




VO loňském roce se mi povedlo umístit povídky do tří antologií (7. antologie čes-

kého hororu, Poslední polibek, Sto hororů ve sto slovech), což mě jako snad každého

začínajícího autora naplnilo entuziasmem. Rozhodl jsem se pro provětrání šuplíkové

tvorby, zO čehož vznikla povídková sbírka, na kterou jste právě narazili. Jako autor se

snažím zůstat především nohama na zemi a je mi jasné, že vO tuzemské literární

konkurenci jsem jen jedním zO mnoha. Proto jsou texty, které jsou určeny především

nejbližším a případným zájemcům, zdarma ke stažení aO považuji je za odrazový můstek

k další tvorbě, stejně jako pomyslnou čáru za dosavadní tvorbou. Jdu sO kůží na trh

aO rozhodně nečekám jen oslavné ódy. Naopak budu rád za přínosnou kritiku, která se

snese a dopomůže mi se vO budoucnu vyvarovat chyb aO dívat se na svou produkci

iO j inýma, než doO sebe zahleděnýma, očima. Především proto jsem tento soubor

pojmenoval Solení ran.

Pozn: Solení ran neobsahuje krom povídky Zoufalci žádnou zO prací uveřejněných

veO výše zmíněných antologiích. Povídka Byt č.3 vyšla veO dvanáctém čísle

elektronického hororového čtvrtletníku Howard.
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Břímě osudu

Mé smysly znají ty největší hrůzy lidského pokolení a prsty je dokáží vyprávět

naO pergamen. Našeptávají mi je vzduch, oheň, voda a země. Za svitu luny je vpisuji

doO Kroniky věčnosti. Šílená příkoří, jež jsou psána krví, mamonem a chtíčem. Běsi

vystupující zO nejtemnějších zákoutí. Stíny strachu, zhmotněné vO nekonečnou hrůzu.

Lidské hříchy, které nabyly skutečných obrysů. Veškeré zlo, jaké jen dokáže člověk

zplodit. Po tolika stoletích už jsem unaven, ale píšu dál. Neubývá toho… Neexistuje

náprava, ani cesta zpět. VO plamenech svíčky se mé myšlenky zhmotňují vO ten

nejděsivější ze všech textů:

Hjsfpjds fifjodefoid kfkdsflkdůl jj skfdksúa
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Plameny senzace

ZO seděl u svého počítače a byl nadšený. Konečně se mu podařila poskládat

kO dokonalosti mozaika plánu. Střípek po střípku, dílek do dílku. Nyní se mu splní jeho

sen, který ho pronásledoval již od dětství. Dostane se na první stránky novin. Nejen

vO jeho městě, nejen vO jeho zemi, ale zaplní i první stránky prestižních deníků po celém

světě. Určitě! Teď má příležitost, na kterou čekal celý život. Plán je dokonalý,

promyšlený do posledního detailu. Na internetu si ověřil trasu, která byla pro

uskutečnění jeho záměru zcela nepostradatelná. Neviděl žádnou chybičku vO tom, co

chtěl za několik desítek hodin uskutečnit. Již brzy nastane Velký den, který mu splní

sen o slávě. O prvním místu vO žebříčku nejdůležitějších zpráv zO celého světa.

Z si vždycky přál něčeho dosáhnout, být vO něčem ojedinělý. Tato touha ho hnala

stále vpřed, ale ve všem, co vO životě zkusil, dosáhl maximálně průměrné úrovně, ať to

byl sport, podnikání, umění nebo cokoli jiného, co ho alespoň na chvíli naplňovalo

pocitem, že zrovna to je obor, ve kterém zcela jistě zazáří. Pokud se mu po nějakém

čase nepovedlo dosáhnout vytyčených cílů, propadal opravdu těžkým depresím.

ZO hlediska sportovního hodnocení byl Z prostě průměrný člověk, ale tohle si on nikdy

nepřipustil. Netoužil po penězích, ale spíše po slávě a po tom, aby ho poznali všichni

lidé na kterémkoli místě planety, které by navštívil, ukázali si na něj prstem a řekli: TO

JE ON! A pro uskutečnění svého snu byl Z ochoten udělat cokoli.

Snad osud, snad náhoda a snad něco úplně jiného mu přihrálo přímo pod nos

jedinečnou šanci. Ihned jak o tom všem zaslechl, počal se mu vO hlavě rodit brilantní

plán. Dlouho o něm uvažoval, až nakonec došel kO řešení, které mu zaručovalo

nehynoucí slávu a věhlas. Z bydlel vO malém zapadlém městě a událost, která se blížila,

byla snad největší událostí, která se kdy vO městečku odehrála. Ani každoročně konaný

folklórní festival nebyl tak velkou událostí. A to se do městečka sjížděli návštěvníci

zO několik set kilometrů vzdálených lokací. Ale tohle nebylo pro ZO pořád to pravé

ořechové. Očekávanou událostí žil nejen Z, ale celé městečko. Den D se kvapně blížil!

* * * * *

Z byl od rána jako na jehlách, konečně přišel jeho DEN a do hodiny H zbývalo

opravdu jen pár chvil. Seděl přikrčený na veřejných toaletách, které byly umístěny na

kraji nevelkého náměstíčka. Větší tady nebylo. Co chvíli nervózně pohlédl na hodinky.
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Ano, už jen minuty ho dělily od velkého činu. Z si znova vO hlavě prošel svůj plán. Vše

sedělo a nikde neobjevil nejmenší trhlinku. Opět pohlédl na hodinky. Necelých pět

minut. Ovšem pokud bude dodržen stanovený harmonogram, ale oni ho vždycky

dodrží, jde přece o nesmírnou prestiž, pomyslel si.

ZO venku kO němu dolehl slabý jásot. Ano, už za chvíli tu budou, už za chvíli přijde

jeho čas. Otevřel trošičku dveře kabinky, ve které seděl. Místnost byla prázdná.

Samozřejmě… Všichni byli na náměstí. Nikdo nechtěl tu slávu zmeškat. Ani paní, která

na veřejných toaletách vybírala peníze tu už nebyla. Přeci ani ona si nemohla nechat

ujít ten nezapomenutelný okamžik. A na něj, který byl stále ještě na toaletách, jistě při

tom cirkusu tam venku zapomněla. Kdo by to taky prosral, že? pomyslel si ZO a cynicky

se ušklíbl. Hluk přicházející zO venku pomalu narůstal. Vylezl zO kabinky. Vytáhl

zO batohu pětilitrový kanystr a skoro celý jeho obsah na sebe vylil. Vůně benzínu

naplnila místnost. Hluk venku se nyní proměnil vO oslavný křik, tleskání a provolávání

slávy. Podíval se na hodinky a vytáhl zO batohu pečlivě připravovaný kostým. Ten, ve

kterém chtěl započít cestu kO nehynoucí slávě. Oblékl si jej na černý, jednodílný

opravářský komplet. Rychle mrkl do zrcadla a usmál se. VO tom úsměvu byla očividná a

upřímná radost. Jako když dítě rozbaluje pod stromečkem vánoční dárky. Ano, přesně

tak si to představoval. Znovu sáhl po kanystru a vylil na sebe zbytek benzínu. Podíval

se na hodinky a usmál se. Jeho čas právě nadešel!

Z pootevřel vstupní dveře veřejných toalet a úzkou štěrbinkou vyhlédl na náměstí.

Musel si stoupnout na špičky, aby viděl přes jásající dav. Na druhém konci náměstí se

právě objevil začátek kolony. Nejprve jely dva policejní vozy, za nimi další neoznačené

auto sO majáčkem. Pak už přibíhal jeho cíl, kolem kterého šla čtyřčlenná ochranka. Za

nimi ještě následovaly další blikající policejní automobily. Ale to už Z nevnímal, neboť

se první policejní vůz právě dostával na jeho úroveň. Ode dveří, ve kterých se tísnil,

bylo kO začátku jásajícího davu necelých pět metrů. Kolem celé trasy stáli lidé

maximálně v čtyřstupu. To musí vyjít, pomyslil si Z. Zrovna, když projížděl proti

úrovni dveří neoznačený automobil sO majáčkem, se Z zhluboka nadechl, otevřel dveře

dokořán a vyrazil největší rychlostí jaké byl kdy vůbec schopen na svůj životní běh.

Z se veO sprintu přikrčil a vší silou narazil zezadu do poslední řady přihlížejících

diváků. Až nečekaně mistrně prorazil diváky, kteří najednou padali jako domino do

všech stran. Vznikl neuvěřitelný chaos. Nějací lidé padli přímo do trati a porazili
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iO ochranku, která se vO náhlém zmatku ještě nestihla zorientovat. ZO si to zamířil rovnou

doprostřed páskami ohraničené trasy. Mávající muž sO pochodní ztuhl. Z kO němu

přiskočil, pravou rukou mu dal nejsilnější ránu pěstí jakou svedl a levou mu hbitě

odebral pochodeň. Běžec upadl vO bolestech na tvrdou dlažbu náměstí. Dav ztichl jako

opařený.

Uprostřed všeho toho zmatku stál Z přestrojený za Sochu svobody a vO ruce

příznačně držel pochodeň Olympijského ohně. Několik sekund se za naprostého ticha

nic nedělo. Všichni na ten výjev upírali oči. Z si okamžitě všiml, že už ho několik

pohotových reportérů zO místních novin stihlo vyfotit. Postřehl i dva diváky se

zapnutouO videokamerou, kteří si celou dnešní slávu natáčeli. Takových událostí

seO opravdu vO městečku dělo poskrovnu. Z se opět blaženě usmál a pokynul pochodní

směrem kO němě přihlížejícímu davu. Jeho cíl byl splněn, fotky sO Olympijským ohněm

jistě do zítřka zaplaví celý svět. Necítil se jako blázen a rozhodně po své akci nechtěl

skončit vO nějakém ústavu pro duševně choré. Všiml si, že ochranka se už vzpamatovala

a míří k němu. Z se na ně rovněž usmál a objal svou pochodeň zaručující mu nehynoucí

slávu. Minimálně pro několik nadcházejících dní!
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Romero odešel do ložnice, Carrie pije mléko
a Hitchcock spí

Často jsem na sobě cítil jejich pohledy. Bylo to zneklidňující a podmanivé zároveň.

Jakoby těch šest párů očí mělo nějakou mystickou moc. Podvědomě mi dodávaly sílu,

energii, nápady... Zpětně vidím, že se to nejčastěji dělo, když jsem psal. Sedíc před

monitorem jsem v zátylku cítil energii, která do mě vypalovala proud neuchopitelných

abstraktních myšlenek. Dokázaly se někde uvnitř mě transformovat vO příval slov, která

hrála podmanivým rytmem. Nikdy jsem přesně nevěděl, kde v pokoji se zrovna

nacházejí, ale vždy jsem bezpečně cítil, když se na mě zaměřili všichni. Ze začátku mě

to strašně znervózňovalo. Soustavně jsem se otáčel a nedokázal udržet pozornost. Syčel

jsem, nadával a tu a tam po nich i něco hodil. Ale nakonec jsem se s tím nějak naučil

žít. Ve chvíli, kdy jsem na tu podivnou hru přistoupil, něco se změnilo. Texty, které

byly předtím těžkopádné, zmatené a roztěkané, najednou dostaly elektrizující náboj. Už

to nebyly unylé příběhy bez tahu na branku s nevýraznou pointou a tuctovým

zakončením. Staly se z nich promyšlené a přesně fungující soustavy písmen, slov, vět

aO odstavců. Zčistajasna měly spád, promyšlenou stavbu i pointu. Vrcholily

dechberoucím mrazivým závěrem.

Jako první se objevil Hitchcock. Vlastně ho domů přitáhl můj syn, který tvrdil, že

zaO ním šel celou cestu od vlakové zastávky až k našemu domu. A prý jestli si ho

necháme, znáte děti, ne? Trochu bezmyšlenkovitě jsem to odkývl a doufal, že ho to u

nás brzy omrzí a půjde si svou cestou. Nejsem žádný odborník, ale vypadal spíš jako

pouliční harcovník, než gaučový povaleč. Ubíhaly dny, týdny, až jsem si musel přiznat,

že jsem se mýlil. Nový člen rodiny byl brzy líný a tlustý. Jakoby najednou měl vše, po

čem vO životě toužil; zpohodlněl. Nejvíce ze všeho miloval jídlo. Zvláště si oblíbil

speciálníO a extra drahou husí kapsičku. Přitom všem jste ale jasně viděli, že má pod

čepicí a když mu o něco šlo, dokázal vyvinout úsilí, na které by jste ho předtím stěží

tipovali. Pokud se něčemu v domě vyhýbal velkým obloukem, byl to sprchový kout.

Což jsem považoval za přirozené. Po pár dnech zvědavého pozorování se jméno pro něj

samo nabízelo. Už delší dobu jsem ho nosil na jazyku, ale z úst se mi vydralo až

veO chvíli, kdy jsem ho viděl sedět na střeše garáže a pozorovat ptáky slétávající se

vO aleji topolů přes cestu.
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Ptáci odletěli, napadl sníh a já si jednoho večera při jeho odklízení zlomil nohu.

AO dost ošklivě. Jedna noha mi na náledí vystřelila dopředu a druhou jsem si vO pádu

stočil pod zadek. Celou váhou jsem na ni dosedl a nadvakrát si zlomil kotník. Ležel

jsem smotaný na chodníku a řval bolestí. Dal bych krk za to, že se v tu chvíli na mě

Hitchcock díval ze střechy garáže tím svým hloubavým chladným pohledem. Nechodící

sádra znamenala domácí vězení a stovky hodin strávených v posteli. Čtení knížek

aO sledování filmů časem omrzelo. Tehdy mě napadlo, že bych mohl zkusit zase něco

napsat. Byla to moje tajná touha, ale krom zamilovaných básniček v pubertě a pár

slaboučkých cynických povídek z toho nikdy nic nebylo. Ruku na srdce, kolik lidí

vO tomto jalovém věku napíše něco duchaplného. Já mezi ně rozhodně nepatřil. Ale teď

to bylo jiné. Neměl jsem co ztratit, a i kdyby z toho nic nebylo, alespoň jsem se v duchu

vymanil z postelového stereotypu. Jediné, co jsem dopředu věděl, bylo, že bych rád

napsal něco temného, strašidelného. Horor. Tenhle žánr mě odjakživa lákal a byl jsem

jeho vášnivým fanouškem. Už při letmém pohledu do mé části knihovny jste mohli

narazit na knižní hřbety, které se honosily jmény Poe, Lovecraft, Ketchum, Hill,

Nezval, Boček, Zubík a dalšími. Nějaké nápady se už dávno vO mysli honily jako

meluzína v komíně a já se je snažil těžkopádnými prsty zaznamenat do mihotavého

světla monitoru. Tehdy to myslím začalo. Pokud to ovšem nezačalo už dávno

předtím… Když jsem s literárním snem aplikovaným do praxe začal, Hitchcock se stále

častěji objevoval v mé blízkosti. Neslyšně se přikradl, otřel se o mě, mžournul do

monitoru a stočil se na vedlejší polštář. Většinu času sice prospal, ale občas jsem měl

pocit, zvláště, když se mi dařilo formovat myšlenky a smysluplně skládat slova, že

tichounce přede.

Po Hitchcockovi přišel Romero. Za okny to vypadalo, že zima definitivně mizí

vO trapu a jaro ťuká na dveře. To byla jedna zO mála věcí, které mi od úrazu spravily

náladu. Přeci jen být víceméně připoután na postel a za okny pozorovat závěje sněhu, to

nikomu nepřidá. Další byla chodící sádra a berle, s jejichž pomocí jsem pomaličku

korzoval po domě. Ze začátku to byla řádná fuška, ale po zimě v leže jsem to

sO nadšením bral všemi deseti. Paní Zima to ale ještě nehodlala vzdát a koncem dubna

dorazily tuhé mrazy i sO metrovou sněhovou nadílkou. Tenhle aprílem vonící žertovný

atak nečekaně udeřil jedné noci. Spával jsem tou dobou v obýváku na gauči, abych

svým hekáním a veletoči se sádrou nerušil vO ložnici spící manželku. Ona pracovní
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neschopností netrpěla, ani neměla rozhozený spánkový režim. Vzbudil jsem se

uO rozsvícené lampičky, s knížkou spadlou na koberec. Za okny bylo podezřelé světlo,

ale pohled na hodinky svítání vylučoval. Cestou na záchod jsem uslyšel Hitchcockovo

neodbytné mňoukání. Seděl před vchodovými dveřmi a agresivně do nich škrábal.

S O brbláním jsem mu neochotně otevřel a čekal, že vyrazí na procházku závějemi. Ale to

jsem se opětovně zmýlil. Sedl si hned před práh tak šikovně, že jsem nemohl zavřít,

aniž bych ho nepřivřel. Tím bych spustil ještě větší povyk. To už jsem měl vyzkoušeno.

Venkovní chlad ze mne definitivně vyhnal poslední zbytky ospalosti a měl jsem vO plánu

předpokládaný tyátr rázně ukončit. V tu chvíli jsem ho v nažloutlém světle pouliční

lampy uviděl poprvé. Rozježený, s krví podlitýma očima si to pomalými šouravými

kroky šinul rovnou k nám. Byl na pokraji sil a vypadal, že sebou každou chvíli sekne.

Jakoby vO ten moment čas dostal jinou frekvenci a jáO němě sledoval bizarní zpomalený

film. Přibelhal se až na zápraží, kde se vysílením sklátil vedle sedícího soukmenovce.

Asi bych na to zimní zjevení zíral dosud, kdyby se na mě Hitchcock nepodíval

aO vyčítavě nezamňoukal. Sebral jsem zesláblé tělíčko a doprovázen dozorem motajícím

se pod nohama, ho odnesl dovnitř. Vysušil osuškou, vzal ho na gauč a zabalil do deky.

Tehdy se na mě poprvé zpříma podíval a zO mých úst bez rozmyslu vypadlo „Bude

dobře, Romero, uvidíš!“ Poté jsme všichni usnuli těžkým bezesným spánkem.

Dny pomalu ubíhaly, sníh roztál a zima definitivně hodila mávačku. Ani mě už

nepřekvapilo, že se po zotavení u nás Romero zabydlel. S O Hitchcockem se hned

odO začátku sžili jako by kO sobě od nepaměti patřili a žádný ze zbývajících členů

domácnosti kO tomu nic nenamítal. A popravdě jsem měl poněkud jiné starosti, než

abych takovéhle malichernosti řešil. Po domě jsem už skákal jako postřelená srnka

aO snažil se manželce a dětem vynahradit dobu, kdy se o mě starali. Vařil jsem, uklízel

aO vůbec jsem se snažil udělat vše, co bylo vO mé jednonohé moci. Ani své psaní jsem

neopouštěl. Dokonce mi začalo jít nějak lépe. Jen mě trochu znepokojovalo, že už jsem

měl dva pozorovatele. Toho času jsem už psával vO pracovně a pokaždé, když jsem

zasedl kO rozepsaným povídkám, se ti dva objevili. Stal se zO toho obskurní rituál. Zapnul

jsem počítač a mohl si vsadit, že se nejpozději do minuty začnou oba camrat

poO pracovně. Zkoušel jsem nechat zavřené dveře, abych měl na práci klid, ale to nešlo.

VO mžiku se za nimi ozvalo neúnavné mňoukání a škrábání. Utišit šlo jen tak, že byli

oba vpuštěni doO pracovny. Pokud jsem hned nezapnul textový editor, běhali všude
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kolem mě jako smyslů zbavení a dělali virvál. Hned jak se na obrazovce monitoru

objevil rozepsaný text, zklidnili se a uvelebili někde vO mé blízkosti. Přiznávám, že mi to

chování nahánělo husí kůži. Jenže člověk je tvor přizpůsobivý a po čase jsem to vnímal

jako samozřejmost, která je sice podivná, ale jinak neškodná.

Měl jsem vO hrubé verzi tři povídky, které nepůsobily zle. Ale potřebovaly ještě

vyladit. A hlavně jsem potřeboval ověřit, jestli jsem nepodlehl sebestřednému klamu.

Po úpravách jsem je měl v plánu poslat do světa, kde se střetnou sO realitou. Jenže než

se tak stalo, objevila se ona.

Tentokráte zabodovala dcera, která od spolužačky přitáhla roztřesené kotě. Prý jich

doma mají hodně a bylo zdarma kO odběru. A jestli máme doma dvě kočky nebo tři, to

už je prý jedno. Navíc tohle kotě bude její, protože bratr i já už své mazlíčky máme.

Odporujte vlastnímu dítěti, které vás jednoho odpoledne zasype argumenty. Pohlédl

jsem smutně na ženu a raději se zeptal, jestli i ona si vO brzké době chce přivést domů

vlastního mazlíčka. Naštěstí jsem byl vyrozuměn, že už má nás a to jí bohatě stačí. Jako

nekorunovaná hlava rodiny jsem přijal třetí kočku do domácnosti a vyhlásil definitivní

zvířecí stop stav, i kdyby nám před barákem mňoukal kocour Mikeš obutý vO latexových

holinách. Kotě bylo ještě malé, ale i tak jsem se už děsil potomků a zakočkování

domácnosti. Laicky jsem doufal, že na podniknutí nějakých opatření mám ještě chvíli

čas. Zatímco se vO kuchyni odehrávalo drama na téma mít či nemít dalšího mazlíčka,

kotě celou dobu stálo na stole a rozšířenými zorničkami mne bez přestání

hypnotizovalo. Úpěnlivost výrazu byla podpořena tím, že předními tlapkami stála na

knize, kterou jsem na stůl odložil, když dcera svolala rodinou poradu. Pohledem mi

připomínala hlavní hrdinku rozečteného románu. Až mě nepříjemně zašimralo

vO zátylku.

Carrie do domácnosti i kočičího gangu zapadla okamžitě. Se dvěma staršími

kocoury se sžila a působila dojmem, že je už dávno zná. Společně vytvořili údernou

tlupu, před kterou nikdo a nic nebylo vO bezpečí. Proháněli se po domě, občas něco

shodili a byli nejčastějšími strůjci škod. Nikdy se ale nejednalo o citelné ztráty.

Porcelán zO období dynastie Ming jsme doma nikdy neměli. Nejhorší bylo, když jsem

zapnul počítač a uprostřed práce se mi po klávesnici jeden zO nich proběhl. Nebo nejlépe

všichni tři. Klávesové zkratky, které zapínaly jejich tlapky, jsem do té doby neznal a ani

netušil, že existují. Při jedné takové příhodě se stala poněkud zvláštní věc, kterou jsem
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si nikdy nedokázal logicky zdůvodnit. Byl jsem právě ve víru korekcí první ze tří

povídek, když Romero přeběhl po klávesnici. Monitor zahýřil barvami a výstražné

okno, které se na obrazovce objevilo, jsem viděl poprvé vO životě. Mohutně jsem

zakurvoval a přemýšlel, jak zjednat nápravu. VO tu chvíli ladným kočičím krokem přišla

Carrie, pohlédla na mě a její tlapky se zastavily přímo uprostřed klávesnice. Tím svým

hypnotizujícím pohledem si mě prohlížela jakoby mě viděla poprvé. VO první chvíli

jsem ji toužil smetnout někam daleko, ale ten pohled mě zarazil. Již napřažená ruka

ztratila na akceleraci a místo pomstychtivého úderu přišlo něžné pohlazení po

sametovém hřbetu. Zavlnila se mi pod dlaní a stále se upřeně dívala. Když ruka dojela

po hřbetu až kO ocásku, uviděl jsem slabé blýsknutí. Myslel jsem, že se jedná o statickou

elektřinu. Pohladil jsem ji znova. Mezi dlaní a kočičím hřbetem se objevilo bílé světlo.

Bylo silné, oslepující. Fascinovaně jsem hleděl do průzoru, který pohyb mé dlaně

vytvořil. Vypadalo to jako kouzelnický trik - mám někde vO dlani ukrytou zářivku se

silnou intensitou světla, které se rozlévá po zádech domácího mazlíčka. Oči kočky

začaly žlutě žhnout, a i když bylo brzké odpoledne, vO místnosti se zešeřilo. Jako by za

okny náhle padla tma a blížila se pořádná bouřka. Nebyl jsem schopen odtrhnout zrak

od výjevu na pracovním stole a zkontrolovat počasí za okny. Nevím, jestli to trvalo jen

několik sekund nebo celou věčnost. Čas se zastavil a její oči vysílaly oslepující signály

do mé hlavy. Několikaproudová zářící dálnice se vpíjela do mozku a světlo pod dlaní se

zabarvilo do nachové. VO mysli se roztříštila vlna obrazů složená ze vzpomínek, záběrů

z různých filmů a neuchopitelných obrazců. Vteřinové střihy podprahového vnímaní

vypalovaly do mozku cejch. Chvění po celém těle mělo epicentrum mezi dlaní

aO kočičím hřbetem. Nebyl jsem schopen odtrhnout ruku či se jakkoliv vzpříčit nastalé

situaci. Čas zůstal stát a vzduch zkameněl. Světlo zO očí vyšlehlo plamenem, který mě

zcela oslepil. Vstoupil jsem do bílého tunelu, který neměl začátek, ani konec.

Když jsem začal vnímat, byla Carrie pryč a počítač byl ve stavu, vO jakém se

nacházel před celou touhle podivností, jenž začala proběhnutím kočičích tlapek.

Nestihl jsem si ani vO hlavě srovnat to, čeho jsem byl právě svědkem. Neuvěřitelný tlak

vycházející někde zevnitř mne způsobil, že jsem začal psát. Donutil mě a nepřipouštěl

jinou možnost. Opravoval, mazal a přidával jsem slova vO bizarní spisovatelské agónii.

Hlava, lépe řečeno to, co ji zrovna ovládalo, přesně diktovala rukám, jak mají

postupovat a prsty běhaly po klávesnici jako smyslů zbavené. Nikdy jsem nebyl
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zO nejrychlejších písařů, ale nyní jsem trhal rekordy. Fyzicky jsem byl přítomen, ale

oO psychice silně pochybuji. Vše se stále zrychlovalo. Nabíralo na pekelném tempu. Před

očima jsem měl mžitky. Ztrácel jsem kontrolu nad vším, co se děje kolem i uvnitř mě.

VO pokoji bylo stále přítmí, jen monitor blikal podmanivým světlem. VO zátylku jsem cítil

tři páry uhrančivých očí. Vycházely od bohů, kteří ovládali mou víru. S O nezkrotnou

intensitou se do mě vpíjely. Přestal jsem být pánem svého vědomí. Stal jsem se strojem,

který plní něčí rozkazy. Může sloužit. Může pracovat… a je za to neskonale vděčný.

Probral jsem se až kO večeru sO příchodem manželky a dětí. Zcela vysílen jsem,

sO hlavou položenou na klávesnici, spal. Cítil jsem se jakoO mátoha. Pod očima černé

kruhy a zrak nebyl úplně ostrý. Nepřítomným hlasem jsem se omluvil a šel si lehnout.

Spal jsem až do druhého dne dopoledne. Když jsem se probudil, byla manželka už zase

vO práci a děti ve škole. Cítil jsem se odpočatý. Uvařil si kávu a šel do pracovny, abych

si vO hlavě srovnal, co se předchozího dne odehrálo. Cestou mě zO dohledu nespouštělo

šest očí. VO pracovně to vypadalo normálně. Počítač byl vypnutý, ani jsem si

nepamatoval jestli to byla má práce. Měl jsem pocit, že vO něm může být klíč kO té

záhadě. Nebo alespoň nějaké indicie. Při zapínaní mi spočinul zrak na štosu vytištěných

stránek. Ke svému úžasu jsem zjistil, že se jedná o finální podobu všech tří povídek.

Horlivě jsem se začetl. Nemohl jsem najít chybičku. Nic, co by se dalo lépe upravit.

Slova na sebe krásně navazovala a dostávala hlubší smysl i přesnější vyjádření. Zalapal

jsem po vzduchu.

Nemám tušení, co se toho dne stalo, ani jak se povídky dobraly kýžené finální

podoby, ale byl jsem za to někde uvnitř nesmírně vděčný. Ještě téhož dne jsem všechny

rozeslal do míst, která jsem jim předem určil. Nevím, jestli to znáte, ale čekání

naO vyjádření redaktorů a soutěžních porotců je opravdu deprimující. Čas ubíhá

aO nejistota vás pomalu sžírá zevnitř. Spisovatelské sebevědomí dostává tvrdý direkt.

Dvě povídky mířily do soutěží, které měly vO době odeslání těšně před uzávěrkou,

poslední doO hororového čtvrtletníku Howard.

Můj zdravotní stav byl den ode dne lepší. Rozhodl jsem se více věnovat rodině,

kterou jsem poslední dobou, díky autorskému osvícení, zanedbával. VO hlavě jsem

spřádal plány na další povídky, procházel záblesky námětů a snažil se mít vypiplané

pointy, dříve než zasednu ke psaní. Pak přišel skvělý nápad. Někde mezi vařením

brambor a mícháním omáčky. Hitchcock zrovna proháněl Romera po kuchyni, oba
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vyskočili na linku a pádili po celé její délce. Shodili misku, ve které jsem měl

odměřenou mouku na těsto ke štrůdlu. Hitchcock zavadil zadní tlapkou o její hranu tak

nešikovně, že se překlopila na bok a katapultovala mouku do prostoru před linkou.

Trvalo to jen malou chvíli, ale moučný prach ve vzduchu složil obrazec, který se mi

vryl do paměti. Bylo to jednoduché a naprosto jasné. Poslední kousíček puzzle

vO příběhu, o kterém jsem zrovna přemýšlel. Fascinovaně jsem pozoroval mouku vířící

prostorem a zůstal jako přikovaný. Ten nápad byl tak jednoduchý a přitom absolutně

skvělý. Hned mi došlo, že to není jen nápad na povídku, ale mohl bych se pokusit

oO první román. Chyběla mi už jen pořádně vybroušená pointa, která by všemu nasadila

pomyslnou korunu. Bylo zapotřebí vše ještě nějaký čas převalovat vO hlavě.

Nemocenská se blížila ke svému konci a další týden už jsem plánoval návrat

doO zaměstnání. Nikdy jsem nebyl ten typ, který do práce běží sO úsměvem, ale po tak

dlouhé době jsem se vyloženě těšil. Navíc jsem si poslední dobou vytáhl šťastnou kartu.

Co se mé literární dráhy týče, tak určitě. Nejprve přišel potěšující mail ze čtvrtletníku

Howard, ve kterém Honza Vojtíšek psal, že mou povídku zařadí do dalšího čísla a pár

dní poté i pozitivní ohlasy ze soutěží, kam zamířily další dvě povídky. Jedna povídka

vyhrála a druhá se umístila na třetím místě, což u obou splňovalo kritéria, aby vyšly

vO tištěných sbornících. VO druhém případě porotce psal, že vO současné době připravuje

ještě jinou antologii současných tuzemských hororů a zda bych se nechtěl o něco

pokusit. Pokud se mu bude líbit, rád mou práci do knihy zařadí. Mé ego se dmulo jako

nikdy předtím a kočky dostávaly do misek mnohem větší porce než dosud. Navíc jsem

už delší dobu vO hlavě nosil nápad na povídku, který jsem chtěl vO posledním týdnu

pracovní neschopnosti realizovat. Všechno do sebe krásně zapadlo.

Idea vycházela zO knihy, kterou jsem dostal od ženy kO vánocům, Nejslavnější filmy,

které nikdy neuvidíte. Čí nezfilmovaný snímek jsem si asi tak mohl vybrat, než

Hitchcockův. VO roce 1954 se panu Alfrédovi dostala do ruky kniha Henryho Cecila No

Bail for the Judge, jenž mu naprosto učarovala a chtěl podle ní natočit svůj další film.

Byla napsána první verze scénáře, kterou měl na svědomí Samuel Taylor, který už byl

podepsán pod Vertigem. Nabídku na hlavní ženskou roli obdržela Audrey Hepburnová,

která nadšeně souhlasila, protože si natáčení sO mistrem hororu vždy chtěla zkusit.

S O radostí podepsala smlouvu. Vše zkrachovalo poté, kdy obdržela druhou verzi scénáře,

ve kterém měla být brutálně znásilněna. Herečka, která navíc po podpisu smlouvy
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potratila, nakonec zO projektu Soudce bez minulosti vycouvala. Jenže.., co kdyby se jí

zaO to chtěl pomstít Hitchcockův fanatický fanoušek? Kdyby se vO jeho vyšinuté mysli

stal druhý scénář krutou realitou? Takových fanoušku po světě běhá… A mnoho

slavných celebrit sO nimi má nepříjemné zkušenosti. Vyšinutí chlápci chodili po zemi

iO vO šedesátých letech. To je jasná věc! A násilnický sex s Audrey Hepburnovou je

možná mokrým snem celé jedné mužské generace. Když se všechny nápady spojily

vO hlavě, ležel jsem zrovna na gauči a zíral do stropu. Korpulentní Hitchcock mi skočil

na břicho, stočil se do klubíčka a začal spokojeně vrnět. Bylo rozhodnuto. Nezbývalo

než nápad realizovat. Večer jsem shlédl maratón mých tří nejoblíbenějších mistrových

filmů, abych nasál tvůrčí atmosféru a styl, kterým pracoval. VO plánu bylo to alespoň

dílčím způsobem přenést do povídky. Pod hitchcockovské razítko připojit vlastní

parafu.

Ráno, hned když se za rodinou zavřely dveře, jsem usedl kO počítači. I když bylo vše

důkladně promyšlené, nevěděl jsem jak začít. Mnozí tvrdí, že na první větě strašně

záleží. Že podle ní si buď ihned získáte pozornost čtenáře, nebo, vO případě, že není

dostatečně interesantní, přistoupí k dílu od začátku vlažně. A zrovna první věta mi

dělala starosti. Několik jsem jich napsal a zase smazal. Zmocnila se mě panika, že by

takový nápad mohl zkrachovat na něčem tak triviálním jako je první věta. Že i když

mám na jazyku zajímavý příběh, odradil bych čtenáře hned vO úvodu. Zavřel jsem oči,

složil hlavu do dlaní a snažil se usilovně něco vymyslet. Nic… Zvedl jsem hlavu,

otevřel oči. Hitchcock seděl vedle monitoru a upřeně mě pozoroval. Cítil jsem, jak mě

jeho oči začínají pozvolna propalovat. Chirurgický laser mě pomalu otevíral. Měl jsem

pocit, že se začínám dusit. Vyskočil mi tlak a těžce se dýchalo. Pokoj jsem vnímal jako

bych byl za bouřky na lodi. Vše se houpalo a žaludek se tlačil do krku. Vzduchu

ubývalo. Měl jsem pocit, že mě po těle bičují proudy vody. Neznal jsem jejich zdroj

aO cítil se zmatený. Neviditelná, natlakovaná sprcha mě šlehala divokými proudy. Lapal

jsem po vzduch a snažil se něčeho zachytit. Zdálo se mi, že sebou lomcuju ve smrtelné

agonii, ale ve skutečnosti jsem se nemohl ani pohnout. VO plicích ubýval vzduch

aO začínal jsem ztrácet vědomí. Mžitky před očima tančily vO obřích vlnách. Svět se točil.

Panika prostupovala celým bytím. Pak se ozvaly otřesné výkřiky, které mi přišly

povědomé, ale vO tom chaosu jsem nebyl sO to je identifikovat. Byly tak známé a přitom

tak vzdálené. Před očima se setmělo. Den znovu přestoupil vO noc. Tunel mě opět přijal
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do nekonečných útrob. Poslední, co si pamatuji, byl pocit, že voda, která mě stále

bičuje, začala tryskat i zO mé hrudi. ZO ran, které se vO ní zjevily. Byla rudá. A teplá. Pak

přišla tma.

Probral jsem se na zemi pod psacím stolem a na hruď vO pravidelném rytmu

dopadávaly papíry, které vyjížděly zO tiskárny. Chvíli trvalo, než se předchozí události

zformovaly do konkrétních tvarů. Vyjel poslední papír. Ladným plachtěním se snášel

dolů ke mně, kO zemi.

Neměl jsem zdání, co se stalo od chvíle, kdy jsem ztratil vědomí, až do momentu,

kdy mě přikryl poslední list povídky. Další hodiny jsem žil ve zvláštní kocovinové

mlze. Sebral jsem papíry, urovnal je na stůl a zmagořený se vypotácel zO pracovny.

Příchod rodiny domů jsem vnímal ve zvláštním stavu. Na vše jsem se díval odněkud

zespoda a neměl sílu se zvednout ze země. Byl jsem kO ní skálopevně přikován. Jako

bych ležel vO hrobě sO průsvitným poklopem a pozoroval ten boží svět, po kterém se

producírovalo i moje bezduché já. Všichni procházeli kolem, žili své životy, byli

fungující rodinou. Připadal jsem si jako vO telenovele, na kterou se současně dívám ležíc

na podlaze pod televizí. Někdo žil můj život a já ho musel mlčky pozorovat. Byl jsem

tichým svědkem vlastního šílenství. Ten stav trval až do druhého dne rána, kdy jsem po

probuzení zjistil, že se svět ustálil v křivkách, na které jsem zvyklý.

Po snídani, kterou jsem záměrně protahoval, jsem si dodal odvahy a zamířil

doO pracovny. Musel jsem si přečíst to, co předchozího dne vyjelo zO tiskárny. Už od rána

jsem cítil, jak mě to kO sobě volá. Jak mě to přitahuje neznámou silou, které se stejně

nedá odolat. Když jsem vcházel, uslyšel jsem za sebou tichounký běh šesti párů

sametových tlapek. Ani mě to nepřekvapilo. Srovnal jsem vytištěné papíry podle čísel

stran, sedl jsem si do houpacího křesla pod oknem, kterému jsem říkal přemýšlející

posed a začal číst svoji povídku. Cítil jsem tři páry očí, které mě zO různých koutů

pracovny upřeně pozorovaly. Něco Vám řeknu. Byla výborná! Lepší, než jsem si jí

předtím sestavil vO hlavě. Mnohem lepší. Navíc jsem si ji měl možnost, díky

předchozímu sletu událostí, přečíst ne jako sebestředný autor, ale jako dychtivý čtenář.

Po přečtení poslední věty jsem dlouze hleděl na zbývají prázdné místo na stránce. Pak

se mi na tváři rozhostil blažený úsměv. Sametové tlapky se rozeběhly za svými

kočičími povinnostmi.

Další týdny se slily vO šeď stereotypu, kdy jsem doháněl dlouhodobé pracovní manko

a vrátil se do nezáviděníhodné role hlavy rodiny. Veškeré tvůrčí ambice musely jít
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naO nějaký čas stranou. Fungovalo to jako vO té telenovele, na kterou jsem opět pohlížel,

tentokrát jsem byl přímý aktér. Nezbýval ani čas na honění si ega. Přitom jsem kO tomu

měl důvod. Nejprve vyšla povídka vO Howardu, pak oba tištěné knižní sborníky a na

mém autorském facebookovém profilu, který jsem si jednou v polední pauze založil,

začali přibývat fanoušci. Všem vydaným dílům se dostalo příznivých kritik a navíc byla

hitchcockovská povídka přijata do chystané antologie. Víte, že mě to zase tak

nepřekvapilo? Dokonce vydavatel napsal, že jej výrazně zaujala a rád by vydal nějaké

další práce, například románový debut. Samozřejmě pouze vO případě, že by měl

potřebné parametry. Dokonce nenápadně naznačil, že čtenáři teď nejvíce nakupují

knihy se zombie tématikou, protože seriál The Walking Dead tento žánr opět

zpopularizoval. Přiznávám, že jsem nad jeho řádky přemýšlel vO každé volné chvíli. Vše,

co jsem pustil do světa, bylo kladně přijato, ale kdo by se nechtěl svést na vlně

popularity, která ho může vystřelit kO výšinám, že? Kdo zO nás někdy není přízemní

egoista… Občas jsem se musel svým úvahám smát. Dostal jsem trochu přivonět

kO něčemu, co by se ještě zdaleka nedalo nazvat slávou a už se vidím jako spisovatelská

star. Jenže onen pověstný červíček pochybnosti už rejdil mozkem a nenechával mě

chladným. Stále jsem vO mysli vše převaloval jako těžký balvan. Vlastně jsem už

plánoval, o čem by můj zombie román měl být. Pořád jsem sledoval tématické věci,

cíleně jsem si vybíral ty oceňované a snažil se rozlišovat, co je nutná kulisa, kterou

fanoušci ocení a co je naopak klišé, kterému je nutné se za každou cenu vyhnout.

Nakonec byla myšlenka na první knihu tak neodbytná, že jsem se rozhodl, že to

zkusím, byť to není úplně moje parketa.

O dovolené jsem si to celé sesumírovat vO hlavě a pak se objevila i příležitost si to

vyzkoušet v reálu. Prázdniny se chýlily ke konci a manželka sO dětmi jeli na týden ke

tchýni do Pelhřimova. Svou rodinu jsem miloval, ale sO tou maloměstskou ženou jsme si

od začátku nějak nekápli do noty. Měl jsem pocit, že má žena se vO její blízkosti

poněkud mění. Jakoby se vO přítomnosti své matky vO ní dcera začala zrcadlit. Rodinné

návštěvy Vysočiny jsem od začátku omezoval jen na ty nezbytně nutné. Vzhledem

kO tomu, že nyní nešlo o nějakou oslavu kulatin či něco podobného, tak jsem i teď sO díky

odmítl. Kvitovala to choť i tchyně. A čas, kdy jsem ještě také čerpal dovolenou, se

rozhodl věnovat pokusu o první obsáhlejší literární dílo. Navíc kdo by se staral

oO kočky...?
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Což mi připomíná, že bych se měl přiznat ještě kO jedné věci. Od poslední psací

eskapády už uběhlo dost času a já se nějak oklepal. Někde vO podvědomí jsem sázel i na

to, že mi čtyřnozí mazlíčci zase pomohou. Od chvíle, kdy jsem nad románem začal

vážně přemýšlet, jsem je drbal na místech, kde to měli rádi a při chystání potravy jsem

jim vědomě přilepšoval. O knize jsem přemýšlel, i když jsem je při sledovaní zombie

bijáků hladil po hebké srsti. Snažil jsem se je naladit na stejnou vlnu. Teorie, kterou

jsem přijal za pravdivou, říkala, že když to budu mít celé vymyšlené, tak při psaní zase

třeba přiloží tlapku kO dílu a výsledek by mohl stát za to. Pokud bych tyto úvahy

přednesl před synem, určitě by mi řekl, že jsem vychcaný jak díra do sněhu.

Den D konečně nadešel. Vyprovodil jsem rodinu kO vlaku, cestou jsem chtěl

nakoupit zásoby jídla, abych se pak nemusel zdržovat a měl vO úmyslu pádit domů -

počít první románový majstrštych. Když jsem sO plným košíkem stál ve frontě

uO pokladen, stalo se něco, co mnohé změnilo. VO řadě přede mnou stál chlapec sO dívkou,

podle věku bych je tipnul na studenty, a podle nákupu na to, že si přišli koupit svačinu.

Hoch do dívky neustále hustil moudra a snažil se ji zaujmout. Nevěnoval jsem tomu

pozornost a vO myšlenkách se ubíral kO románu. Pak jsem ale zcela zřetelně zachytil větu:

„Víš, já nechci kreslit to, co je dneska vO kurzu. Chtěl bych kreslit to, co je ve mně.

Co mě baví a naplňuje. Je mi jedno, co říká profesor Sedláček. Práce všech, co u něj

studují, vypadají jedna jako druhá… A to nechci! Chci být svůj, chápeš?“

Zatímco mi dosud vše ladilo, tahle triviální věta mi prořízla mysl jako ostrý nůž

aO domek vystavěný zO falešných karet se začal pomalu hroutit. Než jsem dojel domů,

ležely všechny cinknuté karty na desce stolu. Tabula rasa vO praxi. Sedl jsem kO počítači,

otevřel Word a dopadla mě marnost. Na malý píseček, kde jsem si na něco hrál a byl

jsem jeho jediným pánem, se vloudil vetřelec zO jiného světa. A dlouho budovaný hrad

zO písku rozšlápl jediným neohrabaným pohybem. Zbyly mi jen oči pro pláč. Vše se slilo

vO mlhu beznaděje, která se vznášela nad klávesnicí a zahalovala monitor. Pozlátko

vysněného úspěchu se přestalo blýskat. Viděl jsem to před sebou jako vO animované

grotesce. Najednou ale ta mlha měla konkrétní tvar a něco připomínala. Něco, co už

jsem předtím viděl a co mě fascinovalo. Byl to bílý prach poletující vzduchem, který se

skládal do obrazců připomínajících honicí se mraky. Lidská fantazie zO nich vytvářela

známé tvary. Bylo to jako… Mouka! Mouka, která se tenkrát snášela ke kuchyňské

podlaze a dala mi parádní strašidelné téma. Děsivou pointu, kterou jsem kvůli vlastní
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zombie apokalypse úplně vytěsnil. A teď byla zpátky. Ostřejší než kdy dřív.

VO hardware mysli najela kurzorová šipka na ikonku se slintajícím zombíkem a jedním

ladným tahem ji přesunula do koše. Seru na všechny! Na vydavatele, který ví, že knížka

o živých mrtvých se bude dobře prodávat. Na přivandrovalé kočky, které nějakým

záhadným způsobem píšou místo mě. I na povrchní touhu po doteku slávy. Tenhle

román bude o něčem jiném…

Bylo to jasné jako facka a zO hlubin mysli se vynořila první věta. Ruce jí přenesly

naO monitor a oči přečetly. A byla dobrá! Zatraceně dobrá. Byla to věta, která upoutá

čtenářovu pozornost. A za ní přišla další a další. Chytil jsem spisovatelský švunk, který

jsem dosud nezažil. Všechno do sebe opět krásně zapadalo. Bez cizí pomoci. Snažil

jsem se to co nejlépe zachytit a neztratit nit, která by mě mohla dovést kO cíli, vO nějž

jsem ani nedoufal. I přes autorský zápal, který se ve mně odehrával, jsem cítil radost

aO sebeuspokojení. Adrenalin literáta. Ani jsem si nevšiml, kdy Romero vylezl polici

sO knihami nad psacím stolem. Musel mě už delší dobu pozorovat. Tentokrát jsem ve

spisovatelské agónii necítil jeho pohled. Nebo to on nechtěl. Byl jsem zcela zaujatý

příběhem. Dopsal jsem první stránku, která ze mě vypadla rychle a úplně sama. Došlo

mi, že zO toho, co se právě odehrává, podvědomě tajím dech. Zhluboka jsem vyfoukl

veškerý vzduch zO plic a na malou chvíli zvedl oči nad monitor. Hledal jsem vO mysli

další větu. Romero čekal přesně na tuhle chvíli. Odrazil se od police a plavmo mi

přistál na hrudi. Lekl jsem se a trhl sebou. Ale ten parchant už mi nic nedovolil. Vydal

něco mezi zamňoukáním a skřekem umírajícího, zaryl mi všechny drápky hluboko do

kůže a kousl mě do krku. Trefil přesně tepnu. Na první stránku románu, pyšně se

blyštící na monitoru, vyšplíchl proud temně rudé krve. Zalapal jsem po vzduchu. Chtěl

jsem Romera chytil a mrštit sO ním o zeď. Chtěl jsem se chytit za krk. Strašně jsem chtěl

si zacpat stříkající ránu. Nebyl jsem ale schopný se pohnout. Neměl jsem sílu vůbec

kO ničemu. Celý svět, ve všech jeho dimenzích, stál proti mně. Cítil jsem svou malost.

Byl jsem kapka vO moři, která nemá šanci nic ovlivnit. Nemá právo ani na vlastní názor.

Oči pozorovaly přibývající krev na monitoru. Už zaplavovala klávesnici a začala téct

po pracovním stole. Byla všude. Nesetmělo se, svět zrudl. A zO těla mi kvapně

vyprchával život. Nebylo kam uhnout a neměl jsem už ani sílu vstát. Oči byly zavázané

rudým šátkem a čekal jsem, až přijde výstřel popraví čety. Na konec, který musí přijít.

Ukončení života ve vlastní lži, po kterém následuje jen bílé světlo a tunel bez začátku,
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bez konce. Romero, který na mě pořád visel, se mi soustrastně podíval do očí. VO jeho

zorničkách jsem vO rychlém sestřihu viděl celý svůj život. Pak jsem sebou sekl na zem.

Co bylo dál si moc nepamatuju. Ani jak dlouho to trvalo. Vím jen, že jsem bloudil

mezi zdmi, do kterých jsem narážel a přitom zmateně chrčel. Romero mi musel

poškodit hlasivky. Někdy bylo světlo, jindy tma. Nepřemýšlel jsem, jen jsem byl.

Občas se kolem mě ozývaly povědomé zvuky, ale nemohl jsem si vzpomenout, co

znamenají. Vím jen, že ty kočky mě pořád sledovaly. Jako bych byl zase vO tunelu.

Tentokrát však nebyl bílý. Kolem mě se vztyčila hrubá aura zamazaného plexiskla.

Všechno, co bylo za ní bylo rozmazané a nekonkrétní. Povědomé, ale neuchopitelné.

Jen ty oči jsem viděl všude. Ale bál jsem se kO nim přiblížit. Podívat se do nich.

BálO jsem se!

Byl jsem zrovna vO místnosti sO počítačem a díval se zO okna. Vždy, když kolem někdo

prošel, tiskl jsem se na sklo. Ale nebyl jsem schopný nic udělat. Něco mi bránilo.

Nevěděl jsem jak zO toho ven. A přitom jsem chtěl. Tak moc. Pak jsem uslyšel něco

známého. Povědomého. Jenže vzpomínky byly vzdálené jako hvězdy. Šaháte po nich,

ale nikdy se jich nedotknete. Nejsou vaše. Bylo to nějaké kovové lupnutí a pak se ozval

hlas. Hlas, který jsem předtím znal.

„Jsi doma? Tři dny se ti nemůžu dovolat! Stalo se něco?“

Otočil jsem se od okna. Už jsem netoužil jít ven.

„Nechala jsem děti u babičky a jela sem. Měla jsem strašný strach! Kde jsi?“

Vešla do místnosti sO počítačem. Byla mi povědomá. Věděl jsem, že kO ní něco cítím.

Ani nevíte, jak jsem byl rád, že ji vidím. Měl jsem strašný hlad. Lačně jsem se kO ní

rozběhl. Zůstala stát ve dveřích pokoje jako zkoprnělá. Pak jsem ji objal a povalil na

podlahu. Vychutnával jsem si ji plnými doušky. Chutnala sladce. Něco křičela.

Nevnímal jsem to. Slovům nebylo nerozumět. Už mi nedávala smysl. Byla tak úžasná.

Nemohl jsem se jí nasytit. Pak už ani neřvala. Jakoby nad sebou ztratila vládu. Nebo ji

někdo vypnul. Nebo taky dostala auru. Zapatlané plexisklo zapomnění. Už jsem na ni

neměl hlad.

Teď stojíme oba u okna a ani jeden nevíme, jak se dostat za lidmi, kteří procházejí

kolem. Ze zapnuté tiskárny právě vyjela poslední stránka zombie románu. Ale jinak se

nic neděje. Romero odešel do ložnice, Carrie pije mléko a Hitchcock spí.
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Papír

Když jsem se narodil, dostal jsem papír. Kdykoliv potom chtěli ukázat, že jsem,

musel jsem ho mít. I maminka ho musela ukazovat. Když byla stará a nemohla už

pracovat. Nebo když nás tatínek už nechtěl nikdy vidět. Podíval se naO mě a plivnul

naO zem. To jsem ho viděl naposled. Pak maminka dostala jiný papír vO hezké obálce

aO dlouho nad ním plakala. Říkala, papír musí být na všechno. A pokaždé jiný. Na to, že

nemohu nikoho nakazit, když mi píchli jehlu do ramene. Papír o tom, že špatně vidím

na písmenka, která jsou vO dálce a malá. Nebo že mohu pravidelně docházet do budovy,

kde jsem se osm let potkával s dětmi. Tam dávali další, různých barev a velikostí.

Pamatuji si jeden, který sO různými nápisy dávali, když se oteplilo nebo ten malý

vO červených destičkách, který mi dovoloval občas chodit ve stejném oblečení jako

spolužáci. Ale dostal jsem ho, až jsem slíbil, že budu kamarád všech, kteří mají

podobné knížečky. Nikdy jsem žádný papír nechtěl, ale různé odmala přicházely do

našeho domova. Když jsem byl větší, říkali mi, že si o papíry musím žádat. Třeba

oO papír, co každému řekne, kolik mám let a kde bydlím. Byl hezčí než první papír a měl

iO fotku. Daly se s ním kupovat nápoje, po kterých se točila hlava nebo čmoudící

tyčinky. Ale to jsem musel mít i malé barevné papírky sO čísly. Jednou přišel papír

aO sliboval mi nové kamarády. Na dva roky! Maminka zase plakala. Ale bylo to fajn.

Prováděli jsme spoustu věcí. Nosili jsme i stejné šaty. A všechno dělali společně.

Alespoň do doby, než mě jeden zO nich hodil pod pás kovového stroje, který mi úplně

změnil tvar hlavy aO vymáčkl zO ní takovou hmotu. Zlobil se na mě, že jsem pomalý a oni

na mě musí pořád čekat. Ale mí noví kamarádi tady mě ubezpečili, že mamince pošlou

papír, co se mi stalo a brzy se sO ní zase uvidím. Těším se, až mezi nás přijde.
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Kde je zakopána kočka?

Paní Šoupalová seděla u stolu vO kuchyni a počítala si finanční rozvahu na tento

týden. Její muž ležel na gauči před televizí a spokojeně chrápal. Oba manželé již byli

vO důchodu. Žena potřebovala spočítat, co si ještě mohou dovolit koupit, než přijdou

nové složenky s důchodem. Potřebovala sestavit jídelníček na zbývajících devět dní.

Byla vyhlášená kuchařka, teď přemýšlela, co uvaří, aby se jídla neopakovala a zároveň,

aby nevyšla draze. Zamyšleně se podívala zO kuchyňského okna. Na okně ležel kocour

Mikeš. Vyhříval se na sluníčku a spokojeně předl. Pohled na něj vyloudil na tváři paní

Šoupalové bezstarostný úsměv. Hleděla na svého mazlíka, který měl určitě jiné starosti,

než jak správně naložit sO penězi. Očima sjela zpět kO sestavovanému nákupnímu

seznamu a připsala „3x mléko“. Mikeš naO parapetu spokojeně zavrněl.

Pan Šoupal se vzbudil a šel se podívat za ženou do kuchyně. Pohladil spícího

Mikeše a prohlédl si seznam nákupu.

„Dopiš tam piva, Maruš!“ konstatoval suše.

„Však na ty by jsi určitě nezapomněl, že, dědoušku?“ sO úsměvem odpověděla jeho

žena.

„Nikdy!“ zakořenil se muž, teatrálně si přejel dlaní po mohutném pupku a hlasitě

mlaskl.

Německý ovčák Šaryk, pojmenovaný podle kdysi dávno slavného tankistického

televizního seriálu, seděl u plotu a pozoroval čilý ptačí ruch na zahradě Šoupalových.

Patřil sousední rodině Šimáčků. Obě rodiny se spolu přátelily, i když Šimáčkovi byli

zhruba o generaci mladší. Ovšem Šaryk sO Mikešem si nemohli přijít na jméno. Mikeš

Šaryka soustavně provokoval a vždy v poslední chvíli vylezl před rozdivočeným psem

na strom. Skryt ve větvích poté spokojeně pozoroval, jak dole na zemi nepříčetně běsní.

Obě zvířata byla jediným a nepatrným náznakem sporu mezi oběma rodinami.

„Až ho ten pes jednou chytí, tak bude průser,“ pronesl pan Šimáček sO obavami

veO hlase, ale pořád napůl v žertu.

Šaryk nyní seděl za plotem a vyhlížel Mikeše. Ten ale bezstarostně spal, vyhřívající

se na kuchyňském parapetu. Šaryk dobře věděl o díře vO plotě, stejně jako všichni

členové obou rodin, kterou se už mnohokrát zaO Mikešem dostal, aby jej prohnal
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Šoupalovic zahradou. Taky věděl, že při lovu nebo případném přiběhnutí na zavolání

páníčků, mu stačí i přeskočit nízkou zídku u garáží. Šaryk ovšem nikdy nevlezl

naO sousední zahradu předtím, než spatřil rezavého nepřítele, který jej svými kočičími

pohyby a chováním dováděl kO zuřivosti.

Odpolední cesta za nákupem zmohla manžele Šoupalovy natolik, že si po návratu,

při tradičním šálku kávy, zdřímli vO křeslech u televize. Když se vzbudili, bylo již venku

šero. Starší žena se poněkud těžce zvedla zO křesla a vydala se do kuchyně umýt hrníčky

od lógru a zbytků studené kávy. Měla vO plánu také nachystat nějakou lehčí večeři.

Mikeš stále ležel na parapetu. Ten náš kocour je ale labužník, proletělo jí hlavou.

AO velký spáč, usmála se hned v zápětí. S O letitým grifem zkušené hospodyňky

nachystala studenou večeři a odcházela zO kuchyně. Najednou se zastavila. Mozkem jí

projela neodbytná myšlenka jako blesk zO čistého nebe. Otočila se a vydala se směrem

kO parapetu. Pomaloučku se přibližovala ke spícímu Mikešovi a cítila jak jí kvapně

vysychá vO hrdle. Mikešův hrudník nejevil žádné známky dýchání. Pomalu, se slzami

vO očích, které se najednou vydraly napovrch, položila ruku na kocourův hřbet.

Mikešovo tělíčko bylo ztuhlé. Sice stále ještě teplé od slunečních paprsků, ale bez

jakékoliv známky života. Lehce sO ním zatřásla, ale vůbec nic se nestalo. Zatřásla sO ním

o poznání více a její oči již nezadržely proudy slaných slz.

Tma se snesla na oba domečky a pokryla i po léta opečovávané zahrady. Šaryk ležel

před svou boudou a zlehka podřimoval. Před chvílí snědl celou misku granulí sO kuřecím

vývarem, kterou mu dala panička a teď spokojeně trávil. Najednou uslyšel divný zvuk.

Nastražil uši a posadil se před boudou. Zvuk přicházel ze sousední zahrady. Potichu se

přikradl kO díře vO plotě a hledal, odkud podezřelé zvuky přicházejí. Jestli jej zase

nějakou náhodou neprovokuje ten rezavý zmetek. Viděl, že Šoupal hloubí rýčem jámu

vO zemi. Kočičího nepřítele ale nikde neviděl. Opět si sedl na zadek a sledoval, co se

děje. Neměl důvod štěkat, bezpečně poznal souseda, který ho často drbal za uchem

aO občas mu dal iO nějakou tu kostičku.

Muž hloubil jámu pod starým ořechem. Mikeš měl ten strom rád a vždy na něj

vylezl, když ho sousedovic Šaryk honil po zahradě. Rýč narazil na nějaký kámen. Ještě

několikrát to pan Šoupal zkusil, ale bez valného výsledku. Podíval se do vyhloubené
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jámy a uznal, že by to mohlo stačit. Vzal Mikešovo tělo zabalené vO kusu látky a něžně

jej položil do právě vykopaného hrobečku. Setřel si pot zO čela a podíval se na oblohu,

ze které svítil jasný měsíc. Panu Šoupalovi se leskly oči. Chvíli se kochal krásnou noční

oblohou a pak vzal opět do ruky rýč a začal zahazovat jámu. Dokončil práci a lehce

hlínu ušlapal. Chtěl ještě posbírat nějaké kameny na náhrobek, ale cítil se už unavený

aO navíc byla celkem tma. Nechám to na ráno, pomyslel si v duchu. Ještě jednou se lehce

zastřeným zrakem podíval na Mikešův hrobeček a vykročil směrem kO domu. Chtěl

zjistit, jak je jeho ženě, která kocourův skon těžce nesla. Šaryk stále seděl u díry vO plotě

a pozoroval souseda, jak mizí ve tmě.

Paní Šimáčková vstávala snad jako první zO celé vesnice, pracovala vO trafice

aO musela tam být dřív, než dorazí auto rozvážející noviny. Bylo léto, toho roku až příliš

horké. Čím byla starší, tím takové počasí hůře snášela. A to jí bylo loni teprve čtyřicet.

Co bude dělat za deset let? Nebo až bude ve věku sousedky Šoupalové? Když vešla

doO kuchyně, bylo venku již skoro světlo. Za chvíli začne slunce vykukovat

zaO nedalekým kopcem. Uvařila si svou obvyklou ranní smrtelnou dávku kávy, která ji

probrala k životu. Vzpomněla si, že večer nedala Šarykovi vodu do misky a rozhodla

seO to napravit. Vyšla na zápraží a spatřila Šaryka jak sedí před boudou. Pes upřeně

hleděl před sebe na zem, kde ve vyprahlé zemi leželo mrtvé tělíčko sousedovic

kocoura. Paní Šimáčková polkla na prázdno a oblil jí pot. VO duchu si představila spory,

které by díky psovi mohly vzniknout mezi oběma rodinami. Vyčítavě se podívala

Šarykovi do očí, ten však nereagoval, jen smutně hleděl na mrtvého Mikeše. Jakoby

nedovedl pochopit, že už sO ním nikdy nebude hrát na honěnou. Panička ho zahnala do

boudy a sehnula se pro mrtvé rezavé tělíčko. Čas, kdy měla jít do práce, jí už neúprosně

tlačil. Napadlo jí, že by mohla Mikeše někam schovat a až se vrátí zO práce, tak ho zajde

pochovat do lesa. A před sousedy by dělala, že o ničem neví. Kočky se přece někdy

ztrácí, ne? Pak ten nápad ale zavrhla. Za prvé by Mikeše mohl Šaryk někde najít

aO sporům by se tak nevyhnuli, a za druhé by jí mohl někdo vidět, když ponese kocoura

do lesa a ostuda by byla ještě větší. Takovou historku by si nikdo zO vesnice nenechal

pro sebe a kO sousedům by se to doneslo ještě dřív, než by se zO lesa vrátila. Kolorit

vesnice byl vO tomto neúprosný. Však sama znala všechny zdejší historky zpaměti, když

je babky pravidelně před trafikou probíraly. Při téhle představě sebou neklidně trhla.
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Pak přišel spásný nápad. Mikeš se rád vyhříval na Šoupalovic okenním parapetu! Prostě

ho tam položí a Mikeš bude vypadat, že umřel ve spánku. Šaryka pro jistotu vezme

sebou do trafiky, jak to občas dělávala, takže to nebude nikomu nápadné. Tenhle plán

se jí zdál proklatě dobrý a navíc nezabere mnoho času. Stihne být vO práci včas, beztak

bude Šaryk cestou radostně táhnout. Přivázala pro jistotu na chvíli Šaryka kO boudě

aO vydala se dírou vO plotě na vedlejší zahradu. Věděla, že sousedé vO důchodu tak brzo

nevstávají a riziko, že jí někdo uvidí bylo celkem minimální. Proplížila se zahradou

aO položila nebohého Mikeše na okenní parapet. Celá akce se zdařila, aniž by si jí

kdokoli všiml. Paní Šimáčková si umyla ruce, dopila narychlo ranního smrťáka,

uO boudy připnula Šaryka na vodítko a vyrazila směr trafika. Aby zahnala pochybné

myšlenky, vO duchu si tipovala, která celebrita bude dnes na titulní stránce Blesku. Za ty

roky věděla, že není zase tolik vyvolených, kterým by se dostalo takové pocty.

NežO došla do práce, vsadila si na Ivetku.

Paní Šoupalová se vzbudila, až když jí teplé sluneční paprsky pořádně zašimraly na

tváři. Pomalu procitla a rozhodla se, že už je čas vylézt z postele. Manžel ještě vedle ní

spokojeně spal. ZO koupelny vyrazila do kuchyně, aby připravila snídani, než ho vzbudí.

Vešla do kuchyně a na okenním parapetu uviděla Mikeše. Bezmyšlenkovitě se usmála,

ale úsměv postupně hořkl. VO rychlém sledu jí hlavou projely včerejší události. Cítila,

jak na ní jde slabost. VO němém výkřiku se chytla za srdce a sesunula se na kuchyňskou

podlahu. Pan Šoupal, kterého nevzbudila ke snídani, se probudil až za dvě hodiny.

26



Šelma s karmínovýma očima

Zůstala zkoprnělá pohledem do jeho očí. Nečekal na nic a hrubě do ní vrazil.

Proletěla chodbou jako papírový drak. Při nekoordinované chůzi pozpátku zavadila

oO práh pokoje a po zádech se skácela na parkety. Dutá rána dala najevo, že hlava nebyla

ušetřena. Pokojem se rozlehlo heknutí. Ladným pohybem zavřel vstupní dveře a dvěma

skoky se dostal kO ženě, která se mátožně probírala. Zaklekl jí ruce a celou vahou těla na

ni sedl. Čekal na okamžik, kdy začne vnímat realitu. Dravec zálibně pozoroval svou

bezbrannou oběť. Pohlížel na ní jako na něco prašivého. Něco, co už si dál nezaslouží

dýchat stejný vzduch. Zdálo se mu, že se probírá nějak neochotně. Uštědřil jí slabý

poliček. Cítil, jak se pod ním zacukala. Otevřela oči a roztěkaně zamrkala. Jakoby

hledala nějaký pevný bod. Vychutnal si okamžik, kdy se na něj podívala a konečně jí

došlo, co se před chvílí odehrálo. Oči se jí rozšířily hrůzou. Chtěla vykřiknout. Byl

připraven. Než se zO hrdla vydral první tón, zmáčkl její krk. Sledoval své ruce

vO kožených rukavicích, jak se matně leskly vO přítmí pokoje. Do stisku dal mnohem víc

síly než do předchozího úderu. Ocelový stisk ručního svěráku ženě dovolil pouze tiché

zachroptění. Oči mu dychtivě těkaly z rukavic pevně obtočených kolem šíje na

vyděšenou tvář bažící alespoň po špetce vzduchu. ZO posledních sil se snažila

oO záchranu. Bez šance. Dravec cítil, jak z oběti pomalu vyprchávají poslední známky

života. Díval se do vytřeštěných očí a pozoroval, jak je nadobro opouští život.

Záchvěvy pod ním začaly slábnout. Viděl obdařený hrudník, jehož frekvence nádechů

aO výdechů dostávala povážlivé trhliny. Fascinovaly ho dva utržené knoflíčky, které

vzaly za své při předchozím boji o život. Bylo mu odhaleno bujné poprsí napěchované

vO krajkové podprsence. Už nějakou chvíli byl vzrušený. Mužství mu zduřelo tak, že se

přes kalhoty dotýkalo pružné části pravého ňadra. Nadzvedl zadek a naklonil se nad

budoucí mršinu. Ruce na krku ještě zesílily tlak. Jakoby do nich ve vlně vystřelilo

veškeré vzrušení nakumulované vO těle lovící šelmy. ZO očí jí mizely poslední známky

života. Celým tělem mu projelo zachvění. Povolil stisk, vzpřímil horní část těla a cítil,

jak mu vO penisu splašeně pulsuje. Zatlačil ho do jejího ženství. Zvedl hlavu ke stropu,

zavřel oči a zO pod masky se vydralo přerušované orgastické zafunění. Lov byl u konce.

* * * * *
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VO pivnici U Jelínků bylo narváno jako ostatně každého večera. Žlutý dým se

převaloval nad stoly. I přes těžkou dobu to zde hučelo jako vO úle. Hospoda bez

štamgastů je děvka bez kunčaftů. Jako vO každé pořádné krčmě, i tady se vO rozhovorech

nad stoly vznášela nejrůznější témata. Od oceňování vnad černovlasé prodavačky

zO nedalekého kiosku, přes manželské etudy nejrůznějšího charakteru, lkání nad poměry

vO práci až po všudypřítomnou politiku. VO tomto čase se stala podnětem kO mnoha

vášnivým diskuzím a hádkám, které nezřídka končily vychrstnutím piva do oponentovy

tváře nebo sletem výchovných facek, představujících poslední argument. Slovo

doO pranice, tak se tomu taky říkalo. Jeden aby si teď dal pozor na jazyk, ale po

vyprázdnění pár sklenic se stávalo, že někdo nedržel hubu a už to jelo. Pár chlapů, kteří

si na špatném místě nedali pozor, to už odneslo nemalými nepříjemnostmi. Často

iO brutálním výslechem, který vedli ti nejhorší ze všech. Chlapi vO dlouhých kožených

kabátech, kteří by kO přiznání donutili i mrtvého. U Jelínků zO tohoto obavy zatím neměli.

Prostor nebyl tak velký, aby se vO něm všichni neznali a pokud sem zavítal nějaký cizák,

jedni odešli, jiní po dobu jeho pobytu oněměli. VO takové atmosféře nezvaný host nikdy

nevydržel dlouho.

Toho večera se ale politika moc neřešila, jakoby jí všichni už měli plné zuby.

Hovory nečastěji mířily kO výsledkům fotbalové Národní ligy a kO tomu, jestli to sešívaní,

vedení nezastavitelným Pepi Bicanem, dotáhnou kO titulu. Pokud by se zde objevil dobrý

pozorovatel sO ušima jako rys, mohl by od stolu, zO pohledu od dveří schovaného

zaO výčepem, zaslechnout rozhovor, který vedli tři tamní spolustolovníci.

„…já vám povídám, že von existuje,“ otřel si nacvičeným gestem epický knír

nejstarší zO nich. „Starý Vomáčka ho viděl, když onehdá nad ránem venčil ve Stromovce

Kuliferdu.“

„Vomáčka...,“ převalil vO ústech ten, co vypadal nejmladší a pokračoval: „při vší

úctě, panové, ten chlap je už po vobědě tak nalitej, že potom prospí půlku dne… Není

se co divit, že nad ránem venčí čokla. Kdo ví, co viděl… Možná vítr poškádlil listí a ve

stínech viděl přízrak.“

Od srdce se všichni sborově zasmáli.

„To byste mi, pane Růžička, za chvíli mohl tvrdit, že si támhle kO hokynáři Vízkovi,“

ukázal ke stolu u dveří, „včera vO poledne přihupkal pro taliány a pecen chleba,“

dokončil myšlenku a lišácky se na oba starší muže podíval. Zatímco ten, který dosud
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nepromluvil, se už podruhé vO krátké chvíli srdečně rozesmál, Růžička předvedl kyselý

úšklebek.

„Doktorskej, my ti nebereme, že jsi študovanej a máš fištrón,“ začal Růžičku bránit

jeho letitý kamarád, „ale jsou tu ještě jiný věci, že jo…“

„Například?“ Nenechal se oponent vytlačit z právě nabyté pozice.

„Co ten mord vO úterý ve Vysočanech? Ten má na svědomí on!“ Pohlédl na doktora

a vítězoslavně pozvedl půllitr.

„Franta má pravdu! Tohle popřít nemůžete!“ Probral se Růžička.

„O tom jsem slyšel,“ zamyslel se doktor, „ale kde máte jistotu, že to udělal on?“

Bylo vidět, jak mu to vO sečtělé tváři šrotuje. „Mohl to udělat kdokoliv, ne? Chlap

zO baráku, co se nasral, že neumyla schody, amant, kterýho poslala kO čertu nebo nějaké

všivej deviant. Tuhle nám do špitálu přivezli majitele Koloniálu, co mu někdo vymlátil

všechny zuby jenom proto, že vO jablku, který si u něj koupil, našel červa. Přísahám.

Lidi jsou kolikrát divný a mají nepochopitelný důvody…“ dokončil a čekal, jak se

kO tomu ti dva postaví.

„Půlka Vysočan věděla, že se ta kurva paktuje sO náckama,“ rozhořčil se Růžička,

který té debaty začínal mít zrovna tak dost. „Brožová, co má naproti tomu baráku

trafiku, tvrdí, že ji tam pravidelně chodil piglovat jeden skopčáckej oficír. A když něco

ví Brožová, tak to ví celá Praha. I on!“ Dokončil rozhořčeně. Asi začal zvyšovat hlas,

protože Franta do něj šťouchnul a naznačil mu, ať se zklidní. Raději svůj zápal uhasil

pořádným hltem piva.

„Nechci se pouštět do nepodložených teorií, ani za kecy skočit na Gestapu,“

naklonil se diskrétněji doktor kO mužům, „ale jak víte, že to neuděl právě ten oficír?

Pohádali se nebo mu nedala… Sami dobře víte, že na takové naše zákony… vlastně

žádné zákony neplatí.“

Oba muži se na něj dlouze dívali a bylo vidět, jak teorii pozorně zvažují. Nakonec

promluvil Růžička a zdálo se, že veškeré rozčílení už někam vyprchalo.

„Já vám něco řeknu, doktorskej. Jsem sice jenom vyučenej knihkupec vO důchodu,

ale vy… Vy jste pěknej hňup!“

Nečekaný argument lékaře zaskočil.

„A můžete mi, vážený pane Růžička, říct, jak jste se kO tomuto poznání dobral?“

Mluvil celkem tiše, ale oči mu žhnuly jako klukům před bitkou na školním dvorku.
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„Berete lidem naději!“ Odvětil zcela klidně Růžička.

„A za to, že to neřeknem´ ostatním, nám dlužíte další rundu!“ Podpořil kolegu

vO boji Franta.

Doktor na staříky chvíli nasupeně hleděl, ale pak se usmál, mávnul rukou a poručil,

jak žádali. Vypadalo to, že celá věc je smetena ze stolu. Když dorazil výčepní

Kohoutek sO třemi napěněnými půllitry, muži si ťukli jako nejlepší přátelé. Svorně se

napili a Franta se naklonil tak, aby to, co řekne, bylo určeno jen uším u stolu.

„Z tohohle chlapa maj hnědokošiláči nahnáno, proto vyváděj jak pominutý...“

JehoO hlas přešel do téměř neslyšitelného šepotu, „ale jistý je, že Pérák existuje!“

* * * * *

Byl mstitelem. Noční šelmou prohánějící se potemnělou oblohou. Zvěstovatelem

konce, na jehož bedrech vlaje plášť smrti a oči mu září jako karmínové uhlíky vO krajině

smrti. Nepotřeboval slova, měl činy. Přicházel do města jako mor, který odděluje čisté

od nečistého. Zrno od plev. Byl plodem válečného období a lidského hyenismu. Věděl

to. Byl to úděl i poslání. Probudilo se to v něm samo. Byl zplozenec zla a vše tomu

nahrávalo. Potemnělé ulice, zabedněná okna, stanné právo, strach. Všichni kolem byli

jen titěrnými potomky dne. Odvrácené strany, pro kterou nebyl zrozen. Zrovna teď

sledoval, jak se hemží. Ti, kteří zde byli nahnáni, i ti, kteří dohlíží nad tím, aby vše

proběhlo bez komplikací. Zatímco ti první byli jen figurkami na šachovnici, které bez

mrknutí oka obětují svým cílům, ti druzí byli horší. Střelci. Představovali nebezpečí.

Měli zbraně, uniformy a psy.

Sledoval je ze střechy nádražní budovy, jak čekají, až přijede vlak. Věděl, že tady

budou. Uši měl všude. Pár malých poslíčků, kteří byli nenápadní, ale přesně věděli, kde

se co šustne. Nechávali mu zprávy na domluvených místech. Byli dětmi, které kO němu

vzhlížely jako kO velkému hrdinovi. Raději by zemřely, než by zradily svého boha. A on

jím pro ně byl! A nejen pro ně. Během pár akcí si získal srdce celé Prahy, snad i celého

utlačovaného národa. I když vlastenectví zdaleka nebylo tím, co jej dohánělo k činům.

Pochopil, že jako ochránce utlačovaných měl lepší postavení, aby dosáhl svých cílů.

Jedněmi zbožňovaný, druhými nenáviděný. Teď, když už se skoro celý odboj dostal do

Pečkárny a odtamtud do koncentráku nebo rovnou pod drn, se jeho sláva vO očích Čechů

dotýkala hvězd. Dokonalá kamufláž, která zaručovala, že i kdyby udělal chybu, nenajde
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se moc takových, kteří by na něj ukázali prstem. O to víc byl protektorátním úřadům

trnem vO oku. Tohle ho vzrušovalo. Škádlil ty nejmocnější. Proto si jejich pohunky

vybíral jako cíle. Třeba tu gestapáckou děvku posledně. To si užil. Jedině ho mrzelo, že

neviděl toho uniformovaného pohlavára, jak za ní ztopořený spěchal a místo, aby se

zase svázaný nechal komandovat, našel vykuchanou mrtvolu vO tratolišti zasychající

krve.

Seděla u toaletního stolečku tak, že jí vnitřnosti zO rozpárané hrudi visely až

kO roztaženým nohám. VO pochvě měla vraženého cínového vojáčka vO esesácké uniformě,

ze kterého byla vidět jen hlava vO důstojnické čepici a hajlující ruka. Obličej, sO břitvou

rozřezaným úsměvem od ucha kO uchu, byl natočený kO zrcadlu, kde se skvěl rtěnkou

napsaný nápis: Meine Liebe, komm doch mich ficken!

Taky se fašouni tři dny Prahou rojili, že nikdo nevylézal zO domu, když nemusel.

Jenže tohle nemohli přiznat… Takovou potupu! Sebrali pár lidí a tvrdili, že došlo jen

kO loupežné vraždě. Napadlo ho, že kdyby mu neříkali Perák, pojmenoval by se Žluč.

VeO svých snech se dokonce viděl jako Trnkova kreslená karikaturní postavička, která

vO průřezu tělem leží vO žaludku vládního rady Hanse Ulricha Geschkeho. Nepodléhal

emocím, ale tahle představa mu vyvolávala úsměv na tváři. I teď cítil, jak se mu pod

maskou zvedly koutky. Dnes ty šmejdy čeká křest ohněm. Díky malým zvědům zO dobře

informovaných rodin věděl, že říšští vojáci očekávají zásilku velkého významu. Tady

aO teď. A zahoukání v dáli signalizovalo, že to nebude dlouho trvat.

Vlak zastavil a na druhém peróně vypukl čilý ruch. Postavy vO uniformách začaly

řvát německé rozkazy a cibulové lítali jak šúsi. Byl čas. Po oholeném zátylku poplácal

podřezanou mrtvolu, jejíž hlídku před několika minutami převzal a vyhoupl se na

zpevněný kraj střechy. Snesl se coby archanděl zkázy a plášť zavlál stydnoucím

vzduchem. Dopadl sounož několik metrů za nádražní budovou a jeho boty vydaly zvuk,

jako když hodíš cihlu do hlubokého bahna. Všichni byli zaměstnáni organizováním

vykládky, takže snesení shůry nepostřehli. Při odrazu ho zaregistrovali psi a spustili

povyk. To už ale přistával mezi dvojicí vojáků. Stačili se jen otočit jeho směrem

aO zahlédnout záblesk žhoucích uhlíků uprostřed tmavé masky. Máchl rukou a oba se

káceli kO zemi. První si stihl rukama chytit podřezaný krk a vydal smrtelný chropot,

druhý nestihl ani to. Žuchl na zem jako pytel nahnilých brambor a zmizel v pánu. Už

ale opětovně dopadal na zem. Přímo doprostřed zkoprnělého chumlu. Vymrštil ruku
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sO tyčí zakončenouO blýskajícím ostřím. Další zO uniformovaných postav se sesunula

kO zemi. Vypukl chaos a vojáci začali nazdařbůh pálit ze samopalů. Zmatená křížová

palba rozsévala smrt do vlastních řad. Vraždící nástroj v jeho ruce při dalším skoku

zmizel stejně rychle, jako se objevil. Nahradilo jej něco menšího. Na nepostřehnutelný

moment se zastavil na střeše vykládaného vlaku. VO další chvíli už mizel ve tmě na

druhé straně. Jeden zO civilistů, který stál u otevřených dveří vagónu sO cenným obsahem,

si všiml, že skákající duch při průletu vhodil cosi dovnitř. Než si ale jeho hlava

srovnala, o co jde, bylo pozdě. Druhým nástupištěm otřásl ohlušující výbuch.

* * * * *

„Myslíš, že to má vůbec nějakou cenu, Franzi?“ Promluvil do ticha menší

členO vojenské hlídky.

„A co jako?“ Odvětil roztrpčeně ten druhý.

„Chodíme takhle už více jak týden. Času na odpočinek je málo …“Zzačal poněkud

rozvážně vojín Bruno Koch a pokračoval, „honíme se za přízrakem, který možná

neexistuje!“ Odmlčel se na chvíli. „Viděl ho vůbec někdo? Informace zO vedení jsou tak

mlhavé, že by zO nich nic nevyčetl ani Sherlock Holmes, kdyby existoval…“

„A co přepadení toho vlaku? Od té doby máme nejvyšší pohotovost! Kdyby zatím

nebyl, myslíš, že bychom mašírovali každou noc?“ Odvětil znechuceně rottenführer

Franz Rilke.

„Láry fáry,“ nedal se odbýt vojín, „ti, co tu událost přežili, jsou vO těžkém stavu

aO blábolí ze sna. Mohl to být kdokoliv… Odboj, partyzáni, co já vím… Ale maskovaný

Čech, kterému svítí oči a skáče nocí jako splašená blecha? Proboha Franzi, zamysli se

nad tím trochu!“

Pochůzka pokračovala jen za zvuků vojenských bot, které vO pravidelném rytmu

dopadávaly na dlažbu.

„Umíš držet jazyk za zuby, Bruno?“ Přerušil ticho velitel hlídky.

„Za co mě máš, Franzi?“ Rozhořčeně se ohradil vojín, „neznáme se už nějaký

pátek? Na to se snad nemusíš ptát!“

„Dobře, dobře,“ vydechl četař. Po delší odmlce, kdy mu parťák visel na rtech,

konečně pokračoval.

„Günter Heinz, můj spolužák zO Lipska, dělá dozorce na Gestapu vO místnosti, které

říkají kino.“
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„O tom sem slyšel,“ přitakal zaujatě Koch.

„Ti, kteří jdou kO výslechu tam i celé dny čumí do zdi. Klečí, nesmí se pohnout, ani

promluvit. Od té doby, co podřezali tu českou běhnu, řádí Gestapo jako pominuté

aO vO kině je pořád plno. Ta událost u vlaku ještě přilila olej do ohně. Na Pečkárně to teď

hučí jako ve včelíně a výslechy jsou brutálnější, než kdy dřív.“

Koch nadřízeného se zájmem pozoroval. „Tak to vysyp všechno, když už jsi to

nakousl.“

„Dobrá… Čtvrté oddělení řádí jako pominuté a chtějí toho chlapa dostat stůj co

stůj. Někdo prásknul, že informace získává od dětí obchodníků a zásobovačů, co dělají

pro nás. Geschke nařídil, že tu krysu musí najít. Začali všechny u výslechu mlátit,

dokud se nedomákli, že by mohl donášet kluk, jehož fotr dodává jídlo důstojnické

jídelně. Víš co, rodiče si doma nedají pozor na jazyk a ta malá svině to pak pošle dál.

Toho fotra řezali celý den a nakonec se mu jazyk rozvázal, až když mu začali pilovat

zuby. Samozřejmě se přiznal, že tu a tam něco slyšel a doma to pustil kO dobru.“

„Hmm,“ zabručel Koch, který byl vyprávěním úplně pohlcen. Pohledem vybídl

druha, aby pokračoval.

Rottenführer se nenechal dlouho pobízet. „Pak přivedli toho spratka. Byl bledý jako

stěna, ale nechtěl nic říct. Mlátili ho, ale hrál si na hrdinu. Donesli podnos, na kterém

byl hadrou zakrytý hrnec nebo co. Ještě jednou se Fleischer malého ptal, co jim řekne,

ale mlčel. Podržel mu tác přímo před ksichtem a sundal hadru. Ve skleněné nádobě byla

ve formaldehydu naložená hlava matky toho malého hajzla.“

„Proboha,“ hlesl vojín.

„Jenže to už bylo moc,“ zašklebil se Rilke. „Parchant vytřeštil oči a švihl sebou

jako pytel sraček na podlahu … Problém je, že oněměl hrůzou a přeskočilo mu.“

Zcela ponořeni do hypnotizující rozpravy si nevšimli, že se za nimi zO výšky snesl

temný stín. Koch zabraný do obrazů hrůzy, které se mu vO mysli jen hemžily, civěl

naO chodník pod nohama. ZO vnitřního světa ho vytrhlo až zachrčení po levici. Otočil se

kO Rilkemu a obličej mu zkropil gejzír krve. Než stačil jakkoliv zareagovat, dostal tvrdý

direkt na bradu od ruky svírající zakrvácený nůž. Zaklopýtal tři kroky dozadu a narazil

na zeď domu. Maskovaný přízrak byl vO mžiku u něj. Vší silou ho kopl do rozkroku.

Vojínovi se zatmělo před očima.
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VO tu chvíli se vO protějším průchodu rozklepaly tři stíny. Schovaly se tam před

přicházející hlídkou a nyní sledovaly, jak zahalený muž sO péry na botách drží levou

rukou vojáka pod krkem, zatímco pravou mu vO rychlém tempu do břicha zasazuje jednu

ránu nožem za druhou. Stál zády a kryl jim většinu scény, takže neviděli, jak zvedl

vojákovu bradu a vO posledních vteřinách života ho nechal pohlédnout do karmínově

žhnoucích očí. Pak mu rychlým pohybem podřízl hrdlo. Ze zatáčky na vzdáleném konci

ulice zrovna vyšla další hlídka. Ozval se řev, který přešel do střelby. Zahalený muž se

podíval směrem, odkud přibíhali, jakoby nechal vzplanout oči kO trojici stínů vO průjezdu,

zhoupnul se vO kolenou a jako pták se vznesl vzhůru. Dlouhým skokem zmizel na střeše

přízemní budovy vO opačném směru, než zO jakého přibíhala střílející hlídka.

„Tak to mě poser!“ hlesl doktorskej.

„Neříkal jsem to? A vy furt, že to je odbojářská báchorka,“ zašeptal Franta.

„Proberem to pak, teď padáme, odkud jsme přišli! Fofrem!“ Houkl Růžička

aO sO oběma muži vO patách mizel do nitra tmavého pražského dvorku.
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Slashtern

Velká nechutná slina obarvená žvýkacím tabákem dopadá na tvář ležícího muže.

Přesněji na to, co zO ní zbylo, když se před chvílí mozek rozstříkl do prašného dvora.

Skupina čtyř přihlížejících postav rázem oněmí. Muž, který vystřelil, si kouřící hlavní

revolveru pošoupne buřinku zO čela. VO teatrálních gestech i nadále pokračuje. Komicky

foukne na hlaveň zbraně a špičkou jazyka si olízne horní ret. VO přímém kontrastu

sO válečnými barvami na jeho obličeji to působí značně znepokojivě. Všichni, kteří

dosud stáli přimrazeni na místě, se vO panice najednou rozbíhají, jako když se do klubka

hašteřících psů chrstne kýbl ledové vody.

Zavalitý mladík Leight, ruku vO ruce se světlovláskou Judith, disponující kyprými

vnady, utíkají směrem ke stáji. Alespoň do chvíle, než mladíkova kolena dostihnou

přesně mířené kulky vypuštěné ze střelcových zbraní. Kulky proletí koleny současně,

doprovází je gejzíry krve a mladíkův řev. Poté pokračují ke stodole, kde zmizí ve

ztrouchnivělých prknech. Střelba obouruč není jednoduchá, ale zO cynického úšklebku

střelce je patrné, že ji zvládá sO grácií. Judith propuká v uši rvoucí hysterický křik, který

je ušním bubínkům více než nepříjemný. Pistolníkova tvář se deformuje do další

teatrální grimasy. Herecká etuda má za cíl umlčet ječící dívku. VO širším pohledu je

doprovázena protočením koltů na střelcových ukazováčcích a následným zmizením ve

stehenníchO pouzdrech. Přes ztichlý dvůr, kde vítr prohání chuchvalce křovin, přichází

muž až kO Judith, která se mezitím snaží odtáhnut paralyzovaného partnera zO jeho

dosahu. Pohlédne do tváře plné válečných barev a letitých jizev. Pochopí, že její osud je

zpečetěn a dostává další hysterický záchvat. Ponechá vO bolestech zmítajícího

seO mladíka svému osudu a snaží se o zběsilý úprk. Už je skoro zO dohledu, když jí záda

zasáhne letící sekera. Při dopadu na vyprahlou zem jí tváří projíždí vlna překvapení.

Zmítá se na zemi a kolem sebe víří prach. Marně se snaží vytáhnout sekeru, která se

zasekla přesně mezi lopatky. Bílá blůza na zádech se barví krvavou skvrnou. VO přímém

úměru tomu, jak se zvětšuje, dívce docházejí síly. Poslední výdech zvedá ze země malý

obláček prachu. Tělo ztrácí zbytek energie, zO úst vytéká potůček rudé krve a oči

vyhasínají. Indián vO buřince je u ní, jedním trhem vytahuje sekeru zO chladnoucího těla,

otáčí se na patě a míří zpět kO muži, který se se značným úsilím plazí dvorem.

Zanechává za sebou stopu plnou krvavých šmouh vpíjejících se do země. Kroky se blíží
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až kO Leightovi, který dává do pokusu o útěk zbytek energie. VO jeho tváři je vidět, jak

nezměrné úsilí, které do boje dává, tak vyčerpání, jenž ho pomalu přemáhá. Ví, že tento

boj je předem prohraný, přesto se ani na moment nevzdává. Indiánova ruka ho uchopí

za kudrnaté kadeře a táhne jej ke špalku. Poraněná kolena vyrývají do dvora krvavé

kolejnice. Nebýt závažnosti situace, působí to humorně. Na špalku je uložena Leightova

hlava a vzduch pročísne blýskající se ostří. Kudrnatá hlava dopadá do pilin

obklopujících improvizované popraviště. Na hlavu, která má vO předtuše konce stlačená

víčka, padá další hustá slina se sežvýkaným tabákem. Indiánův stín se vzdaluje

odO špalku, kde zO krvavé louže trčí do půl břitu zaseklá sekera.

Mohawský anděl smrti sO nenávistným výrazem tváře jde sluncem zalitým dvorem

kO hlavnímu domu ranče.

Tam se schoval druhý manželský pár obývající ranč. Mladý muž seO zrzavými vlasy

aO uchem přilepeným ke dveřím komory, se zatajeným dechem poslouchá tiché kroky

vO zadní části domu.

„Co teď?“ špitne o krok dál stojící roztřesená brunetka.

Majitel dětsky legračního, rovněž zrzavého, knírku přitiskne ukazováček na rty

aO pohlédne na ni. VO jeho očích se krom strachu zrcadlí i láska. Pohledy mladého

manželského páru se setkají. Kdyby byl vO potemnělé komoře ještě někdo další, viděl by

přeletující jiskry. Přes vypjatost situace je cítit erotické dusno. Tmavovláska Laurie cítí,

jak jí po zádech, vO místech, kde má zašněrovaný korzet, tečou pramínky mrazivého

potu. Kolena se pod dlouhou sukní klepou a dlaně se nepříjemně potí. Slyší rychlý tep

svého srdce. Na chvíli sklopí zrak a pohlédne na roztřesený lem živůtku. Kolena povolí.

VO poslední chvíli se stihne opřít o zeď spíže, kde oba vO záchvatu paniky nalezli úkryt.

VO ponurém přítmí, způsobeném malým okýnkem nad stropem zakrytého hrubou

záclonkou, se situace jeví beznadějně. Laurie se nepřítomně dívá na Tommyho,

kterému věnovala své srdce i čest. Právě vO předklonu zkoumá klíčovou dírkou situaci

na chodbě. Jemně ho pohladí po zádech sO úmyslem dodat mu odvahy, která vO této chvíli

oběma evidentně schází. Mimoděk se láskyplně usměje. Tommymu temenem vyletí

mozek a nakreslí na zeď za ním abstraktní krvavý obraz.

Komora rezonuje ohlušujícím výstřelem. Laurie začíná zO plna hrdla ječet, ale
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vO zalehlých uších slyší jen temný hukot. Hledí na mrtvolu svého manžela, kterou

výstřel odmrštil kO zadní stěně, po níž se bezvládně svezla. Oči jí zalívají slzy a vidí

rozmazaně. VO šoku si zakryje ústa. Láska kO právě zesnulému je rychle přebita nenávistí

kO jeho logickému úsudku, který je dovedl na místo, zO nějž není uniku. Teprve nyní si to

Laurie uvědomí a celá roztřesená lapá po dechu. Dveře vykopne okovaná bota.

Rozšiřující se škvírou proniká oslepující světlo. Zvětšující se průchod zabrzdí nohy

mrtvého. Prostor je ale dostatečně velký, aby jím dovnitř vlétla indiánova ruka. Laurie

dostává tvrdý direkt na čelist a mátožně ztrácí vědomí. To už ji ale ruka uchopí pevným

stiskem a za vlasy sčesané do drdolu, ji nemilosrdně táhne zO komory ven.

Rychlost, sO jakou se vše odehrává, je fascinující. Vyděšená Laurie zakopává o práh

a ztrácí stabilitu. Indián reaguje pohotově. Chytá ji za ruku a jako dětskou panenku,

která nic neváží, ji táhne chodbou za sebou. Mohutné kapky krve zO poraněných úst

dopadají na podlahu. Vytvářejí stopu, kterou vO zápětí rozmaže zmítající se tělo. Táhne ji

ke kuchyňskému stolu v kuchyni, kam ji hrubě pohodí. Laurie naráží slabinami

naO hranu a horní částí těla se rozplácne na desku stolu. Mohawk skáče nahoru

aO kolenem se zapře mezi její lopatky dřív, než se stačí probrat z šoku. Ženin obličej se

zkřiví bolestí a zalévá jej krvavá clona. O sekundu později sleduje, jak se jí před

obličejem míhají vlastní vlasy i sO vrstvou kůže. ZO hrdla se vydírá další porce

hysterického řevu. Vlastní hlas kO ní doléhá odněkud zO dálky. Ale už alespoň něco slyší.

Když jí dojde dech, začne se indián hlasitě smát. Hlas připomíná smích hyeny. Pak

Laurie omdlévá.

Oční víčka slepená zasychající krví se ztěžka otevírají. Laurie sedí svázaná na židli

zády ke stolu. VO místnosti je klid a muže, který je příčinou otevření bran pekla, nikde

nevidí. Padá na ni těžká psychická deka předchozích událostí. Rozklepe se a začíná

vzlykat. VO další chvíli s ní lomcuje neuvěřitelný vztek. Mrská sebou na židli a snaží se

osvobodit. Pouta jsou ale pevná a při každém pohybu se zařezávají do masa. S O těžkou

dubovou židlí pohne sotva o pár centimetrů. Vztek se rychle mění vO rezignaci. Život se

najednou zdá bezcenný a vzdálený. Znovu ztrácí vědomí.

Když se její víčka znovu otevírají, neví kolik času uplynulo od doby, kdy byla

naposled při vědomí. Ale musí to být několik hodin. Zatímco předtím do kuchyně
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pražilo denní slunce, nyní je již místnost utopená šerem. Roztěkaně se rozhlíží. Bolavou

hlavou se jí honí tolik otázek a žádná odpověď. Cítí se zbytečná, bezradná. Zatímco si

prohlíží zaschlou krev na podlaze, přemýšlí, proč jako jediná žije, když všichni její

blízcí zO ranče jsou již na onom světě. Netuší, jaké sO ní má vrah úmysly a zda tady ještě

vůbec je. Někde za ní se najednou ozývají téměř neslyšné kroky. Indián kO ní zezadu

přistoupí a notnou chvíli ji bez hnutí pozoruje. Laurie opět propadá panice a lomcuje se

židlí. Nyní bez pláče a křiku. Zato sO neuvěřitelnou nervozitou. Lomcuje jí nezvladatelný

vztek promísený panickým strachem. Cuká jí brada a ústa nejdou zavřít. Zavírá oči

aO doufá, že se alespoň trochu uklidní. Na jinou reakci nemá síly. Slyší vlastní zrychlený

dech. Když oči znovu otevírá, stojí indián přímo před ní a zkoumavě, se sadistickým

potěšením, ji pozoruje. Konečně vidí jeho obličej vO celé kráse. Zjizvená tvář plná

vyschlých válečných barev, černé havraní oči, orlí skobovitý nos a tenké zlověstné rty.

Mlčí. Klekne si a zkoumavě se na ni dívá. Přitom nepohne ani brvou. Laurie má pocit,

jako by pod tíhou jeho pohledu zestárla o několik desítek let. Je zcela pohlcena

podmaňujícím pohledem černých očí. Cítí se ztracená. Bez smyslu existence.

Zhypnotizovaná. On jí k ústům přikládá hliněný hrníček sO tmavou tekutinou. Jen zlehka

tlačí na spodní ret a Laurie dychtivě pije. Prahne po nápoji, který podává. Lační

poO všem, co ji přinese. Dychtivě vypije obsah do dna. Indián vstane a beze slova

odchází. VO místnosti najednou zapadá slunce.

A znovu to slunce. Nyní ale silné a horké. Praží přímo do tváře a vysušuje obličej.

Rychlým mrkáním se snaží oči zahlcené sluncem přivyknout nové situaci. Je ve stoje

pevně přivázána ke kůlu, který je umístěn tak, že na něj po většinu dne praží slunce.

Když skloní hlavu, vidí indiána, který sedí asi deset kroků od ní. Má zavřené oči.

Vypadá, že nevnímá nic krom svého nitra. Chce na něj promluvit, ale ústa má vyprahlá

tak, že zO nich nevychází ani hláska. Naprázdno polyká. Jeho přítomnost ji nějakým

zvláštním způsobem uklidňuje. Nezapomněla na nic zO toho, co se stalo, ale vše je

zahalené podivnou bezemoční zdí. Usmívá se a cítí vO duši klid, který dosud nikdy

nezažila. Neznervózňují ji ani kdákavé zvuky a nepříjemný sykot přicházející odněkud

zprava. Otočí za zvukem hlavu a vidí supy bojující o maso. Celá scenérie se odehrává

ve vzdálenosti dvaceti kroků. Zrovna když se chystá odvrátit zrak, pozvedne jeden

zO ohyzdných ptáků kořist vO zobáku. Hnátem si přidrží část ležící na zemi a zO lidské ruky
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vyrve velký kus masa. Laurie znechuceně odvrací hlavu na druhou stranu. VO poloměru,

který pohledem opíše, vidí dalších pět míst, kde mrchožrouti hodují. Části lidských těl

jsou rozmístěné vO pravidelných rozestupech kolem kůlu. Pohlédne na indiána a zdá se

jí, že si něco neslyšně drmolí. Stále má zavřené oči a nepřítomný výraz ve tváři. Jeho

hlas postupně nabírá na intenzitě. Nesrozumitelná slova mají opakující se rytmus, který

zvláštním způsobem uklidňuje. Síla hlasu vzrůstá. Laurie začíná mít mžitky před

očima. Nebe zničehonic potemní a barví se do sytě rudé. Už vnímá jen indiánem

vyluzovaný rytmus. Přizpůsobí se mu tep jejího srdce. Vše graduje. Po neustálém

zrychlování se teď rytmus slévá vO jednolitou hlukovou stěnu. Ze zataženého nebe

zahřmí. Země se chvěje. Obloha se otevírá a svět pohlcuje záře blesku. Nastává

hrobové ticho.

Doutnající kůl se zbytky uškvařeného masa láká hladové supy.

„ … I v< jednadevadesáti letech John Carpenter dokazuje, že ještě zdaleka nepatří do

starého železa. Právě naopak! Svým nejnovějším snímkem posouvá hranice žánru, který

před šedesáti jedna lety definoval snímkem Halloween. Hlavním strůjcem zla je

tentokráte indián, který se rozhodl napravit dávnou křivdu a přinést co nejvíce obětí

Matce Zemi. Svými bestiálními činy prahne po návratu původních hodnot, které se

podle něj vytratily s< příchodem bílého muže do jeho země.

… Zvláště poslední scéna jakoby symbolizovala prolnutí klasických postupů

slasheru s< něčím démoničtějším, co celý tento žánr, i s< přihlédnutím k< jeho westernovým

kulisám, posouvá dodavších, dosud netušených rozměrů. Je to hozená rukavice

nastupující filmařské generaci, která se vydá v< Carpenterových stopách.“

(výňatek z< recenze v< magazínu Fangoria, 6.6.2039)
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Cinefil

Chodil do malého zapadlého kina The Bazaar of Bad Dreams na periférii, kde

pouštěli převážně hororové snímky nejrůznější kvality, skoro každý den. Na všechna

hororová promítání. Miloval ten žánr, byl vO něm jako doma. Promítače a trhače lístků

vO jedné osobě pokaždé pozdravil významným pozvednutím obočí. Oba věděli své

aO nepotřebovali kO tomu žádných slov. Dokonce měl permanentně rezervovanou

sedačku. Blízko plátna a jen svou. Někdy na ni myslíval jako na kouzelnou součást

svého já. Usadil se do zvláštní polohy a čekal, až film začne. Do sálu si bral skleničku

zeleného ledového čaje, kterou vypil ještě před zhasnutím. Během reklam jakoby se mu

vO očích odrážela naděje. Film začal a on vstoupil skrz plátno zpátky do svého světa

aO byl vO něm po celou dobu trvání. Když se vO sále rozsvítilo, nechal prázdnou sklenici

svému osudu a se smutkem vO očích odcházel ven. I když byl promítaný snímek

sebeblbější, po jeho skončení měl vždy výbornou náladu. Cestou si pohvizdoval a ruce

špinavé od krve zastrčil co nejhlouběji do kapes.
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Byt č. 3

Cesta vlakem byla bez příkras šílená. Venku se nesmlouvavě o slovo hlásil podzim.

Když jsem nastupoval do vlaku vO Ostravě na Hlavním nádraží, hustě mrholilo a studený

vítr zcela bez respektu zalézal pod oblečení. Sedl jsem do volného kupé a třel si ruce

oO sebe, dýchal do dlaní. Hned na Svinově se mi do, vO té době útulného, kupé vedrala

trojice studentek. Kde jsou ty časy, kdy cestující měli alespoň tolik slušnosti, že se

ptali: „Máte tady volno?“ Vřítily se dovnitř jako velká voda. Jedna přes druhou se

překřikovaly a sdělovaly si své zážitky zO právě skončeného víkendu. Opravdu mě

nezajímá, že bratr Václav se opil jako prase a pozvracel vO sobotu po příchodu domů

stěnu na toaletě. Ani mě moc netankuje, že Ruda byl celý víkend úplné zlatíčko a tak ho

za odměnu má spolucestující odměnila večer orálním sexem. Zvláště, když tomu říkala

„polaskat pindíka“ a hihňala se u toho hůř než Uršula Kluková vO pubertě. Když se

zaběhl pes Rocky a nešel tři hodiny přivolat, tak jsem začal vO batohu bryskně hledat

přehrávač MP3. Sice jsem si celou dobu četl nově obdrženou Kingovku, ale přes

všechnu tu zaběhlou faunu, olizování falusu a dávící sourozence jsem se nedokázal

soustředit. Nasadil jsem sluchátka, namačkal hlasitost na plné obrátky a spokojeně

pustil pořádný řimbuch vO podání Evidence smrti. Slastný zvuk elektrických kytar

vyrušil stále nenavrátivšího se Rockyho, který běhal někde vO dáli na horizontu.

Najednou němá vypravěčka jen směšně rozhazovala rukama. Za okny se pomalu

stmívalo a kapky deště pleskaly o bok vlakové soupravy.

Když průvodčí kontrolovala lístky, oznámila, že se koná výluka na části trati Přerov

– Kojetín a všichni cestující si musí přestoupit do připravených autobusů. Kdybych měl

vO práci tolik výluk, jako je předvádějí České dráhy, tak bych pravděpodobně vysedal na

zastávce Úřad práce. VO Přerově bylo ještě hnusněji než vO Ostravě. Počasí doslova psí.

To nás asi trestal Rocky. Když jsem vystupoval zO vlaku, oblohu nad nádražní budovou

rozčísl blesk. I cesta náhradním autobusem byla neskutečné zlo, to snad nemusím

vysvětlovat nikomu, kdo to někdy zažil.

Nasedl jsem do dalšího přistaveného vlaku. Vybral jsem si kupé, kde seděl zdánlivě

neškodný dědoušek. Dokonce jsem ani nezapomněl na slušnost a zeptal se ho, zda tam

má místo. Sotva se vlak rozjel, začal mi vO kapse zvonit mobil. Nějaká slečna mi

nabízela neskutečně výhodný tarif. Vyfoukl jsem páru a poradil přesladkému hlásku, že
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pokud se chce živit pusou, že pro všechny bude mnohem milejší, když bude laskat

pindíky. A zavěsil jsem. Už jsem si chystal zasunout sluchátka do uší, když mě

dědoušek oslovil.

„Víte, že ty vlny, co vyzařují mobilní telefony, jsou zdraví škodlivé?“

„Vím, alespoň umřu zavčasu a nebudu seO muset na stará kolena štrachat

vO promrzlých vlacích,“ opáčil jsem.

„Na cestě ke spasení je jen jediná víra!“ kontroval dědula neuvěřitelně rychle.

„Vždy je těžší bojovat proti víře než proti vzdělání,“ zacitoval jsem Adolfa Hitlera

aO rychle nasadil sluchátka do uší. Když můj spolucestující vystupoval ve Vyškově, ještě

něco pronesl, ale přes hudbu jsem neslyšel co.

Až do Brna mě už nic nevystresovalo, pokud nepočítám obligátní třičtvrtěhodinové

zpoždění. Ale to jsem bral veskrze pozitivně, protože stejně bych měl hodinu čas, než

přijede meziměstský spoj. Na nástupním ostrůvku už pár lidí čekalo. Podíval jsem se na

hodinky, všechno bylo naknap. Zapálil jsem si. Zhruba vO půlce cigarety přijížděla linka

405. Chtěl jsem se jít zařadit do fronty, ale můj zrak ulpěl na veliké kaluži hned

uO nástupního ostrůvku. Řidič směřoval koly neodvratně přímo kO ní. Pln očekávání jsem

si naposled vášnivě potáhl. Při najíždění na ostrůvek projelo přední kolo prostředkem

kaluže a celou první polovinu čekající fronty ohodilo až po kolena. Cynicky jsem se

usmál a cítil satisfakci za to, že všechno co se během dnešní cesty stalo, neodseru jen

já.

Řidič byl evidentně zocelen léty praxe vO hromadné dopravě, takže špačkujícím

cestujícím místo omluvy vynadal, že absolutně nechápe proč, když tu kaluž vidí,

zO nějakého důvodu u ní stojí jako lemplové. Za tichého a nenávistného remcání

cestujících ta půlhodina cesty uplynula jako voda. Když jsem odemykal svůj přízemní

byt číslo tři, cítil jsem narůstající únavu a hlad. Jít ještě na nákup mi přišlo zcela

neuvážené, doma nic kloudného nebylo, takže vyhrála třetí možnost – pizzař

naO telefonu. Objednal jsem si u věčně nevrlého hlasu, který zprostředkovává

objednávky, a šel si dát sprchu.

Pizza byla na místní poměry dobrá. Při její konzumaci jsem si pustil zprávy. Opět

pěkná divočina. Nedávno jsem vO jednom pořadu viděl někoho hovořit na téma, proč

uO nás není moc politické satiry. Důvod je jednoduchý, protože ji dělají sami politici,

aO tudíž pro humoristy už toho moc nezbývá. Znalecky jsem uznal, že to byl velice
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moudrý člověk sO perfektním odhadem situace. Neděle, hlavní vysílací čas a vO TV opět

velké kulové, a to jak na naší / vaší televizi, tak i na ostatních kanálech. Nakonec mě

napadla spásná myšlenka. Pustím si film! Volba byla celkem jednoduchá. Ke zmíněné

Kingově knize, kterou jsem dostal, bylo totiž i DVD sO filmem Pokoj 1408, natočeným

podle jedné z povídek. Povídku jsem přelouskal už ve vlaku, takže to byl dobrý podnět

ke srovnání. Vesměs Kingovy filmové adaptace nestojí za mnoho, ale tento snímek

nějaká kritéria snesl. Za oknem se už zase rozpršelo a blesky křižovaly oblohu. Mohl

jsem se tedy příjemně bát. Nevím, jestli ze mě spadla únava, nebo jsem byl tak

vyčerpaný, že jsem nezabral, ale dokoukal jsem film do konce. ZO některých scén

příjemně mrazilo a já se po očku rozhlížel po svém bytě, ve kterém krom mě nikdo

nebyl. Hrůza sálající zO hotelového pokoje 1408 ve třináctém patře se zlehoučka

dotýkala i zdí vO mém přízemním bytě číslo 3.

Film skončil a já vědom si toho, že ráno vstávám do práce, jsem vypnul televizi

aO zkoušel usnout. Bydleli jste někdy vO paneláku? Jakýkoli zvuk se vO něm rozléhá

aO vO noci je to ještě intenzivnější. Někde nade mnou zavrzala židle. Jinde zase něco

spadlo a tlumený zvuk se rozlehl prostorem. Asi bych se na takové filmy neměl dívat

před spaním. Znechucený sám sebou jsem se otočil na druhý bok. Postel nepříjemně

zavrzala. Sousedka zO horního patra šla venčit psa. Ten běžel po schodech dolů, dusal,

aO to se rozléhalo celým barákem. Na krku mu chřestil kovový obojek a samonavíjecí

vodítko sO velkým plastovým koncem se za ním valilo sO úderem skoro na každém

schodu. Mám tohle zapotřebí? Říkal jsem si, když jsem se zase převaloval na jinou

stranu. Víčka se mi ale už začala klížit. Pravděpodobně bych usnul, kdyby se vO bytě

neozvala rána. Lekl jsem se. Přemýšlel jsem, co to mohlo být a jestli mi stojí za to

vylézt zO postele. Nakonec jsem dospěl kO názoru, že bych to měl prověřit.

Hledat viníka rámusu vO bytě jedna plus jedna není zrovna náročná detektivní práce.

Umělohmotná lahvička se šampónem položená na kohoutkové baterii ve sprchovém

koutě, spadla na plastovou podlážku. Viník rámusu byl tedy odhalen. Znovu jsem zalezl

pod peřinu, která za tu krátkou dobu stačila poněkud vychladnout. Proklel jsem nejen

lahvičku od šampónu, ale i vodovodní kohoutky a všechny jejich příbuzné a známé.

Proklel jsem náboženského fanatika důchodového věku, psa zO baráku i psa Rockyho,

proklel jsem České dráhy, všechny polaskané pindíky. Během spílání všemu živému i

neživému jsem konečně usnul. Poslední, co si pamatuji, byl blesk za oknem a zvýšená
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intenzita kapek dopadajících na okenní parapet.

Nevím, jak dlouho jsem spal, ale vzbudila mě strašná rána. Opět! Až jsem na posteli

nadskočil, jak jsem se lekl. Pokud můžete svou nasranost přenést na neživé věci, tak

nenávist zO nazutých papučí tekla po celé podlaze pokoje. Došel jsem ke dveřímO pokoje

a vypínači uštědřil pořádnou ránu. Chystal jsem se vyrazit doleva směrem ke koupelně,

kde jsem měl vO plánu rituálně zabít lahvičku seO šampónem, vykleštit sprchový kout

aO rozkuchat kohoutkovou baterii. Přesně vO momentu, kdy moje ruka knockoutovala

nebohý vypínač, mi také došlo, že tady něco nehraje. O zlomek sekundy později mi

docvaklo, že tato rána byla mnohem větší než ta první zO koupelny. Zhruba vO ten samý

moment ozářilo světlo zO pokoje i chodbu. Stál jsem ve futrech a na protější stěně se

tyčil můj stín plný touhy po pomstě a sO chutí vraždit. Kdybych nebyl tak nepříčetný, tak

by mě jistě rozesmálo, že můj stín má notně rozcuchané vlasy a vypadá něco jako mezi

Střihorukým Edvardem a Sandmanem po ránu. Možná i vO tom stavu bych se tomu

pousmál a pak bych šel chladnokrevně vyvraždit celou koupelnu, jenže (a to pořád

vO tom samém okamžiku) jsem si všiml ještě jiné věci. Věci, která byla znepokojující

mnohem více než celý tento den a noc dohromady. Dveře mého bytu byly otevřené.

Tělo i mysl, nakročené doleva sebou impulsivně trhly doprava, směrem kO otevřeným

dveřím. Už vím, kde filmoví režiséři akčních filmů berou tu inspiraci, že

vO nejvypjatějších scénách použijí zpomalené záběry. Přesně takhle to totiž ve

skutečnosti je, čas se zastaví, vy se ocitnete někde nad svým tělem, vnímáte, jak pomalu

funguje. Jedna setina sekundy vO tu chvíli trvá celou věčnost. Jen co jsem změnil směr

svého pohybu zleva doprava, koutkem oka jsem zachytil siluetu ve dveřích bytu. Opět

další zpomalený záběr, který zboku najíždí na postavu ve dveřích a pomalu zaostřuje na

konkrétní rysy. Vnímal jsem postavu vO tlumeném světle ze svého pokoje a zO druhé

strany vO pološeru, které vydávalo automatické světlo od vchodových dveří domu.

NaO samotné chodbě před bytem byla tma. VO tom pořád zpomaleném filmu se najednou

odehrály tři věci současně. Moje ruka podmíněná nějakým reflexem se zatnula vO pěst

aO vztyčila se do polohy připravené kO tvrdému úderu. Moje ústa tónem plným agrese,

nenávisti a strachu pronesla větu „A to je, kurva, co!?!“ A moje oči a mysl

identifikovaly souseda zO vedlejšího bytu.

„Jšeeemmm asšiji mališššško zakokokopnul, šošede!“ pronesl motající se narušitel

mého bytového soukromí.
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„Cože! ! !???“ zařval jsem hlasem bourajícím zdi, pravděpodobně i tu velkou

čínskou.

„Nooo… šššeee nepoššššer…“ odvětil soused, který balancujíc vO mých futrech,

chytal stabilitu.

Tentokráte se mě stále zavřená pěst na nic neptala. Ke spojení sO mozkem nedošlo

aO ruka reflexivně vystřelila vzhůru kO vetřelcově bradě. Zocelen sledováním všech dílů

Rockyho i Zuřícího býka, jsem předvedl direkt hodný mistra těžké váhy. Pod mou pěstí

křupla sanice a soused šel do vývrtky. Vzhledem kO tomu, že se stále jednou rukou držel

futer, se jednalo o trojitý vrut do zatáčky, na který by mohl být hrdý i Aleš Valenta

vO dobách své největší sportovní slávy. Problém byl vO tom, že hned za dveřmi bytu číslo

tři se nacházelo schodiště mířící do vyšších pater. Zasažený soused se vytočil vO jeho

směru. Zlehka zabalancoval a dvěma drobným krůčky zacouval. Poté jeho nohy narazili

na první schod. Ten je podrazil a rázně ukončil jeho veškerou snahu o poslední

zachování stability. Po zádech, se zakloněnou knokautovanou hlavou, se střemhlav řítil

na přibližující se schody. Když jeho temeno dopadlo na hranu vyzývavě vyčnívajícího

schodu, ozvala se dutá rána a zbytek těla sO pořádným ducnutím dolehl na schody, které

neuhnuly. Přehnal jsem to! Ta myšlenka mi projela hlavou jako neřízená střela

afgánských partyzánů. Zorničky se mi strachem a úlekem zvětšily do rozměrů

zdrogovaného váguse.

Je jasné, že takovéto panelákové entrée nemohlo ve ztichlém domě zůstat bez

povšimnutí. Navíc, když valná většina nájemníků je již vO důchodovém věku a vO mládí

seO naučili všemu, kO čemu je minulý režim nutil. A ještě blbě spí! Úplně jsem viděl

všechny ty oči, přilepené na dveřních kukátkách, jak ostřížím zrakem rekognoskují

prostor před svými dveřmi. Zpanikařil jsem. Co jiného se taky dalo čekat… Rozsvítilo se

světlo na chodbě. Zaslechl jsem, jak vO nějakém vyšším patře někdo odemyká dveře svého

bytu. Jen já se nezamykám, pak se nemůžu divit, že mi dveře nějaký ožrala vyrazí. Vzruch

vO domě sílil. Absolutně bez jakékoli úvahy jsem rychle zacouval do svého bytu a zavřel za

sebou dveře. To už jsem slyšel, jak sousedka naproti přes chodbu odemyká dveře. Mezi

našimi byty bydlel muž, který nyní ležel bezvládně na schodech. Třeba je mrtvý…

TaO myšlenka mi podrazila kolena. Přitiskl jsem se na zavřené dveře svého bytu a zavřel

oči. Nevnímal jsem ruch na chodbě, který již patřičně zesílil a místy se měnil vO hysterický

křik. A já jsem byl schoulený za zavřenými dveřmi. Slaboch. Zbabělec. Vrah…
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Co když mě sousedka zO protějšího bytu viděla? Co když se předtím taky dívala

kukátkem? Co když viděla úplně všechno… Bezmocně jsem se svezl po dveřích

naO kolena. Před očima mi lítaly mžitky a nebyl jsem schopen jakkoli uvažovat.

Myšlenky pluly někde vO prostoru a čase, a já nebyl sto ani jednu polapit. Až po chvíli

mi došlo, že levým kolenem klečím na něčem absolutně nepohodlném. Na něčem co mě

neuvěřitelně tlačí. Zašmátral jsem rukou pod koleno a ucítil dotek chladného kovu.

Vytáhl jsem nesourodý předmět a chvíli mi trvalo, než jsem na něj zaostřil. Byl to malý

svazek klíčů. Kde se tady vzal? Pak mi to došlo… Určitě se jednalo o klíče souseda.

Toho, jenž nyní leží bezvládně na schodech. Začal jsem vnímat hluk zO chodby. Mozek

začal při pohledu na svazek klíčů mrtvého muže opět pracovat.

„Co se děje?“ zeptal jsem vytřeštěně, poté co jsem otevřel dveře bytu. Přes dav

předklánějících se nájemníků domu jsem skoro nic neviděl. Mezi mačkajícími se těly

jsem zahlédl jen výsek schodiště. Jeho značná část nesla krvavé stopy.

„Pan Drábek zO protějšího bytu měl nehodu,“ hlesla mi sousedka přes chodbu.

Jakou?“ řekl jsem zmateně a ani jsem to moc nepřihrával.

„To víte, on se občas napil… a nezvládal to. Asi zakopl, když mu zhaslo světlo…“

na důchodcích je pěkné to, že řeknou i to, co neví.

„Jednou, když ještě žil můj nebožtík manžel, tak nám poblil celé dveře a chodbu,“

pokračovala.

„I chlastat se musí umět, paní Fridrišková!“ oznámil soused zO prvního patra, který se

hbitě připojil do hovoru. „A to Drábek neuměl!“

Nakročil jsem více do chodby. Zrovna vO momentu, kdy někdo dole otevřel dveře

přivolané lékařské pohotovosti.

„Uvolněte nám místo, prosím vás,“ řekl lékař, razící si cestu davem. Přesunul jsem

se ke dveřím Drábkova bytu. Stále jsem vO pěsti svíral malý svazek klíčů. Oči všech

přítomných byly upřeny na práci lékařů, kteří se již skláněli nad bezvládným tělem.

Nahnul jsem se na stranu, ruku se svazkem klíčů jsem spustil co nejníže. Nechtěl jsem

vzbudit přílišnou pozornost svým pohybem. Nikdo se však na mě nedíval. Někde

zO výšky kolen jsem po noze spustil svazek klíčů. Hladce mi slajdovaly po lýtku

aO přistály na rohožce před Drábkovým bytem. Zcela neslyšně.

* * * * *
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Pan Drábek zemřel při převozu do nemocnice. Místní policie nevyvíjela ani moc

snahy případ prošetřit. Drábkovi kumpáni zO hospody jednohlasně potvrdili, že onoho

inkriminovaného večera šel nebožtík domů pěkně na kaši. Všichni se spokojili

sO vysvětlením, že když chtěl odemknout svůj byt, upadly mu klíče, zhaslo světlo

naO chodbě, nešťastníka chytil opilecký balanc a nešťastnou náhodou spadl na schody

tak, že si přivodil smrt. Pravdu jsem znal jen já a jeden muž, který již je vO nebi. Jenže

není vůbec jednoduché sO tím žít. Tohle zO mysli nevymažete ani opíjením se do

bezvědomí, ani nadměrnou konzumací drog. Tenhle pocit máte pořád vO sobě, prostě

víte, že jste vrah. Jak dlouho se sO takovým svědomím dá žít? Pár dní? Týdnů? Měsíců?

Rok? Já to vydržel skoro pět let. Samozřejmě párkrát jsem se chtěl jít udat na policii,

párkrát jsem to vO návalu sebelítosti a alkoholového opojení málem někomu řekl, ale…

Nějaká brzda poslední záchrany vždy zafungovala. Ale nešlo to… Nešlo to už takhle

dál. Pro své okolí jsem se stal nesnesitelným a nespolehlivým protivným morousem,

kterému je lepší se vyhnout. Zůstal jsem sám se svým cejchem smrti. Takto už to dál

jednoduše nejde. Přehodil jsem si smyčku přes hlavu, zavřel oči, zhluboka se nadechl

aO odkopl štokrle pod nohama. Dopis na rozloučenou jsem nepsal… Proč taky? A pokud

se někde se sousedem Drábkem ještě sejdu, tak si to vyříkáme zO očí do očí jako chlapi.
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Stezka odvahy

Nad údolím se pomalu rozpouštěla ranní mlha a první sluneční paprsky se počaly

opírat do plachet stanů. Osadníci se začali líně probouzet. Zdejší místo nese prapodivný

název Záhořovo údolí. Mlha zO údolí už skoro zmizela a vO táboře začínal další den.

ZO ptačí perspektivy to vypadalo, jako když se kO životu probudí mraveniště. Každý

vypadá, že má nějaký neodkladný úkol, přitom činnosti jednotlivců tvoří dohromady

jeden celek. Prázdniny velice rychle odpočítávaly své poslední dny, stejně jako všichni,

kteří se letního pobytu vO táboře účastnili. Pro mnohé to znamenalo, že brzy začne

každodenní školní rutina. Některým ale osud vymodeloval jinou cestu. Cestu, na jejímž

konci by byli strašně rádi, kdyby se zase mohli vrátit na začátek.

Každý tábor má svůj denní řád. Každý tábor má své vedoucí, instruktory

aO samozřejmě osadníky, kteří se svým věkem liší od nejmenších, až po ty skoro

dospělé. Podle let jsou děti zařazeny do oddílů a každý má svého vedoucího

iO instruktory. David se s dalšími třemi spolužáky na tábor přihlásili jako instruktoři

dobrovolně – lepší než trávit prázdniny ve městě sO rodiči, kteří jsou stejně celý den

vO práci. David vedl oddíl těch nejstarších a stejně jako všichni jeho spolužáci se na to

už dlouho těšil. Už když se společně přihlásili, představovali si, jak budou po večerce

ve stanu otevírat lahváče a kouřit retka. Nikdo se do nich nebude navážet, nikdo je

nebude kontrolovat a pokud budou dodržovat minimální omezení vedoucích a denního

režimu, budou svobodní jako ptáci. Všichni byli sice čerstvě plnoletí, ale pokud ještě

chodí do školy, rodiče je pořád berou jako děti. David měl strašně rád přírodu a být vO ní

mu dělalo opravdu dobře. Dělalo mu dobře i to, když mohl někomu poroučet a říkat

mu, co má dělat. Zvláště pokud mu ten někdo nemohl moc oponovat.

Odložil prázdný jídelní tác a vyšel ven zO jídelny. Věděl, že za chvíli začne polední

klid, tak bude mít alespoň dvě hodiny pro sebe. Pomalu zamířil směrem ke koupelnám.

Zašel až za ně, sedl si na zem ke stromu, kde na něj nebylo zO většiny tábora vidět, ale

on měl celkem přehled, a zapálil si Camelku. Přemýšlel nad tím, že za chvíli zase

usedne do nudné školní lavice a navíc ho čeká poslední rok gymnázia. Poslední

aO nejdůležitější rok zakončený zkouškou zO dospělosti. Nechtělo se mu zpátky do města.

Nechtělo se mu do školy. Najednou ji uviděl. Šla směrem ke sprchám. Líbila se mu už

od prvního dne. Lucie. Patřila do jeho oddílu, byla asi o rok a půl mladší než on. Byla
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po tělesné stránce velmi vyspělá a nesmírně ho přitahovala. Chtěl jí sbalit. Už

několikrát si přestavoval, jak se sO ní miluje. Snažil se jí dostat, ale ona jaksi nejevila

zájem. Vždy se jen infantilně smála a pokud se snažil moc, vmetla mu do očí nějakou

hlášku, po které se cítil přinejmenším trapně. Věděl, že Lucie je vO pubertě, tělesně už

byla dospělou ženou, ale její chování bylo pubertální až přespříliš. Dokouřil cigaretu

aO típl jí do trávy pod stromem. Chvíli přemýšlel a pak se vydal směrem ke sprchám.

Vešel do pánské části, zjistil, že je tam sám. Pánskou a dámskou část oddělovala zeď,

která ovšem nevedla až ke stropu. Zvuk vody zO dámské sprchy slyšel docela nahlas.

Rozhlédl se po místnosti a objevil odpadkový koš. Vysypal ho na zem a opačně ho

postavil kO oddělovací zdi sprch. Vylezl na něj. Bylo to akorát, zeď mu končila ve výšce

nosu. Podíval se a měl jí přímo před sebou jako na dlani. Fascinovaně hleděl na nahou,

sprchující se Lucii. Byla ještě vyvinutější než se mu zdálo vO jeho sexuálních

představách. Viděl ji, jak se mydlí. Stála pod proudem vody, který jí laskal to božské

tělo. Úplně nahá, se zavřenýma očima. David cítil, jak ztvrdl vO rozkroku. Měl svůj

prázdninový sen na dosah ruky. Byl pořádně vzrušený. Nepomyslil na to, že by do

sprch mohl někdo vejít. Začal se hladit vO rozkroku. Vytáhl svůj horký naběhlý úd

zO kalhot a onanoval. Sledoval Lucii, jak si zrovna myje prsa. Zrychlil pohyby ruky,

začal rychleji dýchat a mezi zuby šeptal: „Kozičky, takový nádherný kozičky“. Lucie si

teď oplachovala rozkrok, který měla oholený až na tenký proužek chloupků nad

vagínou. David cítil, že se blíží vyvrcholení. Lucie se kO němu otočila zády, vypnula

svůj zadeček směrem kO němu, začala si umývat svá atleticky tvarovaná lýtka. Cítil, jak

mu hoří celý obličej. Věděl, že za okamžik to přijde. Fascinovaně hleděl na Luciino

pozadí a volnou rukou se přidržel zdi. Najednou to přišlo, milióny spermií vulkanicky

vystříkly zO penisu na oddělovací zeď koupelen. David cítil ten famózní pocit

vyvrcholení. Věděl, že pozorování sprchující se Lucie ho maximálně vzrušilo. VO životě

ještě nezažil takový pocit. Lucie zastavila vodu ve sprše a David se schoval za zeď.

Slyšel, jak se obléká a odchází. Usedl na odpadkový koš a zapálil si cigáro. Než

dokouřil, cítil se už úplně klidný, jen uvnitř měl pořádný pocit blaha. Při odchodu

zO pánských sprch, si uvědomil, že mohl do sprch kdokoli vejít, zrovna když si... ještě,

že všichni svědomitě dodržují polední klid, napadlo ho. Pohlédl na ještě stékající

skvrnu na zdi a opustil místnost.

Vůbec nevěděl, jak uběhlo odpoledne. Pořád viděl před očima sprchující se Lucii.

Kdykoliv se mu během dne dostala do zorného pole, začal tuhnout vO rozkroku.

49



Do konce tábora zbývaly tři dny. David se svými spolužáky Lumírem, Rosťou

aO Majkem seděli na lavičce před hlavní budovou tábora a sledovali, jak probíhá

příprava na večerku. Byl jeden zO těch nádherných letních večerů.

„Co je kurva sO tebou? Člověk na tebe mluví a ty jen čumíš do blba!“ zeptal se Majk

Davida.

„Promiň, jsem nějak mimo mísu,“ odvětil.

„Prý promiň, ty máš nějaký podezřelý slovník. Nejsi náhodou nemocný? Nebo

zaláskovaný? Tak která kundička ti straší vO hlavě? Lucinka? Furt na ni čumíš jak puk!“

dorážel na něj Lumír.

„To tě uhranula? Taková puboška?“ přisadil si Rosťa.

Davida to rozhodilo. Věděl, že večer půjdou všechny srandičky na jeho účet.

„Tak já vám něco povím, vtipálci!“ řekl, a pomalu jim začal popisovat polední

příhodu ze sprch.

„Tak ty jsi šmíroval?!“ pronesl mezi záchvaty smíchu Lumír.

„A pěkně ti hučelo vO kládě, že sis vyhonil bambulu, co?“ zahlásil Majk a podíval se

na Davida, který zrudl vO obličeji jako rak. Vyvolalo to hromadnou salvu smíchu.

„No, zO toho si nic nedělej, Davídku! Prostě to muselo ven, co už sO tím, že?“

trumfoval vtipností Rosťa. „Jasně, když musíš, tak musíš.“

Tenhle bonmot vyvolal další salvu smíchu.

„Říkáš, že má nádherný kozičky a oholenou kundičku?“ začal vědecky zkoumat

Rosťa a pokračoval: „To bysme jí mohli všichni pěkně omacat. VO osmičce na základce

jsme vždycky babu zatáhli na hajzl, a pak jsme jí tak ve třech, ve čtyřech, začali obírat.

Ony sice dělaly jakože to nechcou, ale stejně byly rády, že si jich někdo všímá!“

„To je sice dost dobrý plán, ale ta kráva je schopná nás nabonzovat. To by byl

průser jak debil,“ ohodnotil Rosťův plán Lumír.

David se obvyklých keců nějak neúčastnil, i když vesměs měl vO takovýchto

disputacích hlavní slovo.

„Tak jí dáme pytel přes hlavu a když nebudeme mluvit, tak ona nás nepozná,“

nevzdával se svého plánu Rosťa.

„Nech toho, nebo nám dá tady Róóómeo přes držku!“ konstatoval smutným hlasem

Majk. Vyvolalo to další výbuch všeobecného veselí na Davidův účet.

„Co se tady řehtáte, jak poraněné kobyly? Je vás slyšet až vO sousedním okrese!“
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vyrušil je hlavní vedoucí tábora pan Pazourek. Pazourkovi ale všichni říkali „Sam“,

podle legendární postavy zO májovek, Sama Hawkinse, a taky proto, že už jim

mnohokrát dokázal, jaký je dokonalý zálesák. Samovi bylo něco přes padesát, ale

duchem byl mladý kluk hltající dobrodružnou a indiánskou četbu. Prostě „kauboj“

každý coulem. VO celém táboře by se nenašel nikdo, kdo by Sama neměl rád. U táboráků

vykládal takové historky, že i ti starší poslouchali sO pusou dokořán. Sam miloval

přírodu a příroda milovala jeho.

„Kvůli tomu jsem ale nepřišel,“ pokračoval. „Zítra večer bude táborák, já tam

plácnu nějakou strašidelnou historku, však mě znáte, jestli se nepletu. Druhý a třetí

oddíl pak o půlnoci půjde na stezku odvahy. Tady máte trasu.“ Podal jim vlastnoručně

malovanou mapku.

„A vy vymyslíte, kdo, kde a jak bude strašit. Během poledního klidu si tu trasu

projděte a po večeři se domluvíme definitivně. Kdybyste potřebovali něco

nestandardního, tak mi to řekněte ráno po rozcvičce. Kuchťa to přiveze zO města, až

pojede pro zásoby. Dotazy? Ne, tak jděte zkontrolovat svoje oddíly, protože je už po

večerce. Pak přijďte do jídelny na obvyklou poradu. David zůstane a bude hlídat, ať

děcka neběhají po venku. Howgh!“

David si sedl na lavičku doprostřed tábora, kde byl přístřešek sO čajem a zapálil si

další Camelku. Byl ještě trochu naštvaný na kluky za ty jejich šoufky, ale bylo mu

jasné, že by se na jejich místě choval úplně stejně. ZO tábora, na který už padla tma, se

jen místy ozýval tlumený hovor. Ti nejmenší měli půlnoc dávno. Sice na začátku tábora

někteří zO nich proplakali celou noc, stýskalo se jim po mámě, ale po třech dnech už byl

klid a na mámu už si ani nevzpomněli. David dokouřil a vydal se na obchůzku kolem

stanů. Občas se musel před některým stanem zastavit a upozornit jeho obyvatele, ať se

ztiší, ale dneska to nějak hrozné nebylo. Většina tábora byla odpoledne na dlouhém

výšlapu. Sam svými vycházkami uměl zničit nejen děti, ale i vedoucí a instruktory,

proto se teď zO mnoha stanů ozývalo spokojené funění a oddechování. Pomalu se coural

táborem a najednou zjistil, že stojí před stanem, který obývá Lucie. Ze stanu nebylo nic

slyšet. Lucie bydlela sO Mášou. Máše bylo třináct a v puberťáctví si sO Lucií, která byla

skoro o čtyři roky starší, vůbec nezadala. David stál před jejich stanem, ale neviděl stan,

viděl sprchující se Lucii. „Lucie…“ Pronesl do noci. Ze stanu se nic neozvalo.
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„Lucie!“ zkusil to ještě jednou, trochu hlasitěji. Ze stanu se opět nic neozvalo. Chtěl

to zkusit ještě jednou, ale rozmyslel si to. Ušel dva kroky, když ze stanu uslyšel

hysterický adolescenční smích. Smály se obě! Chtěl něco zařvat, ale nakonec se

rychlým krokem vydal pryč.

Nenávidí mě, pomyslel si. Je to děvka! Zasraná děvka. Zasraně pěkná děvka! Byl

totálně vytočený. Na sebe, na Lucii, na kluky a na celý tenhle debilní tábor. Zapálil si

další Camelku. Měl hlídat až do dvou vO noci, než ho přijdou vystřídat.

„Dej mi taky cígo, starý brachu,“ vyrušil ho Majk, který se vO dobré náladě právě

vrátil zO porady. Měl hlídat do dvou sO ním, protože ve dvou se to lépe táhne a hůř

seO usíná.

„Kdybys věděl, co jsme vymysleli za překvápka na tu zítřejší stezku odvahy, tak se

posereš!“ začal Majk líčit nejdůležitější zprávy zO porady.

„Stejně mi to řekneš. To bys nepřežil, kdyby sis to měl nechat pro sebe,“ cynicky

odhalil David Majkovu ukecanou povahu.

„Jasně brácho, tak poslouchej…“ Majk barvitě vylíčil všechny nástrahy, které

společně vymysleli na zítřejší noční akci. Davidovi se to líbilo a trochu mu to zlepšilo

náladu.

„Tak to jsem zvědavej. Jestli se to všechno povede, tak to bude šupa! Já bych se

naO takové stezce posral strachy,“ pochvaloval si David.

„Uvidíme, kolik lidí bude vytahovat hovna zO trenek,“ ušklíbl se Majk.

Uběhl další krásný den vO Záhořově údolí. Bylo po večeři a tma pomalu padala na

celý tábor. Všichni seděli u táborového ohně, zpívali známé odrhovačky a poslouchali

vedoucí Vlastu, která je doprovázela na kytaru. Oheň vesele praskal a jiskry létaly

vysoko do temného nebe. David nezpíval, opět byl myšlenkami někde jinde. S O Lucií.

Ráno si sO ní chtěl promluvit, ale ona odmítla. Hned po obědě pak přišla Máša sO tím, že

mu Lucie vzkazuje, ať na ni počká u hřiště. Čekal celý polední klid. Nepřišla. Při

odpoledním nástupu, jakmile Lucie sO Mášou viděly jeho vyčítavý a sklíčený pohled,

opět vybuchly hysterickým smíchem. David byl nepříčetný. Při odpoledních hrách

začal na děti řvát, nakonec ho uklidnil Sam. Teď, když nepřítomně hleděl do plamenů,

bylo mu opravdu těžko a litoval sám sebe. Majk, který seděl vedle něho, hulákal jak na

lesy a celý den nemluvil o ničem jiném, něž o stezce odvahy. Těšil se na ni jako malý
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aO pořád vykládal, jaká to bude prdel, až budou děcka vytahovat hnědou hmotu zO kalhot.

Byl to předposlední večer tábora. Zítra už bude jen rozlučkový táborák a pozítří

vO poledne pojedou zpátky domů. David si myslel, že to pro něho bude vysvobození, že

Lucie navždy zmizí zO jeho života. Měl docela pravdu, ale zase ne tak úplně. U táboráku

dozněla další píseň a Sam vyzval Vlastu, ať už dál nehraje a ujal se slova.

„Dnešní večer se druhý a třetí oddíl zúčastní stezky odvahy. První oddíl, ti nejmenší

zO nás, už spí, jestli se nepletu. Půjdeme společně na místo, ze kterého se budete

vO odstupech po jednom vracet zpátky do tábora. Nejprve půjdou členové druhého

oddílu, pak třetího. Pořadí, vO jakém půjdete, si vylosujete. Ti zO nás, kteří se na přípravě

akce podíleli, si dali patřičně záležet, takže úkol splní jen ten, kdo se do tábora vrátí bez

slz vO očích a se suchými kalhotami,“ dokončil sO úsměvem.

„Než nám začne vyhasínat oheň, povím vám takový příběh.“

Sam se snažil svým hlasem navodit tajemnou atmosféru. Vyprávěl hrůzostrašný

příběh dvou novomanželů, kteří se ztratili cestou na svatební cestu. VO noci, vO lese, se

jim pokazilo auto, a tak vyrazili na strastiplnou pouť za pomocí. Všichni poslouchali

Samovo vyprávění se stoprocentním zaujetím. David se přistihl, že mu místy běhá mráz

po zádech. Podíval se po některých dětech, které přímo visely na Samových ústech

aO tajily dech. Někteří se dokonce drželi za ruce. I Lucie sO Mášou. David se tomu ušklíbl,

pak ještě jednou, když si vzpomněl, co je ještě čeká na stezce odvahy. Sam byl ve

vyprávění opravdový mistr, nikdo ho ani jednou nepřerušil, dokonce ani ti největší

keckové. Dokončil svůj příběh, ale nikdo nepromluvil, všichni strnule zírali do ohně.

Bylo naprosté ticho, jen dohořívající oheň to nebral na vědomí, slabě hučel

aO popraskával.

„Tak se zvedněte, je čas vyrazit na cestu do lesa,“ pronesl Sam do ticha.

Pár jedinců sebou polekaně trhlo. Nikdo se nezvedal moc ochotně, ale nakonec

pomalu vyrazili na cestu. Šli asi dva a půl kilometru po úzké lesní pěšině mezi stromy,

než narazili na palouk.

„Tak a odsud se budete po jednom vracet zpět do tábora, pokud si to někdo

rozmyslel už teď, může jít se mnou zpátky,“ řekl Sam.

Našlo se pár nejmladších, kteří se strachem vO očích přiznali, že se raději vrátí se

Samem do tábora. Byla mezi nimi i Máša. Ostatní, kteří neztratili kuráž, si vylosovali

pořadí. Sam si ho opsal a řekl, že je vO tomto pořadí bude čekat vO táboře u ohniště. Ať se
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nejdřív všichni přihlásí, až se vrátí a teprve pak mohou jít spát. Lucie si vylosovala, že

půjde úplně poslední. Sam, bázlivé děti a všichni, kteří měli na stezce své úkoly, se

vydali zpět. Vedoucí Vlasta počkala dvacet minut a poslala na strašidelnou cestu

prvního odvážlivce. VO sedmiminutových intervalech pak další a další děti, až tam

nakonec zůstala Lucie s Vlastou sama. Vlasta se podívala na hodinky a řekla: „Tak

hlavu vzhůru a už jdi, já půjdu za chvíli za tebou“. Poplácala Lucii po zádech a ukázala

na temnou lesní pěšinku.

Lucie sebrala veškerou odvahu a vyrazila na cestu. Viděla sotva metr a půl před

sebe. Pomalu kráčela temným lesem a snažila sebe sama přesvědčit, že nemá strach.

Vzpomněla si na Samovo vyprávění. Po zádech jí začal běhat mráz. Cítila, jak jí

zO podpaží stéká kapička potu. Vytřeštila oči a přidala do kroku. Zakopla o kámen

aO vyplašila vO křoví ptáka, který jí polekaně přeletěl těsně nad hlavou. Lucie vyjekla

aO přidala ještě víc do kroku. Za zatáčkou zahlédla ve křoví světlo. Když došla až

kO němu, viděla, jak ve křoví leží postava celá vO bílém a na tričku má tmavé skvrny.

Lekla se, ale nevykřikla. Tušila, že je to první léčka. Najednou jí ale začalo něco kapat

na hlavu a za krk. Přejela si rukou po čele a podívala se na dlaň. Viděla tmavou

tekutinu. Pohlédla vzhůru. Zrovna vO momentě, kdy zvedla hlavu, jí oslepilo silné světlo

ze stromu nad ní. Ozval se strašný výkřik. Úplně zpanikařila a rozběhla se směrem

kO táboru. Za další zatáčkou zapadla po kotníky do bahna. Nepamatovala si, že by tam

předtím nějaké bylo. Zastavila se, zprudka oddechovala. Podívala se na skvrnu na dlani.

Byla lepkavá a už skoro zaschla. Chvíli na ni zírala, pak jí olízla. Byl to kečup. Pořádně

si oddechla a vyrazila dál. Byla už skoro uklidněná, když se ozvalo zavytí. Příšerně se

lekla. Ozval se zvuk, který připomínal hlasité tlučení klackem do stromu.

Opět zrychlila, ale ještě se otočila a zvolala: „Já vím, že jste to vy!“

„Kdo my?“ odpověděl ze křoví pisklavý hlas.

„Utíkej Lucie, utíkej!“

Zaslechla temný a burácivý hlas zO protější strany lesní pěšiny. Opět se dala do běhu.

Klopýtala ve tmě a cítila panický strach. Celá se klepala. Najednou se zastavila.

Uvědomila si, že už musí být někde blízko tábora. Rozhlédla se kolem sebe. Vedle stál

mohutný strom a na druhé straně pěšiny bylo husté křoví. Pěšina před ní končila vO husté

tmě.

Vtom jí někdo poklepal na rameno. Hystericky vykřikla a prudce se otočila. Za ní

nikdo nestál. Už při otáčení si přimáčkla ruku na pusu. Zírala před sebe, ale neviděla
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nic, jen pěšinu a tmu. Že by se jí to jen zdálo? Ne, přece to cítila. Najednou se jí někdo

znovu dotkl. Hystericky zařvala a zO očí jí vyhrkly slzy. VeO zlomku vteřiny si vzpomněla

na Samův příběh, jak novomanželku honili lesní duchové. Les obživl. Otočila se, ale

nikdo za ní nestál. Pokračovala vO hysterickém řevu. ZO očí se jí koulely slzy jako hrachy.

Totálně zpanikařila. Rozběhla se mimo pěšinu, přímo do křoví. Stále křičela. Křičela

zO hrozného strachu, zO panické hrůzy. Byla úplně mimo sebe. Ať ta strašná stezka

odvahy skončí! Kéž by nikdy nezačala!

Zpoza mohutného stromu vystoupil David. VO ruce držel dlouhou dřevěnou tyč,

naO jejímž konci byla připevněna vycpaná rukavice. Sledoval Lucii, jak sO křikem mizí

veO křoví. Najednou si uvědomil, že se Lucie může vO lese ztratit.

„Lucie! ! !“ zařval za ní zO plna hrdla. Slyšel jen vzdalující se dusot a lámání větví.

Rozběhl se do křoví. Utíkal za zvukem, který Lucie za sebou nechávala jako stopu.

„Lucie, stůj!“ volal.

Stále slyšel její křik. Běžel temným lesem, zakopával o spadlé větve a pařezy. Větve

ze stromů mu trhaly oblečení a škrábaly kůži na obličeji i na rukou. ZO ničeho nic vyběhl

na lesní cestu. Sundával si pavučinu, která se mu namotala na obličej a rozhlížel se.

Uviděl siluetu Luciiny postavy, jak utíká zO cesty dolů po srázu směrem kO lesnímu

potoku.

„Lucie! Už se kurva zastav! Už je konec!“ křičel za vzdalující se postavou.

Cítil, jak je nasraný, jak sO ním cloumá krutá zloba. Cítil nenávist, kO sobě, kO Lucii,

kO celému tomuhle debilnímu táboru, i kO té pitomé stezce odvahy. Sebral zO cesty kámen

a ze všech sil jím mrštil směrem, kde ve tmě mizela její silueta.

„Stůj ty zasraná děvko!“ zařval.

Najednou neslyšel nic. Jen absolutní lesní ticho. Slabá ozvěna jeho výkřiku se někde

vO dáli mísila sO tichým bubláním lesního potůčku. S O pocitem přicházející tísně se vydal

směrem, kterým před chvílí letěl kámen zO jeho ruky.

Vlasta sO ostatními „duchy lesa“ se pomalu vracela do tábora. Už zdálky viděli Sama,

jak ještě se dvěma vedoucími sedí u táborového ohně.

„Ten prcek Kamil zO druhého oddílu se kolem mě prohnal tak rychle, že jsem ani

nestačil zavýt,“ prohlásil Rosťa.

Všichni se tomu zasmáli a představili si vzrůstem malého Kamila, jak běží se smrtí

vO očích směrem kO táboru.
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„Tak takovou stezku odvahy jsem ještě nezažil,“ oznámil na uvítanou Sam.

„Děcka se tak vyplašily, že jsem některé musel dvacet minut uklidňovat,“ dodal

sO potutelným úsměvem. „David sO tou vycpanou rukou taky zabodoval, Kristýnka si

cvrnkla do kalhot.“

Odpověděla mu salva smíchu.

„A kde máte vůbec Davida?“ zeptal se najednou.

Všichni se rozhlédli a Lumír, celý vO bílém se skvrnami na tričku, se zeptal: „On není

tady? Mysleli jsme si, že šel napřed, že se mu nechtělo na nás čekat.“

„Třeba ho sežrala ta jeho ruka, co jí měl na strašení,“ ušklíbl se Majk.

Sam se rozhlédl, podíval se na jednoho po druhém, pak se zahleděl do papíru, co

měl vO ruce a zeptal se: „A kde je Lucie?“

„Ona tady není?“ ozvala se sO obavou vO hlase Vlasta.

„Tak to jí určitě David vO lese ukazuje půvaby měkkého mechu! Prostě jí tam někde

opřel o strom!“ vybuchl Majk.

Ze začátku si všichni mysleli, že je to pravda, ale se svítáním se o ně začali opravdu

bát.

„Musíme je jít hledat,“ rozhodl Sam. „Vlasta zůstane tady, vzbudí Kuchťu a budou

hlídat děcka, dokud se nevrátíme.“

Skupina osmi lidí došla na místo, kde měl při stezce David své stanoviště.

„Uděláme skupiny po dvou a vydáme se různými směry. Za hodinu se sejdeme zase

tady. Pokud bude některá skupina chybět, ostatní se vydají směrem, kterým odešli,“

nařídil Sam.

Majk šel se Samem. Odbočili zO pěšiny, prodrali se křovím a pokračovali hustým

lesem.

„Podívej, Same,“ ukázal Majk na kousek látky přichycené na větvi. „Tmavě

modrá.., David měl tmavě modré tričko.“

„Asi jdeme správným směrem,“ hlesl podivně přiškrceným hlasem Sam.

Majk se na něho tázavě podíval, ale ani jeden neřekl nic. Vyšli zO lesa na pěšinu.

Každý vyrazil na jednu stranu. Majk ušel sotva pět kroků a křikl: „Same, pojď sem,

myslím, že je tady!“

Tak patnáct metrů po srázu směrem dolů, skoro u lesního potoka, seděla schoulená

postava vO tmavomodrém tričku.
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„Davide!“

Na jejich volání však nikdo neodpověděl. Oba se vydali kO potoku. Už bezpečně

poznali, že to je David. Seděl, lokty měl položené na kolenou a hlavu schovanou mezi

stehny. Obešli velký strom a uviděli Lucii. Ležela na zemi, její dlouhé blond vlasy byly

slepené tmavě červenou, zaschlou hmotou. Oba zůstali stát jako opaření. Lucie byla

mrtvolně bledá a nejevila známky života. Měla otevřené, vytřeštěné oči. Na rukách

viděli spoustu odřenin a oblečení měla potrhané. Jako první se probral Sam. Přiskočil

kO ležící Lucii a snažil se jí nahmatat tep. Otočil se na Majka, který vO jeho zoufalých

očích viděl, že přišli pozdě… sO křížkem po funuse.

Majk se obrátil kO Davidovi, chytil ho za ramena, začal sO ním cloumat a křičel:

„CoO se kurva stalo?! Co se stalo, Davide! ! !“

David sebou nechal cloumat, pak pomalu zvedl hlavu. „Ona je mrtvá bráško, já jí

zabil,“ pronesl tichým hlasem.

Majk viděl jeho absolutně prázdný pohled. Na stín smrti vO Davidových očích

nezapomene do konce života.

Tma padla na Záhořovo údolí. Plápolal poslední táborový oheň. Všechny stany

věděli, že jejich obyvatelé zítra odjedou do svých zděných domovů. Oheň smutně

praskal a jiskry létaly vysoko do potemnělého nebe. Nikdo nemluvil, na všech ležel stín

smrti. Sam byl nešťastný, jako vedoucí nikdy nic takového nezažil. Nevěděl, jestli ještě

někdy bude schopen jet na nějaký tábor.

Smrt se vznášela nocí nad Záhořovým údolím. Pomalu končily prázdniny a do

začátku školy zbývalo pět dní. Nejsmutnější ze všech byl Majk. Znal se sO Davidem už

ze základky. Marně ho teď hledal mezi sedícími u ohně. Nebyl tam. Nebyla tam ani

Lucie. Majk si vzpomněl na školu a hned mu došlo, že vO lavici, ve které seděli

sO Davidem, zůstane jedna židle prázdná. To ještě netušil, že první zpráva, kterou se

veO škole dozví, bude, že se David vO Psychiatrické léčebně oběsil.

Černá tma už absolutně pokryla tábor a oheň dohoříval.
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Zoufalci

Kde je tvůj Bůh?

Potkali se vlastně náhodou. Ale říkali tomu osud.

Ona zO dogmatické křesťanské rodiny. On zO domu, kde vládl Bůh a vlast.

Ji otec pravidelně znásilňoval, jeho poslali vykonávat válečná zvěrstva.

Kde je jeho trest?

Otec Eliáš je oba znal.

Byli ze stejného městečka.

Jejich rodiče se kO němu chodili vyzpovídat.

Věděl vše, co věděl i Bůh.

Můžeme-li trpět my, může trpět i posel boží!

Odcházeli zO kostela ruku vO ruce.

Víře vrátili, co jim dala.

Ta jejich byla pevná.

„Nevědomost hříchu nečiní, ale přehlížení si zaslouží trest, otče.“

Farář přibitý na kříži umíral ještě dlouho.
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Daktyloskopie hříchu

Držel jsem ji pevně vO náručí. Jakoby tiše předla a já byl jednou zase chvíli šťastný.

VeO světě, který nás obklopuje, to působilo jako dotek rajské zahrady. Schoval jsem tvář

do jejích vlasů a zavřel oči. Chvíli jsem nemyslel vůbec na nic. Slastný pocit útěku

zO reality. Poté se ale něco náhle změnilo. Temná realita se vynořila odněkud zO hlubin

mozkových katakomb a já ji nedokázal zaplašit. Najednou přišla strašná úzkost. Pocit

sebemrskačství se dostavil tak intenzivně, až se mi zkřivila tvář děsem. Kolem pevně

stisknutých očních víček zvolna začaly téct potůčky slané mořské vody. Podobně začíná

pramenit řeka, která se nemůže dočkat, až bude mořem. Přitiskl jsem se kO jejím zádům

aO objal mnohem pevněji. Možná jsem měl strach, že mi proteče mezi prsty. Zmizí někde

vO dáli na mořské pláži, jejíž písek nikdy neproseju vO dlaních. Chtěl jsem něco říct, ale

absolutně to nešlo. Ústa byla vyprahlá jako poušť. Jako ten písek na vzdáleném pobřeží,

které mi svou nedostupností uzavřelo příchodové cesty. Zavrtěla se vO mém náručí a tělem

mi projela vlna vzrušivého horka. Do nosu mi udeřila její slastná vůně. Byla to další vlna

toho večera, která projela mým tělem od hlavy až kO patě. Tichounce vzdychla a můj pyj se

ztopořil jako na rozkaz. Cítila to. Znova se mi zavrtěla vO náručí a horní půlku těla

posunula vpřed. Zezadu jsem do ní vstoupil. Nemohl jsem popadnout dech. VO hlavě mi

tepalo opřekot. Cítil jsem její vzrušení; životadárnou energii vycházející zO hlubin

podzemní tůně.

Tělem mi šlehl plamen chtíče pohlcující mě do své moci. Protřel jsem si mořskou

vodou zalité oči. Objal jsem ji kolem pánve a druhou ruku zatlačil do zad, aby se prohnula

ještě více. Začal jsem přírazy dobývat zjihlý klín. SO každou další sekundou intenzita

aO tvrdost podmaňované krajiny rostla. Chtíč dobyvatele mě zcela pohltil. Vše krom

válečného konfliktu odehrávajícího se ve zjihlé krajině, přestalo existovat. Rukou jsem jí

projížděl po zádech nahoru. Dlaní tlačil do páteře. Poté dlaň zamířila kO vO rytmu tančícímu

ňadru. Mezi prsty jsem prožmoulal ztuhlou bradavku. Pak expediční cesta dlaně

pokračovala vzhůru. Až kO šíji, uprostřed níž pulsovala naběhlá tepna. Zmáčkl jsem krk.

Zavzdychala. Uchopil jí za vlasy a silně přitáhl kO sobě všechny, které jsem byl schopen

prsty uchopit. Vykřikla slastí. Beranidlo zběsile dobývalo brány jejího království.

Změnili jsme pozici. Už jsme neleželi na boku, ale byli jsme oba na kolenou. Než

jsem znovu pronikl do její hloubky, nabídla mi pohled do vzrušením otevřené zahrady,
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jejíž vláha se rozlévala daleko do širých plání hebkých stehen. Ten pohled mě donutil

znovu do ní zezadu vstoupit. Chytil jsem jí nad kyčlemi a zmáčkl. Začala intenzivně

vzdychat. Celým tělem jsem cítil i její chvějící se vzrušení. Rytmicky a rychle jsem

podnikal další a další výpady do krajiny, ve které se odehrávala bouře. Přírazy

rozpoutaly vlnobití. Intenzivně jsem to cítil. Podzemní vody se opřekot valily ven.

Ztékaly stehenním územím a nejen jejím. Zasažen byl i můj podbřišek a varlata

pleskající o vnější stěny rozbředlé tůně. Pramínky mi dobývaly i žhnoucí vnitřní stranu

stehen. Pořádně jsem jí pleskl přes zadek. Vyjekla. Ještě jednou. Střet civilizací se

dostal do vrcholné fáze. Po stěně se rychle pohybovaly stíny. Po tváři mi začaly téci

krůpěje potu. VO uších šumělo. Intenzita dávno zamávala lidskosti a zvítězily odvěké

zvířecí pudy. Položila hlavu na polštář a její intenzivní vzdechy nabraly na decibelech.

Moře se opřekot vylévalo z břehů. Vláčnost ponoru mě dováděla kO šílenství. Pokaždé.

Čas při prolínání neměl význam. Impulsivnost, rozkoš, šílenství. Oběma se nám

nedostávalo dechu. Slast, které se nemůžete nabažit.

Cítil jsem, že se blíží frontální ofenziva. Finální útok, při kterém se vzbouří všechny

vlny a vzdorující krajina bude zkropena miliony kapek, které se prolnou vO pelmel

člověčích tekutin. Polila mě další vlna horka. Nezadržitelně se to blížilo. VO penisu

iO vO hlavě mi zběsile tepalo. Pak se to stalo. Měsíc zastřel slunce, země se zachvěla, řeky

se slily vO jeden tok. Kosa narazila na kámen, vulkán na zřídlo, sten na výkřik a erupce

překonala bod varu. Všechny vlny opustily svět dvou těl a došlo ke smíření. Zavřel

jsem oči. VO těle se usídlila vlna uspokojení, která smyla všechny předcházející emoce.

Oba jsme zhluboka dýchali. Stále byla vO pozici, ve které jsem jí opustil. Hlava zabořená

vO polštáři a jejím tělem ještě doznívala vlna chvění. Očima jsem spočinul na její vagíně.

Stopy předchozího střetu pozvolna opouštěly její území.

Pravda je, že mě rajcovala celým svým tělem, ale místo, kde se vO té chvíli upíral

můj zrak, mě dovádělo kO nepříčetnosti. Vzrušení, které vO něm měla, mě dokázalo

celého pohltit. Stačilo se o něj otřít, dotknout se, promnout, vidět, myslet… Tento chtíč

mě nutil brát si ji často a divoce. Kdykoliv se mi jen trochu zamane. Pořád a znova.

Hnát se domů a těšit se na ni. Ventilovat vO těchto chvílích veškerou frustraci, kterou mě

nepřátelský svět tam venku obklopoval.

Tahle myšlenka mě vrátila do reality a začal jsem se oblékat. Stále ležela nahá na

matraci. Slastně se na mě usmála. Aniž bych si to uvědomil, bezděčně jsem jí to oplatil.
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Věděl jsem, co ke mně cítí, její oči to jasně říkaly. Ten stín utrpení byl asi způsoben

vědomím, že odcházím. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Nahnul jsem se kO ní a políbil jí.

Její jazyk mi divoce vjel do úst. Jako by chtěla něco říct, jako bych měl to myšlení

pochopit. Chvíli mi trvalo, než jsem se od ní odlepil.

Pohladil jsem svou dceru ve vlasech, otočil se a vyšel ze sklepa. Pečlivě jsem zamkl

všechny tři zámky, vyběhl schody do přízemí, vzal si svačinu zO ledničky, vO chodbě

pečlivě zkontroloval své vzezření a vyrazil do ubíjející práce.
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Plavání v medu

Alan se s trhnutím probudil. Dlouhou chvíli nepřítomně hleděl do prázdna. Podíval se

na hodiny a řekl si, že je ještě čas složit hlavu na polštář. VO hlavě mu ale tepalo

a O neuspořádané myšlenky bez ladu a skladu vířily hlavou. Věděl, že už neusne. Pomalu se

vyhrabal zO postele a šouravým zombie krokem zamířil do koupelny. Otočil pořádně

modrým kohoutkem a pohlédl na svůj odraz vO zrcadle. Rozčepýřené vlasy, pomuchlaná

tvář, slepené oči. Musel chvíli počkat, než se zklidní vlny vO žaludku rozbouřené cestou za

ranní hygienou. To musel být včera zase večírek, pomyslel si v duchu útrpně a sklonil se

kO umyvadlu. Dlaněmi nabíral proud ledové vody. Šplíchal jej po obličeji dříve, než mu

zO nich zase vytekl. Moment – zarazil se. Ale já přece už přes třičtvrtě roku nepiju!

Narovnal se, pohlédl do zrcadla na svou tvář, ze které stékaly potůčky studené vody.

Zatímco marně přemýšlel, kde se vO aktuálním abstinentovi vzala těžká kocovina, oči se

mu rozšířily vlnou adrenalinu, žaludek se stáhl a začal vibrovat strachem.

Nikdy se mě nezbavíš!

Byl skálopevně přesvědčen, že tahle věta zazněla jen vO jeho hlavě. Ale nejenže ji

neřekl on, ale neřekl ji ani ten druhý, kterému jedni říkají vnitřní hlas a jiní zas svědomí.

Tohle řekl někdo úplně cizí. Dosud nepoznaný. A pronesl to silně, sO patřičným důrazem.

Alanovi se rozklepala kolena. Musel si sednout na vanu. Snažil se zhluboka dýchat. Zdálo

se mu, že tam sedí věčnost. Konečně vstal. Už mu bylo dobře a cítil se poměrně svěže.

Rozvážně se vydal do kuchyně. Hodiny napověděly, že od probuzení uběhla slabá

čtvrthodinka. Postavil na kávu a opřel se o linku. Došlo mu, že by se měl vrátit do

koupelny a umýt si zuby. Vzpomněl si na předcházející minuty a žaludkem mu projela

vlna traumatizujícího mrazení. Sedl si ke stolu, zapálil cigaretu. Dneska ráno si zuby

prostě mýt nebude.

* * * * *

Od podivné ranní příhody vO koupelně uběhl skoro týden a Alan už jí dávno hodil za

hlavu. Nebyl čas přemýšlet nad blbostmi. VO práci toho bylo víc než dost. Navíc potřeboval

být dobrý, ideálně nejlepší. A to se mu poslední dobou dařilo dobře. Stíhal všechny

svěřené úkoly a nebál se udělat pro firmu něco navíc. Zahřálo ho u srdce, když o něm

onehdy šéf prohlásil, že jede jako pila. Někdy se mu zdálo, že čas plyne pomalu, zatímco

on vše zvládáO nadzvukovou rychlostí.
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Nikdy se necítil jako kariérista prahnoucí po postupu, ale jednoduše to šéfovi dlužil.

Měl období, které vO životě prožije spousta lidí. Na rovinu řečeno, občas si rád přihnul.

Časem se však zO občas stalo denně. Ani si neuvědomoval, kdy takový zlom nastal. Když

se za manželkou a dvěma dcerami zavřely nadobro dveře a na stole zůstala žádost

o O rozvod, řešil to jako mnoho jiných vO podobných situacích, přihnul si znovu. ZO denně

bylo permanentně. Nějakou dobu mu to vO práci procházelo… VO práci, která mu jako

jediná zbyla zO období před frustrující lihovou clonou. Navíc jako jeden zO mála měl svou

práci rád. VO tomto období života měl ze všeho nejraději pocit, když se vO těle rozlila vlna

alkoholu. Mozek najel na vlastní nouzový režim, kde bylo možné úplně všechno. Na

jednu stranu to byla strašná slast, na druhou si občas uvědomoval, že tak úplně

neovlivňuje své kroky, ani chování. Když o tom moc přemýšlel, dostal nezvladatelnou

chuť se napít a všechny své myšlenky znovu utopit. Alkohol měl krásnou vlastnost,

fungoval jako zmizík. Bylo jedno, co bylo předtím životem napsáno, vše šlo vO hlavě

vyzmizíkovat. Pak už to Alana netrápilo, protože si to jednoduše nepamatoval.

Jenže přišlo to, co prostě přijít muselo. VO práci udělal pořádný průser. Jeho šéf byl ale

evidentně anděl strážný, který měl pro takové trosky slabost. Dal Alanovi poslední šanci,

buď protialkoholické léčení a následný návrat do práce, nebo konec veškerého

milosrdenství. Ne že by se Alan do léčebny zrovna hrnul, ale náhoda to tak chtěla.

Náhoda, kterou poté přijal jako nezvratný osud. Když dostal ono ultimátum, nenapadlo ho

nic lepšího, než si vO nejbližším obchodě koupit flašku vodky a sO ní to vO klidu probrat na

lavičce vO parku. Pamatoval si akorát, jak dychtivě odšrouboval víčko a pár prvních

mohutných doušků. Když se probral, bylo všude kolem něj sterilní bílo. Žena, která přišla,

nebyla anděl. Byla ošetřovatelka na záchytce. Po hodně bouřlivém detoxu, kdy ho museli

přikurtovat kO posteli, podepsal papíry na léčení. Absolvoval tříměsíční odvykací kůru a

poté půl roku docházel ambulantně. Teď už byl čistý jako slovo boží a potřeba napít se ho

vůbec nelákala.

Se samaritánským šéfem byl teď jedna ruka, ale nikdy nepřestal myslet na to, že je to

jeden zO mála, který mu vO životě dal druhou šanci. I když vztahy sO bývalou manželkou se

pomalu zlepšovaly, věděl, že to, co bylo předtím, se nikdy nevrátí. Mohl párkrát vidět své

dcery, ale pohled manželky, která mu je vždy jen na pár hodin svěřila, nad ním visel jako

Damoklův meč po celou dobu otcovské péče. Přesto se vO konečném důsledku zdálo, že svět

se projasnil a on dostal nová křídla i chuť do života. Třešničkou na dortu bylo, že firma
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prožívala rozkvět a on měl velkou šanci se dostat na nově vznikající post. Na vedoucí

pozici. Bylo však potřeba pořádně máknout, obzvlášť v téhle progresivní době. Všechno

tohle si Alan uvědomoval. Myšlenky, jak věci vylepšit a posunout dopředu, mu hýřily

hlavou jako gejzíry osvíceného prozření. Svět, který se ještě před pár měsíci jevil jako

šedivá chodba, ze které vede jediná cesta přes dno láhve, nyní rozkvetl a nabýval

ostřejších, celobarevných kontur. Byl na sebe pyšný a zvládal to. Přesně a rychle. To byl

nový Alan, kterého vO sobě před nedávnem objevil.

„No, vy jste včera zase musel vyvádět!“ vytrhla ho zO myšlenek správcová baráku,

zrovna když odemykal domovní dveře. VO zamyšlení si jí nevšiml.

„Prosím? O čem to mluvíte, paní Marková?“ zmatenost vO hlase rozhodně nepředstíral.

„Jak o čem? Celou noc byl u vás bugr jak vO ruském cirkuse a ráno jsem musela mýt

poblitou chodbu! Tak o čem asi?“ Správcová supěla jako dieselová lokomotiva po

přechodu.

„Tak to asi bylo odjinud, paní Marková. Já už přece skoro rok nepiju a večer jsem

usnul jako nemluvně.“ Najednou se cítil jako kluk, kterého obvinili, že rozbil okno.

„A sám,“ dodal aniž tušil proč.

„Ještě abyste si sem tahal kurvy, to už by byl vrchol!“ vypustil železný oř další páru.

„Možná byste si to předtím, než někoho obviníte, měla ověřit, paní Marková!“ Cítil, že

začíná vypouštět páru i on. Ale ta stará pavlačová drbna mu za to nestála.

„Omluvu sice nečekám, ale mám pocit, že sO výblitky tady má problém někdo jiný…“

ukončil debatu, otočil se a zamířil kO výtahu.

„To určitě! Známe svoje lidi, ty hovado ožralé!“ Slyšel ještě syčet zmiji, když zavíral

výtahové dveře.

O inteligenci a charakteru správcové si nikdy žádné iluze nedělal, ale stejně ta slova

zněla jako bodnutí dýkou. Zhoupl se mu žaludek a na moment měl pocit, že jí sO tím

zvracením přeci jen dá zapravdu. Výtahová šachta najednou šeptala Nikdy se mě nezbavíš!

Udělalo se mu mdlo, ale výtah už naštěstí zastavil vO patře. Když odemykal dveře bytu, cítil,

jak mu po zádech řine studený pot.

* * * * *

Ten otřesný zvuk se nesl celou místností. Vycházel ze skříní, kterými byla

obklopena celá místnost. Byl to soundtrack kO počítačové hře vytvořený neurotickým

psychopatem. Splašený metronom odpočítával čas do výbuchu bomby. Zběsile otevíral
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jedny dveře za druhými, ale naskýtal se mu stále stejný pohled. Vnitřky skříní

napěchované láhvemi sO alkoholem. Místnost se najednou zdála mnohem větší než prve.

Nekonečná. A všude jen samý chlast. Chlast. Chlast. Chlast… Nepříjemný zvuk zesiloval.

Pískalo mu vO uších. Měl pocit, že z nich začaly vytékat pramínky krve. Cítil, že mu co

nevidět vybouchne hlava. A najednou to věděl. Prozřel. Ta nálož byla ukrytá vO jeho hlavě.

Vybuchne, on umře a zalije ho lavina alkoholu vytékajícího ze zdemolovaných skříní.

Polil ho ledový pot.

S O výkřikem na rtech se probudil. Seděl v obýváku na gauči a celý se klepal. Ale ten

zvuk zde byl pořád. Chvíli to trvalo, než pochopil. Televize byla zapnutá a na Prima Cool

jel nekonečný jingle, který imitoval jednu prehistorickou počítačovou hru. Rychle přepnul

program. Poslanecké interpelace ho vrátily do bezútěšné reality. Utřel si zpocené čelo,

zaklonil hlavu a zhluboka vydechl. Sen. Jen hodně debilní živý sen…

Normálně usnul u televize a tahle kokotina, oznamující konec vysílání, se mu

podprahově vkradla až do snu, kde rozpoutala nechtěné, ale bouřlivé peklo. Jasně, ještě se

předtím díval na Úsvit mrtvých. Jedna a jedna jsou dvě, a to znamená kurva posraný sen.

Uklidnil se, pohlédl na hodinky a zjistil, že do opravdového budíčku mu zbývají ještě dvě

a půl hodiny. Vypnul televizi, vstal a zamířil do ložnice, kde už žádný horor

nepředpokládal. Pro dnešek stačilo. Když vycházel zO obýváku, viděl, že na záchodě jsou

otevřené dveře a svítí se. Zarazil se. To se mu jaksi nezdálo. Ani nevěděl proč, zamířil do

kuchyně. Rozsvítil světlo a spadla mu brada. Byl tam strašný bordel. Převržená váza

i O židle u jídelního stolu, všude na ubruse se povaloval cigaretový popel. Otevřené dveře

do O špajzu, kde byly rozházené věci. Některé se válely na podlaze. Z poloviny utržená

záclona, převržený odpadkový koš, pootevřená dvířka ledničky a ve dřezu rozbité

skleničky. Zalapal po dechu. Cítil, že se mu podlamují kolena. Musel se přidržet zdi.

Když se trochu uklidnil, šel zkontrolovat dveře do bytu, ale byly zamčené zevnitř. Tak

jak je zabezpečil, při návratu domů. Pro jistotu znova prošel celý byt. I pokoj, který patřil

jeho dcerám, kam vůbec nevstupoval. Podvědomě tušil, že nenajde vůbec nic. VO bytě

krom něj nikdo nebyl. Zvedl vO kuchyni stoličku a ztěžka na ni dosedl. Zapálil si cigaretu

a O najednou mu to docvaklo. Vypadalo to tady jako ve slavném období, když ho opustila

žena sO dětmi. VO období před léčením. Polilo ho horko. Tohle si racionálně neuměl

vysvětlit. Na to byl jeho rozum krátký. A poprvé od návratu zO léčebny byl rád, že doma

nemá žádný alkohol. Kdyby měl, věděl, že by se teď napil. VO mysli se zhmotnila absurdní
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představa. VO komiksové bublině nad jeho hlavou se objevil malý kreslený ďáblík a smál

se, až se za břicho popadal. Vypadalo to jako zeO ztřeštěného animáku. Položil ruce na stůl,

opřel o ně čelo a začal vzlykat. Nešlo to zastavit.

* * * * *

Alan se už delší dobu necítil ve své kůži. Byl nervózní, roztěkaný a jeho duši

sužovala úzkost. Bizarní zážitky nepřestávaly. Nebyly tady každý den, ale jejich

přítomnost cítil jako nepříjemné šimrání vO zátylku. Jako by ho doháněla jeho alkoholická

minulost. Démon, sO nímž si vůbec nevěděl rady. Zcela vážně přemýšlel o návštěvě

psychiatra. Ale bál se, že takovým historkám neuvěří ani on. Bál se! Opravdově – tak,

jak to dosud nepoznal. Trápily ho noční můry, po kterých se budil zbrocený potem

a O sO výkřikem hrůzy na rtech. Několikrát se stalo, že se vzbudil na nejrůznějších místech

bytu, klidně i na podlaze, ale přesto si byl jistý, že večer ulehal do postele vO ložnici. Věci

doma nacházel rozházené a místnosti jevily stopy bujarého večírku, který si však

nepamatoval a na kterém rozhodně nebyl. Stávalo se, že se na ulici zničehonic začal

motat jako vO těch nejdivočejších opileckých stavech. Podlamovaly se mu kolena

a O chodník mu byl úzký. Trvalo to vždy jen pár okamžiků, ale občas spadl na tvrdou zem,

jako když vO největším alkoholovém opojení nekoordinoval svoje pohyby. Jednou se mu

dokonce stalo, že začal zvracet hustou bílou pěnu, kterou následovaly žaludeční šťávy.

Cítil jejich nepříjemně hořkou pachuť. Bylo to úplně stejné, jako když chlastal ligu.

Jenže tenkrát bylo jeho vědomí zahaleno alkoholovým oparem. Nyní vše prožíval

za O plného vědomí. Vychutnával si hořký kalich utrpení do dna. Na záchodě cítil smrad,

který mu připomněl rána po divokých večerech, kdy se jeho strava skládala pouze

zO lihovin. Bez kapky alkoholu… Snažil se žít zdravě a bojovat sO těmito stavy jak jen

mohl. Ale nějak to nezabíralo. Bojoval sO protivníkem, kterého znal, ale kterému už

dlouho nedal záminku, aby se znovu utkali. Byl skálopevně přesvědčen, že by

i O tentokráte prohrál. Démon za ním chtěl stůj co stůj. Doháněla ho vlastní minulost –

dávné hříchy. Jakoby mu někdo ještě neodpustil. Občas měl pocit, že se sám na sebe dívá

shora. Na trosku, která neodvratně směřuje kO vlastní zkáze.

* * * * *

Věci, které se mu stávaly, si nedokázal racionálně vysvětlit. Už jen samotné

přemýšlení o nich bylo traumatem. Čím dál víc se zavíral do svého vnitřního světa, ve
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kterém se cítil opuštěný a zrazený. Pomalu se začal nenávidět. Prostupovala jím deprese,

která ho zevnitř rozežírala jako rakovinotvorný nádor. Bublina, do které se uzavřel,

odrážela i tísnivou realitu okolního světa. Přátelé, kteří ho po jeho vysvobození

zO alkoholových kleští podporovali, se od něj zase pomalu začínali odvracet. Měl pocit, že

vO něj ztratili víru. Nadobro nad ním udělali kříž. Sice nepostřehl šeptandu, kterou si

zO dřívějška pamatoval, jenž zO něj dělala ztracenou existenci, ale věděl, že to není

vO pořádku. Když vstoupil do místnosti, skončila veškerá zábava, už ho nezvali na

společenské akce a vO baráku mu nikdo neopětoval pozdrav. Prašivý; to slovo vystihovalo

pohled na sebe samého. Nejhorší ze všeho bylo, že cítil, že i šéf nad ním pomalu láme hůl.

Nebyl ve své kůži, projekty odevzdával se zpožděním a věčně mu byly pro chyby posílány

zpět kO opravě. Už dvakrát na něčí popud přišel bezpečák sO trubičkou a dal mu dýchnout.

Byl si jistý, že nic nenafouká, ale ten pocit, když tiskl rty kO náustku se nedal popsat. Cítil

se jako mezi mlýnskými kameny, které ho pomalu drtí vO prach. Šéf sice nad ním stále

držel ochrannou ruku, ale pochyby vO jeho očích viděl pokaždé, když se setkali. Nechtěl ho

zklamat. Možná to znělo podivně, ale šéfova víra vO něj byla asi tím jediným, proč se ještě

nenapil. Chuť sáhnout po láhvi se stávala téměř nezvladatelnou. Jednou se doma dokonce

musel připoutat kO topení, aby se nevydal opatřit si lék na všechna trápení.

Od doby, co se začaly dít tyhle věci, měl problémy se spaním. Bál se usnout. Cítil

strach zO nočních můr, které ho sužovaly. Trávil noci na gauči před televizí sledováním

těch nejroztodivnějších nočních pořadů. Té noci sledoval opakovaní nějakého

nezáživného rodinného seriálu, když cítil, že se mu pomalu začínají klížit oči. Vstal, došel

do kuchyně, opláchl si tvář ledovou vodou. Natočil si ji do sklenice a začal hltavě pít.

VO ústech ucítil chuť alkoholu. Důvěrně známý prožitek, na který se nedá zapomenout.

Přestal pít a díval se na poloprázdnou sklenici, ve které marně hledal odpověď

na O nevyřčenou otázku. Napil se znova. Chuť alkoholu byla mnohem výraznější.

Připomněla mu vodku se soby, která kdysi patřila kO jeho oblíbeným značkám. Dychtivě

dopil sklenici. Voda zO kohoutku stále tekla. Natočil si znovu. Třetí, čtvrtou… Nedokázal

žízeň zasytit. Hltal čirou tekutinu jako smyslů zbavený. Proudy vody mu stékaly po bradě

a vpíjely se do bavlněného trička.

To je ono!

Odněkud zazněl znovu ten hlas. Zdálo se, že slova pronáší šeptem, přitom rezonovala

celou místností. Alan pil a pil. Dokud se mu voda nezačala vracet. Zastavil kohoutek

a O hleděl na sklenici. Objala ho panická hrůza. Vyběhl zO kuchyně. Celý zmatený usedl
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zpátky kO televizi. Myšlenky mu létaly hlavou jako roj rozdivočených sršňů. Nedokázal je

uchopit, nemohl se soustředit. Všechno se točilo jako vO těch nejšílenějších opileckých

stavech. Chytil se opěradla gauče – stěnolez a kurvotoč tomu kdysi říkal. Žaludek nasáklý

vodou se vzdouval a obsah balancoval jako rybářská kocábka na rozbouřeném moři.

Zavřel oči, ale stav se stal ještě šílenějším. Za víčky se míhaly barevné čmouhy,

ve O spáncích bušilo. Začal se silně potit. Nevěděl, kde je nahoře, kde dole. Chtělo se mu

zvracet. Vlna nevolnosti prudce zamířila od žaludku vzhůru. ZO pusy mu vytryskl proud

ohřáté hořké vody. Třásl se po celém těle. Otevřel oči. Mezi mžitky před sebou na zemi

uviděl mohutnou kaluž, která se vpíjela do koberce. Protřel si rozmazané oči. VO televizi

zrovna běžel reklamní blok.

Probuď v sobě soba, to si žádá doba, probuď v sobě soba, mějte radost oba. Žaludek se

znovu rozbouřil a na koberec letěl další vodní příval.

JDI! ! !

Hlas zaburácel pokojem. Jednoduchý příkaz vO sobě obsahoval vše. Alan věděl, co

musí udělat. Vyrazil zO pokoje přímo ke dveřím bytu vO přesvědčení, že musí sehnat

alkohol. Bylo mu úplně jedno, že hodiny ukazovaly půl třetí ráno. Nezajímalo ho, že má

na sobě jen trenýrky a zmáčené triko. Bylo mu jedno úplně všechno. Otevřel dveře na

chodbu a bosou nohou vkročil na promrzlé kachličky. Chtěl vyrazit kO výtahu, ale dotek

studené podlahy jej probral. Nevadilo mu, vO jakém stavu je, ani fakt, že nemá skoro nic na

sobě. Došlo mu, že u sebe nemá peníze. Bez nich by byla jeho noční expedice za soby

zbytečná. Udělal otočku na patě a zamířil zpět do bytu. S O třísknutím zabouchl dveře

a O utíkal ke skříni. Roztřesenýma rukama se zO kapsy kalhot snažil vydolovat peněženku.

Povedlo se mu to až po chvíli. Upadla na koberec, když se pro ni sehnul, ztratil stabilitu

a O upadl na zadek. To jej vrátilo do reality. Zděšeně sledoval třesoucí se ruce, zmáčené

tričko, klepající se nohy, krátké trenky, zO nichž mu na pravé straně vyčuhovalo varle.

Začal zhluboka dýchat, snažil se utřídit myšlenky, které opět vzlétly někam do prostoru.

Rychle se zvedl, uchopil mobil a zamířil do ložnice. VO nočním stolku vyhrabal pouta,

která kdysi sO manželkou používali pro zpestření intimního života. Sedl si na zem vedle

postele a připoutal se kO topení. Chtěl napsat zprávu, že si bere dovolenou, když si všiml,

kolik je hodin a došlo mu, jak by to asi vO tuto dobu vypadalo. Co by šéfa napadlo jako

první. Šéfa, který mu věřil. Podíval se, jestli má nachystaný budík a zprávu odložil

na O ráno. Hodil telefon na postel a rozbrečel se. Trvalo to dlouho, než vysílením usnul.

* * * * *
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„Paní Zídková, stav vašeho manžela…“

„Bývalého manžela!“ přerušila doktora rázně pohledná žena středního věku, uvelebená

vO kožené sedačce jeho pracovny.

„Víte, mám už sO ním společnou jen minulost a ta se jak známo nedá odpárat,“

pokračovala již smířlivějším tónem. „Navíc zO téhle minulosti vzešly i naše dcery, což je

ve O výsledku jediný důvod, proč sO ním ještě udržuji kontakt.“

„A jak často ten kontakt probíhá?“ položil muž vO bílém plášti zvídavou otázku.

„Hmm… Po návratu zO vaší léčebny se o něj snažil velmi často. Žádal o svěření dcer na

víkend, schůzky sO nimi vyžadoval třikrát týdně… Přišlo mi to jako dohánění ztraceného

času, které si alkoholici uvědomí, když získají střízlivý pohled na svět.“

„Chápu,“ dobrosrdečně přitakal doktor.

„Nicméně počáteční vlna nadšení rychle opadla a intervaly mezi jednotlivými

návštěvami se pomalu prodlužovaly. Za poslední měsíc se kupříkladu neozval vůbec:“

Jedovatý tón jejího hlasu nešel přeslechnout. Doktor se na ženu, která vyzařovala

vnitřní hrdost a nemalou porci dominance, zkoumavě podíval a pokynutím hlavy ji

vyzval, aby pokračovala. Napila se voňavé kávy, kterou nechal připravit a mimikou mu

dala jasně najevo, jak je jí celá tahle situace související sO jejím bývalým chotěm, kterého

považovala za největší šlápnutí vedle, proti srsti.

„Co byste konkrétně chtěl ještě vědět, pane doktore? Chápu, že vaší prací je

poslouchat sáhodlouhé duševní výblitky pacientů, ale uvědomte si, že já se vO jejich situaci

nenacházím. Pokud vás zajímá něco konkrétního, ptejte se! Jinak tady zbůhdarma čeříme

vodu,“ pohlédla významně psychiatrovi do očí.

„Jistě, jistě..,“ nenechal se tónem, kterým sO ním jednala, vyvést zO léty nacvičené role.

„Zajímá mě, jestli vám jeho chování nepřišlo nějakým způsobem zvláštní? Jiné oproti

minulosti?“

„Ze začátku škemral jako malý kluk,“ panovačně si odfrkla.

„Chtěl se kO nám vrátit, sliboval nápravu a měl plnou hubu keců, jak to bude všechno

zase vO pořádku. Myslím, že zrovna vy už jste takových krvepřísežných prohlášení slyšel

nespočet, že pane doktore?“

Lékař jen malinko pokýval hlavou na znamení souhlasu.

„Nejdřív se snažil, to nepopírám... Ale byl to právě on, kdo svým chováním spálil

všechny mosty. Jak bych vypadala, kdybych se kO němu vrátila..? Ne! Jen přemýšlení

o O tom považuji za zbytečné a nahání mi husí kůži. Nicméně, když zjistil, že už mu u mě
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pšenka nepokvete, začalo jeho naléhání slábnout. Veškerou svou slabošskou energii

soustředil na dcery. Snažil se je přesvědčit, jak by bylo úžasné začít znovu, a tak dále…

Jenže obě už mají svůj rozum, nejsou malé a dobře si pamatují, jaký to sO ním byl život.“

„Ano, chápu. Tohle prožívá mnoho rodin bývalých alkoholiků, ale mimoto nepřišlo

vám na něm ještě něco divného?“ zopakoval lékař svou otázku.

„Postupem času začal být velmi roztěkaný,“ vzpomněla si Zídková po chvilce

přemýšlení.

„Jako by nevěděl kudy kam, stále nevěděl, co si počít sO rukama a občas mi přišlo, že

naprázdno přežvykoval… Dcery si při posledních setkáních také na jeho chování

stěžovaly. Ale vO té době začal jeho zájem o rodinu opět uvadat, takže jsem byla ráda, že to

sO ním nemusím projednávat nebo přijmout nějaká opatření. Chápete mě, pane doktore?“

„Ano chápu,“ přiznal doktor a všeznale se usmál.

„To jsem ráda,“ řekla žena a usmála se na něj. Najednou jako by ji něco napadlo

a O dodala „Na tohle jste se ptal?“

„V podstatě ano. Řekněme, že to jsou jedny ze symptomů.“

„Symptomů čeho?“ poprvé projevila žena vážnější zájem. Během těch slov se

předklonila nad stůl, blíže kO psychiatrovi. Toho nepotěšilo jen to, že poprvé během celé

debaty o bývalého manžela projevila skutečný zájem, ale také, že mu pohyb vpřed odkryl

pohled do záňadří. A že se bylo na co dívat. Při tom pohledu se lékař poněkud zasnil.

A O byl ihned odhalen.

„Doktore? Příznaky čeho?“ zopakovala otázku a narovnala se vO sedačce. VO její tváři

byla opět vidět vědomá dominance. Koketně se na lékaře usmála a přehodila si nohu přes

nohu tak, aby mohl obdivovat křivky uvězněné vO dráždivých, ale stále decentních černých

silonkách sO krajkovým vzorem.

„Víte,“ promnul si zamyšleně doktor pečlivě zastřiženou bradku, „naše oddělení

nejsou nikterak specificky rozdělena. Pokud někdo trpí závislostí na návykové látce,

jednoduše se ocitne tady. Systém nerozděluje, co je onou látkou. Setkávají se zde pacienti

sO nejrůznějšími druhy závislosti. A někdy se stane, že se jeden od druhého… jak bych to

tak řekl, … přiučí. Navíc se velmi často stává, že někteří pacienti se rozhodnou jednu

závislost nahradit jinou.“

„Nechoďte kolem horké kaše, doktore,“ povytáhla žena významně obočí, přičemž si

ruce zkřížila pod ňadry a zanořila se do křesla.

Doktora napadlo, že tento pohled mu poskytla schválně. Byla si dobře vědoma toho,
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že má co nabídnout, stejně jako faktu, že většina mužů si takovýto pohled nenechá ujít.

Než pokračoval, sundal si brýle a očistil je spodní částí bílé košile.

„Podle toho, co mi váš bývalý,“ na tohle slovo jakoby mimochodem kladl důraz,

„manžel při našich rozmluvách pověděl a také dle toho, co mi napovídá má dosavadní

praxe, se při svém předchozím pobytu zde seznámil sO jedním pacientem, který trpěl

závislostí na pervitinu.“

„No, nepovídejte,“ obdařila ho žena úsměvem. Předklonila se dopředu, ruce si lokty

opřela o přehozenou nohu a bradu podepřela dlaněmi. Doktorovi se tak opět naskytl

pohled do výstřihu její košile. Zdálo se mu, že je nyní odepnut jeden knoflíček navíc, než

před chvílí.

„To je ale ubožák!“ zasmála se. „Pokračujte prosím, poprvé mám pocit, že mě ten

zoufalec něčím překvapí,“ dodala sO panovačným úsměvem, na němž si dala záležet.

„V holé podstatě je to vše. Když se váš bývalý manžel vrátil do běžného života, měl

opravdu pocit, že vše se vO dobré obrátí a chyby půjdou snadno napravit. Jenže jak jste

sama poznamenala, některé chyby nejdou odpárat a stopy po nich zůstávají hluboce vryté.

Postupně mu došlo, že jen máloco bude takové, jak si zde v představách idealizoval. Střet

sO realitou byl pro něj čím dál těžší. Vzpomněl si na muže, se kterým se zde setkal

a O vyprávěl mu o účincích pervitinu. Vyhledal jej a během relativně krátké doby se stal…

odběratelem jeho zboží, pravidelným zákazníkem. Jedním zO prvotních jevů je zvýšená

aktivita a pocit, že vše zvládáte sO nebývalou lehkostí. Tak to zpočátku působilo

i O na O vašeho muže. Jenže jako mnozí brzy ztratil kontrolu a stal se otrokem své závislosti.

Tentokráte však poněkud jiné, se kterou nebyl zvyklý bojovat.“

„Vždyť říkám,“ vyprskla smíchy, „takový slaboch!“ dodala sO odporem.

„Všechno tohle způsobilo, že se naplno projevila psychická labilita a současný stav

vašeho bývalého chotě je vážný. Léčba bude dlouhodobého charakteru a výsledek je

nejasný. Je možné, že už nikdy nebude jako dřív. Popravdě se spíše přikláním kO tomuto

vyústění situace. On sám stále všechno svádí na démona, který ovládá jeho mysl a není

schopen si připustit, že je to právě on, kdo má závažný problém. Obávám se, že jeho

kontakt sO realitou se časem zcela vytratí.“
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Ženy, které nepolykají semeno

Když přišel Leo domů, párty byla vO plném proudu. Manželka pořádala pravidelný

dámský dýchánek. Kávička a probírání všech důležitých věcí jako móda, nákupy,

slevové akce, diety… Už skončila. Probíhala fáze dvě – juchání, muzika, tanečky. Chtěl

si vzít věci na golf aO vypadnout. Byl však polapen. Rozjeté divoženky ho vtáhly do víru

dění. Tančily sO ním, objímaly a pusinkovaly. Skončil na gauči, kde jej obklopily

aO začaly hladit. Rozepínat košili i poklopec. Znervózněl, když neviděl svou ženu, ale

vysmeknout se mu nepodařilo. Stáhly mu kalhoty. Své vzrušení neměl jak zakrýt.

Zavřel oči a myslel na něco jiného. Když chtěl utišit vzrušení nebo oddálit ejakulaci,

myslel na svou babičku, jak sO pečlivostí ukládala zuby do skleničky. Už jako malému

mu to přišlo děsivé. Cítil, jak na něj jedna obkročmo nasedla a zasunula si ho. Vytřeštil

oči, ale přišla úleva. Jeho mužství si pomalu vychutnávala manželka Ester. Čtyři

kamarádky nevyklidily pozice. Byl jako vO klinči, ale tak rozkošném, že si to dosud

neuměl představit. Usmál se na ženu, zaklonil hlavu a přivřel oči. Sténal vzrušením.

Pak ucítil strašnou bolest vO ústech. Ester držela vO rukou láhev vína, kterou mu prudce

vrazila do úst. Cítil, že se mu drolí zuby. Na chvíli ucítil měděnou pachuť krve. Poté

mu víno počalo proudit do krku. Začal se dusit.

„Polykej, ty děvko!“ šeptala mu vzrušeně do ucha. Dno láhve tlačila dlaní stále

hlouběji do krku.

„Vím, že se ti to takhle líbí, couro!“ dodala lascivně a kousla ho do lalůčku.

Navalovalo se mu a zO očí tryskaly slzy. Dusil se. Zkoušel se vymanit, ale byl

vO kleštích. Docházel mu dech a přes slzami rozmazaný zrak viděl siluetu své ženy.

UžO neměl sílu vzdorovat. Chroptěl a opouštělo ho vědomí. Nastala tma.

Leovo tělo se přestalo cukat. Ženy se po sobě navzájem podívaly. Ester se dvěma

prsty dotkla Leovy krční tepny. Zúžila oči jako kočka. Chviličku cítila nekonečnou

vděčnost. Odtáhla ruku a pohlédla na ženu po své pravici.

„A teď pojedeme za tím tvým análníkem, Natali.“
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Intra inferna

„Jdi už do piče, ty chudáku jeden!“ začala vřískat.

Jako pokaždé vytřeštila oči a počala rozhazovat rukama. VeO tváři se jí objevil ďábel.

Démon, kterého již dobře znal. Znova ho dokázal překvapit a vyděsit. Předklonila se

dopředu, vystrčila výhružně bradu a pomalu se kO Sebastianovi blížila. Její zeleně

smaragdové oči začaly žhnout nenávistí, což spolu sO červeným mikádem vlasů

vytvářelo ještě více démoničtější zjev.

„Jsi jenom ubožák! Nic víc! Obyčejná nula!“ pokračovala ve scéně, kterou by si

přál natočit nejeden režisér rodinných dramat.

Začala se neuroticky třepat. Bylo to vidět hlavně na gestikulujících roztažených

pažích.

„No tak, Val… uklidni se…“ snažil se mírnit emoce.

„Drž hubu, ty zrůdo! Jsi monstrum! Nenávidím tě!“

Valerii posedl amok. ZO velmi krátké vzdálenosti řvala Sebastiánovi přímo do

obličeje, její krásné oči překypovaly opovržením a čirou hysterií. Od úst prskaly malé

kapičky slin, které dopadaly na Sebastiánovo věčné strniště hustých vousů.

Když spolu začali, vyprávěla mu, že chlapi, které před ním poznala, na ni byli zlí.

Psychicky ji týrali a někteří dokonce i mlátili. Snažil se Valérii přesvědčit, že on takový

není a že jí nikdy neublíží. Když se však hádky stávaly denním chlebem, neměl na to už

sílu. Párkrát ho napadlo, že kdyby byl více horká hlava, tak by jí taky možná jednu

střelil. Bez rozmyslu a okamžitě. Jenže na tohle jednoduše neměl koule. Nikdy se to

nestalo. Ale tahle myšlenka se teď, když mu řvala přímo do obličeje, vynořila znova.

Snažil se vO myšlenkách přenést někam jinam. Někam do vzdálené Tramtárie.

„Vidíš, a neřekneš nic! Jenom stojíš a čumíš! Umíš akorát hovno! Kryple!“

DoO smaragdových očí se vedraly slzy hysterie.

Napřáhla se jako by mu chtěla jednu vlepit, ale pak se sesunula před něj na zem

aO začala vzlykat. Hlava jí padla do dlaní a Sebastián viděl, jak se celá chvěje. Bylo mu

jí líto, chtěl si kO ní sednout a začít ji hladit. Přitáhnout kO sobě a říct, že všechno bude

zase dobré. Být na ni hodný. Jenže to všechno už tu několikrát bylo. Už na to neměl

jednoduše sílu. Jen tam tak stál a přemýšlel, kde se všechno vytratilo. Kam se vytratila

ta bláznivá a emotivní láska zO počátku vztahu. Navíc to není ani tak dlouho… Půl roku?

Sedm měsíců?
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„Vidíš, ani teď nic neuděláš… nulo…“ vzlykalo červené mikádo u jeho nohou.

Sebral se a přešel z chodby do kuchyně. Zapálil si cigaretu a nepřítomně civěl přes

balkónové dveře do neznáma. Když si zapaloval další, slyšel, že v chodbě se začalo

něco dít. Nevěnoval tomu pozornost, dál hleděl k mlhavým, snad lepším zítřkům.

„Stěhuju se!“ ozvalo se za jeho zády.

Tak tohle tu už taky bylo, pomyslel si. Je jako malá… Útěky zO domů, emotivní

návraty, usmiřovací milování a… Za několik hodin zase od začátku. Jenže poslední

dobou se dny zkracovaly spíše na hodiny. Někdy i na minuty. Všechny plameny lásky,

co vO něm ještě nedávno silně žhnuly, najednou přestaly existovat. Někdo si dal

kurevsky záležet na tom, aby i ten poslední plamínek, jedinou žhnoucí jiskřičku,

pečlivě udusal.

Nedopověděl.

Slyšel otevírání skříní a šustění přehazovaných šatů. Podíval se na hodinky a zjistil,

že když půjde do práce pěšky, bude tam dřív, ale stejně se rozhodl pro tuto variantu.

Stěny bytu seO nechutně přibližovaly a najednou chtěl jen vypadnout pryč. Prošel přes

chodbu, kde se odehrávaly balící manévry a vO pokoji se oblékl. Ani už neměl zájem

zjistit, jestli na jeho konání nějak reaguje. Když se obouval, jen na něj něco nenávistně

syčela.

„Klíče ti nechám na stole…“ VO jejím pohledu bylo tolik nenávisti, že tomu snad ani

nechtěl věřit.

„Dobře,“ odvětil, když vycházel zO bytu.

VO domovní chodbě měl pocit, že se konečně může nadechnout. Venku byl krásný

den. Cestou přemýšlel o rozkladu vztahu. Nedalo se říci, že by na Valérii úplně

zanevřel, ale všechno krásné bylo nenávratně vO tahu. Ze začátku mu připadala

přitažlivá, to mu vlastně připadala i teď. Ale to, co mu na začátku na ní bylo roztomilé,

přestal časem považovat za klad, nyní vO tom viděl naivitu a hloupost. A ta její žárlivost!

To bylo něco, co jej vytáčelo kO nepříčetnosti. VO její přítomnosti se už bál podívat

kamkoli jinam než do země, aby mu zase nevyčinila, že po někom nadrženě civí.

Kolikrát ani nestihl postřehnout, kde mohla příčinu své žárlivosti vlastně najít.

Projížděla mu historii vO počítači. Na jakou fotku jsi se to zase díval!? Stejně tak začalo

iO dnešní ráno. Vlastně včerejší noc. Když se vrátil zO práce, seřvala ho jako malé děcko,

že nenapsal smsku, že už jde domů. Chtěl jí překvapit a navíc tušil, že by už mohla spát

a nechtěl jí budit… Evidentně se to nevyplatilo. Následovala hlasitá hádka, která se
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postupně měnila vO polohlasnou a po třech hodinách končila nenávistným šeptáním

výčitek. Nakonec to zase všechno dobře dopadlo a po emotivních výlevech

aO vzájemném obviňování se následoval hodně divoký sex na usmířenou. Ráno si u kafe

prohlížel maily a sledoval facebook. Jakmile Valerie protřela vO posteli oko, byl

okamžitě nařčen ze závisláctví a zO toho, že tam určitě zase hledá nějaké ženské.

VO napjatém vztahu posledních týdnů, kdy nebylo dne, aby se nestrhla nějaká hádka,

často o úplnou prkotinu, kterou normální lidé ani nepostřehnou. Od malinké jiskřičky

kO plamenům vášně nyní už jen krůček. Stejně to probíhalo i ráno. Obviňování, výčitky,

zvýšené hlasy… Scéna vO chodbě. Měl toho plné zuby.

Do práce dorazil jako v mrákotách a sO přesvědčením, že může kO Valérii cítit co

chce, ale všechno bude lepší než peklo, které již trvalo po několik týdnů. Sebastiánův

pracovní výkon toho dne nebyl valný. Trpěl dostatkem sebereflexe, aby to sám uznal.

Po práci zamířil na jedno, aby se trošku vzpamatoval, uklidnil. Valérie se celý den

neozvala a on, i přes pár zamyšlených pohledů na telefon, to rovněž neučinil. Své

psychické rozpoložení a úvahy nad tím, jestli najde byt při návratu opuštěný,

konzultoval sO hladinou piva ve sklenici, která měla klesající tendence. Po třech

půllitrech uznal, že asi nic nového nevymyslí a vydal se kO domovu. Byt našel osiřelý,

naO stole se válely klíče, kterými na začátku Valérii obdaroval. Stejně sO ním byla

pořád… Buď bez něj nemohla žít nebo ho hlídala jako oko vO hlavě, Bůh suď…

VO pokoji mu zrak padl na Valeriinu fotku vO rámečku, kterou od ní dostal kO vánocům.

Přes obličej byl rudou rtěnkou nakreslen kosočtverec, doplněný o potřebné čárky tak,

aby o hanlivém znaku ženského pohlavního orgánu nemohlo být pochyb. Chvíli se na

tento umělecko-emocionální výjev své, pravděpodobně již bývalé, partnerky díval, ale

nakonec vše nechal tak, jak to sama naaranžovala. Neměl sílu, a už vůbec ne chuť, sO tím

cokoliv udělat.

* * * * *

První, co Sebastiánovi ráno po probuzení projelo hlavou, byla vzpomínka

naO emotivní včerejšek. Pohlédl vedle sebe na postel, i když věděl, že tam nikdo není.

Protřel si oči a nahmatal telefon na nočním stolku… Žádné zprávy, žádné zmeškané

hovory. Hlasitě povzdechl a vydal seO vykonat vše, co normální člověk po ránu vykonat

má. Při ranní kávě seděl u počítače a projížděl si oblíbené stránky. Podíval se
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naO facebookové stránky firmy, které spravoval, a viděl, že si ji do oblíbených přidala

nějaká dívka. Zdála se mu povědomá, rozklikl její profil. Najednou se začal hlasitě

smát. Ano, přesně takhle si podle Valerie vybíral ženské a šmíroval je. S O úsměvem od

ucha kO uchu a sO nechápavým kroucením hlavy se vydal ukuchtit siO snídani. Byla sobota,

nebylo kam spěchat.

Pak trochu uklízel a pustil si film. Jenže vlastně nevěděl, o čem byl. Myšlenky pluly

někde jinde a nedokázal se na děj soustředit. Cítil vO sobě vnitřní neklid a zmar. Na oběd

si zašel do blízké hospody. Vařili dobře a měli i víkendové menu. Dal si kávu a přečetl

noviny, ale dopadlo to stejně jako sO dopoledním filmem. Vůbec netušil, co tam vlastně

psali. Teď seděl u svého pracovního stolu sO nalitým panákem třtinového rumu. Vytáhl

si zO tajné skrýše svou sbírku a začal si jí zálibně prohlížet. Vzpomínal na každou

událost, jenž ten který jednotlivý kus provázela. Konečně se mu podařilo udržet

myšlenky vO jednom směru a pocítil nefalšované sběratelské vzrušení. Čas ztratil

význam. Listoval jí, dotýkal se, cítil se naplněný. Byla to dlouhodobá vášeň a jedna

zO mála věcí, které měly vO jeho životě význam. Neuchopitelný a osobní. Když mu přišlo

na mysl, že tohle chtěl kvůli Valerii opustit, přejel mu po zádech mráz. Byť srdce

iO mužská ješitnost ještě toužily po jejích dotecích, polibcích, stenech, rozum už za tím

udělal tlustou čáru.

* * * * *

Sebastián si srovnával nějaké pracovní poznámky. Byl zamyšlený nad novou

zakázkou, takže chvíli trvalo, než se zorientoval. Slyšel zpovzdálí zvuky, snad hovor,

ale nevěnoval jim pozornost. Až do chvíle, než mu někdo vedle ruky položil firemní

poštu. Zlehka sebou trhl a zvedl oči od poznámek. Zíral na výstřih dámské košile.

Decentně rozepnuté knoflíčky, které dovolovaly nahlédnout jen tam, kam jejich

majitelka sama chtěla. Někde za košilí zahlédl kousek malých pevných ňader

aO krémový lem podprsenky. Trvalo to malou chvíli, než majitelka decentní vyzývavosti

položila poštu na stůl a narovnala se. Sebastián vyplašeně vzhlédl.

„Promiňte, klepala jsem, ale asi jste byl zabraný do práce“.

„Nic se nestalo…“ Konečně Sebastiána pohltila realita.

Majitelka decentního výstřihu byla nová slečna zO recepce. Jak dlouho tu vlastně už

pracovala? Přemýšlel, ale nebyl si schopen vzpomenout. Zažíval období, kdy byl často
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oproštěn od reality. Některé věci mu splývaly a nebyl sto je blíže definovat.

„Děkuji,“ řekl, když už pomalu opouštěla jeho kancelář.

Otočila se zpátky, teprve nyní si jí pořádně prohlédnul. Dlouhé tmavé vlasy jí sahaly

přes půl zad drobnější postavy. Přesto působila velmi mrštně a kostýmek odhaloval

pevné tvary těla.

„Za poštu,“ dodal.

„Není zač,“ odpověděla a přidala úsměv. Dokonce se mu zdálo, že vO hnědých

rošťáckých očích zahlédl jiskřičky. Ale možná si něco maloval nebo byl opětovně

mimo. Raději se vrátil kO zakázce.

Druhý den ráno nasedl Sebastián do autobusu. Uviděl volnou sedačku a zamířil kO ní.

Už se chtěl posadit, když si všiml, že u okýnka sedí povědomá tvář.

„Dobré ráno, slečno. Mohu si přisednout?“ zeptal se zdvořile a použil ten nejsladší

hlasový modul, jaký uměl. Soukromě mu říkal „švihák lázeňský.“

„Samozřejmě, pane,“ odvětila drobná postava tmavých vlasů do půli zad.

Opět onen sympatický úsměv a zdálo se mu, že zase vidí jiskřičky vO hnědých očích.

„Myslím, že nás ještě nikdo nepředstavil…“ Na zlomek času se odmlčel, přemýšlel,

jestli tuhle oficialitu má dotáhnout do konce, ale nakonec zvolil osobnější verzi. „Jsem

Sebastián.“ Řekl a napřáhl ruku. Záměrně vynechal oficialitu sO příjmením, když bylo

jasné, že asistentka zO recepce je jeho podřízenou, byť nepřímou.

„Kristýna,“ nenechala se majitelka jiskry v očích zaskočit a podání ruky opětovala.

Opravdu ji stiskla. Získala bod! Sebastián nesnášel podání ruky á la leklá ryba. VO tom

momentu dotyčný ztrácel sympatie. Kristýna testem nevědomky prošla.

„Ani si neuvědomuji, kdy jste u nás začala, Kristýno?“ pokračoval, aby konverzace

neztratila tempo a pohledná tmavovláska se raději nevěnovala pohledu zO okna autobusu.

„Zítra to bude přesně měsíc.“

Měsíc, to spadalo do období osobního temna. Před měsícem a pár dny se zO jeho

života odstěhovala Valérie. Není se tedy co divit, že pohlednou recepční zaregistroval

až včera. Připadal si jakoby právě procitl zO nepěkného snu. ZO noční můry, která právě

definitivně opustila jeho život.

Kristýna… Dokonce na ní včera myslel nebo spíše si vzpomněl. Když si dával

poslední cigaretu před spaním na balkoně, najednou mu vO mysli jako obláček

vyfouknutého kouře vyvanula její tvář.
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„Tak to bychom měli oslavit, ne?“ pronesl teatrálně a věnoval jí úsměv. Zapůsobilo

to. Rozpaky vO její tváři se nezahlédl. Naopak kontrovala velmi sebevědomě.

„To je nějaká firemní tradice, o které mi zatím nikdo neřekl?“ dodala kO tomu úsměv,

na kterém by jen slepý neviděl jak je přihraný. Navrch ještě panenkovsky zamrkala

víčky.

„Ne, ale můžeme ji zavést. Ve zkušební verzi bychom to měli uchovat jen vO rámci

výzkumného týmu,“ dodal a měl pocit, že se zaculil jako blbeček. Přes měsíc se tváří

jak kakabus a dneska září jak sluníčko, uvědomil si Sebastián. To se jí asi podlomí

kolena, blázne…

„Výzkumný tým?“ zeptala se.

„Právě jsme ho utvořili!“ A zase se samovolně spustil ten debilně se křenící

mechanismus.

„Takže zítra?“ Hned, jak to dořekl, ho napadlo, jestli se neukvapil. Jestli zO toho

stromu, na který aktuálně šplhá, vlastně už nepadá kO zemi.

„Bohužel už něco mám…“ opáčila nevině.

„Vypadá to, že na tento projekt jsem nedostal dotace… nebo požehnání,

každopádně o výzkum není zájem.“ I přes snahu bylo vO Sebastiánově hlase slyšet

zklamání. Měl chuť si nafackovat.

„Takové projekty by se neměly vzdávat hned vO zárodku, vesměs se jedná o běh

naO dlouhou trať. Řekla jsem, že něco mám, ale to neznamená, že nepotřebuji

doprovod.“ Zase se usmála a Sebastián byl definitivně přesvědčen, že ty jiskřičky

vO očích opravdu má. A co víc, že jsou určeny jemu. Rychle došel kO názoru, že možná

období temna pomalu končí a je možné, že bude následovat období naděje.

„Doprovod? A kam? Smím-li se zeptat.“

„Na vernisáž, můj bratr zahajuje výstavu fotek. Máte rád fotky, Sebastiáne?“

„Mám rád krásu, Kristýno.“

Druhý den navečer mířil Sebastián do galerie sO vinotékou žoviálně nazvanou U plné

karafy. Kdysi tam už dvakrát byl, ale nepřirostla mu kO srdci. Dnes se do ní poprvé těšil.

Vevnitř už bylo hodně lidí. Kdysi na vernisáže chodil a i po letech poznával tváře

místních intelektuálů, kteří na žádné takové akci nemohli chybět. Zvláště, když bylo

něco zadarmo, dodal si a vO duchu se usmál. Přemýšlel, jestli má hned vyhledat

Kristýnu, ale vO zorném poli se objevil stůl sO připravenými dvoudeckami vína. Zamířil
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kO němu a v duchu se cítil jako správný kvazi intelektuál. Kultura za 500; projelo

mu O hlavou.

„Ahoj Sebastiáne,“ ozval se mužský hlas za jeho zády. „No co ty tady děláš?“

Otočil se a uviděl spolužáka ze střední školy, Radka Fejfara. VO pubertě spolu vymetali

vernisáže ve městě, právě pro to víno zdarma. VO Radkovi se nakonec zájem o umění

projevil naplno a rozhodl se mu věnovat.

„Jsem zde na pozvání… jedné slečny a vlastně do toho jdu úplně naslepo…“

„Tak slečny říkáš…“ kontroval sO potutelným úsměvem Radek.

„Spolupracovnice…“ než se do toho stačil Sebastián zamotat, byl vysvobozen.

„Vy se znáte, pánové?“ Za Radkovými zády se objevila Kristýna, spasitelka.

„Krist, možná tomu nebudeš věřit, ale sO tímhle habánem jsem seděl vO lavici

na O střední.“ Radek byl evidentně ve svém živlu a sálalo to z něj na míle daleko.

Bohémským životem, jak se zdálo, žít nezapomněl.

„Brácha se ptá, jestli můžeme začít?“ tázala se Kristýna Radka.

„Omluvte mě, přátelé,“ pronesl Radek sO noblesou a vzdálil se.

„Tak Krist… připomíná mi to jednoho takového… no, neskončil moc dobře…“ otočil

se Sebastián ke své hostitelce a počastoval jí úsměvem.

„Pořád lepší osud, než strávit sO Fejfou čtyři roky vO lavici,“ kontrovala. Oba se

rozesmáli.

Než stačili úsměvné oťukávání rozvést, byli přerušeni zvučným hlasem Radka

Fejfara, který vernisáž zahajoval. Všichni ztichli a věnovali pozornost představování

Kristýnina bratra a jeho díla. Sebastián stál vedle Kristýny a cítil se příjemně.

Následovala prohlídka i sO komentáři umělce a Radka. Sebastián pomrkával po

Kristýně, kterou její bratr představoval snad všem vO místnosti. KO jeho dobré náladě

přispěl i Radek, se kterým se chvíli častovali vtípky jako zO období, kdy jim bylo o dvacet

méně a místo vyučování chodili hrát kulečník do hospody U Edisona. VO té době byli

nerozlučná dvojka. Teď se to na chvíli vrátilo. Došlo samozřejmě i na seznámení

sO Kristýniným bratrem Kamilem.

Krásný večer završila sama Kristýna, když Sebastiána při loučení políbila částečně na

tvář, částečně na ústa. Podvědomě věděl, že to bylo schválně. Dokazoval to i dovětek, že

by něco podobného mohli vO brzké době zopakovat. Sebastián se ještě dlouho díval

na O mizející světla taxíku, ve kterém seděla Kristýna sO Kamilem. U poslední cigarety

na O balkóně se mu zdálo, že té noci září hvězdy nějak víc.

* * * * *
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Ležel sO rukama pod hlavou, hleděl do stropu a přemýšlel, jak se to vlastně stalo, že

věci nabraly tak rychlý spád. První večeře, kino, divadlo, polibky, dlouhé loučení, první

společný víkend a první milování. Vášnivé, nespoutané, nekonečné… Přemýšlel o tom,

kde se vO té drobné dívce sO tmavými vlasy do půli zad bere ta živočišná nespoutanost,

která mu zcela učarovala. I když měl stále obavy, které pramenily zO předchozích

zkušeností a partnerských nezdarů, měl pocit, že teď je to jiné. Že konečně našel něco,

co hledal a vO co už ani nedoufal. Že i partnerské soužití může mít smysl a být přínosné.

To, co nyní prožíval sO Kristýnou, jej naplňovalo. Hleděl do budoucnosti. Přitom si byl

vědom, že na nějaké závěry uplynula krátká doba. Uvědomoval si, že je vO zajetí

růžových brýlí, které přicházejí se začátkem každého intensivního vztahu. Sex

sO Kristýnou bylo také něco výjimečného, nepoznaného. Netušil, že může mít takové

grády. Poznal to hned napoprvé. Když si ho osedlala. Usmál se tomu dvojsmyslu.

„Na co myslíš?“ zeptala se Kristýna, která se odlepila od jeho ramena

aO sO j iskřičkami vO očích se na něj tázavě zadívala.

„Nevím, jak to říct…“ cítil se trochu vyplašeně. Připadal si jako malý kluk, kterého

rodiče za garáží právě přistihli, jak si lačně vychutnává zakázanou cigaretu.

„Jen směle,“ usmála se na něj. „Já nekoušu… vlastně ne vO takových situacích,“

dodala a panenkovsky zamrkala tak, jak to uměla jen ona.

Byla to jedna zO věcí, které ho na ní strašně vzrušovaly. Naprosto reálně. Prahl

poO dalším kole. Po vesmírném třesku, kterého se nemohl nasytit. Položil ji na polštář

aO přitiskl se.

„Myslím, že to ještě chvíli počká…“ šeptal do ucha, po kterém začal kroužit

špičkou jazyka.

„Máš nějakou sexuální fantazii nebo vášeň, kterou bych ti mohl splnit?“ naklonil se

nad ni, když se oběma po zběsilém sexuálním prožitku zklidnil tep. Pohlížel si ji

aO věděl, že zrovna teď, vO tom postkoitálním rozpoložení jí splní cokoliv si řekne. Stačil

by malý náznak.

Dlouze si jej prohlížela očima, ve kterých byl utopený.

„Chtěla bych, abys mě znásilnil,“ řekla něžně.

„Ale… jako teď?“ vystřelil ze sebe zbrkle.

„Ale ne, ty ťuldo! Až to nebudu čekat.“ Pořád se nevině usmívala. „Abys mě

překvapil. Choval se ke mně hrubě jako násilník, roztrhal mi oblečení a byl hrubý.
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Sprostý… Jak kO poslední couře. Abys mě pořádně a tvrdě vymrdal, i když se budu

bránit. Abys mi ho narval do zadku a u toho mi nadával. Aby sis se mnou dělal, co se ti

zlíbí.“

Díval se na ni zaskočeně a vůbec nevěděl, co na to říct. Poprvé jí slyšel mluvit

vulgárně. Nemohl se dostat zpátky do své kůže.

„Jsi na mě moc hodný, ale chci, abys vO sobě probudil zvíře. Zhýralého animálního

zvrhlíka, který mi naloží co proto…“ naklonila se kO jeho obličeji, něžně ho políbila

aO šeptla: „to by mě vyrajcovalo ze všeho nejvíc… znásilni mě a vyšukej jako děvku!“

Pak ho dlouze políbila, aby nemohl nic namítat. I když si Sebastián myslel, že

poO předchozím vášnivém milování je pro dnešek už neschopný akce, během několika

minut ho svými ústy přesvědčila, jak hluboce se mýlil. Orální sex pro něj nebyla žádná

novinka, ale teď se mu poprvé stalo, že mu krev o překot valila do hlavy a místy měl

pocit, že ztrácí vědomí. Na vlastní kůži zažil, co předtím vídával v pornofilmech

naO internetu. Když ho Kristýna přivedla kO mohutnému vyvrcholení, měl pocit, že se

naO posteli roztekl celý.

„A jakou fantazii mám splnit já tobě, fešáku?“ zeptala se sO lišáckým úsměvem.

ZO jejích úst cítil slabý závan svého spermatu, které měla na bradě, krku a roztékalo

se po malých pevných prsou. Vyslovil své přání a přidal kO němu i legendu o jeho

vzniku. Jen se usmála. Pak si poposedla, aby měl hlavu mezi jejími nohami a nechala

ho lačně zabořit jazyk do zjihlé komůrky.

* * * * *

Valérie vO sobě pořád dusila vztek. Nedokázala se ho zbavit. Bublal vO ní a kypěl.

Občas se rudá poklička pod vnitřním tlakem nadzvedla a vyvřel na povrch. Třeba jako

nedávno, když se na Sebastiána snažila zapomenout a přijala během nějakého mejdanu

vO rokáči nabídku dvou chlapů, aby šla kO jednomu zO nich domů na trojku. Po rozchodu

se Sebastiánem často zkoušela jiné chlapy, ale vesměs ji jen využili ke svému

sexuálnímu potěšení. Cítila to zO nich, nebyla v nich žádná něha, ani láska. Jen zvířecí

pud a chtíč. Nabízela se při náhodném setkání a oni ji pak využili jako onuci. Jen si

chtěli pořádně užít, ale na nic vážného neměli ani pomyšlení. Brali ji jako děvku, která

si chtěla jen zapíchat. A poté dali patřičně na vědomí, že kurvu si domů napořád tahat

nebudou. Říkala si, že alespoň jeden zO těch dvou by o ni mohl projevit zájem. Když jim

splní vše, co si budou přát. Ze začátku to vypadlo příjemně, vzrušili jí a ona si sO nimi
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užívala. Střídali se vO ní a Valérie jim poskytla vše, na co měli náladu. Zrovna

naO jednom obkročmo seděla, zatímco druhý si nechal lízat varlata. Několikrát přirazila

pánví a cítila, jak celým tělem prostupuje vlna orgasmu. Vykřikla a zavřela oči.

Najednou se před ní vynořila Sebastiánova tvář. Zcela reálně, tak jak ji vídávala, když

se spolu milovali. Cítila, jak ho nenávidí. Že ji opustil, že se neozval, že se nesnažil

dostat ji zpět. Že ji neodpověděl na smsky, které mu psala. Nebral jí telefon. Že jí

nechal napospas těmhle dvěma chlapům, kteří ji tady przní. Zatmělo se jí před očima

aO poklička, která držela její vřící vztek, vyletěla někam do neprobádaného vesmíru.

Vztekle a sO pořádnou silou se zakousla do penisu, který držela vO ruce. Nevnímala řev,

který se muži vydral úst. Ten druhý, co ležel pod ní, to viděl a začal řvát a nadávat.

Škrábala ho do tváře a očí. Pod nehty začaly proudit stroužky krve zO jeho zděšené tváře.

Bušila do něj pěstmi. Jednou z ran mu asi zlomila nos, ze kterého vytékal proud husté

krve. Sebrala se, posbírala věci a utekla zO bytu. Když se ve výtahu oblékala, psala

Sebastiánovi o pomoc.

Neodpověděl. Stejně jako na všechny zprávy, které mu od jejich rozchodu napsala.

Přitom se kO němu chtěla jen vrátit. Chtěla, aby vše bylo tak krásné jako předtím. Aby ji

zase hýčkal vO náručí a hladil ve vlasech. Věděla, že byl na ni nejhodnější ze všech

chlapů, co kdy poznala a právě proto o něj nechtěla přijít. Vlastně si to uvědomovala po

celou dobu jejich vztahu. Když se začali hádat, měla strach, aby ji někdy nevyhodil

aO ona už se kO němu nemohla vrátit. Někdy vO té době si nechala udělat duplikát klíče

odO jeho bytu. Nevěděla vlastně proč, ale vO té chvíli si myslela, že to je dobrý nápad.

Klíče, který nyní svírala vO roztřesené ruce, když stála před dveřmi Sebastiánova bytu.

Věděla, že není doma. VO tomhle čase býval vO práci a taky pro jistotu zvonila. Nikdo

neotevřel a zevnitř nebyl slyšet sebemenší zvuk. Zasunula klíč do zámku a otočila. Jen

co se vstupní dveře otevřely malou škvírkou, ucítila důvěrně známou vůni. Každý

zabydlený byt má svou a tuhle měla ráda. Rychle vnikla do bytu a zavřela za sebou

dveře. Rozhlédla se a zhluboka nadechla. VO té vůni ucítila nějaký nový prvek. Něco, co

tu bylo nové. Zbystřila. Připomínalo jí to slabý závan drahého parfému. Procházela

bytem a rozhlížela se. Snažila se postřehnout každou odlišnost, která se od chvíle, co

zde byla naposled, změnila. Nepřekvapilo jí, že nenašla svou fotku, na kterou při

odchodu rtěnkou nakreslila hanlivý kosočtverec. VO koupelně objevila druhý kartáček.

Vytáhla jej zO kelímku a dlouze si ho prohlížela. Pak plivla na štětiny a vrátila ho
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doO kelímku. Zamířila zpátky do chodby a otevřela skříň. Ve spodní přihrádce našla, co

hledala. Složená ženská noční košilka. Vytáhla jí a přivoněla. Nemýlila se, na košilce

byla vůně parfému mnohem intenzivnější. Kurva, zasyčela. Zmuchlala vzteky košilku,

hodila jí zpátky a zavřela skříň. Mířila kO pracovnímu stolu.

Naštěstí bylo heslo pro přístup kO počítači stále stejné. Zapnula internet. Chvíli

váhala a pak najela na facebookové stránky. Zaradovala se. Nebyl odhlášený a jeho

profil měla nyní jako na dlani. Rozklikla poštovní psaníčko a začala si prohlížet

soukromou korespondenci. Hned nahoře narazila na konverzaci sO někým, kdo se

jmenoval Kristýna Malá. Pohlédla na profilový obrázek brunety a začala ji z celého

srdce nenávidět. Nenávist vzrostla, když se začetla do řádků, které si se Sebastiánem

navzájem psali. Nenáviděla je oba. Po chvíli čtení jich měla plné zuby. Prahla

poO pomstě. Vzala ze stolu skleničku, ve které byly nastrkané propisky a fixy. Vzteky

sO ní mrštila na protější zeď. Kurva. Práskla pěstí do klávesnice až vO ní zapraskalo.

VO kabelce měla bonboniéru ve tvaru srdce, kterou mu i sO věnováním chtěla nechat na

stole. Bylo tam napsáno, že mu odpustila a může se kO ní vrátit, že přijede hned, jak se jí

ozve. Najednou jí to přišlo zbytečné. Roztrhala obal a začala pojídat kousky mléčné

čokolády, které měly rovněž tvar srdce. Přemýšlela, co dál, jak se tomu hajzlovi pomstí

a až sO ním bude hotová, jak si podá tu běhnu, která všechno zkazila. Bezmyšlenkovitě

otevřela šuplík psacího stolu a začala se vO něm prohrabávat. Narazila na malou

knížečku, která vypadala jako fotoalbum. Že by tady měl nějaké intimní fotky s< tou

novou fuchtlí? pomyslela si. Otevřela album, ale kO jejímu úžasu vO něm nebyly fotky.

Chvilku jí trvalo, než pochopila, na co se dívá. Sebastiánova sbírka jí vehnala krev

doO hlavy. Málem se zadusila čokoládou, kterou nervózně pocucávala.

To teda ne, tohle tomu úchylovi nedaruje!

* * * * *

Zrovna ve chvíli, kdy Valérie prohledávala šuplík Sebastiánova psacího stolu, stál

Sebastián za dveřmi jiného bytu. Kristýna mu věnovala klíč a zrovna se chystal splnit

její tajné přání. Půjčil si služební auto a vyrazil hned, jak ona nasedla do autobusu na

zastávce u firmy. Věděl, že má tak deset minut, než i ona dorazí domů. Nasadil si kuklu

a vO tichosti čekal za dveřmi, aby ji mohl překvapit hned při příchodu. Připadal si blbě,

ale nebylo nic na světě, co by pro svou Kristýnku neudělal. I takovou absurditu jako je

fingované znásilnění. Asi to tak chtěla, i proto dostal klíč od její domova. Při představě,
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že by to měl vykonat někde na ulici nebo nedej bože vO práci, se tvář pod kuklou

zapotila. To by nezvládl. Jen doufal, že Kristýna po prvotním šoku pochopí, o co se

jedná a nebude moc vyvádět. Co kdyby řvala tak, že zburcuje sousedy a někdo zavolá

policii? Věděl, že by se vše nakonec vysvětlilo, ale takového trapasu chtěl být ušetřen.

S O policií neměl dobré zkušenosti a díky své mámě si jejich návštěv užil dosyta, když

byl malý. To bylo ještě předtím, než jí byl sociálkou odebrán a šoupnut do dětského

domova. Tam si užil svoje. Dodnes trpí nedůvěrou kO cizím lidem a je podezřívavý více

než je zdrávo. Získat si jeho důvěru není rozhodně snadné, a i když vše vypadá dobře,

stále vO něm hlodá červíček pochybností. Za všech situací. Snaží se kO lidem chovat

dobře, ale ti, kteří jej zklamou, navždy ztratí možnost nápravy. Neodpouští. ZO děcáku

dobře ví, že se to nevyplácí. Dobře si pamatuje noci, kdy nemohl ani zamhouřit oka.

Stačilo, aby na chvíli usnul a stíny se zvedly zO postelí a podaly si ho. Při té vzpomínce

se otřásl. Cítil, jak mu kukla na hlavě vlhne potem. VO tu chvíli zaslechl zacinkání klíčů

před dveřmi. Za chvíli už jeden zO nich vjížděl do kovového bezpečnostního zámku.

Kristýna vplula do bytu sO eleganci sobě vlastní. Ruku vO rukavici přitiskl na ústa,

obtočil se kolem ní a hrudníkem ji přirazil na dveře, které se hlučně zabouchly. Natlačil

se na ni zezadu.

„Drž hubu, děvko a nic se ti nestane!“ promluvil hrubě tak, jak si to přála a doufal,

že pozná jeho hlas a nebude jančit. Volnou rukou chytil její pravačku a zkroutil ji za

Kristýninými zády. Otročil se s ní a zamířili přes chodbu do kuchyně. Celou dobu měla

svůj malý zadeček pevně zaražený vO jeho klíně. Zmítala se, ale ne tolik, aby se

vyprostila.

„Zklidni se, couro!“ vyjelo zO něj a ani netušil, kde se ten panovačný tón vzal.

Dostrkal jí až ke kuchyňské lince, přes kterou ji ohnul. Pustil ústa, ale ona jen funěla

a vrtěla sebou. Vyhrnul sukni pracovního kostýmku a odhalil krásně tvarovaný zadek.

Chytil kalhotky za spodní část a škubnutím je roztrhl. Měl pocit, že zavzdychala

vzrušením.

„Tak to se ti líbí, kurvičko?“ nepoznával se, byl nadržený.

Předtím ho napadlo, že se mu možná vO takové situaci ani nepostaví, ale teď byl

vyrajcovaný kO nepříčetnosti. Rychle si rozepnul a stáhl kalhoty. Vytáhl ztvrdlý úd a bez

rozmýšlení do ní zezadu pronikl. Zdálo se mu, že se natočila tak, aby měl snadnější

přístup. Zavzdychala. Hned při prvním zásunu cítil, že je taky nadmíru vzrušená. Byla

úplně mokrá a vláčná. Začal zběsile přirážet.
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„Ne, ne, ne…“ špitala sO ústy přilepenými kO desce linky.

Přitom se postavila na špičky, aby to měl co nejsnadnější. Jednu ruku vtlačil mezi

lopatky, aby zůstala hrudníkem přilepená na lince a druhou ji chytil za pravou půlku

zadku a roztáhl si ji. Cítil její vzrušení na svém penisu, i to, jak mu teklo po varlatech.

IO přes zvířecí chtíč, který ho vO tu chvíli ovládal, si Sebastián na něco vzpomněl. ZO kapsy

bundy vytáhl pouta, postupně chytil obě Kristýniny ruce a náramky ji nasadil za zády.

Teď byla celá vO jeho moci. Jemně se chvěla po celém těle. Ještě několikrát tvrdě

přirazil. Vytáhl penis a obezřetně ho strčil do zadku. Zavzdychala hlasitěji a snažila se

nasunout na úd. Sebastián zalapal po dechu. Několikrát vzrušeně zafuněl a začal

přirážet. Cítil její úzkost.

„Líbí se ti to, děvko?“ drtil sO přírazy mezi zuby.

„Tvrději…“ zaslechl rozkoší přerývaný hlas.

Nenechal se pobízet a zběsile přirážel. Byl jako urvaný zO řetězu. Po zkušenostech

zO dětského domova si myslel, že mu je anální sex cizí. Věděl, jakou bolest dokáže

ztvrdlý úd vO konečníku způsobit a nechtěl nikomu ubližovat. Teď cítil, jak je mu to

příjemné. Jak on je tím predátorem, který si podmaňuje svou oběť. Znásilňuje.

Několikrát vO různé intensitě přírazu vystřídal oba Kristýniny rozevřené otvory. Pak

ji uchopil a posadil na linku. Ruce měla stále spoutané za zády. Rozerval ji knoflíky

košile a hrubě vyprostil ztvrdlá ňadra zO krajkové podprsenky. Měla vztyčené bradavky.

Roztáhl ji nohy tak, aby se ohybem kolen opírala o jeho loketní jamky, znova do ní

vsunul naběhlý penis a dlaněmi zmáčkl její zadek. Přirážel. Díval se na nohy

vO lodičkách, jak se ve vzduchu třepou, viděl, jak se jí vlní ňadra vO rytmu přirážení.

Díval se do hlubokých temných očí, které zářily hvězdičkami jako obloha za jasné noci.

Kristýna se dívala na něj, na tvář skrytou za násilnickou kulkou. Úsměv jí slastně zářil.

„Mrdej mě tvrdě!“ vykřikla najednou. „Dělej! Už budu!“

Nechtěl, ať to skončí. Ještě nechtěl být. Prožíval nejdivočejší a nejvzrušivější sex

vO životě. Několikrát přirazil a cítil, jak se jejím tělem rozlévá obrovská vlna orgasmu.

Chvěla se. Chvěla se i uvnitř. Vytáhl úd a nechal jí chvíli, aby si tu slast vychutnala.

Pak se stalo něco, co ani sO ní ještě nezažil. Squirtovala. ZO vagíny vytryskla fontána.

Nečekaná mohutná vlna poševního sekretu zasáhla jeho košili na prsou, obnaženou část

těla i kalhoty spuštěné u kolen. Sebastián nevěřil vlastním očím. Tohle nikdy naživo

neviděl. Maximálně vO nějakých videích na internetu. Dosud se sO tím setkal jen jednou,

ale to byly takové malé kapičky. Tohle byl příval. Přírodní živel. Podíval se
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naO Kristýnu, ale ta se jen blaženě usmívala. Rychle do ní vsunul úd, začal přirážet.

PoO pár zasunutích cítil, že i on bude vrcholit. Začal vzdychat. Chtěl ho vytáhnout na

poslední chvíli a vrátit Kristýně příval, kterým ho před chvíli počastovala. I ona cítila

blížící se vyvrcholení, překřížila nohy na jeho zadku a pořádně jej stiskla. Pohyby lýtek

ho podporovala vO přirážení. Tohle byl poslední impuls kO tomu, aby i Sebastián vypustil

gejzír svých tělních tekutin. Přímo do lůna té, kterou právě znásilnil. Opřel čelo

veO zpocené kukle o její a zhluboka vydechl. Cítil, jak se mu klepou nohy.

„Už jsi někdy viděl násilníka, aby se neudělal do své oběti?“ řekla mu tiše a ještě

jednou mu lýtky stiskla zadek.

Pocit absolutní blaženosti nezmizel ani po třech hodinách, ani po dalším, tentokrát

běžně pojatém sexu. Leželi vO posteli, popíjeli víno, kouřili a on poprvé někomu

otevřeně vyprávěl o dospívání vO děcáku. O nocích plných hrůzy a ponížení, kdy si

sO hlavou zarytou vO polštáři a se slzami vO očích sliboval, že nikdy nebude nikomu

ubližovat, pokud nepůjde o sebeobranu. Viděl kluky, kteří tam přišli jako rozklepaný

uzlíček nervů a které všichni šikanovali, trýznili je a znásilňovali. A taky viděl, co se

sO nimi stalo, když vyrostli. Stali se přesně takovým dobytkem, který je týral. Byli úplně

stejní – zlí. Nikdy se takovým nechtěl stát. Toho zla kolem bylo až příliš.

„A co táta? O tom si zatím neřekl ani slovo,“ zeptala se Kristýna opatrně.

„Nevím… nikdy jsem ho neviděl. Máma o něm nemluvila a než jsem našel odvahu

se zeptat, skončil jsem vO děcáku. Asi to bylo nějaké náhodné setkání, které si ani sama

nepamatovala…“ Na chvíli se odmlčel, ale věděl, že jestli to má vůbec někdy říct, tak

jediná pravá chvíle je nyní.

„Máma mě vychovávala sama. Neměli jsme moc peněz, dělala jako skladnice

veO fabrice. Vlastně jsem se od mala o sebe musel postarat sám. Máma dost chlastala

aO vodila si domů chlapy zO práce. Ženaté pupkáče, kteří jí zaplatili vO hospodě nebo jí dali

nějakou tu kačku na přilepšenou, aby si mohli zašukat jinde než doma se svou starou.

Máma byla celkem pěkná i přesto, jaký život vedla. Měla dobrou postavu a chovala se

vyzývavě. To ty chlapy rajcovalo. Vždy, když si nějakého přivedla domů, zamkla mě

vO kuchyni a já slyšel jen zvuky toho, co ve zbytku bytu prováděli. Pokaždé jsem se

oO mámu strašně bál. Kolikrát jí ti chlapi nadávali… Proto se mi moc nechtělo do toho,

co jsme dneska dělali. Když o tom tak přemýšlím, tak jsem se asi choval jako oni…“

„Neblázni. Já to tak chtěla a ty jsi mě přivedl kO nejsladšímu orgasmu života!“
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políbila ho na ústa. „Vážně si sO tím nelam hlavu!“

Chvíli bylo ticho a pak Sebastián navázal tam, kde skončil.

„Byl jsem ještě dost malý a byla to jedna zO prvních návštěv, co si pamatuju. Ten

chlap byl pěkně nadržený. Máma mě jen stačila poslat do kuchyně a zamknout. A už se

na ni sápal. Dával si jí zezadu. Byli vO chodbě, kde se svítilo a on ji přitlačil na dveře

doO kuchyně, kde jsem stál. Malý a zmatený. Měli jsme ve dveřích takové to hrubé

vroubkované sklo, přes které nebylo moc vidět. Stál jsem tam a viděl jen mámin obličej

nalepený na skle. Slyšel mámino hlasité vzdychání a funění toho chlapa, který to do ní

ládoval. Říkala mu, že půjdou do ložnice, že má vO kuchyni malé dítě, ale on jen štěkl,

ať drží hubu, že se alespoň něco přiučím. Že uvidím, jak se chová pravý chlap. Já jsem

tam jen stál, díval se na ten mámin zdeformovaný obličej na skle a po tvářích se mi

koulely slzy.“ Sebastián ani teď neměl daleko kO pláči. Kristýna ho hladila po tváři

aO vO očích měla poprvé od doby, co se poznali, smutek.

„Když pak chodili další, raději jsem si zalezl na gauč pod deku a zacpal si uši. Dělal

jsem to ze začátku i vO děcáku, ale brzo jsem zjistil, že se to nevyplácí… Máma nebyla

zlá, jen hodně pila a chtěla pro nás sehnat nějaké kačky. A asi nevěděla, jak jinak

toO udělat. Když zrovna nepila, byla světová. Jezdili jsme na výlety nebo do ZOO. Jenže

to vodění si kunčaftů domů a noční hekání lezlo sousedům na nervy. Udali nás

naO sociálku. Pak mě mámě odebrali a já skončil vO děcáku. Máma se zO toho zhroutila

aO začala chlastat ještě víc. Asi třikrát mě navštívila, ale vesměs ji tam ani nechtěli pustit,

protože byla zlitá pod obraz. Naposledy jsem jí viděl, jak se strkala sO vychovatelkama

před brankou. Vypadala jinak, než jsem si jí pamatoval. Byla sešlá a stará. Pár dní na to

mi jedna vychovatelka sdělila, že ožralá spadla do vozovky a tam ji smetlo auto.

BylaO na místě mrtvá. A já věděl, že se zO děcáku do osmnácti nedostanu…“

Následovalo dlouhé ticho. Kristýna měla vO očích slzy a tiskla se kO Sebastiánovi.

„Ježíš, to je smutný,“ řekla jen a zabořila mu hlavu do hrudi.

Když se po dlouhé chvíli odtáhla, měla zarudlé oči a na Sebastiánových prsou

zasychaly slané kapky.

* * * * *

Valérie byla vytočená a zmatená. Seděla na balkóně Sebastiánova bytu a kouřila

jednu cigaretu za druhou. Snad posté listovala albem, které našla vO jeho šuplíku.
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DoO průhledných igelitových složek nebyly zasunuty fotografie, jak by se dalo očekávat,

ale pečlivě vystřižené kartony z výkresů na kterých byl přilepený malý igelitový sáček,

ve kterém byl vždy trs ženského pubického ochlupení. Pod každým bylo dole

naO výkresu pečlivě napsáno jméno a datum. VO téhle bizarní sbírce napočítala celkem

čtrnáct exponátů. U posledního bylo: Valérie 14. 2. 2014. Potáhla zO cigarety. Ten den si

pamatovala přesně. Bylo to několik týdnů po jejich seznámení. Za sebou už měli

nespočet vášnivých milování na všech různých místech, nejen u něj vO bytě. Během

jedné takové noci se po sexu bavili o všech možných úchylkách, co by snesli a co už je

moc. Sebastián se jí svěřil, že taky jednu takovou má. Chtěl jí oholit ochlupení, tenký

proužek světlých chlupů, který si pěstovala na svém vždy pečlivě oholeném klíně.

Nikdy moc nemluvil o své matce, ani o dospívání vO dětském domově, ale tenkrát jí řekl,

že ta úchylka pramení zO jeho dětství. Když byl malý, sledoval klíčovou dírkou mámu

vO koupelně. Nevěděl, proč to dělá, na nějaké pohlavní vzrušení byl ještě malý, ale ten

pocit špehování matky vO koupelně ho naplňoval. Stal se zO toho rituál. Nejvíc se mu

líbilo, když jeho matka seděla na vaně, měla roztažené nohy a holícím strojkem

zbavovala své pohlaví ochlupení. Seděla na kraji tak, že úzkým průzorem klíčové dírky

viděl vše. Pokaždé, když zamířila do koupelny, doufal, že se bude zase holit mezi

nohama. Jedním okem sledoval ty pečlivé tahy strojkem, které se mu líbily. Když

pohlavně dospěl, představoval si, že nějaké ženě nebo dívce holí ochlupení. Vzrušovalo

ho to. Onanoval u té představy. Trvalo celkem dlouho, než uviděl nahou jinou ženu než

matku, ale o tom, jak ženské pohlaví vypadá, měl jasnou představu, která se mu vryla

do paměti. Souhlasila. Vždy si to dělala sama a zajímalo jí, jestli to bude změna, když

se o to postará někdo jiný. Vlastně jí to přišlo zajímavé. Někdo cizí jí jezdil žiletkou po

nejintimnějším místech. Měla pocit, že mu tím nad sebou poskytla moc. Nikdy jí ale

nenapadlo, že si chloupky schoval. A už vůbec ne, že je majitelem úchylné kartotéky.

Nasraně si zapálila další cigaretu. A co teď? Je noc a on není doma. To je určitě u té

nové kurvy. Kdoví, jestli ji zrovna teď nepřejíždí žiletkou po smradlavé kundě.

„Do prdele!“ zaklela Valérie polohlasně.

Otřepala se při té představě zimou, i když venku bylo pořád celkem horko. Ale ona

to tak nenechá. Počká, až se vrátí domů a pak ho si podá! Kurevníka! Úchyla! Dá mu

co proto! Ještě bude na kolenou škemrat, aby se kO němu vrátila. A ona se až pak

rozmyslí, jestli se podvolí nebo mu plivne do toho úchyláckého ksichtu a hrdě odejde.

Každopádně si podá i tu fuchtli. Taková kurva se pro Sebastiána nehodí.
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„Hajzl zasraný!“ sO nahromaděným vztekem ta slova vyplivla do noci a zapálila si

další cigaretu.

* * * * *

Sebastián se ráno cítil jako vyměněný. Ze srdce mu spadl velký balvan, který tam

byl uhnízděný po mnoho let. Včerejší den mu dal novou energii do života. Když o tom

ráno ve sprše přemýšlel, měl chuť vše změnit a začít sO čistým štítem. SO Kristýnou.

Navíc dnešek byl pro to ideálním dnem. Byl pátek, oba měli vO práci nahlášenou

dovolenou a za chvíli mířili na romantický výlet. Na chatu uprostřed lesů, kterou jim

zapůjčil Radek Fejfar. Od včerejška měl půjčené služební auto. Stačilo se jen stavit

domů, rychle si sbalit věci, cestou udělat nákup a započít nový život, po kterém

vždycky někde vO koutku duše tajně toužil. Konec trápení a soužení. Už vO noci ho

napadlo, že vyhodí svou tajnou sbírku. Nechtěl do ní už přidávat další artefakty.

Dokonce se s tím svěřil Kristýně, cítil se před ní zcela otevřený. Nevěděl, nakolik tomu

dopomohlo předchozí sexuální dobrodružství, ale už před ní nechtěl nic skrývat.

Pohladila ho a řekla, že by byla ráda, kdyby její příspěvek byl tím posledním. Pak, že

může sbírku uzavřít a nadobro jí ukrýt do věčného zapomnění. Dokonce přišla

sO návrhem, že by ji společně mohli zakopat u Radka za chatou. Smála se představě, že ji

někdo za sto let vykope a bude šokován, co lidé kdysi sbírali. A ona si přeci nemůže

dovolit nebýt součásti historie.

Když vcházel do baráku, cítil, že už teď je odloučení od Kristýny delší, než mu bylo

milé. Nebralo konce. Obraz její tváře i svůdného těla se mu honil hlavou po celou cestu

výtahem. Vyběhl zO něj ve svém patře jako střela, klíč od bytu pevně svíral mezi prsty,

odemkl. Díky zaslepenosti láskou si ani nevšiml, že byt je vO jiném stavu, než jej při

svém odchodu zanechal. Že něco nehraje mu došlo až ve chvíli, když na zemi vO pokoji

viděl hromadu střepů a propisek. Za ním se otevřely dveře koupelny, ze kterých

vykročil temný stín. Sebastián nechápavě hleděl na hromádku u zdi a hlavou mu

šrotovaly úvahy o tom, kde se tam mohla vzít. Než se myšlenky, které o překot vířily

hlavou, chytly pevného bodu, dostal do týla omračující úder. Pak už byla jen tma.

Valérie, která celou noc přemýšlela nad tím, jak svou vendetu provést co

nejdokonaleji, teď stála nad nehybným tělem a usmívala se. Přinesla zO kuchyně židli
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aO hrubou kobercovou pásku. Stáhla Sebastiánovi kalhoty i trenýrky a bezvládné tělo

sO velkou námahou posadila na přinesenou židli. Neuvědomila si, jak to bude těžké.

Manipulace se Sebastiánovým tělem ji dala pořádně zabrat. Když konečně seděl, byla

upachtěná a zbrocená potem. Těžce oddychovala. Vzala pásku, spoutala mu ruce za

zády a pro jistotu je páskou přilepila kO opěradlu. A teď nohy k< nohám. Přiblble se

usmála svému vtipu, když páskou omotávala Sebastiánovy kotníky kO předním nohám

židle. Vztyčila se a zálibně si své dílo prohlížela. Zamířila do koupelny, popadla holící

strojek sO trojitým břitem a do malého kyblíku napustila ledovou vodu. Vrátila se do

pokoje a uvažovala, jestli na nic nezapomněla. Pusu, kurva! Utrhla pořádný kus pásky

aO přelepila Sebastiánovi ústa. Teď je to dokonalé. Popadla kyblík a chrstla obsah

doO Sebastiánova obličeje.

„Vstávej, ubožáku!“ pronesla panovačně a červené mikádo začalo vibrovat

vO hysterickém tiku.

Sebastiána příval ledové vody probral. Hlava mu třeštila a vůbec nechápal, co se

děje. Vyjeveně hleděl na Valérii, která stála před ním, poklepávala nohou o koberec

aO tvář měla deformovanou do úšklebku nahánějícího hrůzu. Teprve teď mu došlo, že

sedí ve svém bytě. Začal sebou škubat, napínal svaly kO prasknutí, ale nebylo mu to nic

platné.

„Ani se nesnaž, dala jsem si záležet,“ řekla výsměšným tónem.

Sebastiána zachvátila panika, věděl, že Valérie má svoje úlety, ale tohle bylo už

moc. Cítil vztek. Pod páskou supěl jako parní lokomotiva. Co s< ním teď bude? Co má

ta kráva v< plánu?

Na odpověď nemusel dlouho čekat. Valérie si před něj klekla a rukou mu začala

hladit penis. Pak jej vzala do úst a začala ho kouřit. Sebastián nechápal nic. Nepřišlo

mu to vzrušující. Cítil se ponížený. Nemohl se hýbat. Nemohl se bránit. Snažil se

myslet na něco jiného. Na Kristýnu, která na něj čeká, zatímco on je ve spárech

vyšinuté psychopatky. Jen co se mu vO mysli zjevila Kristýnina tvář, cítil, že podléhá. Že

Valérie pomalu dosahuje toho, o co se tak urputně snaží. Ztvrdl.

„Vidíš, ani to tak dlouho netrvalo,“ zvedla kO němu Valérie oči a usmála se.

Zatímco ho rukou udržovala ve stavu, vO jakém jej chtěla mít, vytáhla odněkud holící

strojek. Zamávala mu sO ním před obličejem a pak špičkou jazyka oblízla ostří žiletky.

Na jazyku se jí objevila kapička krve. Olíznutím ji rozetřela po rtech.

„Bude se ti to líbit! Jsi přeci úchyl, ne?“ zařehtala.
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Pomalu mu začala holit ochlupení kolem penisu. Nezáleželo jí na tom, že to dělá

nasucho, ani na tom, že se občas strojek na kůži zadrhne. Ostří pronikalo do

Sebastiánovy kůže a zO ran začala vytékat krev. Oholila mu celou pravou stranu. Přitom

se stále snažila, aby měl úd ztopořený. Sebastián zběsile koulel očima a sykl pokaždé,

když se hlava holícího strojku zaryla do kůže. Když si ochlupení holil sám, měl

problém, že se jeho penis zmenšoval. Jakoby procesu nechtěl být přítomen. Jakoby se

nejraději schoval někam dovnitř. Teď mu to ale Valérie svou péčí neumožňovala.

Sebastián se styděl. Byl naštvaný sám na sebe.

„Té svojí nové čubce už si taky holil tu její smradlavou kundu?“ zeptala se Valérie.

„Ve sbírečce jí ještě nemáš… No, nediv se… našla jsem ji u tebe vO šuplíku, ty prase!

Co myslíš, že udělám, až tě oholím? Co myslíš, že ufiknu pak?“

Sebastiánovi se zatmělo před očima. Jeho penis konečně zvadl.

„A jéjej, snad nemáš o svého drobečka strach?“ vysmívala se mu Valérie.

Její obrysy viděl rozmazaně.

„Nech toho! Takoví jako ty přeci nebrečí! O co bys jako přišel? O tu miniaturu,

kterou neumíš ani používat?“ dokončila větu a začala se hystericky smát.

Pak ho několikrát plácla dlaní přes žalud.

Sebastiánovi se zdálo, že něco zaslechl. Ale nebyl vO rozpoložení, aby zvuk

identifikoval. To už ho Valérie vzala znova do pusy.

„Neboj, já ti ho zase postavím, ubožáku! Přece si tu estrádu musíš vychutnat naplno,

no ne? Oholíme druhou stranu, já si dám ty chundely do sbírky… a pak… ŠMIK!“

dostala hysterický záchvat smíchu.

Sebastiánovi přestaly téct slzy a zrak se zaostřil. Vztek jej vrátil do reality. Nedíval

se na Valérii, která se snažila o vzkříšení mužství, ale někam za ní. Do chodby bytu.

Měl pocit, že se tam mihl stín. Jako by někdo proběhl do kuchyně. Trvalo to jen

chviličku a on se bál, že se mu to jen zdálo. Nebo už začínal blouznit? Co hůř, že by

tady Valérie ještě někoho měla? Další překvápko? Na čele mu vyrazily krůpěje potu.

Na chvíli v beznaději sklonil hlavu. Uviděl rytmicky se kývající červené mikádo. Na to

už se nechtěl dívat vůbec. Zvedl hlavu. Uviděl ji.

Stála ve dveřích pokoje a usmívala se na něj. Průzorem na ni dopadalo světlo

zO protějšího okna. Byla krásná. Nádherná. Vzrušil se.

„No vidíš, že to jde!“ ušklíbla se Valérie mezi jeho nohama.

Uchopila penis do ruky, vztyčila se na kolenou a pohlédla Sebastiánovi do tváře.
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„Teď mě tak napadlo, že si tě ještě naposledy osedlám, než ti ho ufiknu! Nasednu si

a pěkně se udělám. Ale než se uděláš ty…“ zasmála se. „Odkud ti to pak bude stříkat,

když ho nebudeš mít, co?“

Kristýnina ruka uchopila červené mikádo a trhla Valériinou hlavou dozadu.

VeO vzduchu se blýsklo. Filetovací nůž rozřízl hrdlo klečící dívky. Sebastiánovy ztvrdlé

genitálie zkropil proud krve. Pohlédl na dívku, která držela zakrvácený úzký nůž

aO vO očích se mu zrcadlila věčná láska.

Valérie chrčela a rukama se snažila si zacpat podříznuté hrdlo. Rána byla hluboká

aO krev protékala mezi prsty. Život zO ní kvapem vyprchával. Tělo se kácelo na nasáklý

koberec a hlava dutě žuchla o podlahu. Chropot slábl, až utichl.

Sebastián pohlížel na Kristýnu, na jejíž skvostné tělo dopadaly sluneční paprsky.

Doslova zářila. Prohlížel si dívku svého srdce od hlavy kO patě. Všiml si i velké vlhké

skvrny, která se rozlila pod sukní a na vnitřních stranách stehen vsákla do silonek.

Věděl, že jeho dívka není zO těch, které by se pomočovaly.
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