. „Čo sa mu sta-
lo?“
„Nie som si istý. Myslím, že mal nehodu. 

Spadol z rebríka, alebo dačo také.“
Naklonil som sa cez stôl k Romanovi.
„A je isté, že to bola nehoda?“
„To neviem. Od mojich štrnástich už 

Ciciačka k starej mame nechodila. Ni-
kdy som sa nedozvedel prečo. Keď sa 
náhodou niekde stretli, pozdravili sa, ale 
to bolo všetko. Nemali sa veľmi ani kde 
stretnúť, lebo tá stará vraj málokedy vy-
chádzala z domu.“ Roman bol pri mne 
zrazu nebezpečne blízko. „A niekedy 
v tom období sa v Ciciačkinej záhrade 
začali objavovať mačky.“
„Fakt?“
Na tvári sa mu zjavila grimasa, akoby 

prehltol kus fašírky zo závodnej jedálne. 
„Netuším. Asi idem grcať. Počkaj tu.“
Domov som prišiel krátko po polnoci. 

Trochu ma motalo, no Roman dopadol 
horšie. Býval bližšie, no k rodičom vraj 
došiel o polhodinu neskôr.

V chodbe som sa vyzul a zvalil sa na po-
steľ. Monika spala ako drevo. V tme som 
Máriu nevidel, nepočul, a ani ma nezau-
jímala.
Asi po hodine tvrdého spánku ma čosi 

zobudilo. Hľadel som na čiernu stenu 
a počúval. Škrabanie. Za ním nasledoval 
tlmený úder do dverí. Stena sa mi pred 
očami pohybovala rôznymi smermi, no aj 
tak som vstal. Čosi škrabalo na dvere do 
bytu. Celkom určite pazúrmi. Keď som 
sa došuchtal k vypínaču a zapálil svetlo, 
našiel som ju.
Sedela v strede chodby. Pozrela sa na 

mňa, potom sa znova otočila ku dverám. 
Zamňaukala. Hlasno a ťahavo. Podobný 
zvuk sa viachlasne ozval aj za dverami. 
V tej chvíli som preklínal starého Jaška. 
Ten ožran znovu nevládal poriadne za-
buchnúť vchodové dvere. Mačky sa bez 
problémov dostali dnu.
No aj tak to bolo divné. Jaško sa so za-

tváraním dverí nikdy veľmi neobťažoval, 
no odkedy tu žijeme, využil to akurát je-
den potkan. Všetko to, nad čím som po-
sledné dni premýšľal, sa zhmotňovalo do 
desivej skutočnosti.
Ani by mi nenapadlo dvere otvoriť 

a mačky odohnať. Rozhodol som sa, že 
zavriem Máriu do kúpeľne.
Vtedy sa zahnala. Na predlaktí mi za-

svietila tenká biela čiara. Postupne červe-
nela, rana začala púšťať krv. Mačka sa na 
mňa mračila, fúzy mala zakrútené nadol, 
srsť naježenú. Vbehol som naspäť do 
izby a zavrel za sebou dvere. Moniku nič 
nezobudilo, no ja som ešte dobrú hodinu 
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hľadel do tmy. Náš byt za ten čas utíchol. 
Raz ma naplo na vracanie.
Zobudil som sa s triezvou hlavou a jas-

nými myšlienkami. Pozrel som na Moni-
ku. Ešte stále spala. Cez celé líce až k oku 
sa jej tiahol hlboký škrabanec.
Mária musela preč. Patrila tej starene, 

nie nám. No prečo sa správanie toho zve-
ra zmenilo tak náhle, akoby zo dňa na 
deň?
Za Ciciačkou sme sa vybrali ešte ten ve-

čer. Keďže sme s ňou naozaj netúžili prísť 
do osobného kontaktu, nech už vyzera-
la akokoľvek, dohodli sme sa, že mačku 
jednoducho necháme v záhrade. Monika 
najprv namietala, že by sme ju tam mali 
odniesť normálne cez deň a nie o desiatej 
večer, no nedal som sa presvedčiť. Buď ja, 
alebo ona. Vybrala si mňa a tak musela 
mačka preč. Okamžite.
No fakt bol aj ten, že ma priťahovala 

myšlienka, že kráčam tou mŕtvou záhra-
dou počas jasnej noci. Všade okolo mňa 
tiene a pach hnijúceho lístia. Celkom 
som sa na to tešil.
Žili sme v tichej štvrti na kraji mesta. 

Ulicou sme prešli nenápadne, o tejto ho-
dine tu človek málokedy niekoho stretol.
Mačka v prenoske ani nepípla. Hľadela 

presne tam, kam aj my. Mňa lákalo dob-
rodružstvo, ju domov. Za chvíľu bude slo-
bodná.
Bránička bola odomknutá. Monika ešte 

naposledy zamrnčala, že nie je správne 
vojsť večer na cudzí pozemok, no hneď 
som ju zahriakol. Bránička za nami za-
vŕzgala a mačka razom ožila.

Pustili sme ju. Naposledy sa na nás po-
zrela a potom zmizla v poraste pri dome.
„Poďme už,“ povedala Monika trasúcim 

sa hlasom. Jej smútku som rozumel. Do-
konca som rozumel aj tomu, že to čo ro-
bíme, sa priečilo jej presvedčeniu.
Stál som a hľadel na ten dom. V mysli sa 

mi vybavil obraz obesenca s vyplazeným 
jazykom. Nepríjemne zapáchal. Muchy 
mu sedeli na lícach, niektoré sa mu tlačili 
do uší. Také niečo človek len tak nevidí. 
Za pol hodinu budem opäť ležať v poste-
li vedľa svojej priateľky. Možno sa pohá-
dame, ona vstane a pôjde po Máriu. Veď 
keď sa stratila raz, môže sa stratiť znova, 
a tentoraz už nemusí mať také šťastie. 
Radšej rýchlo zaspím. No ráno sa prebu-
dím a ako mŕtvola odkráčam do ďalšieho 
väzenia. To bol môj život, presne to ma 
čakalo. Vykročil som ku domu. Monika 
na mňa nechápavo hľadela, no potom 
kráčala zo mnou.
„Čo to robíš? Zbláznil si sa? Poď domov, 

čo ak nás niekto uvidí,“
Stará žena už zrejme dávno spala. Vy-

tiahol som z vrecka baterku. Keď uvi-
dela, ako dôkladne som sa na celú akciu 
pripravil, znova sa ma opýtala, či som sa 
zbláznil. Čakal som, že sa otočí a odíde, 
no neurobila to.
Dvere boli odomknuté. Možno preto, 

aby si ich mohli otvoriť mačky, ktovie.
Vykročili sme do úplnej tmy.
Izby páchli zatuchlinou, ovzdušie v nich 

sa dalo krájať. Zacítil som aj čosi iné, 
pach čohosi zlovestného, po čom som 
svetlom baterky rozhodne neplánoval 
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pátrať. Moniku som nevidel; cítil som len, 
že ma drží, ako kliešť. Ani nepípla. Me-
sačné svetlo prenikalo do tých priestorov 
cez divé stromy a zatvorené okná. Občas 
zavŕzgala podlaha, kdesi vonku zaštekal 
pes. Aspoň minútu nás nič nevyrušilo.
Z kuchynského stola potom čosi spadlo 

na zem. Zistil som to, keď som namieril 
baterku pred seba. Monika mi silno stla-
čila plece, no ani mne nebolo všetko jed-
no.
Sedela pri tanieri z ktoviečím. Obyčajná 

mačka s ušami vystretými dohora.
Čosi sa mi obtrelo o nohu.
„Počkaj,“ ozvala sa zrazu. „Počuješ to?“
Nech bolo v tej chvíli akokoľvek ťažké 

sústrediť sa, pokúsil som sa o to. A začul 
som to. Z poschodia nad nami. Hneď mi 
napadlo niekoľko možných scén, ktoré 
sa nad našimi hlavami mohli odohrávať. 
Čosi sa posúvalo po podlahe. Ľudské po-
hyby. Ciciačka.
Vystúpil som na prvé tri schody. Z toho 

miesta mi svetlo baterky mohlo ukázať 
pôvodcu tých zlovestných zvukov. Na po-
schodie som rozhodne neplánoval ísť.
„Mária!“ Monika sa pritlačila ku mne. 

„Mária…“ zapišťala mi pri uchu.
Naša mačka na nás z pochodia hľadela. 

Potom zmizla v tme. Odvtedy sme ju ne-
videli a zrejme už ani nikdy neuvidíme. 
Aspoň ja nie.
Monika kráčala hore schodmi. Vybral 

som sa za ňou, nemal som na výber.
„Zbláznila si sa? Hádam si ju nechceš zo-

brať naspäť!“
Neodpovedala mi. Možno jej napadlo 

to isté, čo aj mne. Starej Ciciačke sa nie-
čo stalo, mohla dostať infarkt, alebo čo. 
Mohli sme jej zachrániť život.
Na poschodí sme nestrávili ani minútu. 

Roztrasené svetlo baterky sa mihotalo po 
úzkej chodbe. Dvere do izby, ktorá bola 
pri nás najbližšie, boli otvorené. Vtedy 
mi už baterka vypadla z ruky. Monika 
sa pritlačila ku mne, vraj sa jej čosi ob-
trelo o nohu. Za chvíľu ju už mala v ná-
ručí. Netuším, koľko mačiek bolo v tom 
prekliatom dome, no ona určite našla tú 
správnu.
Zlosť, ktorú vo mne prebudila, ale okam-

žite prebilo zdesenie. Z tmy v otvorenej 
izbe sa ku nám čosi blížilo. Zatuchnuté 
ovzdušie sa pomaly posúvalo.
Chrčanie pri uchu.
Potom som zacítil ten najodpornejší 

pach, neznesiteľne ťažký, hnilobný. Okam-
žite mi prenikol medzi zuby, podráždil mi 
oči. Počas niekoľkých sekúnd ma trikrát 
ma naplo.
Dnes viem, že to bol pach rozkladu.
Rozbehol som sa dolu, no Monika bola 

rýchlejšia. Skoro zvalila aj mňa. Počul 
som, ako padala dolu schodmi. Telom 
narážala do stien a do zábradlia. Boli sme 
v úplnej tme, no nebolo ťažké si tú scénu 
predstaviť. Podobný zvuk totiž spôsobil aj 
starý Jaško.
Nasledujúce riadky píšem s odstupom 

niekoľkých týždňov. Ciciačku sa nám ne-
podarilo zachrániť. Ráno ju našiel sused, 
ktorý nás podľa všetkého videl už v ten 
večer. Ak nás niečo prezradilo, tak to po-
chopiteľne mohla byť jedine moja baterka.
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Telo bolo v značnom štádiu rozkladu. 
Nerozumiem, ako také čosi bolo vôbec 
možné, no informácie, ktoré sa ku mne 
dostali, hovorili jasne. Žiadne iné telo sa 
nenašlo ani v záhrade.
Možno by sa mi podarilo zachrániť as-

poň vzťah s Monikou. No nemohol som 
to v sebe dusiť, musel som s pravdou von. 
Keď som bol schopný pri úteku do nej 
vedome strčiť, neskôr som jej mohol ublí-
žiť akokoľvek.
Odsťahoval som sa k rodičom na sever. 

Včera som v mobile našiel fotografiu, 
ktorú som pred dvomi mesiacmi urobil. 
Bola na nej Monika, v náručí držala bie-
lo-ryšavé mačiatko. Usmievala sa.

Jakub Matys 
(*1991)
K horroru ho 
na střední škole 
přivedla Noční 
směna Stephe-
na Kinga. Vy-
studoval filmo-
vou dramaturgii 
a scénáristiku. 
Během studia 

začal nejen častěji sledoval horrorové fil-
my, ale i sám tvořit. Aktuálně se živí psa-
ním článků pro různé blogy. Publikoval 
několik nehorrorových povídek v literár-
ním časopise Rozum. Mária je jeho první 
horrorová povídka.
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s Dario Argentem jsem byl domluvený 
na neděli 26. listopadu v 19:30 hod. 

během 22. fóra evropského filmu „Ciner-
gia“ v Łódźi. Místem setkání byl jeden 
z hotelů v Piotrkowské ulici, který sídlí 
nedaleko slavného kina „Charlie“ (vět-
šinu filmů legendárního italského tvůr-
ce promítali v tomto váženém objektu). 
Chtěl jsem, aby byl rozhovoru přítomen 
také Michał Miller, což se podařilo, mistr 
s tím neměl žádný problém. Když jsme 
vstoupili do haly domluveného hotelu, 
okamžitě upoutal naši pozornost postar-
ší muž sedící v křesle, měl vážnou tvář 
a zdál se být hodně zamyšlený. Byl to 
samotný Dario Argento. „Da-
rio Argento, nice to see you. 
It‘s a great honor to meet you“ 
– tak zněla má první slova, jaké 
jsem režisérovi řekl. Byli jsme 
udiveni, proč na nás mistr čeká 
o půl hodiny dřív před domlu-
venou schůzkou. Michal mu 
položil otázku anglicky a uká-
zalo se, že si Argento myslel, 
že má rozhovor začít přesně 
v 18:30. Vytáhl jsem z igelitky 

rozhovor

dario argento

polské vydání DVD s filmem Suspiria, 
režisér se usmál a s velkým zájmem začal 
prohlížet přebal. Po krátké chvíli tvůrce 
Profondo Rosso z mého mobilu zavo-
lal Dianě Dąbrowské, naší neocenitelné 
překladatelce z italštiny, která rychle při-
jela a začali jsme s rozhovorem. Dario 
Argento rád překvapuje či provokuje své 
tazatele a ti, kteří jen hrají, že viděli jeho 
filmy, mohou mít vážný problém. K re-
dakci HO byl hodně zdvořilý.

Damian Romaniak: Jmenuji se Damian 
Romaniak, jsem novinář, filmový kritik 
a milovník horrorů. Miluji vaše filmy. 

Následující rozhovor proběhl v roce 2017. Daria Argenta pro polský interneto-
vý portál Horror Online vyzpovídali redaktor a f ilmový fanoušek Damian Ro-
maniak a Michał Miller. Rozhovor přetiskujeme se souhlasem autorů i správců 
stránek, za což děkujeme. Teď již dejme slovo Damianovi, Michalovi a Dariovi.
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Suspiria a Profondo Rosso jsou pro mě 
naprostými arcidíly světové kinema-
tografie. Nedávno jsem si připomínal 
i dva díly, které jste natočil pro slavný 
seriál Masters of Horror. Mám na my-
sli Pelts a Jenifer. Náš rozhovor bude 
zveřejněn na portálu Horror Online. 
Jde o nejstarší polský internetový servis 
věnovaný filmovým horrorům, straši-
delné literatuře ale také „mrazivým“ 
komiksům. Můžeme se pochválit nej-
větší databází recenzí. Se mnou je zde 
Michał Miller, který také spolupracuje 
s portálem HO. Má první otázka je ná-
sledující: Jak se vám líbí v Polsku?
Dario Argento: Naneštěstí jsem do 
Polska přijel jen na dva dny a jsem po-
řád v Łódźi. Polsko se mi zalíbilo a chtěl 
bych vidět více, rád cestuji a poznávám 
lidi, vlastně poznávání lidí je pro mě dů-
ležitější než samotné navštěvování míst. 
Tady mám četné povinnosti, tedy filmy 
a rozhovory, které mi nedovolují, abych 
dobře poznal dokonce i tohle město. Ale 
má něco do sebe, protože vidím, že mě 
obklopuje hodně intenzivní realita. A ta 
intenzita se mi moc líbí.

Romaniak: Jak oceňujete 22. fórum ev-
ropského filmu „Cinergia“?
Argento: Z toho, co vidím, tak mohu 
říct, že ten festival považuji za důležitý, 
možná to je dokonce jeden z nejdůleži-
tějších filmových festivalů, které v Polsku 
probíhají. Jsem moc rád, že jsem byl po-
zván a oceněn. Jsem nesmírně potěšen, 

že zde jsou prezentovány mé filmy. Má 
tvorba byla často cenzurována nebo za-
kazována, jako v Číně, Rusku ale dokon-
ce, jaký div, i ve Skandinávii. Moc dobře 
vím, že se hodně polských diváků tady 
s mými filmy setkává poprvé. Líbí se mi 
polské vydání DVD Suspiria, které jste 
mi před chvílí ukázal.

Romaniak: Chtěl jste vždycky být fil-
movým režisérem? Kdy se objevila vaše 
láska k filmu?
Argento: Ve skutečnosti má láska k fil-
mu začala již v dětství. Musím přiznat, 
že rodina zde představovala hodně dů-
ležitý činitel, protože byla silně spojená 

s kinematografií. Především můj otec byl 
aktivním producentem, moje matka pak 
byla zapálená fotografka, která do svého 
studia zvala různé hvězdy, a děda byl dis-
tributor. Kino pro mě představovalo fas-
cinující místo, rád jsem se tam schovával 
a samozřejmě sledoval filmy. Byla to vel-
ká vášeň už od mala. Co je však zajímavé, 

L‘uccello dalle piume di cristallo

(1970) 
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režisérem jsem se stal jen chvilku před 
svým debutem, protože jsem se ve sku-
tečnosti dříve těšil z toho, jak si vedu jako 
scenárista. A psaní mě zcela uspokojova-
lo. Přesto jsem si v jistém okamžiku řekl, 
proč bych nemohl natočit film?

Romaniak: Teď bych se rád zeptal na 
filmové inspirace. Jaké máte oblíbené 
režiséry a díla?
Argento: Všechno záleží na tom, na jaký 
okamžik mé kariéry se ptáte, zda máte na 
mysli kariéru filmového kritika nebo re-
žiséra? [A to je přesně ten okamžik, kdy 
DA rád občas novináře provokuje – DR]

Romaniak: Tak v takovém případě mě 
zajímá vaše režisérská kariéra.
Argento: Jako filmový kritik – což je ne-
obyčejně důležité – jsem viděl tisíce fil-

mů a to byla hodně dobrá příprava, abych 
měl odvahu myslet na režii, stát se reži-
sérem a zůstat jím, protože to je svého 
druhu komplikace i následek. Mám rád 
německý expresionismus, dánskou kine-
matografii, leč spíše tu klasickou (cením 
si Carla Theodora Dreyera), z italských 
režiséru určitě musím zmínit Felliniho 
a Antonioniho. Snovou poetiku a kvalitu 
jsem se naučil od mistra Luise Buñue-
la. Ale tvůrcem, který pro mě předsta-
vuje základ a mohu ho uznat za svého 
duchovního otce, je nepochybně Alfred 
Hitchcock.

Romaniak: Čtete rád horrory?
Argento: Především rád čtu klasiky jako 
Edgar Allan Poe nebo Howard Phillips 
Lovecraft.

Romaniak: Pamatujete si práci na filmu 
L´uccello dalle piume di cristallo, který 
je vaším celovečerním režisérským de-
butem?
Argento: U mého debutu byl klíčový 
storyboard, který jsem vypracoval hodně 
pečlivě, byl nezvykle důležitý, stanovil pro 
mě něco jako mapu celé práce. Musím 
přiznat, že když jsem se objevil na place, 
měl jsem dojem, jako bych tam byl od-
jakživa. Cítil jsem jistou výhodu, jistotu, 
měl jsem dojem, že všechny filmy, které 
jsem předtím viděl, mě něčemu naučili. 
Takové prvky práce režiséra jako budo-
vání záběrů nebo rozhovory s herci byly 
jakoby už někde ve mně. Možná to bude 

Suspiria (1977)
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znít paradoxně, co teď řeknu, práce na 
filmu byla samozřejmě těžká, ale zároveň 
pro mě lehká. Samozřejmě, naráželi jsme 
cestou na různé problémy, ale film jsme 
natočili hodně rychle, během několika 
týdnů. Chtěl jsem ten film nejprve nato-
čit v Turíně, to město mě v pubertě silně 
fascinovalo, ta tajemná nitra domů, styl 
Art deco a echo fašistické architektury, 
ale producenti s tím nechtěli moc sou-
hlasit, protože ono město nemělo filmo-
vou tradici, proto jsem děj musel přenést 
do Říma. Přesto jsem si slíbil, že jednou 
budu v Turíně nakonec natáčet, protože 
to město v sobě ukrývá nějaké tajemství 
a je opravdu krásné.

Romaniak: Jaká byla geneze Suspirie? 
Musím hned poznamenat, že mě fasci-
nují a zajímají literární odkazy, váš film 
je totiž dílem hodně intertextuálním. 
Přivezl jsem z Pomořanské knihovny 
do Łódźi překlad esejů anglického ro-
mantického spisovatele Thomase De 

Quinceyho Zpověď poživače opia, pro-
tože právě v ní se nachází klíčový text 
Suspiria de Profundis, v němž se obje-
vuje vize Tří Matek. Knihu jsem chtěl 
vzít s sebou na tento rozhovor, nane-
štěstí zůstala v mém hotelovém pokoji. 
Důležitým inspiračním zdrojem pro 
vás byla také Alenka v říši divů Lewise 
Carolla.
Argento: To je hodně zajímavé, co ří-
káte, Suspiria se samozřejmě neopírala 
jen o esej Thomase De Quinceyho, ale 
bezpochyby představuje hodně důleži-
tou pozici pro mou intelektuální formu, 
vždyť především odtud jsem vzal neoby-
čejně podstatné téma týkající se Tří Ma-
tek: Mater Lachrymarum (Matka Slz), 
Mater Suspiriorum (Matka Vzdechů) 
a Mater Tenebrarum (Matka Temnoty). 
Je zajímavé, že zanedlouho plánuji nato-
čit dvanáctidílný seriál, zaměřený více na 
amerického diváka, který bude založený 
právě na Zpovědi poživače opia. Motiv 
Tří Matek nalezne své pokračování.

Romaniak: To je skvělá zpráva. Musím 
se rovněž zeptat na filmové odkazy, kte-
ré se objevují v Suspirii. O jedné inspi-
raci vím, je jí klasický animovaný film 
Sněhurka a sedm trpaslíků natočený 
studiem Disney. Mohl byste ale odhalit 
další filmy?
Argento: Je pro mě těžké v tuto chví-
li poukázat na jiné filmy, ale snad právě 
klíčová a filmová je ta figura „zlé čaro-
dějnice“, má Disneyovský původ, já jsem 

Profondo rosso (1975)
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se však rozhodl přenést ji do úplně jiné-
ho rozměru. Neskrývám, že Suspiria je 
báseň. Je třeba upozornit také na barvy, 
které jsou v mém filmu použity, mohou 
se divákům pojit s americkým technico-
lorem. To bylo fenomenální a právě tohle 
jsem do svého díla chtěl přenést.

Romaniak: Vybavíte si nějakou ob-
zvláště nebezpečnou scénu během na-
táčení Suspirie?
Argento: Jde-li o nebezpečí, tak jako re-
žisér pracující na place jsem necítil žádné 
ohrožení. Byl to film neobyčejně těžký 
a komplikovaný. Můžu se vás zeptat na 
oblíbenou scénu Suspirie a pokusím se 
o ní povyprávět.

Romaniak: Tak vezměme scénu zob-
razující první vraždu mladé dívky. Na 
konci je hrdinka efektním způsobem 
oběšena. Ve vašem filmu je velkým pa-
radoxem to, že scény znázorňující smrt 
jsou současně děsivé i krásné, jejich ra-
finovaná estetika diváka zasahuje.
Argento: Při natáčení těchto scén jsem 
se úzce držel storyboardu, stejně jako 
v případě mého prvního filmu. Měl jsem 
všechno důkladně naplánováno a nakres-
leno. Ale jak jsem řekl dříve, byl to film 
těžký a komplikovaný.

Romaniak: Obzvlášť důležitým prv-
kem v Suspirii, ostatně i v jiných vašich 
filmech, je hudba, která na každém kro-
ku diváky hypnotizuje a udivuje. Jak 

došlo ke spolupráci s dnes již kultov-
ní skupinou Goblin? Proč jste vybral 
zrovna je?
Argento: S touhle skupinou to byla 
opravdu hazardní hra, jeden velký expe-

riment. Zpočátku jsem chtěl spolupraco-
vat s kapelou Pink Floyd. Dokonce jsem 
odletěl do Londýna na rozhovor s nimi, 
ale neměli čas, protože již probíhaly po-
kročilé přípravy projektu The Wall. Pře-
mýšlel jsem také o skupině Genesis, ale 
ti zrovna absolvovali turné. Napadl mě 
i Ennio Morricone, který je fenomenál-
ním skladatelem a mým přítelem, ale na-
konec jsem se rozhodl že nechci, aby pro 
Profondo Rosso skládal hudbu on. Jeden 
z mých spolupracovníků mi jednoho dne 
přinesl demo mladé kapely, jejíž členové 
nedávno dokončili hudební školu a jejich 
materiál se mi hned zalíbil, tak jsem se 
rozhodl nabídnout jim spolupráci. Měli 
jsme hodně zajímavou formu práce. Oni 
chodili na plac, sledovali jak pracuji a to 
je inspirovalo ke skládání hudby. Ve-
čer jsme se scházeli a poslouchali jejich 
kompozice.

Dracula 3D (2012) 
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Romaniak: Vaším hodně důležitým fil-
mem je Profondo Rosso. Tento film jsme 
mohli včera zhlédnout v kině Charlie 
v plné verzi (přes dvě hodiny) a k tomu 
v digitální úpravě. Opět jsem se nechal 
uchvátit vizuální vrstvou a neobyčejnou 
zvukovou stopou (i zde se přičinila sku-
pina Goblin). Pro mě je to film o hle-
dání tajemství. Kromě reálného světa 
existuje naprosto odlišná skutečnost, 
která vzbuzuje hrůzu a neklid. Hlavní 
hrdina coby profesionální detektiv tuto 
„druhou skutečnost“ vyzývá a pokouší 
se do ní proniknout. V jaké míře jste se 
při natáčení Profondo Rosso inspiroval 
Antonioniho filmem Blow-up?
Argento: Michelangelo Antonioni je ne-
pochybně jedním z mých oblíbených fil-
mových mistrů, do Profondo Rosso jsem 
obsadil stejného herce, který hrál hlavní 
roli v Blow-up. Co oba filmy spojuje? 
Jsou to především díla zobrazující kom-

plikovaný mechanismus paměti (paměť je 
zrádná, nelze jí zcela věřit) a touhu pro-
tagonisty po hledání a budování pravdy. 
Chtěl jsem svému filmu dát ten samý 
význam, jako u Antinioniho a přiblížit se 
jisté filosofii.

Romaniak: Souhlasil David Hemmings 
hned, že si zahraje v Profondo Rosso?
Argento: Obsazení Davida bylo hod-
ně prosté. Zavolal jsem jeho agentovi. 
Hemmings přijel do Říma, ale jak jsem 
ho viděl, zdál se mi příliš tlustý. Když 
jsme seděli a hovořili, řekl mi: „Maestro, 
slibuji, že během měsíce do té role zhub-
nu“. Viděl jsem, že mu na práci na tom 
filmu hodně záleží. Později se David za-
vřel na kliniku a opravdu zhubl.

Romaniak: Jak dlouho jste se chystal na 
realizaci Draculy? Patříte k fanouškům 
románu Brama Stokera?
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Argento: O filmové adaptaci Draculy 
jsem, samozřejmě, přemýšlel dlouho, je 
to ostatně kanonický horrorový román. 
Už ale vzniklo tolik filmů o Draculovi, že 
jsem si nebyl jistý, zda má smysl natáčet 
další. Ale jak jsem odhalil možnosti 3D 
technologie, která se v kinech uchytila, 
rozhodl jsem se to zkusit, obecně jsem 
milovníkem technických novinek a rád 
je přelomovým způsobem využívám. Prá-
vě jen díky 3D jsem se rozhodl natočit 
novou verzi Draculy, chtěl jsem také, aby 
můj film přinesl jiný pohled na slavnou 
postavu a novou kvalitu v budování stra-
chu.

Romaniak: Teď se zeptám obecně na 
horror. Liší se podle vás horrorový 
film nějak od jiných žánrů? Každý mi-
str horroru má svůj autorský pohled na 
tento žánr.
Argento: Se samotnou definicí horro-
ru může být jistý problém. Vezměme si 
příběhy o strachu a teroru Edgara Allana 
Poea, které je těžké jednoznačně žánrově 
zařadit. Horrory jsou prostě strašidelné 
filmy a diváci ty emoce, které vyvolávají, 
milují. A pokud to funguje, jsou natáčeny.

Romaniak: Následující otázku teď po-
loží Michał Miller. i ona se bude týkat 
horroru.
Michał Miller: Co si myslíte o součas-
ných horrorech? Vidíte v nich navázání 
na svá díla? Nebo je sledujete více jako 
divák a nehledíte na inspiraci?

Překlad: Honza Vojtíšek

Původní rozhovor publikován na:
http://horror.com.pl/wywiady/wywiad.php?id=76

Argento: Když sleduji horrory, nemohu 
se odstřihnout od toho, že jsem režisér 
a hledět na ně jako obyčejný divák, pro-
tože pořád objevuji nějakou inspiraci, 
odkazy. Vůbec nijak mi to nevadí, pro-
tože v jistém smyslu žijeme ve filmu. 
A „film“ netřeba chápat pouze jako mís-
to, ale všechno to, co nás obklopuje. My 
myslíme filmově a neudivuje mě fakt, že 
čerpáme inspiraci právě z filmu. Pokud 
jde o současný horror, obzvláště oceňuji 
asijskou kinematografii, nevěřím holly-
woodským filmům.

Romaniak: Přišel čas na poslední otáz-
ku, kterou jste už vlastně nakousl, týká 
se pracovních plánů. Kromě dvanác-
tidílného seriálu máte v plánu natočit 
ještě nějaké jiné filmy?
Argento: Ne, soustředím se jen na zmí-
něný seriál.

Romaniak: V tom případě držíme palce 
a netrpělivě seriál očekáváme. Moc dě-
kuji za rozhovor. Těší mě, že jste si na 
nás v tom nátlaku festivalových povin-
ností, našel čas.
Argento: I já děkuji. Byl to pro mě velmi 
příjemný rozhovor.
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knižní recenze

Pět strašidelných komiksových příběhů, které dohromady spojuje jeden předmět – stříbrná 
mince. Jak se povedla první kniha z nové horrorové série The Silver Coin?

Vydavatelství: 
Image Comics
Rok vydání: 2021
Scénář: Chip 
Zdarsky, Jeff 
Lemire, Ed Brisson, 
Kelly Thompson, 
Michael Walsh 
Kresba: Michael 
Walsh

siLver coin

michael Walsh 
je kanadský 

komiksový kres-
líř a hrdý držitel 
ceny Eisnera, 
který se podílel 
na sériích jako 
C o m e b a c k 
(2012-2013) , 
Secret Avengers 
(2014), Zero 

(2013-2015) nebo Black Hammer/Jus-
tice League: Hammer of Justice! (2019). 
V minulém roce si chtěl splnit sen – vy-
tvořit originální, jedinečnou a dějově 
uzavřenou horrorovou antologii, do níž 
by přispívala slavná jména současného 
komiksového mainstreamu. Nápad se mu 
nakonec povedl zrealizovat a dotáhnout 
do zdárného konce. V dubnu 2021 vyšel 
první sešit ambiciózního projektu The 
Silver Coin, který zaznamenal masivní 
úspěch. Neméně úspěšná byla i následu-
jící čísla, a tak se z původně uzavřeného 
příběhu stala pravidelně vycházející série 
zasazená do propojeného fiktivního světa.
Kniha The Silver Coin, Vol. 1 nabízí pět 

ucelených povídek od různých scenáristů. 
Každá z nich sice funguje zcela samostat-
ně, ovšem pokud čtete pozorně, narazíte 

na mnoho narážek a odkazů, které jed-
notlivé příběhy propojují. Jde většinou 
o drobné, místy až nenápadné detaily, 
takže být vámi, dával bych při čtení po-
zor. Mimo to však musím ještě zdůraznit, 
že každá povídka se odehrává v jiném ča-
sovém období. Zatímco jedna může být 
zasazena do sedmdesátých let minulého 
století, dějištěm druhé může být futuris-
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tická budoucnost, a třetí může jít naopak 
ještě více do minulosti. Všechny ovšem 
spojuje jeden předmět – zakletá stříbrná 
mince, která jejím vlastníkům nepřináší 
příliš šťastný osud.

Úvodní The Ticket od Chipa Zdarskyho 
dovede čtenáře mile překvapit. Zápletka 
pojednávající o frontmanovi studentské 
kapely, jenž jednoho dne nalezne stří-
brnou minci, zaujme nejen originálním 
zpracováním a způsobem vyprávění, ale 
také zajímavým charakterovým vývojem 
jednotlivých postav, promyšleným scéná-
řem a šokujícím závěrem, jenž opravdu 
čtenář nečeká. Podle mého názoru jde 
o originální, zdařile napsanou a kvalitně 

zpracovanou povídku. Je jen škoda, že 
žádná ze zbylých pěti nedosahuje jejích 
kvalit.
Přímočarý a lehce klišoidní slasher Gir-

ls of Summer od Kelly Thompson sice 
nenabízí kdovíjak originální příběh, ale 
nutno dodat, že i navzdory tomu jsem si 
jej relativně užil. Death Rattle od Eda 
Brissona je klišovitou policejní honičkou, 
v níž stříbrná mince neznamená jen smů-
lu, ale hlavní hrdince přinese kapku štěstí. 
Lemirův futuristický příběh 2467 mě nu-
dil k uzoufání a Walshův Covenant po-
jednávající o původu stříbrné mince roz-
hodně nebyl špatný, ovšem nijak zásadně 
mě neohromil.
Kresbu si vzal na starost Michael Walsh, 

který odvedl skvělý kus práce. Nabízí nám 
úchvatný vizuální zážitek plný výrazných 
barev a kontrastů, spolu s jemnými lin-
kami. Pestrobarevná směs barev někdy 
může občas působit až rušivě, ale celko-
vě mám z kresby velice příjemný dojem 
a skvěle ilustruje předkládané příběhy.
The Silver Coin, Vol. 1 je sbírkou pest-

rých, leč v mnoha případech dějově nedo-
tažených povídek, které rozhodně neura-
zí, ale ani nijak zvlášť nenadchnou. Chip 
Zdarsky bezkonkurenčně napsal nejlepší 
příběh z celé pětice. Povídce nechybí 
spád, zajímavý námět ani šokující závěr. 
Zbytek bohužel kvalitativně kolísá. Ne-
nároční horroroví fanoušci si přijdou na 
své, zbytek se bude muset poohlédnout 
po kvalitnějším čtenářském materiálu.

Daniel Palička
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filmová recenze

v hlubokém te- 
mnu desáté-

ho století kněz 
s tlupou kři-
žáckých rytířů 
vyvraždí ves-
nici, o níž jsou 
přesvědčeni, že 
ji obývají čaro-
dějnice. Všech-
ny oběti nahází 
do hromadného 
hrobu, zasypou, 

půdu vysvětí a postaví tam kostel. O tisíc 
let později kolem kostela stojí obrovské 
město, v kostele pracuje restaurátorka 
Lisa a nastupuje do něj mladý archivář 
Evan, aby seřadil a archivoval zdejší spi-
sy. Lisa nalezne jakýsi tajemný svitek, 
který se Evan pokusí rozluštit. Svitek ho 
zavede do podzemí kostela, kde objeví 
obrovský kamenný kříž. Jakási tajemná 
síla jej donutí vypustit po staletí uzavře-
né démonické zlo, kterému teď již nic 
nestojí v cestě, aby páchalo, k čemu bylo 
stvořeno.
La Chiesa je z jedné strany radost, 

z druhé lehké zklamání. Obsahuje všech-
no, co mám na horrorech nejradši – starý 
kostel, zápletku z hlubokého gotického 
středověku, démonické zlo, které postup-

La chiesa
Horror nejlepší italské školy o démonickém zlu, které se probouzí po tisíci letech.

SVATYNě
Režie: Michele Soavi
Scénář: Dario 
Argento
Délka: 98 min.
Původ: Itálie
Rok: 1989
Hrají: Hugh 
Quarshie, Tomas 
Arana, Barbara 
Cupisti, Asia 
Argento, 

ně ovládá všechny kolem a nutí je dělat 
„nenormální“ věci, tajemné démonic-
ké postavy, z dnešního pohledu možná 
směšné, ale přesto řemeslně skvěle odve-
dené masky, povedené triky, no a samo-
zřejmě spoustu triků, mrtvých a krve.
Spojení Michela Soaviho na režisérské 

židli a Daria Argenta jako spoluscenáris-
ty by mohlo být zárukou dobré podívané. 
Mohlo, to je to zásadní slovo.
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Počáteční scéna vyhlazení vesnice je na-
prosto skvělá záležitost. Záběry z hledí 
helem rytířů ve tvaru kříže, těla vršená do 
hromadného hrobu a k tomu vynikající 
atmosféra temného středověku. Na tohle 
mě vždycky baví koukat. Po přesunu do, 
teď již, minulého století se příběh povět-
šinou odehrává v prostorách obrovského 
kostela a jeho sklepení. Temná zákoutí, 
mrazení nahánějící malby a děsivé ta-
jemství skrývající se v podzemí. To taky 
nemůže být špatné pozadí. A taky není.
Postupné odhalování tajného nápisu, 

posednutí Evana a jeho vypuštění zla 
prostřednictvím sebeobětování kostel-
níka vytvářejí silnou atmosféru. K tomu 
náležitě padnoucí hudba od Goblin, po-
vedené masky a teprve patnáctiletá Asia 
Argento v roli, která je pro děj a zápletku 
sice důležitá, ale jinak toho moc nepřed-
vádí (výjimkou je jen scéna s ní a Eva-
nem v jeho pracovně). A to ne že by to 
neuměla, spíše jí více nedovoluje scénář.
Hodně se mi na filmu líbila práce mas-

kérů a různé kratičké scény (démon 
a motorkářka, démon a Lisa, Evan ve 
sklepení s kamenným křížem). Závěreč-
ný démon sice na první pohled vypadá 
směšně, důkladnější pohled však odhalí 
jeho „krásu“ a skrytou děsivost. Navíc, jak 
kdosi poznamenal v jednom komentáři 
k filmu – středověká církev si ďábla přeci 
nepředstavovala o moc jinak. Prohlédně-
te si staré (nejen) církevní kresby a zpo-
dobnění ďábla – moc odlišně nevypadá.
Vraťme se ale k základnímu slovu – 

mohlo. Ono totiž celkově a trošku po-
drobněji vzato, ten film zase tak dobrý 
není. Má tři základní slabiny.
První je to, že jako celek působí ne jako 

jednolitý, postupně se odvíjející příběh, 
ale jako slepenec několika jednotlivých 
scén. Divák by po delším začátku čekal, 
že bude sledovat příběh Evana a Lisy, 
ale není tomu tak, někde v půlce filmu 
příběh tyto dva na dlouhou dobu opustí 
a věnuje se jiným postavám. Jiné zajíma-
vé postavy (modelka, žárlivý motorkář), 
se zčistajasna objeví až ve druhé půli fil-
mu. Což o to, tenhle neduh by zase až 
tak nevadil a při troše dobré vůle by se to 
neduhem ani nazvat nedalo.

Mimo to, ač je ve filmu ukázáno dost 
a některé scény (kostelník s vrtačkou, 
modelka) mají své kouzlo, připadalo mi, 
jako by se filmaři z jakéhosi podivného 
důvodu snažili držet u zdi a naplno ne-
rozjíždět, co tak dobře budovali. Občas 
mohli na pilu přitlačit trochu více.
Dá-li se, a opravdu se dá, prominout 

jakási útržkovitost vyprávění děje, zcela 
jistě se nedá prominout samotný závěr 
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filmu, který se moc nepovedl. Závěry fil-
mů se většinou snaží být jakýmsi v rámci 
možnosti monumentálním vyvrchole-
ním, u horrorů zpravidla okázalým ko-
nečným zúčtováním dobra se zlem (ať 
už vyhraje jakákoliv strana). Někde jsem 
četl, že Soavi závěry neumí. Nevím, jest-
li to je pravda (u Dellamorte Dellamore 
se mu docela povedl), ale La Chiesa by 
to potvrzovala. Ten závěr je, jako když 
střelíte do hejna vran – rychlý a moc si 
ho neužijete. Je suchý, rádoby okázalý, ale 
vyprázdněný, nedojde k žádné konfron-
taci. Je prostě úplně jiný, než by divák po 
shlédnutí jinak dobrého filmu čekal.
Film je někdy přirovnáván ke Carpente-

rovu Prince of Darkness, snad pro místo 
děje (kostel), či zápletku (příchod zla na 
zemi). Toto přirovnání je sice oprávněné, 
oba filmy si jsou opravdu trošku podob-

né, ale nějak moc bych 
se na to neohlížel.
Hodnocení filmu není 

jednoduché. Na jednu 
stranu je La Chiesa 
takřka reprezentativ-
ním zástupcem přes-
ně těch horrorů, které 
mám nejradši – obsa-
huje prakticky všechny 
ingredience, které mi 
v horrorech chutnají 
nejvíce. Má skvělé scé-
ny, dobré masky, dobré 
a temné tajemno. Na 
druhou stranu mohl 

být natočen mnohem, mnohem lépe, pár 
věcí mohlo být dotaženo ještě dál a zcela 
určitě to mělo mít propracovanější závěr. 
Přesto všechno jde o uspokojivý zážitek.

Honza Vojtíšek
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howard téma

FiLmový svinČík
Sešlo se nám všehovšudy deset f ilmů, kde vedle školených herců hrají všelijak 
roztomilá prasátka. Filmy s těmito vykutálenými aktéry nás zavedou na 
dvorek i do širých lesů. Kvalita snímků je různá. U některých byste raději 
hodili f ilmový kotouč těm čtyřnohým naturščikům ke svačině, jiné působí skoro 
až vzácně, jako lanýž, pochoutka tolik vyhledávaná právě prasaty. (MiB)

Film Pigs aka Daddy’s Deadly Darling 
(1972) je tak trochu jiná Troma. Příběh 

se točí kolem dívky Lynn, která se objeví 
na statku starého chovatele prasat Za-
mbriniho a žádá si zde práci a přístřeší. 
O mladé děvče se okamžitě začne živě 
zajímat mužská část blízkého okolí, ona je 
však tajemná jak hrad v Karpatech. A má 
k tomu dobrý důvod, neboť pravda o tom, 
že utekla z blázince a nemá to v hlavě tak 
úplně v pořádku, by zřejmě měla drtivý 
dopad na její popularitu. Zato o dědko-
vi se toho v okolí povídá dost. Třeba, že 
svým prasátkům vytvořil speciální výži-
vový plán na míru, sestávající výhradně 
z lidské bílkoviny. Společná záliba v ší-
lenství z nich udělá tým, najdou v sobě 
zalíbení a zjistí, že si mohou být vzájemně 
velmi prospěšní, díky čemuž jsou spoko-
jení, v klidu a jejich vepříci mají neustále 
plná bříška – rodinná idylka! Film je však 
celkem zdlouhavý, s pomalým rozjezdem, 
ale o to překvapivějším rozuzlením. Ti-
tulní vražedná dvojice má poměrně dob-
rou chemii (asi s tím má co dělat i to, že 
se jedná o otce a dceru také mimo filmo-
vé plátno), co mě naopak nenadchlo, byl 
hudební doprovod ve stylu The Beatles. 

Film provází všudypřítomný ryk hlado-
vých vepříků, dodávající tomuto béčku 
atmosféru, která mu sedne jak prdel na 
hrnec. (ap)

Vase de Noces (1974) nám představuje 
trochu jiný romantický příběh. Chlápek 
postaví dům, zasadí strom, najde si sa-
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mičku, zplodí selátka, řádsky se napráská 
lejny a pak si to hodí. Ve filmu mimo jiné 
nezazní jediné slovo, černobílé provedení 
a hudba filmu opravdu sedne – často sly-
šíme pouze znepokojující zvuky nebo du-
chovní hudbu. Vše se odehrává uprostřed 
ničeho v polorozpadlém klášteře. Majitel 
dvora si zde vyhlídne majestátní svini, 
tráví spolu spoustu času. Ale nad rájem se 
pomalu stahují mračna a tak novopečený 
otec zažívá strasti péče o potomstvo – 
plete selátkům svetříky, kojí je, stará se – je 
to záhul. A chlápek výchovu rozjívených 
prasátek příliš nezvládá a navíc mu nejsou 
moc podobná – následky jsou fatální. Svi-
ně lituje výběru svého partnera a páchá 
sebevraždu. Chlápek je smutný, zkouší žal 
zajíst lejny, ale happyend se bohužel neko-
ná. Obsah je hodně špinavý a odpudivým 
scénám se rozhodně nevyhýbá. Film má 
být podobenstvím, má prý mnoho rozmě-
rů a interpretací, které v něm můžete, ale 
nemusíte hledat. Já osobně jsem u této ro-
mance naruby nehledala vůbec nic. Snad 
jen to, že láska hory přenáší, skoro. (ap)

Také jste ve škole nebyli ničím více než 
pouhým looserem odsouzeným k šikaně? 
Tak to byste si nejspíše rozuměli se Stan-
leym Coopersmithem (Clint Howard), 
otloukánkem na vojenské akademii West 
Andover. Jenže, jak už to tak bývá, i ten 
otloukánek si najde způsob, jak se bránit. 
Evilspeak (1981) se tomuto klasické-
mu tématu snaží navléct novější kabátek 
v podobě ďábelského pomocníka jmé-
nem počítač. Když je Stanley z nezná-
mého důvodu potrestán úklidem sklepů 
akademie, najde místnost, která patřila 
satanistovi jménem Lorenzo Esteban, 
spolu s jeho deníkem a knihou čer-
né magie. Jenže obojí je psáno v latině, 
takže Stanley využívá svých zkušeností 
s počítačem k jejímu překladu a následně 
i zorganizování černé mše. Jak ale film 
zapadá do tématu horrorových sviní? 
Akademie na pozemcích chová prasata, 
která jsou velmi citlivá k signálům spo-
jeným právě s Estebanem a jeho magií. 
Když se sekretářka (Lynn Hancock) ře-
ditele akademie, která Stanleymu deník 
ukradla, několikrát pokusí z jeho obálky 
odloupnout zdobený pentagram, prasata 
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nejprve napadnou Stanleyho (je zkrátka 
v dosahu) a po dalším pokusu napadnou 
přímo ji ve sprše. Prsa a krev zaručeny. 
Jakožto ďáblovi následovníci nemohou 
chybět ani u Stanleyho úspěšného poku-
su zorganizovat černou mši. Po poslední 
pomyslné ráně od spolužáků, se Stanley-
mu podaří zjistit povahu chybějících pří-
sad, takže ta pravá, pardon, černá párty 
v kapli může začít. Jenže jak už to tak 
u podobných horrorů bývá, v krvavých 
scénách Evilspeak sráží zoufale špatné 
efekty, které v kombinaci se satanisticky 
laděnou hudbou působí komicky. To se 
však týká hlavně Stanleyho, prasata svůj 
díl hrůzy odvádějí na jedničku. Výsledek 
nezanechá výraznější dojem a pokud vy-
loženě netoužíte po horrorových sviních, 
s klidem se mu můžete vyhnout. (ks)
Australský klenot Razorback (1984) 
jsem si vychutnala s kvalitním českým 
dabingem, který patřičně podtrhl profe-
sionální herecké výkony a temnou atmo-
sféru filmu. Akorát, že vůbec. Film začíná 
únosem dítěte, kterého hlídá jeho děde-
ček. Obří kaňour proběhne chatkou, jako 
by byla z papíru, čapne děcko a je fuč. 
Dědovi samozřejmě nikdo nevěří a ten 
se chce pašíkovi pomstít. Střih, zapálená 
ochránkyně zvířat Beth Winters jede do 
Australské vesnice Gamulla učinit přítrž 
lovu klokanů. Brzy se přestane ozývat 
snoubenci Carlovi a ten velmi správně 
vycítí, že si jeho drahá našla většího kan-
ce. Vydává se ji proto hledat a zjišťuje, že 
za záhadných okolností zmizela. Dědko-

va a jeho cesta se střetne se stejným cílem 
– zničit kance! Bohužel místo oddecho-
vého béčka jsem dostala zbytečný film 
bez napětí a jakéhokoli překvapivého 
zvratu, který vás nadchne pouze v pří-
padě, že se zajímáte o vybíjení klokanů 
v Austrálii. Z megakance uvidíte skoro 
výhradně pouze kly a ostatní prasata mají 
zcela očividně vše na párku a rozhodně 
nepůsobí nebezpečně. Scéna, kdy hlav-
ní hrdina hystericky pořvává uprostřed 
hlubší kaluže na kolem se poklidně potu-
lující vepříky, kteří si hledí svého, působí 
proto dost úsměvně. (ap)

Kdo by dnes neznal nejslavnějšího pop-
kulturního kanibala, doktora Hannibala 
Lectera? Geniálního psychiatra s vytří-
beným stylem, který by mu jiní žánroví 
kolegové mohli jen závidět? Navíc s cha-
rismatickou tváří Anthony Hopkinse? 
Po kultovním seznámení ve filmu The 
Silence of the Lambs (Mlčení jehňátek, 
1991) se o 10 let později vrátil pod svým 
jménem. Hannibal (2001), ovšem zda-
leka nedosahuje atmosféry prvního dílu 
a zůstává pouze plytkým pokračováním. 
Ale popořadě. Přestože doktor sám se-
hraje v ději nezastupitelnou roli, značnou 
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část děje funguje jako strašák (neúspěšně). 
Dostáváme tak poměrně standardní thri-
llerovou linku, kdy se několik postav sna-
ží dopadnout uprchlého Lectera a přežít. 
V čele honu stojí stará známá Clarice 
Starling ( Julianne Moore), která na zá-
kladě nové informace obnoví po Lecte-
rovi pátrání. Jenže ta informace přijde od 
Masona Vergera (Gary Oldman), jediné 
žijící Lecterovy oběti. A Verger se prostě 
chce pomstít. Za tím účelem si nechává 
vycvičit taková roztomilá, ale krvelačná 
prasátka, jimž chce Lectera předhodit. 
A posledním účastníkem honu je ital-
ský policista Pazzi (Giancarlo Giannini), 
toužící po vypsané odměně na Lecterovu 
hlavu. Jenže celé to jejich předhánění se 
ale postrádá jakékoliv napětí, atmosféru 
či hloubku, zkrátka důvod, proč byste 
měli chtít se na film podívat. Dokonce 
i scéně s prasaty chybí výraznější náboj 
či náznak uspokojení divákovy touhy po 
krvi (a přitom bude téct). Lecter sám se 
výrazněji projeví až v poslední třetině fil-
mu, skutečně působivá je však až ukázka 
jeho kulinářského umění, kterou Clari-
ce… neocení. Film se snaží budit dojem 
(alespoň) mrazivého thrilleru, ale cílení 

filmu pro širokou masu je účinnější zabi-
ják hrůzy než vězeňská cela. Pro dokto-
rovy fanoušky možná snímek smysl má, 
ovšem pokud toužíte po řádném horroru 
tak vám Hannibal nemá moc co nabíd-
nout. (ks)
Nízkorozpočtový horror Pig hunt (Lov 
na kance, 2008) přináší náramnou zába-
vu, ale jen kouzlem nechtěného. Horro-
rové pokoukáníčko to prostě není, nebo 
je, ale příliš slabé. Sledujeme partu vete-
ránů z Kandaháru, která se po návratu 
do USA dá do kupy s místními burany, 
vidláky, jejichž inteligenční kvocient je 
na hranici mentálního postižení. Bývalí 
vojáci myšlenkový depozit bohužel příliš 
nenavýší. Spolu, poté co vyšňupou asi půl 
kila moučkového cukru, vyrazí do Apa-
lačských hor na kance. Oči rudé, mířidla 
nepřesná. Záhy objevují nemalá políčka 
marihuany, která patří militantním hi-
ppíkům (WTF?). A už to jde ráz na ráz. 
V týmu dojde k rozkolu a jeden místní 
křupan padá k zemi s dírou v hrudníku. 
Afroameričan, onen zbrklý střelec, uniká 
hněvu amatérských nimrodů a k údivu 
diváka se náhle dostává do jakési oázy 
klidu, kterou okupují spoře oděné a ne-
bývale vnadné ženy. V marném očekává-
ní horroru se konečně dočkáme rozto-
milého kňoura, tomu totiž ony ženštiny 
poskytují živé oběti. Jedná se k potěše 
o náramně odporné monstrum a naštěstí 
i o něco méně primitivní než hlavní hr-
dinové. Bohužel je tato hillbillies kome-
die natočena poněkud amatérsky, selhává 



154

střih, scénář i herecké výkony. Vlastně 
selhává téměř vše. První hodina filmu má 
tendenci vás spolehlivě otrávit. (MiB)

Jihokorejský prasečí horror Chawoo 
(2009) je sociální sondou do venkova 
za humny Soulu, ale i celkem zvláštním 
horrorem. Řekněme, že se skládá ze dvou 
částí, první ukazuje pitoreskní život ves-
nických četníků, naivních měšťáků do-
jíždějících do vsi sklízet čerstvé ovoce 
a jednoduchých místních zemědělců. Sa-
motné četnictvo působí dojmem, jako by 
snad tvůrci zrealizovali někdejší Izerovu 
Policejní akademii. I vytváření zápletky 
působí komicky, snad až tragikomicky. 
Představte si, že za vsí je jedna docela pi-
tomá stráň. Z té stráně se jednak skutálí 
každý zainteresovaný četník (hi hi), jed-
nak se skutálí každý, kdo následně zemře. 
Taková legendární stráň smrti. Jenomže 
vražedným monstrem je tu jeden rozlí-
cený divočák a tak se naštěstí druhá po-
lovina filmu ubere krapet jiným směrem. 
Zvíře dosahuje rozměrů Alien Queen 
i sliz mu kane z mordy, a opravdu si ho 
užijeme v celé jeho kráse. Pravda, půso-

bí trochu digitálně, ale to vůbec nevadí. 
Naháněcí scény patří k tomu nejlepšímu 
z celého filmu. A dočkáme se opět leg-
račních pádů ze stráně! Tomu ale před-
chází cca hodinka budování děsivé atmo-
sféry vyprávěním strašidelných historek 
během různých pauz při lovu hlavního 
záporáka, totiž výše zmíněné monstróz-
ní bachyně. Divák se však nevyhne ne-
logičnostem a prapodivným příběhovým 
oslím můstkům. Za pochvalu stojí při-
nejmenším fakt, že je z prasete vidět něco 
víc než jen maketa hlavy jako např. v Pig 
hunt (2008). (MiB)

Francouzské La Traque neboli Prey 
(2010) je konečně něco. Pravda, rozjezd 
je poněkud pomalejší a skoro si řeknete, 
že to nemá cenu, ale brzy, jakmile čtyři 
muži nastoupí do lesa v touze postřílet 
pár rozdivočelých kanců, začne se budo-
vat napětí, které roste až do samotného 
finále. Film jako kdyby opisoval od slav-
ného The Predator (1987), jen místo ne-
viditelného mimozemského lovce, čelíme 
ekipě sotva spatřitelných a lehce zmuto-
vaných prasátek. Dokonce se hrdina za-
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maskuje prasečí krví, aby snížil šance po-
tvoře s dobrým čichem… ale budiž, je to 
nervydrásající podívaná, kterou lze směle 
doporučit. Rykot divočáků je tak svízel-
ný, až máte pocit, že posloucháte acapellu 
složenou ze samých grindcoreových zpě-
váků, prostě paráda. (MiB)

U protinožců to nemají jednoduché, 
jeden by řekl, že se potýkají s přemno-
ženými králíky, ropuchami nebo boxu- 
chtivými klokany, a jim tam přitom zatá-
pí nadrozměrná divoká prasata. Austral-
ský Boar (2017) vypráví příběh poněkud 
protivné rodiny, která navštívila strýčka 
na venkově kdesi uprostřed kontinentu. 
A zrovinka tam dochází k záhadným 

vraždám. I když je úvod mírně utahaný, 
navzdory všemu se prvního masakru do-
čkáme velice brzy, neuběhne ani polovi-
na filmu a máme už na deset parádních 
mrtvol. Od posledního prasečího horroru 
uběhlo sedm let a australští tvůrci věděli 
zřejmě, jak zaplnit díru na trhu. Dohnali 
všechno, co v předchozích filmech chy-
bělo. Prasátko se promenáduje většinu 
stopáže a divák není ochuzen o jediné 
zabití, které je vskutku luxusní „gore“. 
Některé smrti jsou vyloženě pastvou pro 
oči umanutých horroristů. Kdybych chtěl 
hledat chyby, vyslovil bych se pro to, aby 
příště udělali rodinu sympatičtější, aby 
divák více trnul při jejich ztenčujícím po-
čtu, ale to je asi tak jediná výtka. Nejsem 
expert na australské horrory, Boar však 
patří k solidním bubufilmům celkově. 
Malinko mi evokoval atmosféru ame-
rických osmdesátkových slasherů a to se 
také cení.  (MiB)

Andrea Parezová (ap)
Karolína Svěcená (ks)
Michal Březina (MiB)
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… je malé nakladatelství zaměřené na překladovou 
fantastiku na pomezí krásné literatury a žánru 

… je trpaslík, duch země a hlubin

… se v rámci fantastiky začal zabývat také 
hororem a představil českým čtenářům zatím 
tři zajímavé autory

Protože vynikajících, ale u nás nepublikovaných 
současných autorů, kteří píšou horory v angličtině, 
je velké množství, chceme založit hororovou edici 
HORLA, věnovanou jenom jim. Paperbacková varianta 
Horly bude k dostání v běžné distribuci, hardbacková 
varianta (s podpisy autorů) výhradně v našem 
e-shopu. Sledujte náš FB a včas se dozvíte více.

„Neměj strach, zlato.“ Miranda ji vzala za ruku 
a vedla zpátky do srubu, kde ji začala něžně 
svlékat. Když našla revolver, mírně se pousmála 
a odložila jej na stůl. Políbila Lornu; dech 
měla horký a odporný. Pak o krok ustoupila 
a začala si stahovat kožešinu z těla, a když 
ji zvedla, zvedla se i kůže, která byla pod ní, 
a odloupávala se z ní jako strup. Po Mirandině 
hrudi a břiše se řinula krev a pleskala 
o prkennou podlahu. Svaly na tváři a čelistech 

se sevřely, Miranda zasyčela, zakoulela očima, a pak bylo 
po všem a ten mokrý balík se konečně oddělil od jejího rudě se 
lesknoucího masa. Lorna stála ochromená děsem a hrůzou.

Víte, že kolem vás jsou lidé, hned za zdmi 
vaší cely, ale nemáte ani ponětí, jak by 
mohli vypadat, a dokonce ani proč tam jsou, 
zda by vás objali jako přítele, nebo zničili 
jako nepřítele. Víte, že existují dozorci, 
ale nemůžete si je ani začít představovat 
na základě pouhé ruky, která se dvakrát 
denně kmitne ve spodní špehýrce dveří, někdy 
bledá, jindy ne. K té ruce musí patřit nějaký 
dozorce, nebo několik dozorců, ačkoli dokonce 

i o tom začnete časem pochybovat: mohla by to být falešná 
ruka připevněná na tyči. Nebo dokonce skutečná ruka useknutá 
nějakému vězni, nabodnutá na tyč a � gurující v jakési morbidní 
loutkohře. Vůbec ne ruka 
dozorce.

A tak čekám. Ležím tu v posteli jako 
ochrnutý, nechráněné tělo vydané 
napospas obludě.

Hýbe se. Její tvrdé nohy ťukají výš a výš 
po stěně, a pak, ano, přes strop, ostražitě, jako 
by obezřetně čekala na můj úprk, který je ovšem nemožný. 
Zavírám oči, pevně – velice pevně – a nechci, neodvažuji se, pro všechen 
zdravý rozum, který mi ještě zbyl, na démona pohlédnout. Bubnování jeho nohou 
pokračuje a já vím, že teď se dostal přímo nade mě…

A teď nohy ztichly. Zastavil se? A nebo se, jako ten tvor v lese, právě spouští nade mě?
Nevydržím už déle chránit svou mysl před tím pohledem, násilím otevírám oči a vidím, 

že se vznáší přímo nade mnou. Tělo pokrývají tuhé, hrubé chlupy, ale tvor sám je bachratý a lesklý. Z těla trčí 
nohy, roztažené přes celou šířku postele, a trhaně se hýbou.
že se vznáší přímo nade mnou. Tělo pokrývají tuhé, hrubé chlupy, ale tvor sám je bachratý a lesklý. Z těla trčí 



157

Lenny Ka

povídka

Zemřeš

Bílé vločky padaly do ostrých rýh, roz-
pouštěly jejich okraje a pomalu je mě-

nily v jednolitý sněhový polštář. Místo 
nich ale rychle vznikaly nové, protože 
muži, kteří nosili do domu skříně a ma-
sivní police, svá břemena každou chvíli 
pokládali na zmrzlou zem a s nadávkami 
je po ní šoupaly.
Rizvan je pozoroval zpoza záclony 

z okna svého pokoje. Trochu se jich bál, 
ale zároveň je obdivoval. Byli tak velcí 
a silní.
Zaujalo ho však ještě něco jiného. Na 

jednom z kožených kufrů rozložených 
poblíž nákladního auta seděl chlapec 
zhruba jeho věku a házel si s modro-
zelenou kaučukovkou. Přesně takovou, 
jakou viděl v televizní reklamě. Hrozně 
ji chtěl, ale táta říkal, že se v Rusku ne-
vyrábí.
„Rizvane, večeře.“
Poodstoupil od záclony do přítmí poko-

je a tváře mu ozářilo bledé světlo prou-
dící sem otevřenými dveřmi z kuchyně. 
Několika rychlými kroky vyšel z míst-
nosti. Máma právě pokládala na kuchyň-

ský stůl mísu teplé kaše. Stačil mu jediný 
pohled na bílou hmotu, z níž vykukovala 
nabobtnalá zrnka ovesných vloček, aby 
se mu zvedl žaludek. Fůj! Takovej hu-
mus. Vločky se lepily na lžíci, a když si ji 
dal do pusy, cítil, jak se zvětšují.
Zachránil ho domovní zvonek. Máma 

šla otevřít. Jakmile za ní zaklaply dveře, 
Rizvan vzal misku, po špičkách doskákal 
po hladkém linoleu do rohu místnosti 
k odpadkovému koši, vytáhl z něj sáček 
od sušenek a vylil kaši do kýblu. Sáček 
pak hodil nahoru, aby ten bílý hnus pře-
kryl.
Máma pořád nešla, takže se vrátil zpát-

ky ke stolu. Sedl si na židli a chytil lžíci. 
Až přijde, dá si ji do pusy, jako by právě 
dojídal. Ona nic nepozná, tím si byl jistý. 
„Rizvane, pojď sem na chvíli.“
Máma jen strčila hlavu do dveří, na 

misku a její obsah se ani nepodívala. 
Vstal a poslušně ji následoval na chod-
bu. Za dveřmi jejich bytu stál ten kluk 
s kaučukovkou. Za ramena ho držela 
nějaká paní a vedle ní stál vysoký svět-
lovlasý muž.
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„Tohle je Saša a jeho rodiče. Budou teď 
bydlet naproti,“ vysvětlila mu máma. 
„Bude chodit do stejné školy. Nechceš 
mu ukázat svoje hračky?“
Co mu on asi tak může ukázat? Vždyť 

tenhle kluk má kaučukovku. Neochotně 
kývnul a pokynul Sašovi, ať jde za ním do 
jeho pokoje. Oproti snědému a tmavo-
vlasému Rizvanovi, byl Saša bledý a svět-
lovlasý. Nervózně si pohrával s rukávy 
svetru a jeho modré oči neustále těkaly 
z místa na místo. Rizvana to trochu vy-
vádělo z míry.
„Tady mám svý auťáky.“
Popošel loudavě ke skříni s hračka-

mi a sundal z police formuli na dálkové 
ovládání, kterou dostal od táty k naro-
zeninám. Byla to jeho chlouba. Nikdo 
z kluků ve třídě takovou nemá. Zmáčkl 
tlačítko. Bakelitová kola zavrněla a roz-
jela se po koberci s orientálními motivy 
přímo k Sašovi.
Myslel si, že na to něco řekne. Bude si 

chtít půjčit ovládání, aby si to taky zkusil. 
Jenže Saša před jedoucím autem uskočil.
„Ono to jede samo!?!“ řekl jen a zatvářil 

se vyděšeně.
„No jasně že jo! Je přece na dálkový 

ovládání. Odkud vlastně jsi?“
Rizvan vyrovnal řízení a zajel s formulí 

do úzké mezery mezi postelí a skříňkou 
na knihy. Měl to vypočítaný, auto se tam 
těsně vešlo. Říkal tomu garáž a trvalo do-
cela dlouho, než se auto naučil ovládat 
tak, aby s ním jezdil takto ukázkově.
„Z Moskvy.“

„Hm… chceš si to zkusit?“ nabídl mu.
„Ani ne.“ Saša se letmo rozhlédl a bez 

vyzvání se posadil na Rizvanovu postel.
Divný. Všichni kluci, který si sem dove-

dl, mu to auto záviděli.
„Viděl jsem tě před chvílí, jak si venku 

hraješ s kaučukovou. Máš ji ještě u sebe?“ 
zkusil to tedy přímo.
„Jasně.“
Rizvanovi se rozbušilo srdce.
„A půjčíš mi ji?“
Saša zalovil v kapse. Vytáhl z ní modro-

zelenou skákací kuličku a jako by nic ji 
Rizvanovi podal.
Když s ní Rizvan praštil o zem, odrazila 

se od ní a vylítla skoro dva metry vyso-
ko. Dopadla na koberec a zase se od něj 
odrazila.
„Ty vole, to je skvělý… kdes to sehnal?“
Kulička jen těsně minula sklo, chránící 

knihy zastrčené v regálu police.
„No v obchodě přece. Copak tady je ne-

prodávaj?“
„Ne. Zato tu můžeme sáňkovat šest mě-

síců v roce.“ Rizvan se zašklebil. „Vítej 
v Surgutu.“
Chytil kutálející se kaučukovku a s mír-

ným rozmachem ji hodil proti zdi, a když 
se od ní odrazila, znovu ji chytil. Úkosem 
pohlédl na Sašu, jestli si toho všiml, ale 
ten jen dál seděl na posteli a lhostejně zí-
ral na koberec.
„Je to tu hrozný,“ povzdechl si nešťastně. 

„Všude samý potrubí, čmoudící komí-
ny, kvanta sněhu a starý šedý paneláky. 
A stmívá se tu mnohem dřív než v Mo-
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skvě. Nechápu, proč se naši museli pře-
stěhovat zrovna sem.“
Rizvan měl dojem, že se rozbrečí, ale 

Saša se ovládl. Nejspíš nechtěl, aby ho 
považoval za sraba.
„Půjčíš mi ji do zítra?“ zamával mu 

s kuličkou před očima, a představil si, jak 
budou kluci ze třídy zírat, jestli zítra při-
nese do školy kaučukovku.
Saša pokrčil rameny.
„Co za to? Tvý auto nechci, je trapný.“
„Cos to řekl?!!!?“
Rizvan cítil, jak ho urážka bodla do ža-

ludku. Tohle si nemůže nechat líbit. Za-
ťal prsty pravačky, rozmáchl se a udeřil 
Sašu pěstí do brady.
„Aúúú! Mamíí!! On mě bijé!!“ rozfňukal 

se ten připosranej mamánek. Rizvan do 
něj vztekle strčil, až spadl z postele na 
zem.
To už ale v pokoji byla máma, a aniž by 

se na cokoliv ptala, mu rovnou jednu vra-
zila.
„Rizvane! Jak se to chováš?!“
Pusa ho pálila od facky, ale podíval se 

Sašovi přímo do očí. Doufám, že tebe to 
bolí víc! Nikdo nebude urážet mě, ani mý 
auto. Chápeš?
„Má mou kaučukovku!“ zařval Saša, 

kterého jeho máma držela za předloktí 
a táhla pryč. 
„Nemám.“
Rizvan rozevřel dlaně a ukázal je tak, 

aby na ně všichni viděli.
Saša se zatvářil zmateně, vzápětí se mu 

však v očích objevil vztek.

Svou mámu ale neobelhal. Tváře jí zrud-
ly, jak se zadýchala, když běžela přes 
chodbu. Ten kluk nemohl být chvíli bez 
dozoru.
„Kams to schoval?“ zatřásla s ním.
On ale ani necekl. A tvářil se jako nej-

větší neviňátko. Takže mu zkusmo sáhla 
do kapsy, kde po chvíli nahmatala se-
mišový povrch gumy a vzápětí vytáhla 
modrozelenou kuličku na světlo. 
„To si spolu ještě vyřídíme,“ zasyčela.
Vyšla ven z pokoje, aby doprovodi-

la fňukajícího Sašu a jeho mámu ven. 
Rizvan ji slyšel, jak se jim na chodbě 
omlouvá za jeho chování.
Proč jen u něj musela tu kaučukovku na-

jít? On přece není zloděj. Chtěl si ji jen 
půjčit. A ten namachrovanej blonďáček 
z Moskvy si zaslouží, aby mu někdo uká-
zal, kde je jeho místo. Teď se na něj určitě 
bude povyšovat.

* * *
Saša se tisknul zády k zimním kabátům, 
které nad ním visely na mosazných věšá-
cích. Zpoza dveří pronikalo do chodby 
úzkou škvírou světlo. Plazilo se po hně-
dých kachličkách jako by se chtělo dotk-
nout jeho bot. Tma ho ale spolykala dřív, 
než se k němu dostalo.
 „Saško…“
To skřehotavé zasýpání přicházelo zven-

čí. Zavřel oči, ale pod víčky světlo viděl 
ještě jasněji. Pulzovalo kolem dřevěného 
prahu a pálilo ho v očích, až mu z nich 
tekly slzy.
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Někdo praštil do dveří tak silně, až to 
zadunělo.
„Saško, otevři!“
Roztřásla se mu kolena až si nedob-

rovolně sedl na bobek. Ten hlas šeptal 
a současně rozkazoval.
Do dřeva se zaryly nehty. Ten venku za-

lomcoval klikou, a pak se začal tiše smát.
„Saško…“
Chtěl se dát na útěk, jenže se nemohl 

pohnout. Proč tu není táta, aby ho za-
chránil? Copak neslyšel tu ránu?
A pak to ucítil. Někde vzadu v hlavě. 

Chapadla, která se dotýkala jeho moz-
ku a plazila se změtí neuronů čím dál víc 
dovnitř. Pulzující energie se mu přelila 
z hlavy do páteře, a zaryla se ještě hlou-
běji. Cítil její brnění až v konečcích prstů.

* * *
„Tohle je Alexandr Ivanovič Leskyj. Váš 
nový spolužák.“
Učitelka povytáhla obočí a významně se 

rozhlédla po třídě. Její pohled se na oka-
mžik zastavil na prázdném místě vedle 
Rizvana. Normálně tam seděl Voloďa, ale 
ten byl právě nemocný. Poupravila si pal-
cem obroučky tlustých brýlí a postrčila 
chlapce vpřed.
„Bude zatím sedět vedle tebe, Rizvane,“ 

rozhodla. „Bydlíte oba na Lvovského uli-
ci, ne? Aspoň mu pomůžeš najít cestu 
domů, když je v Surgutu nový.“
Saša provrtal Rizvana ledově chladným 

pohledem a ledabyle došel k jeho lavici. 
Když si vytahoval věci z tašky, Rizvan do 

něj dloubl loktem. Jen trochu. Nechtěl, 
aby si toho úča všimla, Blonďáček ale 
musí pochopit, kdo je tady šéf.
„Mý auto není trapný, odvolej to!“ obořil 

se na něj, jakmile zazvonilo a učitelka vy-
padla ze třídy.
Saša pevně semknul rty. Pak si ale nej-

spíš uvědomil, že tu nemá mámu, a vzdal 
to.
„Odvolávám,“ vysoukal ze sebe tiše.
Vytáhl z kapsy modrozelenou kuličku 

a pošťouchnul ji směrem k Rizvanovi.
„Půjč si ji, jestli chceš.“
Znělo to tak blahosklonně. Stejně jako 

když se s žaludkem přeplněným k prask-
nutí, odvrátíte od zpola snězené pečeně 
a odhodíte psovi pod stůl ohlodanou 
kost. Blbeček jeden nadutej, pomyslel 
si Rizvan, ale stejně neodolal. Semišo-
vý povrch kaučuku byl ještě teplý, když 
se ho dotkl. Mrštil kuličkou o tabuli a ta 
při odrazu doletěla skoro až doprostřed 
třídy. Všichni se kolem ní seběhli. Každý 
si ji chtěl půjčit. Po zbytek školy nedělali 
nic jiného. Házeli si s ní tajně i ve vyučo-
vání.

* * *
Rizvan ukázal na úzkou chodbičku vyd-
labanou ve sněhu.
„Teď tudy.“
„Jsi si jistý?“ zapochyboval Saša. „Všech-

ny vypadaj úplně stejně.“
Zadíval se nahoru, na místo, kde sluneč-

ní paprsky na zledovatělém sněhu jasně 
vymezovaly ubývající sílu hřejivého svět-
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la. Ve stínu, kam už nedosáhly, se začínalo 
šeřit. Brzo přijde tma.
„Chodím tudy ze školy denně,“ ujistil ho 

Rizvan. „A pojď už,“ dodal, když se Saša 
nehýbal.
„Máma říká, že pro ty, co se moc loudají, 

si přijde ledová královna a oni pak sejdou 
ze správné cesty a zmrznou.“
Saša se zachvěl. Do švů kabátu se mu za-

kousl mráz. Pronikl i pod lehký letní svetr 
a štípal na holé kůži. Přiložil si rukavice 
k ústům a foukl na ně trochu teplého 
vzduchu. Pak zabočil do další sněhové 
nory, přes jejíž okraj neviděl. Musí toho 
debila poslechnout, protože zatím ještě 
nezná cestu domů. Stejně mu ale nevěřil. 
Táta říkal, že je Čečen, a ti vedou proti 
Rusku válku. Takže Rizvan je jeho nepří-
tel.
Odbočili ještě asi třikrát, než se před 

nimi objevil široký bulvár jedné z cent-
rálních ulic města. Tady už to Saša znal. 
Za několik minut došli po nasolené cestě 
k vchodovým dveřím jejich domu.
„Vy už jste se udobřili, kluci?“
Sašova máma vykoukla z balkónu a zvě-

davě si je oba měřila.
„Možná bys k nám mohl zajít na čaj 

a pomoct Sašovi s úkoly?“
Čekala, že ji ten sousedovic kluk odmít-

ne, ale on kupodivu nic neřekl, jen přikývl.
Vklouzli dovnitř domu. Saša si už na 

schodech sundal rukavice, aby si teplý-
mi dlaněmi zahřál zmrzlé tváře. Dveře 
jejich bytu byly otevřené. Hned za nimi 
byla do neforemných komínů navrše-

ná spousta nerozbalených krabic. Zuli si 
boty, svlékli se, prošli úzkou uličkou ko-
lem šatní skříně s kabáty a vešli do Sašova 
pokoje.
„Máš tu nějaký hračky?“ zajímal se Ri-

zvan.
Pak si všiml, že na dřevěném stole v rohu 

místnosti stojí průhledná plastová krabič-
ka, ne s jednou, ale hned s několika kau-
čukovkami. Přišel k ní, otevřel ji a otočil 
tak, že se vykutálely ven na stůl. Okamži-
tě začaly skákat. Ze stolu se rychle dosta-
ly na zem, pak pod postel, křeslo i těžkou 
dřevěnou skříň sloužící nejspíš jako prá-
delník.
Náhle se ale vznesly. Zatančily ve vzdu-

chu a samy naskákaly zpět do krabičky.
„To už nedělej.“
Saša na něj zíral přikrčený k zemi. Dr-

žel před sebou školní aktovku, jako by to 
byl štít, ale nic dalšího se už nestalo, a tak 
si z ní vytáhl bloček na poznámky, aby se 
podíval, co má za domácí úkoly.
„Jaks to dokázal?“ nechápal Rizvan.
Za jeho zády se ozvalo kovové cvaknutí 

kliky. Do dveří vešla Sašova máma. V ru-
kou držela tác se dvěma kouřícími hrnky 
a s miskou nařezané chalvy.
„Je všechno v pohodě?“ zadívala se na 

svého syna, který byl najednou bledý jak 
křída. On ale jen potřásl hlavou.
„Máme tři úkoly, z matiky, ruštiny a vlas-

tivědy.“
„Ty kaučukovky umí samy lítat,“ Rizvan 

sebral ze stolu krabičku s kuličkami a str-
čil ji přímo před ní.
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„To není pravda,“ zašeptala.
Když postavila tác na stůl, hladina čaje 

se mírně chvěla. Rizvan pochopil, že se jí 
třesou ruce. Přišlo mu to divné, ale neře-
šil to. Usrkl trochu horkého čaje a nabral 
si lžičkou chalvu, byla výborná. Řekl by 
si ještě o přídavek, jenže za okny už byla 
tma. Rodiče se o něj možná bojí.
„Zajdu si ještě na záchod a pak půjdu 

domů,“ oznámil suše Sašovi, který od 
chvíle kdy jeho máma odešla, neřekl ani 
slovo.
Věděl, kde to je, protože sousední byt byl 

stejný jako jejich, jen otočený zrcadlově. 
Zavřel za sebou dveře na západku a sun-
dal si kalhoty. Žárovka krátce zablikala, 
jako by neměla silu vtáhnout do sebe 
dost energie.
Když splachoval, vír vody odsál z mísy 

všechnu tekutinu a vzduch v místnosti 
strašně ztěžknul. Rizvan zalapal po de-
chu, aby do plic dostal kyslík. Sáhl po kli-
ce, ale nahmatal místo ní jen vodorovný 
povrch umakartu. Klika někam zmizela. 
Zabušil do dveří, ale nepovolily.
„Otevřete!“ zakřičel.
Žárovka znovu zablikala, aby vzápětí 

proud světla zmizel úplně. Tmou proni-
kal jen zářivý obrys rámu dveří.
Zapřel se zády o protější stěnu a zatlačil 

nohama na dveře. Mohl by je snad pro-
kopnout, když do toho dá všechnu sílu. 
Zastudilo ho na krku. Nad ohybem trič-
ka se mu do kůže bolestivě zarylo cosi 
ostrého. Zařval bolestí a zkusil se osvo-
bodit. Zachytilo se to ale za tričko a nelí-

tostně sevřelo jeho klíční kost. Bolelo to 
jak čert. Uvědomil si, že na druhé straně 
někdo buší pěstí do umakartu. Potom 
ztratil vědomí. Když znova otevřel oči, 
ležel na chodbě vedle dveří vylomených 
z pantů.
„Jsi v pořádku?“
Sašův táta mu jednou rukou podpí-

ral hlavu, aby mu nespadla na rameno. 
V jeho modrých očích zahlédl špatně 
ukrývaný strach.
„Musíš odsud pryč,“ zašeptal.
„Ivane, dveře jsou zamčený.“
Sašova máma otáčela klíčem v zámku 

vchodových dveří, ale západka cvaka-
la naprázdno. Bezradně se podívala na 
manžela, jako by v jeho širokých rame-
nech hledala oporu. A pak její oči našly 
Sašu. Stál na druhém konci chodby. Nic 
neříkal, jen na ní upřeně civěl.
„Spustíme ho přes balkón,“ rozhodl 

Ivan.
„Jak?“
„Na houpačce.“
Spíš než houpačka to byl kus klacku 

uvázaný na provaze, ale stačil. Sašův táta 
ho na něj posadil a provaz pomalu spustil 
dolů. Ulevilo se mu, když se špičky jeho 
nohou dotkly zmrzlé země. Rozloučil se 
a běžel ke dveřím. Skoro se rozechvělými 
prsty netrefil klíčem do zámku. Schody 
bral po dvou a u dveří do jejich bytu radši 
zazvonil na zvonek. Otevřel mu táta.
„U sousedů se dějou divný věci.“
„Cože?“ táta trochu nadzvedl obočí, jako 

by ho ta informace opravdu zaujala.
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„Straší tam.“
„To určitě,“ ušklíbl se. „Zuj si boty a ma-

zej do kuchyně, máma na tebe čeká s ve-
čeří.“
Když jim pak Rizvan u jídla vyprávěl, co 

právě zažil, měla zdvižené obočí i máma 
a trochu potutelně se přitom usmívala.

* * *
Druhý den ráno zazvonil zvonek u dveří 
dřív, než Rizvanův budík. Mátožně se vy-
soukal z pod peřiny a promnul si dlaněmi 
oči, pak ve tmě nahmatal opěradlo židle, 
přes které si předchozí večer přehodil ob-
lečení.
Natáhl si kalhoty, oblékl tričko a na něj 

svetr. Zvonek se zase zahryzl do jeho uš-
ních bubínků a drásal mu napůl spící mo-
zek, zatímco se mátožně šoural ke dveřím.
Za dveřmi byl Saša.
„Nechceš kaučukovku?“
Stál tam, koukal na něj a jasně žlutou 

kuličku držel v napřažené dlani.
Rizvan polkl.
„Snad ani ne. Je přece tvoje.“
Sašovy oči ztvrdly.
„Dám ti ji, když nikomu neřekneš, co si 

u nás doma včera viděl.“
„Proč?“
„Ona jinak zase přijde.“
„Kdo ona?“
„Nemluvila s tebou? To kvůli ní jsme 

museli pryč.“
„Cože?“
Rizvan si protřel slepené oči. Musí si je 

umýt, něco sníst a vyčistit si zuby.

„Pojď dál,“ vyzval Sašu a vlastně ho ani 
nezajímalo, jestli jde za ním. Jen doufal, 
že zavře dveře. Došoural se do kuchyně, 
aby v polospánku zhltal snídani, co mu 
nachystala máma.
Saša přišel za ním. Posadil se za stůl 

a jeho modré oči zase nervózně těkaly 
z místa na místo.
„Oni mi ale nevěřili, dokud jim babička 

nenapsala dopis. Odstěhovali jsme se pak 
z Moskvy. Stejně si myslím, že jsme sem 
neměli jezdit. Je tu cítit smrt.“
Rizvanovi skoro zaskočilo. Napil se mlé-

ka a letmo se rozhlédl po kuchyni. Kon-
vice stála na sporáku. Utěrky visely na 
háčcích a hodiny ukazovaly, že je čtvrt na 
osm. Všechno leželo tam, kde to máma 
položila, než odešla od práce.
„A babička nejela s váma?“ zeptal se, aby 

přerušil houstnoucí ticho.
Saša se přestal houpat na židli a pohlédl 

mu zpříma do očí.
„Je mrtvá. Umřela loni v létě.“
Rizvan mimoděk sáhl na ucho hrnku. 

Měl by možná něco říct?
„Pohni si, ať nepřijdeme pozdě.“ Saša 

seskočil ze židle a zamířil ke dveřím. „Po-
čkám na tebe venku.“

* * *
Lara vypnula televizi. Tlumené barvy 
i hlasy zmizely, obrazovka zšedla a promě-
nila se ve vypoulené zvířecí oko. Co když 
ji tam, na druhé straně někdo sleduje? Co 
když televize může, krom toho, že vysílá, do 
sebe i vsakovat věci z okolního prostoru? 
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Ustřihla zbytek niti čouhající z uzlu na 
Rizvanových teplácích, a pak jehlu i nůž-
ky pečlivě zasunula do pouzdra na šití.
Uvědomovala si, jak jsou tyhle myšlen-

ky absurdní, přesto se nedokázala ubránit 
pocitu, že za tou tmavou a neživou plo-
chou někdo je, a dívá se na ni.
Vzala zašité tepláky a úhledně je složila. 

Ten kluk je stejně zanedlouho někde zase 
roztrhá. Zbytečně se tady dřu. Měla bych 
ještě nachystat snídani na ráno, abych zí-
tra nemusela vstávat tak brzo, pomyslela 
si.
Vstala, zamířila do kuchyně, někdo ale 

zazvonil na zvonek, takže se obrátila 
a vykročila ke dveřím. Trochu ji překva-
pilo, že za nimi stála ta nová sousedka 
odnaproti. Lara si nebyla jistá, jestli se 
jí představila jako Naděžda nebo Naďa. 
S těmihle ruskými jmény měla vždycky 
problém. Na sobě měla zástěru a Laru 
v první chvíli napadlo, že ji chce pozvat 
na koláč, jenže ona po ní chtěla ikony.
„Křesťanské ikony? K čemu potřebuje-

te obrázky svatých?“ nechápala Lara, ale 
hned si uvědomila, že jí do toho nic není. 
„Copak jste je nechali všechny v Mo-
skvě?“ usmála se co nejpřívětivěji, aby si 
snad sousedka nemyslela, že příliš vyzví-
dá. „Znám tady jeden obchod, prodávají 
tam všechno, co souvisí s náboženstvím. 
Mají tam výběr a dobré ceny.“ Snažila 
se být milá, ale napjatý výraz ve tváři té 
drobné blondýnky ji poněkud vyváděl 
z míry.
„Potřebujeme je už dneska,“ vysvětlila 

sousedka netrpělivě a výmluvně se zadí-
vala na obrázek Marie s Ježíškem visící 
v chodbě za Lařinými zády.
„Jo… jasně… klidně si to můžete půjčit,“ 

Lara rozpačitě pokrčila rameny a otoči-
la se ke stěně, aby z ní sundala dřevěnou 
desku s malbou. Nic neříkala. Sousedka 
měla přesto zřejmě pocit nepatřičnosti 
celé situace.
„Na nic se mě neptej,“ povytáhla obočí, 

jako dívka, která se stále ještě trochu os-
týchá před svým chlapcem a Laru přitom 
mimoděk napadlo kolik jí je asi let.
„Potřebuješ ještě něco?“ zeptala se zdvo-

řile. Chtěla nachystat tu snídani na zítra 
a bylo kolem osmé večer. Za chvíli se nej-
spíš vrátí Nurdy.
„Ne. Díky. Zítra ti ho vrátím,“ Naďa ký-

vla na pozdrav, otočila se na patě a za-
mířila k pootevřeným dveřím protějšího 
bytu.
To bylo fakt divný, pomyslela si Lara, 

když za sebou zavřela. Na co potřebují 
teď večer obrázek svatých? Něco za tím 
musí být, uvažovala, zatímco opékala 
chleba ve vajíčku.
Skoro ani nezaregistrovala klíč, který 

zarachotil v zámku. Že Nurdy přišel, si 
uvědomila, až když ji objal kolem pasu 
a políbil zezadu na krk.
„To má být večeře, zlato?“
Neuniklo ji lehké podráždění v jeho hla-

se. Po celém dni nejspíš čekal k jídlu něco 
vydatnějšího.
„Ne. V ledničce jsou pelmeně od včerejš-

ka, ohřej si to.“
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Pozorovala jej, jak si s mísou plnou hor-
kých masových taštiček a talířkem sedá 
za stůl. Tváře měl pořád ještě rudé chla-
dem.
„Sousedka si před chvíli přišla půjčit 

náš obraz Marie s Ježíšem. Ten, co visí 
v chodbě. Nurdy, co jestli Rizvan nelže 
a u nich doma fakt straší?“
Nurdy polknul a nabodl na vidličku další 

kouřící taštičku, aby jí namočil v misce se 
zakysanou smetanou.
„Neblbni. Vymyslel si to.“
Dal si do úst další sousto a chvíli ho žvý-

kal, než pokračoval.
„Přišel včera pozdě ze školy. Nechtěl do-

stat vynadáno, a tak si vybájil historku, 
jak se nemohl dostat domů, kvůli zamče-
ným dveřím u sousedů, který nešly ote-
vřít. Přece mu to nebudeš věřit?“
„Je mu teprve devět,“ opáčila Lara.
Ona by rodičům nikdy takhle nelha-

la. Ne v tomhle věku. Vždyť je ještě tak 
malý. Kde by vzal rozum na to, aby vymy-
slel tak komplikovanou výmluvu?
„Jo, je vychcanej.“
Nurdy dál nevzrušeně žvýkal horké maso 

s těstem.
„Asi je po mně.“

* * *
Už zase nestíhá. Trochu si dnes, pravda, 
přispala, protože všechno důležité na-
chystala už večer, ale stejně, někde se stala 
chyba. Čistila si zuby o něco dýl než ob-
vykle, nebo je to možná tím, že si konečně 
ořezala tu tupou tužku na oči, kterou už 

se nešlo normálně namalovat. Nedovedla 
si vysvětlit, jak je možné, že z bytu od-
chází o čtvrt hodiny později, než by měla.
Ze zvyku za sebou zatáhla za kovovou 

kouli u vchodových dveří. Blbě se doví-
raly a ona nechtěla, aby do domu proudil 
studený vzduch z venku. Povytáhla si lem 
kabátu až k ústům a sešla těch několik 
schodů dělících vchod do domu od zle-
dovatělého chodníku.
Zarazila se. Z jedné z popelnic u cesty 

čouhalo cosi důvěrně známého. Nevědě-
la hned, o co jde, teprve, když přišla blíž 
a poodsunula těžké kovové víko, došlo jí, 
na co se dívá. Nevěřícně přejela prstem 
po hluboké rýze ve dřevě.
Obličej malého Ježíška byl rozdrápnutý 

vejpůl. Zničená nebyla jen jeho tvář. Na 
celé ploše obrazu byly patrné úzké škrá-
bance, jako by do dřeva někdo vytrvale ryl 
nehty, až v něm udělal prohlubně.
Sevřel se jí žaludek. Na tom obraze jí 

nezáleželo. Visel na zdi, už když se sem 
s Nurdym nastěhovali, ale zvykla si na 
něj. Patřil nějak k tomuhle místu, kde jí 
vlastně nic nepatřilo a všechno bylo tak 
cizí a studené.
Matka s dítětem. Připomínala jí domov. 

Prohřáté vesnické domy a zahrady se zra-
jícím vínem. Kříže na rozcestích a kap-
ličky, v jejichž stínu odpočívali na svých 
cestách staré tetky a strýcové.
Měla chuť se vrátit. Zabušit na sousední 

dveře a zeptat se, co to má, sakra, zname-
nat. Zničili jí její obraz a jen tak ho vy-
hodili do popelnice, jako smetí, které jim 
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překáží. Co je to, do prdele, za lidi?
Uvědomila si ale, že nejspíš nebudou 

doma. Navíc ona musí do práce. Už teď 
jde pozdě. Povzdechla si, zastrčila ikonu 
pod ruku a rázným krokem vyrazila po 
cestičce z ušlapaného sněhu pryč.
Když o pár hodin později zvonila na 

zvonek sousedního bytu s ikonou pod 
paží, skoro ani nečekala, že se budou ob-
těžovat s otvíráním. Spletla se. Nejdřív 
slyšela šouravé kroky a pak dlaně, které 
se opřely o dveře, aby se ten uvnitř mohl 
podívat kukátkem ven na chodbu.
Potom v zámku zavrzal klíč. Uvnitř stála 

sousedka. Blonďaté vlasy měla rozcucha-
né a pod očima se jí rýsovaly tmavé kru-
hy. Byla v županu, přestože bylo jen něco 
málo po páté večer.
„Mám pro tebe novou,“ pokývnula hla-

vou směrem ke zničené ikoně. „V tom 
obchodě, jak si o něm mluvila, měli fakt 
super výběr. Koupila jsem tam hned ně-
kolik věcí.“
Naďa se k ní na okamžik otočila zády, 

aby zdvihla obraz stojící na zemi vedle 
skříně, zabalený v bílém šustivém papíru. 
Roztrhala jej a ukázala jí Marii s Ježíš-
kem.
„Je úplně jako ten váš starý,“ pozname-

nala trochu zbytečně a pátravě se na Laru 
zadívala.
Tu ale zaujalo něco úplně jiného. Po 

obou stranách chodby visely ikony. Do-
hromady jich bylo dvanáct. Vždy šest na 
každé stěně. A na zdi oproti dveřím byl 
zavěšený půlmetrový kříž.

„Někdo od vás z rodiny je kněz?“
Asi bych se neměla tak blbě ptát, po-

myslela si, ale vrtalo jí to prostě hlavou, 
a proč by jinak dávali svou víru tak okatě 
na odiv?
„Co se vlastně stalo s mým starým obra-

zem? Je rozdrásaný, jako by do něj někdo 
ryl drápy. Copak vy máte nějaké zvíře? 
Nějakou kočku?“
Naďa zavrtěla hlavou.
„Ne. Saša je na srst alergický.“
Lara trochu povytáhla obočí, aby dala 

najevo, že jí tohle polovičaté vysvětlení 
nestačí.
„Nebudeš mi věřit, ale pokud chceš, mů-

žeme si dát kafe,“ pokrčila Naďa rameny 
a pokynula jí, ať jde dovnitř.
Byl tam stále ještě nepořádek. Nevybale-

né věci se povalovaly v krabicích, ale v po-
licích už ležely knihy a na konferenčním 
stolku v obýváku stála váza s umělými 
květinami. Malý Saša klidně seděl v rohu 
místnosti a maloval si s pastelkami. Jak je 
možné, že jsou některé děti tak hodné?
Lara se posadila na pohovku s květo-

vaným přehozem a poděkovala za šálek 
kávy, který jí Naďa podala. Ta pokývla, 
urovnala si sežmoulaný župan a posadila 
se naproti ní do noblesně bílého křesla, 
na kterém se ale už podepsaly roky seze-
ní. Laře neuniklo, že koženka na bocích 
začíná praskat a švy na hraně opěradla 
zvolna povolují.
„Začalo to v Moskvě, několik dnů po-

tom co mi umřela máma. Saša říkal, že za 
ním babička chodí a mluví s ním.“
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Naďa trochu usrkla ze svého hrnku, a pak 
jej postavila na podšálek. Lara si všimla, 
jak zvláštně se přitom dívá na svého syna, 
jako by se snažila zjistit, jestli ji poslouchá.
„Víš, já věřím na život po smrti a nevy-

vracela jsem mu to. Myslela jsem si, že 
máma možná našla způsob, jak na malé-
ho dohlížet. Ale on pak v noci začal křičet 
ze spaní, protože mu babička prý řekla, že 
musíme odejít z bytu, jinak shoříme.“
„To myslíš vážně?“ Lara kradmo pohlédla 

na Sašu, který si dál nevzrušeně kreslil.
„Nevěřili jsme tomu, když jsem ale jed-

nou uklízela v pokoji, kde předtím máma 
žila, začal její psací stroj sám psát na papír, 
který jsem z něj zapomněla vyndat.“
Kovová lžička zaskřípala, jak ji Naďa ne-

opatrně upustila na sklo konferenčního 
stolku. Jeho průhledný povrch okamžitě 
zabarvily malé cákance kávy.
„Bylo tam, že se blíží velký oheň, jehož 

plameny pohltí všechno živé. Tak jsme 
prodali, co šlo a odstěhovali se,“ zašeptala, 
jako by Laře sdělovala důvěrné tajemství.
„Přestěhovali jste se sem, do města vzdá-

leného od Moskvy víc než dva tisíce kilo-
metrů, kvůli vzkazu, který vám napsala tvá 
matka ze záhrobí?“ zeptala se Lara opatr-
ně. „No a hořelo tam?“
„Ne, ale může tam přece hořet někdy 

v budoucnu.“
Ona není normální, pomyslela si Lara 

a instinktivně od sebe odsunula hrnek 
s nedopitou kávou. Její hostitelka si ner-
vózně poposedla a ten pohyb odkryl na 
látce županu několik nažloutlých fleků.

„Naďo, kdo a proč poškrábal ten obraz?“
Mimoděk prstem přejela hranu své staré 

ikony. Kvůli ní sem přišla, tak teď přece 
neodejde bez odpovědi. Chvíli bylo ticho, 
přerušované jen příliš důrazným čáráním 
Sašovy pastelky.
„Saša. Nevím, proč to udělal. Zeptej se 

ho, jestli chceš.“
Lara se podívala na dítě. Chudák. Musí 

to mít těžké. Možná by si měla promlu-
vit s Nadiným mužem nebo učitelkou ve 
škole.
„Půjdu už, děkuju za kafe.“
Zvedla se, letmo zkontrolovala květovaný 

potah, na němž seděla, jestli na něm ne-
jsou fleky a měla se k odchodu.
„Když lidé nebudou brát zlo vážně, tak 

ono zvítězí.“
Naďa se dotkla Lařiny ruky a prosebně se 

na ni zadívala.
„Zůstaň ještě. Ukážu ti pár fotek.“
Lara neochotně kývla na souhlas. Její 

hostitelka se zvedla z křesla, popošla ke 
kartonovým krabicím a po chvíli hledání 
vytáhla z jedné z nich umaštěné kožené 
desky, z nichž čouhaly žloutnoucí plasto-
vá pouzdra s fotkami. Sedla si vedle Lary 
a začala jimi listovat.
Šlo o klasické rodinné album. Na jedné 

z fotek seděl Saša na nočníku a Naďa ho 
hladila po vláscích. Usmíval se do ob-
jektivu, v ručce žmoulal dudlík. Na další 
ukazoval tátovi plyšového medvídka. Pak 
Naďa obrátila list a místo obličeje ženy, 
která na fotce držela Sašu v náručí, byl jen 
černou pastelkou začmáraný flek. Na další 
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stránce bylo počmáraných obličejů hned 
několik.
„To je má matka. Zničil všechny její foto-

grafie,“ vysvětlila Naďa.
Lara vstala. Malý Saša si stále ještě ma-

loval. Přistoupila k němu blíž, aby si pro-
hlédla, co nakreslil. Na papíře byly tři po-
stavy, za nízkým stolem seděly dvě ženy, 
jedna v županu a druhá v kalhotách a bé-
žovém svetru, jaký měla Lara. Nad nimi 
se vznášela podivná červená bytost a na-
tahovala k nim ruce. Tváře obou žen byly 
začmárané hlubokými tahy černé tuhy. 
Lara se podívala na Naďu a střetla se s je-
jím pohledem.
„Vidíš, udělal to on,“ řekla jen.
Sebrala lžičku ze stolu, zamíchala styd-

noucí kávu a několika doušky ji vypila do 
dna.

* * *
Rizvan hodil skákací kuličku proti zdi. 
Odrazila se od ní a on ji v letu znova chy-
til. Přemýšlel. Když šli do školy, Saša mu 
říkal, že jeho babička ve skutečnosti nikdy 
nezemřela. Bylo ještě brzo a skoro úplná 
tma. Sašovi málem nešlo rozumět, jak mu 
zuby drkotaly zimou.
„Ještě teď ji mám před očima, jak v čer-

ných šatech zapaluje svíce z včelího vosku. 
Vyprávěla mi tehdy, že je devět pekelných 
bran a každou z nich střeží jeden démon. 
Satan, anděl smrti je tím nejkrásnějším 
z nich. Stačí mu dát to, po čem touží nej-
víc a on ti půjčí klíč. Když odemkneš všech 
devět bran, budeš pánem svého života.“

Otočil se na Rizvana, protože šel trochu 
pomaleji, ten i přes řídnoucí šero viděl, jak 
Saša celý září. Schoval si na chvíli ústa do 
dlaní a tiše se zasmál.
„Přesně takhle mi to říkala, když jsem 

jí pomáhal přivolat démony. Nemám se 
prý o ni bát, až odejde, protože ona bude 
vždycky se mnou.“
Babičku pak prý uložili do rakve. Viděl 

ji obklopenou bílými krajkovými polštáři 
předtím, než její tělo strávily plameny kre-
mační pece. Ústa měla úplně bílá.
Tu noc po pohřbu za ním skutečně při-

šla. Škrábala nehty na okenní tabulky, až 
v nich udělala rýhy. Slyšel, jak volá jeho 
jméno. Ale Saša jí neotevřel. Bál se. Nebyla 
to už ona. Říkala Sašovi, že je krásná jako 
růže. Nevydrží však dlouho na slunci a po-
třebuje pít. Potřebuje pít lidskou krev.
Mnohem horší ale bylo to, co přišlo 

z temnoty s ní. Nejdřív si myslel, že to jsou 
jen stíny, které vyrůstají v rozích místností, 
protože tam nemůže světlo. Jenže ony šep-
tají, volají tě k sobě. Když tma zhoustne, 
změní se v černé bytosti s drápy a ostrými 
tesáky. Plazí se po zdech a hledají něco 
k snědku.
„Ona se jich strašně bojí. Říkala, že se 

krmí dušemi živých i mrtvých a musíme 
před nimi utýct. Naštěstí vím, jak se před 
nimi schovat. I před ní. Ukážu ti to zítra 
večer. Chceš?“
Rizvan nevěděl, co říct, a tak jen přikývnul. 

Za dveřmi svého pokoje byl přece v bezpe-
čí. Stíny byly jen tam, kde je Saša. Znovu 
hodil kaučukovku proti zdi a chytil ji. Blížil 
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se večer. Za okny se už šeřilo. Z rohu míst-
nosti vystoupil stín a nenápadně rostl.

* * *
Lara zavřela dveře a rozsvítila. Za okny už 
byla tma, ale doma nikdo nebyl. Poznala to 
podle ticha, které narušovalo jen odbíjení 
kuchyňských hodin. Odložila kabelku, po-
věsila kabát na věšák a obraz zatím opřela 
o stěnu. Vešla do kuchyně a ze zvyku po-
hlédla na černé ručičky ukazující čas. Bylo 
něco málo po půl šesté. Pak se podívala 
z okna a ztuhla. Venku stál muž. Opíral se 
o pouliční lampu a zíral přímo do jejího 
okna.
Dívá se na mě, napadlo ji a zaváhala. Tady 

je ale přece v bezpečí, nic se jí nestane. 
Zjistí jen, co je zač. Otočila klikou a zatla-
čila na rám okenní tabulky tak, aby vznikla 
jen úzká škvíra a dovnitř se nedostalo příliš 
studeného vzduchu.
„Hej ty. Čekáš na někoho? Je zima, možná 

bych tě mohla pustit dovnitř na chodbu,“ 
nadhodila.
„Přinesl jsem obrazy. Nejspíš tu čekám 

zbytečně,“ pokrčil muž rameny, ale dál si 
ji nepokrytě prohlížel. Oči měl šikmé, jako 
kočovníci z tundry.
„K sousedům?“ opáčila a ukázala směrem 

k protějšímu bytu.
„Mají strach.“
„Ty víš, jak jim pomoct?“
„Ne. Ale znám někoho, kdo to ví.“
Lara uvažovala jen chvíli. Zavřela okno, 

pustila toho muže na chodbu a zazvonila 
na Naďu.

Jmenoval se Yuvan, byl Mansijec a tvr-
dil jim, že musí navštívit šamana z jejich 
vesnice. Problém byl v tom, že šaman prý 
nesnáší naftaře z města, protože kvůli 
těžbě ropy ztrácí stáda sobů pastviny.
„Vy chcete, abychom mu přinesli dárek?“ 

zeptal se obezřetně Ivan, který se mezi-
tím vrátil domů z práce.
„Můžete. On si ale většinou sám řekne, 

co za své služby chce. O peníze mu ne-
jde, protože za ty si v tundře nic nekou-
pí,“ ušklíbl se Yuvan a trochu upil z šálku 
kouřícího čaje, který mu Naďa před chvílí 
podala.
„Mám auto, jestli chcete, můžu vás za 

ním zítra ráno odvízt,“ dodal a zatvářil se 
přitom jako člověk, který se nemíní vnu-
covat. Co si to o něm myslí? Natáhnout 
o prachy je fakt nehodlá, ale ať dělaj, co 
uznaj za vhodný.
Lara si povzdechla.
„Co můžete ztratit?“ podívala se na 

Naďu s Ivanem.
„Nikdy jsem nebyla v mansijské vesnici, 

klidně pojedu.“

* * *
Saša se postavil proti větru a už poněko-
likáté škrtl zapalovačem. Drobná svíčka 
v hliníkovém obalu se konečně rozhořela 
a on ji položil do jednoho z rohů penta-
gramu načrtnutého ve sněhu. Něco při-
tom říkal, jenže mumlal tak, že mu Ri-
zvan vůbec nerozuměl.
To samé zopakoval i v dalších cípech 

obrazce. Jakmile všechny svíčky hořely, 
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vrátil se zpět do středu pentagramu a na-
maloval na zem podivný symbol. Pak si 
vyhrnul rukáv a vylovil z kapsy žiletku.
„Co to děláš?“
Teď už Rizvan fakt litoval, že se nechal 

ukecat.
„Musíme pánu temnot něco obětovat, 

než ho požádáme o pomoc,“ opáčil Saša.
Čmáranici ve sněhu zbarvila rudá krev. 

Saša ani nevydal žádný zvuk, jen se nade-
chl a pomalu vydechl.
„Řízni se taky, stačí jen několik kapek,“ 

řekl pak a podal žiletku Rizvanovi. Ten 
ale nesouhlasně zavrtěl hlavou.
„Ne. Jsem muslim. My se nemodlíme 

k duchům, démonům ani svatým, jen 
k Alláhovi.“
„Muslim?“ Saša trochu překvapeně za-

mrkal.
„Jo, po otci. Čečenci jsou muslimové.“
Podíval se do tmy. Pár desítek metrů od 

nich svítila okna paneláku. Uvnitř byli 
lidé, kteří se hřáli u radiátorů a pili horký 
čaj. Nevěděli nic o tom, že se cosi skrý-
vá ve stínech za sklem, dívá se to na ně 
a chce jíst.
Rizvan ale cítil jejich hlad. Bylo to stej-

ný, jako když vám někdo chce vyrazit 
pěstí zuby a jen čeká na příležitost.
„A udělal pro tebe někdy něco, ten tvůj 

Bůh?“
Saša si klekl do sněhu a ukázal na červe-

né otisky po krvi.
„To jsem teď já a moje rodina.“
Pak si sundal rukavice, začal se kolébat 

ze strany na stranu a pomalu dlaněmi za-

hrnoval krev čistým sněhem. Rizvan ho 
mlčky pozoroval. Ne, Alláh pro něj nikdy 
nic neudělal, jenže táta mu vyprávěl o dé-
monech. Mohou lidem sloužit, nikdy to 
však nedělají zadarmo.
„Teď ty. Řízni se,“ vybídl ho znovu Saša, 

když byl hotový.
„Chceš přece ochránit svou rodinu?“ 

podíval se na Rizvana, který se k ničemu 
neměl a ukázal rukou do číhající tmy.
„Zatím se bojí jít blíž, urvat ti kus masa 

a sát z něj krev, ale v noci, až usneš, při-
jdou.“
Rizvan si ho přeměřil pohledem. Jak 

tam klečel nad hromadou sněhu s vyhr-
nutými rukávy, zdál se být bledší než jeho 
bílá čepice, zakrývající mu víc než polovi-
nu hlavy. Slyšel, jak mu zuby za nezvykle 
rudými rty začaly drkotat zimou.
„To nemůžeš vědět. Neudělám to!“
Najednou mu bylo horko, jako by celý 

uvnitř hořel. Měl vztek. Otočil se a vyšel 
ven z pentagramu.
„Rizvane, vrať se, nebo zemřeš!“ zařval 

Saša.
„Zapomeň!“
Zrychlil. Šel rovně k svítícím oknům pa-

neláků. Cítil je v zádech. Slyšel skřípání 
drápů o zmrzlý sníh. Byli blízko. Už ne-
šel, ale běžel.
Hlavně se teď nesmí otáčet. Nesmí se 

zastavit. Nohy se mu bořily do sněhu, ale 
nezpomalil. Křičel strachy a běžel dál, jak 
nejrychleji mohl. Proběhl mezi domy na 
silnici. Sníh tu byl udusaný a běželo se 
o něco líp.
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Zastavil se až před vchodovými dveřmi 
jejich domu. Odemykání mu trvalo celou 
věčnost.
„Rizvane, počkej na mě.“
Saša už ho skoro doběhl. Vzal za kliku, 

rozrazil dveře a vlítl do domu. Vyběhl 
schody. Dveře za ním práskly těsně před 
dobíhajícím Sašou. Otevřel dveře bytu, 
protáhl se dovnitř a zamkl. Celý se třásl. 
Něco musí dát před dveře jako zátaras. 
Rozhlížel se kolem sebe a snažil se po-
padnout dech. Byl tu jen obraz, Marie 
s Ježíšem. Vzal ho a podepřel s ním kliku.
„Rizvane, otevři!“ zařval Saša.
Něco skočilo z druhé strany na dveře. 

Slyšel, jak se do dřeva zaryly drápy.
„Rizvane, to jsem já, Saša, otevři.“
Bušil na dveře a škrábal. Jeho křik se mě-

nil v nelidský skřekot.
Rizvan klesl na kolena, čelo položil na 

koberec a začal se modlit. Tak ho uvi-
děla Lara, kterou přivolal hluk. Chytila 
vzpouzejícího se syna a přitiskla si ho na 
hruď. Skoro okamžitě ji objal a rozbrečel 
se.
„Mami, mami, on si jde pro mě,“ štkal 

mezi slzami.
Pevně objala jeho třesoucí se tělíčko 

a pohladila ho po černých vlasech.
„Neboj. Já tě nedám.“

* * *
Lara otevřela oči do tmy. Na polštáři ve-
dle ní klidně oddechovalo dítě. Pohladila 
Rizvana po tváři a přetáhla mu přes záda 
peřinu, aby byl v teple. Vedle něj ležel 

Nurdy. Večer si k posteli položil nabitou 
pistoli a v noci spíš jen dřímal, než spal. 
Teď sebou škubl. Když si ale uvědomil, že 
se nic neděje, znovu zavřel oči a za chvíli 
už zase pravidelně oddechoval.
Mohlo být něco před šestou hodinou 

ranní. Za necelou hodinu přijede Yuvan. 
Neochotně se vymotala z pod peřiny, aby 
se oblékla, umyla a nachystala jídlo. Do-
hodli se, že Nurdy zůstane s Rizvanem, 
Naďou a Sašou, zatímco Lara s Ivanem 
pojedou navštívit šamana.
Rozsvítila světlo na chodbě a chvíli na-

pjatě naslouchala. Bylo ticho, jako by se 
včera večer nic nestalo. Došla ke dveřím. 
Opatrně je otevřela. Druhá strana dveří 
byla rozdrásaná až na dřevotřískovou vý-
plň. Sevřel se jí žaludek. Tak přece jen to 
byla pravda. Žádná děsivá noční můra, ze 
které se člověk ráno probudí.
Za jejími zády cvakl zámek. Trhla sebou. 

Ve dveřích však stála jen Naďa.
„Saša, ještě spí,“ řekla jen.
„Opravdu?“
Na jazyku měla tisíc jiných otázek, vět-

šinu z nich si však netroufala vyslovit na-
hlas, protože by si připadala jako úplný 
blázen.
Naďa se jen smutně usmála.
„Nebude si nic pamatovat. Nikdy si ráno 

nic nepamatuje.“
Ohlédla se za sebe. Z koupelny se ozýval 

zvuk tekoucí vody.
„Už jsi nachystaná? Udělala jsem vám na 

cestu do termosky trochu čaje,“ dodala 
pak a odešla někam dovnitř bytu.
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Yuvan dorazil přesně na čas. Nurdy 
s brečícím a vzpouzejícím se Rizvanem 
zamířil k sousedům. Sebou si táhl celý 
arzenál zbraní a taky chrastící kovový ře-
těz. Vyčítavě se na něj podívala.
„Hodláš to tu snad srovnat se zemí?“
„Granáty sebou nemám,“ opáčil se stej-

nou jízlivostí, s jakou mu ona položila 
svou otázku. Pak se na ni ale povzbudivě 
usmál.
„Neboj, všechno dobře dopadne.“
Osada, kam jeli, ležela zhruba 100 kilo-

metrů na východ od Surgutu. Ivan cestou 
podřimoval a Yuvan se ji snažil bavit rá-
doby veselými historkami, které obnášel 
život stěhováka věcí všeho druhu i roz-
měrů. Zpočátku se snažila tvářit, že ji to 
zajímá. Zhruba po půl hodině už ale jen 
netečně přitakávala ve chvílích, kdy vý-
znamně zmlknul a podíval se na ni. Ne-
zdálo se, že by si její nepozornosti všiml. 
Topení nefungovalo, takže se jí citelně 
ulevilo, když se nad obzorem konečně 
ukázalo slunce a jeho paprsky alespoň 
trochu prohřály vnitřek auta.
Silnice byla pokrytá nánosy sněhu, a čím 

víc se blížili k cíli své cesty, tím méně vi-
ditelná byla. Ke konci se zdálo, že pod 
koly už snad ani žádná není. Mansijskou 
vesnici tvořilo několik do země zahlou-
bených staveb, z nichž ze sněhu vyčnívaly 
jen doškové střechy. Uprostřed shluku 
stavení stála rozlehlá jurta, a právě k ní 
Yuvan zamířil.
Nohy se jim bořily do sněhu, ale Lara 

byla vděčná, že si konečně může protáh-

nout ztuhlé svaly, a taky doufala, že se 
vevnitř trochu ohřeje.
„Pojləw l´ōχ jeεj ko ne,“1 zvolal Yuvan 

na přivítanou. Nicméně z útrob stanu se 
ozvalo jako odpověď jen chrčivé zabruče-
ní.
„Nejseš tu vítanej, Yuvane. Vedeš mi sem 

městskej póvl a mě jejich problémy fakt 
nezajímaj.“
Ivan s Larou se na sebe podívali. To ne-

bylo dobré.
„Mluvíte velmi dobře rusky,“ nadhodil 

Ivan ve snaze prolomit ledy.
„Bodejť by ne. Chodil sedm roků do rus-

ký školy.“
Zevnitř se ozvalo jemné praskání, a po-

tom pomalé kroky mířící k plachtě, jež 
v obydlí suplovala dveře. Ten uvnitř nej-
dřív uvolnil několik zapínacích knoflíků. 
Pak z pod plenty vykoukla jeho rozcu-
chaná hlava.
Muži, kterého jim Yuvan představil jako 

velmi mocného šamana, mohlo být něco 
přes čtyřicet. Byl drobné, štíhlé postavy. 
Měl dosud černé vlasy, úzké rty a velmi 
pronikavý pohled. 

1 Věta v Mansijštině – doslovný překlad je: naše 
vesnice cesta přijít muž žena. Což asi neodpoví-
dá úplně tomu, jak se spolu Mansijci baví, ale nic 
smysluplnějšího se mi dohledat nepodařilo. Man-
sijština patří mezi staré ugrofinské jazyky a počet 
mluvčích se v současnosti odhaduje zhruba na 940 
jedinců. K mansijskému etniku se v roce 2010 hlá-
silo asi 12 300 lidí. Původním náboženstvím et-
nika je skutečně šamanismus. Asi nejpozoruhod-
nějším zvykem jejich kultury bylo, že své mrtvé 
pohřbívali do dřevěných rakví, které nezakopávali 
pod zem, ale nechávali je volně ležet v krajině. 
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„Řek bych, že vím, z jakýho důvodu ste 
přišli,“ povzdechl si. „To je tvý dítě?“ 
loupl očima po Laře, a aniž by čekal na 
odpověď, zmizel zase za plentou.
Yuvan je oba postrčil dovnitř, kde, jak 

Lara vzápětí zjistila, bylo nejen mnohem 
tepleji než venku, ale také to tu příjemně 
vonělo. Na dřevěných výztužích jurty se 
sušily pověšené bylinky. Podlaha byla vy-
stlaná ručně tkanými koberci a polštáři. 
V malých hliněných kamnech praska-
lo dříví. Šaman si na nich právě ohříval 
vodu na čaj.
Když byl hotový, sedl si na jeden z pol-

štářů k malému stolku a vybídl je, aby 
udělali to samé. Pak z pod stolku vytáhl 
zvířecí kůží pokreslenou rudou barvou, 
rozprostřel ji na oprýskanou desku stolu 
a rozhodil po ní drobné kosti a kamínky.
„To, co chcete, abych udělal, není vůbec 

snadný,“ probodl Ivana i Laru očima, 
jako by se chtěl ujistit, že jeho slova berou 
dostatečně vážně.
„Tvůj kluk je na cestě mezi dvěma světy. 

Nejsem si jistej, jestli ho dokážu přivíst 
zpět,“ podíval se na Laru.
Ta dloubla do Ivana.
„To je jeho syn, ne můj.“
Šaman na to neřekl nic. Jen vstal, aby za-

lil čtyři malé šálky čaje. Šlo spíš o misky 
podivného tvaru s oušky na stranách než 
o skutečné hrnky.
„Nebude to zadarmo,“ poznamenal, 

když trochu upili ze svých misek silný 
vývar.
Ivan nadzvedl obočí.

„No?“
„Chci tři plný kanystry benzínu. Dvě pixly 

kafe a ňáký jídlo. Udělám vám seznam. 
Může bejt?“
 „Jen pod podmínkou, že nám skutečně 

pomůžete,“ ušklíbl se Ivan.
Šaman kývl na souhlas.
„Udělám, co pude, abych vás toho zbavil.“
Několika rychlými doušky dopil čaj. Vstal 

a začal si chystat byliny, lektvary a nějaké 
další podivnosti v miskách.
„Budu od každýho z vás chtít ňákou věc. 

Dárek, kterej obětujete mrtvejm, aby vám 
pomohli.“ 
„Mr… ehhmm… tvým… eehm?“ Ivan se 

rozkašlal tak, že Lara chvíli uvažovala, jest-
li ho nemá praštit do zad. Pak ale třesoucí 
se rukou položil zpola vypitý šálek na stůl, 
aby ho nevybryndal a podařilo se mu na-
dechnout.
„Vašim otcům a dědům,“ odvětil klidně 

šaman, aniž by odvrátil zrak od několika 
suchých bylin na oprýskaném kamenino-
vém talíři, které se snažil podpálit hořící 
sirkou.
Lara rozepnula zip kabelky, aby se podíva-

la, co z jejího obsahu může postrádat. Klí-
če, peněženka, zrcátko, rtěnka, kapesníčky, 
žvýkačky, několik starých účtenek kdoví od 
čeho. Rozhodla se obětovat zrcátko. Polo-
žila ho na okraj šamanova talíře a předstí-
rala, že nevidí jeho pobavený výraz.
„A ty?“ obrátil se šaman opět na Ivana.
„Jo… Jasně,“ přikývl roztržitě Ivan. Vylovil 

z kapsy několik kovových mincí a ledabyle 
je pohodil na talíř.
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„Nemáš papírový? Líp by hořely.“
„Cože?“
„To byl jen fór,“ ušklíbl se šaman. Shr-

nul jejich dary doprostřed talíře a posy-
pal je jakýmsi práškem. Patrně obsahoval 
něco hořlavého, protože z talíře vzápětí 
vyšlehly malé plamínky.  
Lara rychle usrkla z chladnoucího čaje, 

aby nebylo vidět, že se směje. Po celou 
dobu obřadu se musela kousat do rtů. Je 
to vážná věc, opakovala si v duchu pořád 
dokola. Stejně ale měla co dělat, aby ne-
vyprskla smíchy. Veselost ji přešla poté, 
co šaman odříkal několik magických 
formulí a pohroužil se do hluboké me-
ditace, přerušované jen občasným při-
hozením bylinek do stále doutnajícího 
talíře. V téměř nehybné pozici vydržel 
sedět několik hodin. Na Ivanův dotaz, 
zda by se jeho přípravy nedaly urychlit, 
reagoval jen podrážděným mručením. 
Balit věci si začal až dlouho potom. Než 
byl připravený vyrazit, bylo kolem jedné 
odpoledne.    
Když si k tomu Lara připočítala dvě 

a půl hodiny na zpáteční jízdu autem, 
bylo jí jasné, že domů nedorazí dřív než 
za soumraku. Pořád myslela na včerejší 
večer. Na paniku, kterou viděla v Ri-
zvanových očích. Nehty zarývající se do 
dveří a nelidsky skuhrající hlas. Jakoby 
ani nepatřil malému chlapci, ale něčemu 
cizímu, co nebylo z tohoto světa. Vábil ji 
k sobě, ale ona věděla, že musí ochránit 
své dítě, že nesmí otevřít. Co když nepři-
jedou včas? Něco se stane. Cítila to.

Když auto zastavilo před jejich domem, 
za několika okny paneláku už mdlým svět-
lem blikaly žárovky. Lara vyskočila, jakmile 
Yuvan vypnul motor. Hrábla pro klíče do 
kabely a vyběhla schody ke dveřím. Uvnitř 
domu už byla skoro tma.
„Půjdeme asi rovnou k vám?“
Podívala se tázavě na Ivana, který jen při-

kývl, vytáhl klíče z kapsy a trochu popošel 
vpřed, aby jim otevřel. Lara stála těsně za 
ním, když strčil do zámku klíč a on jen tak 
cvakl na prázdno. Udělalo se jí špatně.
„Nechce, aby sme šli dovnitř,“ pokrčil ša-

man rameny a naznačil jí, ať ustoupí na 
stranu.
Ohmatal rukou kliku, sevřel klíče a vší 

svou vahou vrazil do dveří, které se roz-
letěly dokořán. První, čeho si Lara všim-
la, byl přelomený kříž visící na stěně na 
druhé straně chodby. Ikony na zdech byly 
rozdrápané až na podkladové dřevo. Nasu-
cho polkla.
„Rizvane? Nurdy?“
„Tady jsme,“ ozvala se z obýváku Naďa.
Seděla ve svém bílém koženkovém křes-

le a četla si. Vedle ní na koberci ležel Saša. 
Tahal zrovna z pod stolu zatoulané kostky 
lega, ze kterého s Rizvanem stavěli hrad. 
Nurdy seděl naproti dveřím na zemi. 
Usmál se na ni, když vešla dovnitř.
„Je všechno v pořádku?“ zeptal se Ivan své 

ženy.
„Ale jistě,“ odpověděla Naďa, aniž by od-

ložila knihu.
Možná chtěla říct ještě něco dalšího. Kni-

ha jí však najednou vyletěla z ruky, a pra-
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štila sebou o kovovou nohu konferenčního 
stolku, přesně v místě, kde se ještě před 
chvílí Saša natahoval pro kostku lega. 
Hoch jen sotva stihl ucuknout. Ostatní 
nevyužité části stavebnice se vznesly do 
vzduchu a začaly rotovat kolem jeho hlavy.
Saša obrátil oči v sloup.
„Dost,“ zasyčel, srovnal držení těla a posa-

dil se do tureckého sedu.
V tu ránu spadly všechny kostky na zem. 

Saša se usmál a zvědavě si prohlížel nově 
příchozí. Nevšiml si proto, že k němu jede 
malá bílá sanitka, která mu vzápětí přejela 
prsty na pravé ruce.
„Ssss au,“ sykl jen.
A začal před dětskou hračkou, jak byl na 

všech čtyřech, utíkat pozpátku pryč. Zasta-
vil se až u jedné ze stěn a bezmocně hleděl 
na jedoucí auto. To do něj v plné rychlosti 
narazilo, poodjelo dozadu a znova se zača-
lo rozjíždět.
Šaman došel až k chlapci a chytil sanitku 

do ruky. Chvíli se díval, jak se jí protáčejí 
kola. Lara si mimoděk všimla, že se nezul. 
Jeho boty zanechávaly na béžovém koberci 
mokré šmouhy z tajícího sněhu.
„Nedáte si čaj?“ zkusila narušit tísnivé 

ticho. Nebyla tu doma, ale měla pocit, že 
musí něco říct nebo udělat.
„Radši rovnou začnu. Přines mi vodu,“ 

odpověděl šaman.
Věděl, že z těch dvou chlapců musí nej-

dřív zkusit zachránit tohohle. Problém 
byl v tom, že cítil, že už vlastně není živý. 
Z jeho duše zbýval jen tenký povlak, který 
obtahoval povrch jako slupka jablko. Musí 

ji narušit, pokud se chce dostat do něj. 
Možná na to ten uvnitř spoléhal. Doufal, 
že kvůli tomu nebude mít odvahu s ním 
bojovat a vykašle se na to.
Podíval se chlapci do modrých očí a zku-

sil jemně proniknout za ochranou hradbu 
jeho vědomí. On ale jen protočil panenky, 
až v nich zůstaly pouze bělma, vydal chr-
čivý zvuk, odrazil se od země a přichytil se 
končetinami ke stropu.
Neměl čas prohlížet si výrazy obličejů 

ostatních lidí v místnosti, na kůži ale cítil 
jejich strach. Ta drobná blondýna začala 
vřeštět. Sápala se mu po krku, tak se k ní 
otočil, chytil ji za ramena a odstrčil ji stra-
nou.
„Všichni ven!“ zařval. „Tu vodu.“ Krátce 

se rozhlédl kolem sebe. Žena, co pro něj 
přijela, mu podávala sklenici. „Myslel sem 
vědro, nebo kýbl. Prostě hodně vody.“
Rozhodil své věci na zem a rychle mezi 

nimi nahmatal úlomek medvědí kosti s vy-
rytými ochrannými znaky. Začal odříkávat 
posvátné formule v jazyce předků. Stvůra 
na stropě zasyčela a odplazila se po zádech 
do rohu.
Chce na mě skočit, došlo mu. Přišel blíž 

k běsnícímu chlapci, a když se odrazil, při-
tisknul se těsně ke stěně. Hoch proletěl ko-
lem něj a s žuchnutím dopadl na podlahu. 
V těle se mu přitom nejspíš zlomilo něko-
lik kostí. Aspoň se to dalo soudit z několi-
ka slyšitelných křupnutí.
Zkusil Sašu chytit za vlasy, ale vysmekl 

se mu. Doběhl po čtyřech k protější stěně 
a zase vylezl na strop.
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Jeden mužů donesl doprostřed míst-
nosti dva kýble s vodou a šokovaně zíral 
na chlapce, kterému téměř zčernaly rty. 
Z úst mu totiž vytékala hustá tmavá te-
kutina, a jak hýbal hlavou, rozstřikovala 
se mu po obličeji a kapala na koberec, 
na němž zanechávala nevábně vyhlížející 
fleky.
„Bejt tebou, vrátil bych se k ostatním.“
Muž krátce přikývl a vycouval z míst-

nosti ven.
Chlapec se prohnul v zádech a přelezl 

do středu místnosti. Připomínal obludně 
přerostlého pavouka s hlavou vyvrácenou 
tak, že to odporovalo anatomickým mož-
nostem lidského těla.
Raději se jen zhluboka nadechl a začal 

znova odříkávat magické formule. Nesmí 
na to myslet, jinak zemřou oba. Vlastně 
bude nejlepší to co nejrychleji skončit, 
protože jinak mu dojdou síly.
Tělem mu proudila magická energie. 

Cítil její vibrace v konečcích prstů. Zvedl 
ruce nad hlavu a začal chlapce stahovat 
dolů. Moc to nešlo, protože ten uvnitř se 
bránil ze všech sil. Prsty rukou se snažil 
přidržet hladkých stěn, na kterých ale 
nenacházel žádné záchytné body. Šinul 
se dolů centimetr po centimetru, až se 
vzpouzející ruce chlapce nakonec dotkly 
koberce. Z hrdla mu vycházelo vzdoro-
vité chrčení. Třesoucí se panenky se té-
měř celé skrývaly za dokořán otevřený-
mi víčky, takže jeho oči opět vyplňovala 
jen mléčně kalná bělma. Šaman došel až 
ke stěně. Zkusil Sašu chytit za vlasy, ale 

chlapec zaklonil hlavu a plivl mu do ob-
ličeje flusanec černých páchnoucích slin. 
A zase se kolem něj pokusil prosmýk-
nout.
Šaman vztekle hrábl po jeho vlasech 

a tentokrát se mu podařilo mezi prsty 
zachytit několik jemných pramínků. Ale 
dost na to, aby je dítě prudkým škub-
nutím hlavy nevytrhlo a zůstalo v jeho 
sevření. Ještě, že tak. V hrudi už začí-
nal cítit slabost. Rychle si otřel hranou 
ruky poplivaný obličej. Chytil chlapce 
za propocené tričko a dotáhl vzpouze-
jící se tělíčko ke kýblu s vodou. Strčil 
chlapci hlavu pod vodu a počítal. Jedna, 
dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm… Snažil se 
zkoncentrovat zbytek magické energie. 
Zklidnit dýchání a ztišit divoce bijící 
srdce. V duchu napočítal do dvaceti. Nic. 
Démon byl pořád uvnitř. Vytáhl chlapci 
hlavu ven z vody a podíval se přímo do 
rudnoucího bělma jeho očí.
„Já ho zabiju, chápeš?“ procedil mezi 

zuby. 
Znova ponořil Sašovi hlavu pod vodu 

a počítal. Nechal ho tam dýl než minutu. 
Kolik ještě vydrží? Podle promodralosti 
dětského obličeje odhadoval, že už moc 
dlouho ne. Musí to zkusit jinak. Nebo ho 
opravdu zabije, což fakt nechtěl. Prud-
kým škubnutím vytáhl chlapcovu hlavu 
nad hladinu a chvíli pozoroval, jak mělce 
lapá po dechu. Počkal, než mu z obliče-
je odkape voda i černý sliz, vyplázl jazyk 
a oblízl mu rty.
„Nemáš se kam schovat,“ zašeptal.
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Pak přitiskl své rty na chlapcovi a začal 
sát. Periferním viděním vnímal, jak se 
v jeho zmučeném těle svíjí ta slizká pi-
javice. Občas se její chapadla dostala na 
povrch a protrhla mu ostrými ostny kůži. 
Jak hluboké ty rány jsou, si ale uvědomil, 
až když dítěti z břicha vyhřezla potrhaná 
krvácející střeva.
Šokovaně se odtáhl. Zadíval se Sašovi 

do stále živých očí.
Chlapec vykašlal trochu krve. A pak na 

něj upřel zamlžující se pohled.
„Nevyhraješ!“ zasípal. Znovu vydávil 

další krev a rozšklebil rty do krutého 
úsměvu.
Až pak si Saša instinktivně objal trčící 

vnitřnosti. Zařval bolestí. Vzápětí mu 
však z očí, nosu a úst začala crčet černá 
tekutina. Dávil se, kašlal, zoufale bojo-
val o kyslík, dokud mu z hrudi nevylez-
la polámaná žebra. Jedna z kostí nejspíš 
probodla srdce a jeho dosud napjaté svaly 
povolily. Prohnul se v šamanových rukou 
jako hadrová panenka. A on mu zatlačil 
neživé oči. Na kůži prstů dotýkajících 
se jeho víček cítil jemné mrazení. To 
z chlapcova těla odchází temnota, uvě-
domil si.
Podíval se na koberec, do jehož béžo-

vého povrchu se vsakovala červená kola 
krve a černého slizu. Ten druhý kluk, 
blesklo mu hlavou. Položil mrtvé dítě 
na čistou a suchou část koberce a vybě-
hl ven z pokoje. Za zavřenými dveřmi se 
v protější místnosti choulil kluk. Z jeho 
vytřeštěných tmavých očí vyčetl strach. 

Popadl ho za tričko. Bylo mu jedno, že je 
celý od krve a černého slizu. Smýkl s ním 
do předklonu, chytil ho za zátylek a po-
mocí několika hmatů ho donutil zvracet.
Odříkal několik magických formulí, 

a když už kluk dávil jenom čiré žaludeční 
šťávy, postavil ho na nohy, aby si ho pro-
hlédl. V jeho vědomí ale cítil jen zuřivý 
vztek namířený proti němu samotnému. 
To dítě mě nenávidí, ale je čisté.
Vyčerpaně si sedl a podíval se na vyso-

kého světlovlasého muže, který k němu 
dnes ráno přijel pro pomoc.
„Je to pryč, už se nemáte čeho bát. Váš 

chlapec je ale bohužel mrtvej. Nedokázal 
sem ho zachránit.“
Dál nehnutě seděl a hleděl tomu chláp-

kovi zpříma do očí, dokud on neuhnul 
pohledem a nešel se i s ženou podívat do 
vedlejší místnosti. Pak konečně unaveně 
zavřel oči. Smrděl potem, krví a kdoví 
čím ještě. Zkurvenej Yuvan. Slyšel zou-
falý pláč rodičů, a přál si být co nejdál 
odtud.

* * *
Rizvan a jeho rodiče se nedlouho po této 
události odstěhovali ze Surgutu do Mo-
skvy a pak do Kišiněva, hlavního města 
Moldávie, odkud pochází Rizvanova 
máma Larisa. Z Kišiněva po různých pe-
ripetiích odešli do Prahy, kde získali po-
litický azyl, kvůli tehdy probíhající válce 
v Čečensku. O tom, jak dál žila rodina 
Saši, nevím vůbec nic.



179

Lenny Ka (*1981)
Studovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého. Živí se 
psaním článků. Pracovala v regionálních médiích, časo-
pise 21. století a v České televizi. Aktuálně pracuje pro 
časopisy zaměřené na design. Povídky publikovala na in-
ternetových stránkách Děti noci, v malé antologii znepo-
kojivých příběhů Trash vol. 3., umělecké revue Pandora, 
časopisu Howard, antologii České temno a ve spojených 
státech vydané antologii Czech Extreme.
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Jednou z po-
sledních knih, 

kterou loni na-
kladatelství Gol-
den Dog přidalo 
do své temné 
stáje, bylo Běs-
nění Kojota 
(Coyote Rage) 

amerického spisovatele Owla Goinbac-
ka. Tento autor s indiánskými kořeny 
(nese si dědictví Čoktů a Čerokíů) je troj-
násobným výhercem ceny Brama Stoke-
ra, majitelem několika nominací (kromě 
zmíněné horrorové ceny také ocenění 
Nebula) a čestného ocenění za dětskou 
knihu Eagle Feathers. Vzhledem ke 
svému původu se autor zabývá převážně 
indiánskými mýty, které v jeho dílech 
zdaleka nejsou tak mrtvé a vyčpělé, jak by 
bílý muž předpokládal. Do temných vod 
žánru vstoupil v roce 1996 s románem 
Crota (ihned oceněným) a od té doby 
předhodil fanouškům téměř dvě desítky 
povídek, dvě dětské knihy a pět dalších 
románů, včetně již zmíněného Běsnění 
Kojota. Nevím, jak vám, ale mně to jako 
lákadlo bohatě stačí.

knižní recenze

owL goinBack: Běsnění koJota
Báli byste se mýtů, kdybyste si byli jisti, že jsou založené na pravdě? No a co 
kdybyste se dozvěděli, že ta jejich pravdivá část přežila do současnosti a chystá 
se na vás cenit zuby? Nebo si rovnou několikrát kousnout? Teď už byste se báli?

Jak bylo řečeno výše, hlavním zdrojem 
autorovy inspirace jsou jeho indiánské 
kořeny a tak se hned na začátku knihy 
ocitáme v nebeském světě, který Če-
rokíové nazývali Galun’lati. Již odedávna 
se zde jednou za sedm let schází Velká 
Rada k posvátnému shromáždění, kde 
bok po boku zasedají lidé i zvířata. Ovšem 
ne všichni zúčastnění dále souhlasí s lid-
skou přítomností… Kojot se totiž rozho-
dl, že má lidské nadvlády dole v Novém 
světě dost a nastal čas zúčtování. Předloží 
tak vedoucímu rady Medvědovi plán na 
eliminaci posledního lidského zástupce 
a jeho dcery, čímž by se vláda nad Sta-
rým světem vrátila do pracek srstnatým 
a opeřeným. Jenže Kojotův plán vysle-
chl i Krkavec, jehož lid díky lidem pře-
žil mnoho krutých období a starý indián 
Luther Watie je jeho přítel. Rozhodne se 
Kojotovi postavit a lidské radní ochránit, 
i když bude muset převlékat kůži. Začíná 
tak boj o osud světa, ve kterém se počítá 
každá minuta.
Děj je od počátku vyprávěn z pohledu 

několika postav, které se střídají na bázi 
kapitol. Kromě Kojota, Krkavce a Luthe-
ra se seznámíme ještě se Sarah Reynolds 

COYOTE RAGE
Překlad: Martin 
Štefko
Vydavatel: 
Golden Dog
Rok českého 
vydání: 2021
Počet stran: 256
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a jejím manželem Jackem. Přestože ně-
jakou dobu není jméno Lutherovy dcery 
řečeno, prakticky už na začátku vyplyne, 
kdo jí je (a myslím, že je to naprosto oči-
vidné i zde). Následný příběh pak není 
přímočarý horror plný krve, jako spíše 
stupňující se hrou na kočku a myš, kdy si 
však část kořisti téměř do poslední chví-
le není vědoma své pozice. A pak už je 
téměř pozdě. Starý Luther se i přes svou 
křehkou tělesnou stránku dokáže ubrá-
nit díky svému důvtipu a šamanským 
kouzlům, ovšem jeho dcera strávila vět-
šinu svého života v nevědomosti o svém 
dědictví, tudíž 
o přicházejí-
cím nebezpečí 
nemá nejmenší 
tušení a není 
schopná rozluš-
tit ani náznaky 
u svých dveří. 
Kojot navíc po-
měrně snadno 
naverboval další 
srstnaté a ope-
řené nespoko-
jené s lidskou 
vládou, zatímco 
Krkavec by své 
spojence spočí-
tal na jednom 
pařátu. Na pár 
místech dosta-
nou trochu pro-
storu i epizodní 

postavy, které za sebou však zanechají 
otevřená vrátka pro shledání v dalším 
příběhu.
Využití indiánských mýtů pro vystavě-

ní rámce vyprávění se projevuje i v jeho 
formulaci. Přestože si autor vybrané 
postavy upravil pro potřeby příběhu 
(např. Kojota), zachovávají si mytický, 
až pohádkový nádech, který je provází 
po celou dobu. Skoro jako byste sedě-
li ve tmě u ohně, napjatě poslouchali 
a zároveň byli ostražití, odkud na vás co 
vyskočí. Kromě Kojota a Krkavce tento 
dojem podporuje právě Luther, na první 
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pohled jen starý indián, ale především 
šaman nebojící se použít svá kouzla 
i důvtip (pokud zrovna není zavřený 
v pečovatelském domě). A když už jsem 
naťukla ten pečovatelský dům… koření 
v podobně nenásilných vtipů a komic-
kých prvků vítám kdekoliv, v horroru 
nevyjímaje!
Neotřelým, ale svým způsobem zná-

mým prvkem jsou sami tvaroměniči. 
Oproti nám dobře známým vlkodlakům 
však nejsou ze své podstaty prvopláno-
vým zdrojem zla, naopak své schopnosti 
využívají pro snazší dosažení svých cílů. 
Ať už těch dobře myšlených, tak i těch 
krvavých. Příběh však za sebou zanechá 
více otevřených dveří, než těch zavře-
ných, a tím se také dostáváme k jeho 
největší slabině. Celé vyvrcholení Ko-
jotova honu je totiž takové… bezzubé. 
Jasně, krve teče poměrně uspokojivé 
množství, pár mrtvol také dostanete, ale 
dojem zůstává pohádkový. Děj má sice 
solidně našlápnuto, atmosféra houstne, 
jenže autor si zachovává rozmáchlý styl 
vyprávění, díky kterému se mu napě-
tí nepodaří udržet. Podobně jako v té 
o Červené Karkulce zkrátka jasně víte, 
že přijde myslivec a zachrání situaci. Až 
bajkovitý dojem však umocňuje i finální 
poselství knihy. Pokud totiž čekáte oby-
čejnou výhru dobra nad zlem, tak budete 
překvapeni. A možná ještě o něco více, 
když si uvědomíte, že hrozba v podání 
Kojota není tou jedinou, na kterou autor 
ukazuje prstem.

Já vím, že se opakuji, ale když mě u knih 
od Golden Dog vážně baví ta práce s vi-
zuálem knihy. Ruku na srdce, estetický 
aspekt je také důležitý, horror nevyjíma-
je. Počínaje fantastickou obálkou z dílny 
Jiřího Dvorského, po grafické zpracová-
ní, které má tradičně na svědomí Michal 
Březina, včetně všech detailů (až na tu 
nálepku na obálce, kterou plně chápu 
a plně ignoruji). Krása! Za zmínku také 
stojí povedený překlad Martina Štefka, 
kterému nelze nic vytknout (ba naopak). 
Zbývá tak snad jen důrazněji pohrozit 
tiskařskému šotkovi, který zajistil pár 
překlepů.
Od téhle knihy jsem dostala něco ji-

ného, než jsem čekala, ale přesto nej-
sem zklamaná. Název ve mně evokoval 
výrazně drsnější a krvavější zápletku, 
avšak tenhle temně fantastický příběh 
s překvapivě šťastným (a otevřeným) 
koncem se stal příjemným zpestřením 
pro pár odpolední. Jelikož mám slabost 
pro antropologická a etnologická téma-
ta, ráda si přečtu i autorovu další tvorbu, 
včetně potenciálního pokračování, které 
je údajně v procesu tvorby. Kdo ví, třeba 
všechny nezodpovězené otázky z Běs-
nění dají dohromady mnohem temněj-
ší, horrorovější a v tomto ohledu také 
uspokojivější příběh.

Karolína Svěcená
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horrory z evro- 
pských luhů 

a především 
hájů jsou evi-
dentně dobré. 
Okoukané ame-
rické lesy střídají 
ty francouzské, 
navíc plné roz-
todivné zvířeny. 
Narazíte zde 
na srny, divočá-

ky ale i všelijaké hady a želvy. V úvodu, 
který je velmi zdařile vyprávěn pomocí 
výtvarné animace, se o lese dozvíme pár 
mytologických zajímavostí, které poslou-
ží pozdějšímu ději. Příběh se záhy přene-
se do současnosti.
Sličná dívka prožívá své první dny v ru-

chu velkoměsta coby manažerka dravé 
firmy. Pracovnímu stresu jde večer ulevit 
do blízkého baru, kde o její přízeň zku-
sí zabojovat celkem charismatický muž 
středních let. Z chlápka se však vyklu-
be amatérský kameraman snuff porna. 
Spolu s komplicem/zákazníkem ženu 
unesou v touze natočit s ní vášnivý bru-
tál. A když už máme v Howardu číslo 42 
téma Prasata, i zde si střihne malou roli 
jeden zapálený divočák. Není zde však 

filmová recenze

hunted
Nezávazný flirt Lucie Debay se změní v poslední leč Arieha Worthaltera v syrovém 
francouzsko-belgickém survival horroru.

COSMOGONiE
Režie: Vincent 
Paronnaud
Scénář: Vincent 
Paronnaud
Délka: 87 min.
Původ: Francie, 
Belgie
Rok: 2020
Hrají: Lucie Debay, 
Arieh Worthalter

proto, aby strašil. Upoután světly vozu 
únosců, stoupne si jim do cesty. Auto se 
převrátí na střechu (kanec zřejmě hyne, 
ale to už pro další příběh není podstat-
né) a z otevřeného kufru se oběť dostává 
na svobodu. Začíná hon, jehož atmosféru 
podporují skutečně parádní záběry lesa 
se vší tou mlhou a ranním vlhkem. Muži 
jsou prchající podchlazené ženě v pa-
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tách, nakonec u nich dojde k týmovému 
rozkolu a dostaneme se k survivalu jeden 
na jednoho. Honitba ovšem není tak pří-
močará, tak jednoduchá. Dočkáme se za-
jímavých zvratů.

Napětí příběhu udržují tvůrci v příjem-
ném tempu, snímek je prost nudných, 
odpočinkových pasáží, vlastně se ono 
závratné tempo neustále stupňuje až do 
samotného finále. To celé je ovšem poja-
to ne jako realistický náhled na téma „co 
by, kdyby“, ale jako klasicky horrorové se 
vším tím důrazem na děšení. Škoda jen 
jistých příběhových berliček, 
které zúčastněné figury po-
souvají k větší, abych tak řekl, 
horrorovosti. Tím mám na 
mysli třebas náhle se objevu-
jící partu paintballových nad-
šenců, kteří si to šinou lesem, 
a vůbec jim nepřijde divné, 
že si během jejich kratochvíle 
jdou žena s mužem po krku, 
srdci, varlatech, střevech atd., 
a to dosti nevybíravým způ-
sobem. Ale co už, prostě tam 

byli, aby mohli omylem zasáhnout ženu 
modrou barvou do obličeje, čímž získa-
la urputný výraz Williama Wallace. Přes 
tuto pro mě „scenáristickou záhadnost“ 
pokračuje honička v ukrutném tempu 
dál, až k samému téměř neočekávanému 
konci.
Hunted je výživný evropský akční horror 

s prvky thrilleru a s luxusním psychou-
šem i velmi sympatickou lovnou, s pod-
manivou syrovostí smíšeného lesa i ne 
úplně jednoduchým příběhem. Kvalitu 
podporují i parádní herecké výkony. Nou-
ze není ani o pěkné krvavé scény a vraždy. 
Možná není Hunted vyloženě horrorově 
strašidelný film, u kterého se nejedno-
mu divákovi zatáhne strachy prostěradlo 
mezi půlky, ale opravdu dobře se na to 
kouká. Za pravdu mi dá přinejmenším 
ten, kdo se někdy už ztratil v lese a ví, co 
od nekonečných korun a všeho toho stra-
šidelného v zeleném peklu očekávat.

Michal Březina


