


Předznamenání
Tyto povídky jsou o všelijakých divných sexuálních tendencích, dříve se tomu říkalo 

perverse nebo deviace, dneska na Západě se musí říkat varianty, aby se neurazili buze-
ranti. Všechny zde vylíčené podivnosti v přírodě existují, nic jsem si nevymyslel, pouze 
zmodifikoval okolnosti a podrobnosti. 

Můj materiál by mi stačil na mnohem víc, ale čeho je moc, toho je příliš. Přiznám se 
ovšem, že mne tato tematika dosti fascinuje, takže má sklon pronikat i do mých knih. 
Měl jsem totiž příležitost se s těmito věcmi seznámit z první ruky jako psycholog ambu-
lance pro sexuální deviace při psychiatrické klinice v Apolinářské ulici. Byl jsem tím 
vším původně tak konsternován jako moji kritikové, nemohl jsem si však namlouvat, že 
jde o nějaké komíhání na zadní straně subjektivna, protože jsem potkával nositele těchto 
podivností jako zcela hmotné a jinak nenápadné lidi. Proto to na mne asi udělalo dost 
trvalý dojem. Pro mne osobně je existence těchto věcí jakési antipodum na přeceňování 
sexuality, kterým chronicky trpí současné umění, zejména literatura, jež má sklon z toho 
dělat jakési sacrosanctum. Skutečnost nás však poučuje, že jde o instinkty, které se mo-
hou směšným, pitvorným a hrůzným způsobem porouchat. 

Ještě snad to, že výklady oficiální akademické psychologie vzhledem k povaze těchto 
poruch jsou zřejmě všechny zásadně špatné: Nejde ani o podmíněné reflexy, ani o pro-
jevy podvědomých tendencí toho či onoho původu. Jde o poruchy instinktivních progra-
mů, jako když se porouchá samočinný počítač, a jednoho dne tento názor nutně ovládne 
i katedrovou vědu. Je ostatně s podivem, že se tak při rozvoji informační technologie, 
samočinných počítačů, robotiky atd. dosud nestalo, což lze pravděpodobně vysvětlit nej-
spíš tím, že dušezpytci zpravidla na tento druh vědy moc nejsou. To je snad všechno jako 
jakýsi úvod či vysvětlení.

Auktor



Za chlebem
Psal se nějaký ten rok 193., ale s nízkým číslem, ještě několik let před Mnicho-

vem. Bylo někdy koncem jara či začátkem léta a měsíc, směřující k úplňku, stál 
medově a šišatě na zvolna tmavnoucím jihozápadním nebi. Někde na tehdejším 
okraji Vršovic — či bylo to snad za Kačerovem? — stál tento měsíc nad takzvanou 
nouzovou kolonií, kde bydleli lidé ve starých železničních vagónech a různých 
chatičkách, stlučených ze všelijakých prkýnek jako kozí chlívky.

Tyto obytné krabičky vypadaly roztomile, byly často různě vesele natřené 
a měly před sebou úpravné zahrádky. Jakkoliv šišatý měsíc stál již dosti vysoko, 
bylo lze tyto barvy dosud dobře rozeznat, i když se již začínaly rozplývat v uni-
formní modři. Vlaze podvečerní sladkobolno prostupovalo nouzovou kolonii 
pod pudinkovitým měsícem a kdesi se ozýval jakýsi virtuos na foukací harmo-
niku. Scenérie vypadala tudíž na první pohled jaksi romanticky příjemně, ale ve 
skutečnosti to byla holá bída.

V jednom obytném vagóně připravovala životem umletá bába brambory na 
polévku za svitu petrolejky. Na druhém konci vagónu na kavalci ležel její muž 
pod záplatovanou dekou a smrděl laciným tabákem a animálním puchem. Vá-
lel se tak většinu času, neboť byl zcela demoralisován: býval totiž dlouhá léta 
sluhou v obchodě a byl pokládán téměř za součást stálého vybavení, ba skoro 
za člena rodiny. O toto místo však nečekaně přišel, když majitelova neprovdaná 
švagrová klimakterického věku ztratila v rámci hospodářské krize svoje místo se-
kretářky v jakési fabrice a začala pomáhat ve zmíněném obchodě. Jednoho dne 
ztropila scénu, že ji sluha chtěl ve skladu znásilnit na bednách, načež majitel 
onoho sluhu, muže to bramborové stařeny, bez pardonu z fleku vyhodil. Sluha 
sice tvrdil, že to bylo právě naopak, že šlo o biblickou situaci jako s Josefem 
Egyptským a ženou Putifarovou, ale nikdo mu to nevěřil, protože slečna byla 
slečna a on pouhý zřízenec, se kterým by se přece nezahodila, a stejné stanovis-
ko zaujal i pracovní soud.

Výsledkem tohoto dění byla však současná situace rodiny, protože zostuzený 
sluha nemohl už žádnou práci najít, a proto se nyní už jenom válel na kavalci ve 
vagóně. Kupodivu se nedal na pití, asi nejen proto, že neměl peníze, protože piv-
ní slivky by mohl vyžebrat vždycky, nicméně silně kouřil, pokud měl co, čímž kazil 
atmosféru skrovného domova. Odborně řečeno byl ve stavu chronické reaktivní 
deprese, takže neměl energii ani na sebevraždu. Byla z něho úplná zřícenina.

Vedle báby seděla její dcera, úplně zkroucená maličká zmrzačená osůbka neu-
rčitého věku, a snažila se svými pařátky pomáhat loupat a krájet nepříliš početné 
brambory.

Proč se Fanynka narodila zmrzačená, nebylo snad zcela jisté, ale bába si v du-



chu vyčítala, že to způsobila sama. Počala Fanynku ještě před první světovou 
válkou jako služka se svým zaměstnavatelem, a snažila se těhotenství utajit, jak 
to nejdéle šlo, z hanby a také aby nepřišla o obživu. V té době se ještě nosily šně-
rovačky čili korzety a nynější bába, Fanynka 1, se hodně stahovala, aby zakryla 
rostoucí břicho. Nakonec ji stejně vyhodili na dlažbu, ale naštěstí se jí ujal ten 
sluha, atd.

Z druhé strany kamínek byla plenta, zpoza níž se ozývalo šplouchání a občas 
plechové zadunění. Za plentou byl bábin (a dědkův) mladší syn Polda a myl se 
zde, zcela nahý, v cínovém škopku.

Na rozdíl od otce, který byl bez práce, Fanynky 2, která pracovat ani nemohla, 
a Fanynky 1, čili báby, která trošku přispívala do společného hrnce jako pradle-
na a posluhovačka, měl Polda zaměstnání, a to noční. Vydělával dost, ba téměř 
hodně, i když jaksi nepravidelně, a tabák svému otci, jeho jedinou rozkoš a zá-
bavu, obstarával zejména on. Polda tvrdil, že je nočním vrátným v hotelu a že 
občasné nečekaně veliké příspěvky do domácnosti jsou tuzéry mohovitých hostí, 
kteří používají ten hotel jako abštajg a vykupují si tak od personálu mlčenlivost.

Bába Fanynka 1 pravdivost synových údajů nezkoumala, jednak proto, že byla 
silně unavena životem, jednak se neurčitě obávala, aby se snad nedověděla něco, 
co by ji mrzelo. Napadlo ji už i jestli Polda není třeba zloděj nebo snad i pasák, 
a proto se rozhodla, že nechce nic vědět. Nicméně hádala chybně, protože, jak-
koliv byla ženou zkušenou a životem zkrušenou, její zkušenost byla přece jen 
omezená a příliš konvenční.

Posléze se Polda za hadrem osušil, oblékl a vystoupil. Byl to drobný mladík 
krajně neurčitého věku mezi osmnácti a třiceti lety, s dosti pravidelnou, jakoby 
dětskou, hubenou, širokou tváří s krátkým, tupým nosíkem, širokými ústy pl-
ných rtů a vysedlými lícními kostmi. Byla to tvář typu jakoby kočičího a ruského, 
či snad obecně slovanského. Vystupuje zpoza plenty česal si Polda vlhké, husté, 
tmavoplavé vlasy, vzadu na tehdejší dobu trochu příliš dlouhé, úhledně dozadu. 
Byl oblečen v laciné, špatně padnoucí konfekční šaty a pod sakem měl modře 
příčně pruhované tričko. Oznámil matce a sestře, že už jde, že se nají v práci, 
řekl „nashledanou“ a vystoupil z vagónu. Předtím si však posadil na hlavu tzv. 
čepici s nehtem, tradiční to odznak proletářství let dvacátých a třicátých, jak to 
vídáme ve starých černobílých filmech z oné doby. Polda měl však onu čepici 
nasazenou jaksi načechraně a švihácky, se štítkem směřujícím nahoru, tak jak 
to snad odkoukal z amerických filmů. Polda zajisté nebyl oblečen jako vrátný 
z hotelu, i třeba skromnějšího, ale snad se do uniformy převléká až na místě, 
usoudila bába.

Ve skutečnosti bylo proletářské odění Poldovo již i jeho pracovní uniformou. 
Byla to součást jeho role lidového chlapce, neboť tak to mají páni často rádi, 
např. třeba také americký básník Walt Whitman. Polda kráčel hbitě k nejbližší 



stanici elektriky, nasedl a odjel dolů do města.
Polda seděl v lokále u postranního stolku pro jednoho, pojídal dva špekáčky 

s křenem a skývou chleba, které si objednal k večeři, a zapíjel pivem. Na rozdíl 
od světových metropolí nešlo o lokál vyloženě specializovaný, z různých důvo-
dů, v neposlední řadě také proto, že v letech třicátých to dosud byla činnost 
u nás nezákonná. Jakkoliv hostinec navštěvovali i obyčejní zákazníci, bratři se 
tam stahovali za jedním číšníkem, který byl rovněž členem a kromě roznášení 
piva fungoval též jako obstarávatel.

Ten nyní stanul vedle Poldy a cosi tiše ševelil. Polda vzhlédl a v chodbičce ke 
kuchyni spatřil stát pána, který mu připadal jaksi hřbitovně či funebrácky či tak 
nějak. Byl neurčitého věku, ale už spíš starší, malý a rozložitý, poněkud břichatý 
a výrazně černě oděný. Na těle, měl nějaký černý svrchník, jen lehký, z plátna 
nebo snad z hedvábí, zapnutý až ke krku, na hlavě černou buřinku, což v oné 
době nebylo však dosud nic zvláštního. Naopak zvláštní bylo, že pán měl na 
očích černé brýle, ačkoliv bylo dlouho po setmění a slunce už dávno nesvítilo. 
Zdálo se tedy, že tyto brýle mají sloužit spíš jako maska, i když dosti nedokonalá.

Pán měl malý pršinos, a když na něho Polda obrátil zraky, přívětivě se usmál 
a ukázal veliké přední zuby. Přitom Poldovi mírně pokynul pravicí v černé kože-
né rukavici. V kombinaci, s černými orbitami a pršinosem dodal vyceněný úsměv 
černému pánu vzezření upomínající umrlčí lebku a Polda poděšeně a tázavě 
vzhlédl k číšníkovi. Ten však udělal ujišťující gesto, že jako žádný strach, „já ho 
znám, ten ti neublíží“ — načež učinil mezinárodní gesto počítání peněz — „ne-
budeš litovat“. Polda tedy sebral z věšáku čepici a vyrazil směrem do chodbičky 
ke kuchyni. Když to černý pán viděl, stáhl se pryč z jeho zorného pole.

„U zadního vchodu,“ šeptl ještě číšník Poldovi a pak se odpoutal za svými 
dalšími povinnostmi.

U zadního vchodu, který ústil do tiché postranní uličky, stál černý pán u čer-
ného auta. Protože jsme v letech třicátých, bylo to auto tvaru dosud poměrně 
bednovitého. Polda se ve značkách aut nevyznal, ale auto vypadalo cize a bohatě. 
Poldovi připomnělo pohřební vůz, i zaváhal, ale pán sáhl do kapsy a vytáhl velkou 
bankovku. „Ještě jednu potom,“ řekl s nějakým cizím přízvukem. Poldu napadlo, 
že by mohl bankovku vzít a rychle zdrhnout, ale pak se ulakomil: Vzpomněl si, že 
se blíží narozeniny Fanynky 2, a chtěl ji i celou rodinu nějak opulentně potěšit. 
Čím víc, tím lépe. Vlezl tedy do vozu, do něhož mu pán otevřel přední dvířka.

Vlastní transakce se tedy neměla zřejmě odehrávat v autě, nýbrž někde, kam 
ho pán doveze. Polda se tedy usadil na přední pasažérské sedadlo vpravo od 
pána. Očekával nicméně nějaký alespoň preliminární útok, ale k jeho překvapení 
se černý pán choval i nadále naprosto korektně. Nastartoval, motor hned chytil 
a začal téměř neslyšně pracovat.

Kdyby býval Polda nevěřil číšníkovi a jeho ujišťování, byl by se bál čím dál víc. 



Slyšel ovšem o všelijakých případech a sám při svém povolání už i některé nepří-
jemnější klienty zažil. V tomto případě ho však zaráželo hlavně to, že se v tom 

nevyznal, že nedovedl odhadnout, co pán vlastně chce, jak to bude dál, kam to 
povede.

Auto zastavilo kdesi ve staré čtvrti u vysoké zdi jakési zahrady a pán v ní klí-
čem otevřel malou branku. Prolezli dovnitř a kráčeli krásně upravenou zahradou 
se všelijakými sochami v modravém měsíčním svitu. Na konci se tměla jakási 
stará nóbl vila či menší palác. Pán provedl Poldu dovnitř, odemykal a zamykal, 
ale nerozsvěcoval. Chvíli Poldu postrkoval za rameno, chvíli ho vedl za ruku, 
ale pořád si nic nedovoloval. Konečně pán rozsvítil a byli v přepychově zařízené 
ložnici s postelí s nebesy. Pán měl pořád na sobě kabát zapnutý ke krku, bouřku, 
brýle a rukavice a nezdál se jevit známky, že by se chtěl svléknout.

V pokoji bylo klekátko před velkým krucifixem, snad z nějaké slonoviny, a pán 
ten krucifix přikryl jakousi černou rouškou.

Pak nejprve nabídl Poldovi sklenici vína. Poté otevřel skříň a vyndal z ní krajko-
vé šaty nevěsty a příslušné přepychové ženské prádlo. Vyzval Poldu svou zvlášt-
ní cizineckou češtinou, aby se do těch šatů převlékl. Poldovi nepatrně odlehlo, 



protože to už se zdálo být blíže věcem, které znal. Celkem ochotně se tedy začal 
svlékat napřed donaha a pak na sebe natahovat příslušné odění. Polda se dal na 
své povolání sice z bídy, ale také z lásky k věci, a fantasie, že je žena, byly součás-
tí jeho vlastních, méně obvyklých sklonů. Proto na něm procedura nezůstala bez 
účinku, nicméně pán se i potom choval dál naprosto korektně, i když pomáhal 
Poldovi se zapínáním různých přezek, knoflíčků a patentek, i tam, kde to nebylo 
potřebí, a jeho ruce se při tom zřetelně chvěly. Tomu Polda pořád nerozuměl. 
Konečně byl Polda ustrojen a zálibně se zhlížel ve velkém zrcadle uvnitř skříně. 
Vypadal se svou dětskou tváří velice věrohodně, nedostatek pořádných dlouhých 
ženských vlasů zakrýval závoj a věneček. Byl velmi hezká nevěsta útlejší postavič-
ky, vnady obstarávala tuhá podprsenka. Pán mu dal také krásnou kytici umělých 
bílých lilií v bělostné manžetě. Polda se na sebe nemohl vynadívat. Pohled do 
zrcadla na sebe v transformaci nevěsty ho úžasně těšil a eroticky vzrušoval.

Předpokládal, že teď si budou s pánem asi hrát na svatební noc, že se tedy oba 
zase svléknou atd., ale další vývoj událostí ho překvapil. Pán, tak jak byl, v čer-
ných brýlích, buřince, kabátu ke krku atd., nyní poklekl u postele a zalovil pod 
přikrývkou a záclonami nebes. Začal něco tahat, co hřmotilo po podlaze, a brzy 
se ukázalo, že je to rakev s průhledným, jako skleněným víkem, v jaké v pohádce 
trpaslíčkové pohřbili Sněhurku.

Pán sundal víko a vyzval Poldu, aby se do rakve položil i s kyticí. Polda se bál 
a odmítal, ale pán ho nutil prosbami, hrozbami, příslibem větší platby. Ujišťoval 
ho, skoro plačtivě, že se mu nic, ale vůbec nic nestane, že však jen tímto způ-
sobem mu může pomoci, ukazoval mu po stranách rakve větrací otvory, že se 
nemůže udusit.

Nakonec se dal třesoucí se Polda přemluvit, hlavně ze strachu. Slýchával, že 
bláznům se nesmí odpo rovat.

Pán přiklopil víko. Na okamžik Poldovi zmizel ze zorného pole, a když se nad 
ním opět vynořil, mě v ruce jakési uzlovité lano. Tímto lanem začal pán zuřivě 
prát do víka, které tedy asi nebylo z normálního skla, ale z nějaké jiné, průhled-
né, nerozbitné hmoty, nevím, jaká by to v třicátých letech mohla být, zda tech-
nologie umělých materiálů byla tehdy už dost pokročilá.

Jeho tvář zrudla a celá se zkroutila jakousi vášnivou zuřivostí. Polda v rakvi 
při každé ráně poděšeně mrkl. Ze začátku mu převlek do nevěstích šatů dělal 
dobře, ale teď už ho dávno veškerá vilnost přešla. Potil se hrůzou a myslel, že 
snad omdlí. Rány na rakev se uvnitř nepříjemně silně rozléhaly a průhledné víko 
vzbuzovalo iluzi, že šílený funebrák ho co nevidět švihne do obličeje. V této tísni 
se Polda snažil i modlit, ale zjistil, že žádnou modlitbu si už nepamatuje celou. 
Měl strach, aby se hrůzou nepomočil a nepotřísnil překrásné nevěstiny šaty.

Konečně, po nesnesitelné věčnosti, vydal pán jakýsi chraptivý skřek a zhroutil 



se mimo dosah Poldova pohledu. Bylo slyšet, jak se zmítá a heká na podlaze. 
Pak bylo delší dobu ticho. Poté se tvář v černých brýlích a tvrďáku opět vynořila 
nad skleněným víkem a hrůzný zákazník vyděšeného Poldu osvobodil z rakve 
s projevy vřelých díků.

Polda byl tak zpitomělý hrůzou, že si nedovedl vybavit, jak se nakonec ocitl 
zase zpátky před hospodou, ve svých šatech a se čtyřmi velkými bankovkami 
v kapse, protože pán dle slibu platbu zdvojnásobil. Zdá se, že ho pán dovezl 
tam, odkud ho vzal, ale hospoda byla už dávno zavřena a tramvaje už normálně 
nejezdily. Polda si tedy dovolil přepych taxíku. Bylo mu nicméně trapné udat 
jako cíl vagónovou kolonii, a proto vylezl dříve a zbytek došel pěšky.

Vydělal si na tento luxus perně, i když se ho pán vlastně vůbec nedotkl a celá 
záležitost by se vůbec nedala kvalifikovat jako pohlavní akt, byť pro pána v čer-
ném tento význam zřetelně měla.

Ačkoliv šlo svým způsobem o výdělek velmi snadný a přitom vydatný, zařekl 
se Polda, že s černým pánem už nikdy nepůjde. Příliš se toho všeho bál, i když 
přesně nevěděl, proč vlastně.

Poznámka — Člověk, který tohle ve skutečnosti dělal, prý v Praze za první republiky skutečně žil. Byl to jeden 
cizí diplomat a jeho přesnější diplomatická charakteristika dělá celou záležitost ještě mnohem pikantnější, ale 
myslím, že je rozumnější nic dál neprozrazovat. Nemám ostatně žádný solidní důkaz, že se to tak dělo, nicméně 
pamětníci mě ujišťovali a neměl jsem důvod jim nevěřit.



Skrupule
Tato povídka je v podstatě pravdivá, tj. věci v ní popisované rovněž v přírodě vskutku existují, i když se to zdá 
s podivem. Zasloužila by si možná lepšího spisovatele. Takhle nevíme. Ale pokusíme se.

Farář Zpěvák se zvolna a důstojně otáčel v sakristii a kostelník ho vybaloval 
z mešních rouch.

Bylo zjara, kolem jedenácté a slunečno a nedělně, jaksi zlatě a nazelenale. 
Šikmé sloupy slunečního světla pronikaly gotickými okny a tančila v nich září-
cí zrnka prachu. Sakristie páchla vlhkostí, plísní a kadidlem. Z lodi sem tlume-
ně zaznívalo barevné hřmění varhan a šoupání a pleskání podešví, jak se drazí 
v Kristu, shromáždění na mši, rozcházeli k nedělním obědům.

Ministranti Pepík a Tonda již odložili své komže a nyní se objevili v nuzných, 
ale čistých nedělních vyspravovaných šatech. Stáli teď u dveří do ulice a čekali, 
až jim pan farář rozdělí těch pár drobných za jejich služby.

Jejich rošťácké tváře byly zároveň tupé i bystré.
O něco dále ode dveří se z liturgických rouch vybaloval vytáhlý mladší muž.
Věkem byl tak asi na přelomu mezi třetí a čtvrtou dekádou. Jeho hlava se 

podobala kladivu zvanému „majzlík“, které má jeden konec tupě čtverhranný 
a druhý zhrocený. Zahrocený konec byl představován mužovým nosem, který 
špičatě vyčníval z obličeje, konec tupý pak vystouplým týlem jeho dolichocefa-
lické hlavy.

Hlava byla porostlá hustým, poněkud zvlněným hnědým vlasem, úpravně uče-
saným na pěšinku.

Čelo bylo dosti nízké a ploché. Brada ustupovala. Na tenkém ptačím nose mu 
seděly brýle. Kladivovitý dojem byl zvyšován dlouhým tenkým krkem a útlou po-
stavou. Kdoví čím a proč, ale tento typ je či býval u vlastech velmi četný v řadách 
laické katolické inteligence. Mezi kněžími je naopak vzácný. Jednotliví reprezen-
tanti se jeden od druhého liší jen v podrobnostech.

Farář nevnímal ani kostelníka, ani kluky ministranty, ani dospělého laického 
akolytu. Jeho mysl byla zaujata zvláštní spekulací: Jak se tak mechanicky otáčel 
před kostelníkem, uvažoval kněz o známém jevu, že sen může trvat subjektivně 
mnohem déle, než by odpovídalo vnějším vjemům, jež ho vyvolaly. Jsou dlouhé 
sny, které vedou víceméně realistickým a logickým pochodem k nějaké události, 
kterou se sen jaksi rozuzluje, a odtud k probuzení s poznáním, že celý sen byl 
vyvolán nějakým krátkým vnějším vjemem. Například může jít o dlouhý děj, kte-
rý vede zcela logicky k výstřelu.

Dejme tomu, že se snícímu zdá, že je na Divokém západě v saloonu, hraje tam 
obvyklé rozladěné piano, kovbojové hovoří tahavou texasštinou s dorotami, hra-
jí poker atd., pak se pohádají a nakonec dojde k obvyklému střílení. Zastřelený 



spáč se s hrůzou probudí a s úlevou zjistí, že mu právě pod okny praskla pneu-
matika auta jedoucího kolem a to že byl ten výstřel. Bouchnutí při probuzení 
jedva dozní, takže je probuzený spáč okamžitě pozná jako reálný zdroj snového 
výstřelu atd. Protože celý příběh snu logicky spěje ke střílení, je nasnadě, že celý 
sen byl bouchnutím vyvolán či inspirován, tudíž musel začít v reálném čase, až 
když bouchnutí venku začalo, a skončit, když doznívalo. Spící mysl je tedy nějak 
schopna stěsnat dlouhou událost a děj mezi počátek a konec krátkého bouch-
nutí. Nebo třeba neklidný spáč spadne z postele a ve snu je pád vyvrcholením 
dlouhé historie o horolezeckém výstupu atd.

Snová událost, která ve světě spánku trvá jakoby třeba hodinu, proběhne tak 
zřejmě v rozpětí jen jedné vteřiny objektivního času.

A co kdyby, uvažoval farář, takový sen za zvláštních okolností mohl trvat ještě 
jakoby mnohem déle. Co kdyby v posledním okamžiku umírání, kdy mysl již 
doznívá a procesy v mozku se zastavují, co kdyby takový poslední sen trval sub-
jektivně nezměrně dlouho, co kdyby trval celou věčnost. Co kdyby, v odvislosti 
od kvality předchozího života umírajícího, byl takový, objektivně kraťoučký, ale 
subjektivně nezměrný, sen buď nesmírně blaživý, nebo naopak strašlivě nepří-
jemný a bolestivý. Objektivně by mozkový stav vyvolávající takový poslední sen 
mohl trvat jen okamžik, ale subjektivně by byl umírajícím prožíván jako věčnost. 
V objektivním, reálném světě by vědomí zemřevšího člověka již jako by dávno 
zhaslo, jakmile by se zastavila činnost mozku. Ale subjektivně by vědomí trva-
lo stále a stále, nekonečně dlouho a prožívalo by věčný trest nebo odměnu za 
předchozí život, v určitém smyslu nekonečně dlouho, dávno poté, co by se jeho 
nositel, mozek, v jiném, objektivním časovém plánu rozložil zpět na páchnoucí 
aminokyseliny a odtud na anorganické látky...

Hle, způsob, jak lze učení církve nenásilně a elegantně smířit s materialistic-
kým světovým názorem. Farář Zpěvák byl totiž už dlouho vlastně materialista 
naprosto rozčarovaný náboženstvím, což se jednoznačně odráželo i v jeho způ-
sobu života. Přitom se však stále snažil si nechat dvířka otevřená a smířit svůj 
soukromý názor s tím, co víceméně předstíral navenek. Nemůžeme se mu divit: 
vědomí neupřímného kašparování před světem musí být velice zdrcující, a to 
zejména v tom případě, když z toho neplynou žádné příliš hmatatelné výhody, 
ba spíše četnější nevýhody. Farář byl ovšem značně zemité podstaty, netýral se 
tím do té míry, jak bychom si k literárním účelům přáli.

Nyní se farář probral z úvah s pocitem uspokojení a triumfu, neboť se mu zdá-
lo, že si něco filozoficky vyřešil.

Jeho liturgické svlékání bylo už skončeno, což také teprve teď postřehl. Pro-
cházel nutnými pohyby zcela mechanicky na základě dlouhého cviku, a nemusel 
se na to tudíž vůbec soustřeďovat. Podobně mechanicky sundal z věšáku i sako 
a oblékl je. Svrchník ani klobouk neměl, venku bylo teplo.



Pepík a Tonda připluli a farář je podílel drobnými mincemi, které s díky přijí-
mali. Ruce mu však již nepolíbili — bylo to v době téměř současné. Starší Pepík 
pak přistoupil blíže k faráři a zvěstoval mu, že tatínek a maminka si přejí, aby 
k nim asi v osm večer přišel na večeři. Farář poděkoval a řekl, že přijde.

„A, Pepíku,“ tázal se, „mám přijít sám, nebo...“
Pepík řekl, že mají přijít „všichni“.
Tento bod byl vždy poněkud delikátní a nehovořilo se o něm nikdy zvlášť ex-

plicitně, i když každý včetně ministrantů věděl přesně, o co jde. Rozšíření po-
zvání na „všechny“ se týkalo farářovy neoficiální rodiny. Jak každý věděl, žil farář 
Zpěvák se svou varhanicí, která mu také povila zatím tři děti, úředně neznámé 
paternity.

Podobné věci se stávaly v církvi od nepaměti a byly vždy víceméně tolerová-
ny. Při hraniční pozici církve v současném tzv. socialistickém Československu 
se stávaly ještě častěji a církevní úřady je tolerovaly ještě více, než tomu bylo 
dříve. Také k tomu ovšem přispíval pokračující a obecný celosvětový ideologický 
rozklad všech křesťanských církví včetně katolické. Farář žil se svou varhanicí 
a dětmi po způsobu normální, velmi spořádané rodiny, které z hlediska světš-
tější morálky nemohl nikdo nic vyčítat. Jediný problém pro faráře a jeho neofici-
ální ženu byl toho času v tom, mají-li dítky vstoupit do Pionýra, a tak si zajistit 
zářnější budoucnost. Protože však se děj odehrává v mezidobí mezi Stalinem 
a Dubčekem, blíže však k posléze jmenovanému, mohli si zbožní rodiče dovolit 
pionýrskou záležitost víceméně ignorovat.

Rodiče zvěstujících ministrantů byli rovněž dobří katolíci.
Otec sám strávil několik let v semináři, ale pak ještě včas vyklouzl a oženil se. 

Vystudoval poté klasickou filologii a po zrušení latiny na středních školách seděl 
na skromnějším místě někde v nějakém archivu. Vzhledem ke své vlastní historii 
faráře chápal, nic mu nevyčítal a obě rodiny žily v přátelských vztazích. V urči-
tém ohledu byl František Vladislav vlastně větší katolík než farář i v tom směru, 
že přísně dbal na církevní učení vzhledem k antikoncepci. Tím se vysvětloval 
nuzný, leč čistotný vzhled obou ministrantů: do doby, kterou se zabýváme, na-
plodil už sedm dětí, a protože jeho manželka z důvodů věcných i ideologických 
nepracovala, nestačil Vladislavův skromný příjem na žádné extravagance. Byl to 
však filozof: nijak mu to nevadilo.

Farář tedy přislíbil, že na večeři přijdou „všichni“, a vyšel na sluncem ozářené 
náměstíčko.

Varhanice také už skončila, ale nečekala na něj. Byla už na faře a vařila nedělní 
oběd. Ačkoliv to každý věděl, snažila se farářova rodina téměř dojemně o zacho-
vání jakési kamufláže a dekora.

Proto farář nikdy nechodil do kostela a z kostela se svou varhanicí a také jeho 
vlastní kluci v jeho kostele neministrovali, ba neministrovali vůbec nikde.



Nedělní odpoledne líně a zlatě zářilo. Po rozprchnutí farníků bylo prostran-
ství před kostelem i míjející je ulice prakticky prázdné.

V oné době byla osobní auta v Čechách luxus na způsob motorových člunů 
jinde po světě a prostředky veřejné dopravy a dodávky v neděli jezdívají méně. 
Také chodci se již stáhli do svých domovů. Příslušná část města nabyla najednou 
téměř starosvětského, skoro venkovského rázu.

Bylo podivně sladko.
Farář klidně a důstojně kráčel a poddával se této ospalé, mírně melancholické 

lahodě. Za okamžik ho cosi vyrušilo. Měl dojem, že na něj někdo upřeně kouká. 
Koutkem oka zjistil, že ho sleduje a kolem něj plaše krouží Hubert Burný, do-
spělý akolyta, jehož jsme již dříve se starosvětskou, jiráskovskou podrobností 
popsali.

Zřejmě mu zase něco hloupého chtěl, ale netroufl si přistoupit blíž. Farář ho 
schválně chvíli nekřesťansky trápil tím, že ho zdánlivě nevnímal. Pociťoval k Bur-
nému dosti intenzivní nechuť, ale okolnosti nařizovaly, že ho musí snášet.

Nutnost snášení nevyhnutelných protivností se faráři zdála hlavním tématem 
jeho života. Musel například snášet svůj kněžský stav, ke kterému měl značné 
výhrady. Nějaké inteligentní a praktické řešení, jak z církevního chomoutu, však 
toho času neexistovalo. Kromě toho musel snášet četné, často nepředvídané tra-
pasy spojené se svým postavením vlastně ženatého katolického kněze. Na tomto 
podkladě se bytost Huberta Burného jevila jako pouhá malá a nedůležitá doda-
tečná nepříjemnost, něco na způsob komára, který tenkým pištěním obletuje 
zahrádkáře a nevyhnutelně ho otravuje, aniž by byl schopen ho odvrátit od zrý-
vání záhonků.

Farář Zpěvák Burným hluboce pohrdal, ale nemohl mu to ani dávat moc naje-
vo. Sám byl uzemněný a Burného absurdní filozofické žvanění mu šlo vyloženě 
na nervy. Odrážel ho kde a jak mohl zemitými poznámkami, z čehož ovšem Hu-
bert usoudil, že farář je ke všemu hříchu ještě hlupák.

Burný se různě motal kolem kostela a oltáře, četl epištoly, a také někdy udílel 
i svaté přijímání, což nyní laikové za některých okolností mohou. Byla to pro něj 
určitá zkratková cesta k jakémusi neúplnému kněžství, s kterýmžto povoláním 
od mládí koketoval, ale nikdy se pro ně plně nerozhodl. Vzhledem ke konkubi-
nátnímu máslu na hlavě neměl farář odvahu ho krotit, a tak jen tiše trpěl.

Za poněkud jiných okolností by Hubert Burný zmítal celou činností faráře 
a farníků, až by je všechny dostal do nějakého protikomunistického průšvihu. 
Tomu však zabraňovaly zejména dva faktory:

Předně byli farníci v polovenkovském zálivu kostela svatého Jimrama nepří-
liš aktivní, protože zde nežilo dosti inteligence. Základ náboženské obce tvořili 
hlavně starší, nyní komunální řemeslníci nebo zřízenci blízkých vědeckých ústa-
vů a pak pensisté, respektive jejich manželky.



Ostatní občané se v kostele vyskytovali jen nesoustavně a pouze v zvláštních 
příležitostech. Vskutku praktičtí katolíci se omezovali hlavně jen na Františka 
Vladislava a jeho početnou rodinu a na samotného Huberta Burného.

Dále byla náboženská aktivita Hubertova brzděna také kádrovou opatrností. 
Vyučoval totiž matematice na jedné z jedenáctiletek města, a nemohl se tudíž 
příliš vystavovat. Je ovšem jisté, že se o jeho zuřivém katolicismu vědělo, ale 
v příslušné době se nad tím obecně zavíraly oči. Pouze se to nesmělo veřejně 
přehánět.

Kráčející farář se nyní rozhodl, že je neúnosné Burného dále ignorovat. Zasta-
vil se tedy a pohlédl na akolytu.

Burný ihned nervózně přiklusal jako pejsek.
Stanul před farářem, kroutil se a vrčel.
Snažil se totiž promluvit, ale měl zřejmě přílišnou trému. Chvějící se rukou si 

několikrát sáhl k hrdlu a opakovaně odkašlával. Farář ho ještě chvíli dodatečně 
trápil tím, že mu nepomáhal. Konečně mu to bylo přece jen moc, i zeptal se, co 



si pan profesor přeje.
„Pane faráři,“ koktal Hubert „já... to… dnes ráno... při svaté zpovědi... já si 

pořád přece jen nejsem jist...“
„Ale člověče!“ vybuchl kněz. ,,Co si to pořád vymej šlíte? Dejte už s tím pokoj, 

prosím vás. Skrupule! Já nevím, snad byste měl jít spíš k lékaři, ne? Říkal jsem 
vám přece, že na tom není nic hříšného... divné, to se ví, to to je, ale co by na tom 
bylo? Myslete trochu, ne?“

„Ale ano, ale když... některé okolnosti... svatý Alfons z Liguori… já jsem se 
snad nevyjádřil dost přesně...“

„Prosím vás, jděte mi někam s Alfonsem z Liguori! Co to čtete?! Víte přece, že 
postoj církve ke kasuistické morálce se podstatně změnil... a zvlášť v poslední 
době!“

„Ale, pane faráři... otče... když já... “
„Ale profesorskej... co vy pořád chcete být papežštější než papež!? Nechte mě 

a jděte na oběd. Nechte to teda tomu koňovi, ten má větší hlavu!“
„Ne! Dost toho! Já vám tady znovu říkám, že si nedovedu představit, co by na 

tom bylo hříšného... a vůbec... už jsem řek! Mají to tak někteří starosti. Spánem-
bohem!“

Hubert Burný zůstal chvíli stát zmateně na místě.
Hubert Burný seděl doma, tj. ve svém podnájmu, a čekal, až nastane osmá 

hodina večera.
Dům, ve kterém profesor Burný bydlel v podnájmu u plnotučné vdovy po kon-

duktérovi, znamenitě zapadal do starosvětsko-polovenkovského zálivu farnosti 
svatého Jimrama.

Měl pouze dvě patra a vcházelo se do něj klenutým průjezdem. Dole stál veli-
ký dřevěný krucifix asi ze sedmnáctého století a u jeho nohou byla věčná lampa 
z červeného skla na způsob hvězdy. U jeho paty stály vždy květiny, v zimě ales-
poň nějaké ty jedlové či smrkové větvičky. 

Hubert Burný strávil velice nudné nedělní odpoledne. Nejprve poobědval 
s vdovou, neboť v neděli měl oběd u ní. Zpočátku se vdova pokoušela ho ulovit, 
ale to už dávno vzdala, neboť pan profesor vůbec nereagoval. Přičetla to tedy 
jeho posvátnosti a obrátila svou energii jinam.

Po obědě Burný chvilku spal, pak se pokoušel něco studovat, zejména sami-
zdatové překlady Teilharda de Chardin, které byly toho času u katolické inteli-
gence v oběhu a v módě, ale nemohl se na to soustředit. Šel tedy na dlouhou, 
únavnou a nudnou samotářskou procházku, pak chtěl navštívit Františka Vladi-
slava, ale ten byl s rodinou někde na výletě, potom se oklikami vrátil a čekal na 
osm hodin, kdy bude moci jít na večeři.

Osmá hodina konečně nastala s modravým šíráním.
Hubert Burný se vděčně zvedl.



Vyšel z bytu a kráčel, tentokrát křepčeji a se zřejmým cílem. Vešel do téměř 
poloprázdné jídelny a skromně povečeřel. V neděli večer si popřával jeden půllitr 
piva, i zůstal po jídle ještě chvíli sedět a popíjel.

Bylo by asi docela zajímavé pozorovat tvářnosti a chování ostatních hostů, ale 
Hubert Burný trpěl od přírody jakousi nevšímavostí. S večerem se však poněkud 
probral z tuposti a již se tak mrtvolně nenudil. Jako již několikrát během probi-
tého odpoledne, vracela se jeho mysl opět k ranní zpovědi a k farářovým výkla-
dům, které mu sděloval páchnoucím šeptem: „Ale to přece nemůže být hříšné... 
na té představě, i když je divná, přece není nic jasně hříšného... já na ní aspoň 
nic hříšného nevidím... Ne, to asi nastalo jenom náhodou, to se může stát přece 
i bez zřejmého důvodu... prosím vás, pusťte to z hlavy, člověče, jaképak copak... 
vždyť to je morbidní... co já s vámi... a vůbec, co s tím pořád máte... taková věc... 
nu, ano! Na mou zodpovědnost! Ale... já vám zakazuju se o tom už při příští 
svaté zpovědi zmiňovat... vždyť to nedává smysl, človíčku... a je to!“ 

Tak dobrá, když to tedy farář sám říká, však musel přece studovat morální 
teologii..., když to tedy říká... tak teda dobrá. Sice se to Hubertovi ještě pořád 
nezdálo, však kvůli tomu ještě vyběhl za farářem po mši... no, ale... tak tedy na 
jeho zodpovědnost!

Rozhodl se konečně pevně, že to všechno nechá na něm. Polil ho pocit úlevy, 
uspokojení a téměř triumfu. Když tak, tak tedy dobrá.

Zvedl se, zaplatil a spokojen vyšel. Na ulici už teď nazelenale svítily lampy. Na 
rychle tmavnoucí obloze vyskakovaly hvězdy.

Hubert se rozhodl, že půjde spát brzy, neboť zítra učil první hodinu a jeho 
jedenáctiletka je až na druhém konci města.

Vracel se domů téměř s jakýmsi pocitem příjemného očekávání.
Rychle se připravil na spaní, odestlal si a poté poklekl u postele.
Modlil se dosti dlouho, ale značně mechanicky. Pocit úlevy a uspokojení trval 

na pozadí jeho mysli, přes kterou se šinula vyzáblá šedivá písmena mumlavých 
modliteb. Měl zase pocit, že se jako na něco těší, ale nepřipouštěl si to. Skončil, 
pokřižoval se a vlezl do postele.

Klenutá síň byla z bílého mramoru, protkaného nažloutlými žilkami. Zlatá lví 
hlava neustále zvracela průzračnou vodu do mramorové jímky ve tvaru velké 
exotické mušle.

Proti dnu a stěnám byla tato voda příjemně nazelenalá.
Ve dnu jímky bylo vidět zlatě olemovaný otvor, nad nímž se čeřil stálý drobný 

vír, jak voda opět zurčivě odtékala zlatou rourou.
Vedle mušle byla jiná, rovněž mramorová a umělecky pracovaná jímka, obsa-

hující nažloutlé zrní či ořechy s tmavějšími skvrnami sušeného ovoce. V mra-
morové stěně byl zlatý kruh, ze kterého visel rovněž zlatý, dosti masivní řetěz, 
protěžující se ve tvaru katenoidy:



y = ½ (e x + e -x)
Prolamovanou mramorovou mříží složité růžice okna proudilo namodralé 

světlo umírajícího dne a vlahý letní vzduch.
Modravé světlo zápolilo s jiným, růžovým, vydávaným čtveřicí zlatých kahanů, 

v nichž hořel aromatický olej. Jeho vůně, zvláštní, trochu mastná a jakoby kadi-
dlová, plnila prostor klenuté síně.

Modravé světlo denní a růžové světlo kahanů barvilo něžně mramorové stě-
ny a dutiny složitého klenutí v jemně sladěné harmonii barev a bledých stínů, 
z nichž některé hrály do zelena a oranžova.

Podlaha byla pokryta lesklým bělavým pískem.
Zvenku se ozval tlumený zpěv ženských hlasů.
Zvolna sílil a mohutněl a zanedlouho bylo slyšet pleskání blížících se kroků, 

sladěných ve volný a slavnostní taneční pochod.
Zlatá, umělecky propracovaná mříž dveří rozevřela svá křídla a zpívající prů-

vod vstoupil.
Dvanáct dívek, oděných v bílé, zlatě lemované řízy, se zlatými páskami na če-

lech, vstoupilo v párech za neustálého zpěvu.
V rukou držely rozžaté svícny a rozličné zlaté nádoby a nástroje. Obřadním 

tanečním krokem se rozestoupily, šest a šest, a hluboce se poklonily.
Jejich kordonem teď vstoupila Velká Filipina, krásná a slavnostní, vyšší než 

ostatní družky, ale oděná stejně, až na to, že na hlavě měla vysokou, zlatistou, 
umně pracovanou čelenku.

Všechny dívky byly bosé a nehty jejich nohou i rukou byly pozlacené. Hubert 
zastříhal ušima, hrábl kopytem do písku, vzepjal se, potřásl hřívou a zařičel.

Zlatý řetěz, kterým byl upoután k mramorovému stání, zazvonil jasně jako 
dukáty. Dívky teď pokračovaly v ceremoniálním zpěvu a vážném, slavnostním 
tanci, chodily kolem Huberta, všelijak se proplétaly a otáčely, vztahujíce ruce. 
Během tohoto tance každá jednou přistoupila k jeho hlavě, poklekla na pravé 
koleno a hluboce se sklonila až k zemi. Když se všech dvanáct vystřídalo, vytvo-
řily opět ulici, šest a šest, a Velká Filipina se jejich středem pomalu blížila k Hu-
bertovi. Po cestě třikrát poklekla a zašeptala jakousi formuli v neznámém jazyce.

Poté, zmáčknutím pera, odpoutala řetěz od kruhu v mramorové zdi.
Dívky se opět ceremoniálně spojily v páry a vy cházely.
Za nimi kráčela hlavní kněžka, vedouc Huberta za zlatý řetěz. Bělouš Hubert 

se bočil a tančil. Vyšly, jako už tolikrát, na nádvoří chrámu.
Po mramorových schůdkách vstoupilo dvanáct filipín, dvě a dvě, do mělkého 

bazénu, naplněného teplou, vonící vodou tyrkysově modré barvy. Řízy neodloži-
ly, ale mokrá tkanina k nim přilnula.

Za nimi vstoupil do vody i Hubert, vedený Velkou Filipinou.
Kněžky teď začaly za neustálého zpěvu rituálně umývat posvátného koně Hu-



berta. Zpívaly a něžně a s úctou se ho dotýkaly a líbaly ho po těle... po celém těle...
Hubert se probral.
Obloha za oknem byla temně modrá a třpytila se v ní jediná hvězda. Obrat-

ným, nacvičeným pohybem obrátil pokrývku suchou stranou k sobě. Podíval se 
znovu na tmavý kříž okna, rýsující se proti tmavomodrému transparentu oblohy.

Nebylo bohužel pochyby, že nyní bdí, je vzhůru, jeho rozum a vůle jsou zod-
povědné.

Avšak... bylo tomu tak, když snil o tom, že je posvátným koněm? Přiklonila se 
jeho vůle svobodně k této představě?

Jistě, téměř jistě to byl prožitek na hranici bdění a snu.
Slyšel opět a cítil páchnoucí šepot farářův: „Když se něco stane v polospánku, 

nejsme za to zodpovědní.“
Ale i kdyby... farář ho přece ujistil, že představa, že někdo je posvátným ko-

něm ošetřovaným kněžkami, je sice divná, ale zřejmě docela nevinná... „Nepřed-
stavujete si při tom přece nic jasně contra sextum? No tak vidíte.“

I když přece jen faráři nepopsal všechny podrobnosti ošetřování.
Neměl tedy snad přece těžký hřích.
I když byl posvátným koněm skoro každou noc asi od patnácti let.
Obrátil se na bok a tvrdě usnul.



Rikitan
Tato povídka je pravdivá, pouze poněkud transformovaná.

Světlo pouličních lamp proudilo tlumenou zlatozelení do pokoje.
Krajina za oknem vypadala jako z jiné planety.
Sestávala totiž z nízkých holých pahrbků, za kterými se na druhé straně krčily 

další krabicovité domy.
Úprava terénu kolem družstevní výstavby nebyla dosud dokončena, ale druž-

stevníci se již stěhovali do svých krvavě zaplacených paneláckých voštin, jakmile 
to jen bylo možno.

Nebe bylo sladce, hluboce modré, nad západem dosud do fialova. Svítily hvěz-
dy.

Chlapec ležel a naslouchal nočním zvukům: předivu dechů svých dvou sou-
rozenců, občasnému, zvolna utuchajícímu štrachání obyvatel sousedních byto-
vých krabic.

Sem tam se zvenku ozval osamělý výbušný motor nebo sem zalehlo zvláštní 
kovové šoupání brzdící tramvaje.

Jednou se, ze směru přes marťanské kopečky, ozvalo také na chvíli plechové 
bouchání a tenké ňafání, jakoby malých psíčků třasláčků: to dvě městské lišky se 
servaly o zbytky u popelnic.

Chlapec bděl a čekal.
Co chvíli zvedal k očím levé zápěstí a pozoroval fosforeskující znaky ná-

ramkových hodinek. Byly to laciné hodinky, ale dosud šly, a to dosti přes-
ně. Chlapec je teprve nedávno dostal ke svým devátým narozeninám.

Byl krajně napjat.
V hlavě se mu honily podrobnosti posledního setkání, i jak to všechno začalo.
A dnes v noci, řekl mu, vše vyvrcholí. Buď připraven, chceš-li se podobat 

Royovi.
Ze vzdáleného kouta obrovského staveniště teď zalehlo tlumeně příšerné vlčí 

lání a vytí.
Sídliště na Novém Vrchu totiž stavěli vězňové jako laciné pracovní síly a jejich 

ubikace byly přesunuty přímo na místo, aby se transportem neplýtvaly peníze 
a čas.

Na okraji sídliště tak vyrostl menší koncentrák i s reflektory a strážními věže-
mi, kde ve dne v noci seděli kulometčíci.

Přesunula se sem i smečka strážných německých ovčáků i se svými psovody. 
To tito ostražitci nyní, neznámo proč, zvedli žalobný lament za mřížemi svých 
psinců.



Krotcí, po předlouhá pokolení záměrně duševně degenerovaní vlci, žili vlast-
ně podobně nesvobodně jako vězňové: Za pletivem výběhu psince nebo na ře-
tízku psovoda, s tím rozdílem ovšem, že dostávali nažrat a že se i jinak dbalo 
o jejich výkonnost a zdraví. Poslouchali slepě své pány a napadali bez rozlišo-
vání každého, koho jim psovodi řekli. Tento život se jim nejspíš líbil, protože 
nic jiného nepoznali a touha po důstojnějším životě vlčím z nich byla záměrně 
odpěstovávána po dlouhé a dlouhé generace.

Jen někdy, za světlých nocí, se v nich zotročený vlk na okamžik probouzel, 
i zvedali čenichy k obloze a vyli a naříkali jako právě nyní.

Ale teď již zase zmlkli. Buď že se vítr obrátil, buď že je psovod okřikl.
Chlapec teď znovu pohlédl na hodinky a potichounku se svezl z postele. Jeho 

sestra se zachrula a na chvíli přestala dýchat, i strnul a čekal, až se její dech opět 
zpravidelní.

Potichounku se sehnul, nahmátl na podlaze své letní svršky.
Krátké kalhoty, tričko a tenisky.
Ponožky v létě nenosil, co se týče prádla, měl na sobě trenky, ve kterých i spal. 

Chvíli hmatal, až našel šňůru s klíči, a ihned si ji pověsil kolem krku.
Kalhoty, tričko a tenisky vzal do náruče a opatrně vyšel z pokoje.
V chodbě nahmatal na nízkém věšáku ještě plátěnou bundu.
Opatrně, aby nebouchl dveřmi, vlezl do záchodu, zavřel, rozsvítil. Nejprve zá-

chodu použil k jeho vlastnímu účelu. Pak se oblékl. Vystoupil na mísu a odklopil 
okénko.

Světlo snad aby nechal: Kdyby se někdo probudil a zjistil, že chlapec není 
v posteli, usoudil by ze světla pronikajícího škvírou pode dveřmi, že je na zácho-
dě. Je nepravděpodobné, že by náhodně probuzený spáč čekal na jeho návrat. 
Mnohem pravděpodobnější je, že by uspokojen zase usnul. Naopak, kdyby šel 
někdo v noci na záchod, domníval by se, že někdo zase zapomněl zhasnout.

Jediná nepříznivá kombinace, totiž že by ho někdo pohřešil a zároveň zjistil, 
že záchod je prázdný, se musela risknout.

Chlapec se začal protahovat okénkem do světlíku.
Bylo by asi mnohem jednodušší a jistě bezpečnější, kdyby vyšel z bytu normál-

ně dveřmi a pak si otevřel a zase zavřel domovní vrata klíčem, který měl na šňůře 
na krku, ale chlapec si namlouval, že světlíkem je to jistější vzhledem k utajení. 
Malí kluci takové věci dělají, jak si snad pamatujete. Cesta, kterou si zvolil, byla 
doslova krkolomná.

Světlík byl sice velmi úzký, mnohem užší než ve starých domech, takže sešup 
byl technicky dobře možný, nicméně i tak byl nesmírně nebezpečný. Bylo třeba při 
něm použít techniky, kterou, nemýlím-li se, horolezci označují jako komínovou. 
Lezec se tu opírá zády a ruka ma o jednu stěnu zdi či skály a nohama o druhou. Tla-
kem proti stěnám se vzpírá a udržuje, přičemž pod zadnicí má propast. Tlačením 



proti stěnám a poskakovacím posunováním těla také sestupuje nebo i vystupuje. 
Kdyby si náhodou špatně nastavil úhel zaklínění anebo kdyby se kus zdi náho-
dou udrolil, spadl by jako hnilička a zabil by se, nebo aspoň nadosmrti zmrzačil.

Ale bavte se s klukem!
Samotný sestup byl tedy krkolomná záležitost, ale pro tělesně zdatného chlap-

ce celkem zvládnutelná.
Mnohem horší problém byl v tom, jak se do příslušné posice sezení nad pro-

pastí vůbec dostat, neboli, jak by zase řekli neoténičtí staříci sportovci, otázka 
„nástupu na komín“.

Okno světlíku bylo totiž velice úzké a nadto sklápěcí.
Dalo se sice vysunout a zahákovat tak, že pro malého chlapce bylo na protaže-

ní dost místa, ale v tom případě zase vadila podpěra. Jediná možnost tedy byla 
nadzdvihovat okno tělem při prolézání.

Chlapec se pak pokoušel nejdřív vylézt hlavou napřed, ale pak si uvědomil, že 
by tak nedocílil „nástupu na komín“.

Musel tedy lézt nohama napřed a naznak — břichem vzhůru. Přitom se ovšem 
musel držet rukama rámu okna — a nadto mu na tělo a ruce pořád padalo vysu-
novací okno, které nemohl zachytit. Chlapec se kroutil a hekal a zrudl v obličeji 
do fialova.

Nicméně se nakonec okénkem krkolomně protáhl — je s podivem, jací akroba-
ti jsou skoro všichni malí kluci.

Nyní ho čekal další problém: Mohl by se sice dostat do posice sezení nad dírou 
světlíku tak, jak byl, ale to by se musel zády a nohama opírat zvenku o zácho-
dové okno pod jeho vyklápěcí částí, tj. zřejmě by je vymáčkl. Pod ním byla ještě 
další záchodová okna.

Vzpíraje se tedy rukama o příčný trám tam, kde začínala odklápěcí část okna, 
nadskočil nohama v teniskách a zapřel se o protější stěnu. Chvilku odpočíval: 
kdyby si to byl špatně vypočetl, bylo by už nejspíš po něm.

Nyní, nesmírně pomalu, se začal točit, až byl nakonec devadesát stupňů proti 
své původní pozici, tj. za sebou i před sebou měl teď pevné stěny, kdežto okénka 
záchodů byla teď po straně. Začal se spouštět do světlíku.

Chlapec bydlel se svými rodiči a sourozenci v druhém patře. To znamená, že 
byl při začátku svého sestupu plná čtyři patra nad podlahou světlíku: dvě patra, 
přízemí a sklep.

Kdyby se tak smekl... aby tě husa kopla, kluku!
Ale chlapec sestoupil dolů elegantně a bez chyby.
Poslední metr a půl seskočil.
Chvíli seděl na zemi a oddychoval. Nohy se mu trochu třásly a záda ho pálila, 

jak se odřel od hrubého zrnění stěny světlíku. Ale v srdci měl triumf.
Ze světlíku vlezl do sklepa... nebyly tam vůbec zavírací dveře, jen obdélníková 



díra pro ně... a odtud zpět nahoru po schodech do přízemí.
Nerozsvítil si, znal sklepy dokonale. V přízemí k zad ním domovním dveřím... 

otevřít, zamknout... a pryč. Noc na periférii zlatozeleně plála očima pouličních 
osvětlovacích těles. Pod chlapcovými teniskami zaštrachal štěrk nedokončené vo-
zovky. Přešel ji a zmizel v modrosti letní tmy.

Netopýr se zatřepetal proti obloze jako obživlý kus hadru.
Chlapec vykročil přes louku a dolů ze stráně k potoku.
Snadno nalezl strom; poodstoupil, odhadl vzdálenost, zacupital nohama 

a pak se prudce rozběhl. Vyběhl ke kmeni až skoro k záchytu, ale zde zrychlení 
odumřelo, i odskočil na zem.

Za chvíli manévr opakoval a tentokrát se jeho svalnatá ručička pevně zachytila 
za bouli velikého suku.

Vytáhl se nahoru, snadno nalezl otvor a spustil se do nitra stromu. Zaštrachal, 
až nalezl svíčku a sirky — zapálil světlo.

Podíval se na hodinky.
Bylo půl dvanácté.
Ještě půl hodiny tedy.
Posadil se a čekal.
Chlapec vzpomínal, jak to všechno začalo:
Asi před čtyřmi měsíci, na jaře.
Jak seděl u potoka ve skrejvandě tvořené vlasy smutečních vrb a hrál si s jež-

kem v kleci. Jak se tehdy jeho tajemný přítel poprvé vynořil a jak začal přesně 
recitovat návod, jak dostat ježka z klece.

Chlapec se podivil, jak to, že někdo dospělý může znát záhadu hlavolamu. 
Ale to byl jeho omyl, vlastně pochopitelný v rámci této tajné ideologie či před-
stavového komplexu. Neboť — příslušné, víceméně tajně kolportované knihy se 
o dospělých zmiňovaly jen letmo a nevydatně.

Představovaly svět téměř hermeticky chlapecký: Všechno v nich dělali malí 
kluci, a tak chlapce jaksi nenapadlo, že je musel někdo dospělý snad napsat, 
ilustrovat, vysázet, svázat, vydat a dát do obchodu. Kromě toho, když tyto knihy 
prvně vyšly, četli je chlapci, kteří teď už byli dávno dospělí.

Neznámý se posadil k chlapci a začal se s ním bavit o těch knihách a ještě o ji-
ných s tím vším neurčitě souvisejících věcech. Vykládal mu o životě traperů v Ka-
nadě, o kovbojích v Texasu. Dospělý člověk s určitým rozhledem by byl ihned 
viděl, že tajemný návštěvník to má všechno zase jenom z knih, zvláště proto, 
že anglická slova vyslovoval divně a špatně, i když ne tak, jak se píší, jak to dě-
lají právě kluci (navštívíme spolu Kentucky a tam tě roztrhám na cucky). Přitom 
však návštěvník nenápadně vzbuzoval dojem, že tam všude sám byl, i když to 
snad nikdy přímo neprohlásil.

Chlapec byl fascinován, tváře mu hořely a zornice se rozšiřovaly. Kladl otázky, 



prosil o další vyprávění. Neznámý muž se tajemně usmíval; něco zodpověděl, 
ale o něčem naznačoval, že to je tajemství, ke kterému, když vůbec, bude muset 
chlapec dorůst a dozrát. Nakonec navrhl, že se zase sejdou, ale zdůrazňoval, že 
nikomu — ale nikomu na světě se chlapec nesmí o tom zmínit. Kdyby tajemství 
prozradil, neznámý by to poznal a už nikdy, ale nikdy by nepřišel.

Udržet tajemství bylo chlapci nesmírně těžké, zvláště před jeho přáteli, kteří 
s ním tajně sdíleli příslušné knihy a časopisy, ale přece jenom to vydržel.

Tyto tajné knihy a časopisy pocházely ještě z první republiky a snad čás-
tečně i z protektorátu, aspoň z jeho začátku. Zažily krátkou obnovu kolem 
dubčekiády, pak zase zmizely v podzemí. Psal je člověk, který byl skutečným 
skautským vedoucím, ale nebyly vlastně o skautech, anebo, chcete-li, ne-
byly o ničem jiném než o nich. Ale snad, aby jich mohlo být víc, vystupova-
la v nich skautská organizace pod různými převleky a kamuflážemi, což se 
hodilo, když později tyto neuvěřitelné trvalky vstoupily do polopodzemí.

Byly o nereálně chytrých a dobře organizovaných chlapeckých tlupách, vede-
ných zhusta jakýmisi miniaturními nadčlověky — chlapečky neobyčejné inteli-
gence, atletické dokonalosti a rytířské ušlechtilosti. V těchto knihách se dospělí 
vyskytovali jen jako jakási nutná a velice mlhavá stafáž, zejména proto, aby se na 
ně mohly obracet dobré skutky. Jinak zůstávali v pozadí do té míry, že se někdy 
zdálo, jako by celá města byla zalidněna jenom chlapečky.

O něco menší, i když pořád dosti značný stupeň mlhavosti měla v knihách 
i školní mládež ženského po hlaví. Pokud se v nich holky vůbec vyskytovaly, cho-
valy se úplně stejně jako kluci, ale ještě spíš nedělaly nic význačného a pouze 
mlhavě statovaly.

Příběhy knih byly sice rovněž nereálně pošetilé jako postavy a prostředí, ale 
velmi působivé svým dobrodružným romantismem. V jedné byli například také 
supermansky chytří a organizovaní malí zlotřilci, kteří se scházeli ve starém 
prázdném kostele ve čtvrti zvané Stínadla. Hlavní zápletka knihy se točila kolem 
mechanické hračky zvané Ježek v kleci, což byla ostnatá kovová koule v rovněž 
kovové klícce, ze které se dala při správném natáčení vyjmout a zase do ní vklá-
dat. Koule byla dutá a obsahovala plánek na stavbu osobního letadla poháněného 
šlapáním, jehož základem bylo obyčejné jízdní kolo. Nedávno, když Gossamer 
Albatros přeletěl kanál La Manche, vzpomněl jsem si opět živě na Ježka v kleci. 
Vynálezce šlapacího letadla byl opět jakýsi supermanský nezletilec — dospělí 
v těchto knihách jsou téměř šmahem nudní hlupáci —, který však bohužel tra-
gicky skončil. Část příběhu se točila kolem tajemství návodu, jak dostávat ježka 
ven z klece a zpátky do klece. Nikoho v knize jaksi nenapadlo, že by bylo možno 
klec jednoduše rozdělat, za studena ovšem, aby se nic nestalo plánu — rozpilovat 
třeba. Také se, myslím, v jedné knize vyskytoval tajemný Dvojhlavec — muž s ná-
dorem na krku velkým jako druhá hlava, takže vycházel jen v noci. Nemýlím-li se, 



byla i postava populárního péráka vzata z jedné z těchto knih.
Vykládám-li toto všechno zde, projevuji tím vlastně drzou naději v trvalost 

svých plkánek: protože současné generace českých mužů, asi po celém světě, 
s výjimkou hodně a hodně starých a možná i těch hodně mladých, to všechno 
znají a v tom je právě ta krása.

To nevadí, že ty knížky jsou nerealisticky hloupé: jsou psány pro kluky a klu-
kům se líbí. Ale kluk je nejen otcem muže. Zůstává až do smrti jádrem mužské 
duše — ale to ženským neříkejte. Ony to vlastně stejně vědí, jenže co mohou 
dělat.

A kdyby tak ke mně, když se teď zabývám vývojově opožděným spisováním, 
sestoupil nějaký bůh či génij a nabídl mi jedno z obého: a) Sdílet oficiální Parnas 

s nějakým tím Thomasem Mannem, Johnem Steinbec kem, Heinrichem Böllem, 
Pablem Nerudou, Alexandrem Isajevičem Solženicynem, s tím Bashevisem Sin-
gerem, nebo jak se jmenuje atd. atd. atd. b) Vtělen v píseň vejít do srdce lidu 
spolu s autory Tarzana, Káji Maříka a Ježka v kleci (tak s velkým písmenem všu-
de nechť je dnes psán), nevím, nevím, jak bych se rozhodl.

V době, o které píšeme, byli ovšem Ježkové v kleci a Dvojhlavci dávno z tisku 
a víceméně zakázáni jako buržoazní přežitek se skautskou omáčkou, nicméně 
vykazovali naprosto nezničitelnou vitalitu. Byla to již kolikátá generace, která na 



nich, nyní polotajně, vyrůstala.
Modely Ježka v kleci, které se stále materializovaly, přecházely z rukou do ruky 

a z kapsy do kapsy výměnou za kuličky, všemožné hračky, dokonce i za vzácná 
miniaturní autíčka angličáky, podobně jako stále salátovější exempláře knih 
a starých čísel příslušného časopisu.

Přecházely často vlastně z otce na syna. Neoficiální přitajemnělost jim jen pro-
spívala a přispívala na významu.

Chlapec tedy odolal pokušení, aby se svěřil svým přátelům, hlavně proto, že 
se bál, že tajemný návštěvník by skutečně nepřišel.

Protože se mu povedlo držet jazyk za zuby, jeho přítel přišel a všechno bylo 
tak jako předtím, jenže ještě mnohem lepší.

Než odešel podruhé, chlapec se ho otázal, jak mu má říkat, a návštěvník mu 
řekl, že je RIKITAN.

Toto jméno asi stěží potřebuje komentáře podobně jako v případě Ježka v kle-
ci, ale přece jen pro případ:

Jedna z těch kvaziskautských knih byla opravdu jako o skautech: jeli tam taky 
jako na tábor a dělali si odborky, jenže v knize se jim říkalo bobříci. Na rozdíl od 
jiných knih byl v této knize nemlhavý dospělec — vůdce kvaziskautů —, a ten se 
nazýval Rikitan. Byl ještě nepravděpodobněji dokonalý než nedospělí superma-
ni.

Co to bylo za jméno, kniha nevysvětlovala — ale to právě bylo bašta.
Chlapec pochopitelně knihu i Rikitana znal, a po cizincově odhalení byl v sed-

mém nebi. Nyní se teprve neodvažoval nikomu nic říct, protože kdyby i nakrás-
ně kdokoliv jiný to hned nepoznal, Rikitan jistě ano.

Nijak nepochyboval, že je to skutečně Rikitan z knihy. Různé zřejmé nereál-
nosti, jako že Rikitan by po prvním vydání knihy musel teď být už stařec nad 
hrobem, ho vůbec netrápily.

Ale byl zasněný, ještě dobře, že škola už brzo končila, jinak by se mu asi dost 
zhoršil prospěch. Rikitan mu vykládal o Royovi a o tom, jak se mu má chlapec 
podobat. (Roy, pokud se na knihu pamatuju, ale opravte mě, byl snad sirotek 
někde v Kanadě, žil s Indiánem a ten ho učil lesní moudrosti a takové té všeobec-
né ušlechtilosti a Rikitan v knize ho dával svým svěřencům za vzor.)

Začali spolu též lovit bobříky. Ty ale byly jinačí než v knize; často vyžadovaly, 
aby se chlapec při nich svlékal donaha a mnoho jich bylo o snášení bolesti. To 
chlapci nepřipadalo nijak zvláštní: Indiáni se přece moc neoblékají a také se In-
diáni cvičí ve snášení bolesti.

Rikitan mu také, na jeho žádost, udělil tajné indiánské jméno: řekl mu, že se 
nyní jmenuje Wa-ta-ši-wa, což prý indiánsky znamená Malá zemní veverka.

Chlapec to ovšem bral za bernou minci a neměl důvod Rikitanovi nevěřit. Ve 
skutečnosti je fráze wa ta ši wa japonská a znamená já. Čert ví, jak k tomuhle 



Rikitan přišel.
Léto s Rikitanem bylo nejlepší, co chlapec pamatoval, a když v červenci rodina 

odjela na tři neděle na venkov, trpce želel, že musí opustit sídliště. Chtěl Rikita-
novu adresu, aby mu mohl napsat, ale ten to odmítl.

Nyní byl chlapec zpátky a očekával s příjemným napětím příchod svého pří-
tele: ten mu určil schůzku ve stromě na dvanáct hodin v noci s tím, že budou 
lovit purpurového bobříka nejvyšší odvahy. Neřekl mu, v čem tento bobřík má 
spočívat, ale to udělal předtím už několikrát.

Chlapec seděl v dutém stromě a čekal v příjemném na pětí. Zelená svíce (zele-
ná podle Zelené příšery z kni hy o Rikitanovi) dohořela už přes polovinu. Náhle 
zaslechl nárazy nohou po kmeni a za okamžik se Rikitan spustil do dutiny. Kdy-
by ho chlapec někomu popisoval, zajisté by vylíčil nějakého nadčlověka a jistě 
Rikitana také tak vnímal. Našim nezaujatým zrakům se však jeví poněkud jinak: 
Rikitanovi mohlo být něco přes dvacet. Nebyl nijak zvlášť veliký ani silný. Byl to 
spíše hubený mrňavec. Měl tenký šlachovitý krk s velkým ohryzkem. Jeho obli-
čej připomínal poněkud výraz staženého králíka, neboť měl velké vylezlé zuby 
a vyboulené oči. Měl šišatou hlavu a malé uši bez lalůčků. Tvář měl poďobanou. 
Vlasy měl neurčitě hnědé a pleť bledou.

Nařídil chlapci, aby se svlékl donaha a spoutal mu ruce a nohy prádelní šňů-
rou.

„Purpurový bobřík nejvyšší odvahy,“ pravil Rikitan, „vyžaduje, abych ti vložil 
do úst roubík.“

Chlapec vystrašeně souhlasil.
Ležel teď a pozoroval další Rikitanovy přípravy. Rikitan teď vyňal dlouhý lo-

vecký nůž.
Přibližoval se k chlapci. Chlapec věděl z povídky o Royovi, že Rikitan v posled-

ní chvíli nůž skloní, nicméně cítil, že se bojí stále víc a víc.
Rikitan se blížil a blížil.
Chlapec mu pohlédl do obličeje a zděsil se tak, že chtěl vykřiknout. Ale roubík 

výkřik zdusil.
„Tak tady to máme,“ řekl doktor Parma své ženě. „Tak toho chlapa, co umu-

čil to dítě v tom dutým stromě, už chytli. Hele, dostal jsem na to posudek. Ale 
musím sebou hodit, chtěj to do tejdne — eště za ním taky budu muset znovu do 
Bohnic. Prosím tě, já se s tím radši zamknu v pracovně — víš, kvůli dětem... — 
a ty se na to radši taky nedívej — jsou tam fotografie, víš. Hele, přines mi večeři, 
já s tím hned zalezu, ať už mám ten hnus z krku. Jenom zaklepej, já si to vezmu. 
Čím dřív to budu mít, tím líp.“

A hluboko v noci, když už všechno kolem spalo, seděl doktor Parma v kuchy-
ni. Před ním stála sklenice a flaška stoličné vodky.

Opíjel se, aby usnul.



Nebe za oknem bylo jako černá prázdná propast, ze které blikala šílená očička 
světů.

„Tak co, seš tam, nebo nejseš?“ oslovil doktor Parma černou propast ztěžklým 
jazykem.

„No ale esli tam seš, tak mi laskavě vysvětli, proč to máš tak blbě zaříze-
ný. Jako tenhle chlap — copak nejni dost, že sou sadisti na dospělý? Proč, 
ksakru, je jich tolik na děti? No jo — mlčíš jako dycky — asi stejně nejseš, že 
jo — to by ti tak bylo podobný. Napřed blázni, sadisti, fašisti, komunis-
ti, různý pitvorný nemoce — a ke všemu eště ani nejseš! No, tys nám dal!“

Doktor Parma zdvihl sklenici a připil prázdné černotě za oknem.



Výlet
Jedna událost, na které je zosnována tato povídka, se stala, ale ani u vlastech, ani tam, co žiju teď, ale někde 
jinde v Evropě. Náhodou je to země, kde je taky hodně českých emigrantů, ale já to tam moc ne znám. Proto 
jsem si teritoriální charakteristiky odpustil.

Josef kráčel na vlak.
V kapse měl obálku se svou týdenní mzdou. Náladu měl veselou a slavnostní. 

Josef byl velmi maličký člověk, protože od dětství těžce pracoval a neměl moc co 
jíst.

Josef byl oblečen v ošoupané a špatně padnoucí šaty, umolousaně šedivé bar-
vy, své sváteční. Na nohou měl normální pracovní škrpály, avšak vyleštěné, které 
škobrtavě táhl po zemi, jako by mu byly příliš těžké. Měl rudě kostkovanou opra-
nou košili a tmavomodrou kravatu, zmačkanou do jakéhosi téměř provázku. Na 
šišaté hlavě mu seděl černý klobouček se sojčím pírkem, výrazně nedostatečné 
velikosti.

Koupil si ho kdysi kvůli tomu pírku a malý rozměr bral jako nutnou nepří-
jemnost spojenou s dosažením vlastního cíle. Jeho větrem ošlehaná tvář byla 
složena do spousty vrásek, jako by ji někdo vystřihl z papíru, zmačkal a sežmolil 
do kuličky a pak opět roztáhl.

Kolem huby, na bradě a na tvářích byl modravě vyholen, ale na krku měl po 
straně ostrůvek dosti dlouhých chlupů. Jeho oči byly modré, malé a zapadlé a dí-
valy se plaše a tklivě jako oči některých psů. Jeho ruce, zrasované a zrohovatělé 
prací, obrovské téměř do karikatury, mu mrtvě visely po stranách, jak rázoval po 
silnici, a kývaly se jen pasivně. Zblízka dosti výrazně smrděl hnojem.

Jeho věk byl absolutně neurčitý. Měřit mohl stěží sto padesát centimetrů; ve 
skutečnosti měl něco málo pod. Dostihnuv nádražíčka, kde se procházely slepi-
ce a z traverzy pod stříškou visely koše s květinami, přistoupil Josef k pokladně 
a zakoupil lístek třetí třídy do blízkého města.

Svou žádost pronesl tak huhlavě, že se ho úředník musel zeptat, co říká. Kou-
pil si lístek zpáteční.

Ve vlaku stál Josef na chodbě u okénka, vyhlížel z něj a vykláněl se chvílemi 
ven zvláštním, těžko popsatelným toporným způsobem, přičemž vystrkoval vy-
hublou záď a podlamoval se v kolenou.

Lopatovitou rukou kynul občas lidem a kravám, které míjel, a potěšeně se 
šklebil.

Je těžko si představit, jak asi se mu jevil míjející svět, ale zdá se, že nechybí-
me, budeme-li míti za to, že se jaksi podobal barevné, toporné a naivní dětské 
 kresbě.

Jak se tak šklebil a mával, jak se kývavě vykláněl, zdálo se téměř zřejmým, že 



v jeho očích má slunce usměvavý obličej a že z komínů stoupá dým ve formě 
péra z matrace, a to z každého pod jiným úhlem. Lidé jako by měli hrábě mís-
to rukou, a krávy, psi a slepice jako by se nelišili relativní velikostí, dosahujíce 
všichni lidem až po ramena.

Nad Josefovým světem, a zvláště onoho letního jitra, se vznášelo štěstí pestré 
a sladké nevědomosti o příšernostech této existence.

Vlak konečně zastavil ve městě a Josef z něj vylezl, otáčeje se tváří proti smě-
ru jízdy. Stanul na nástupišti a potěšeně se rozhlížel. Poté zamířil do nádražní 
restaurace, kde si zakoupil půllitr piva. Posadil se s pivem ke kulatému stolečku 
před vlastní slují hospody a toporně a důstojně upíjel jako šafář. Přitom se díval 
na mašinky.

Dopiv, utřel si po způsobu šafáře hubu rukávem, popotáhl si kalhoty a vykro-
čil.

Ulice byla dlouhá a Josef se díval na sebe, jak se zrcadlí ve výkladních skříních, 
a připadal si důležitý. Nebe bylo modré, sem tam po něm lezly kučeravé mráčky, 
a slunce příjemně svítilo.

O něco později rázoval již důstojně hlubokým parkem, kadeřavým slastnou 
zelení. Sváteční lidé se začínali trousit a pomalu již i hrnout.

V pavilónku s plechovou vlajkou na vrcholu vyhrávala vojenská hudba. Bodré 
a lunární m-camcam, hm-camcam se zdálo vyjadřovat podstatu Josefovu, jak tak 
kráčel poněkud houpavě a v kolenou podlomeně, maje na hlavě jakoby poscvrk-
lý tralalas temné barvy. Zároveň se hudba zdála vyjadřovat i jeho tupě veselou 
náladu. Josef prošel parkem v poměrně krátkém čase, ačkoliv chvíli zevloval na 
labutě v rybníčku a zdržel se koupí a pitím dalšího piva od pojízdného, motori-
zovaného šenkýře.

Konečně spatřil bránu a téměř radostně poskočil. Zakoupil lístek, prošel ko-
vovým otáčidlem a vykročil dále.

Nezastavoval se, kráčel pevně za svým cílem.
Jeho duše letěla vstříc kýženému setkání.
Los ve své ohradě nabral vzduch do nozder a zafrkal, jakmile se Josef vynořil 

ze záhybu cesty. Přihnal se k ohradě, otíral se o ni, tiskl nos k pletivu a funěl. 
Josef se potěšeně šklebil. Prostrčil buřtovité prsty pletivem a škrábal divného 
nosatého jelena na čele.

Cosi žbrblaje kráčel, sledován sudokopytníkem, k rohu ohrady, kde jakési 
keře prorůstaly pletivem na druhou stranu, takže ho dosti skrývaly obecenstvu, 
kdyby se nějaké vynořilo. Ohrada s losem byla stranou, málokdo o ní věděl, lidé 
se většinou hrnuli po hlavnějších cestách.

Jak vylíčit další vývoj?
Josef, rozhlédnuv se nejprve, začal do ohrady močit.
Los, milovník soli jako všichni býložravci, počal chlemtat, ale pak se přiblí-



žil přímo ke zdroji. (Kromě toho ukázal nejnovější výzkum, že býložravci lížou 

moč pravidelně, neboť ureu v ní obsaženou potřebují ke trávení.) Josef se chytil 
pletiva a rytmicky se prohýbal. Los nakonec spolykal i další proud. Josef poté 
odpochodoval do zahradní restaurace a dal si další pivo a ještě další.

O ostatní zvířata neměl zájem, ale ještě asi třikrát či čtyřikrát se odebral 
k ohradě s losem.

Jednou se musel vrátit s nepořízenou, protože u losa bylo několik návštěvní-
ků, kteří dlouho neodcházeli, ale podvakrát či potřikrát uspěl.

Chytřejší člověk by se bál, protože by si uvědomoval nebezpečí odhalení. Ale 
ne Josef. Naštěstí to nikdy netrvalo příliš dlouho. Zatím měl pořád podivuhodné 
štěstí, že si ho nikdo nevšiml.

Tak, s pivem a losem, uplynul Josefovi příjemně sváteční den.
Odpoledne pocítil hlad, i vyndal z kapsy dva tlusté rafáky chleba, spojené sád-

lem, v novinách zabalené, a zvolna pojedl, ukrajuje si hrubá sousta křivákem.
Popíjel pilně.
Když se slunce začalo sklánět a u brány v zoologické zahradě zvonili na ná-

vštěvníky, odebíral se i Josef zvolna zpět ke bráně, přes park, dlouhou ulicí 



a k nádraží. Trochu se motal, ale protože jinak se choval klidně, nikdo si ho ne-
všímal.

Na tváři měl výraz nerušeného blaha.
Svou týdenní mzdu již skoro utratil za dopravu, vstupné a pivo, ještě že si 

koupil zpáteční lístek již při odjezdu do města.
Zbylo mu takhle stěží na velmi skromné jídlo přes týden. Ale Josefovi to sta-

čilo.
Josef žil tímto způsobem již delší dobu.
Nikdy neměl zájem o ženy ani o muže, ani o děti. Přitahovala ho pouze větší 

kopytnatá zvířata, a to bez rozdílu pohlaví.
Proč, to nikdo neví.
Jeho bratr, který s ním dříve býval ve dvoře a který byl nyní poddůstojníkem 

z povolání (Josefa na vojně nechtěli, měl pod míru), se snažil dost, aby ho to 
odnaučil.

Několikrát Josefa ošklivě ztloukl — však také musel často všelicos ututlávat —, 
a ten plakal a naříkal, že už ho to přešlo, ale ovšem nepřešlo.

Bylo to totiž stejné, jako kdyby normálnímu chlapovi zakazovali ženské. Bratr 
ho také jednou dvakrát vzal do levnějšího hambince v mylné, i když běžné před-
stavě, že Josef to dělá z nedostatku jiných možností a že se snad naučí od doroty, 
a dá pokoj. Ale Josef neměl zájem a uspěl až po dlouhém mechanickém snažení 
ženštiny.

Nikdy neprojevil přání, že půjde zase, a taky nikdy nešel.
Tato věc Josefova bratra mátla a udivovala, jako snad udivuje i vás a jako udi-

vovala mnoho lidí předtím i potom.
Když v roce 1659 byli ve Španělsku upáleni dva sedláci, jeden za to, že „mi-

loval oslici“, a druhý proto, že „ležel se sviní“, projevil nad tím kronikář, padre 
Jerónimo de Barrio Nuevo, nejkrajnější podiv: Nešlo mu do hlavy, jak to, když 
přece za pouhý jeden centavo lze najmout až tři ženské po sobě. (Od sedmnácté-
ho století ovšem prostituce i ve Španělsku podražila.) Inu — je to zkrátka taková 
perverse, ale nikdo na světě neví, jak vzniká, i když si to buď sám namlouvá, 
nebo aspoň to namlouvá lehkověrným laikům — existují o tom zhruba dvě theo-
rie s odnožemi — jedna pitomější než druhá.

Bratr se nakonec dal na vojnu, aby si polepšil, a ponechal hloupého Josefa 
jeho osudu a jeho hlídání Prozřetelnosti. Ale ten se už naštěstí o zvířata ve dvoře 
nezajímal.

Měl losa a dojížděl za ním každou neděli. Byl jím zcela zaujat a byl mu věrný. 
Josef kráčel šeřícím se parkem k nádraží a zpěvavě recitoval píseň Na tý louce 

zelený jako předškolní dítě, průměrně muzikální, jehož hudební sluch se vyvine 
až později. Domníval se totiž, že los je zkrátka jelen, protože neuměl číst a po-
drobnosti si dobře neuvědomoval. S estetickou jednotou stylu nahrazoval v po-



pulární trojici víno, ženy a zpěv každý jednotlivý člen něčím jiným.
Substitut středního členu triády byl ovsem absurdně pitvorný, ale jinak nová 

trojice pivo, los, zpěvavé recitování plnila subjektivně stejný účel.
Josef byl příliš hloupý, aby se pozastavoval nebo trápil nad tím, že je nenor-

mální.
Nikomu nic nedělal, nikomu neškodil a měl, co chtěl.
Losovi nemusel platit nic, vstupné do zoo mu přišlo mnohem laciněji než ha-

rapanna, za dorotami by musel stejně vlakem. Od losa nemohl taky nic chytit.
Alternativně: nemusel ho rovněž živit, los se s ním také nehádal, nebuzeroval 

ho, nedělal mu kaprice, nezakazoval mu pivo, ani by mu nehrál kvůli jiným lo-
sům. Nemohl si s ním sice ani popovídat, ale to Josef nepotřeboval.

Kdyby byla pravda, co by si většina lidí, i takzvaných odborníků, o tomto pří-
padě mylně myslela, totiž že to Josef dělal z nedostatku možnosti normálního 
způsobu, byla by tato povídka smutná a Josef politováníhodný.

Ale Josef nic jiného nechtěl.
Co si přál, to měl, a jinak si nic jiného nepřál.
Šťastný to muž!



Průjezd 

Vídával ho od dětství. Zejména v parku. Byl pro něj jedním z těch prvních po-
slů, kteří mu naznačovali, že svět není tak krásný, nevinný a bezpečný, jak se mu 
původně zdál.

Později, když si na krutost světa trochu zvykl, bral to jako jednu jeho nutnou 
potvornost.

Spolu s hlídačem parku Rybím Okem, který měl na jednom oku zákal. Se Slin-



tákem, který občas utekl svému ošetřovateli a chtěl si hrát s dětmi.
S Plešivcem, což byl chlapeček trpící progerií — záhadnou nemocí či poru-

chou, při které stařecký rozklad začíná už v dětství, takže postižený umírá na 
senilní marasmus už kolem patnácti let — a také jako starý člověk vráskovatí 
a ztrácí vlasy.

S Weidemannem, který býval vždy proti ostatním dětem velký, silný a neo-
hrabaný — a když pak dorůstali, zůstal najednou spíš malý, ale nos, brada, ruce 
a šlapky nohou mu enormně a pitvorně vyrostly a udělal se mu hrb, takže vypa-
dal jako Punch, čemuž se učeně říká akromegalie — a ke všemu ještě začal nosit 
židovskou hvězdu a nakonec zmizel... Spolu s tím, že se Jůzova maminka oběsila 
a Hrůšův tatínek dostal rakovinu a umřel.

Nejdříve zřejmě oba jezdili v kočárcích, ale to si nepamatoval. Později, když už 
dávno chodil a běhal, ten chlapeček pořád jenom jezdil v kočárku.

A ještě později měl takovou tu mrzáckou židli na kolečkách a tlačila ho nějaká 
smutná a zamlklá, žlutavě bledá paní, asi jeho matka. A ještě později jezdil sám, 
točil rukama držadly u převodového kolečka s řetězem, jaké bývá s pedály u bi-
cyklu. To už byli oba velcí mládenci. Vídal ho zase občas v parku a na ulicích ve 
čtvrti, kde oba bydleli. Znali se dlouho od vidění, ale nikdy se nezdravili. Styděl 
se muže na kolečkách.

Mrzák často zarážel svou pojízdnou židli tam, kde si hrály děti, a pozoroval je. 
Nejspíš sledoval jejich poskoky s onou fascinovanou, ale smířenou závistí, jako 
my pozorujeme let ptáků.

Často velice dlouho. Někdy se také dával s dětmi do hovoru.
Zdá se, že jim i někdy kupoval a nosil hračky.
Byl bledý a zimavý předjarní den, kolem bodu  mrazu.
Kráčel nahoru příkrou ulicí.
V této ulici byl v jednom domě sklad velkého řezníka a později MASNY. Patrně 

nějaké chladírny. Byl tam průchod se zeleně vykachlíkovanými stěnami, vedoucí 
zřejmě do chladíren.

Nejhornější řada kachlíků měla na sobě obrázky nějakých růží nebo lilií zná-
mým secesním a řeznickým způsobem. Jak chasníci nosili na hácích maso z do-
dávek dovnitř průchodem, kapala z něj do průchodu krev. Občas to asi museli 
umývat, ale většinu času páchl průchod syrovým masem a krví a na zemi byly 
krvavé čúrky.

Když se blížil k tomuto průchodu, vyjel z něj náhle jeho známý mrzák. Nevidě-
li se snad už několik let. Mrzák měl nyní kučeravý hnědý plnovous, ale i tak byl 
k poznání. Vous tehdy ještě nebyl v módě, snad mu dělalo potíže se holit.

Pomalu a namáhavě se rukama vytáčel do příkrého kopce.
Právě když k němu chodec dorazil, muž na kolečkách zatáhl brzdu a oddycho-

val. Oslovil chodce dýchavičně: „Pane, byl byste tak laskav... Nepomohl byste mi 



do vrchu..., je příkřejší, než jsem myslel.“
Chodec se tedy postavil za židli a začal tlačit. Muž na kolečkách odbrzdil 

a pomáhal točením. Byl chodci mnohem těžší, než se jeho malé, zkroucené tělo 
zdálo naznačovat. Chodci bylo hloupé jen tak tlačit a nemluvit. I zahájil hovor 
o něčem všeobecném a nedůležitém. Snad o počasí. Ale muž na kolečkách, ani 
mluvit nechtěl; odpovídal jednoslabičně a hovor zemřel. Chodec měl původně 
v úmyslu zabočit do jedné z příčných ulic, ale nemohl muže v pojízdné židli ne-
chat stát uprostřed vršku. Musel tedy chtě nechtě pokračovat až nahoru, kde 
ulice vstupovala do rovné příčné třídy. Chodec se mrzáka styděl ještě mnohem 
víc, než když ho jen zdálky vídal. Jakmile byli na rovině, rozloučil se plaše a od-
chvátal, jako by mu hořela hlava. Nechtěl slyšet žádné díky a chtěl muži v židli 
díky uspořit.

Chodec vyřídil svou záležitost v příčné ulici a mnohem později sestupoval 
zase příkrou ulicí dolů.

Za sestupu mu přišlo podívat se do smrdutého, krvavého průjezdu.
Ležela tam dětská panenka.
Ruce a nohy měla utržené a pohozené stranou.
Po průjezdu byly poházeny i potrhané šatičky.
Celuloidové tělíčko měla rozbité, otevřené.
Oči, neboť to byla panenka mrkačka, měla vyloupnuté z důlků a visely z hlavy 

na drátkách.
Chodec se na panenku dlouho díval.
Když pak znovu vykročil, byla na jeho ramenou hrůza a smutek vesmíru.
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