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I. 

 

Občas vídáme věci, co nám nejsou příliš po chuti. Některé vytěsníme z mysli po pár 

vteřinách, jiné v nás zanechají trvalejší otisk. Sražené zvíře na kraji silnice, zarudlé dětské 

oči, nebo snad manželka, která svému kolegovi z práce věnuje ten typ úsměvu, který kdysi 

patřil výhradně vaší maličkosti.  

A co takhle přízraky? Viděli jste někdy ducha? Ne? Kéž bych mohl říct to samé co vy.  

Jmenuji se Martin Nedbal a příběh, který vám chci sdělit, nepatří mezi ty, které by se 

vyprávěly snadno. Obsahuje spoustu bolavých míst, která zahojí jedině čas. Možná… 

Všechno to začalo před půl rokem jednoho horkého letního dne, který jsme společně 

s Veronikou trávili u vody. Náš vztah byl po osmi měsících stále patřičně jiskřivý a měli jsme 

vážné problémy odtrhnout se jeden od druhého. Možná proto jsme preferovali soukromí 

slepého ramene Labe před nedalekým narvaným koupalištěm. Leželi jsme na dece a 

vzájemně si kradli drahocenný kyslík. Slyšel jsem ševelení listí v korunách stromů a cítil její 

rty. Chutnaly jako lesní med… ať se propadnu, stále je cítím na těch svých.  

Zvedl jsem hlavu a vznesl obligátní otázku: „Hupneme do vody?“ 

Nakrčila svůj drobný, pihami posetý nosík. „Běž sám. Za chvíli tě doženu.“ 

Vstal jsem a protáhl ztuhlá záda. Kůže za krkem mě nepříjemně táhla, jako by mi chtěla 

naznačit, že večer budu skuhrat v tónině malého dítěte. Scházel jsem ke břehu a někdy v ten 

moment mě napadla ta stupidní věc, která všechno odstartovala. 

Nad břehem se skláněl mohutný dub, jehož větve sahaly nad vodní hladinu. Přes jednu 

z nich byl přehozený řetěz zakončený ocelovou rourou, která byla zaklesnuta do dutiny ve 

kmeni stromu. Člověk se tak mohl zhoupnout a zakončit let nějakou akrobatickou vsuvkou; 

nejčastěji placákem.  

Zapřel jsem se o kmen holým chodidlem a cítil jeho příjemnou strukturu. Uchopil jsem 

ocelovou rouru a otočil se na Veroniku. Kdyby na mě tehdy neupírala své kouzelné hnědé 

oči, možná bych se jen líně zhoupl a skočil po nohách jako poslušný hoch. Ale kdepak, 

sledovala mě, jako kdybych byl novou epizodou seriálu Vyprávěj, který jí pravidelně 

zpříjemňoval večery, zatímco moje ruka šmátrala po zakázaných místech; alespoň do doby 

než doběhly závěrečné titulky, poté byly veškeré zákazy zrušeny.  

Veronika nadzvedla obočí, jako by říkala: Tak se předveď, mladíku. Já čekám. A ten 

puberťák, který sídlí v každém chlapovi, dokud mu nepřestane bít srdce, se předvést chtěl, to 

mi můžete věřit. 

Dva kroky zpět pro pořádný odraz a už jsem svištěl vzduchem. Rozhoupal jsem nohy a 

připravil se provést šipku pozadu. První v mém životě a jak se později ukázalo, také svoji 

poslední. Pustil jsem se, propnul záda a rozčísl hladinu. Zaplavila mě radost z povedeného 
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skoku, ale trvala pouze do doby, než moji lebku prorazil ostrý kámen ležící na dně. 

Povedený skok, jen co je pravda. 

Na ten pocit mezi nárazem a návratem do světa živých nikdy nezapomenu. Plul jsem 

vesmírným prostorem. Všude okolo zářily hvězdy, ale nejednalo se o žádné příjemné světlo. 

Vycházel z nich přímo mrazivý chlad, který nabýval na intenzitě, svíral mé polonahé tělo a 

štípal mě do obnažených končetin. Připadal jsem si jako mravenec, poletující v nekonečném 

prostoru. Tak malý, tak bezvýznamný… tak vystrašený. Musí vůbec mravenec čelit strachu? 

Nevím. Já ho cítil: strčil mi své zmrzačené prsty do krku a zarazil výkřik, který mi vycházel 

z hrdla. Pulzující světlo hvězd mě donutilo, abych zavřel oči, ale i přes víčka jsem vnímal onu 

palčivost a drtivou sílu. A přesto… cítil jsem neodvratné nutkání podívat se do té čiré 

energie, která se mi chystala vypálit díru do hlavy; semeniště hříchu. Otevřel jsem oči a na 

maličký prchavý okamžik zahlédl tvář, která mi uvízla v mozku jako zakroucený rezavý 

hřebík. Tvář, která nepatřila ničemu lidskému. Tvář vířící v oparu šílenství. 

„Zlato, prober se.“  

Tři slova, která mě vtáhla zpátky do světa, kde můžete sledovat hvězdnou oblohu, aniž by 

vás proměnila ve slepé blázny. 

Hleděl jsem na Verču. Z konečků vlasů jí kapala voda.  

„Tak přeci jsi mě dohnala?“ zeptal jsem se poněkud rozpačitě a chystal se zvednout, abych ji 

políbil; tohle nutkání jsem měl zkrátka dvacet čtyři hodin denně. 

„Lež klidně,“ vyhrkla a vrátila mi hlavu zpátky na smotaný ručník. „Sanitka už je na cestě.“ 

„Sanitka?“ Teprve v tu chvíli jsem si všiml, že ležím na břehu a dolní polovinu těla mám stále 

pod vodou.  

„Poranil ses na hlavě. Hlavně se nehýbej. Můžeš mít něco s páteří.“ 

Nahmatal jsem místo, odkud vycházela tupá bolest, a zhrozil se nad lepkavým důlkem, který 

mi vznikl na temeni hlavy. Pohlédl jsem na zakrvácené prsty a svět kolem se začínal rozpíjet. 

„Zůstaň se mnou, lásko,“ špitla Verča. „Budeme si povídat, co říkáš?“ 

A tak jsme klábosili. O počasí, o tom, jak zútulníme náš čerstvě pronajatý byt, o věcech, 

které podnikneme, až se nebudu válet na břehu jako leklá ryba. Dařilo se. Mé oči zůstávaly 

otevřené a mysl bdělá.  

Většinu času jsem hypnotizoval Verčinu starostlivou tvář, ale v jednu chvíli mi pohled sklouzl 

na ten prokletý řetěz s ocelovou rourou. A pak níž na vodní hladinu. Vítr na ní vytvářel 

drobné vlnky, které se v kombinaci se slunečními paprsky půvabně blyštěly. Ten bledý 

opuchlý obličej číhající pod hladinou, však neměl s půvabem nic společného. Možná patřil 

nějakému podobnému bláznovi, který pokoušel osud, aby se předvedl před dívkou svého 

srdce. Teď však byl zkřivený do vzteklého úšklebku. Utopencovy rty se pohybovaly a já 

slyšel jeho chrčivý hlas, který zněl jako voda mizící v odtoku umyvadla. 

Měl jsi tu hnít se mnou. 
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Dobrotivý bože… já ho slyšel. 

 

II. 

 

Co bylo dál? V následujících týdnech mě provázely silné bolesti hlavy. Dalo se to snést. 

Nohy mě stále unesly, mozek fungoval, chuť k jídlu jsem neztratil. Zkrátka, byl jsem naživu. 

Čas pracoval pro mě a celá nepříjemnost mi už připadala jaksi vzdálená. Alespoň za bílého 

dne. Za dusných nocí, kdy jsem se převaloval s propocenou peřinou nasoukanou mezi 

stehny, měla tendenci přispěchat jako starý zlozvyk. Utopencova tvář; zlověstná a zkřivená 

záští. 

Měl jsi tu hnít se mnou. S každým dalším snem byla blíž a blíž, dokud se mi jedné noci 

nezakousla do tváře.  

Probudil mě vlastní křik. Seděl jsem na posteli a mžoural do tmy. Nahmatal jsem si pravou 

tvář, na které jako bych stále cítil otisky hnijících zubů.  

„Děje se něco, zlato?“ zamručela Veronika. 

Asi jsem si nadělal do trenek, to se děje. Klidně spi, miláčku. Pračka to zmákne. „Jenom zlý 

sen.“ 

„Už zase? Chceš si o tom promluvit?“ 

„Není třeba. Jsem velkej kluk. Poradím si.“ Pohladil jsem ji po holém rameni a trošku se 

uklidnil, ale v hloubi duše jsem si vynadal. Hra na chlapáka vyšla z módy někdy na střední. 

Mohl jsem se bez rozpaků svěřit. Možná bych to udělal. To by se však muselo jednat o 

pouhý sen. Nemluvte o strašákovi, jinak přiběhne. Kdepak, ten parchant pod hladinou se mi 

nezdál. Byl něco víc. Mnohem víc. 

Moje domněnka se proměnila v jistotu jednoho srpnového odpoledne. Venčil jsem našeho 

Fleka - veselého a značně svérázného velškorgiho - a napadlo mě udělat si menší zacházku 

k sídlišti, kde žili moji rodiče. Bylo příjemných pětadvacet stupňů ve stínu a v koleni mi píchlo 

maximálně dvakrát do měsíce, tak proč ne? Dorazil jsem k Bajkalu, který v mých rodných 

Pardubicích nepředstavoval nejhlubší jezero světa, nýbrž rybník prorostlý řasami. Pro 

někoho snad nebyl víc než smradlavou louží, pro mě však znamenal vydatnou porci 

vzpomínek. Zastavil jsem a nechal Fleka, aby si proudem moči rozšířil svoje teritorium.  

Dýchla na mě minulost. Skoro jsem slyšel škrábání bruslí a klepání hokejek o zamrzlou 

hladinu. Hrávali jsme každý den až do setmění. To bylo v dobách, kdy ještě zimy nebyly tak 

nemožně bezzubé. A kdy jsem nevídal bytosti z jiného světa… 

Flek mi olízl kotník a začal žvýkat vodítko. 

„Jdeme, kamaráde,“ zamumlal jsem a pokračoval na neohlášenou návštěvu. 
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Blížil jsem se k šedivému paneláku a cítil, jak se mi svírá žaludek. Už z dálky nešlo 

přehlédnout ohořelá okna ve druhém patře. Okenní rámy byly pokroucené a zčernalé a 

fasádu pokrývaly tmavé šmouhy, které sahaly až po parapety oken ve třetím patře. Páté 

poschodí, kde bydleli moji rodiče, bylo nedotčené. Ještě že tak, pomyslel jsem si a vzápětí 

se zastyděl. 

„Snad jsou všichni v pohodě,“ hlesl jsem spíše pro sebe. Flek dvakrát krátce zakňučel, jako 

by sdílel moje obavy. 

Došel jsem ke vchodovým dveřím a zmáčkl zvonek.  

„Kdo je to?“ ozval se ze bzučáku mámin hlas. Zněla vyčerpaně a jaksi smutně. 

„Tady tvůj jediný syn, mamulko,“ snažil jsem se o žoviální tón. 

„Martine,“ vyhrkla máma. Vypadalo to, že ji moje nečekaná návštěva potěšila. Ozvalo se 

hrčení elektrického zámku. Vklouzli jsme dovnitř; já a můj psí přítel. 

Oba výtahy čekaly v přízemí, jenže já měl odlišný plán. Těch pár desítek schodů do pátého 

patra mě nezabije a Flekovi taky neuškodí vypotit několik piškotů, kterými jsem ho tak hojně 

zásoboval; ten starý loudil a jeho zdrcený pohled… zatraceně.  

Jenže ruku na srdce, tuhle menší rozcvičku vyprovokovalo něco mnohem prostšího než 

starost o naši kondičku. Hlavním důvodem byla moje zvědavost; prst na spoušti, který už 

zahubil nejednoho troufalce. Druhé patro mě jakýmsi zvráceným způsobem přitahovalo. 

Toužil jsem nakouknout do jeho chodby. Proč? Jestli na to někdy přijdu, dám vám vědět. 

Funěl jsem do schodů a krok za krokem se blížil k místu neštěstí. Chtěl jsem si připravit 

výmluvu pro případ, že tam narazím na nějakého souseda, ale nic kloudného mě nenapadlo. 

Prostě se jen přihlouple usměju, udělám čelem vzad a kvapnými kroky zmizím ze scény. 

Zdolal jsem poslední schod do druhého patra a natáhl ruku ke dveřím, které oddělovaly 

schodiště od společné chodby. Pohlédl jsem za sebe a skrze okno v mezipatře pozoroval 

dětské hříště, kde pobíhaly rozjívené děti. Sluneční paprsky a tlumené dětské pokřikování mi 

dodalo odvahy. Stiskl jsem kliku a vstoupil do chodby. Flek mě tahal za vodítko zpátky ke 

schodišti, jako by naznačoval: Tady ne, ty popleto. Musíme pokračovat nahoru. 

„Ale no tak, kamaráde. Nedělej drahoty,“ pokáral jsem ho. Flek odpověděl krátkým 

štěknutím, ale nakonec se podvolil. Neměl na vybranou; koneckonců patřil do trochu jiné 

váhové kategorie.  

Fotobuňka zachytila můj pohyb a chodbu zalilo nažloutlé světlo. 

„Chceš mě?“ zasyčel čísi hlas. 

A bylo to tady. Aniž bych si uvědomil význam oněch slov, chystal jsem se nasadit přihlouplý 

úsměv. Když jsem však zahlédl postarší ženu, které hlas patřil, povolila mi čelist.  

Stála v pootevřených dveřích, které byly přelepené modrobílou policejní páskou. Co proboha 

dělala v tom vyhořelém bytě? Třeštil jsem oči a pak ta kolečka kdesi v mé hlavě se skřípěním 

zapadla do sebe. 
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Měl jsi tu hnít se mnou. 

Další přízrak do mojí soukromé sbírky.  

Žena mě propalovala nepřátelským pohledem, pravou ruku zastrčenou hluboko do kapsy 

svého vybledlého županu. Její zachmuřená tvář, pokrytá desítkami hlubokých vrásek, 

připomínala sražený škraloup.  

„Chceššš?“ protáhla svým hadím tónem a pootevřela ústa, ze kterých vytekl hustý proud 

černé tekutiny. 

Ucítil jsem směsici kouře a mastnoty. Dráždila mi nos, jako bych ho zabořil do použité 

mikiny, kterou jsem nosíval k táborovému ohni. Flek se stáhl za mě a neklidně pobafával. 

Svíral ho strach… stejně jako mě. 

Stačilo udělat dva kroky a ocitl bych se zpátky na schodišti. Snažil jsem se pohnout, ale 

v levém koleni mi zavrzalo, jako bych měl nohu ze špatně promazané konstrukce; vzpříčené 

hrůzou.  

Žena ze mě nespouštěla zrak. Černý hnus jí z brady odkapával na župan. Kdyby se 

rozhodla, že ke mně dojde a otočí mi hlavou o sto osmdesát stupňů, nezmohl bych vůbec 

nic. Stál bych dál, přikovaný na místě, a poslouchal křupání vlastních kostí. V tu chvíli jsem 

byl samečkem kudlanky a čekal, až jeho milenka posvačí. 

Kolem ženiných nohou se cosi plazilo. Něco, co kdysi pravděpodobně bývalo domácím 

mazlíčkem. Dlouhé, protáhlé tělo se ovinulo kolem jejího lýtka a pokračovalo vzhůru, kde 

mizelo pod záhyby županu. Žena si olízla rty; toužebně… chlípně. Zachechtala se a 

zabouchla dveře.  

Prokletí pominulo. Zmizelo společně s jejím pronikavým pohledem. Popadl jsem Fleka do 

náruče a pelášil pryč. Můj psí kamarád, který by se jindy vzpíral a dožadoval položení na 

zem, se tentokrát nechal nést jako v dobách, kdy byl ještě vykulené štěně. Schody jsem bral 

po dvou a zastavil se až před dveřmi mých rodičů. Hrudník se mi otřásal po tlukotem 

vyplašeného srdce.  

Zazvonil jsem a čekal na vysvobození. V poslední chvíli jsem si uvědomil, že se Flek stále 

choulí v mém náručí. Spěšně jsem ho položil a z trička smetl několik chlupů. 

„Tak pojď, synku,“ hlesla máma, když otevřela dveře. Její vlídná tvář mi konečně zpomalila 

tep.  

„Čemu vděčíme za tvoji vzácnou návštěvu?“ zeptala se, chytla mě za ramena a vlepila pusu 

na tvář. Flek zabafal, aby si také vynutil patřičné uvítání. Máma se s hlasitým zamručením 

sehnula a podrbala psa za ušima. 

„Šel jsem kolem, tak mě napadlo, že se stavím,“ odvětil jsem. Ve skutečnosti mě sem dovedl 

jeden prostý pocit. Stýskalo se mi. Můžete mě nazývat rozmazleným jedináčkem, zhýčkaným 

floutkem, mazánkem… a možná budete mít pravdu. Nehodlám se však omlouvat za to, že 

miluju svoji mámu.  
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„Nejsi nějaký pohublý?“ Tak zněla mámina klasická otázka a nezklamala ani tentokrát. 

„Poctivých devadesát kilo,“ odpověděl jsem jako vždycky. Tuhle úvodní frázi jsme zkrátka 

měli nacvičenou a bylo to tak v pořádku. Svět díky ní vypadal v normálu.  

„Táta je doma?“ vyzvídal jsem a snažil se zaplašit vzpomínku na tu věc, která se ovíjela 

kolem ženina lýtka.  

„Je s kumpány. Zkouší na vystoupení, co mají za dva týdny.“ 

„Nekecej! Takže ledy se konečně prolomily?“ 

„No… je to na Dukle v kulturáku. Tvůj otec pořád mudruje, že se na to může vykašlat, ale to 

jeho brnkání na kytaru se z pracovny ozývá stále častěji. Myslím, že má trému.“ 

„Povídej mi o tom,“ odvětil jsem a přiložil si pomyslnou zbraň ke spánku. Jedna z vlastností, 

kterou jsem po tátovi podědil, byla kurevská tréma. Zpocené dlaně, knedlík v krku, nutkavý 

pocit odskočit si co pět minut na malou. Zajedu vám na nákup, vynesu smetí, vydrhnu 

koupelnu. Jenom mě nenuťte vystupovat před lidmi.  

„Ty mami? Co se stalo ve druhém patře?“ pokračoval jsem ve výslechu, zatímco jsme se 

přemístili do kuchyně. 

„Neštěstí, synku, to se tam stalo. Chuděra paní. Žila tam sama. Sousedi si všimli kouře, když 

zaplnil celou chodbu. Zavolali záchranku… marně.“ 

„Zemřela?“ hlesl jsem, ale jednalo se o řečnickou otázku. Odpověď jsem dávno znal. 

Máma přikývla a natočila si sklenici vody. 

„Nevíš, jestli chovala hada?“ 

Nadzvedla obočí. „To netuším. Jak tě to proboha napadlo?“ 

„Ani nevím.“ Ta zatracená věc kolem jejího lýtka. 

„Znala jsem ji jenom od vidění. Pozdravily jsme se a šly svou cestou. Vypadala mile.“ 

Vypadala. Tem minulý čas tam seděl. 

Chceššš? 

„Osladíš si život?“ zeptala se máma a odkryla utěrku z malého pekáčku. 

Chtěl jsem odmítnout, ale když jsem uviděl Honzíkovy makové buchty, hlava automaticky 

přikývla. 

„Však ty to vyběháš,“ smála se máma a chystala na talíř. 

Vyběhám. Ale nechám to na jindy. Dolů jedu výtahem. 

 

III. 

 

Kinosál potemněl a na plátně běžela série reklam. Verča se uvelebila a opřela si hlavu o mé 

rameno. Vůně popcornu se mísila s jejím parfémem a já si v tu chvíli nedokázal představit 

smyslnější kombinaci. Moje ruka už zase jednou šmátrala po zakázaných místech. 
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Koneckonců, mohl jsem si to dovolit. Seděli jsme bokem na kraji řady; daleko od lidí 

kopajících do sedaček. 

Reklamy opustily scénu a naklusaly trailery: neporazitelní Avengers čelící další záchraně 

světa a možná celého vesmíru, česká taškařice o dvou nevěstách a jedné svatbě a zajímavě 

vypadající Měsíc Jupitera s netradičním hrdinou. 

Zatímco mi v hlavě doznívala poslední upoutávka, Verča zvedla hlavu a zadívala se mi do 

očí: „Na tohle bych chtěla jít.“ 

Přikývl jsem a neubránil se úsměvu. Vždycky měla dobrý vkus. Alespoň co se filmů týče. 

Ohledně chlapů to už byla jiná pohádka. Pochmurná a dětem nepřístupná. První princ byl 

pohledný, vtipný… a nezdravě prchlivý. Začalo to jednou fackou, za kterou se obratem 

omluvil. Skončilo to několika ranami pěstí, za které už se omlouval na policejní stanici. Někdy 

za neklidných nocí si představuju, jak mu lámu ruce. Druhý princ byl na ni hodný. Plánoval 

velkolepou budoucnost a dělal všechno proto, aby se stala skutečností. Pracoval tvrdě. Než 

na něj přišli, stihl vybílit několik vytipovaných bytů. Chlapec, který bohatým bral a sobě dával. 

No a třetí princ? Ten šťastlivec tehdy seděl v kině a hladil ji po vnitřní straně stehna. 

Potenciální čtvrtý princ měl zkrátka smůlu. 

Plátno na několik vteřin zčernalo a opona před ním se roztáhla do své maximální šíře. 

Očekávaný moment, kdy začíná hlavní film. Moment, kdy jsem sám sobě slíbil, že svoji 

vyvolenou co nevidět požádám o ruku. Moment, kdy se osud rozhodl, že mě nakope do 

zadku. 

 

IV. 

 

Stalo se to osmého září. To datum, kdy mi krvácí srdce, nikdy nezapomenu. 

Šéf v práci se všemožně snažil, aby mi znepříjemnil život, ale já byl ten, komu fouká vítr do 

plachet. Zaprvé byl pátek a za druhé na mě čekala událost, která mi připadala mnohem 

důležitější než hromada úkolů, kterou na mě nakupil můj milovaný prskající nadřízený. 

Zásnubní prstýnek v mojí brašně by mohl vyprávět. 

Počkal jsem, až ta uřvaná bytost, která mě komandovala, zmizí ve svojí kanceláři, a ukázal 

prostředníček. 

„Hrdino,“ zabručel kolega sedící po mé pravici. „Kdybys to udělal o deset vteřin dřív, možná 

bych si tě začal vážit.“ 

„Možná příště, Pavlíku. Než si podepíšu rozsudek smrti, rád bych předtím vydělal svůj první 

milion.“ 

Pavel se zakuckal a otřel si slinu ze spodního rtu. „Blboune.“ 

„A když tenhle blboun dneska zdrhne o půl hoďky dřív, budeš ho do smrti nenávidět?“ 
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„Možná i pak.“ 

„Asi to risknu,“ odvětil jsem a plácl ho po rameni. 

„Pravděpodobnost, že ti někdy odpustím, se limitně blíží nule.“ 

„Takže mám ještě šanci?“ protáhl jsem s přehnaným nadšením. 

„Jasný, Jim Carrey, Blbý a blbější. Zkus vymyslet něco vlastního.“ 

„Existuje něco, co jsi neviděl?“ 

„Těžko, panáčku.“ 

„Včetně porna?“ 

„Mazej,“ vykřikl Pavel a mrsknul po mně propisku. 

 

Odemkl jsem dveře od bytu, podrbal Fleka, který mě běžel přivítat, a dával si pozor, abych 

držel kytici růží schovanou za zády. Nechtěl jsem nic okázalého. Velká gesta nebyla 

v našem společném repertoáru. Prostě jen pokleknout, položit prostou otázku a čekat na 

ortel. Vzduchem se linula vůně palačinek. Cítil jsem, jak mi zakručelo v břiše. Vkradl jsem se 

do kuchyně. Verča stála na špičkách a dávala do skříňky umyté nádobí. Měla bílé tílko, 

nebezpečné krátké modré šortky a ještě nebezpečnější opálené nohy. Přesně takhle mi 

vždycky připadala nejkrásnější. Kočičí zlato nebylo potřeba. Žádné šperky ani drahé šaty… 

jen ona. Civěl jsem na ni a přemýšlel, do jakého místa bych se zakousl jako první. 

„Ty palačinky vypadají lákavě, ale radši bych je vynechal a vrhnul se rovnou na hlavní chod.“ 

Verča poskočila a málem upustila opláchnutý talíř. „Já už tě dneska opravdu zastřelím. 

Můžeš být rád, že jsem ti ten talíř nerozbila o hlavu.“ 

„To by bolelo.“ 

„Jo, ale pořád bys na tom byl líp než já,“ odvětila a odhrnula si ze spánku pramen vlasů. 

„Do prdele,“ vydechl jsem a zíral na obrovskou bouli s temně fialovým okrajem. „Jak jsi 

k tomu přišla?“ 

„Pamatuješ na ten chatrný regál ve sklepě? 

„Mlhavě.“ Lež. 

„Kolikrát jsem tě prosila, abys ho přivrtal ke stěně?“ 

„Mockrát.“ Pravda. 

„Udělal jsi to?“ 

„Udělám to hned zítra, slibuju.“ 

„Na to už je trošku pozdě. Dřepěla jsem na zemi, hrabala se v krabici s harampádím, a co 

čert nechtěl, zavadila jsem o ten pitomý regál. Tu třílitrovou plechovku s barvou jsi na horní 

polici umístil opravdu mistrně.“ 

„Chceš říct, že ti spadla na hlavu?“ 

„Opravdu se musíš ptát?“ odsekla Verča a přišla o dva kroky blíž, jako bych měl šedý zákal.  

„Jsem pitomec.“ 
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Tahle poznámka se obešla bez odpovědi. Mlčení znamená souhlas. Jasné jako facka. 

Uvolnil jsem ruku, kterou jsem stále křečovitě držel za zády a natáhl ji před sebe. „Pro moji 

lásku.“ 

Verča chňapla po kytici a odhodila ji na kuchyňskou linku. Dala ruce v bok a počastovala mě 

nenávistným pohledem, který se vůbec nehodil k jejím jemným rysům. Tohle bylo zlé. Žádost 

o ruku bude muset počkat. 

Večer byl dusný a to nejen kvůli babímu létu, které venku panovalo. Moje pokusy o navázání 

konverzace připomínaly házení hrachu na zeď. Verča odešla do ložnice a zavřela za sebou 

dveře, což byl dost výmluvný signál: Drž se dál, chlapče, nebo přijdeš k úrazu. 

Seděl jsem na gauči a přemýšlel, že si na něm ustelu. Můj vysněný scénář pro dnešní večer 

skončil v koši, tak proč ne.  

 

Kolem půlnoci mě z dočasného útočiště vyhnal plný močový měchýř. Došoural jsem se do 

koupelny a cítil se prachmizerně. Touhle dobou měla mít Verča na prsteníčku levé ruky 

navléknutý zásnubní prsten a spokojeně se ke mně tulit. Místo toho jsem nocoval na 

pohovce, zatímco mi moje milovaná nemohla přijít na jméno.  

Omyl jsem si ruce, promnul ulepené oči a zadíval se do zrcadla. Pozoroval jsem svoje 

strhané rysy a pocítil neodbytné nutkání zrcadlo rozmlátit. Udeřte hlavou a opakujte, dokud 

stres neustoupí.  

„Jen do toho, hrdino,“ zamumlal jsem, ale zůstalo jen u silácké myšlenky.  

Vyšel jsem z koupelny a pohledem zkontroloval dveře od ložnice. Byly otevřené… poslední 

šance pro vykoupení hříšné duše. 

„Stejně s tebou nemluvím,“ špitla Verča, když jsem se nemotorně svalil vedle ní. 

„Chápu,“ odvětil jsem a pohladil ji po rameni. Nechtěl jsem se dohadovat. Už jen to, že se 

moje rozlámaná záda měla šanci zahojit na pořádné posteli, představovalo značný úspěch. 

Plán byl jasný: držet hubu, usnout a ráno se pokusit o reparát. „Dobrou noc.“ 

„Ne tak rychle,“ namítla Verča a otočila se ke mně. „Proč jsi mi donesl ty květiny?“ 

„Protože tě miluju?“ 

„Kecáš,“ řekla Verča a vyčkávala. „Něco jsi provedl?“ 

„Kromě té podělané plechovky, která tě málem přizabila, jsem snad z obliga.“ 

„Tak něco slavíme?“ Chytla mě za zápěstí. „Povýšení?“ 

Vybavil jsem si svého brunátného šéfa s vypouklýma očima a vyprsknul smíchy. 

„Co je?“ 

„Víš co? Povím ti to hned ráno. Slibuju.“ 

„Na mou duši, na psí uši?“ 

„Na kočičí svědomí,“ přikývl jsem a odhrnul jí vlasy. „Bolí to moc?“ 

„Sto metrů překážek asi nedám.“ 
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„Kdyby to do zítra nepřešlo, odvezu tě do nemocnice.“ 

„Jestli to do zítra nepřejde, dostaneš na holou,“ namítla a dlouze mě políbila. 

V přítmí pokoje se rýsoval její úsměv a já měl zase jednou důvod doufat, že všechno dobře 

dopadne.  

Další naivní blázen do ďáblovy armády. 

 

V. 

 

Sobota začala téměř idylicky. Probuzení denním světlem bývá mnohem laskavější než 

otravný budík. Protáhl jsem ztuhlé tělo, převalil se směrem k Verče a vyslal tichou myšlenku. 

Vezmeš si mě? 

Nic. Telepatka z ní tedy nebude, ale bohatě mi postačí, když mě během dnešního rána 

nezmačká jako papír. 

Vyklouzl jsem z postele, rychle se převlékl a vyrazil s Flekem na zběžnou procházku do 

pekárny. Po návratu jsem nahlédl do ložnice. Verča pořád spala. Skvělé… zatím šlo všechno 

podle plánu. 

Nastal čas zamířit do kuchyně a vykouzlit snídani. Míchaná vajíčka na cibulce a kvalitní káva 

by měly stačit. K tomu čerstvá houska a musí to klapnout. 

„Co si o tom myslíš, chlape?“ zeptal jsem se svého čtyřnohého přítele, který se už stihl svalit 

na bok a omotat kolem nohy stolu. Pozoroval mě svýma bystrýma očima, ale nehnul ani 

brvou. 

„Díky za názor.“ 

Za deset minut už jsem slavnostně kráčel do ložnice. Položil jsem podnos na noční stolek a 

nahnul se nad Verčinu pobledlou tvář.  

„Zkusíme to jako v pohádce,“ zamumlal jsem a věnoval jí polibek. Ucukl jsem. Bylo to jako 

líbat náhrobní kámen. Rty mě neurčitě brněly.  

„Veru?“ Vlastní hlas mě vyděsil. Skřípal jako křída o tabuli. 

„Vstávej, lásko.“ Dotkl jsem se její ruky, kterou měla složenou pod hlavou a chtěl ji k sobě 

přivinout. Nešlo to. Někdy v té době jsem padl na kolena. Po tvářích mi kanuly slzy. Kde se 

tam vzaly? Tohle byl náš den. Za chvíli ji požádám o ruku. Ať mi ji dá. Ať mi ji dá! Nešlo to… 

 

VI. 

 

Stál jsem na louce. Kdesi v dálce šuměla projíždějící auta. Podzim začínal vystrkovat růžky, 

ale chladný vánek kompenzovaly sluneční paprsky, které se mi opíraly do tváře.  
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Flek očuchával krtince a občas zvedl hlavu, aby se ujistil, jestli už je panička v dohledu. 

Přibližně za pět minut se dočkal. Pár vteřin vyčkával, švihal ocasem a pak se k ní rozběhl. 

Verča si dřepla a rozpřáhla ruce. Flek se ani nesnažil zabrzdit. Vrazil jí do náruče jako 

neřízená střela a povalil ji na zem. Slyšel jsem její smích. 

Došel jsem k nim. Flek kňučel a olizoval Verčinu tvář.  

Strnul jsem. Na levém spánku měla hlubokou tržnou ránu. Objevovaly se další. Víc… stále 

víc. Pokrývaly celý obličej. Nabývaly obludných rozměrů. Každý další šrám byl doprovázen 

zvukem podobným párající se látce. 

Svět kolem začínal tmavnout, a když se Verčina hlava propadla do sebe jako puklá váza, 

potemněl docela. 

„Pane, jste v pořádku?“ 

Otevřel jsem oči a spatřil postarší paní, jak se nade mnou sklání. Její čelo vypadalo jako kůra 

památného stromu, ale když zjistila, že jsem při vědomí, přestala se mračit a hluboké vrásky 

trochu ustoupily.  

„Pojďte, pomůžu vám na nohy,“ nabídla se. 

Přijal jsem její ruku a v duchu žasl nad lehkostí, se kterou mě táhla. Hádám, že podobnou 

silou vládne většina žen, které musí bojovat se životem. Nebo s opilým manželem… 

Změřila si mě pohledem. „Přejel vás vlak? Vypadáte strašně. Měl byste zalehnout do peřin.“ 

Pokýval jsem hlavou. Silná a upřímná. 

„Určitě máte někoho, kdo se o vás postará,“ dodala a vyslala ke mně mírný úsměv. 

Verča. Stáhly se mi vnitřnosti. Tak moc mi chyběla. Propadal jsem dennímu snění, abych ji 

přivolal, ale šlo to jen na chvíli. Ani to největší přání, ani ta nejhlubší emoce mi ji nemohly 

vrátit. 

„No nic,“ hlesla paní, „půjdu si po svých. Pojď, Kesinko, dám ti doma něco na 

zoubek.“ Drobná fenka jezevčíka si odfrkla a loudavě cupitala za svou lidskou kamarádkou.  

„Paní,“ zakrákal jsem. 

Otočila se a nadzvedla obočí. 

„Děkuju.“ 

Usmála se, mávla rukou na pozdrav a pokračovala v cestě. 

Dvě dámy v letech, blesklo mi hlavou. Flek zabafal, jako by souhlasil.  

Sledoval jsem je, dokud mi nezmizely ze života.  

Stejně jako moje dívka. 

 

VII. 

 

Dny byly špatné. Noci mnohem horší. 
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Spával jsem na gauči a předstíral, že ložnice neexistuje. Nedokázal bych ležet v posteli, kde 

Verču plíživě zabíjelo krvácení do mozku, zatímco já slintal na polštář. Kdo ví, kolik hodin 

byla mrtvá, když jsem se ráno probudil. Jímala mě hrůza a výčitky. Spalující výčitky. 

Jedné noci mě vzbudil závan ledového vzduchu. Pohlédl jsem k balkónovým dveřím a 

s překvapením zjistil, že jsou dokořán. Byl bych dal ruku do ohně, že jsem je na noc zavřel. 

Poryvy větru zmítaly záclonou. Někdo za ní stál. 

Neodvažoval jsem se vydat ani hlásku. Průsvitná látka se vzdouvala a zase spouštěla. Mé 

oči přivykaly tmě. Byl jsem si téměř jistý. Stála tam žena. Nehybně… zlověstně. Šeptala. 

Napínal jsem sluch, ale význam slov mi unikal. Chřestýš před útokem.  

Šepot přešel v hlasité mručení. Něco se dělo. Žena natáhla ruku. Cosi v ní držela. Předmět 

projel záclonou, jako by se jednalo o pavučinu. Páral látku na dva kusy. V mysli mi vytanula 

Verčina zohavená tvář. Stejný zvuk. Stejná bezmoc. 

Lapal jsem po dechu. Nemohl jsem si dovolit ztratit vědomí. Teď ne.  

Zvuk ustal. Zamžoural jsem a spatřil, že záclona zůstala neporušená. 

Žena se chechtala. Pobaveně. Potměšile. Hrála si se mnou. Náhle utichla. 

Moje zjitřené smysly vnímaly jen tikot kuchyňských hodin, které odkrajovaly čas. Pomalu. 

Velmi pomalu. 

Žena stála před záclonou. Netuším, jak se tam dostala. Neviděl jsem ji udělat jediný krok. 

Teprve teď jsem si všiml jejích žlutých očí. Zářily do tmy. Roztékaly se, jako by plakala. 

Kroutil jsem hlavou a snažil se odkopnout peřinu. Byla těžká. Vážila snad tunu.  

Žena vydala zvuk podobný lusknutí prstů. Byla zase o kus blíž. 

Ležel jsem na zádech, zmítal se pod těžkou duchnou a sípal do tmy. Byl to jen přelud. 

Přízrak vytvořený mojí provinilou myslí. 

Stála přímo u mě. Byla tak blízko. Hleděl jsem na její svěšené ruce - v jedné z nich svírala 

jakousi věc připomínající ostře ořezanou tužku. Napřáhla se. Bodla. 

Vyjekl jsem a zkontroloval místo na krku, kam mě zasáhla. Žádná rána, žádná krev. Nebyla 

skutečná. Nebyla! 

Žena se naklonila přímo nad moji vyděšenou tvář. Páchla jako shnilé listí. Zkoumala mě 

svýma očima plnýma žlutého hnisu. Cosi se v nich hemžilo. Pokývala hlavou a vlezla na 

sedačku. Osedlala si mě jako koně; splaveného a šíleného strachy. Zvedla ruce 

v prosebném gestu a zvrátila hlavu. Šeptala. Modlila se. Ke komu? K čemu? Cítil jsem, jak 

se zhmotňuje. Tlačila mi na břicho. Víc. Stále víc. Najednou tam byla. Z masa a kostí. Chtěla 

mi ublížit. Chtěla mě zabít.  

Přiblížila svou tlející tvář. Její pohled mě paralyzoval. Civěl jsem do jejích vodnatých očí a 

pak jsem to zahlédl. Ošklivou tržnou ránu na levém spánku. Ten pohled mi z hrdla vyrazil 

táhlé zakvičení. 

„Verčo?“ zasípal jsem. 
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Bytost rozevřela chřtán a zakmitala jazykem. 

„Regál je přidělaný!“ zařval jsem. „Je přidělaný!“ Byla to pravda. Udělal jsem to pár dní po 

Verčině smrti, jako kdybych ji tím mohl vrátit zpátky do života. Možná se mi to povedlo. Ale 

nepřišla mi odpustit. Přišla se pomstít. 

Sehnula se až k mým rtům. Zápach překročil hranici snesitelnosti a měnil moji mysl ve 

směsici zoufalých obrazců. Vycenila zuby. Odkousne mi kus tváře. Prohryzne hrdlo. Bože, ať 

je to rychlé. 

Otevřel jsem ústa ke zbabělému výkřiku. Přisála se na mě. Její jazyk dorážel na ten můj jako 

vypasený slimák. Chrčel jsem. Dusil se. Upadal do transu. 

Zlato, prober se.  

Verčina slova, která mě už jednou vtáhla zpátky do světa živých. Zněla mi v hlavě, jako 

kdyby klečela přímo vedle mě a šeptala mi do ucha. Moje Verča. Moje všechno. 

Sebral jsem poslední zbytky sil k jedinému mocnému nadechnutí.  

Žena kvílela. Bránila se. Zuřila. Chňapla mě pod krkem, ale bylo to jako by mi na něm 

přistála moucha. Ztrácela hmotu. Vypařovala se. Mizela mi v útrobách. Jazyk. Hlava. Trup. 

Zbytek těla. Byla pryč a zároveň zatraceně blízko… v mém nitru. 

Padl jsem na podlahu a téměř si vykašlal plíce. Jako bych se vrátil do svých šestnácti let, kdy 

jsem na plese zkusil vykouřit první cigaretu. Tohle však bylo horší. Mnohem horší. 

Když záchvat kašle odezněl, otřel jsem si vlhké tváře a hleděl k otevřeným balkónovým 

dveřím. Záclona stále povlávala ve větru, ale sotva jsem ji vnímal. Před očima se mi 

odehrával úplně jiný příběh. 

Viděl jsem půvabnou ženu, sedící v kuchyni. Na sobě měla saténovou noční košili, která 

nechávala vyniknout její křivky. Luštila křížovku. Poklepávala si tužkou o spodní ret. 

Přemýšlela. Usmála se a doplnila chybějící slovo. Téměř jsem cítil její vnitřní radost. Natáhla 

se pro hrnek s kávou. Přiložila ho ke rtům, ale v poslední chvíli sebou škubla. Polila se. Něco 

ji vyděsilo. Hleděla směrem do chodby. Kdosi se blížil. Rychle. Zuřivě. Radost vystřídal 

strach. Kroutila hlavou. Její vytřeštěné oči prosily o slitování. Nadechla se. Chtěla vykřiknout. 

Hlavou mi projela ostrá bolest. Její bolest.  

Zařval jsem do ticha pokoje a ztratil vědomí. 

 

VIII. 

 

Probudil mě třas vlastního těla. Klepal jsem se zimou. Nebylo divu. Zbytek noci jsem strávil 

na podlaze vystavený chladnému nočnímu průvanu.  

Zkusil jsem vstát, abych zavřel dveře na balkón. První pokus nevyšel. Hlava mi třeštila, plíce 

pálily a ztuhlé končetiny odmítaly poslušnost. Zatnul jsem zuby a zkusil to znovu. V loktech 
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mi zakřupalo. Dokulhal jsem ke dveřím a s funěním je zavřel. Prsty na rukou mi připadaly 

jako prolezlé artrózou.  

Usedl jsem na gauč a přes hlavu a ramena si přehodil peřinu, abych trochu pookřál. Seděl 

jsem tam jako pouliční žebrák, který čeká, až přestane pršet. 

Přemýšlel jsem, že zavolám do práce a vezmu si volno, ale pak mi došlo, že je neděle. Díky 

bohu za malé radosti. 

Zaslechl jsem cupitání psích tlapek. Flek vykoukl zpoza rohu a ostražitě mě pozoroval. 

Vyčkával. 

„Co je, ty darebáku? Kde jsi byl, když jsem tě potřeboval?“ 

Flek couvl dva kroky zpátky. Něco se mu na mně nelíbilo. Zíral kamsi pod peřinu, která mě 

zahřívala. Jako bych pod ní nebyl sám. 

„Pojď ke mně, kamaráde.“ Natáhl jsem ruku, ale vzápětí mě přepadl další záchvat kašle. 

Chrchlal jsem do otevřené dlaně a vzdáleně vnímal Flekovo vrčení.  

Konečně bylo po všem. Odtáhl jsem rozevřenu dlaň a zhrozil se nad krvavými cákanci. Plíce 

mi doslova hořely. Hledal jsem oporu u Fleka, ale místo útěchy jsem propadl ještě větší 

panice. Můj chlupatý přítel krčil čumák a poprvé v životě na mě cenil zuby.  

 

IX. 

 

„Určitě vám to nebude vadit?“ zopakoval jsem svoji otázku. 

Máma si povzdychla, jako by měla prvňáčka zasvětit do problematiky derivací a integrálů. 

„Tvůj pokoj vypadá, jako bys nikdy neodešel. Kromě oblečení sis toho s sebou moc nevzal. 

Chtěla jsem ho předělat na pracovnu hned, jak ses odstěhoval do vlastního. Strhnout to jako 

náplast. Ale vždycky mi do toho něco vlezlo. I když… možná jsem si to jenom namlouvala. 

Vyklízet synovy krámy je těžší, než by sis možná myslel.“ Usmála se a štípla mě do tváře. 

„Co je s tím hafanem?“ zajímala se. „Choval se jako pominutý.“ 

„Měl jsem co dělat, abych ho sem vůbec dotáhnul. Ještě že ho táta zaběhnul vyvenčit. Třeba 

se chlupáč mezitím uklidní.“ Možná i já, dodal jsem v duchu. Noční dobrodružství bylo stále 

příliš živé. Žena v noční košili. Rozteklé oči. Pach rozkladu. Otevřená rána na spánku. 

„Nebyla to Verča,“ zamumlal jsem. 

„Cože?“ 

„Nic, mami. Kecám z hladu,“ přešel jsem ke dřezu a natočil si sklenici vody. Nebyla to Verča. 

Zásadní fakt, díky kterému mi ještě definitivně nepřeskočilo. Netušil jsem, jak to vím, ale 

rezonovala ve mně podivná jistota. Přejel jsem si rukou po hrudi. Neznámá žena a přesto tak 

blízká. Byla zavražděna. Manželem? Milencem? Na tom nezáleželo. Násilná smrt nevěští nic 

dobrého. Tělo odvezou, ale duše zůstává. Zůstává a čeká.  
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Proč se ale neukázala už dřív? Jestli mi úraz do hlavy otevřel dveře do jakéhosi 

pochmurného světa za oponou, proč mě navštívila až teď? Vycítila snad výčitky, které mě 

sužovaly? Možná ano. Provázely mě dnem i nocí. Sálaly ze mě jako z pečeného masa. 

Probudily ji. Lákaly ji. Nebyl jsem tím, kdo jí vzal život, ale v jejích očích jsem byl vrahem. A 

takový člověk si zaslouží odplatu. Syrovou a mučivou odplatu, která smyje jeho hříchy. 

Ucítil jsem matčin stisk na levém rameni. 

„Není to tvoje chyba,“ pronesla pevným hlasem. 

Naše pohledy se střetly. Pozoroval jsem její oči; poznamenané podzimem života, ale stále 

dost bystré na to, aby mi viděly až do žaludku.  

Chtěl jsem se odtáhnout, ale stisk zesílil. 

„Není to tvoje chyba,“ zopakovala. Naladila se na moji frekvenci tak, jak to starostlivé mámy 

dělají. Slyšela moje volání o pomoc, aniž bych otevřel ústa. Stejně jako za starých časů, 

když jsem provedl nějakou hloupost, nebo měl hluboko do kapsy. Vždycky ho slyšela. 

Válka emocí trvala jen chvíli. Malý kluk, kterého jsem schovával někde uvnitř, nakonec 

dosáhl svého. 

Objal jsem mámu a propukl v pláč. 

 

X. 

 

Práce se mi hnusila. Nešlo mi do hlavy, jak jsem v ní mohl vydržet až do oběda. Měl jsem sto 

chutí vypnout počítač, vypadnout z kanceláře a nechat ji v prachu zapomnění.  

„Martine?“ ozval se šéfův hlas. Stál ve dveřích, usmíval se a utíral si mastné ruce do 

papírového ubrousku. Možná právě spořádal další sendvič s tuňákem. Snažil se jíst zdravě, 

aby shodil pár kilo. Někdo by mu měl ale vysvětlit, že když do sebe natlačí deset sendvičů za 

dopoledne, nezaleží na tom, co v nich je za zázrak. Břicho zkrátka zůstane tam, kde je, a 

bude vám překážet ve výhledu na vašeho malého přítele. 

Mávnul jsem na pozdrav. 

„Můžete ke mně na slovíčko?“ dodal a nadzvedl obočí. Tahle věta většinou znamenala jednu 

jedinou věc: Mám pro tebe práci, chlapečku. Přesněji řečeno hromadu práce. Bude lepší, 

když nebudeš odmlouvat a necháš si ji naložit na hrb. Nikdo není nenahraditelný. Ani ty ne. 

Tak nezlob… chlapečku. 

„Nemůžeme to probrat tady?“ namítl jsem. Pavel, sedící po mé pravici, přestal ťukat do 

klávesnice a zpozorněl. 

Šéf zrudl a našpulil rty. Hodný chlapeček si koleduje. Tak nějak vypadal jeho výraz. „Jak 

chcete,“ vyštěkl a přešel k mému stolu. Mohl se posadit na volnou židli, ale neudělal to. Chtěl 

se na mě dívat pěkně shora.  
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„Potřebuji, abyste se znovu podíval na ty podklady, které jste mi dodal. Ta čísla se mi 

nezdají.“ 

„Dělal jsem na nich celý týden. Ujišťuju vás, že jsou v pořádku.“ 

„O tom, co je a co není v pořádku, rozhoduji já.“ Položil si ruce na objemný pupek a 

poklepával prsty. 

„Strávím nad tím další zbytečný týden a výsledek bude takový, že dostanete ta samá čísla, 

jaká máte momentálně k dispozici.“ 

„To se mi nezdá.“ 

„Ano, to už jste říkal.“  

Šéf vytřeštil oči. Pavel si pro změnu zakryl ústa. 

„Podívejte se,“ nadhodil jsem, „chápu, že máte svoje pochybnosti. Nechcete přeci 

představenstvu prezentovat nějaké bludy. Ani já ne. Nejsem sice nejžhavější kandidát na 

zaměstnance roku, ale svoji práci si udělám. Prožíval jsem těžké období, ale snad…“ 

„Ano,“ přerušil mě. „Málem bych zapomněl na vaše těžké období. Myslíte si snad, že jste 

jediný, kdo má starosti?“ Vypnul hruď a tvářil se jako by na jeho bedrech ležel osud celého 

lidstva. „Mám pod sebou útvar, který čítá přesně tři a šedesát zaměstnanců,“ dodal a zhoupl 

se v kolenou. 

Určitě si je každý den před spaním přepočítáváš, blesklo mi hlavou a pak jsem udělal tu 

zásadní chybu, že jsem si dovolil vstát. 

„Ještě jsme neskončili,“ vyjekl šéf, jako bych mu šlápl na kuří oko. Udělal dva kroky zpět a 

zatnul pěsti. Vypadal jako malé dítě, co se dožaduje hračky, kterou zahlédlo ve výloze. 

Pěkně nasrané malé dítě. 

„Poslouchám vás,“ přitakal jsem. 

Šéf zakroutil hlavou. Evidentně se mnou nesouhlasil. Byl jsem zlobivý chlapeček. „Vaší 

přítelkyně mi je líto, ale je čas jít dál.“ 

Tentokrát jsem to byl já, kdo vytřeštil oči. Debata o těžkém životním období byla v pořádku. 

Neurčitá a bez ostrých hran. Jakmile však nabyla konkrétních obrysů, zaryla se do masa 

jako rozpálená čepel. 

„Veroniku z toho vynechejte,“ procedil jsem mezi zuby.  

Šéf se ušklíbl. Dostal mě tam, kde mě chtěl mít. Zlobiví chlapečci patří do kouta. 

„Nejsem s vámi spokojený, Martine,“ protáhl samolibým tónem. „Takhle to dál nejde. Buď se 

vzchopíte, nebo se budeme muset rozloučit.“ 

„Protože nechci poslouchat jako poslušný pejsek?“ 

„Tohle agresivní chování vám přítelkyni nevrátí,“ pokáral mě a vztyčil varovný ukazovák. 

„Už dost.“ Měl jsem co dělat, abych mu ten jeho prst nevykloubil. 

„Chovejte se jako chlap, vaše přítelkyně by si to tak určitě přála.“ 

„Mlčte.“ 
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„Veronika by to tak chtěla.“ 

Pohlédl jsem na Pavla. Nejspíš to byla pouze moje utkvělá představa, ale dal bych ruku do 

ohně za to, že nepatrně přikývl. Možná tušil, co se chystám udělat. Jel v tom se mnou. Ta 

domněnka mi pomohla dostat emoce zpátky pod kontrolu. Moje kariéra v téhle prokleté firmě 

spěla do finále. Budiž… ale rozloučím se po svém. 

„Tak co mi na to povíte?“ dorážel šéf. „Jaká bude vaše odpověď?“ 

Zvedl jsem ruku. 

Šéf se přikrčil, jako by očekával ránu. Po chvíli překvapeně zamrkal.  

„Co si to dovolujete?“ zahřměl a fascinovaně hleděl na můj vztyčený prostředník.  

„Oko za oko, prst za prst.“ 

„Jste blázen.“ 

„Možná jo. Ale pekelně se mi ulevilo.“ 

Šéf se napřímil a začal si strkat košili hlouběji do kalhot. „Já teď odejdu a až se za deset 

minut vrátím, budete pryč. Tady jste skončil. Je vám to jasné?“ 

Přitakal jsem; prostředník stále namířený proti jeho brunátnému obličeji. 

Odfrknul si a vypochodoval z místnosti. 

„Už si mě vážíš?“ zeptal jsem se Pavla. 

„Maličko,“ odvětil a zvedl se ze židle. „Co podnikneš?“ 

„Nemám tušení, ale na něco přijdu. Budeš mi chybět, chlape.“ 

„Tyhle kecy si schovej pro nějakou romantickou duši,“ usmál se a krátce mě objal. 

„Myslím, že tohle je začátek krásného přátelství.“ 

„Jasný, Humphrey Bogart, Casablanca. Budeš muset vymyslet těžší kalibr, abys mě dostal.“ 

„Popřemýšlím o tom,“ nadhodil jsem a oblékl si bundu.  

„Hodně štěstí,“ zavolal za mnou Pavel. 

Otočil jsem se a ukázal jedničku.  

Štěstí… tenkrát jsem ještě netušil, jak moc ho budu potřebovat. 

 

XI. 

 

Toulal jsem se průmyslovou zónou. Ruce hluboko v kapsách, hlavu zaraženou do límce 

podzimní bundy. Toužil jsem být chvíli sám a mizerné počasí mi v tom velkoryse pomáhalo. 

Chladný vítr se mi opíral do hrudníku, jako by nechtěl, abych pokračoval do komplexu 

šedivých, oprýskaných budov. Moje kroky však nezastavil. Bohužel… bohudík. 

To ráno jsem absolvoval jeden mdlý pohovor, který naznačoval, že se mnou počítají přibližně 

stejně jako s bolavým zubem. Můj plán tak pokračoval provětráním hlavy a zvážením dalších 

možností.  
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Bydlel jsem u našich. Zpátky v hnízdě. Fajn. Ale co dál? Bylo příjemné je mít zase na blízku. 

Dávali mi potřebnou jistotu a zázemí. Jenže existovala jedna věc, kterou jsem potřeboval 

mnohem víc. Zapomenout. 

Nová práce, nové bydlení, noví přátelé. Zapomenout. 

Nové starosti, nové radosti, nové výzvy. Zapomenout. 

Kousek přede mnou se cosi pohnulo. 

Přimhouřil jsem oči proti dotírajícímu větru a spatřil malé štěně. Připomínalo plyšového 

ledního medvídka. Hledělo na mě a kňučelo. 

„Kde ses tu vzal, špunte?“ vyzvídal jsem a zamířil k němu. 

Přidřepl jsem a natáhl ruku. Štěně zvedlo přední packu a položilo mi ji na dlaň. Pocítil jsem 

záchvěv náklonnosti. Stačilo pár vteřin a prcek mě měl v hrsti. 

„Kde máš páníčka, drobku?“ 

Štěně sebou cuklo a rozeběhlo se směrem k omšelým budovám. 

Kráčel jsem za ním. Pes se na rohu jakési rozvodny zastavil, zaštěkal na mě a zmizel 

z dohledu. Přidal jsem do kroku, abych ho neztratil. Odbočil jsem doprava a spatřil rozlehlé 

parkoviště, na jehož konci stála vrátnice. Štěně nebylo v dohledu. Zvláštní… nebylo, kam se 

schovat. Že by tak rychle doběhlo k vrátnici a zaškrábalo na dveře, aby ho někdo pustil 

dovnitř? Nesmysl. Stál jsem rozpačitě na místě. Deset vteřin… půl minuty. Pak jsem se 

rozhodl, že ten nesmysl půjdu prověřit. 

Chystal jsem se otevřít prosklené dveře vrátnice, ale kdosi mě předběhl.  

„To je dneska zase počasí, že by psa nevyhnal,“ pronesla korpulentní dáma oblečená do 

černých barev bezpečnostní agentury.  

„No, zrovna se tady jeden potuluje,“ odvětil jsem. 

„Co říkáte, mladej pane?“ 

„Takovej bílej krasavec. Zřejmě kříženec špica a nějakého urostlejšího plemene. Neběžel 

k vám?“ 

Paní na mě hleděla jako na polovičního blázna a neříkala nic.  

Rozhlédl jsem se kolem sebe a zmateně přešlapoval. „Kam se jen poděl?“ 

„Střílíte si ze starý ženský?“ zeptala se vrátná a přimhouřila oči do úzkých štěrbin. 

Opětoval jsem její pohled a pocítil náhlou slabost. Promnul jsem si obočí a snažil se zahnat 

mžitky před očima. „Kdepak, já jenom –“ 

„Marcelko? Nepovalují se tady někde moje klíče?“ ozvalo se z vnitřního prostoru vrátnice. 

Paní mě ještě pár vteřin propalovala pohledem, ale nakonec se přeci jen otočila. 

„Tak to váš poklad jsem našla?“ zahučela a sáhla do kapsy od kalhot. 

„Vy jste zlatíčko,“ zahlaholil muž, prošel přes turniket a hnal se k nám. „Nejspíš jsem je ráno 

vyklepal, když jsem lovil peněženku, abych si pípnul.“ 

„Nejste první ani poslední,“ zabručela vrátná. „Kam vy mladý pořád spěcháte?“ 
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„Do hrobu?“ nadhodil muž. 

„Srandičky,“ odfrkla si vrátná a podala mu klíče. 

Muž poděkoval a chystal se k odchodu. Na poslední chvíli si mě všiml a ztuhl. 

„Martine?“ zeptal se. 

Po vyslovení mého jména se slabost vrátila s nezvykle silnou intenzitou. Svět kolem byl 

rozmazaný, jako bych ho pozoroval skrz okno smáčené deštěm. Zdvojoval se, třepil a vracel 

zpátky do původní podoby.  

„Jsi v pohodě?“ vyzvídal muž a položil mi ruku na rameno. 

„Už mi bylo líp,“ zachroptěl jsem a v ústech pocítil nasládlou železitou chuť. Krev. Proudila mi 

z nosu do přivřených úst, kde se hromadila, stékala po bradě a odkapávala na podlahu. 

„Do háje,“ zaklela vrátná a spěchala do místnosti pro personál. Za chvíli byla zpátky a na nos 

mi přikládala papírové utěrky. „Pojďte si sednout, nebo to s váma sekne.“ Nic jsem 

nenamítal. 

„Který vítr tě sem zavál?“ zeptal se muž, když to vypadalo, že se krvácení zastavilo. 

Zvedl jsem hlavu a pořádně si ho prohlédl. V mém strohém a řádně vybledlém rejstříku tváří 

a jmen se vyloupl jeden favorit. Že by přede mnou stál samotný Roman Čepelka? Ten 

chlapec, se kterým jsem se na základce porval kvůli jedné dlouhonohé spolužačce? Ten 

vytáhlý hubeňour, který se posléze stal mým nejlepším kamarádem? Ten dobrák, se kterým 

jsem přísahal, že nás žádná holka nikdy nerozdělí? A naše milá spolužačka? Ta si mohla 

trhnout svojí dlouhou nohou. 

„Že by ten severák, co řádí venku?“ odpověděl jsem a vyloudil úsměv. 

„Rád tě vidím, chlape!“ vykřikl a bouchl mě do zad. 

„Nápodobně,“ hlesl jsem.  

„Sakra, to je doba. Jak dlouho jsem o tobě neslyšel? Deset let? Možná víc. Proč jsme se my 

dva volové nikdy nesešli? Byli jsme sehraná dvojka, no ne?“ 

Pokýval jsem hlavou. 

„No,“ pozastavil se Roman, „nejdřív jsem ti musel natrhnout řiť, ale pak ses srovnal.“ 

„Počkej, počkej, nebylo to náhodou obráceně?“ zaprotestoval jsem. 

„Dva kohouti na smetišti, co?“ vmísila se mezi nás vrátná.  

„Přesně tak, Marcelko,“ přitakal Roman. „Zblbla nás jedna opálená brunetka s koňským 

ohonem a koňskou dávkou lhostejnosti vůči mně a Martinovi. Tenhle fakt nám ovšem 

nezabránil, abychom si kvůli ní načechrali peří.“ 

Vrátná se vědoucně usmála a hleděla do prázdna, jako by vzpomínala na doby, kdy se 

bojovalo o její maličkost. A proč taky ne? Kdysi mohla být žádoucí. Možná dokonce krásná. 

Lidi se mění… z různých důvodů. A já byl ten poslední člověk na světě, co by ji mohl soudit. 

Psanec, který utíkal před minulostí, aby se nemusel zodpovídat ze svých hříchů. 

Zapomenout. 
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„Vidím, že ses hodil do gala,“ ozval se Roman. „Nejdeš k nám náhodou na pohovor?“ 

„Vlastně jsem dneska o pár bloků dál už jeden protrpěl.“ 

„A?“ 

„Větší pravděpodobnost je, že skončím u cirkusu jako provazochodec.“ 

Roman pokrčil nos a zazubil se. „Možná bych o něčem věděl. Ale musel by ses ukázat šéfovi 

ještě dneska. Pak má být dva týdny mimo a na tu pozici dost spěcháme.“ 

„Nepovídej. Dostat dvakrát na frak během jednoho dopoledne? To zní lákavě.“ 

„Montujeme kompy. Měl bys na starosti dodavatelskou kvalitu. Tykáš si s počítačem?“ 

„Celkem jo.“ 

„Angličtina?“ 

„Zrezlá, ale domluvím se.“ 

„Co jsi dělal předtím?“ 

„Reporting. Hrátky s číslama, analýzy, prezentace.“ 

„Trošku mimo výseč, ale nevadí. Je na čem stavět. Životopis bys dokázal splašit?“ 

„Mám ho v mailu.“ 

„Fajn, vytiskneme ho na recepci. Tak co říkáš? Zkusíme to?“ 

Váhal jsem jenom pár vteřin. 

 

XII. 

 

„Ty bláho, nemůžu uvěřit, že tady fakt stojíš,“ prohodil Roman, když jsme zastavili u paty 

schodiště ve vstupní hale. Vypadal, že má upřímnou radost. „Počkej támhle na recepci a 

rovnou popros Anču, ať ti vytiskne ten životopis. Jdu sehnat šéfíka. Snad si udělá čas. Jestli 

to klapne, mám u tebe panáka.“ 

„Jedna zelená mě snad nezruinuje.“ 

„Škrte!“ vyhrkl a začal vybíhat schody. Bral je po dvou. 

Přemohl mě úsměv. Že by tenhle podělaný den měl i svoji vlídnější tvář? Tak na to si 

počkám.  

Recepce byla zařízena poměrně stroze. Uprostřed místnosti stál stolek a dvě malé pohovky 

s modrým čalouněním. Na jedné z nich seděl muž v obleku. V ruce držel pomuchlané papíry, 

mluvil si pro sebe a neustále se ošíval. Čelo měl orosené potem a vypadal, že každou chvíli 

vyletí z kůže.  

„Za kým jdete?“ ozvalo se zpoza dřevěného pultíku po pravé straně. 

Otočil jsem se a spatřil energickou mladou slečnu. Vlasy s červeným melírem jí trčely všemi 

směry a vnímavé oči lemovaly hranaté brýle s černými obroučkami.  

„Já… vlastně za nikým. Čekám na kamaráda.“ 
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Slečna našpulila rty. Neznal jsem ji ani minutu, ale dal bych ruku do ohně, že tohle gesto 

používá ve chvílích, kdy jí dochází trpělivost. 

„Tohle není čekárna, nýbrž recepce, pane. Potřebuji vědět, komu vás mám ohlásit. 

V opačném případě budete muset odejít.“ 

Vida, tohle bude evidentně ta vlídnější tvář, blesklo mi hlavou. „Přišel jsem v doprovodu 

Romana Čepelky. Běžel pro šéfa. Údajně má nabídku, kterou nemůžu odmítnout,“ zakřenil 

jsem se. „Mohu zůstat?“ 

„Sedněte si támhle,“ ukázala prstem ke stolku, jako by mě právě vykázala na trestnou lavici. 

„Vlastně bych předtím potřeboval něco vytisknout.“ 

Recepční ťukala do klávesnice a pravděpodobně předstírala, že mě neslyší. 

„Jedná se o můj životopis. Celé to vzniklo dost narychlo, víte? Potřeboval bych ho mít po 

ruce, až se budu předvádět před svým potenciálním šéfem.“ 

Ťuk, ťuk, ťuk. 

„Fajn, očividně za sebou nemáme zrovna snový začátek,“ pokračoval jsem ve svém 

monologu. „Dáte mi druhou šanci? Co takhle vtip?“ 

Recepční přestala psát a vzhlédla ke mně. 

Myslel jsem to jako provokaci, protože už mě rozcuchaná slečna začínala vážně deptat, ale 

tohle byla nejspíš hozená rukavice. Dobře… zkusím ji zvednout. Svět je zvláštní místo. 

„Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?“ 

„Překvapte mě,“ odvětila recepční. 

„Žába na hanbě.“ 

„To je blbost,“ utrousila, ale koutek úst jí nepatrně zacukal. 

„Uznávám. Příště se polepším. Pustíte mě na mail?“ 

„Co mám s vámi dělat?“ zeptala se, podala mi klávesnici s myší a natočila monitor, abych na 

něj viděl. 

„Díky moc, máte to u mě,“ slíbil jsem, když jsem v ruce konečně třímal vytištěný životopis. 

„Ještě jsi neutekl?“ podivil se Roman, který právě vešel do místnosti. 

„Kde máš šéfa?“ odpověděl jsem otázkou. 

„Čeká v Houstonu.“ 

„Cože?“ 

„Tak se jmenuje jedna z našich meetingovek,“ usmál se Roman a plácl mě po rameni. 

„Jdeme na to?“ 

„Mám se taky nervovat?“ kývl jsem směrem k muži na pohovce, který už vypadal, jako by se 

scvrkával sám do sebe. V životě jsem neviděl nikoho tak vystresovaného. Choval se, jako by 

mu šlo o život.  

„Jak to myslíš? Já jsem úplně v klídku,“ odvětil Roman. 

Obrátil jsem oči v sloup. „Myslím toho chlapíka na pohovce,“ ztišil jsem hlas. 
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Roman se ušklíbl. „Srandičky si nech až na pohovor, jo?“ 

Zaváhal jsem. On ho skutečně nevidí.  

Sledoval jsem muže na pohovce a vnímal plíživou hrůzu, která mě zachvacovala. Nešťastník 

se třásl po celém těle. Lapal po dechu. Snažil se povolit límec košile. Po několika mučivých 

vteřinách se mu to podařilo. Spustil dlaň a odhalil rozšklebenou řeznou ránu na krku. Pohlédl 

na mě a vycenil zkažené zuby. Dvě bezedné jámy místo očí hovořily za všechno. Měl jsem 

pocit, že do nich padám.  

Nechoval se, jako by mu šlo o život. Byl už dávno mrtvý. 

 

XIII. 

 

Seděl jsem v pokoji na svojí staronové posteli a v duchu si přemítal pohovor, který se před 

pár dny odehrál. Neměl jsem z něj dobrý pocit. Nešlo ani tak o můj výkon, jako spíš o 

představení, které předvedl Romanův nadřízený. Divný patron… tak nějak bych ho 

pojmenoval.  

Pan Zdeněk Hranostýl sice působil ve firmě jako manažer na oddělení kvality, ale dost dobře 

by se uživil jako zasloužilý varietní kouzelník. Měl jeho gesta, lišácký úsměv a rychlé prsty, 

mezi kterými se míhaly dvě padesátikoruny. 

Začalo to jako každý jiný pohovor, kde slýcháte typické otázky, na které strojově odpovídáte 

a snažíte se u toho vypadat uvolněně alespoň do té míry, aby vám druhá strana uvěřila nos 

mezi očima. Moc jsem to nezvládal. Slova mi plynula z úst jako divoké peřeje, ale jejich 

význam se vytrácel. Myšlenky zkrátka běžely pomaleji než moje nevymáchaná huba. Možná 

se zasekly u chlápka v recepci. Muže s podřezaným krkem, který utekl z pekla, aby mě 

pozdravil.  

Hranostýl si zřejmě všiml mojí nemohoucnosti a neubránil se hlasitému smíchu. „Jste 

kurevsky mimo, pane kolego,“ prohlásil stejně nenuceně, jako by si právě namazal chleba 

s máslem. 

„Dnes skutečně není můj den,“ odvětil jsem. Zmrde, chtěl jsem dodat, ale stačil jsem to 

kouzelné slůvko spolknout. „Má cenu pokračovat, nebo už máte prst na červeném tlačítku 

pod stolem?“ 

Hranostýl vykouzlil další úsměv. Chladný a sebejistý. Byl to úšklebek dravce, který svou 

kořist zahnal do slepé uličky. „Máme tady lepší věci než červená tlačítka, která přivolají zlé 

hochy. Mnohem lepší… možná vás nechám, abyste je okusil na vlastní kůži.“ 

„Podívejte, mám o tu práci opravdu zájem –“ 

„Lžete,“ přerušil mě. Padesátikoruny mu mizely v záhybech prstů a znovu se objevovaly jako 

dva topící se plavci. „Nevadí, všichni občas nemluvíme pravdu, celou pravdu a nic než 
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pravdu. Je to tak? Například já… taky jsem svojí ženě slíbil, že s ní budu v dobrém i ve zlém. 

A hleďme! Splnil jsem pouze první část přísahy. Dostala peníze, spoustu peněz, aby mohla 

být ve zlém sama samotinká. Sotva si vzpomínám, jak vypadala. Rozmazaný flek, nic víc. Co 

vy? Máte ženu? Pane Nedbale? Nespěte mi tady.“ 

„Tuhle otázku bych raději nechal bez odpovědi,“ odpověděl jsem po chvíli. Hlavu svěšenou. 

Hranostýl se zhluboka nadechl. „Chápu.“ 

Nechápeš vůbec nic, dobytku, blesklo mi hlavou. Jestli mě chceš zašlápnout jako štěnici, tak 

to udělej, ale kecy si nech na koledu. Pohlédl jsem na něj a zarazil se. Po pravé tváři mu 

stékala slza. Cvrnkl palcem a jedna z padesátikorun vylétla do vzduchu. V záři stropního 

osvětlení se několikrát svůdně zaleskla a zmizela zpět v dlani pana šarlatána. Zazubil se a já 

zaregistroval, že slza zmizela. Otřel si ji snad, zatímco jsem sledoval minci? Nebo mi dočista 

přeskočilo? Možná ani jedno z toho… možná obojí. 

„Jak to vidíš, Romane?“ zeptal se Hranostýl. „Dáme mladíkovi šanci?“ 

Nepatrně ve mně hrklo. Na chvíli jsem zapomněl, že v místnosti sedíme tři. Ten zatracený 

mastičkář ukradl veškerou moji pozornost. 

„Člověka do týmu sháníme už dlouho, a když už se někdo objeví, většinou kupujeme zajíce 

v pytli,“ odvětil Roman. „Martina znám jako svoje boty. Dneska možná blábolí, ale pálí mu to. 

Já jsem pro.“ 

Hranostýl se ke mně předklonil. Připadalo mi, že jeho vrásčitá hlava je stále blíž, jako by 

visela na nepřirozeně dlouhém krku. Polilo mě horko. U stěny pod oknem zalupalo topení. 

Nebo to snad byly krční obratle? 

„Popřemýšlím o tom,“ zavrčel nakonec. „Doufám, že zpátky trefíte sám. Mám na Romana 

ještě jeden restík. Ozveme se vám. Do té doby žijte blaze.“  

Zvedl jsem se k odchodu a ve dveřích se naposledy otočil. „Na shledanou.“ 

Roman hleděl do země jako malý kluk, co očekává trest za rozbité okno.  

Hranostýl teatrálně zasalutoval. Jeho oči vypadaly jako dvě padesátikoruny. Měděné okraje 

s potměšilým zlatavým nádechem uprostřed.  

Zvonění mobilního telefonu mě vytrhlo z myšlenek na pohovor.  

„Prosím?“ zachraptěl jsem. 

„Sedíš?“ ozval se Romanův hlas. V pozadí plakalo nějaké dítě. 

„Shodou okolností jo.“ 

„Doufám, že ne na hajzlíku. Tohle je sváteční chvíle.“ 

„Ale nepovídej. Kravatu jsem nechal ve skříni.“ 

„Na kravatu se vykašli. Vítám tě u nás v týmu. Teda… jestli sis to nerozmyslel.“ Dětský pláč 

nabýval na intenzitě. 

„Tvůj šéf je magor, víš to?“ 

„Chtěl jsi říct náš šéf?“ kontroval Roman a vyčkával. 



Petr Švec: Rovnováha Stránka 26 

 

Promnul jsem si čelo. Vteřiny ubíhaly. Pláč přešel ve vřískot. Co to tam, proboha, vyváděli? 

„Náš šéf,“ zamumlal jsem. Jekot náhle ustal.  

„Paráda! Příští pondělí na osmičku tě čekám na značkách.“ 

„Domluveno. Ale teď už se běž věnovat prckovi, než si vykřičí hlasivky.“ 

„Co to zase meleš?“ 

„Slyšel jsem něčí pláč.“ 

„Naposledy jsem fňukal, když mi v pubertě spadla činka na palec u nohy.“ 

„Odkud voláš?“ 

„Z práce. Odkud bych asi tak ve středu dopoledne volal? Tak se mi zdá, že si tady někdo 

odvyknul makat.“ 

„Neboj, skočím do toho po hlavě.“ 

„Věřím ti. Brzy na viděnou,“ odvětil Roman a ukončil hovor. 

Svíral jsem telefon a kroutil hlavou. Muselo to přeci mít rozumné vysvětlení. 

Brečelo tam malé dítě. Slyšel jsem ho jasně. Řvalo, jako kdyby mu lámaly ruce. 

 

XIV. 

 

Opíral jsem se o kuchyňskou linku a pozoroval mámu, jak mi chystá proviant. Pracovala tiše 

a účelně. Táta seděl za stolem a drbal Fleka na temeni hlavy. 

Od doby, kdy jsem rodičům sdělil, že jsem sehnal práci ve fabrice a hodlám využít možnosti 

tamní ubytovny, toho nikdo moc nenamluvil.  

Hledal jsem vhodná slova, abych prolomil tíživé ticho. Pohlédl jsem k oknu. Načervenalá 

záře zapadajícího slunce dokreslovala podivnou atmosféru, která zde panovala. 

„Třeba zjistím, že tam lezou přerostlí švábi a přiběhnu s prosíkem zpátky,“ nadhodil jsem. 

Máma se zarazila v půlce pohybu, ale po chvíli beze slova pokračovala ve skládání potravin 

do plastové dózy. Pokrčil jsem rameny a hledal oporu u otce. Ten však vypadal, že psovi 

plánuje vydrbat na hlavě lysinu.  

Máma měla zlomené srdce. Moc dobře jsem si to uvědomoval. Nečekala, že naše společná 

epizoda bude trvat tak krátce. Syn přijde – prakticky přileze po čtyřech – a prosí o pomoc, 

kterou bez mrknutí oka dostane. Zapluje do svého pokoje jako v dobách, kdy pařil videohry a 

sbíral hokejové kartičky. Líže si rány a chvílemi to vypadá, že bude zase dobře. Ale zdání 

klame. Provinilost, která ho sžírá, jen tak nezmizí. Líbí se jí u něj. Rozlézá se jako černá 

plíseň a pokud chlapec nechce, aby sežrala i jeho rodiče, bude muset o dům dál.  

„Ten štrúdl sněz co nejdřív, za pár dní už bude na vyhození,“ pronesla máma. 

„Jasná věc. Však moc dobře víš, že u nás nic podobného do rána nevydrželo. Buď jsem se o 

to postaral já, nebo táta.“ 
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„Podle všeho to vypadá, že spíš já,“ odvětil otec a pohladil si vypouklé břicho. 

„Dohlídnete mi na chlupáče?“ kývl jsem na Fleka, který vytrvale uhýbal před mým pohledem. 

Jako by v mých očích viděl něco, co ho dráždilo a děsilo zároveň. Doufal jsem, že si ke mně 

opět najde cestu. Chyběl mi jeho vlhký čumák, kterým mě šťouchal, když měl něco za lubem. 

Momentálně se ke mně nepřibližoval víc, než bylo nutné. Jednou se o mě otřel, ale vzápětí 

uskočil, jako by ho uštknula zmije. 

„Ale jo, je to mazel,“ potvrdil otec. 

„Možná ti pomůže shodit pár kilo.“ 

„Jestli si myslíš, že s ním budu chodit běhat, tak jsi větší blázen, než vypadáš.“ 

Máma se usmála a já doufal, že jsme z nejhoršího venku. Nakonec přeci o nic nešlo. 

Rozkoukám se v nové práci a jednou za dva týdny dorazím na víkend. Probereme život a 

možná dojdeme k závěru, že je zase o něco lepší. Ano, přesně takhle jsem si to maloval. 

Bohužel mi nedocházelo, že mám k dispozici pouze černé pastelky.  
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I. 

 

Stál jsem v rozlehlé otevřené kanceláři. Místnost čítala zhruba šedesát pracovních stolů 

oddělených paravány. Těkal jsem očima a pozoroval hemžení jednotlivých zaměstnanců.  

Kousek ode mě se před automatem na kávu dohadovali dva kolegové. Jeden divoce 

gestikuloval a druhý ještě dychtivěji kroutil hlavou. Za zády mi rezonoval ženský smích, ale 

když jsem se otočil, spatřil jsem pouze brunátného chlápka, který zrovna třísknul telefonem. 

Zpoza protějšího paravánu se vynořila čísi šedivá hlava a znovu zmizela. Skupinka šesti lidí 

právě mířila do jedné ze zasedacích místností, které lemovaly levou stěnu kanceláře, a 

většina z nich se tvářila, jako by vstupovala do ringu o titulový zápas. U multifunkční kopírky 

se pod pečlivým dohledem několika mužů protahovala jakási elegantně oblečená slečna. 

Otočila se mým směrem a já se přistihl, že na ni civím jako další mlsný kocour.  

Na rameno mi dopadla něčí dlaň.  

„Vítám tě v blázinci,“ prohlásil Roman se šibalským úsměvem na rtech. „Dovol mi, abych ti 

představil tvého seniorního kolegu Lubomíra Baxu. Provede tě po výrobní hale a pokusí se 

tě příliš nevyplašit. Je to tak, Lubo?“ 

„Žádné strašení,“ přitakal můj nový patron. „To necháme až na zítra.“ 

„Buďte na sebe hodní, mládenci. Budete sdílet nejen pracovní náplň, ale i střechu nad 

hlavou,“ sdělil nám Roman. 

„Nerozumím,“ odtušil jsem. 

„Lubovi se uvolnilo místo na pokoji. Budete žít na společné hromádce. Doufám, že vám to 

nevadí.“ 

„Za mě cajk. Všechno je lepší než ten blázen, co tam bydlel předtím,“ odvětil Lubo a promnul 

si hustý knírek. Vypadal tak trochu jako zloděj koní, ale jeho obličej kromě kníru zdobily 

dobrácké rysy, které by ho prozradily ve chvíli, kdy by chtěl pouštět hrůzu na svého čerstvě 

nastoupeného kolegu. Kdepak, tenhle zloděj koní vyhlížel jako sympaťák. 

„Dobrá, nechám vás teď svému osudu a uvidíme se na obědě. Zlomte vaz,“ popřál Roman a 

odkráčel do jedné ze zasedaček. 

„Už jsi vyfasoval plášť a patěnky?“ zjišťoval Lubo. 

„Mám obojí.“ 

„Fajn, nechceme přeci, abys hned první den vyzkratoval nějakou kurevsky drahou mašinu. 

Hoď se do gala a vyrazíme na túru.“ 

Oblékl jsem si modrobílý antistatický plášť, složil zkoušku inteligence při navlékání patěnek 

na svoje sešlapané tenisky a dal najevo, že jsem připraven. Lubo přikývl a dal se do pohybu. 

Zalovil jsem v kapse od kalhot a vytáhl zmuchlaný papírový kapesník pokrytý krvavými 

skvrnami. Přiložil jsem ho k pravé nosní dírce, abych zkontroloval situaci. Vypadalo to, že 
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krvácení konečně ustoupilo. Nebylo tak mohutné, jako během mé první návštěvy, ale pořád 

dost silné na to, aby mi zkazilo nástupní den. Nechtěl jsem chodit po výrobní hale jako 

nějaký zvrácený klaun s červenou šmouhou kolem nosu.  

„Přemýšlíš, kam vezmeš mladou za první výplatu?“ křikl Lubo, který už stál dobrých dvacet 

metrů ode mě. 

Škublo mi pod okem. Po zádech mi běhali mravenci a celé tělo mě neurčitě svědělo. Možná 

mě vezme ona k sobě, blesklo mi hlavou. Stane se to v den, kdy konečně seberu odvahu a 

budu stát nad Verčiným hrobem. Pravděpodobně budu blábolit něco o tom, jak moc mě to 

mrzí a pak mi ocelový stisk rozdrtí levý kotník. Pohlédnu dolů na umrlčí pařát a než se 

stačím vzpamatovat, budu už téměř po krk v zemi. Škrábání rukama kolem sebe mi 

nepomůže. Jediný trs trávy, který nahmatám, se vytrhne z kořenů a pak mě má milá stáhne 

do svého lože. Pohlédnu jí do rozpadlé tváře. Bude se usmívat způsobem, který mě donutí 

kňučet šílenstvím. Pokusím se vykřiknout, ale zatuchlá hlína v ústech mi to nedovolí. Její 

kostnaté prsty promění můj obličej v krvavou masku a pak mi možná dovolí zemřít. Možná… 

„Země volá Martina,“ zavolal Lubo. 

„Už běžím,“ vyhrkl jsem, ale běh to nepřipomínalo ani náhodou. Klopýtal jsem jako mrzák. 

Protože mrtví se někdy vracejí a jejich sevření dokáže lámat kosti. 

 

Ve výrobní hale bylo živo jako na tržišti. Montážní linky jely na plné obrátky a skupinky 

zaměstnanců spolupracovaly jako jeden živoucí řetěz. Vrčení pneumatických šroubováků se 

mísilo s pípáním skenerů a syčením pásu, který posouval částečně smontované kusy na 

další pracovní pozici. 

„Tak tohle je náš šelmostroj,“ prohlásil Lubo a rozpřáhl ruce. Pod náporem všeobecného 

hluku musel téměř křičet. „Začínáme vstupní vizuální kontrolou ještě předtím, než hodíme 

materiál na linku. Pokud najdeme defekt, stahujeme matroš z výroby a pak hupky dupky 

zpátky dodavateli. Následuje samotná montážní linka. Téměř na všech pozicích se do 

systému skenuje čárový kód komponenty, kterou daný operátor montuje. Šásko, základovka, 

grafárna, ramky… zkrátka všechno. Máme tak přehled, z jaké dodávky komponenta pochází, 

kdo a kdy ji montoval a další užitečné info. Když je počítač kompletní, následuje výstupní 

vizuální kontrola. Potom hurá na pretest, což je taková zážehovka, jestli všechno šlape, jak 

má. Tahle sranda trvá přibližně dvacet minut a jde se na run-in, kde se provádí kompletní 

zátěžové testy a nahrává domluvený software. Tady se to už může protáhnout na několik 

hodin. Záleží na konfiguraci počítače. Pokud se nic nepodělá, zabalíme mašinku do krabice, 

převážeme růžovou mašlí a lifrujeme k zákazníkovi. Nějaké dotazy?“ 

„Budeš mě z toho zkoušet?“ ušklíbl jsem se. 

„Já? Ale kdeže. Hodíme tě do rybníka a uvidíme. Umíš přeci plavat, ne?“ 

„Ale jo,“ přitakal jsem. Pokud zrovna neblbnu na houpačce a nerozrazím si palici o kámen. 
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„Tak pojď, adepte,“ pobídl mě Lubo, „mrkneme se na všechny ty kraviny, co jsem ti vykládal, 

pěkně v praxi.“ 

Pozorovali jsme jednotlivé montážní pozice. Bylo zajímavé sledovat, jak vzniká mašinka, 

která se stala nedílnou součástí našeho života. Alespoň pro bažanta jako já. Lubo, který to 

měl v malíku, se raději soustředil na laškování s operátorkami. Dal bych ruku do ohně, že 

jsem ho minimálně jednou viděl zastříhat ušima.  

Na konci montážní linky nastal povyk. Přešli jsme blíž a zahlédli dva muže, kteří se na sebe 

sápali. Jednou rukou si sahali do tváří a druhou měli zaklesnutou do sebe. Vypadali jako dva 

neohrabaní medvědi, co se snaží o taneček. Ten, co měl mírnější převahu, odhodil druhého 

stranou a chňapl po pneumatickém šroubováku. Zahlédl jsem podivný výraz v jeho obličeji; 

zarostlou tvář muže, který jde utopit vlastní dítě.  

„Dost!“ zařval jakýsi muž se zelenými nášivkami na ramenou. „Vykašli se na to, Marceli.“ 

Marcel ztuhl. Zamrkal, jako by se právě probral z transu. „Brzdil linku, šéfe,“ zamumlal. 

„Zahoď ten krám, nebo letíš.“ 

Marcel pohlédl na svou pravou ruku a zkřivil tvář. Upustil šroubovák, jako by držel 

rozžhavené železo. „Brzdil linku,“ zopakoval. 

„Takže ho kvůli tomu zamorduješ? Co je to, sakra, s tebou, chlape? Mazej ke mně do kanclu 

a seď tam na prdeli, dokud nedorazím. Bez keců.“ 

Marcel svěsil hlavu a šoural se pryč. Cestou si mnul pravé zápěstí. 

Lubo se ke mně naklonil: „To je Béďa. Vedoucí linky. Trochu držka, ale pořádek si sjednat 

umí.“ 

„Koukám,“ hlesl jsem. „Měli byste k sobě dávat lidi, kteří se nesežerou.“ 

„To mi právě vrtá hlavou.“ 

„Co máš na mysli?“ 

„Pokud vím, ti dva jsou nejlepší kámoši.“ 

Nadzvedl jsem obočí. 

Život je bláznivá mrcha,“ dodal Lubo a ohrnul spodní ret. „Pojď, radši ti ukážu, kde je tool 

room.“ 

„Tool co?“ 

„Jen pěkně plavej, rybičko.“ 

Pokrčil jsem rameny. Co jiného mi zbývalo? Začal jsem plavat. 

 

II. 
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Pokojem se rozléhalo Lubovo chrápání. Normálně by mi lezlo na nervy, ale momentálně 

jsem za něj byl vděčný. Ten zvuk mě udržoval v realitě. Nechtěl jsem se topit v další noční 

můře. Jedna za noc bohatě stačí.  

Lubo zakopal nohama. Možná právě krotil nějakého kradeného koně. Ta myšlenka mě 

rozesmála. Úsměv mi však vydržel sotva pár vteřin. Neměl jsem právo se smát. Ne po tom 

všem. Držet hubu a zpytovat svědomí… ano, to bych mohl. 

Promnul jsem si unavené oči. Copak mě jedna příhoda z pracovního dne dokáže takhle 

rozhodit?  

Bačkory patří do botníku, ne do fabriky. Hlavu vzhůru, mladej.  

Zkontroloval jsem hodiny. Půl čtvrté. Hodina vlků. 

Panáčkovi se zdál zlý sen a už vymýšlí kraviny. Děti taky blouzní, že mají bubáka pod 

postelí, a stejně další večer jdou a lehnou si na ni. Hrdino. 

„Trhni si nohou,“ utrousil jsem směrem k mému otravnému já a vrátil se zpátky ke svému 

snu. 

Stál jsem u výrobní linky a bojoval s neposedným šroubkem. Zasekl se v závitu a nešel 

dotáhnout. Po páteři mi stékal nepříjemný lepkavý pot, který vás otravuje svým typickým 

zápachem vystrašeného člověka. Zkusil jsem šroub povolit a znovu dotáhnout. Nic. 

Podělaný trucovitý šroub. 

Pás zasyčel a na černé podložce ke mně dorazila další částečně smontovaná jednotka. 

Vyhodil jsem šroubek do koše a hrábl do plastové přihrádky pro jiný. Zasekl se na stejném 

místě. 

„Do prdele,“ procedil jsem mezi zuby. Z pravé strany se ozval škodolibý smích. Operátor, 

který měl díky mojí neschopnosti volnou chvíli, seděl na hromadě prázdných palet 

v tureckém sedu jako nějaký falešný Buddha a žongloval se třemi jablky.  

Pás zasyčel a uvolnil další jednotku. Víc už se jich na moji pozici nevešlo. Budu muset 

pohnout; zase ten škodolibý smích. Operátor na paletách přestal žonglovat, nechal si dvě 

jablka spadnout do klína a do třetího se s chutí zakousl. Bradu měl potřísněnou ovocnou 

šťávou.  

Pás zasyčel. Neměl jsem odvahu pohlédnout doleva. Kdosi tam hlasitě nadával. Blížil se ke 

mně.  

Slyšel jsem snad lámání kostí? Kdepak, to si jen mužík na paletách dopřál další křupavé 

sousto. Hleděl na mě s hubou dokořán a ramena se mu otřásala pod náporem neskrývaného 

pobavení. Místo zubů měl drobné jehličky, trhající dužinu jablka na cáry. Až na to, že nedržel 

žádné jablko, ale kus masa. Pěkný vysoký kousek s bílou kostí uprostřed.  

Mužík zvedl volnou ruku a zamával. Pak ukázal kamsi za mě.  

Otočil jsem se právě včas, abych si zakryl obličej. Pneumatický šroubovák se mi zaryl do 

dlaně. Řval jsem bolestí a hleděl do tváře přede mnou. Byl to Marcel.  
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„Brzdíš linku,“ zachrčel téměř bez zájmu. Po tvářích mu stékaly černé slzy.  

Někdo mi skočil na záda. Mužík… cítil jsem jeho dech páchnoucí po zkaženém masu. 

Škubal mi za vlasy a nutil mě dívat se na mou zmrzačenou dlaň. Kůže na hřbetu ruky se mi 

napínala. Rýsoval se pod ní hrot šroubováku. Za chvíli pronikne skrz. Hromada malých 

drobných jehliček se mi zahryzla do zátylku. 

Lubo vykřikl ze spaní a ušetřil mě dalšího pochmurného přemítání. Přitáhl jsem si peřinu až 

po bradu, ale pocit vlezlého chladu mě neopouštěl. Navíc mi zcela nepochopitelně kručelo 

v břiše. Večer jsem si dal v místní kantýně pořádný nášup fazolí, takže můj žaludek neměl 

žádný důvod zpívat hladovou serenádu. Už jsem se viděl, jak ráno hltám zbytek mámina 

štrůdlu. Kromě toho jsem nafasoval plný batoh dalšího proviantu a jako bonus celý pakl 

balené vody. Máma trvala na tom, abych si všechno vzal. V jejích očích jsem byl pořád ještě 

ve vývinu. Rozlítaný kluk s mizernou životosprávou, kterého je lepší šatit než živit. Jindy bych 

možná vzdoroval, ale vzhledem k mému nečekanému úprku na ubytovnu jsem sklapnul 

pomyslné podpatky a slušně poděkoval. 

Po dalších patnácti minutách bezcílného převalování jsem odkopl peřinu a vydal se na 

záchod. Míjel jsem ostatní pokoje a blížil se ke dveřím na konci chodby.  

Cvakl jsem vypínačem a prostory toalety zalilo nepříjemné nemocniční světlo. Bílá záře mě 

řezala do očí. Ostatní barvy přestaly existovat. Došoural jsem se k jednomu z pisoárů a opřel 

čelo o chladnou obkladačku. Raději jsem nepřemýšlel o tom, kolika bakteriím jsem právě 

poskytl nové útočiště. 

Z chodby se ozývaly zvuky podobné pleskání bosých chodidel. Další zbloudilý nocležník si 

zřejmě potřeboval ulevit. Neměl jsem chuť na žádné setkání vyplněné zdvořilostními frázemi. 

Zaplul jsem do jedné z kabinek a vyčkával. 

Dveře na toaletu se otevřely. 

Dělej, kámo. Nechci tady vítat východ slunce. 

Světlo zhaslo. 

Hej! 

Pleskání chodidel se rozléhalo tmou. Zastavilo se před dveřmi do kabinky, kde jsem se 

schovával. Zadržoval jsem dech, abych se neprozradil. Slyšel jsem podivné sípání. Podobné 

zvuky vydává člověk s chronickým astmatem. Proč by ale zhasínal? Tohle přeci normální 

člověk nedělá. Takovou věc provede jenom magor… nebezpečný psychopat, který zhasne 

těsně předtím, než někoho ubodá nožem… nebo šroubovákem. 

Přestaň! 

Moje oči postupně přivykaly tmě. Civěl jsem na mezeru pod plechovými dveřmi a snažil se 

popřít vidinu, která se mi nabízela. Srdce mi poskakovalo jako starý motor, který neudrží 

otáčky a každou chvíli zdechne. Splašené pomrkávání nepomáhalo. Výsledek byl stále 

stejný. To, co jsem viděl, nebyly žádné nohy. Ať se propadnu, ten pomatenec za dveřmi 



Petr Švec: Rovnováha Stránka 34 

 

přešlapoval na rukou. Ohavných znetvořených rukou s prsty vykloubenými do nepřirozených 

úhlů. 

Ozvalo se zabouchání. 

Stojíš na rukou! Tak čím, do prdele, mlátíš do těch dveří? 

Další zabouchání. Silnější. Naléhavější. 

Hodina vlků, chlapečku. Měl jsi zůstat pod peřinou.  

Kdesi opodál zaštěkal pes. Postava na druhé straně dveří nevrle zachrčela. Kroutil jsem 

hlavou. Tohle přeci není skutečné. Nemůže být. Téměř jsem tomu uvěřil, ale vzápětí se psí 

štěkot ozval znovu. Sípání utichlo. Zkontroloval jsem mezeru mezi dveřmi a podlahou. Pařáty 

zmizely.  

Zaháněl jsem mrákoty a napínal sluch. Přepadlo mě chvilkové nutkání přitisknout ucho na 

dveře, ale kdyby se v tu chvíli ozvalo zabouchání, zřejmě bych definitivně ztratil vědomí, 

rozbil si hlavu o záchodovou mísu a našli by mě až ráno s koláčem sražené krve kolem 

obličeje. 

Vyběhl jsem z kabinky jako splašené zvíře a spěchal do pokoje. Zpátky k Lubovi a jemu 

chrápání. Pryč od tvorů, kteří vás dokážou vyděsit k smrti… a hodovat na vašem 

vychládajícím těle. 

 

III. 

 

Seděl jsem u pracovního stolu a přemlouval svá olověná víčka ke spolupráci. Předchozí noc 

mi nechala pouze tolik energie, abych vypadal alespoň o fous lépe než oživlá mrtvola. 

Zašilhal jsem směrem k automatu na kávu a podvědomě si naordinoval extra dávku kofeinu. 

Nebylo mi přáno. Stál jsem u automatu a opakovaně vhazoval vzpurnou dvacetikorunu. 

Škrábal jsem s ní o železnou destičku a připadal si tak trošku jako feťák, který potřebuje svoji 

pravidelnou dávku. Další pokus a opět ten protivný zvuk propadlé mince. 

„Nepotřebujete rozměnit?“ zeptal se ženský hlas. 

Otočil jsem se a během vteřiny zamrzl v čase. Byla to slečna od kopírky, na kterou jsem už 

jednou civěl, ale až teď jsem jí viděl zblízka do tváře. Její podoba s Veronikou mě přibyla na 

místo. Dva hřeby do nártů, dva do předloktí a poslední do srdce. 

„Mám dvě desetikoruny,“ dodala rozpačitě. „Jste v pořádku?“ 

Ne, nebyl jsem v pořádku. Připadal jsem si jako ryba v akváriu. Vykulené oči, otvírající se 

ústa a nepříjemně velká šance, že si brzy zaplavu břichem vzhůru. Ze všech míst na světě si 

vyberu jedno, kde narazím na memento svojí zesnulé přítelkyně. Měla jinou barvu očí a 

kulatější tváře, ale to mě nemohlo spasit. Moje malé soukromé peklo mohlo začít. 
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„Moc jsem toho nenaspal,“ zachroptěl jsem a vybavil si sukovité zmrzačené prsty, které mě 

tak vylekaly. 

„Tak to vás nemůžu nechat ve štychu. Potřebujete nakopnout. Uděláme výměnný obchod a 

zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Vy si dopřejete kýbl kafe a já si pro dnešek odškrtnu 

jeden dobrý skutek.“ Usmála se a nastavila dlaň. 

Chtěl jsem jí ten úsměv oplatit, ale působil mi až příliš velkou bolest. Je libo trochu soli do 

rány? Tady máš, hochu. Nech si chutnat. 

„Jste moc hodná,“ odvětil jsem a přijal mince. Naše prsty se letmo dotkly a já skoro očekával, 

že dostanu ránu statickou elektřinou, jako když se prolnou dvě různé dimenze. Nestalo se 

nic. Někdo by mohl namítnout, že se moc dívám na televizi, ale člověk, který vídá bytosti 

z jiného světa, si takové myšlenky zkrátka neodpustí. 

„To nemůžete vědět. Třeba od vás budu na oplátku něco potřebovat.“ 

„Makám tady dva dny i s cestou. Takže jestli je to něco pracovního, dostáváme se do trapné 

situace.“ 

„Poptávám dvě silné paže,“ nadhodila. „Na recepci na mě čekají krabice s kancelářskými 

potřebami a potřebuju je nějak dostat do našeho skládku. Obvykle to dělá řidič, ale dneska 

měl nějak napilno.“ 

„Dvě paže mám,“ pohlédl jsem na své ruce. „A tu sílu můžu aspoň předstírat,“ dodal jsem a 

pozoroval, jak vykouzlila další úsměv. Proč mi to děláš? 

 

Položil jsem poslední krabici a narovnal ztuhlá záda. Přemítal jsem, odkdy je papír tak těžký.  

„Skvělé,“ prohodila slečna od kopírky. „Co bych si bez vás počala?“ 

„Řekla byste někomu z ostatních chlapů v kanclu?“ 

„Trefa… chtěla jsem být milá.“ 

„Jak dlouho tu vůbec pracujete? Chtěl bych slyšet názor někoho, kdo tu už nějakou dobu 

hákuje a nejsem si tak úplně jistý, zda mi můj dávný přítel z dětství mistr Čepelka nemazal 

med kolem pusy, když mě nabíral.“ 

„Vy znáte Romana?“ Útočný tón v jejím hlase nešlo přeslechnout. 

„Možná,“ zaváhal jsem. „Když přiznám barvu, vlepíte mi facku?“ 

„Nebudu vás přeci mlátit za jeho hříchy,“ ušklíbla se.  

„Copak vám provedl?“ pokusil jsem se o nenucený tón.  

„Řekněme, že mezi námi přeskočila jiskra, ale zadupal ji dřív, než se stihl rozhořet pořádný 

plamen.“ 

Zase mi lezeš do zelí, komáre? Kdesi v hrudi jsem pociťoval rodící se vztek. Neměl přílišné 

opodstatnění. Kdybych se nedíval do tváře s tak povědomými rysy, byl bych v klidu. 

Momentálně mě však užíral majetnický pud. Nechtěl jsem, aby tahle slečna patřila někomu 

jinému. Byla jako posvátná vzpomínka. Jiná a přesto stejná. 
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„Raději půjdu,“ zamumlal jsem. 

„Ani nevím,“ hlesla. 

„Prosím?“ 

„Jak dlouho tu pracuju,“ upřesnila se zastřeným pohledem. „Pár let to bude, ale celé mi to 

splývá. Není to zvláštní?“ 

„Trochu jo, ale k doktorovi vás kvůli tomu posílat nebudu.“ 

„To vykání už mě začíná zmáhat„ pronesla, „Lucie,“ dodala a natáhla ruku. 

Zaváhal jsem. Až po několika vteřinách mi došlo, že právě vyslovila svoje jméno. Do té 

chvíle jsem si vůbec nepřipouštěl, že by se mohla jmenovat jinak než Veronika.  

Během představování se naklonila a věnovala mi letmý polibek na tvář.  

„Pěkný den, siláku,“ popřála a otočila se k odchodu.  

Na co ji ten hubeňour nalákal? běželo mi hlavou, zatímco jsem sledoval její houpavou chůzi. 

Ale no tak, žádná sukně vás přeci nerozdělí. Pamatuješ? Pokýval jsem hlavou. Žádná kromě 

téhle. 

 

IV. 

 

Po zbytek týdne jsem za Lubou chodil jako myší ocásek a snažil se nasát co možná nejvíce 

znalostí. Moje hlava začínala stávkovat a pozornost se vytrácela jako balónek naplněný 

heliem, který vyklouzl z prstů roztržitého dítěte. 

Většinu času jsem trávil po výrobních halách, nebo v RMA laboratoři, kam putovaly všechny 

komponenty, které byly vyřazeny z linky. Teprve tam zkušený tým pracovníků rozhodoval o 

tom, kdo slízne tu horkou kaši, co se navařila. Součástky procházely opětovnou vizuální 

kontrolou a funkčními testy. Vráceno kvůli defektu na vstupní kontrole, nebo během procesu 

testování? Milý dodavateli, máš problém. Nalezeno fyzické poškození během montáže 

jednotky? Houstone, máme problém. Chyba se nepotvrdila? Zapomeň na to, kámo. Mazej do 

výroby. Každý si zaslouží druhou šanci. 

Seděl jsem v laboratoři u pracovního stolku a čistil patici základní desky od chladící pasty. 

Vyfasoval jsem technický líh a drobný kartáček. Bylo to jako čistit zuby někomu, kdo prožívá 

patálie s krvácením dásní. Pracoval jsem opatrně a systematicky. Přesně tak mi to 

vyhovovalo. Žádný shon, žádné datlování rozhořčených emailů, žádná Lucie. 

Zatracená ženská… uhnízdila se v mojí hlavě a jako vzorná kukačka vyházela všechny 

ostatní myšlenky. Vyhýbal jsem se společnému setkání a zároveň doufal, že na ni náhodou 

narazím. Jak se to říká? Náhoda je blbec. A já ještě větší, že jsem ji nedokázal zapudit. 

Seženu si česnek a pozlacený kříž. Snad to zabere. Neubránil jsem se kyselému šklebu. 

Podobnou grimasu vykouzlí člověk, který žvýká nezralý angrešt. 
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Minuty ubíhaly a patice začínala vypadat jako nová. Vypadalo to, že se mi podaří zachránit 

fabrice pár tisíc korun. Vlastně se jednalo o první užitečnou věc, kterou jsem podnikl. Do té 

doby jsem vypracoval několik reportů, koktal na konferenčních hovorech s Čínou a civěl pod 

ruce lidem na lince. Zbytek času pak moje maličkost fungovala zejména jako olověná koule u 

Lubova kotníku. Na nejužitečnějšího člena týmu to zkrátka zatím nevypadalo. 

„Jak to pokračuje?“ zeptal se vedoucí laboratoře Milan Korotkov. Velký zarostlý chlap, který 

budil dojem, že vás dokáže schovat do dlaně, aby vás uchránil před prudkým lijákem. 

„Myslím, že cajk. Dáš to někomu na přetestování?“ 

„Jasná věc, jednomu z těch dvou mlaskajících monster,“ přitakal Milan a kývl za sebe. 

Naklonil jsem se, abych mu viděl přes rameno. Několik metrů od nás se líbali dva 

zaměstnanci. Žena byla opřená o regál a její nápadník zřejmě hledal zbytky oběda, které jí 

uvízly mezi stoličkami.  

„Bacha na ty procesory!“ zařval Milan. 

Muž nadskočil a upřel na nás lesknoucí se oči. Podle všeho by plato s procesory nejraději 

smetl z regálu, aby ho nic nerozptylovalo od hrátek se svou milou. Místo toho musel všechny 

kusy zkontrolovat a případné odštípnuté rohy zamalovat zeleným fixem, protože nějakému 

šťastlivci ze skladu popadaly na zem.  

„Muckají se mi tady jako dva puberťáci,“ zabručel Milan.  

„Čerstvá známost?“ 

„Houbelec. Jsou svoji už přes deset let. Manželé Roztočilovi… nevím, co pořád blázní. 

Dokola jim opakuju, ať si to nechají na doma. Ale když do sebe zrovna nejsou zaklesnutí 

jako dvě ruměnice, tak za práci vzít umí. To zase jo. Dej mi ten krám, než na sebe zase 

vlezou. Kdo se má na to pořád dívat.“ 

Sledoval jsem Milana, jak promlouvá ke dvojici přikyvujících pracovníků. Nebylo se čemu 

divit. Zdejší vedoucí nepatřil mezi lidi, kterým je radno odmlouvat. Přeci jen vlastnil dlaně 

velikosti kovářského kladiva. A když taková ruka bouchne do stolu, zbývá vám jen zmlknout 

a kmitat. 

Vrátil jsem líh s kartáčkem zpátky do skříňky s nářadím a potichu se vypařil. Na chodbě jsem 

prošel detektorem kovu a zamířil do kanceláře. Od víkendu mě dělilo posledních pár hodin. 

Doufal jsem, že uplynou poklidně. Přání se mi splnilo… pro tentokrát.  

 

V. 

 

Součástí ubytovny byla hospoda, která už měla nejlepší časy dávno za sebou, jestli kdy 

vůbec nějaké zažila. Otřískané stoly, jejichž stabilita závisela na pivních táccích, co tu a tam 

podpíraly rozviklané nohy. Zežloutlé záclony, které vypadaly, že se s dalším závanem větru 
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rozpadnou na jednotlivá vlákna. Omšelé stěny, jejichž fleky statečně zakrývaly plakáty spoře 

oděných slečen. A samozřejmě všudypřítomný zápach tisíců vykouřených cigaret, spáleného 

omastku a stěží udržovaných toalet, který vás spolkne a během pár minut dokonale stráví.  

A přesto jsme s Lubou nedokázali vymyslet lepší místo, kde zapít sobotní večer. Nechtělo se 

mi vycházet z ulity do velkého světa tam venku. Bál jsem se, že vzpomínky, které byly v 

areálu fabriky příjemně otupělé, opětovně získají ostré kontury. Lubo jako tamní štamgast 

bez váhání souhlasil. Koneckonců pocházel z malé vesnice kousek od Sokolova, kde byl na 

podobné prostředí zvyklý a svým způsobem ho vyhledával. Místní zaplivaná putyka mu 

zkrátka připomínala domov a to je mnohem víc než vám může nabídnout kdejaký fajnový 

podnik. 

Žil jsem v domnění, že uvnitř narazíme pouze na pár zbloudilých duší, ale jakmile jsme 

otevřeli vstupní dveře, dýchla na nás atmosféra narvané hospody. Hučení všeobecného 

hovoru, cinkání skleniček a občasný výbuch smíchu.  

Stáli jsme u výčepu a pátrali po volném místě.  

„Chlapi, posaďte se na prdel, nebo mi tady vystojíte důlek,“ ozval se hostinský a kývl směrem 

ke stolu, kde byla cedulka s rezervací. 

„Díky, Jirko,“ odvětil Lubo, „máš srdce na pravým místě.“ 

Hostinský přestal čepovat vychlazenou dvanáctku a sáhl si na hrudník. „Nestraš mě, vole, je 

na levým.“ 

Lubo se zakřenil a plácl mě do ramene. „Sedej, než si to rozmyslí.“ 

„Je tady rezervačka. Stejně nás každou chvíli někdo vykopne,“ namítal jsem. 

Lubo zakroutil hlavou. „Ty to pořád nechápeš, Nedbalko? Ta rezervačka je plonková. Jirka ji 

tady drží permanentně, aby trošku ulevil svým oteklým nohám. A když má dobrou náladu, 

pustí sem sednout pár otrapů, aby mu nepřekáželi během roznášení piva. Kromě jednoho 

kuchtíka je tady na všechno sám. Kulhá jako čert s upilovaným kopytem, ale pivko nosí 

parádně.“ 

„A tohle veřejný tajemství všichni respektují?“ 

„Tři chlápci mu sem jednou sedli bez jeho souhlasu. A hádej co?“ 

„Dostali pivko?“ 

„Ani kapku! Nechal je tady sedět půl hodiny s vysušenou hubou, dokud se jeden z nich 

nezvedl a tu rozpraskanou hubu si na něj neotevřel. V tu ránu se zvedla dobrá půlka 

hospody a dala tomu hejskovi najevo, že by si měl sbalit fidlátka, než z nich bude mít třísky. 

Chlápek sklopil uši, houknul na svoje dva kamarádíčky a všichni společně vypochodovali ven 

do tmy. Od té doby je tady nikdo neviděl.“ 

„A morální ponaučení?“ zavtipkoval jsem. 

„Koho chleba jíš a pivo piješ, toho píseň zpívej,“ nenechal se rozhodit Lubo. „Nebo si můžeš 

jít na pokoj loknout balený vody, co pořád lemcáš.“ 
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Pokrčil jsem rameny. „Nenadělám nic. Je to prakticky jediná věc, po které nemám žízeň.“ 

„Tady ji spolehlivě zaženeš, kamaráde,“ dušoval se Lubo. 

 

Než jsme se dostali na pokoj, zdolal jsem šest piv a jednu klobásu. Leželi jsme v posteli a 

opilecky klábosili. 

„Povedený večer, co říkáš?“ nadhodil jsem. 

„Ale jo… až na ty dvě dotěrné holčiny. Pro jednoho panáka předváděly celkem ubohý 

představení. Div nechodily po rukách.“ 

Stojíš na rukou! Tak čím, do prdele, mlátíš do těch dveří? 

Ta myšlenka mi vystřelila do zátylku jako otrávený šíp. Hleděl jsem do stropu a nezmohl se 

na jedinou slabiku. 

„Možná, že se pod tím kýblem šminek schovávaly pěkné tváře,“ přemítal dál Lubo, „ale 

dneska už z nich zbyly jenom utahané karikatury. Snad proto jsem na ně tak vystartoval. 

Připomínaly mi dnešní dobu. Všechno je pokřivené. Připadá mi, že jsem uvíznul 

v devadesátkách. Svět se mění a já pořád stojím na ulici v šusťákové soupravě a vyhlížím 

svoji milou, která nikdy nepřijde. Ztratila se v tom moři zmalovaných ksichtů a falešných 

úsměvů. Stejně jako já.“ 

„Určitě se dočkáš.“ 

„Kdepak, Nedbalko. Podělal jsem to.“ 

„Chceš o tom mluvit?“ 

„Možná jindy. Co ty? Kde se toulá tvoje princezna, že musíš trávit sobotní večer s pobudou, 

jako jsem já?“ 

Je mrtvá. Málem jsem to vyslovil nahlas, ale chyběla mi odvaha jako už tolikrát předtím. „Je 

na služební cestě v Německu. Moje chytrá hlavička. Nedávno jsme se zasnoubili. Určitě si 

právě prohlíží prstýnek a plánuje veselku. Když byla v pubertě, zavedla si svatební knihu a 

lepila si do ní výstřižky z časopisů, aby měla veškerou inspiraci pěkně na jednom místě. 

Sakra, chlape, bude to krásná svatba.“ Pocítil jsem slanou pachuť. Jedna prolhaná slza mi 

stekla do koutku úst.  

„Je mrtvá,“ zamumlal Lubo. 

Téměř jsem vykřikl; usvědčený lhář. Jak to mohl vědět? Jak?  

Nadzvedl jsem se na pravý loket a zmateně civěl na svého spolubydlícího. Střílel si ze mě? 

Znal snad moje tajemství a teď mě trhá na kusy, jako když mastné prsty obírají pečená žebra 

na královské hostině?  

„Moje milá, která už nikdy nepřijde,“ pokračoval Lubo a mě zalila sobecká vlna úlevy tak 

mocná, že jsem byl sám sobě odporný.  

„Moje Aneta. Znali jsme se od školky. Schovával jsem jí věci, ujídal obědy, tahal za vlasy. 

Nesnášela mě za to. Tenkrát ještě nechápala, že se mi zatraceně líbí. Nebyla kdovíjak 
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nadšená, když jsme spolu na základce skončili v jedné třídě. Já byl v sedmým nebi. 

Pokračoval jsem v náletech a pořád dokola narážel na její odpor. V devítce si začala 

s jedním spolužákem. To mě položilo na lopatky. Musel jsem sledovat, jak se vodí za ruce. 

Smála se skoro všemu, co vypustil z huby a já se užíral žárlivostí. Vysvobodila mě až střední 

škola. Chodil jsem na dráťárnu. Banda jalových kluků a široko daleko žádná holčina, kterou 

bych mohl tahat za vlasy. Po třech letech jsme se potkali během letních prázdnin na jedné 

vesnické zábavě. Zeptala se mě, proč jsem se vždycky choval jako totální vůl. Než jsem 

stačil odpovědět, tak mě políbila. Páni, byla to ta nejsladší pusa na světě. Chytnul jsem ji 

kolem pasu a už nepustil. Byly to skvělé roky. Jenže všechno pěkný jednou končí. Možná by 

nemuselo, ale lidi zkrátka mají sklon k ničení. Já bohužel nejsem žádná výjimka. 

Aneta jednoho rána otevřela oči a sdělila mi, že musí na pár dní odjet. Nějak se 

nevykrucovala, řekla mi to na rovinu. Její nejlepší kamarád měl na kahánku a chtěla ho 

možná naposledy navštívit. Věřil jsem jí. Chtěl jsem s ní zestárnout, kupovat jí pěkný věci a 

počítat vrásky na její krásné tváři. Do háje, věřil bych jí, i kdyby mi vykládala, že musí odletět 

na vesmírnou misi. 

Všechno bylo v pohodě, dokud jsem během jednoho z našich telefonátů nezjistil, že se jedná 

o pana vtipálka ze základky. Ano, přesně toho, kvůli kterému jsem celou devítku skřípal 

zubama. Snažil jsem se tu informaci strávit, ale už bylo pozdě. Žárlivost – moje stará známá 

– se probudila k životu. Šílel jsem. Mašíroval jsem po bytě jako zloděj, co hledá schované 

šperky, a představoval si všechny ty věci, které tam spolu dělají. Druhý den jsem se strašlivě 

opil a dotáhl si domů jednu z těch zoufalých holek, co chtějí zažívat dobrodružství, aby pak 

skončily odkopnuté s děckem na krku. Když bylo po všem, všiml jsem si, že ve dveřích 

ložnice stojí Aneta. Už neměla důvod zůstávat se svým kamarádem. Zemřel a společně 

s ním i naše budoucnost. 

Škemral jsem o druhou šanci a chvílemi to vypadalo, že mi odpustila. Až na její hluboké 

smutné oči, které prozrazovaly, že mi sice může odpustit, ale nikdy ne zapomenout.  

Nemohla spát. Celé týdny se ládovala práškama, aby zabrala aspoň na pár hodin. Tvrdila, že 

to je kvůli tomu klukovi. Chudák nikoho neměl a umíral sám v jakési zablešené díře. 

Rakovina… jednou nás dostane všechny. Ale jeho navštívila až příliš brzy. Přesto jsem ho 

nemohl litovat. Zkrátka to nešlo. Ano, byl jsem žárlivý dobytek, ale ten kluk byl jako spínač, 

který zapnul něco v mojí palici. Něco, co jsem nedokázal kontrolovat a kvůli čemu jsem zničil 

to jediné, na čem mi záleželo. 

Anetina deprese se prohlubovala. Nechtěla nic slyšet a vymýšlela samé blázniviny, aby 

utekla z reálného života. Sledoval jsem její vadnoucí tvář a modlil se za zlepšení. Jednoho 

večera měla pohled tak jasný jako za starých dobrých časů. Málem jsem křičel radostí. 

Otočila se ke mně a povídá: ‚Chtěla bych udělat jednu maličkou výměnu‘. Nechápal jsem, co 

má na mysli, ale nadšeně jsem přikyvoval. ‚Jeho život za ten tvůj. Co tomu říkáš? Přijmi 
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matičku rakovinu za svoji děvku a nech se sežrat do posledního kousku. Vrať mi ho. Vrať mi 

moji životní lásku. Ať zazvoní na moje dveře. Budu na něj čekat, jak mě Bůh stvořil a užiju si 

s ním všechno, co jsem s tebou musela předstírat.‘ 

To byla poslední věc, kterou mi řekla. Druhý den byla mrtvá. V lékařské zprávě bylo 

napsáno, že se předávkovala práškama na spaní, ale já znal skutečnou pravdu. Zabil ji ten 

parchant, co ji ve školce tahal za vlasy.“ 

Nastalo ticho. Lubova zpověď mě omráčila. Navenek byl šarmantním svůdníkem, uvnitř pak 

zdrceným mužem, který teskní po ztracené dívce. Jeho upřímnost mě zahanbila. Měl jsem 

chuť vstát a povědět mu svůj příběh. Ten skutečný. Lubo však mezitím upadl do své typické 

neklidné dřímoty. Chroptěl a kopal nohama, jako by před něčím utíkal. Teď už jsem tušil před 

čím. 

Zakutal jsem se pod peřinu. Den za dnem mě sužovala stále větší zima. Topení běželo 

téměř na plný výkon, ale moje tělo tenhle fakt vesele ignorovalo. Stejně jako litry vody, které 

jsem vypil. Natáhl jsem se po minerálce, kterou mi máma přibalila, a zahnal nepříjemné 

pálení v hrdle. Máma, co asi teď dělá? 

S tou myšlenkou se mi podařilo usnout. 

 

VI. 

 

Čekal jsem u nákladové rampy, až z vedlejší budovy dovezou paletu opravených základních 

desek. Slíbil jsem Milanovi, že je hodím do RMA skladu na přetestování. Šedovlasý pán 

z ostrahy mě nespouštěl z očí. Seděl u svého pultíku, poklepával propiskou o desku stolu a 

častoval mě potutelným úsměvem. Osvědčené fráze už jsme vyplýtvali. Zbývalo trapné ticho. 

Kde, sakra, vězí ten řidič? 

Pomrkával jsem po průmyslové váze a přemýšlel, že na ni z dlouhé chvíle stoupnu, abych 

zjistil aktuální stav své chatrné tělesné schránky.  

Ve skladu za mnou kdosi vyjekl. Otočil jsem se a sledoval, jak se několik pracovníků sbíhá 

k jednomu místu. Jeden z nich si narval prsty do úst, aby zadusil výkřik. Panická hrůza v jeho 

tváři mě přiměla k podvědomému pohybu. Bylo to, jako by se mé nohy rozhodly jednat na 

vlastní pěst. Rychlá chůze přešla v běh poháněný zvědavostí.  

Přispěchal jsem na místo. Některé palety s materiálem se stohovaly na sebe, aby se ve 

skladu ušetřilo drahocenné místo. Jeden z horních kusů se však převrátil na zem. Hrozilo 

poškození, ale to byla asi poslední věc, která momentálně někoho zajímala. Zpoza palety 

trčely čísi nohy obuté do růžových tenisek. Připadaly mi povědomé. Tak nepříjemně 

povědomé, až jsem se otřásl. 
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Hlouček pracovníků se stále rozrůstal, ale nikdo z nás se neodvážil přiblížit. Jako bychom se 

zalekli vlastní smrtelnosti.  

„Lenko!“ zařval Milan, který se přiřítil z RMA skladu, a odstrčil dva kolegy před sebou, jako by 

se jednalo o stébla slámy. Přiskočil k paletě a snažil se ji nadzvednout. 

„Pomozte mi, kurva!“ zařval. 

Milanův hromový hlas nás probral z transu. Jeden z mužů si všiml, že stojí v kaluži krve, a 

začal cosi blekotat. Po půl minutě se nám podařilo přetočit paletu na druhý bok. Pohled, 

který se nám naskytl, nepřipouštěl žádnou naději. Ženin krk byl zkroucený do nepřirozené 

polohy a hlava připomínala vyfouklý balón.  

Lenka… něžnější polovička manželů Roztočilových. Ještě nedávno se opřená o regál 

vášnivě líbala se svým mužem, aby o pár dní později našla smrt. Rozhlédl jsem se kolem, 

jestli ho neuvidím. Stál tam. Lidé kolem něj se rozestoupili. Hleděl na svou mrtvou ženu, jako 

by se jednalo o nějakého vzácného tvora, kterého je třeba blíže prozkoumat. Jeho lesklé oči 

byly plné podivného úžasu. Udělal dva kroky a opět se zastavil. Naklonil hlavu na stranu a 

pokračoval v chůzi. Pohyboval se trhaně jako robot s poškozeným modulem.  

Milan Korotkov se napřímil. „Neměl by ses na to dívat.“ 

Čerstvý vdovec kolem něj prošel bez sebemenšího zájmu. Klekl si na zem a hladil Lenku po 

zdeformované hlavě. Mezi prsty mu uvízlo pár slepených vlasů. Zvedl dlaň, aby si je 

prohlédl, a k údivu všech přítomných si začal broukat jakousi melodii.  

„Půjdeme?“ zeptal se Milan a podal mu ruku. Muž po ní chňapnul a vycenil zuby. Milan byl o 

hlavu vyšší a dobrých třicet kilo těžší, ale nedokázal se vymanit z jeho sevření.  

„Která svině skládala ty palety,“ zasyčel Roztočil. 

„Všechno se prošetří,“ uklidňoval ho Milan a s narůstající nervozitou sledoval svoji ruku, 

která se začínala odkrvovat.  

Roztočil zaklonil hlavu a rozchechtal se. „Tak ono se to prošetří!“ 

„Jestli někdo pochybil, zjistíme to.“ 

„Omyl… já to zjistím.“ 

Roztočil vstal a konečně pustil Milanovu pochroumanou ruku. Tvář se mu třásla hněvem a 

oči planuly temným ohněm nenávisti. „Najdu tě!“ zařval do davu. „Až s tebou skončím, budou 

tě muset naházet do pytle po kouskách.“ Utřel si slzy, které mu mezitím stekly po tváři, a 

rozběhl se pryč. Za malý okamžik zmizel z dohledu, ale stále bylo možno slyšet jeho smích; 

nepříčetný a definitivní. 

„Haló, pane, máte tady tu paletu!“ 

Téměř všichni se otočili jako jeden muž. Někteří kroutili hlavou, jako by odmítali mít něco 

společného s jakoukoliv paletou na světě.  

Pán z ostrahy rozhodil rukama. „Potřebuju to od vás podškrábnout.“ 
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Doznání, blesklo mi hlavou. Jednu nevinnou duši jsem už na svědomí měl, tak proč 

nepřijmout zodpovědnost za další. 


