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V knižní øadì Paralelní svìty vás budeme
seznamovat se svéráznými autorskými ima-
ginacemi souèasných spisovatelù a spisovate-
lek science fiction a fantasy. V poøadí jednot-
livých svazkù nehledejte žádný systém,
cílem øady je seznámit vás s tím nejlepším
z povídkové (ale obèas i románové) tvorby
vìtšiny moderních èeských a pozdìji snad i
slovenských SF autorù. Naši vìrní ètenáøi si
postupnì ve své knihovnì vybudují abecedu
soudobé fantastiky. Chystáme se vydat od
vìtšiny písmen díla hned nìkolika autorù,
takže bude záležet jen na vás, které z nich
do své abecedy Paralelních svìtù zaøadíte.
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Motto: To, že se nestøílí,
smrt jenom znamená
pro andìla.

(Karel Kryl)



Prolog. Žebračka Líza

Ať se mi ty vrány jenom zdaj! Ať se mi zdaj!
Lítaj jak èernejmrak. Lítaj a vøískaj. Krá krá!Cha cha!
Sou poøád blíž! Nevodlítnou, ani když plácám rukama

jak šílená! Nemùžu je vodehnat! Hnusný mrchy, mám je
ve vlasech! Klovou mì! Cpou se mi do huby, jak øvu!
Krá krá!
Køièim úplnì stejnì jak ony! Krá krá!

Probudila sem se. Zamotaná do zpocený košile. Kolem
mì bylo nìco mìkkýho a teplýho. Ale stejnì mì to dusilo.
Za víèkamami prosvítalo svìtlo. Bylo ticho. Neslyšim nic,
jenom jak sama dejchám.Vopatrnì koukám zpod øas. Kde
to sem?Tolik svìtla. Je tohle nebe? Promì tìžko, kurva!
Tetka v modrejch šatech a s naèesanejma vlasama mi

dala nìco na lžièce. Fuj, ale je to hoøký!
Pak zas spim.

Voblièeje. Zarostlý a štìtinatý, jiný hladký. S drobeèky na-
lepenými kolem pusy. Zbytky jídla mezi hnìdými zuby.
Ruce. Hrozný silný ruce. Tahají mì k sobì. Ne! Tìla. Zpo-
cená lepkavá kùže. Mámo, táto! Ne! Ne! Voheò. Ne!
Z vohnì lítaj vrány. Na konci každýho plamene vrána!
Èerná. Tma. Cesta lesem, voblièeje nade mnou, krá krá!
Pryè! Jenom pryè! Tma. Nechci už žádný svìtlo, už nikdy
nechci, aby vyšlo slunce!Mìkká tma. Spát a nevzbudit se.

„Tak ses koneènì probrala, holèièko. Jak se cítíš?“
„Bezva.“
„Vypij tohle mléko. Pomalu. Nepolykej hltavì. Dobøe.
Teï zkus vstát. Opøi se mi o rameno.“



Kroutila se se mnou celá cimra. Parádní cimra se záclon-
kama na vyglancovanejch voknech.
„Pomalu. Nespìchej. Vykoupeš se. Karlíno, pojïte mi
s ní pomoct.“
„Ukažte, sleèno, já ji odvedu. Už se o ni postarám.“
Koupelna. Taková, že bych sebou praštila. Ani jedinej

hadr na podlaze. Èím vytíraj, když nacákaj? No ale zas jim
alespoò nic neplesniví. V kýblech s namoèeným prádlem
taky ne, když tady žádnej nemaj. Nesmrdìlo to tam jak
v koupelnì. Dokonce nìco vonìlo. Rùžový mejdlo. Anebo
vodièky v lahvièkách na polièce pøed zrcadlem. Ženská mi
zaèala svlíkat košili. Vyškubla sem se jí a uskoèila. Šáhla po
mnì zas. Strèila semdo ní, ale nemìla semdost síly. Zapotá-
cela sem se. Praštila sem se vo umyvadlo, až to zadunìlo.
„Nechte mì!“
„No tak, holka, nevyvádìj!“
Zajeèela sem. Hnedky vlítla ta nóbl tetka.
„Co to provádíte?“
„Malá se nechce svléknout.“
„Pøece se nebudeš koupat obleèená!“
„Dìte ale vobì ven!“
„Prosím tì, uklouzneš a upadneš. Musíme na tebe do-
hlédnout.“
„Nešahejte na mì, kurva!“
„Jsi jak moucha, ale pusu už máš v poøádku,“ øekla stará
nakvašenì. Pøikrèila sem se a èekala, kdy pøilítne pohla-
vek, ale nevrazila mi, jen vejrala.
„No tak, nech toho. Nikdo ti nic neudìlá.“
„Ale neèumte na mì!“
„Dobøe, nebudeme se vùbec koukat.“
Jedna z nich mi rozevøela pìsti, co sem si nima svírala

košili. Už sem ji nechala. Radìj vony. Ještì by je náhodou
napadlo zavolat si na pomoc nìjakýho chlapa!
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Sakra, tolik vody ve vanì! Sem v ní ponoøená po krk.
Vobyèejná tetka, Karlína, ne sleèna, mi myje vlasy. To
bych sakra snad zvládla sama, ale nìjak mi to nevadí, je to
bezvadný. Zatracenì, asi zase usnu. Zmerèily to, vytahu-
jou mì. Usadily mì ke kamnùm zabalenou do úplnì èistý-
ho ruèníku. Vsadila bych svùj vydrbanej krk, že si do nìj ni-
kdo pøede mnou nevotøel ani ruce. Pøinesly mi vobleèení.
Ne mý starý. Kolem sebe nevidim nic vošuntìlýho ani špi-
navýho. Jen všechno èistý a mìkký. Vo to tvrdší bude do-
pad, kurva.

„Pojï se mnou. Klidnì se o mì opøi. Jdeme do salónu, mùj
bratr nás oèekává u stolu.“
„Co? Do jakýho salámu?“
Koukla na mì, jako kdyby nevìdìla, vo èem mluvim.
Hm, tak bratr. Proè mì doved k sobì? Ten chlap mì

klidnì moh nechat v lese. I s tìma banditama. Comu bylo
po nich? Co mu bylo po mnì? K èemu mu v tomhle nóbl
baráku bude holka jako já?
Nomùžu hádat. Tøikrát. Tolikrát, kolik bylo tìch bandi-

tù na kraji lesa u cesty.

„Ale, takový pøekvápko! Koukejte, kdo k nám pøišel. Drž
ji, Dane, ať ji nemusíme honit mezi stromy!“
Køièím. Cloumají mnou. Fackujou mì.
„Sklapni už koneènì, ty èubko, a neházej sebou!“
„Vášo, poèkej, svážu ji.“
„Blbèe, jenom ruce! Nohy jí nesvazuj!“
Smích. Øehot.
Køik. Mùj.
Krá krá. Cha cha!

***



Nespala sem.Ve vohništi svítil zbytek žhavejch uhlíkù. Vo-
patrnì sem vstala. Nešustit. Kurva, jak mám votevøít dve-
øe svázanejma rukama, aby to bylo co nejtišejc? Nadzved-
nout. Vodtlaèit.
V bøiše mì bodalo. Žaludek se mi zvedal. Teï ale ne-

mám èas na blití! Závan vzduchu. To je ta nejužší škvíra
v mym posranym životì! Chtìla sem zavøít. Dveøe se mi
vysmekly. Tøískly vo futro. Doprdele! Kolik se jich vzbudi-
lo? Jasnì všichni, co bych asi mohla èekat, když sem tako-
vá šikulka? Zdrhej, Lízo, ty náno!Ne pøes sníh!Na nìm tì
zmerèej v tu ránu, jak vylezou. Z chajdy se vozval rachot
a øev. Nìkterý z tìch hovad vrazilo do kotlíku. Doufám,
že ses alespoò vopaøil, ksindle.
Po cestièce ne, tudy neuteèu. Nejbližší stromy sou tak

deset metrù daleko. Rychle mezi nì. Za mnou s dìsnou rá-
nou vypadly dveøe. Chlápkové se vyøítili ven. Skoèila sem
za smrk. Jen rychle, kurva, jinak je to mùj poslední bìh.
Tohlemi nemùže vyjít, já kráva pitomá, proè sem to vùbec
zkoušela!
Dejchala sem tak rychle a nahlas, že sem neslyšela, jak

za mnou utíkaj. Jen vìtve praskaly. Pak se mi zasekly do
šatù paøáty jednoho z nich.
„Tak utýct bys ráda, ty zmije!“
Strhnul mì na zem a mlátil, zkroutila sem se s koleny

u brady a lokty u hlavy, ale bylo mi to houby platný. Na-
zpátek mì dokopali a dosmýkali. Pøivázali mì ke sloupku.
Ani jeden nešel hned spát. Už sem byla zticha. Ani sem ne-
øvala. Jen sem èekala, až skonèej.

Pøes den mì rozvazovali. Musela sem jim vaøit. Vobèas
vodcházeli nìkam krást a loupit, ale ne všichni najednou.
Jeden se mnou vždycky zùstával. To byly hnusný hodiny.
Fakt hnusný, kurva.
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Když už byli zvyklí, že poslouchám, zkusila sem plách-
nout znovu.
Bylo to za soumraku. Koukala sem, že si moc nevšímaj,

jesli se zrovna stmívá.Mìli flašku nìèeho vostrýho. A byli
už málem namol. Vzala sem kotlík, jako že du pro vodu.
Práskla sem jím vo kámen u potoka a vlítla do houští mezi
smrky. Tady bylo už jak v ranci, rovnou sem se vo nìco
podrápala. Prodírala sem se mlázím. Jen rychle, ať sem da-
leko, než si všimnou, že sem utekla. Sakra, kurva, doprde-
le, vždyť voni se vyøítili za mnou! Nebyli tak namol, jak
sem doufala. Slyšela sem je rámusit a nadávat. Sou snad
pìt metrù vode mì!
Popadla mì ruka, která se ani nevynoøila ze tmy. Druhá

mi zacpala ústa døív, než sem staèila vyjeknout.
„Tiše, dìvèe. Necukej sebou. Pomohu ti.“
Sundal mi z voblièeje dlaò vonící hoøkýma lékama. Ne-

smrdìl jako tamti. Byl to nìkdo úplnì jinej!
„Nehýbej se. Zùstaò tady.“ Pøehodil pøese mì kabát.
Pak byl najednou pryè. Jako by zmiznul, vùbec sem nevì-
dìla, kudy vodešel.
Kolem místo tøí hlasù naráz klely jen dva.
„Dane, máš ji?“ vozvalo se vodnìkud zprava. Zapraska-
ly vìtve. Zvuky z tý strany utichly. Hlas posledního se za-
tøás. Teï se bojíš, svinì prašivá.
„Chlapi, kde ste, naš…“
Zmlknul uprostøed slova. Cha cha. Krá krá.
Mám strach. Stejnì mi vodbilo. Kdo je dìsnìjší? Lapko-

vé, anebo chlap, kterej je vraždí úplnì potichu? Naráz sto-
jí vedlemì. Jako by se nikdy nepohnul.Nemùžu dejchat.
„Chyť se mne. Pùjdeme kousek pìšky.“
Jako kdyby se vùbec nic nestalo a von mì zval na pro-

cházku. Kloužu po rozmoklym snìhu.
„Neomdlíš? Mùžeš jít?“
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„Pomalejc, jo?“
„Žádný spìch.“
Silnì mì podepíral. Nezavrávoral, ani když sem zakop-

la a zapotácela se. Jeho kabát høál. Ale já se tøásla. Pøed vo-
èima semuž nemìla èernej les. Jenompožár, jak plane a jis-
kry vybuchujou. Vrány. Voblièeje. Chechtaj se.
„Stùjte!“ vyhrkla jsem.
„Je ti špatnì?“
„Já… musim se vrátit. Podívat se… Vim, že ste je zabil.
Musim… je vidìt mrtvý.“
Neøek ani slovíèko. Votoèil se a ved mì nazpátek. Uká-

zal mi všechny tøi. Mìli proøíznutý hrdla. Prohlídla sem si
je, jak ležej v èernejch loužích krve, sraèek a chcanek. No
nemyslete si, blila sem nad každym. Ale nevodešla sem,
než sem se nekoukla i na posledního.
Nìkammì vez.Motor huèel. Dlouho. Bylo mi to jedno.

Tak unavená, jako tenkrát, sem v životì nebyla.
Pakmì nes. Jeho kroky se rozléhaly, jak šel po kamenný

dlažbì.

Kramfleky tetky s drdolem klapaly.
Zùstaly sme stát pøed velikejma dveøma. Hladkejma,

jako kdyby je pøivezli rovnou vod tesaøe. Nikdo do nich
jasnì ani jednou nekop. A když, tak zatracenì vopatrnì.
Aby je nevodøel. Tady se kouká na vìci jak na písmo svatý.
„Já jsem Hana Halmichová. Jak se jmenuješ ty, holèiè-
ko?“
„Líza.“
„A pøíjmení?“
„Nemám pøímení.“
„Jak se jmenuje tvùj otec?“
„Já… nevim. Máma… vo nìm nemluvila. Jo, tak to bu-
de, von jí zdrhnul, parchant.“
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„Tak alespoò jméno matky,“ øekla votrávenì.
„Betína.“
Kulila voèi, jako kde je pokraèování.
„Teto, žebraèky jak já nemaj pøímení, kurva,“ vysvìtlila
jsem jí.
Ji to kapku vyvedlo zmíry,musela trochu dýl hmatat po

klice. Ale už se se mnou víc nepárala a votevøela dveøe.
Hezký zazobanci. Žádní sedláci. Do toho chlápka, co

vstává z køesla vycpanýho jak prase, bych kurva neøekla,
že podøezává bandity. Sedí tady ještì další tetka. Mìøí si
mì jako klisnu a já koukám jak tele. No kurva, ta kožešina
na kraji suknì! Takovou nemìla ani rychtáøova žena vod
nás ze vsi! Teda, chci øíct z tý, co jsem v ní dìlala žebraèku.
Milostpanièka se šklebí nìjak falešnì. No, jasnì že neská-
èe po strop radostí, že její starej pøived domù další žen-
skou. Hm, proè sakra? Žije si tady jako kohout na smetiš-
ti, co ho napadá štvát se po nocích a sbírat žebraèky? To
uhodnu napoprvý, kurva. Ty, co tady má, ho už nudìj!
„Bratøe, švagrová, pøivedla jsem Lízu.“
„Lízo, to je pan Jiøí Halmich a jeho manželka, paní Zu-
zana. Tví pìstouni.“
Jak mì chtìj pìstovat, sakra? Sem snad nìjaká fazole

nebo mrkev?
„Posaï se, Lízo,“ øek domácí. Fakt mi to bodlo. Stejnì
sem málem padala na prdel.
Hlas nemìl nafoukanej. Ale stejnì mi pøipadal òákej ji-

nej než ten, kterym mluvil v noci. Kulila sem voèi na stùl.
Takový sakramentský nádobí sem nevidìla ani u Øeháko-
vejch, a to byli nejbohatší hospodáøi. Teta Øeháková mi
jednou dovolila kouknout do kredence, když sem pøišla
dovnitø s jejich Rùžou. Ale tohle… Nìkterý kousky sou
fakt divný. Co sou to za malý vidle vedle talíøe? Snad tady
nežerou seno?
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Vešla bába, co mi myla hlavu. Všichni na ni kašlali. Kou-
kali jen po veliký zakrytýmíse, kterou položila na stùl.Ona
si nesedla a nikdo jí nic neøek. Asi ji nechtìj do postele, je to
už stará tetka. Proè by si ji pøedcházeli? Zuzana, tedy paní
Zuzana, abych byla úplnì pøesná, žádná teta jako na vsi,
sundala z mísy víko. Nabrala si do talíøe polívku.
„Prosím,“ øekla a podala mi dìsnì nablýskanou sbìraè-
ku.
Co chce, kurva? A proè prosí?
Roztøesenì sem chytla sbìraèku. Zazvonila vo vokraj

mísy. Doprèic, co když to tady roztøískám? Daj mi do
zubù a žádný jídlo. Stáhla sem hlavu mezi ramena a kouk-
la jedním vokem, jestli nedostanu jednu pro výstrahu.
„Sestøièko, nalij Líze polévku,“ øek Jiøí. „Jsi zesláblá,
holèièko.“
Ještì že zasáhnul, pobryndala bych jim ten bílej ubrus

a tetky by na mì hned zaèly øvát.
„Jak ses vyspala, Lízo?“
Tohle je ta zdvoøilá konzerva… houby, kon… sakra, ne-

budu si sama vo sobì namejšlet, že sem panièka, zkrátka
tohle budou asi ty nóbl kecy.
„Bezvadnì. Ani jedna blecha mì neštípla.“
Vytøeštili voèi úžasem. Jindy je asi dobøe koušou.
Vopatrnì sem jedla, abych nemlaskala. Tolik zas vim,

že se to v nóbl rodinách nesluší. Moje máma nám taky za
to vobèas nadávala, když ji chytla nálada na vychovávání.
Musela sem se ale sakramentsky držet. Òám. Už kolik dní
sem kromì pár hltù zbojnický šlichty nemìla nic v hubì!
Jen mlíko a kapky, co mi dávala Hana.
Zaèli vést øeèièky, úplnì sem nerozumìla vo èem. Øíka-

li divný slova. Mluvili vo sakra nóbl vìcech.
Slunce zašlo. V krbu už jen doutnalo. Domácí kejvla na

starší tetku, ta si jí snad všímá, jen když vod ní nìco chce.
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Bába cvakla vypínaèem. Mžourala sem do žárovky. Vob-
èas trochu zablikala, ale bylo to elektrický svìtlo. To sem
nevidìla už nìkolik let. Tedy, ne že by svítilo v cimøe, ve
který sem byla já. Jenom sem koukala na cizí vokna.
Na stùl pøišel vobrovskej kus masa. Mladá, ta Hana, za-

èala dìlit chleba. Jiøí krájel peèínku. Zuzana dávala na talí-
øe. Toèila se mi hlava z vùnì. Cpala sem si do pusy, kolik
se mi tam vešlo, už sem kašlala na to, jestli po mnì vejraj
nebo ne. Hlad v mym bøiše se pomalu ukonejšil. Pak sem
ještì mìla huspeninu a hrušky s medem. Nenechám si ujít
nic z takový sakramentský hostiny. Jasnì že sem neumìla
jíst vidlema. Zuzana mì hnedky zaèla pouèovat. Roztøese-
nì sem ji zkoušela napodobit. Moc mi to teda nešlo. Až
øekla, že toho pro dnešek necháme, ať jím lžící. Nalívali
víno. To sem se teda bála pít. Urèitì jenom èekaj, až mi
stoupne do hlavy, aby se mnou mìli lehèí práci. Domácí
poruèil pøinýst druhou sklenici. Rozøedil trochu vína vo-
dou. Podal mi ho a øek:
„Jsi rozumná dívka, Lízo.“
Co to znamená, kurva? Nebude mì teda nalejvat chlas-

tem?
Po veèeøi Hana votevøela takovou skøíòku, co mìli stát

blízko vokna. Byly tam bílý a èerný klapky jak na harmoni-
ce, ale víc. Sedla si na židlièku a tøískala do tìch klapek. Vo-
tevøela sem hubu. Muzika byla úplnì jinaèí než kostelní
vytí nebo vesnický písnièky.
„Líbí se ti zvuk klavíru?“ zeptal se domácí.
„Sem ještì nìco takovýho neslyšela, kurva.“
„Ehm, ehm…“
„Chytá vás òákej kašel, asi ste sedìl v zasranym prùva-
nu.“
„Ach, ten klavír… Nauèila se to ve mìstì.“
„Jo ahá. Sakramentská muzika.“
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Hana dohrála, Jiøí a Zuzana zaèali tleskat. Tak sem se
lekla! Asi to bylo nìco dùležitýho, to hraní. A já u toho tla-
chala, kurva. No ale Jiøí na mì zaèal mluvit první! Zas si
povídali, voèi se mi klížily. Tajnì sem chtìla vypadnout,
když bába vynášela nádobí. Chytla sem vidle, ty nemùžu
rozflákat. Pøikrèenì sem se plížila ke dveøím.
„Nech to, Lízo. Nemusíš pracovat. Služebná to uklidí.“
Sakra, šmírujou mì na každym kroku.
Plameny mi tanèily pøed voèima, i když sem je zavøela.

Byla sem dìsnì vospalá. Hana najednou øekla, že mì do-
provodí do mýho pokoje.
„Musím ti dát léky,“ øekla.
Panebože, co bude chtít, až dojdemkposteli?Naskoèila

mi husí kùže. Zadní cimra ještì nevychladnula, ale stejnì
sem se nepøestala tøást. Hana si posvítila na lahvièky na
stole svíèkou. Pak mi z jedný nakapala na lžièku. Koukala
sem na cedule.
„Co je tam napsaný?“
„Na jedné ráno, na druhé veèer. Nesmíme je poplést.“
„Ste nemuseli posílat pro felèara. Nic mi neni, kurva.“
„Lízo, nemluv sprostì.“
Jak sprostì, vždyť mluvim úplnì normálnì!
„Ty se asi nepamatuješ, ale omdlela jsi a nemohla ses
probrat. Pak jsi blouznila. Felèar by ti nepomohl, nebýt ry-
tíøe, nevìdìli bychom, co si s tebou poèít…“
Jakýho rytíøe, kurva? Ještì jeden chlap? Èím dál tim lep-

ší!
„Jestli chceš, zítra tì nauèím èíst nápisy na lahvièkách,
i poèítat, aby sis mohla brát kapky beze mì. Ne že by mne
to obtìžovalo, ale jisté vìdomosti jsou užiteèné…“
„Poèítat, to já zas umim.“
„A šít nebo vyšívat?“
„Ne.“
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„Ukážu ti to, bude se ti to líbit. Není to tìžké.“
„Radši umeju podlahu, kurva. Co bych se vyšívala?“
„Ale Lízo! Ani nápad! Co by nám øekl rytíø?“
Rychle odešla. Ani nic nechtìla. Svlíkla sem se. Málem

sem si nestihla lehnout. Ten lék byl uspávací nebo co. Ry-
tíø… kdo je ten rytíø, že z nìj maj takový bobky?
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Kapitola I. Bludiště nezapomnění

Ne, nejsem žebraèka, ale chtìla bych být.
Jenom sem si to vymyslela. Podle knihy, kterou sem zna-

la z doby, kdy mì máma ještì pouštìla do školy. Kramáøo-
va žena ji mìla zaøízenou za skladem. Chodily tam dìti ze
vsi. Všech devìt malejch. Sedìli sme na lavici vedle police
se srolovanejma látkama, na který sme nesmìli šahat, aby-
chom je neumatlali. Hlasitì sme èetli tu knihu. Byla vo li-
dech z Paøíže. Prej je to velký mìsto v cizí zemi. Teda, asi
bylo. Pøed válkama. Teï nevim. Ani teta Malvína nevìdì-
la. I když nám toho spoustu vysvìtlila. No, mìla s náma
dìsnou práci. Byli sme tupí jak polena.Mám ale dojem, že
nám vobèas taky poøádnì blbla hlavy. Kurva, co mìla dì-
lat, když se jí spratkové ptali, co je to gotická katedrála?
Jo. Vidìla sem vrány. Spousty.
Byl se mnou ale taky bráška Elvis. To méno mu máma

dala podle òákýho zpìváka, co prej nikdy nezemøel. Dob-
rá blbost. Kdyby ho zbombardovali, jasnì by zaøval jako
kdokoli jinej. Tøeba na dìdovomìsto padla bomba. Všich-
ni byli na flekumrtví. Babièka to pøežila, protože byla v nì-
jakym bunkru pod zemí. Stejnì pak taktak utekla, i s má-
mou, když byla ještì úplnì malinká, v peøince. Pak pøišly
k tátovi a mohly u nìj zùstat.
Elvimu se za to méno ale parchanti ze vsi pošklebovali.

A nejen voni, sama máma taky. Sem nekapírovala, kurva,
proè ho teda tak dala pokøtít. Vyškrábala bych jí voèi. Ne-
jen kvùli pošklebkùm. Hlavnì proto, že nás pøinutila, aby-
sme s nima dìlali všechny ty vìci. Mnì bylo devìt a Elvi-
mu sedum. Když to tenkrát zaèlo. Byla bych ji zabila.
Kurva, dyť sem ji zabila. I otce, toho uøvanýho saïoura, co
byl dennì klidnej asi tøi minuty, potom, co ho vytáhnul



z nìkterýho z nás. Nalila sem jim do flašky kapky na spaní.
Vyžebrala sem je vod tety Malvíny. Vodtud ta žebraèka
Líza, haha. No, moc mi jich nedala, ale na dobrou noc sta-
èily. Když zachrápali, vytáhli sme z kùlny káru. Naložili
deky a všechno jídlo ze špajzu. Na sebe teplý vobleèení.
Øekla semElvimu, aby èekal venku. Vrátila sem se do bará-
ku, ani nezavøela dveøe, kdybych musela rychle zdrhat.
Leželi na gauèi, co mìl péra popraskaný, jak ho mìli

voblíbenej. Co sme na nìm Elvi i já každej den… Kurva,
byli vodporní. Smradlavý chrochtající prasata. Pøemejšle-
la sem, jak zaøídit, aby se nevzbudili døív.Než bude všecko
v plamenech. Mìla bych je nìèim praštit po kebulích. Ale
nemohla sem to udìlat. Vùbec ne proto, že to byli moji ro-
dièe. Vùbec sem je nemìla ráda. A vùbec, nenávidìla sem
je. Hnusili se mi. Prostì sem se jich nemohla dotknout.
Ani žehlièkou, která se válela vedle špinavejch hrncù, ať je
hezky po ruce. To sem tedy nevidìla, aby ji máma nìkdy
potøebovala. Zato vošoupanej øemen pøehozenej pøes žid-
li fakt nemusela schovávat. Tak sem jen všude nacákala
benzín. Zùstal v kanystru z doby, než prochlastali náš elek-
trickej generátor. Už se jich nikdy nemusim dotknout. Pøí-
sahám, nemohla sem na nì ani plivnout. Škrtla sem svaz-
kem sirek. Hodila sem je na zem. A rychle ven!
Bratr stál vedle sloupkù, co byla kdysi branka a plot.

Než se z latìk stalo døíví na otop. Kolébal se a škrábal se
pøes tlustý svetry a bundu. Byl dost vyplašenej, ale zas ne
tak, aby kòuèel a drbal se i na voblièeji. No, pøes vobleèení
si kùži hned tak nerozedøe, to je fuk. A za jednu ruku ho
stejnì chytnu. Utíkali sme celou noc. Bráška ve strachu, že
nás rodièe chytìj, zmlátìj a zavøou zas doma. Já v jinaèí
hrùze, kurva. Vejrala sem do tmy amísto èernì vidìla pek-
lo. Ale peklo bylo taky, že byla zima a my nevìdìli, kde
sme. Že já nevìdìla, kam vlastnì Elviho táhnu a jesli se
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nám povede utýct dost daleko, než nìkdo zjistí, že sme ne-
uhoøeli v baráku. Støídavì sme bìželi a šli. Když sme už ne-
mohli dál, zachumlali sme se do dek, trochu spali, ale byla
dìsná kosa. Zaèlo svítat. Klopýtali sme dál. Bylo to dìsný.
Pak sme natrefili na betonovej bunkr vod válek. Chtìli sme
se v nìm schovat. Spát a poèkat, až co nás napadne udìlat
a kam jít. Vlítli sme rovnou do náruèí banditùm, co tam
mìli skrýši. Teda, já jim vbìhla do náruèe. Elviho dva vmži-
ku vodvlekli nìkam prodat. Na to, co chtìli, sem jim úplnì
staèila sama. Byla semunich asi tejden.Vostatní je už skoro
pravda. Zachránil mìmuž s tichym hlasem. Vodvez mì do
nóbl domu. Tammi dali èistý vobleèení a plno jídla. Kurva,
vždyť taky dostali pìkný prachy. Aby se vomìpostarali. To
semi jistì nezdálo v tombláznìní nebo co toHana øíkala. Si
teï docela jasnì vzpomínám. Taky sem se koupala. Ale že
mì tetka nauèí èíst, to sem si vymyslela, protože žebraèky
to nemaj umìt. Všichni tam do mì huèeli, abych nebyla
sprostá. Teda, nevim, co porád mìli. Mluvim pøeci, jen
když smim.A táta, když sem øekla kurva nebodoprdele ane-
bo tak, se dokonce smál. Proè si Jirka se Zuzou aHanou ne-
mysleli, že je to sranda, to nevim.Máma namì za to taky ni-
kdy neøvala. I když ta se nasrala kvùli každý blbinì a pak
nás voba zmlátila øemenem. Elviho i mì.
Tadymì ale nemlátili. Ani jedna fackami nepøilítla. Div-

ný, když je tak sejøilo, jak mluvim. Nechávali mì zatim
v klidu. Každej veèír sem sedìla na posteli. Sama, naštìstí.
Pøála sem si bejt žebraèkou, kterou jen znásilnili tøi bandi-
ti. Ale byla sem uprchlicí. Co upálila rodièe a byla tìhotná
se svym otcem.

Za pár dní Zuzana zjistila, jak na tom sem.
Èuèely sme v kuchyni a vykrajovaly koláèky. Hana s bá-

bou Karlínou byly ve špajzu.

2 1
S T R Á Ž C E N O C I



„Lízo, ty èekáš dítì, viï?“
Zùstala sem na ni vejrat. Jen sem kejvla.
„Jak dlouho?“
„Asi tak dva mìsíce.“
Zuzana se na mì usmála. Falešnì. Jak taky, sakra!
„Je ti jen patnáct, pøemýšlela jsi o budoucnosti? Co otec
dítìte, nehledá tì?“
„Ne.“
Kurva, ještì to by scházelo!
„Lízo, my tì tady máme všichni rádi.“
Jasnì, hlavnì se vám hodìj prachy, co ste shrábnuli.
„Nikoho nemáš, ale na nás se mùžeš spolehnout jako na
svoji rodinu.“
Jo tak! No tos vystihla, jak na rodinu!
„O dítì samozøejmì nemusíš mít starost. Budete tady
v blahobytu,“ rychle na mì mrkla. „A zatím není tøeba no-
vinu nikomu oznamovat.“
Koukla sem ze strany na Zuzanu. Byla bílá jak to tìsto.

Na tváøích jí naskákaly fleky. Docvaklo mi, co chtìla.
Abych jí porodila dìcko. Seslalo mì jí samo nebe, kurva.
Malou holku. Vodkázanou jí na milost. Pomalu z ní bude
stará bába. Svý dìti nemìla. A byla pøíliš malá paní, aby si
nìjaký mohla koupit. Byly hezky drahý. Já mìla kromì El-
viho ještì bratra a sestru. Rodièe je prodali hned po naro-
zení. Pak mohli pít, žrát a… no poøád se válet. Myslim, že
mì a Elvise si nechali, abychom my dva mìli dìti, co by
mohli prodávat, až oni budou staøí. Aby semìli stejnì dob-
øe až do smrti. No, dyť se mìli!
Hana pøišla s hrncem sádla a košíkem vajec. Karlína nes-

la mísu s kusemmasa namoèenýho do vína a cibule. Dneš-
ní veèeøe bude sakramentská. Vždyť se už vaøej tøi jídla.
To maj každou nedìli? Ani nevypadaj, že se tak cpou.
Vždyť ty tetky ani nemaj nakynutý prdele. S tou svojí ved-
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le nich vypadám jako prase. No, alespoò nebudu chcípat
hlady. Zatim. Dokavaï neporodim. A možná mì budou
pìstovat i pak?
Kurva, bylo mi tohle zapotøebí? Klidnì sem mohla zù-

stat trèet u rodièù. AspoòElviho semnemusela ztratit. Tih-
le mi pøece budou dìlat nakonec úplnì stejný vìci. Kurva,
musim nìco podniknout. Zdejchnout se. Raèi chcípnu,
než bych to mìla vzdát. To, co sem zaèla. Kvùli sobì, kur-
va, když už sem si to jednou lajsla!

Pøed veèeøí sem se koupala. Ne že by se mi to nelíbilo. Do-
posavaï sem nepoznala nic vohromnìjšího než ležet v tep-
lý vodì. Jen kdybymi do toho nekecala tetka, co všecko si
mám umejt. Ti se tady mùžou posrat vod èistotnosti. Ale
zas když mi pomáhala šampónovat vlasy, to bylo docela
prima.Mohla sem si držet na voèích žínku, abymi do nich
neteklo. Se jí musim pøíštì zeptat, jesli tetka Zuzana meje
hlavu zas jí. A vony dvì Jiøímu. Ale kdoví, jesli to nepocho-
pí jako nahráž…ne, no prostì blbý kecy. Vlastnì sem je ne-
slyšela, že by se hádali nebo po sobì øvali, taková tichá do-
mácnost. Èlovìk má dojem, že sou na sebe nasejøení, a to
voni jen tak nóbl mluvìj. Málem šeptem. V naší rodinì by
nikdo ani neslyšel, že votevøeli zobák. V naší bejvalý rodi-
nì, kurva. V naší bejvalý zkurvený rodinì, kterou sem zru-
šila a pøišla mezi tydle paka, co sou vlastnì úplnì stejný,
chtìj, abych rodila.
Hana mi pøinesla nový šaty. Takový rùžový, asi byly po

nìkom, mìla sem je dost dlouhý. Po nich dvouch ne, sou
hubenìjší než já. Do mì matka cpala poøád chleba se sád-
lem, abych byla tlustá, to se jí líbilo a otci jakbysmet, kur-
va. Plácal mì po zadnici, jen se ke mnì pøiblížil.
Tetka Hana mi nezapomnìla pøipomenout, abych ty

hadry u veèeøe nepobryndala. No jo, není každej tak nóbl
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vychovanej jak ty, panièko! Na dvoøe se vozval rachot mo-
toru. Vylítla sem, až Hanì vypad høeben, jak mì èesala.
Ten zvuk bych poznala mezi tisíci. Poslouchala sem ho
v noci cestou ze smrkovýho lesa. Proto ty vohromný pøí-
pravy. Vaøení, peèení, hory žrádla, èinèání, diskúze vo
mým tìhotenství… a že bude lepší vo nìm držet hubu.
Chtìla sem vylítnout z domu. Jenmi kurva nebylo samý

jasný, proè vlastnì.Naproti èlovìku, kterejmi zachránil ži-
vot? Nebo pøed ním utýct? Taky pøed tìmahle? Ale vždyť
byli ke mnì vlastnì dìsnì hodný. Nevím proè. Možná…
co když se bojej toho rytíøe? Kolena se mi podlamovaly.
Tetka mì táhla chodbou, abych pøivítala návštìvu. Poøád
mi nìco vykládala. Jasnì. Jak se nóbl chovat.
Byl uvnitø, jen sme dorazily do pokoje. Èuèela sem na

podlahu. Všichni se zdravili. Pak ztichli. Vùbec sem nesly-
šela jeho kroky, jak šel ke mnì po koberci. Jen sem najed-
nou uvidìla vysoký èerný boty. Dìsnì zablácený. Kdyby
nìkdo jinej kromì nìj chtìl takhle vstoupit do baráku, Zu-
zana by mu zdvoøile a povýšenì vynadala a pøinutila zout
se.
„Dobrý veèer, Lízo. Jsem rád, že tì vidím zdravou.“
Byl to hlas, kterej na mì promluvil v smrkovým houští.

Celá roztøesená sem pomalu zvedala pohled. Èerný kože-
ný kalhoty pøepásaný nìèím voranžovým. Trèela mu
zpod toho pistole a divná rukojeť dlouhýho nože. Košile
a vesta taky èerný, z mìkký látky, sakra, ani chloupek na
tom nemá pøilepenej, ten se snad hodinu kartáèoval, než
pøišel! Bundu a velkej meè, na kterej sem si moc dobøe pa-
matovala, asi nechal v pøedsíni.Mìl jen šálu na krku, neza-
vázanou, volemovanou taky voranžovì. Podával mi ruku.
Chytla sem mu ji dìsnì studenejma zpocenejma prstama.
Pak sem mu vopatrnì zašilhala do voblièeje. Na hranatý
bradì èerný strništì. Usmíval se. Tu tenkou jizvu vedle rtu
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mu ani není moc vidìt. Šedý voèi, smutný skoro jako mìl
mùj bráška. Vlasy, teda dost mastný, mu padaly do èela.
„Dobrý veèer, pane.“
„Jmenuji se Adrián.“
„Sire Adriáne, tìší mì, že vás zas poz… potkávám.“
Kurva, spletla sem to! Hlavnì že Hana mi to vopakova-

la tøikrát!
„Nemusíš být tak obøadná. Nechceš mi tykat, jako já
tobì?“
Usmála sem se na nìj. Tenhle Adrián je docela v poho-

dì.
Kuchaøka pøevlíknutá do nóbl hadrù s bílou zástìrou

pøišla k Adriánovi. Nabídla mu na tácu sklenici vína. Vzal
si a podìkoval jí asi tisíckrát hezèejc než kdokoliv z bará-
ku. No, já alespoò votevøu hubu, kurva, když mi nìco po-
dává, ale Hana a Jiøí jen zabruèej a Zuzana ani to ne. Kdo
doprdele je tedy sprostej? Tak když teï pøišla øada se skle-
nicí na mì, sakra sem se snažila.
Proè tady postáváme, když Adrián vypadá, že padá úna-

vou a hlady? V bohatejch lidech a jejich manýrech se nevy-
znám. Ale stejnì se k hostu chovaj líp než mí rodièe. Pama-
tuju, jak prodávali druhýho bratra, nedali tý paní a pánovi
ani vodu. Fotr hned zaèal pøehrabovat prachy a vøískal, že
ho chtìj vokrást, protože je, debil, neumìl poøádnì spo-
èíst. Paní si k sobì dìťátko pøivinula tak, že sem se rozpla-
kala a chtìla øíct, teto, kupte si taky nás, Elvi a já budeme
dìsnì hodný. Ale máma je hned vyhnala, sakra, normálnì
votevøela dveøe a øekla: Padejte. Teï vím, že by nás urèitì
koupit nemohli. Málokdo má vùbec prachy i na jedno
dítì, jesli nemá svý zadarmo. Ale tenkrát sem nespala,
bylo mi blbì, že sem propásnula šanci.
Kvùli vzpomínkám sem neslyšela, vo èemmluvìj. Vzpa-

matovala sem se, když sme sedali ke stolu. Karlína zaèla
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nosit jedno jídlo za druhym. Panstvo semohlo pøetrhnout
vod zdvoøilejch øeèí. Pøedvádìli, jak sou moudrý a hodný,
když se ujmuli ubohý siroty. Jiøí poøád dolíval Adriánovi
sklenièku. Ale von si po chvilce øek kuchaøce vo vodu.
Tak, Jirko, teï bys mìl øíct, jste rozvážný muž, sire Adriá-
ne. Kušuješ. Nepøemejšlíš náhodou, kolik by se ti z nìj po-
daøilo vyždímat, kdybys ho vopil? Cejtila sem, jak mi ho-
øej tváøe, ale ne vod chlastu. Po první sklenièce vína sem
dostala jableènou šťávu. Pily sme ji všechny ženský, aby to
tak neklovalo voèi. Kurva, vy tupci, kdybyste vìdìli, kolik
lihu do mì nalili rodièe, báli byste se, že vám porodím de-
bílka. V pokoji bylo k zalknutí. Jiøí ze samý horlivosti šíle-
nì zatopil. Aby bylo jasný, že se tady nešetøí. Veèeøe skon-
èila. Vod zmatku vmý hlavì sem ani poøádnì nevìdìla, co
jím, a kdybych nepomáhala vaøit, vsadila bych se, že sme
mìli piliny. Adrián ale všecko chválil a ženský se nadýma-
ly pýchou, jako kdyby vìtšinu práce nevodvedla Karlína.
Zvláštì mu chutnaly koláèky, nad kterejma sem si vyslech-
la Zuzanin názor na moje dítì. Vem si ještì, Adriáne.
A mysli si, žes mì pøived k hodnejm lidem. Co mì hezky
vychovaj jako sleèinku.
Pøestìhovali se do vycpanejch èervenejch køesel u stol-

ku na tenouèkejch nožkách a pili kafe. Tiše sem se proplíži-
la k voknu, votevøela ho na skulinu a dejchala èerstvej
vzduch. Adrián se na mì podíval.
„Je tady horko. Zvláštì pro nìkoho, kdo je zvyklý cho-
dit venku, ať mrzne nebo prší.“
Klíïo vstal a zamíøil si to ke mnì.
„Ale, sire Adriáne, jen seïte, Líza otevøe víc,“ vypískla
za ním Zuzana, nìjak ménì tiše než vobvykle.
Von se votoèil, máchnul rukou a øek:
„To je v poøádku, paní Halmichová.“
Nevidìla semmu do voblièeje. Jesli se ale jeho výraz po-
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dobal hlasu, byl sakramentsky panovaènej. Má tì pøeète-
nou, Zuzo. Bylo ticho, jak všichni špicovali uši, aby slyše-
li, co budem øikat. Adrián se nežinýroval.
„Chtìl bych s tebou mluvit, Lízo. Mùžeme jít do tvého
pokoje?“
Zuzana vylítla jako vosa.
„Chcete být s Lízou sám, sire Adriáne?“
Slovo „sám“ zavøískla.
„Zajisté, paní Halmichová,“ øek, a ať se propadnu, jesli
se zlomyslnì neusmál. „Byl jsem s Lízou sám celou noc,
než jsme pøišli k vám. Máte snad obavy o její bezpeèí?“
„Ne, ne, sire Adriáne, tak jsem to nemyslela…“ zabreb-
tala rychle a už sklapla.
Vlekla sem se ke dveøím. Adrián mi je votevøel. Zuzana

na mì koukla tak úpìnlivì, až sem se v duchu musela za-
chechtat. Normálnì mi jí pøišlo líto. Kurva, vona vo toho
spratka asi fakt stojí. Až tak, že klidnì nechá chlápka, aby
si z jejího baráku udìlal šmajchlkabinet. Když Adrián za-
vøel, vteøinu bylo ticho a pak se vozvaly naráz tøi hlasy.
Krátce se zasmál, tak nìjak suše. Se dobøe baví. Vedmì èer-
nou chodbou. Mìla sem dojem, že v ní mrzne. Ale vìdìla
sem, že není vo nic ledovìjší než vobvykle. To já byla tak
ztuhlá. Protože sem nechtìla. Aby mì ved. Aby si mì ved
do pokoje. Nejenomže sem nechtìla. Taky sem si vo nìm
nemyslela, že to udìlá. Nikdy mì nenapadlo, že tenhle
chlap by mi moh dìlat to, co mi dìlali ti, který von sám
vlastnoruènì podøíznul. Ne tenhle Adrián. Ne von!
Pouštìl mì zas napøed do dveøí. Asi abych nezdrhla, až

by se votoèil zády. Ale v cimøe si klidnì stoup stranou
a rozsvìcel lampu. Šáhnul po krabièce sirek bez jedinýho
zašátrání, jako kdyby vìdìl, kde leží.
Vopøel se vo hranu stolu.
„Lízo.“

2 7
S T R Á Ž C E N O C I



Jak je kurva tohle možný? Vždyť má hlas jak v obýváku
u veèeøe. A dejchá stejnì klidnì. Vopatrnì semna nìj zašilha-
la. Natáhnul ruku, abych šla blíž. Dopotácela sem se k nìmu.
Dotknul se mýho voblièeje, abych ho zvedla. Dìsnì upøenì
na mì koukal. Pak kývnul, jakože jo, nemejlil sem se.
„Kdybys byla slabé dìvèátko, nejdøív bych se tì vyptá-
val, jak sis tady zvykla, jak se k tobì chovají, jestli nemáš
problémy… Pak bych nadhodil téma tvojí dospìlosti, až
bych došel k podstatì. Ale se ženou, která chtìla pro svùj
klid vidìt mrtvoly banditù, kteøí ji unesli a zneužívali,
mohu mluvit otevøenì.“
Èumìla sem na nìj jak na vidìní. Co chce?Mìl ale tako-

vej hlas a výraz ve voblièeji, že sem se ho už zas nebála.
Zastrèil ruce za voranžovej pás.
„Jsi tìhotná.“
Nebyla to votázka. Tak sem byla zticha.
„Když jsem tì pøivedl, nechal jsem paní Zuzanì lék, kte-
rý ti mìla dávat. Myslel jsem, že by nebylo správné, kdy-
bys ve svém vìku byla nucena porodit dítì násilníka. Ne-
øekl jsem Zuzanì nic, protože ona je bezdìtná a mohlo by
ji leccos napadnout… Dostala jsi ten lék?“
„Ano, kapky každý ráno a veèír.“
„Navzdory tomu… Lízo, jak dlouho jsi byla u tìch lap-
kù? Opravdu jen týden?“
Nasucho sem polkla.
„Ano, ale…“
Polykala sem a polykala, abych zabránila slzám. Marnì.

Hroznì sem se rozeøvala. Adrián mì držel, dokavaï sem
se jakž takž neuklidnila. Votøel mi voblièej a nos svou šá-
lou. Kašlal na to, že ji bude mít soplavou. Když sem se do
ní vysmrkala, ucítila sem hoøkou vùni, kterou sem si pøes-
nì pamatovala. Pak mì posadil na židli. Držel mì za ruku.
Sednul si na podlahu vedle mì.
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„Øekni mi všechno, holèièko. A klidnì u toho plaè, ko-
lik chceš. Jsem tady.“
Øekla sem mu všechno.

Vez mì dlouhým šedivým dnem. Slunce sem zahlídla je-
nom jednou, když studenì prosvítlo skrz tlustoumlhu. Po-
slouchala sem hluboké bublání motorky. Šly na mì døímo-
ty, ale nebála sem se. Nenechá mì spadnout, když se už se
mnou tolik párá. Dojeli sme do hor. Nezastavoval. Za jíz-
dy mi dal hrst sušených švestek. Byly dobré.
Jeli sme takovou divnou cestou, co tam vlastnì nebyla.

Chodníèek široký jen pár èísel, co spojoval louky. Kame-
ny vedle potoku. Pomalejc než doposud sme vodboèili do
lesa. Ten les! Velikánský smrky a kupy spadanýho jehlièí.
Nakonec sem už odhadovala cestu, kudy pojedem, a pár-
krát sem se dìsnì sekla. No, vìtšinou. Pod skálama øvala
øeka. Dojeli sme k baráku, jakej sem ještì nikdy nevidìla.
Vejrala sem a nevìdìla, jesli náhodou nespim. Kurva, to
bylo nìco! Hladký zdi šly do kruhu. Pod krajem støechy
byla øada voken, úzkejch, ale nahusto. Zasklenejch zamøí-
žovanym sklem. Brána z tak tlustýho železa, že když sem
na ni bouchla, ani to nezadunìlo. A v ní ještì malý vrata,
aby nemuseli votvírat poøád ty vobrovský. Adrián vytáh-
nul z rukojeti nože divnej klíè. Takovej dlouhej. Byly tam
ještì další dveøe, ze døeva.Mìly hned dva zámky, jeden na
kraji, druhej veprostøed. Ten støední se vodmykal asi sed-
minásobným otoèením klíèe. To maj tedy promakaný,
kurva. Nakonec sme vylezli na dvùr. Taky byl kulatej. Ze-
zdola nahoru veliký vokna a pøed nima nìjaký naèinèaný
zábradlí. Dvorem akorát špacírovala øada mužskejch, vo-
háknutejch v èernym jako Adrián. Jeden z nièeho nic stál
rovnou vedle nás, ti snad nacvièujou, jak vyjuknout na èlo-
vìka.
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„Koho to vedeš, Adriáne?“
„Dìvèe potøebuje interrupci.“
Chlápek èumìl jak blázen. Já taky. Co mi to budou dá-

vat?
„Opravdu?“
Adrián na nìj jenom kouknul, jako jesli mu nehrabe.
„Chceš hned za opatem?“
„Nejdøív ji uložím spát, je vyèerpaná.“
Vešli sme dovnitø, tentokrát už vobyèejnejma dveøma.

Tma jak v pytli. Kdybymì nedržel za ruku, rozbila bych si
držku na prvnim schodu. Von nezakopnul ani jednou. Jas-
nì, je tady doma. Pokoj zaøízenej širokou postelí, nìjakou
almarou na nožièkách a židlí s polštáøema. Tedy žádný èaè-
ky maèky a stejnì hogo fogo! Chlupy na koberci mìkèí
než u Halmichových, ve zdi dvoje dveøe. Adrián jedny vo-
tevøel. Vlastnì je jen vodsunul stranou, nìco takovýho
jsem vidìla na Zuzaninì vitrínì. Byla tam veliká skøíò. Vy-
táhnul polštáø, pokrývku a zaèal mi stlát.
„Za tìmi druhými je koupelna,“ øekl.
„Jak sem, kurva, do tøetího patra taháte vodu?“
Pøedved mi vodovod. Zatracenì, to sou vynálezy!

I v tom nóbl Halmichových domì chodila Karlína s kýbla-
ma! Ještì rozprostøel na postel bílou košili. Divný, že ne
èernou.
„Použij ji jako noèní,“ usmál se a zamíøil ke dveøím.
„Adriáne.“
Votoèil se.
„Adriáne, dìkuju ti.“
V smutnejch svìtlešedejch voèích semu vobjevil úsmìv.
„To nic, Lízo. Udìlal jsem to rád.“

Adriána sem zas uvidìla po tøech dnech.
Válela sem se v posteli a èetla knihu, kterou mi dali.
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Moc sem ji nechápala. Nìjaký pohádky, jako co se dìlo
pøed válkama. Snad sou na dobrou noc, ale stejnì by mìly
bejt vo nìèem poøádnym a ne vo tìch... prezidentech a ge-
nerálech, co courali po návštìvách a kuli pikle, který byly
stejnì k nièemu. To teta Malvína když povídala...
V tý nudì a tichu sem každou chvíli usnula, nevadilo to.

Poruèili mi poøád vodpoèívat. Když sem jednou procitnu-
la z døímot, sedìl na židli a vopíral se vo polštáøe. Byl voho-
lenej. Vlasy mìl umytý. Vonìl mejdlem a hoøkým lékem.
Podal mi plochej balíèek a øek, že je to dárek.
„Chceš si ho otevøít a podívat se?“
Proè, kurva? Dárky se pøeci rozbalujou vo samotì. Aby

nikdo nevidìl ksichty, který strouháme nad pøiblblejma
náhrdelníkama z dubìnek, nožema vyøíznutejma z reza-
vejch plechovek a hadrovejma paòákama vycpanejma pili-
nama. Zaèla sem vodmotávat rùžovou mašli. Možná je to
kniha. Snadmu taky záleží na tom, abych se dovìdìla nìja-
ký plky z minulosti. Adrián mi zatím vysvìtloval:
„Kdysi si lidé dávali dary, které všechny tìšily. Bylo po-
tøeba opatrnì zjistit, co by si ten druhý pøál, nebo vymys-
let nìco opravdu hezkého. Zkusil jsem to dnes taky a chtìl
bych vìdìt, jestli jsem uspìl.“
Pod papírem byla plochá krabièka. Vodklopila sem víè-

ko.
Zrcadlo jasnì vodráželo, jak èuèim. Nic moc, ten mùj

tlustej ksicht, ale tohle sakra nebyl kousek vyleštìnýho ple-
chu! Rovný nepodrápaný sklo v zakulacenym rámeèku
z nìjakýho bílýho železa. Nìco takovýho sem ještì nikdy
v životì nevidìla. Bylo to… no, bylo to krásný, kurva.
Koukala sem do zrcadla a na Adriána a zas do zrcadla a na
Adriána a vidìla, jak se voba zaèínáme usmívat.
Dìkovala sem mu dìsnì vopatrnì, abych moc nekurvo-

vala. Øekli mi, že se to tady nehodí, protože tohle je kláš-
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ter. Koneènì mi nìkdo vysvìtlil, co sou to ty sprostý slo-
va. Pak sem zaèla s nìèim, vo èem sem dost pøemejšlela.
Teï sem si už nepøála bejt žebraèkou. Chtìla sem bejt nor-
mální holka, co se mùže nauèit všechny ty vìci, co dìlaj
lidi, co maj normální rodinu. Jako Vìra Michálková od
nás ze vsi, kerá chodila domù jenom vo prázdninách a zby-
tek roku byla ve škole vemìstì. Buï ve flanïácké, jak øíka-
la s vopovrženimmojemáma.Nebo v církevní, jak sem sly-
šela vod sousedù.
„Adriáne, ty seš mnich, viï?“
„Ano. Všichni tady jsme mniši.“
„Myslela sem, že mniši sou lidi, co vohromnì umìj mlu-
vit vo náboženství. Jako faráø v kostele. Vy ste jiný. Jezdíte
na motorkách, jaký nemá nikdo. Nosíte pistole, meèe a
mùžete zabít ksindly, který potkáte. Lidi se vás bojej a dì-
laj, co porouèíte.“
„Udržování poøádku a ochrana bezbranných je naše prá-
ce. Jsme rytíøi Øádu.“
„Jak víte, koho máte chránit?“
„Nìkdy sami narazíme na bezpráví, jindy nás pøivolají
a nebo nás i vyšlou.“
„Kdo vás vyšle?“
„Opat.“
„Vodkud, kurva, mùže vìdet, kde vás potøebujou?“
No doprdele, to se mi povedlo! Adrián nehnul ani br-

vou.
„Má své zpravodaje.“
„Ti jsou taky mniši?“
„Ano. Venku se však výjimeènì vyskytují informátoøi
nepatøící k Øádu.“
„Adriáne?“
„Hm?“
„Když si mnich, znamená to… že s nikým nespíš?“
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„Víš, není to tak jednoznaèné. Nesmíme mít žádné zá-
vazky, tak teoreticky nemáme s nikým spát. Ale v urèitých
pøípadech…“
Zakoukal se voknem ven. Ale nebylo tam vùbec nic, ani

vrabec nelítal kolem. Vypadal dost rozpaèitì. Jo aha, ne-
chce se mu vo tom mluvit.
„Sem zvìdavá, protože se taky chci stát mnichem.“
„Mniškou,“ opravil mì. „Ženy jsou mnišky.“ Podíval se
mi do voèí. „Proè to chceš, Lízo? Abys mìla dùvod s ni-
kým nespat? Už tì nikdo nebude nutit. Nebo se chceš
mstít? To my nesmíme. Být mnichem nebo mniškou je ve-
lice tìžké a dost se to liší od toho, co vidíš. Není to roman-
tické, ani pøíjemné. A že bychom mìli míò starostí, taky
nemohu øíct.Máme závazky nejenomvùèi Øádu, ale i vùèi
sobì. Je to tìžká práce. A nikdy už nemùžeme rozhodnutí
zmìnit, mnichy jsme se stali navždy.“
„Adriáne,“ pøerušila sem ho.
Chvíli bylo ticho.
„Je mi patnáct. Nìèemu ale rozumim líp než dospìlí. Já
už to, co bylo, smazala. Jednou provždy. Vždyť víš. Teï
chci zmìnit svùj život. Nìco dìlat. Mùžu hledat dìti, jako
sem byla já a mùj bráška. Takový, co je jiní nutìj, aby byli
nešťastný. Víš, kolik jich musí chodit po svìtì? Jasnì,
ku…, no, že chci bejt taky v bezpeèí.“ Máchla sem rukou
kolem sebe. „Prvnì v životì sem v klidu. Kdyby venku
pøed zdí stálo sto mejch matek a otcù a armáda lupièù, nic
by nezmohli. Ale nechci se jenom skrejt. Vim, že tady ne-
mùžu bejt dlouho. Vodejdu, až… no, nevim, snad až se vy-
uèimmniškou. Až budumoct dìlat, co sem si umínila. Bejt
jinej èlovìk. Ne kus masa. Myslíš, že mùžu… že je to mož-
ný?“
Poslouchal mì a pak kejvnul hlavou.
„Domluvím ti setkání s opatem. Zaøídí, abys odešla do
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ženského kláštera. Dovíš se, co znamená být mniškou.
A když se jí stále budeš chtít stát, zaèneš studovat. Budeš
mít ještì èas na rozmyšlenou, ale ne pøíliš dlouho. Jen rok,
dva. Pak už bude tvoje rozhodnutí nezvratné. Nastoupí
nìco jako… chemický faktor.“
Co to kurva je, ten chemický fakt? Ale kašlu na to!

Mùžu bejt mniškou!
„Já se tak bála, že lidi jako já… že když sem byla taková
a mìla bych vlastnì jít bruèet do basy… že øekneš ne
a budu v hajzlu!“
Usmál se na mì.
„Jsi svobodný èlovìk. Mùžeš se sama rozhodnout,
k èemu chceš.“
To bylo nìco, co sem ještì nikdy nezkusila. A to jediný,

vo co sem teï stála.
„Lízo.“
„Ano, Adriáne.“
„Za hodinu odcházím. Posílají mì nìco vyøídit daleko
odsud. Až se vrátím, nebudeš tady. Možná se už nikdy ne-
uvidíme.“
„Musíme se rozlouèit? Navždycky?“
Pøikejvnul.
Tak tomi bylo fakt líto. Tak jako ještì nic vmýmživotì.
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Kapitola II. Sestry Světlonošovy

Loudala jsem se ulicí a koukala po chlapech. Dva zrovna
spravovali cestu. Vylamovali rozpraskaný asfalt zpod lip,
házeli ho do kotle na kovovém vozíku s doutnajícím
uhlím, a když se rozpustil, lili ho do dìr uprostøed silnice.
Staré stromy stínily ponìkud unaveným listovím celou
promenádu pøed srpnovým sluncem. Jejich koøeny už nad-
zvedly chodník tak, že místy vyèuhoval i rozdrolený beto-
nový podklad, materiálu ke správkám poskytovaly dost.
Ostrá vùnì a dým zaplavovaly okolí, nebyl cítit ani pach
spáleného tuku od stánku s peèenou klobásou. Na èíšníka
v zahrádce restauracemusely výpary pùsobit pøímo narko-
ticky. Malátnì zamával utìrkou nad drobeèky na fleka-
tém ubrusu a otrávenì podával jídelníèek hostùm. Ti taky
nevypadali nadšenì. Flegmatiètí úøedníèkové v ošumì-
lých oblecích, ramena nahrbená z vysedávání v kancelá-
øích, ne, nehodí se. Pár frajírkù se sleènami mùžu pohle-
dem úplnì pøeskoèit. Kadeønictví jakbysmet, chlapi se
chodí støíhat v úterý a pátek, dnes je støeda. Chcípnul pes.
Tedy, chci øíct, nedìje se tady vùbec nic.
Živì vypadalo jen zboží hustì rozvìšené na otevøených

dveøích krámù apultech vysunutých na chodník. Svojí divo-
kou všehochutí jako kdyby chtìlo napravit mùj názor na
temperament mìsta. Za deset let, co jsem tady bydlela, se
odvázal a zdivoèel. Usedlé odìvy vytlaèily šátky a košile
duhových barev, šaty nejšílenìjších vzorù, pantoflíèky s la-
butìnkami a chlupaté svetry. Ty by tak huòaté vùbec neby-
ly, kdyby je po upletení nenaèechrali drátìnými kartáèi.
Vydrželo to do prvního praní, pak se paráda zmìnila ve zcu-
patìlé vìchýtky. Panenky s kudrnami z koudele, míèe, co
neskáèou ani pod nejzuøivìjšími ránami, nerozluštitelné



hlavolamy, pomalované figurky, autíèka z papundeklu a sa-
mozøejmì všechny druhy fantastických zbraní se vršily
v pestrých hromadách.Domácí náèiní, jaké jsem znala ještì
z vesnice, se pøehouplo k novémudizajnu. Rendlíky, pánve
a hrnce byly velice tenké a pøibyly roztodivné peèicí formy.
Místní továrna nedávno zavedla racionalizaci, ze stejného
množství materiálu teï produkovala dvojnásobek výrob-
kù. Patrné to bylo nejenom na nádobí. Nejrùznìjší drátìné
mìchaèky a nablýskané pøíbory, co po prvním mytí zešed-
nou, se ježily v tlustých svazcích. Nacházelo se tady všech-
no, co na Obchodní ulici patøí, a pøekypovalo levným dru-
hem blahobytu. Kdybych nevìdìla, že tohle všechno se po
pár použitích rozpadne, nikdy bych nezjistila, k èemu je
komu tolik harampádí. Øíkalo se tomu obìh zboží a prodej-
ci nevypadali nijak zuboženì. Tìch s pupkem si nemusím
vùbec všímat. Ostatnì, nehledám nikoho se stálým zamìst-
náním. Menší a starší mì taky nezajímají.
Bohémský chlápek ve žluté vestì na èervené košili,

s umatlanou šálou vlající na krku, køižuje bulvár. To je
místní umìlec, namaloval vìtšinu portrétù ve mìstì.
Nebo je alespoò podepsal. Autoremmohl stejnì dobøe být
vìènì opilý hubeòour, který mu je poøád v patách. Oèivid-
nì hledají nìco konkrétního v nìkterém z orientálních
krámkù. Poslední dobou jejich poèet výraznì vzrostl. Širo-
ké oblièeje se šikmýma oèima se usmívaly od tolika tyrky-
sù, že kdyby mìl být všechen pravý, v Himalájích by ne-
smìl být jiný kámen. Myslela jsem si ale, že za náladu, co
sem pøinesli, to stálo. Døív každý chodil v montérkovì
modré, popelavì šedé a o hnìdé se radši nevyjádøím. Tih-
le milí lidé nemohou za to, že všechny jejich oblíbené bar-
vy byly použity na divoké domácímodely. Tibetské odìvy
a doplòky mi pøipadaly podstatnì vkusnìjší. Také patøily
k luxusu a cenymìly znaènì pøemrštìné. Snobi je vyhledá-
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vali, poslednímmódním hitem byla oranžová èapka se žlu-
tými tøásnìmi, nosili ji muži i ženy. Nìkteøí si na to troufli
dokonce v tomhle vedru. Jako tamta panièka, jejíž spratek
jeèí u hromady rùžových a zelených cukrovinek a v ruce
vztekle drtí preclík.
Rozvrzaná kola jezdící v obvyklém propletenci støedem

cesty rozrážela oprýskaná dodávka. Øidiè øval vyklonìný
z okénka.Hlasmìl silný a vycvièený, klakson semumusel
opotøebovat už dost dávno. Uhýbalo mu i auto bez boè-
ních skel se zmatnìným a vyrudlým lakem, rachotem výfu-
ku konkurovalo všem okolním zvukùm. Málem porazilo
døevìný plùtek pøed kavárnou. Dva chlapi uskoèili tak po-
dìšenì, že jsem o nì ihned ztratila zájem, i když mì jejich
vzezøení prvnì upoutalo.
Na nemožných podpatcích jsem dobalancovala k Hejt-

manskémunámìstí. Nohymì už bolely a pøímo jsem cítila
špínu, co se mi dostala do sandálù. Nemohu se divit, když
vidím metaøe naproti. Lelkuje stejnì jako já, jenomže do-
opravdy! Opøela jsem se o pult s keramikou. Dvì ženy ob-
divovaly zelenožluté misky, talíøky s malovanými jablíèky
a bøichaté šálky. Hrnèíø se zamraèil na moje krátké šaty
a rudou rtìnku, ale nemìl èas protestovat proti mé pøítom-
nosti. Dùstojná dáma s mastným drdolem a hnìdými zbyt-
ky zubù se ho zaèala vyptávat na ceny.
Námìstí kypìlo podobným unylým životem jako Ob-

chodní ulice. Tráva a býlí vyrùstající ze škvír mezi betono-
vými deskami tvoøily jeho podstatnou èást. Kdyby se to
spoèítalo, jistì by jí bylo víc než dlažby a tvoøila by devade-
sát procent veøejné zelenì. Za vlhèích èervnù se impozant-
nì skvìla a obtìžovala svými rozmìry, ale na podzimmno-
hým chybìla. Co nevidìt zežloutne a uschne, prodavaèi
peèených kaštanù a brambor ji vytrhají na podpal briket
do svých pícek z plechových sudù.
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Na lavièkách pod javory a na okrajích kamenných kvìti-
náèù s jalovci, zbytky petunií a záplavou plevelu posedáva-
la skupinka šmelináøù a povaleèù. Ti ožralí nebo zfetovaní
si hledìli svých fyziologických procesù a rùžových myšek.
Zbylí šmejdili pohledy po kolemjdoucích, aby odhalili
potenciální klienty a vrhli se na nì, než zmizí. Sama jsem
èasto slýchala nejroztodivnìjší nabídky. Na drogy, úzkop-
rofilové zboží a lesby byly normální. Jednou mì ale pøe-
kvapila jedna zcela zvláštní, totiž zda nechci pracovat jako
zpìvaèka. Kdoví jestli moje potácení na jehlách zrovna ne-
bylo v rytmu posledního šlágru popmjúzik a ten pasák ve
skuteènosti nejlepší impresário ve mìstì.
Cyklisti se motali kdekoliv, nejen na vyhrazených tra-

sách. Dopravní strážník je apaticky pozoroval opøený lok-
ty o zábradlí svého vyvýšeného stanovištì. Nebylo jich to-
lik, aby mu stáli za pøerušení odpolední siesty. Po zuby
ozbrojená policie obcházela hejtmanský palác na horním
konci námìstí. Vchod mìl otevøený, oznamoval tím, že
kdokoliv se mùže kdykoliv obrátit na vládu se záležitost-
mi právního charakteru. Velkolepé prázdné gesto. Radìji
by tam mìli umístit petlici s pokladnièkou.
Z postranní brány vyjelo auto. Velice zachovalé, pøímo

reprezentativní, s neporušenými okénky. Modrobílá vla-
jeèka na levé stranì kapoty oznamovala, že se veze tajem-
ník, hejtmanova pravá ruka, jeho zástupce a nástupce.
Vzadu za sklem jsem uvidìla orientální oblièej. Tak dale-
ko od Zlatého Kruhu Tibeťan ve vysoké funkci? V Zakar-
patsku by to bylo pochopitelnìjší, hranice se pohybují
pøed Východoevropskou nížinou, nìkde u Dnìpru. Po-
slední velkémìsto Tibetu je Kyjev. Ale tady…Vzpomnìla
jsem si, že hejtmanùv první tajemník nedávno zemøel a na
jehomísto nastoupil druhý. Jenže ten se pøece jmenuje Jan
Hruška. Že by byl pes zakopaný tam?OnìjakémHonzovi
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guvernér nemá proè uvažovat jako o cizinci. No, musí být
asi obzvlášť schopný.
Pøemístila jsem se ke kdysi bílé funkcionalistické budo-

vì. Z její pùvodní prosté elegance toho ovšemmoc nezby-
lo. Zmodernizovali ji møížemi na zpola zazdìných ok-
nech podél celého pøízemí. Nad zpevnìnými dveømi
pobitými bednìním hlásal zbytek vypouklých písmen vy-
tesaných z kamene: SKÁ BAN. Kovové by už dávno
odmontovali a roztavili. Kdo by se namáhal s tìžbou
rudy a výrobou, když tady byly spousty recyklovatelné-
homateriálu? Celé prùèelí bylo vyzdobeno jako pouťová
atrakce. Na každém z vybledlých lampiónù, na žlutých
a zelených vlajeèkách, podpoøen girlandami a vìjíøi bar-
votiskových penìz, se skvìl nápis „Pøijïte vyhrát!“ Opa-
koval se nejenom ve všech jazycích Východního pohrani-
èí, ale také tibetsky. Kdysi tady bývala banka, teï se
uvnitø nacházel nejvìtší ráj hazardních her ve mìstì. Inu,
finance jako finance.
Pøiblížila se ke mnì zmalovaná zrzka, opravdová kost,

pánev jí ostøe ènìla a kolenamìla širší než stehna odvážnì
odhalená minisukní.
„Už tady zas zacláníš? Co kdybys vypadla?“ oslovila
mì, ale jejímu tónu chybìla správná prùraznost. V minu-
losti jsem ji párkrát musela stisknout jisté akupresurní
body, aby neudìlala skandál na celé námìstí a zbyteènì na
mì neupoutala pozornost. Sakra, to je ale práce! Když
jsem šla do kláštera, neèekala jsem, že se v rámci svého po-
volání budu pøevlékat za štìtku. Ještì že to není tak èasto,
víc chodím za naivní venkovskou husièku, která svým vze-
zøením láká pasáky. No, za tøi roky práce v terénu jsem si
už vlastnì zvykla. Když se specializuju na skryté škùdce,
nemùžu pobíhat v hábitu andìla pomsty. Kolébavým kro-
kem jsem se pustila námìstím.
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Kdybych alespoò vìdìla, koho vyhlížím. Odpadlík od
Øádu, vìk tøicet sedm, tmavé vlasy, vlevo u rtu jizva, to je
fakt popis! Popravdì jde o prvního odpadlíka, o kterém
jsem kdy slyšela, což mi jeho osobnost nijak nepøibližuje.
Mìl by koukat vzpurnì a zavile? Nevím, èeho se týká jeho
provinìní. Když jsem se ptala pøedstavené, odpovìdìla vy-
hýbavì, asi ani ona nemá informace. Jen od kohosi pøišlo
echo, že je ve mìstì. Kde jinde bychom tedy mìly hledat,
než na hlavní tøídì? Stejnì mi není jasné, proè si ho mniši
nenajdou sami. Prolétla jsem pohledem okolí. Nikdo tady
nevypadá jako rytíø Øádu. Ti bohorovní èopøi s meèi se
pøece nikde neschovají. Jak to, že nasadili nás ze sekce
skrytých škùdcù?
Do kaváren jsem vstupovat nemusela. Staèilo projít

pøed zotvíranými dveømi a okny, výjimeènì širokými, aby
se pøes den uvnitø nemuselo svítit. Pøed vìtšinu vynesli
stolky a já si našla místo, odkud jsem mìla pøehled o hos-
tech. Kousek odemì sedìla prošedivìlá paní ve staromód-
ním vyrudlém kostýmku. Musela jsem si jí všimnout, jak-
koli jsem ženám dnes nevìnovala pozornost. Jednou
rukou svírala v klínì kabelku a druhou si pokoušela stínit
oblièej, zmáèený slzami. Silná nepùvabná ramena se jí ob-
èas zachvìla, ale jinak se žena nepohnula, ani aby si utøela
tváøe. Jako kdyby mìla strach, že jakýmkoli gestem na
sebe pøipoutá pozornost. Èíšnice pøišla s naloženým tá-
cem. V rozpacích položila na stùl šálek kávy a cukøenku,
ale pak jí to nedalo a zeptala se:
„Paní, co se vám stalo?“
„To nic. To bude v poøádku,“ zamumlala žena a ještì
víc se rozplakala. Podívala se smìrem k hejtmanství
a v oèích jí kromì smutku blýskla zlost. „Ale ne, kdepak,
co bych si namlouvala!“
Èíšnice si jejího pohledu všimla.
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„Byla jste na úøadu? Taky se mi pokaždé chce breèet,
když tam jdu.“
Jiní hosté v kavárnì nebyli, tak se dívka posadila napro-

ti ženì a podala jí nìkolik papírových ubrouskù. Ta si je-
den vzala, utøela si slzy a vysmrkala se. Dìlala to úspor-
ným zpùsobem, chovala se k tomuhle úzkoprofilovému
zboží jako k vlastnímu ve svém obýváku.
„Chtìla jsem mít dùm.“
Dívka na ni zpytavì hledìla a já tajnì také, i když jsem

stála otoèená k výloze parfumérie.
„Manžel mi ho slíbil hned po svatbì. Pøed osmadvaceti
lety. Teï jsem stará, manžel zemøel a já už ten dùmmít ni-
kdy nebudu.“
„To mi je moc líto, paní, že jste ztratila manžela,“ øekla
èíšnice soucitnì.
„Pøed pìti lety, dìvenko. Samozøejmì že na nìj stále
myslím, ale teï pláèu kvùli tomu domu. Šetøili jsme na nìj
celémanželství, oba jsme døeli ve válcovnì plechù. Petrmi
øíkal, jdi pracovat do kanceláøe, chodilas pøece do gymná-
zia. Ale v provozu jsem víc vydìlala. Odkládala jsem všech-
no, co jsemmohla, škudlila, kde se dalo. Takhle v kavárnì
jsem sedìla naposled za svobodna. A k èemu to všechno
bylo?“ Máchla rukou k hejtmanství. „Jim je to jedno, oni
si žijou jak prasata v žitì. Jsou poøád bohatší, a když jsou
chudí chudší, tak z toho mají jenom radost. Tak víc vynik-
nou jejich prachy a baráky. Ale co vás tady obtìžuju cizí-
ma starostma, každý má svého dost, vy jistì taky.“
„Jenom povídejte, paní, zajímá mì to. Vadí mi, když se
nìkdo trápí, ale ještì víc, když je nìkdo bezcitný.“
„Bezcitní jsou tamti za tou svou otevøenou branou! Kdy-
bych jemohla podplatit, o ten dùm bych nepøišla. Ale pod-
platili je ti pøivandrovalci! Roztahujou se tady poøád víc.
Jak já nenávidím ty jejich èepice!“ Vzala si další ubrousek
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a pøiložila si ho k oèím. „Ani dìti jsem nemìla, jenom aby-
chomnašetøili. Pøitommoje sestramá dva krásný syny!“
„Chápu vás, taky nemám dítì, chtìla jsem si døív otevøít
kavárnu.“
„Jenomže vy jste ještì mladá, a když si vydìláte, klidnì
si mùžete poøídit dìtí i nìkolik. Já ale promrhala život
zbyteènì. Chtìla jsem se odstìhovat do lepší ètvrti, do
domku, kde bych žila trochu dùstojnì. Petr dìlal pøesèa-
sy a bral si smìny navíc, až z toho onemocnìl. V padesáti
zemøel.“
„Poctivý èlovìk umøe døív, protože se udøe, než kdejaký
kriminálník, co si nakrade,“ podotkla kavárnice a podíva-
la se smìrem k velikému hotelu naproti. Pravidelnì se
v nìm scházeli bossové místního podsvìtí. Livrejovaný
portýr se zrovna klanìl staršímu páru, oba byli tìlnatí a vy-
šnoøení.
Žena se napila kávy. Mìla hrubé prsty s drsnými nehty,

kùži plnou jizev a skvrn.
„Když mùj Petr zemøel, mìli jsme našetøeno pùldruhé-
ho miliónu. Tenkrát to byly tøi ètvrtiny, teï už jenom dvì
tøetiny. Všechno je poøád dražší a dražší, nájem, chleba,
maso, peníze mají poøád nižší a nižší hodnotu…Nezbýva-
lo mi už abych moc šetøila dál. Ale po troše jsem odkláda-
la. A pøednedávnem se mi podaøilo najít malý domek v øa-
dové zástavbì. Jmenuje se to tam V Olšinách. Klidná a
slušná ulice, elektøina celý den, vodovod, tøikrát týdnì tep-
lá voda. Kuchyò, dva pokojíky a koupelna, krásná pøedza-
hrádka, mìla bych se tam jako princezna. Jen jsem litova-
la, že už se mnou nebude Petr. Ale teï jsem ráda, že se
nedožil tohohle hrozného zklamání.“
Kavárnice mlèela a naklánìla se nad stùl. Kolem pøešlo

nìkolik lidí, ale sedli si pøed jiný lokál. Kouøili a pøitáhli je
žluté popelníky.
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