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    Motto: 

   -Jednoho dne došlo pivo. 
   -A dál? 
   -Dál? No dál už nic. 

 

                                                                 Zuzana Frantová Pomykalová 
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1. Hlad 

Martin Strnad 
 

 

Vs echny jsem je sez ral. Vs echny. Tondu, Frantu, Karla i Pepu. A nakonec i tu 

Mar enu. I kdyz  tomu jsem se bra nil dost dlouho.  Ale co, beztak by se mnou 

Zem znovu nezalidnila.  

Vs echny jsem je sez ral. A uz  ma m zase hlad. Co teď? C okly po ulici honit 

nebudu, na to jsem moc tlustej, pr ez ranej. Pr esto ma m hlad. Obrovskej hlad. 

Hlad, jakej jsem poprve  ucejtil pr ed první m por a dny m… z ra dlem. Byl pe kne  

hnusnej, ten bezdomovec, a kdoví , co vs echno jsem sez ral s ní m, ale nemoh 

jsem si pomoct... proste  jsem musel. Z nic eho nic.  

Takhle si jdu v noci po Karla ku, v sobe  jedno pe tipí vo a pa r pana ku , kdyz  

me  to chytlo. Hroznej hlad. Ale ne takovej ten, co ho maj po chlastu vs ichni. 

Tohle bylo jiny , bylo to tak silny , z e jsem se vrh na první  poz ivatelnou... ve c 

kolem. Bohuz el to byl ten bezdomovec. Bohuz el pro ne j.  

Z e ma m pracky samou krev, v hube  ne c í  do c ista ohlodanou stehenní  kost a 

vs ude kolem roztahany  str eva, to mi dos lo, az  kdyz  jsem si hubu utí ral do jeho 

smradlavy  bundy. Dneska bych uz  takovou blbost neude lal – nechat tam ty 

str eva. Urc ite  je pak ne kdo nas el a sez ral. Zdrhal jsem odtamtaď jako od 

malomocnejch. Jenomz e ten malomocnej jsem byl ja . A nikdo to neve de l.  

Neve de la to moje z ena, kterou jsem stih sez rat hned dals í  ra no, ani de ti, 

ktery  jsem jes te  nechal posní dat, umejt zuby a nachystat se do s koly. S kvarky z 

jejich ma my jim stras ne  chutnaly. Z nich moc s kvarku  nebylo... aspon  to maso 

me ly kr ehky . 

Sousedka s la jako dals í . Zazvonil jsem, otevr ela, pracky i hubu celou od 

krve. Taky z ere, napadlo me  tenkra t. Jenz e ja  byl silne js í . Sez ral jsem ji a její ho 

nac aty ho manz ela. Oba byli kur a ci. Tlusty . Jako anglicka  slanina. 

Na ulici propuklo peklo na zemi. Jeden z ral druhy ho. Uz  se ani neobte z ovali 

pr edtí m svy  z ra dlo zabí t, z vejkali se zaz iva. Policajti nic nezmohli, z ravy  
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s í lenství  se nevyhnulo ani jim. Kdyz  nastoupila arma da v roky jetejch 

plynovejch maska ch, nestihli ani por a dne  vystr elit a uz  se z rali navza jem. 

Neexistovalo nic, co by to s í lenství  zastavilo. Tohle by nenapadlo ani toho 

neju chylne js í ho spisovatele. Nikdo nebyl imunní , vs ichni dostali ten 

nekonec nej hlad, hlad kterej neukojí  ani pr ecpany  r eznictví , ani jatka plny  

rozbourany ho hove zí ho, ani po str echu natr í skanej prasec a k. 

Takhle to s lo pa r tejdnu . Lidí  por a d ubejvalo. Vs echny de ti zmizely be hem 

dnu , pak s li du chodci a invalidi. Proste  za kon silne js í ho. Pr edevc í rem jsem 

sez ral poslední ho z te ch silne js í ch jako jsem ja . Od ty  doby vidí m jenom 

pra zdny  ulice, vyrabovany  obchody a hromady ohlodanejch kostí . Uz  ani ty 

krysy tu nejsou. A pr emejs lí m, jestli jes te  vu bec zu stal ne kdo, koho bych moh 

sez rat. Zkous el jsem vypadnout z Prahy, nají t ne jakou pastvinu, kde by jes te  

byla kra va, ovce nebo ku n . Kozu bych si taky dal, klidne  i smradlavy ho kozla. 

Nají t tak kra lí ka rnu, hmmm… klidne  i mrtvy  kra lí ky, nebo slepice zavr eny  v 

kurní ku. Konec koncu  zac al jsem bezdomovcem. Uz  je mi to fuk. Proste  

potr ebuju z ra t, cokoliv...  

Asi bych uz  doc ista zes í lel, nenarazit na tu zabarika dovanou hospodu. Bylo 

tam pa r urostlejch kousku , a co ví c, pr ed hospodou se va lelo ne kolik takovejch 

jako ja . Pupky nafoukly , huba rozs í r ena , silny  pracky cely  od krve. Vs ichni 

pros pikovany  brokama. Ti uvnitr  chytr e pr edstí rali, z e je bara k pra zdnej, a na 

ty mrtvoly venku la kali dals í  nakaz eny . Pr itom to v sobe  me li taky. Jenom byli 

dost vychcany , aby se nesez rali navza jem. Nevim, jak to zvla dli  na zac a tku, 

kdyz  tohle s í lenství  propuklo, ale syste m byl jednoduchej. Kaz dej dostane 

stejne . Naz ranej parchant, rozumnej parchant r í kali, kdyz  me  hnali pr ed sebou 

jako va bnic ku. 

Ten den, kdy jsem sede l hladovej na prdeli v kr oví  kus od ty  hospody a 

drz el se, abych se nevrh na ty mrtvoly a nenabe h te m uvnitr  pr í mo na mus ku, 

byl uc ine nej oc istec. V noci vylezli. Pupky jes te  ve ts í  nez  ja , huby a ruce 

popraskany  od zaschly  krve vc erejs í  vec er e. Dokonce mezi nima byla jedna 

z enska . Kdyz  vec er vta hli pa r mrtvol dovnitr  a zac ali si navza jem  nada vat, z e 

tady vyhladove j, z e sem uz  nikdo dals í  nepr ijde, uz  jsem to nevydrz el a vybe h 

na ne . V tu chví li jsem koukal do pe ti dvojitejch hlavní . Por a d neví m, jestli to, z e 

me  svy m zpu sobem vzali za svy ho, byl ten nejleps í  vy sledek, moz na  to me li 

ukonc it hned tam a pak si na mne  pos ma knout. Namí sto toho jsem jim de lal 
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volavku po vesnicí ch. Projí t se po na vsi, sta le na mus ce jejich lovecky  pus ky, 

nala kat te ch pa r mí stní ch, co se jes te  nestihli navza jem poz rat, a nave st je 

ostatní m na dostr el. To byl mu j u kol. Ne jakou dobu to docela fungovalo. Ale 

z ra dla bylo por a d mí n , a tak se nejdr í v spolec ne  vrhli na Tondu, pak si 

rozebrali Frantu, den na to Karla a pr es ves kery  jeho odpor nakonec i Pepu. To 

se mi podar ilo vzí t jim jednu bouchac ku. Bylo to jako romanticka  vec er e. Za pad 

slunce, dobry  z ra dlo, ja , Mar ena a dve  nabity  brokovnice, jenom to ví no a 

hudba chybe ly.  

Ten vec er me  napadlo, z e tohle je opravdu konec. I kdybych Mar enu 

pr emoh a sez ral ji, neme l bych pak uz  co do huby. Ve de li jsme, z e se nemu z eme 

rozejí t. Dr í v nebo pozde ji by zac al jeden druhy ho v hladovy m s í lenství  

prona sledovat. A tak jsme s li spolec ne . Obe  komory nabity , hlaven  k hlavni, 

jeden vedle druhy ho. Dve  hladove  zru dy c í hají cí  na sebe navza jem. Myslí m, z e 

je dost jasny , kdo z na s ztratil pr ehled jako první . 

Str elil jsem ji do spa nku. Aby nebylo moc s kody na mase, abych me l co 

nejví c z ra dla. Ona ve smrtelne  kr ec i vypa lila obe  komory do vzduchu. A teď tu 

sedí m, v hube  uz  da vno pra zdno, z aludek r ve hlady, jsem celej od stary  krve, 

sví ra m pus ku s poslední  patronou a pr emejs lí m, jestli není  s koda tu jen tak 

nechat mrtvy  te lo sebevraha, kdyz  uz  ho nebude mí t kdo sez rat. 

  


