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Předmluva

Moderní horory zřídkakdy sází na rafi novanost. Většina auto-
rů, kteří nás skrze své stránky rádi děsí, se nám příliš často vrhají 
přímo po krku a zapomínají na to, že nejlepší dravci útočí ze zálo-
hy. Na skákání po krku není samo sebou nic špatného, ovšem sku-
tečně talentovaní spisovatelé mají v rukávu víc než jen jeden trumf.

Ony vlastně ani všechny povídky v této knize nejsou hororo-
vé. Některé jsou posmutněle nadpřirozené, jiné působí jako main-
streamový temný thriller a v  jedné není ani náznak odpornosti 
a  je vlastně docela roztomilá. Ale jsou rafinované, tváří se jako 
kamarádi. Joe Hill je pěkně zákeřný parchant. Dokonce i ta jedna 
o klukovi, který se promění v obrovského brouka, je rafinovaná, 
a přiznejme si, o kolika povídkách to dnes člověk může říct?

Poprvé jsem se se jménem Joea Hilla setkal na seznamu při-
spěvatelů do  sbírky nazvané Mnoho tváří Van Helsinga. A pak 
jsme se setkali osobně a pro mě nejzajímavější věc, která vzešla 
z našeho rozhovoru, byla, že i když hororové povídky zbožňuje, 
nejsou ani zdaleka to jediné, čím žije. Vydal i pár mainstreamo-
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vých povídek v „literárních“ časopisech (a věřte, užívám ten výraz 
tak volně, jak jen to jde) a získal za ně ocenění. A i přesto ho to 
znovu a znovu táhlo zpátky k ponuré fantasy a k hororu.

Buďte rádi. Pokud ještě nejste, brzy budete.
K přečtení Mnoha tváří Van Helsinga bych se sice stejně na-

konec nějak dostal, ale hlavně díky setkání s Joem jsem si knížku 
vytáhl a  položil navrch balíku. Jeho povídka, „Abrahamovi sy-
nové“, byla mrazivým, strukturovaným zkoumáním dětí, které si 
začaly uvědomovat – stejně jako všechny ostatní děti –, že jejich 
otec není dokonalý. Krásně mi to připomnělo hluboce tísnivý 
nezávislý film Lovec démonů. „Abrahamovi synové“ je vynikající 
povídka, která na vás čeká asi v půlce knihy, kterou právě držíte, 
a byla tak dobrá, že jsem se kvůli ní rozhodl sehnat si další Hil-
lova díla. Jenže vydával jen povídky a většinou někde, kde jsem 
na ně nemohl jen tak narazit. Kamsi do podvědomí jsem si zasu-
nul poznámku, abych si na jeho jméno dával do budoucna pozor.

Když se mě zeptal Peter Crowther, jestli bych si nechtěl jeho 
nové povídky přečíst a  napsat k  nim předmluvu, věděl jsem, že 
bych to měl odmítnout. Kromě psaní a  rodiny mi na  nic moc 
dalšího nezbývá čas, ale je pravda, že jsem si tuhle knihu chtěl 
přečíst. Chtěl jsem ukojit svou zvědavost a zjistit, jestli je Joe Hill 
opravdu tak dobrý, jak naznačovali „Abrahamovi synové“.

Není.
Je totiž ještě o taaaakovýhle kus lepší.
V nejlepším se Hill odvolává na čtenáře, aby si scénu sám dokon-

čil, aby dodal emoční reakci, která je pro skutečně úspěšnou povídku 
nezbytná. A tu reakci vyvolává mistrovsky. Takové povídky mohou 
vzniknout jen spoluprací se čtenářem, který je postupně objevuje. 



Aby dospěly ke kýženému konci, je třeba vaší nápomoci. V povídce 
„Nejlepší nový horor“, která tuto sbírku otevírá, si není možné ne-
všimnout, že to vše už odněkud znáte a neuvědomit si, kam příběh 
povede, ale spíše než nedostatkem je to její nejsilnější zbraní. Bez čte-
nářova pocitu téměř otráveného očekávání nemůže povídka uspět.

Hill vás vtáhne do intimnosti „Strašidelného kina“ a do zou-
falství „Černého telefonu“, takže jste součástí povídky a prožíváte 
ji spolu s ústředními postavami.

Až příliš mnoho spisovatelů si podle všeho myslí, že v horo-
ru není místo na ryzí sentiment, jenž by nahrazoval obehranou 
emoční reakci, která obvykle vyzní ploše jako pokyny ve scénáři. 
Ne tak v díle Joea Hilla. Je celkem bizarní, že jedním z nejlepších 
důkazů je povídka „Bobby Conroy vstává z mrtvých,“ což vůbec 
není hororová povídka, ačkoli se odehrává na scéně natáčení kla-
sického filmu George Romera Úsvit mrtvých.

Rád bych vám povyprávěl o každé povídce, ale když píšu něco, 
co přijde na první stránky knihy, bál bych se, že toho moc pro-
zradím. Mohu říct, že kdyby bylo možné vymazat si čtení těchto 
povídek z  paměti, s  radostí bych to udělal, jen proto, abych si 
dopřál to potěšení, číst je ještě jednou poprvé.

Při prvních pokusech nových spisovatelů mají fanoušci a kri-
tici ve  zvyku mluvit o  příslibu. Povídková sbírka Bobby Conroy 
vstává z mrtvých a jiné strašidelné příběhy znamená nejen příslib, 
ale rovnou i jeho naplnění.

Christopher Golden
Bradford, Massachusetts, 15. ledna 2005

Revidováno 21. března, 2007
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NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR

Měsíc před uzávěrkou roztrhl Eddie Carroll poštovní obálku 
a  do  rukou mu vklouzl časopis nazvaný Severní literární revue. 
Carroll byl na časopisy ve schránce zvyklý, byť měly většinou jmé-
na jako Hřbitovní tanec a orientovaly se na horory. Lidé mu posí-
lali i knihy. Po jeho domě v Brookline se jich povalovaly hromady. 
Halda na gauči v pracovně, štos vedle kávovaru. Všechno knihy 
plné hororových povídek.

Nikdo by nestíhal číst je všechny, i když se o to kdysi – to mu bylo 
jen něco přes třicet a  zrovna začínal s  redigováním sbírky Nejlep-
ší nové horory Ameriky – svědomitě snažil. Carroll  dovedl do tisku 
šestnáct sbírek Nejlepších nových hororů, na jejich vydávání pracoval 
už celou třetinu svého života. Dohromady to byly tisíce hodin čtení 
a korektur a dopisování. Tisíce hodin, které už mu nikdo nevrátí.

Nejvíc začal nesnášet časopisy. Strašně moc jich bylo tiště-
ných tím nejlacinějším inkoustem. Hnusil se mu už jen jeho ostrý 
zápach a to, jak se mu při čtení lepil na prsty.
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Teď už většinu povídek ani nedočítal, nedokázal to. Z pomyš-
lení na  čtení další povídky o  upírech souložících s  dalšími upí-
ry se mu dělalo mdlo. Snažil se prokousat napodobeninami Lo-
vecrafta, ale při první bolestně vážně míněné zmínce Prastarých 
měl pocit, jako kdyby mu někde v nitru začínalo něco dřevěnět, 
asi jako když si přesedíte nohu nebo ruku. Bál se, že to, v  čem 
začíná ztrácet cit, je jeho duše.

 V  jednu chvíli po  rozvodu se z  jeho povinností redaktora 
Nejlepších nových hororů stala únavná a neradostná dřina. Někdy 
přemýšlel, skoro s nadějí, že by skončil, ale nikdy si s tou myšlen-
kou nepohrával dlouho. Neslo mu to dvanáct tisíc dolarů čistého 
ročně a k tomuto základnímu kamenu jeho příjmů se lepily zisky 
z dalších sbírek, veřejných vystoupení a přednášek. Bez těch dva-
nácti tisíc by se nevyhnutelně musel naplnit pro něj ten nejhorší 
scénář: musel by si najít opravdovou práci.

Časopis Severní literární revue mu nic neříkal. Byl to lite-
rární žurnál s obálkou z hrubého papíru, kterou zdobil tištěný 
obrázek pokřivených borovic. Razítko na zadní straně oznamo-
valo, že jde o publikaci Katahdinské univerzity ležící na severu 
státu New York. Po otevření vypadly dvě sponkou sešité strán-
ky. Byl to dopis od redaktora, profesora angličtiny Harolda No-
onana.

Za Noonanem loni v zimě přišel jeden brigádník, jakýsi Peter 
Kilrue, který dělal na univerzitě uklízeče. Doslechl se, že prý byl 
Noonan jmenován redaktorem Severní revue a  že veřejně shání 
příspěvky k otištění, a tak se ho zeptal, jestli by se mu nepodíval 
na  jednu povídku. Noonan mu to slíbil, spíše ze zdvořilosti než 
kvůli čemu jinému. Ale když si jeho rukopis nazvaný „Knoflíček: 

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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milostný příběh“ přečetl, vyvedly ho síla vyprávění a úděsné téma 
z  konceptu. Noonan na  svém postu začínal, jeho předchůdce 
Frank McDane zrovna odešel po dvaceti letech do důchodu, a tak 
chtěl coby nový redaktor vést časopis novým směrem a publiko-
vat beletrii, kterou „píchne do vosího hnízda“.

„To se mi asi povedlo víc, než bych chtěl,“ napsal Noonan. 
Krátce poté, co byl „Knoflíček“ otištěn, si vedoucí Ústavu anglic-
kého jazyka pozval Noonana na kobereček a verbálně ho napadl 
za to, že ze Severní revue udělal přehlídku „dětinských literárních 
kanadských žertů“. Skoro padesát lidí zrušilo předplatné – což 
u časopisu s nákladem pouhého tisíce výtisků není žádná legrace 
– a  jistá absolventka, která pro Severní revue představovala vět-
šinu příjmů, dokonce v  pobouření přestala žurnál sponzorovat. 
Sám Noonan byl jako redaktor odvolán a Frank McDane se v od-
povědi na  všeobecné volání po  návratu uvolil dohlížet na  chod 
časopisu z důchodu.

Noonanův dopis končil:

I nadále zastávám názor, že je „Knoflíček“ (ač má své chyby) po-
zoruhodné, snad i nefalšovaně znepokojivé literární dílo a doufám, 
že mu věnujete svůj čas. Přiznávám, že bych považoval za osobní 
zadostiučinění, kdybyste se jej rozhodl zahrnout do své další sbírky 
nejlepších hororů roku.

Popřál bych vám, ať se vám povídka líbí, ale nejsem si jistý, zda 
je to správné slovo.

S pozdravem
Harold Noonan
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Eddie Carroll se zrovna vrátil zvenčí a  Noonanův dopis si 
přečetl vestoje v předsíni. Nalistoval začátek povídky. Skoro pět 
minut jen stál a četl, než si uvědomil, že je mu nepříjemně vedro. 
Odhodil sako na nějakou knihu a loudavě se odebral do kuchyně.

Chvíli seděl na  schodech do  druhého patra a  listoval strán-
kami. Pak ležel natažený na  gauči v  pracovně, hlavu položenou 
na hromadě knih, kde si v paprscích zapadajícího listopadového 
slunce četl a vůbec si nevzpomínal, jak se sem vlastně dostal.

Poslední stránky přímo zhltl, a pak se v záchvěvu zvláštního 
svíravého rozjaření posadil. Přišlo mu, že je to možná ta nejdrzej-
ší a nejpříšernější věc, kterou kdy četl, a to v jeho případě už něco 
znamenalo. Drzostí a příšerností se brodil většinu svého profes-
ního života a v té zatuchlé a nemocemi prolezlé literární bažině 
občas nacházel květiny nepopsatelné krásy; a  byl si jist, že tato 
k nim patří. Povídka byla krutá a perverzní a musel ji mít. Přelis-
toval na začátek a znovu se do ní začetl.

Bylo to o  dívce jménem Cate – na  začátku příběhu sedmnácti-
letého sebezpytujícího děvčete –, kterou jednoho dne odtáhne 
do svého auta obr se zažloutlýma očima a s rovnátky na zubech. 
Sváže jí ruce za zády a hodí ji na podlahu pod zadním sedadlem 
svého kombíku...  kde Cate objeví kluka asi ve svém věku, které-
ho nejprve pokládá za  mrtvého a  který je příšerně znetvořený. 
Oči má schované za dvěma kulatými žlutými knoflíky se smajlíky. 
Ty má přišpendlené přímo k víčkům, která má zároveň ocelovým 
drátem přes bulvy sešitá k sobě.

Když se auto rozjede, probere se i kluk. Sáhne jí na bok a Cate 
začne leknutím vřískat. Šmátrá jí rukou po  těle a  nakonec jí 
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ohmatá obličej. Zašeptá, že se jmenuje Jim a že s obrem jezdí už 
celý týden od té chvíle, co mu zabil rodiče.

„Udělal mi do  očí díry a  řekl mi, že ze mě pak utekla duše. 
Řekl, že to udělalo krásný zvuk, jako když zafoukáte na prázdnou 
láhev od koly. Pak mi dal na oči tohle, aby mi z těla nemohl utéct 
život.“ Během toho si sáhne na knoflíky se smajlíky. „Chce zjistit, 
jak dlouho bez duše přežiju.“

Obr je odveze do  opuštěného kempu v  blízkém národním 
parku, kde nutí Cate a Jima, ať se spolu eroticky mazlí. Když má 
pocit, že Cate nedokáže Jima políbit s přesvědčivou vášní, pořeže 
ji v obličeji a vyřízne jí jazyk. V nastalém chaosu – Jim vyděšeně 
ječí a začne se poslepu potácet kolem, všude je krev – dokáže Cate 
uprchnout do lesa. Tři hodiny nato se nepříčetná a celá od krve 
dobelhá k dálnici.

Její únosce není nikdy dopaden. Odjede i s Jimem z národní-
ho parku a slehne se po nich zem. Vyšetřovatelé nejsou schopní 
o  těch dvou zjistit jedinou použitelnou skutečnost. Nevědí, kdo 
Jim je a kde se vzal, a o obrovi toho vědí ještě méně.

Dva týdny po  propuštění z  nemocnice dorazí poštou jediná 
stopa. Cate dostane obálku, v níž jsou dva knoflíky se smajlíky – 
ocelové špendlíky jsou pokryté zaschlou krví – a polaroidový sní-
mek jednoho mostu v Kentucky. Dalšího dne tam najde potápěč 
na dně řeky chlapce, který je v příšerném stádiu rozkladu a jeho 
prázdnými očními důlky se prohánějí ryby.

Cate, která bývala dřív hezká a  oblíbená, se mezi svými 
známými stává předmětem lítosti a  hrůzy. Chápe, jaký pocit 
v  ostatních vyvolává. Sama se na  sebe nedokáže podívat v  zr-
cadle. Na nějakou dobu chodí do zvláštní školy a naučí se zna-
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kovou řeč, ale nezůstane tam dlouho. Ostatní mrzáci – hluchý, 
chromý a znetvořený – ji znechucují tím, jak se stále dožadují 
pomoci.

Cate se, bez valného úspěchu, snaží vrátit do normálního ži-
vota. Nemá žádné dobré kamarády, neumí vykonávat žádnou kva-
lifikovanou práci a nedělá si iluze z toho, jak vypadá a že neumí 
mluvit. V jedné obzvláště bolestné scéně se Cate propije ke kuráži 
a zkusí flirtovat s jedním člověkem na baru, jen aby se nechala jím 
a jeho kamarády zesměšnit.

Ve spánku ji pravidelně trápí noční můry, ve kterých si znovu 
prožívá nepravděpodobné a strašlivé variace svého únosu. V ně-
kterých není Jim spřátelenou obětí, ale spolupachatelem, a s chutí 
ji znásilní. Knoflíky, které má přišity k očím, jsou jako dvě zrcát-
ka, ve kterých vidí svůj vlastní pokroucený křičící obličej, který, 
v souladu s dokonalou snovou logikou, už byl rozsekán do gro-
teskní masky. Sem tam ji takové sny vzruší. Její terapeut jí řekne, 
že je to normální. Terapeuta pak vyhodí, když si všimne, že si 
do bločku načmáral její odpornou karikaturu.

Cate vyzkouší různé věci na  spaní: gin, prášky proti bolesti, 
heroin. Potřebuje peníze na drogy a vydá se je hledat do otcova 
nočního stolku. Ten ji chytí a vyžene. Toho večera jí zavolá matka 
a řekne jí, že je táta v nemocnici – utrpěl menší mozkovou přícho-
du – a prosím, nechoď se za ním podívat. V domě s pečovatelskou 
službou pro zdravotně postižené děti, kam chodí Cate na brigá-
du, vypíchne jeden chlapec druhému tužkou oko. Nehoda zjevně 
není chybou Cate, ale v nastalé situaci se veřejnost dozví o jejích 
nejrůznějších závislostech. Přijde o  práci, a  přestože s  drogami 
poté praští, skončí jako téměř nezaměstnatelná.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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Pak, jednoho chladného podzimního dne, vyjde z místní sa-
moobsluhy a  projde kolem policejního auta, které je za  obcho-
dem zaparkované. Má zvednutou kapotu. Policista v zrcadlových 
slunečních brýlích zkoumá přehřátý chladič. Cate se náhodou 
koukne na zadní sedadlo – a tam, s rukama spoutanýma za zády, 
sedí její obr, o deset let starší a o dvacet kilo těžší.

S vypětím všech sil se ubrání panice. Přijde k policajtovi, kte-
rý se lopotí pod kapotou a napíše mu lístek, na němž se ptá, jestli 
ví, koho má na zadním sedadle.

Dozví se, že je to chlap, kterého zatkli v železářství na Pleasant 
Street, kde se snažil ukrást lovecký nůž a roli pevné lepicí pásky.

Cate to železářství zná. Bydlí za rohem od něj. Policista ji chy-
tí za ruku, než se jí stihnou podlomit kolena.

Začíná zběsile psát další lístky, snaží se vysvětlit, co jí obr udě-
lal, když jí bylo sedmnáct. Pero nestačí zachytit tok jejích myšlenek 
a vzkazy, které píše, nedávají pražádný smysl, dokonce ani jí samot-
né. Ale policajtovi podstata věci dojde. Odvede ji k sedadlu spolu-
jezdce a otevře dveře. Myšlenka, že by měla usednout do stejného 
auta se svým únoscem, ji omámí strachem – začne se nekontrolo-
vatelně třást –, ale policista jí připomene, že je obr vzadu spoutaný 
a nemůže jí ublížit a že je důležité, aby s nimi odjela na služebnu.

Nakonec se do  auta posadí. U  nohou jí leží kabát. Policista 
jí řekne, že je jeho a  ať si ho obleče, aby jí bylo teplo a  tolik se 
netřásla. Podívá se na něj, chce napsat do bločku poděkování – 
a pak se zarazí a nedokáže psát. Při pohledu na její vlastní obličej, 
který se zrcadlí v jeho brýlích, jí ztuhne krev v žilách.

Policista zabouchne dveře a odejde zavřít kapotu. Cate ztuhlý-
mi prsty sáhne po kabátě. Na něm, připíchnuté zepředu na prsou, 
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visí dva knoflíky se smajlíky. Zašmátrá po  klice, ale dveře jsou 
zamčené. Okénko nejde srolovat. Kapota se s prásknutím zavře. 
Muž se slunečními brýlemi, který není žádný policajt, se na  ni 
ohyzdně zazubí. Knoflíček odejde kolem sedadla řidiče dozadu 
a pustí obra ven. Člověk koneckonců potřebuje k řízení auta oči.

V hustém lese se dá snadno ztratit a člověk pak bloudí v kru-
hu. A Cate si poprvé uvědomí, že přesně to se jí stalo. Knoflíčkovi 
a  obrovi kdysi utekla do  lesa, ale z  něj už nevyšla – ne úplně – 
a od té doby se potácela tmou a křovím a velkým nesmyslným ob-
loukem se k nim zase vrátila. Nakonec dospěla tam, kam měla od-
jakživa namířeno, a ta myšlenka, spíš než aby naháněla hrůzu, ji 
překvapivě ukonejší. Zdá se jí, že k nim patří, a cítí v tom jakousi 
úlevu, že někoho má. Cate se uvelebí v sedadle a bezmyšlenkovitě 
si zapne Knoflíčkův kabát, aby jí nebyla zima.

Eddieho Carrolla nepřekvapilo, že Noonana za  otištění „Knof-
líčka“ vyhnali. Povídka byla postavená na  obrázcích degradace 
ženy a hrdinka byla vyobrazena jako poněkud ochotný komplic 
svého vlastního emočního, sexuálního a  duchovního týrání. To 
bylo zlé... úplně stejné povídky pro žurnály ne nepodobné Severní 
literární revue ale psala i Joyce Carol Oatesová a získávala za ně 
ocenění. Skutečně neodpustitelným literárním prohřeškem byl 
ten šokující závěr.

Carroll ho už dopředu čekal – po přečtení skoro deseti tisí-
ců hororových a nadpřirozených povídek si na něj jen tak někdo 
nepřišel –, ale stejně si jej vychutnal. Mezi literárními znalci byl 
ale překvapivý závěr (bez ohledu na to, jak dobře byl proveden) 
známkou dětinské komerční beletrie a pokleslé televize. Čtenáři 
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Severní literární revue byli, jak si představoval, akademici střed-
ního věku, lidé, kteří přednášeli o románech jako Grendel a auto-
rech jako Ezra Pound a kteří ve svých srdceryvných snech doufali, 
že se jim jednou podaří prodat nějakou báseň do The New Yorke-
ru. Narazit v povídce na šokující závěr pro ně bylo podobné jako 
slyšet baletku, jak si během předvádění Labutího jezera nahlas 
uprdne – faux pas tak strašné, že je to až legrační. Profesor Harold 
Noonan tedy buď v  akademickém skleníku nestrávil dostatečně 
dlouhou dobu, anebo podvědomě doufal, že mu někdo dá padáka.

Třebaže měl závěr blíž k  béčkové produkci než k  umělecké-
mu dílu, Carroll na  nic podobného v  žádném z  hororových ča-
sopisů nenarazil, přinejmenším ne v poslední době. Byla to, při 
pětadvaceti stránkách, téměř kompletně naturalistická povídka 
o ženě, která je po troškách ničena stálým náporem pocitu viny 
přeživšího. Pojednávala o krachu rodinných vztahů, mizerné prá-
ci, boji o živobytí. Carroll už zapomněl, jaké je, narazit v povídce 
na chléb každodenního života. Většina hororové beletrie se neob-
těžovala s ničím krom nedodělané krvavé flákoty.

Přistihl se, že chodí po pracovně s rozevřeným „Knoflíčkem“ 
v ruce a nedokáže si při tom vzrušení ani sednout. Zahlédl svůj 
odraz v okně za pohovkou a zjistil, že se skoro až nemravně kření, 
asi jako kdyby slyšel obzvláště vydařený sprostý vtip.

Carrollovi bylo jedenáct, když v kině Oregon viděl Strašení. 
Šel na ně s bratranci, ale když zhasla světla, jeho společníky spolk-
la tma a Carroll se ocitl v podstatě sám, pevně zavřený do vlastní 
dusné skříně stínů. Chvílemi musel napřít celou svou vůli, aby si 
nezakryl oči, ale v jeho nitru to vířilo rozkošným, nervózně na-
pjatým vzrušením. Když se světla nakonec zase rozsvítila, brněla 
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mu nervová zakončení, jako kdyby si sáhl na měděný drát, který 
je pod proudem. Byl to pocit, na němž si vypěstoval závislost.

Později, když se z něj stal profesionál a byla to jeho práce, se 
ty pocity ztlumily – ne úplně, ale prožíval je z dálky, spíše jako 
vzpomínku na emoce než emoce samotné. A nedávno vyprcha-
ly i ty vzpomínky a na jejich místo nastoupila ubíjející amnézie, 
otupělý nezájem. To když se podíval na stohy časopisů na kance-
lářském stolku. Ačkoli ne – zmocňovala se ho při tom hrůza, jen 
to byl špatný druh hrůzy.

Ale tím, co si nyní zažil, co v něm spustilo přímo „Knoflíč-
kovo“  řádění... se všechno zase srovnalo. Rozezvučelo to v něm 
jeho vnitřní zvon a  nechalo ho to znít. Nedokázal se uklidnit, 
na bujarost už nebyl zvyklý. Zkoušel si vzpomenout, kdy – jestli 
vůbec – naposledy otiskl povídku, která by se mu líbila tolik jako 
„Knoflíček.“ Přistoupil k  polici a  vytáhl z  ní první vydání Nej-
lepších nových hororů (které bylo vůbec nejlepší), zvědavý na to, 
co ho tehdy tolik bavilo. Ale když hledal obsah, rozevřel knihu 
na stránce s věnováním své tehdejší ženě Elizabeth. „Která mi po-
máhá najít cestu ve tmě,“ napsal tehdy v bláznivém návalu citů. 
Dnes mu ten pohled nahnal husí kůži.

Elizabeth ho opustila, když jí přišel na to, že už přes rok spí 
s  jejich investičním bankéřem. Odjela bydlet k matce a Tracy si 
vzala s sebou.

„Svým způsobem jsem skoro ráda, žes nás přistihl,“ řekla 
mu po telefonu pár týdnů nato, co utekla z jeho života. „Že už to 
máme za sebou.“

„Ten románek?“ zeptal se v naději, že mu chce oznámit, že už 
ho ukončila.
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„Ne,“ řekla Lizzie. „Myslím všechny ty tvý hororový sračky 
a  všechny ty lidi, co za  tebou pořád lezou, ti lidi z  hororu. Ty 
upocený prasátka, co si ho honí nad mrtvolama. To je na tom to 
nejlepší. Myslím, že už si Tracy snad konečně může užít normál-
ního dětství. Myslím, že teď konečně začnu žít mezi zdravýma, 
obyčejnýma dospělýma lidma.“

Stačilo, že ho podváděla. Ale že mu takhle vmetla do  tváře 
Tracy, z toho nemohl vzteky popadnout dech, ani po takové době. 
Knihu hodil zpátky na poličku a odšoural se do kuchyně na oběd. 
Jeho neklidné vzrušení bylo konečně uhašeno. Stejně se chtěl vší té 
zbytečné rušivé energie nějak zbavit. Stará dobrá Lizzie – pořád mu 
dokáže pomáhat, dokonce i z dálky a z postele jiného chlapa.

Toho odpoledne poslal Haroldu Noonanovi e-mail a řekl si o kon-
takt na  Kilruea. Noonan mu odpověděl ani ne za  hodinu a  byl 
velmi potěšen, že chce Carroll „Knoflíčka“ zařadit do Nejlepších 
nových hororů. Že prý na Petera Kilruea nemá e-mailovou adresu, 
ale má adresu tradičnějšího rázu a telefonní číslo.

Carroll poslal dopis, ale ten mu přišel zpátky s razítkem VRÁ-
TIT ODESILATELI, a  když zavolal na  telefonní číslo, ozvala se 
mu zpráva, že: Toto telefonní číslo bylo zrušeno. Carroll zavolal 
Haroldu Noonanovi na Katahdinskou univerzitu.

„Nemůžu říct, že by to pro mě byl šok,“ řekl Noonan překot-
ným a  tichým, plaše se zadrhávajícím hlasem. „Měl jsem z  něj 
dojem, že je něco jako nádeník. Myslím, že si na živobytí vydělává 
po brigádách. Možná by bylo nejlepší zavolat Mortonu Boydovi 
z oddělení údržby. Myslím, že by tam o něm mohli mít záznam.“

„Kdy jste ho naposledy viděl?“
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„Narazil jsem na něj minulý březen. Šel jsem za ním do bytu 
hned po  tom, co šel ‚Knoflíček‘ do  tisku, když naplno zuřil ten 
poprask. Lidé říkali, že jeho povídka je misogynním nenávistným 
pamfletem a že prý bychom měli vydat omluvu a takové nesmysly. 
Chtěl jsem mu dát vědět, co se děje.

Myslím, že jsem doufal, že bude chtít nějak vrátit úder, napsat 
obhajobu své povídky pro studentský časopis nebo něco takové-
ho...  ale to on nechtěl. Řekl, že by to bylo slabošské. Vlastně to 
byla zvláštní návštěva. Je to divný chlápek. Není to jenom jeho 
povídkami, je to v něm.“

„Co tím chcete říct?“
Noonan se zasmál. „Nejsem si jistý. Co chci říct? Znáte to, 

když máte horečku, podíváte se na něco úplně normálního – jako 
je lampa na stole – a připadne vám něčím nepřirozená? Jako kdy-
by se roztékala nebo chtěla někam odpochodovat? Setkání s Pete-
rem Kilruem jsou trochu podobná. Nevím proč. Možná proto, že 
je tak zapálený do podobných nepříjemných věcí.“

Carroll s autorem povídky ještě ani nebyl v kontaktu a už se 
mu líbil. „Jaké věci?“

„Když jsem za  ním zašel, otevřel mi dveře jeho starší bratr. 
Napůl nahý. Myslím, že u něj bydlel. A tenhle chlap byl – nechci 
být necitlivý –, ale řekl bych až znepokojivě tlustý. A potetovaný. 
Znepokojivě potetovaný. Na břiše měl větrný mlýn, ze kterého vi-
sely shnilé mrtvoly. Na zádech měl embryo se – se začmáranýma 
očima. A mělo v ruce skalpel. A mělo tesáky.“

Carroll se zasmál, ale nebyl si jist, jestli to bylo legrační.
Noonan pokračoval, „Ale je to dobrý chlap. Neuvěřitelně ka-

marádský. Zavedl mě dovnitř, dal mi plechovku limonády, seděli 
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jsme společně na pohovce u  televize. A – to je velmi legrační – 
během toho, co jsme mluvili a říkal jsem jim o tom protestu, tak 
si ten starší bratr sedl na podlahu a Peter mu vlastnoručně udělal 
piercing.“

„Cože udělal?“
„Ó, bože, ano. Přímo uprostřed rozhovoru propálil horkou 

jehlou díru do vršku bratrova ušního boltce. Krve jak z vola. Když 
ten tlustý vstal, vypadal, jako kdyby ho střelili do spánku. Z hla-
vy mu tekla krev. Je to jako na konci Carrie, jako kdyby se v ní 
zrovna vykoupal, a pak se ten chlap zničehonic zeptá, jestli mi má 
donést další kolu.“

Tentokrát se zasmáli společně a poté mezi nimi na chvíli pro-
běhlo přátelské ticho.

„A také se dívali na něco o Jonestownu,“ řekl náhle Noonan. 
Vlastně to vyhrkl.

„Hm?“
„V  televizi. S  vypnutým zvukem. Když jsme mluvili a  Peter 

dělal bratrovy ty díry. Svým způsobem to tam přesně pasovalo, 
byl to ten poslední divný detail, kvůli kterému se to všechno zdálo 
tak naprosto nepřirozené. Byly to záběry po masové sebevraždě 
ve Francouzské Guayaně. Potom, co vypili tu limonádu s kyani-
dem. Ulice plné mrtvol a všichni ti ptáci, víte... ti ptáci, co do nich 
klovali.“ Noonan ztěžka polkl. „Myslím, že to byla smyčka, proto-
že se zdálo, že se na ty samé záběry dívají víc než jednou. Koukali 
se jako...  jako v transu.“

Proběhla další chvíle ticha. Přinejmenším pro Noonana se 
zdála být nepříjemná. Čerpání inspirace, pomyslel si Carroll – 
a v duchu to částečně schvaloval.



25

„Nemyslíte si, že je to pozoruhodný kousek americké belet-
rie?“ zeptal se Noonan.

„To si myslím.“
„Nevím, co by řekl na to, že se dostane do vaší sbírky, ale jestli 

mám mluvit za sebe, jsem z toho nadšený. Doufám, že se ho teď 
kvůli mně nebudete bát.“

Carroll se usmál. „Já se jen tak něčeho nebojím.“

Boyd z oddělení údržby také nevěděl, kde ho najít. „Řekl mi, že 
jeho brácha dělá u veřejných staveb v Poughkeepsie. Buď v Pough-
keepsie, nebo v Newburghu. Chtěl se k němu přidat. Na těchhle 
obecních flecích se berou slušný peníze a nejlepší na  tom je, že 
když vás vezmou, nemůžou vás vyhodit, i když jste třeba vraždící 
maniak.“

Zmínka o Poughkeepsie probudila Carrollův zájem. Koncem 
měsíce se tam konal malý sjezd fanoušků fantasy – Temný Záz-
ra-con nebo Temný Noční-con nebo něco takového. Temný Ho-
nibr-con.  Zvali ho, aby přijel, ale jejich dopisy ignoroval. Na malé 
cony už se dávno neobtěžoval jezdit a  kromě toho měl sjezd to 
nejhorší možné načasování, byl těsně před uzávěrkou.

Každoročně ale jezdil na World Fantasy Awards a Camp Ne-
Con a pár dalších zajímavějších setkání. Sjezdy byly poslední sou-
částí jeho práce, která se mu ještě nezačala úplně hnusit. Měl tam 
kamarády a kromě toho měla část jeho osobnosti pořád ještě ráda 
některé věci. A vzpomínky, které ty věci někdy rozvířily.

Tak jako jednou, když narazil na knihkupce, co nabízel první 
vydání knihy Miluji jarní Galesburg. Galesburg léta neviděl, ani si 
na něj do té chvíle nevzpomněl, ale když stál a listoval jeho zahněd-
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lými a lámavými stránkami, které rajsky voněly prachem a podkro-
vím, zatočila se mu z té záplavy vzpomínek hlava. Četl ho ve třinácti 
letech a  dva týdny z  něj byl celý pryč. Vždycky vylezl z  okna své 
podkrovní ložnice na  střechu a  četl si; bylo to jediné místo, kam 
mohl utéct před hlukem hádek rodičů. Vzpomněl si na  smirkový 
povrch střešních šindelů, které pod náporem slunce voněly gumou, 
na vzdálené vrčení sekačky a nejvíc ze všeho na svůj blažený obdiv, 
když četl neuvěřitelný Desetník s Woodrowem Wilsonem od Jacka 
Finneyho.

Carroll zavolal do  veřejných staveb v  Poughkeepsie, kde ho 
přepojili na personální.

„Kilrue? Arnold Kilrue? Před šesti měsíci dostal padáka,“ 
řekl člověk s tenkým a sípavým hlasem. „Víte jak je těžký nechat 
se vyhodit z  obecního zaměstnání? První člověk, kterýho jsem 
za dlouhý léta propustil. Lhal o svým trestním rejstříku.“

„Ne, ne Arnold Kilrue. Peter. Arnold je nejspíš jeho bratr. 
Nemá nadváhu a spoustu tetování?“

„Vůbec ne. Hubenej. Šlachovitej. Má jen jednu ruku. Druhou 
mu, co mi řekl, sežral kombajn.“

„Aha,“ řekl Carroll a napadlo ho, že to stejně vypadá na něja-
kého z příbuzných Petera Kilruea. „Jaký měl záznam?“

„Porušil soudní zákaz kontaktu.“
„Aha,“ řekl Carroll. „Manželka?“ Sympatizoval s muži, které 

šikanovali právníci jejich manželek.
„Kulový,“ odpověděl chlap z personálního. „Vlastní matka. To 

je síla, co?“
„Nevíte, jestli není příbuzný s Peterem Kilruem a jak ho zkon-

taktovat?“
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„Hochu, nejsem jeho sekretářka. Je to všechno?“
Bylo to všechno.

Zkoušel se doptat, začal obvolávat všechny jménem Kilrue v okolí 
Poughkeepsie, ale nikdo, s kým mluvil, se nepřihlásil k tomu, že Pete-
ra zná, a nakonec to vzdal. Carroll si ve vzteku začal uklízet pracovnu, 
cpal papíry do koše bez toho, aby se na ně díval, a sbíral štosy knih 
a házel je z jednoho místa na druhé. Došly mu nápady a trpělivost.

Pozdě odpoledne se svalil na pohovku, aby si utřídil myšlen-
ky, a  propadl se do  vzteklého snu. I  ve  snu byl naštvaný, honil 
kluka, který mu ukradl klíče od auta. Byli v prázdném kině, kluk 
byl černobílý a  blikal jako duch nebo postava ze starého filmu 
a strašně se tím bavil, cinkal klíči ve vzduchu a hystericky se smál. 
Carroll se se škubnutím probudil, cítil se jako při horečce a v hla-
vě měl jedno slovo, Poughkeepsie.

Peter Kilrue bydlí někde v okolí a v sobotu bude na Temném 
BudouConu v Poughkeepsie, nebude si moci nechat takovou udá-
lost ujít. Někdo ho tam bude znát. Někdo mu ho pomůže najít. 
Carrollovi stačí zajet tam, a potkají se.

Nehodlal tam přespávat – byly to čtyři hodiny cesty autem, takže 
mohl vyjet ráno a pozdě večer se vrátit – a kolem šesté ráno už se 
hnal stotřicítkou levým pruhem dálnice I-90. Za ním vycházelo 
slunce a  zpětné zrcátko se plnilo oslepujícím světlem. Líbilo se 
mu mačkat pedál až na  podlahu, cítit, jak auto uhání na  západ 
a  pronásleduje dlouhou čáru svého vlastního stínu. Pak ho na-
padlo, že by vedle něj měla sedět i jeho holčička, a tak ubral nohu 
z plynu a vzrušení z jízdy z něj vyprchalo.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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Tracy sjezdy milovala, jako by se líbily každému dítěti. Nabí-
zely podívanou na dospělé, jak ze sebe dělají šašky, převlékají se 
za Freddyho nebo Elvíru. A které dítě by odolalo neodmyslitelné-
mu tržišti, tomu velkému bludišti stolů a strašidelných exponátů, 
kde se ztratíte. V místě, kde si dítě může za dolar koupit useknu-
tou gumovou ruku. Tracy jednou na World Fantasy Convention 
ve Washingtonu, D.C. strávila hodinu hraním pinballu s Neilem 
Gaimanem. Dodnes si píšou.

Když našel Kulturní centrum Mid-Hudson a dostal se dovnitř, 
bylo zrovna poledne. Tržiště bylo nacpáno do koncertního sálu, 
parket byl přeplněný k prasknutí a od betonových stěn se odrážel 
smích a stálý monotónní hřmot překřikujících se lidí. Sice nedal 
nikomu vědět, že přijede, ale bylo to jedno, jedna z organizátorek, 
oplácaná paní s kudrnatými zrzavými vlasy v proužkovaném fra-
ku, si ho stejně našla.

„Vůbec jsem netušila...“ řekla a „Neozval jste se nám!“ a „Můžu 
vám donést něco k pití?“

Pak měl v  ruce rum s  kolou a  kolem sebe hlouček zvědav-
ců, klábosili o  filmech a  spisovatelích a  Nejlepších nových horo-
rech a říkal si, proč vlastně vůbec uvažoval o tom, že by nepřijel. 
V programu na 1.30 nám chybí jeden přednášející, má se mluvit 
o současné situaci na poli hororových povídek a nebylo by skvělé, 
kdybyste...? Řekl, že bylo.

Zavedli ho do  zasedací místnosti, kde stály řady skládacích 
židlí a  před nimi dlouhý stůl se džbánem ledové vody. Sedl si 
za něj i se zbytkem odborníků: nějakým učitelem, co napsal knihu 
o Poeovi, redaktorem onlinového hororového magazínu, místním 
autorem fantasy knih pro děti. Zrzka je představila zhruba dvě-
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ma tuctům lidí, kteří se srovnali dovnitř, a pak měl každý u stolu 
možnost přinést na úvod pár poznámek. Carroll mluvil jako po-
slední.

Nejprve řekl, že je každý fiktivní svět výplodem fantazie, 
a kdykoli autoři do svých povídek uvedou hrozbu nebo konflikt, 
vytvářejí tím předpoklad pro horor. Řekl, že ho hororová beletrie 
fascinuje, protože přebírá ty nejzákladnější prvky literatury a na-
tahuje je do  extrémů. Veškerá beletrie je postavená na  uvěřitel-
nosti, což dělá beletrii platnějším (a upřímnějším) odvětvím než 
je realismus.

Řekl, že většina hororu a fantasy je příšerná: že jsou to vyčer-
pané, kreativně zkrachovalé imitace něčeho, co už samo o  sobě 
stálo za  hovno. Řekl, že někdy celé měsíce nenarazil na  jediný 
neotřelý nápad, jedinou zapamatovatelnou postavu, jedinou vý-
raznou větu.

Řekl jim, že to nikdy nebylo o  moc jiné. Pravděpodobně to 
platí o jakémkoli snažení – uměleckém nebo jiném, že je potřeba 
spousty lidí, kteří tvoří spoustu špatné práce, aby vzniklo byť jen 
pár dobrých věcí. Jen ať se s tím, kdo chce, porve, pokazí to, poučí 
se z vlastních chyb, zkusí to znovu. A pokaždé se v hlušině najde 
pár klenotů. Mluvil o Cliveu Barkerovi a Kelly Linkové a Stephe-
nu Gallagherovi a  Peteru Kilrueovi, pověděl jim o  „Knoflíčko-
vi“. Za sebe řekl, že se nic nevyrovná objevu něčeho vzrušujícího 
a  originálního, že ten šťastný strašlivý šok bude vždycky zbož-
ňovat. Když to říkal, uvědomil si, že je to pravda. Když skončil, 
pár lidí v zadní řadě začalo tleskat, aplaus se začal šířit dopředu 
jako kolo na hladině rybníka, a když se rozlinul po celé místnosti, 
začali lidé vstávat.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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Když po diskuzi vstal od stolu a šel si s pár lidmi potřást ru-
kou, potil se. Sundal si brýle, aby si rukávem otřel obličej, a než si 
je stihl nasadit, držel se za ruku s nějakou hubenou, drobounkou 
osobou. Když si urovnal brýle na  nose, zjistil, že si třese rukou 
s někým, koho nevidí zrovna rád, s maličkým člověkem s pusou 
plnou křivých, od cigaret zahnědlých zubů a s knírkem tak ma-
lým a upraveným, že vypadal jako nakreslený tužkou.

Jmenoval se Matthew Graham a byl redaktorem ohavného ho-
rorového časopisu zvaného Shnilé fantazie. Carroll kdysi zaslechl, 
že Grahama zatkli za sexuální obtěžování své nezletilé nevlastní 
dcery, byť se případ samotný nikdy nedostal k  soudu. Snažil se 
nesoudit podle toho autory, jejichž povídky Graham otiskoval, 
ale stejně ve  Shnilých fantaziích nikdy nenašel nic ani zdaleka 
hodného otištění v Nejlepších nových hororech. Povídky o zfetova-
ných funebrácích znásilňujících mrtvoly, imbecilních buranech, 
kteří rodí na  latrínách umístěných na  indiánských pohřebištích 
hovnodémony, díla provrtaná pravopisnými chybami a tragický-
mi zločiny proti gramatice.

„No není ten Peter Kilrue talent?“ zeptal se Graham. „Otiskl 
jsem jeho první povídku. Cožpak jste ji nečetl? Posílal jsem vám 
výtisk, drahý příteli.“

 „Musel jsem ji přehlédnout,“ řekl Carroll. Na Shnilé fantazie 
se neobtěžoval podívat už víc než rok, ačkoli nedávno jedno vy-
dání použil jako podestýlku pro kočku.

„Líbil by se vám,“ řekl Graham a mezi rty se mu zaleskly zuby. 
„Je jedním z nás.“

Carroll si dal pozor, aby se viditelně nezachvěl. „Mluvil jste 
s ním?“
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„Jestli jsem s ním mluvil? Dávali jsme u oběda panáky. Do-
poledne tu byl. Těsně jste se s  ním minul.“ Graham se zeširoka 
usmál. Páchlo mu z úst. „Jestli chcete, můžu vám říct, kde bydlí. 
Není to daleko, víte?“

Nad spěšným, pozdním obědem si přečetl první povídku Petera 
Kilruea ve výtisku Shnilých fantazií, se kterým se Matthew Gra-
ham ochotně vytasil. Nesla název „Prasátka“ a byla o citově naru-
šené ženě, která porodí vrh selátek. Selata se naučí mluvit, cho-
dit na zadních a oblékat se jako prasata z Farmy zvířat. Na konci 
povídky se v nich ale probudí zvířecí pudy a rozsekají svými kly 
vlastní matku na  cáry. Jak se povídka chýlí k  závěru, ocitají se 
v boji na život a na  smrt o  to, kdo bude moci sníst nechutnější 
části jejího těla.

Byla to sžíravá, zlostná povídka, a  i  když byla tím daleko 
nejlepším, co kdy ve  Shnilých fantaziích vyšlo – napsaná s  péčí 
a psychologickým realismem, Carrollovi se moc nelíbila. V jedné 
pasáži, kde se všechna prasátka perou o  to, kdo bude moci sát 
z matčiných prsou, vyznívala jako nezvykle odporné a groteskní 
pornografické dílko.

Matthew Graham mezi zadní stránky časopisu vsunul 
složený list papíru, na  který nakreslil hrubou mapku cesty 
ke Kilrueově domu, třicet kilometrů severně od Poughkeep-
sie, v městečku zvaném Piecliff. Carroll to měl po cestě domů 
po  vyhlídkové dálnici Taconic, která ho přirozeně dovede 
zpět na I-90. Telefonní číslo neexistovalo. Graham pozname-
nal, že má Kilrue finanční problémy a že ho telefonní společ-
nost odpojila.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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Ve chvíli, kdy Carroll najížděl na Taconic, už se stmívalo, pod 
košaté duby a vysoké jedle hustě lemující silnici se začalo vkrádat 
šero. Zdálo se, že je na dálnici, která se vinula výš a dál do kopců 
a lesů, sám. Někdy zahlédl ve světlech reflektorů rodinky srnek. 
Zvířata stála po okrajích silnice, jejich oči ve  tmě růžově svítily 
a se směsicí strachu a zvědavosti se koukala na projíždějící auto.

Piecliff byl maličký. Řada obchodů, kostel, hřbitov, benzínka, 
jedno blikající žluté světlo. Hned je nechal za sebou a jel po úzké 
státní dálnici napříč borovými lesy. Tou dobou už byla noc 
a ochladilo se tak, že musel zapnout topení. Odbočil na Tarheel 
Road a  jeho civic se musel popasovat s  řadou serpentin do  tak 
prudkého kopce, že motor námahou zanaříkal. Na okamžik zavřel 
oči a málem přehlédl zatáčku. Musel strhnout volant, aby nepro-
jel křovím a neposlal auto dolů z kopce.

O  kilometr dál se asfalt změnil v  štěrk, a  tak se šoural dál 
tmou, od pneumatik se zvedal světélkující oblak křídového pra-
chu. V reflektorech se objevil tlusťoch ve světle oranžové pletené 
čepici, zrovna vybíral poštovní schránku. Na boku schránky sví-
tila nalepovací reflexní fólií písmena K R E V. Carroll zpomalil.

Tlusťoch zvedl ruku, aby si chránil oči před světlem, a civěl 
na Carrollovo auto. Pak se usmál a pokynul mu hlavou směrem 
k domu gestem, které říkalo, „pojeďte za mnou“, jako kdyby byl 
Carroll očekávaným hostem. Pustil se po příjezdové cestě a Car-
roll se pomalu šinul za ním. Nad úzkou prašnou cestou se skláně-
ly bolehlavy. Větvičky tloukly do předního skla a otíraly se o boky 
jeho civicu.

Nakonec cestička vyústila na prašný dvorek před velkým žlu-
tým domem s  věžičkou a  prohýbající se verandou, která obepí-
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nala dvě stěny domu. Přes jedno rozbité okno byl natlučen kus 
překližky. Ve vysoké trávě se povalovala záchodová mísa. Carroll 
cítil, jak se mu začínají ježit chlupy na  předloktích. Cesty končí 
setkáním milenců, pomyslel si a zasmál se nad svou vlastní neklid-
nou představivostí. Zaparkoval vedle starobylého traktoru, jehož 
otevřenou kapotou prorůstaly plané stonky indiánské kukuřice.

Klíče od auta zasunul do kapsy u kabátu, vylezl ven a pustil se 
směrem k verandě, na které čekal tlusťoch. Prošel kolem garáže, 
v níž se svítilo. Křídlové dveře byly zavřené, ale slyšel zevnitř je-
kot pásové pily. Podíval se nahoru na dům a uviděl černou, zeza-
du osvětlenou postavu, která se z jednoho z oken ve druhém patře 
dívala dolů na něj.

Eddie Carroll řekl, že hledá Petera Kilruea. Tlusťoch pokynul 
hlavou směrem ke dveřím stejným gestem, jakým Carrollovi uká-
zal na příjezdovou cestu. Pak se otočil a pustil ho dovnitř.

Hala byla potemnělá, stěny pokryté rámy obrazů visících na-
křivo. Do druhého patra vedlo úzké schodiště. Ve vzduchu visel 
vlhký, divně mužský pach... jako pot, ale také jako těsto na pala-
činky. Carroll ho okamžitě identifikoval, ale stejně tak se okamži-
tě rozhodl, že bude dělat, jako by si ničeho nevšiml.

„Tady v hale je hromada bordelu,“ řekl tlusťoch. „Pučte, pově-
sím vám kabát. Mohl byste o něj přijít.“ Hlas měl radostný a piskla-
vý. Když mu Carroll podával kabát, tlusťoch se otočil a zařval na-
horu: „Pete! Někdo tu je!“ Ta náhlá změna mezi konverzačním 
hlasem a zuřivým řevem uštědřila Carrollovi nepříjemné leknutí.

Nad nimi zaskřípala prkenná podlaha a  pak se nad schody 
objevil hubený člověk v manšestrovém saku a brýlích se čtveratý-
mi černými plastovými obroučkami.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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„Co pro vás mohu udělat?“ zeptal se.
„Jmenuji se Edward Carroll. Rediguji sérii knih, Nejlepší nové 

horory Ameriky.“ Pokoušel se v  jeho tváři vypozorovat nějakou 
reakci, ale Kilrue zůstal netečný. „Četl jsem jednu z vašich poví-
dek, „Knoflíčka“, v Severní revue a docela se mi líbil. Doufal jsem, 
že ho použiji ve sbírce pro letošní rok.“ Odmlčel se a pak dodal: 
„Dalo mi celkem práci vás zkontaktovat.“

„Pojďte nahoru,“ řekl Kilrue a poodstoupil od schodů.
Carroll se vydal nahoru po schodech. Dole se tlustý bratr za-

čal loudat napříč halou, Carrollův kabát v  jedné ruce, rodinou 
poštu Kilrueových v druhé. Pak se tlusťoch náhle zastavil, podíval 
se nahoru do schodů a zamával obálkou.

„Hej, Pete! Přišla mámina podpora!“ Hlas mu přeskakoval ra-
dostí.

V okamžiku, kdy Carroll dosáhl vrcholu schodiště, odcházel 
už Peter Kilrue k otevřeným dveřím na konci chodby. Ta se sama 
o sobě zdála jakási křivá. Podlaha mu přišla být nakloněná, do-
konce tak, že se Carroll jednou rukou musel dotknout stěny, aby 
neztratil rovnováhu. V  podlaze chyběla prkna. Nad schodištěm 
se vznášel křišťálový lustr ověšený žmolky prachu a  pavučina-
mi. V jakési ozvěně zapadlého místa Carrollovy mysli hrál hrbáč 
na zvonkohru úvodní takty Addamsovy rodiny.

Kilrue bydlel v malé ložnici umístěné pod šikminou střechy. 
U  jedné zdi stál karetní stolek s  oprýskanou dřevěnou deskou 
a na něm bzučel psací stroj Selectric se vsunutým listem papíru.

„Pracoval jste?“ zeptal se Carroll.
„Nemůžu přestat,“ řekl Kilrue.
„To je dobře.“
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Kilrue si sedl na  lůžko. Carroll vkročil do dveří. Nemohl jít 
nikam dál bez toho, aby se sehnul. Peter Kilrue měl podivně bez-
barvé oči, červeně lemovaná víčka, jako kdyby je měl podráždě-
ná, a Carrolla si prohlížel bez mrknutí oka.

Carroll mu řekl o sbírce. Prozradil, že mu může zaplatit dvě 
stě dolarů plus procentní podíl z autorských poplatků. Kilrue při-
kývl, zdálo se, že není ani překvapený, ani zvědavý na podrobnos-
ti. Měl dýchavičný, holčičí hlásek. Řekl, že děkuje.

„Co říkáte na můj závěr?“ zeptal se zčistajasna Kilrue.
„Knoflíčka? Líbil se mi. Kdyby ne, nechtěl bych ho otisk-

nout.“
„Na Katahdinské univerzitě ho strašně pohaněli. Všechny ty 

studentky, co mají plisované sukýnky a bohaté tatínky. Ty poha-
něly hodně věcí z té povídky, ale hlavně ten můj závěr.“

Carroll přikývl. „Protože ho nečekaly. Nejspíš některými 
z nich ošklivě otřásl. Šokující konec není u populární literatury 
v módě.“

Kilrue řekl: „Nejdřív jsem to napsal tak, že ji obr škrtí, a když 
upadá do bezvědomí, cítí, jak jí ten druhý pomocí knoflíků sešívá 
kundu. Ale neměl jsem dost odvahy a vyhodil jsem to. Řekl jsem 
si, že by to Noonan v téhle podobě neotiskl.“

„V hororu často dává povídce největší sílu právě to, co vy-
necháte,“ řekl Carroll, snad jen proto, aby něco řekl. Cítil, jak 
ho na čele svědí studený pot. „Půjdu si do auta pro smlouvu.“ 
Ani tentokrát si nebyl jistý, proč to řekl. Smlouvu měl u sebe, 
jen pocítil náhlé a silné nutkání nadýchat se čistého vzduchu.

Sehnul se, prošel zpět dveřmi a  do  haly. Uvědomil si, že se 
musí snažit, aby se nerozeběhl.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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Pod schodištěm Carroll chvíli váhal a  přemýšlel, kam Kil-
rueův obézní starší bratr odnesl jeho kabát. Pustil se směrem 
do chodby, kde byla s každým krokem čím dál větší tma.

Pod schody byly malé dveře, ale když zatahal za  mosaznou 
kliku, neotevřely se. Pokračoval dál a  hledal šatník. Odněkud 
zblízka zaslechl prskání rozpáleného oleje, ucítil cibuli a uslyšel 
šmiknutí nože. Zatlačil do dveří po pravé ruce a nahlédl do spo-
lečenské jídelny se stěnami ověšenými zvířecími hlavami. Napříč 
stolem se táhl podlouhlý paprsek slabého světla. Ubrus byl červe-
ný a uprostřed měl svastiku.

Carroll potichoučku zavřel dveře. Další, kousek dál v chodbě, 
po levé ruce, byly otevřené a nabízely výhled na kuchyni. U ku-
chyňského pultu stál tlusťoch, nahoře bez, celý potetovaný a se-
káčkem na maso krájel cosi, co vypadalo jako játra. Bradavky měl 
propíchnuté železnými kroužky. Carroll na něj užuž chtěl zavolat, 
když tlustý Kilrue obešel pult a vydal se ke sporáku zamíchat pá-
nev. Měl na sobě jen pánská tanga a jeho překvapivě vyhublé půl-
ky se s každým krokem zatřásly. Carroll zacouval zpátky do tmy 
a po chvíli tichým krokem pokračoval dál.

Chodba byla dokonce křivější než ta nahoře, byla viditelně 
rozhozená, jako kdyby domem otřásla nějaká seismická událost, 
a přední konec už nebyl v rovině se zadním. Netušil, proč se ne-
vydal nazpátek; nedávalo smysl se jen tak vkrádat stále hlouběji 
do cizího domu. A přesto ho nohy nesly dál.

Carroll otevřel dveře nalevo, poblíž konce chodby. Ucukl 
před smradem a zuřivým bzučením much. Ven se vyvalilo nepří-
jemné lidské teplo a přelilo se přes něj. Byla to zatím nejtmavší 
místnost, ložnice pro hosty, a užuž chtěl zavřít dveře, když usly-
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šel, jak se pod peřinou cosi hýbe. Jednou rukou si zakryl ústa 
a nos a přinutil se udělat krok dopředu a počkat, až si jeho oči 
zvyknou na tmu.

V posteli ležela křehká stařenka, měla peřinu zamotanou ko-
lem pasu. Byla nahá a zdálo se mu, že se zrovna protahuje, kost-
naté ruce natažené za hlavu.

„Omlouvám se,“ zamumlal Carroll. „Moc se omlouvám.“
Opět se pokusil potichu zavřít dveře a  pak se zarazil a  ještě 

jednou se do místnosti podíval. Stará paní se pod peřinou opět 
zavrtěla. Ruce měla pořád natažené za hlavou. To kvůli tomu pa-
chu, tomu živočišnému smradu, který vydávala, se nemohl od-
poutat a dál na ni civěl.

Když se jeho zrak přizpůsobil šeru, uviděl, že má obě zápěstí 
přivázaná drátem k  pelesti. Oči měla otevřené a  přerývaně dý-
chala. Pod vrásčitými povislými prsy byla vidět žebra. Mouchy 
bzučely. Vyplázla jazyk a olízla si suché rty, ale nepromluvila.

Pak už se vrátil do chodby a snažil se na ztuhlých nohou jít co 
nejrychleji. Když procházel kolem kuchyně, zdálo se mu, že tlustý 
bratr vzhlédl od pultu a všiml si ho, ale Carroll nezpomalil. Pe-
riferním viděním zahlédl Petera Kilruea, kterak stojí nad schody 
a dívá se dolů na něj, hlavu na stranu v tázavém gestu.

„Hned s tím budu zpátky,“ houkl na něj Carroll bez toho, aby 
zpomalil. Hlas měl překvapivě nenucený.

Opřel se do vstupních dveří a protlačil si cestu ven. Nesesko-
čil ze schodů, ale sešel je po  jednom. Když před něčím utíkáte, 
nikdy neskáčete ze schodů; protože tak si vyvrtnete kotník. Viděl 
to ve stovce hororových filmů. Vzduch byl tak ledový, že ho pálil 
v plicích.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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Jedny ze dveří garáže teď byly otevřené. Když procházel ko-
lem, podíval se do nich. Viděl hladkou hliněnou podlahu, z trámů 
visely rezavé řetězy a háky, na zdi byla pověšená motorová pila. 
U  ponku stál vysoký, vyzáblý chlap s  jednou rukou. Z  té druhé 
měl jen pahýl, kůže na  jeho konci se leskla jizvami. Mlčky Car-
rolla pozoroval, bezbarvé oči si ho nepřátelsky měřily. Carroll se 
usmál a pokývl.

Otevřel dveře civicu, vrhl se za  volant a  v  dalším okamžiku 
pocítil, jak ho u srdce sevřela panika. Klíče jsou v kabátu. Kabát 
je uvnitř. Málem z  toho příšerného šoku vykřikl, ale když ote-
vřel ústa, vyšlo z nich jen vystrašené vzlyknutí, smíšené se smí-
chem. Tohle také viděl ve stovce hororových snímků a přečetl si 
to ve třech stech hororových povídkách. Nikdy nemají klíče, nebo 
auto nenastartuje, nebo…

Bratr s  jednou rukou se objevil u dveří garáže a zíral na něj 
přes příjezdovou cestu. Carroll zamával. Druhou rukou přitom 
odpojoval telefon z nabíječky. Podíval se na něj. Nebyl tu signál. 
Bůhvíproč ho to ani nepřekvapilo. Znovu se zasmál, tlumeným 
nervy drásajícím zvukem.

Když se rozhlédl, byly vstupní dveře domu otevřené a  stály 
v  nich dvě postavy a  zíraly na  něj. Zírali na  něj teď všichni tři 
bratři. Vylezl z auta a svižným krokem se pustil po příjezdové cestě 
pryč. Rozběhl se, až když uslyšel, jak na něj jeden z nich zakřičel.

Na konci příjezdové cesty neodbočil na silnici, ale přeběhl ji 
a prolétl křovím do lesa. Obličej mu bičovaly tenounké větvičky. 
Zakopl a protrhl si nohavici, vstal a běžel dál.

Byla jasná a bezmračná noc, obloha se zaplnila nekonečným 
množstvím hvězd. Na  kraji strmého srázu se zastavil, skrčil se 



mezi balvany a popadal dech, v boku ho píchalo. Na kopci nad 
sebou slyšel hlasy a praskání větviček. Zaslechl, jak někdo škube 
za lanko motoru, jednou, dvakrát, a pak se probudil hlučný a os-
trý řev motorové pily.

Vstal a běžel dál, vrhal se z kopce, létal větvemi jedlí, přeska-
koval kořeny a balvany, které neviděl. Jak běžel, byl sráz prudší 
a prudší, dokud neměl skutečný pocit, že padá. Běžel moc rychle 
a věděl, že až se mu podaří zastavit, bude to jen za cenu nárazu 
a třeskuté bolesti.

Jenže při tom, jak běžel a celou dobu nabíral rychlost, dokud 
se s každým skokem nezdálo, že plachtí metry tmy, pocítil i vlnu 
euforie, mohla to být panika, ale přinášelo mu to zvláštní potě-
chu. Měl pocit, jako kdyby jeho nohy mohly každou chvíli opus-
tit zemi a už se na ni nevrátit. Tenhle les, tuhle tmu a tuhle noc 
znal. Věděl, co po něm jde. Snažilo se ho to dostat celý jeho život. 
Věděl, kde je – v povídce, která se chýlí k závěru. Věděl víc než 
kdokoli jiný, jak to v takových povídkách chodí, a že jestli někdo 
dokáže najít cestu z tohoto lesa, bude to on.

NEJLEPŠÍ NOVÝ HOROR
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Nejspíše ji spatříte, když je skoro vyprodáno. Existuje známý 
příběh o člověku, co zabloudí na noční promítání a zjistí, že v ob-
rovském sále pro šest set lidí je skoro pusto. Uprostřed filmu se roz-
hlédne a všimne si jí, jak sedí vedle něj na sedačce, která byla ještě 
před pár chvilkami prázdná. Hledí na ni. Ona otočí hlavu a kouká 
zase na něj. Z nosu jí teče krev. Oči má doširoka otevřené, vypadá 
překvapeně. Bolí mě hlava, zašeptá. Musím si na chvíli odskočit. 
Řeknete mi, co se mezitím dělo? Až v  tomto okamžiku si divák 
uvědomí, že je nehmotná stejně jako měňavý modrý paprsek svět-
la, které se line z promítačky. Jejím tělem prosvítá vedlejší sedadlo. 
Když vstane ze sedačky, rozplyne se.

A pak je tu ta historka o skupince kamarádů, kteří jdou ve čtvr-
tek večer společně do Rosebudu. Jeden z party si sedne vedle osamě-
lé ženy v modrém. Film pořád ne a ne začít a člověk, který si vedle 
ní sedl, se rozhodne si s  ní popovídat. Co hrají zítra? zeptá se jí. 
V kině bude zítra tma, zašeptá ona. Tohle je poslední představení. 
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Krátce po  začátku filmu zmizí. Člověk, který s  ní mluvil, cestou 
domů zahyne při autonehodě.

Tyto a  mnohé z  ostatních notoricky známých pověstí o  Rose-
budu jsou smyšlené… duchařské báchorky od  lidí, co viděli příliš 
mnoho hororových filmů a kteří si myslí, že vědí přesně, jak by měla 
příhoda s duchem vypadat.

Alec Sheldon, jeden z prvních, kteří Imogene Gilchristovou vi-
děli, je majitelem Rosebudu a ve svých sedmdesáti třech letech stále 
ještě po  většinu večerů sám promítá. Stačí mu, aby si s  takovým 
člověkem jen na chviličku popovídal, a hned ví, zda ji dotyčný do-
opravdy viděl. Ale to, co zná, si nechává pro sebe a nikdy veřejně 
nevyvrací ničí příběhy… Uškodil by tím svému podniku.

Každopádně ví, že kdokoli, kdo prohlásí, že byla průhledná, ji 
ve skutečnosti neviděl. Někteří prášilové vyprávějí o krvi, co jí teče 
z nosu, z uší, z očí; řeknou, že se na ně prosebně podívala a požá-
dala je, aby jí někoho našli, aby přivedli pomoc. Ona takhle ale 
nekrvácí, a když si chce popovídat, nejde jí o to, aby někdo přivedl 
doktora. Spousta podvodníků začne svou báchorku slovy: Neuvěří-
te, co jsem právě viděl. Mají pravdu. Neuvěří, i když si s trpělivým, 
ba povzbudivým úsměvem vyslechne vše, co mají na jazyku.

Ti, kteří ji viděli, za Alekem nechodí, aby mu o  tom povídali. 
Většinou si je najde sám, narazí na ně, jak se s roztřesenými kole-
ny potulují předsálím; utrpěli těžký šok, není jim dobře. Musejí si 
na chvíli sednout. Nikdy neřeknou: Neuvěříte, co jsem právě viděl. 
Ten zážitek je pořád příliš čerstvý. To, že by jim snad někdo nemusel 
věřit, jim přijde na mysl až později. Často jsou ve stavu, který by se 
dal popsat jako zamlklý až poddajný. Když Alec přemýšlí nad tím, 
jak Imogene působí na ty, co se s ní setkají, vzpomene si na Steve-

20TH CENTURY GHOST
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na Greenberga, který jednoho chladného nedělního odpoledne roku 
1963 odešel z promítání Ptáků. Stevenovi bylo tehdy dvanáct a tr-
valo dalších dvanáct let, než začal být takhle známý; tehdy to ještě 
nebyl žádný zlatý kluk, ale prostě jen kluk.

Alec stál v uličce za Rosebudem, kam si šel zapálit, když v tom 
slyšel, jak se za jeho zády s rachotem otevřely požární dveře. Otočil 
se a  uviděl vytáhlého kluka, jak se rozhlíží do  uličky – prostě se 
rozhlíží a  nejde ani ven, ani dovnitř. Kluk šilhal do  ostrého bílé-
ho denního světla zmateným, udiveným pohledem malého dítěte, 
které bylo právě vzburcováno z tvrdého spánku. Za ním viděl Alec 
tmu naplněnou ječivým zvukem tisíců pištících vrabců. A mezi tím 
vším zahlédl i pár lidí v publiku, kteří se neklidně zavrtěli a začí-
nali reptat.

Hej, kluku, jdeš dovnitř, nebo ven? řekl Alec. Pouštíš tam světlo.
Kluk – Alec tehdy ještě nevěděl, jak se jmenuje – otočil hlavu 

a  dlouze a  pátravě se zadíval zpět do  hlediště. Pak vykročil ven 
a dveře za ním se na pneumatickém pantu tiše zavřely. A zůstal stát 
a mlčel. V Rosebudu hráli Ptáky už druhý týden, a ačkoli už Alec 
viděl odcházet lidi před koncem, dosud mezi nimi nebyl žádný dva-
náctiletý kluk. Byl to ten druh filmu, na jaký se takhle staří kluci 
celý rok těší, ale kdoví? Možná má ten kluk slabý žaludek.

Nechal jsem v sále kolu, řekl kluk nepřítomným, téměř bezbar-
vým hlasem. Měl jsem jí ještě spoustu.

Chceš se vrátit a najít si ji?
A kluk na něj pohlédl, v jeho očích se jasně zračil strach a Alec 

hned věděl. Nechce.
Alec dokouřil a zahodil nedopalek.
Seděl jsem vedle té mrtvé paní, vyhrkl kluk.
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Alec přikývl.
Promluvila na mě.
Co říkala?
Znova si kluka prohlédl a viděl, jak na něj hoch civí nedůvěři-

výma vytřeštěnýma očima.
Řekla, potřebuji si s někým promluvit. Když mě nadchne ně-

jaký film, chci si popovídat.
Alec ví, že vždy, když na někoho promluví, chce si povídat o fil-

mech. Obvykle se obrací na muže, i když někdy si sedne a povídá si 
s nějakou ženou – nejvýraznějším příkladem budiž Lois Weiselová. 
Alec si vypracovává teorii, na základě čeho se objevuje. Poznámky 
si zapisuje do žlutého bločku. Má seznam lidí, kterým se zjevila, při 
jakém filmu a kdy (Leland King, Harold a Maude, ‘72; Joel Harlow, 
Mazací hlava, ‘77; Hal Lash, Zbytečná krutost, ‘85; a všichni ostat-
ní). Také si za ta léta vyvinul několik jasných teorií, jaké podmínky 
nejpravděpodobněji způsobují její zjevení, ačkoli jsou jednotlivé de-
taily jeho teorie ustavičně přehodnocovány.

Když byl mladý, myslel na ni buď pořád, anebo ta vzpomínka 
nebyla zasunuta nikam hluboko; Imogene byla jeho první a  nej-
silnější posedlostí. Potom se to na chvíli spravilo – když mělo kino 
úspěch a byl ve svém okolí důležitým byznysmenem, seděl ve sdru-
žení podnikatelů a v městské radě. V těch dnech na ni nepomyslel 
třeba celé týdny; a  pak ji někdo potkal, nebo dělal, že ji potkal, 
a všechno to začalo zase nanovo.

Ale potom, co se rozvedl – ona si nechala dům, on se přestě-
hoval do garsonky pod hledištěm – a  co zanedlouho poté otevřeli 
na  kraji města multiplex s  osmi kinosály, začal být posedlý zno-
vu, možná spíš samotným sálem než jí (ale je v  tom vůbec něja-
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ký rozdíl? Vlastně ne, říkal si, protože se myšlenky na  jedno vždy 
točily kolem myšlenek na  druhé). Nikdy by si nepomyslel, že jed-
nou bude tak starý a bude přitom dlužit tolik peněz. Nemůže spát, 
hlavu plnou myšlenek – divokých, zoufalých myšlenek – na to, jak 
udržet kino nad vodou. Ve spánku mu brání myšlenky na příjmy, 
zaměstnance, prodejná aktiva. A když už nedokáže myslet na pe-
níze, snaží se představit si, kam půjde, až kino zavře. V duchu vidí 
domov důchodců, matrace páchnoucí tygří mastí, shrbené páprdy 
s vyndanými protézami, kteří sedí v zatuchlé společenské místnosti 
a koukají na odpolední seriály; vidí místo, kde nečinně sejde jako 
tapeta, která pod pražícím sluncem pomalu ztrácí barvu.

To je zlé. Ale ještě strašnější je, když si snaží představovat, co 
se stane s ní, až Rosebud zavře. Vidí sál s vymontovanými sedadly, 
prázdný prostor s ozvěnou, v rozích závěje prachu, zkamenělé žvý-
kačky pevně přilepené k betonu. Dovnitř se vloupali místní puber-
ťáci, chodí sem chlastat a  šukat; vidí, jak se všude povalují láhve 
od kořalky, stěny posprejované ignoranty, jediný groteskní použitý 
kondom před jevištěm. Vidí opuštěné a  znesvěcené místo, kde se 
Imogene rozplyne.

Nebo nerozplyne… Což je ta nejhorší představa ze všech.

Alec ji poprvé viděl – a mluvil s ní –, když mu bylo patnáct, šest 
dní poté, co se dozvěděl, že mu v jižním Pacifiku zabili staršího 
bratra. Prezident Truman poslal kondolenční dopis. Byl to sice 
předtištěný formulář, ale ten podpis dole – ten byl skutečně jeho. 
Alec nebrečel. O  léta později se dozvěděl, že ten týden strávil 
v šoku z  toho, že ztratil člověka, kterého měl na světě nejraději, 
a že ho to traumatizovalo. V roce 1945 ale nikdo nepoužíval slovo 
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„trauma“ v souvislosti s emocemi a jediný druh šoku, o němž se 
mluvilo, byl palebný.

Matce tvrdil, že dopoledne chodí do školy. Nechodil. Pofla-
koval se po  městě a  prožíval si různé patálie. V  American 
Luncheonette kradl sladké tyčinky a  jedl je v prázdné továrně 
na  boty – ta zavřela, všichni muži byli někde ve  Francii nebo 
v Pacifiku. Nabuzený cukrem metal kameny do oken, cvičil si 
nadhoz.

Potuloval se uličkou za  Rosebudem, podíval se na  dveře 
do  sálu a  zjistil, že nejsou pevně dovřené. Na  straně do  uličky 
měly hladký kovový povrch bez kliky, ale dokázal je otevřít nehty. 
Vlezl dovnitř na představení v 15.30, v kině bylo narváno, větši-
nou děti do deseti let s matkami. Požární dveře byly v polovině 
sálu, zapuštěné do  výklenku ve  zdi, ve  stínu. Nikdo ho neviděl 
přicházet. Shrbený se proplazil do zadní části hlediště a našel si 
volné místo.

„Slyšel jsem, že Jimmy Stewart odjel do  Pacifiku,“ řekl mu 
bratr, když byl doma na propustku, předtím než vyplul do akce. 
Zrovna si házeli míčem na zahradě. „Strýček Sam právě teď nej-
spíš barví Tokio bombama do ruda. No není to super předsta-
va?“ Alecův bratr Ray se prohlašoval za blázna do filmů. Během 
jeho měsíční propustky zašli s Alekem na úplně každý film, kte-
rý šel zrovna do kin: Bataan, Fighting Seabees, Farář u Svatého 
Dominika.

Alec přetrpěl epizodu ze seriálu pojednávajícího o zpívajícím 
kovbojovi s dlouhými řasami a pusou tak tmavou, že jeho rty vy-
padaly jako černé. Nezaujalo ho to. Šťoural se v nose a přemýšlel, 
jak se bez peněz dostat k plechovce koly. Představení začalo.
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Alec zpočátku nedokázal přijít na to, co za druh filmu to ksa-
kru asi je, přestože měl už od první chvilky skličující dojem, že to 
bude nějaký muzikál. Nejdříve si na plátně před temně modrým 
pozadím posedali hráči orchestru. Pak vylezla nějaká naškrobená 
košile a začala divákům vykládat všechno o zbrusu novém druhu 
zábavy, kterou uvidí. Když začal žvanit o Waltu Disneym a  jeho 
výtvarnících, začal se Alec sunout hluboko do křesla a stáhl hlavu 
mezi ramena. Orchestr se ponořil do  velkých dramatických vý-
buchů smyčců a žesťů. V dalším okamžiku se jeho nejhorší obavy 
naplnily. Nebyl to jen muzikál; byl to zároveň i animák. Samozřej-
mě, že to byl animák, mělo mu to dojít – sál byl natřískaný ma-
lými dětmi a jejich maminkami –, představení v 15.30, uprostřed 
týdne, které začínalo epizodou Rtěnkového Kida, zpívajícího bl-
bečka z prérie.

Po  nějaké době zvedl hlavu a  koukal skrz prsty na  plátno, 
chvíli sledoval jakousi abstraktní animaci: stříbrné kapky deště 
padající před pozadím vířících chuchvalců kouře, rozpálené pa-
prsky mihotající se přes sinalou oblohu. Nakonec se narovnal, aby 
se díval v  pohodlnějším sedu. Nebyl si úplně jistý tím, jak mu 
je. Nudil se, ale zároveň byl zaujatý, skoro až trochu fascinovaný. 
Bylo by těžké se nedívat. Obrazy se měnily v pravidelné hypnotic-
ké palbě: pruhy červeného světla, tančící hvězdy, království mra-
ků žhnoucích v karmínové záři zapadajícího slunce.

Děti se na  sedadlech začínaly vrtět. Zaslechl, jak nějaká 
holčička nahlas zašeptala: „Mami, kdy už tam bude Mickey?“  
Pro děti to bylo jako sedět ve škole. Ale ve chvíli, kdy film do-
spěl do další části a orchestr přešel od Bacha k Čajkovskému, 
už seděl úplně zpříma, dokonce se trochu nakláněl dopředu, 
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předloktí si opřel o kolena. Sledoval víly poletující temným le-
sem, jak se kouzelnými hůlkami dotýkají květin a pavučin a ne-
chávají za sebou povlaky jiskřící, zářivé jinovatky. Při pohledu 
na  jejich poletování se ho zmocnil jakýsi bezradný podiv, ne-
zvyklá touha. Popadla ho náhlá myšlenka, že by tam mohl sedět 
a koukat navěky.

„V  tomhle kině bych mohla sedět navěky,“ zašeptal někdo 
vedle něj. Byl to holčičí hlas. „Prostě tu sedět a  koukat a  nikdy 
odtud neodejít.“

Nevěděl, že vedle něj někdo sedí, a  když uslyšel hlas takhle 
blízko, leknutím nadskočil. Myslel si – ne, věděl –, že když si se-
dal, byla sedadla na obě strany od něj prázdná. Otočil hlavu.

Byla jen o pár let starší než on, nemohlo jí být víc než dvacet, 
a  jeho první myšlenka byla, že je docela kočka; z toho, že s ním 
mluvila taková holka, se mu srdce rozbušilo o trochu rychleji. Už 
si říkal: Nepokaz to. Nedívala se na něj. Koukala se na film a smá-
la se způsobem, který, jak se zdálo, vyjadřoval jak fascinaci, tak 
dětsky omráčený úžas. Zoufale chtěl říct něco nenuceného, ale 
hlas mu uvízl v krku.

Nahnula se k  němu, aniž by odvrátila zrak od  plátna, levou 
rukou se letmo dotýkala jeho paže.

„Nerada vás obtěžuji,“ zašeptala. „Když jsem nadšená z něja-
kého filmu, chci si o něm popovídat. Nemůžu si pomoci.“

V dalším okamžiku si uvědomil dvě věci, víceméně současně. 
První byla, že je její ruka, která se mu otírala o předloktí, studená. 
Cítil její mrtvolné mrazení i přes svetr, byl to chlad tak pronikavý, 
až ho to trochu vylekalo. Druhá věc, jíž si všiml, byla jedna kapka 
krve, kterou měla na horním rtu, pod levou nosní dírkou.
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„Teče vám krev z nosu,“ řekl hlasitěji, než chtěl. Okamžitě si přál, 
aby to neřekl. U takové kočky musíte udělat dobrý první dojem. Měl 
najít něco, čím by si mohla utřít nos, a dát jí to, zamumlat něco, co 
by řekl Sinatra: Vy krvácíte, račte si vzít kapesník. Strčil ruce do ka-
pes a snažil se nahmatat něco, čím by se mohla utřít. Neměl nic.

Ale nezdálo se, že by ho slyšela, nevypadalo to, že by si třeba 
i v nejmenším všimla, že promluvil. Bezděčně si zápěstím otřela 
horní ret a na něm zůstala tmavá krvavá šmouha… a Alec strnul 
s rukama v kapsách a zíral na ni. Až nyní si uvědomil, že je s tou 
holkou, co vedle něj sedí, něco v  nepořádku, něco lehce mimo 
scénu, která se mezi nimi odehrávala. Instinktivně se vzpřímil 
a trochu se od ní oddálil, aniž by si to sám uvědomil.

Zasmála se něčemu, co viděla na  plátně, hlas měla měkký 
a mluvila bez dechu. Pak se naklonila k němu a zašeptala: „Tohle 
vůbec není pro děti. Harry Parcells má tohle kino moc rád, ale hra-
je úplně špatné fi lmy – Harry Parcells, ten co to tu provozuje, víte?“

Z levé nosní dírky jí na rty stékal pramínek čerstvé krve, ale 
Alekova pozornost se upřela k něčemu jinému. Seděli přímo pod 
kuželem světla z  promítačky a  v  něm nad její hlavou kroužily 
můry a další hmyz. Na tváři jí přistála bílá můra. Lezla jí nahoru 
po  tváři. Dívka si toho nevšimla a  Alec jí o  tom neřekl. Neměl 
v plicích dost vzduchu, aby mohl mluvit.

Zašeptala: „Myslí si, že se jim to bude líbit už jen proto, že je 
to animované. Je legrační, že může být takový blázen do  filmů 
a vědět o nich tak málo. Moc dlouho už to tu provozovat nebude.“

Podívala se na  něj a  usmála se. Zuby měla potřísněné krví. 
Alec se nedokázal odlepit ze sedačky. Druhá můra v  barvě slo-
nové kosti jí přistála rovnou do ladně tvarovaného ušního boltce.
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„Tvému bratru Rayovi by se to moc líbilo,“ řekla.
„Zmiz,“ zašeptal chraplavě Alec.
„Patříš sem, Aleku,“ řekla. „Patříš sem ke mně.“
Konečně se pohnul, vzpříčil se ze sedadla. První můra jí za-

lézala do vlasů. Zdálo se mu, že slyší sám sebe slaboučce sténat. 
Vrhl se pryč od ní. Hleděla na něj. Pár metrů couval uličkou po-
zpátku, narazil do  nohou jakéhosi kluka, a  kluk vyjekl. Alec se 
na okamžik na chlapce podíval, byl to obtloustlý hoch v pruhova-
ném tričku a koukal se na něj: Čum, kam lezeš, blbečku.

 Alec se na ni znovu podíval, byla teď zhroucená hluboko v se-
dadle. Hlavu měla položenou na  levém rameni. Nohy lascivně 
roztažené. Viděl dva tlusté pramínky krve, zaschlé a sražené, kte-
ré se jí táhly z nosních dírek a rámovaly její ústa s  tenkými rty. 
Oči měla obrácené v sloup a na klíně jí ležela převrácená krabice 
od popcornu.

Alec měl pocit, že bude křičet. Ale nekřičel. Dívka se ani ne-
hnula. Stočil zrak na kluka, přes kterého málem přepadl. Tlustý 
kluk ležérně pohlédl směrem k mrtvé dívce a nijak nezareagoval. 
Pátravě se na Aleka zadíval a zkroutil jeden koutek úst do pohr-
davého úsměšku.

„Pane,“ řekla žena, tlouštíkova maminka. „Můžete prosím 
uhnout? Snažíme se dívat na film.“

Alec vrhl po mrtvé dívce ještě jeden pohled, ale teď už bylo její 
křeslo prázdné a sedačka sklopená vzhůru. Dal se na ústup, nará-
žel do nohou, jednou se málem svalil a musel se někoho přidržet. 
Pak v sále najednou vypukl jásot a potlesk. Srdce se mu rozbušilo. 
Vykřikl a vyplašeně se rozhlížel. Byl to myšák, stál nahoře na plát-
ně v plandavém červeném hábitu – Mickey konečně dorazil.
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Vycouval uličkou ven a rozrazil dveře do předsálí. Ucukl před 
jasným odpoledním světlem a přimhouřil oči. Bylo mu nesnesi-
telně špatně. Pak ho někdo chytil za rameno, otočil ho a odvedl 
ho halou ke schodům na balkon. Alec ztěžka dosedl na nejnižší 
schod.

„Chvilku počkej,“ řekl ten někdo. „Nevstávej. Zkus popad-
nout dech. Není ti na zvracení?“

Alec zavrtěl hlavou.
„Protože kdyby se ti chtělo zvracet, musíš vydržet, než ti seže-

nu pytlík. Dostat to z tohohle koberce je docela těžké. A když lidi 
cítí, že je tu nablito, nechtějí popcorn.“

Neznámý s ním ještě chvíli poseděl, a pak se beze slova otočil 
a odšoural se pryč. Asi o minutu později se zase vrátil.

„Tumáš. Pozornost podniku. Pij to pomalu. Bublinky ti po-
můžou na žaludek.“

Alec si vzal voskovaný papírový kelímek orosený kapkami 
studené vody, pusou nahmatal slámku a usrkával ledově perlivou 
kolu. Otevřel oči. Chlap, který nad ním stál, byl vysoký, se svěše-
nými rameny a povadlou pneumatikou. Vlasy a vousy měl sestři-
žené do  tmavého strniště a za nemožně tlustými brýlemi se mu 
leskly malé, bledé a neklidné oči.

Alec řekl: „Je tam mrtvá holka.“ Svůj hlas nepoznával.
Z obličeje velkého pána se vytratila barva a nešťastně se ohlé-

dl za dveřmi do sálu. „Ještě nikdy nebyla na odpoledním. Myslel 
jsem, že jenom večer, myslel jsem – Bože, je to dětský film. Proč 
mi to dělá?“

Alec otevřel ústa, ani nevěděl, co chce říct, asi něco o té mrtvé 
dívce, ale místo toho z něj vylezlo: „On to vlastně není dětský fi lm.“



51

Veliký pán po něm vrhl lehce podrážděný pohled. „Samozřej-
mě že je, je to od Walta Disneyho.“

Alec se na něj dlouhou chvíli upřeně díval a pak řekl: „Vy mu-
síte být Harry Parcells.“

„Jo. Jak to víš?“
„Náhodou jsem se trefil,“ řekl Alec. „Díky za kolu.“

Alec šel s Harrym Parcellsem za pult s občerstvením, prošli dveř-
mi a vstoupili na podestu pod schody. Harry otevřel dveře po pra-
vé ruce a  pustil ho do  malé, zaneřáděné kanceláře. Po  zemi se 
povalovaly ocelové krabice s  filmovými pásy, zdi byly pokryté 
místy se překrývajícími blednoucími plakáty: Boys Town, David 
Copperfield, Jih proti Severu.

„Je mi líto, že tě vyděsila,“ řekl Harry a svalil se na kancelář-
skou židli za stolem. „Jsi určitě v pořádku? Jsi celý zelený.“

„Kdo to je?“
„Střelená holka,“ řekl a ukázal si prstem na levý spánek, jako 

kdyby si držel u hlavy pistoli. „Stalo se to před šesti lety. Během 
Čaroděje ze země Oz. Na úplně prvním promítání. Nic horšího se 
stát nemohlo. Chodívala sem tehdy pořád. Byla můj nejvěrnější 
zákazník. Povídali jsme si, kočkovali jsme spolu…“ Hlas mu uvízl 
v hrdle, vypadal zmateně a rozrušeně. Spráskl buclaté ruce, polo-
žil je před sebe na stůl a nakonec řekl: „A teď se mě snaží přivést 
na mizinu.“

„Vy jste ji viděl.“ Nebyla to otázka.
Harry přikývl. „Pár měsíců po tom, co zemřela. Pověděla mi, 

že sem nepatřím. Nevím, proč se mě snaží vypudit, když jsme 
spolu tak skvěle vycházeli. Řekla ti, abys šel pryč?“
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„Proč tu je?“ zeptal se Alec. Hlas měl pořád chraplavý a byla 
to divná otázka. Harry na  něj chvíli jen mžoural přes své silné 
brýle s výrazem naprosté nechápavosti.

Pak zakroutil hlavou a odpověděl: „Je nešťastná. Zemřela před 
koncem Čaroděje a  dodnes je jí to líto. Chápu to. Byl to dobrý 
film. Já bych se taky cítil okradený.“

„Haló?“ zavolal kdosi z předsálí. „Je tam někdo?“
„Momentík,“ houkl Harry. Věnoval Alekovi ztrápený pohled. 

„Holka, co dělala u stánku s občerstvením, mi včera řekla, že od-
chází. Na hodinu, bez varování.“

„Protože tu straší?“
„Ale houby. Spadl jí do  něčího jídla nalepovací nehet, tak 

jsem jí přikázal, aby je přestala nosit. Lidem vadí, když mají pl-
nou pusu popcornu a kousnou do nehtu. Řekla mi, že sem cho-
dívá hodně jejích známých kluků, a  jestli je nebude smět mít, 
tak už u mě nebude pracovat, a proto teď musím dělat všechno 
sám,“ řekl a  obešel stůl. Měl něco v  ruce – výstřižek z  novin. 
„Tady se o  ní dočteš.“ A  pak se na  Aleka zamračil – ne že by 
ho vyloženě probodl pohledem, ale čišela z toho přinejmenším 
špetka mdlého varování – a  dodal: „A  neuteč mi. Musíme si 
ještě popovídat.“

Odešel, Alec za  ním koukal a  přemýšlel, co měl ten posled-
ní legrační pohled znamenat. Pak se mrknul na výstřižek. Byl to 
nekrolog. Její nekrolog. Papír byl pomačkaný, okraje roztřepené, 
inkoust vybledlý; vypadal, jako kdyby ho někdo měl často v ruce. 
Jmenovala se Imogene Gilchristová, zemřela v devatenácti letech. 
Pracovala v  papírnictví na  Water Street. Přežili ji oba její rodi-
če, Colm a Mary. Přátelé a  rodina tu vyprávěli o  jejím krásném 
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smíchu, nakažlivém smyslu pro humor. Povídali o tom, jak moc 
měla ráda filmy. Viděla úplně všechny, byla na nich už při premi-
éře, při prvním promítání. Uměla odrecitovat celé obsazení té-
měř každého filmu, na který jste si vzpomněli, vypadalo to jako 
nějaké kouzlo – dokonce znala i  jména herců, kteří měli jediný 
štěk. Byla předsedkyní dramatického kroužku na  střední škole, 
hrála ve všech hrách, stavěla kulisy, navrhovala osvětlení. „Vždyc-
ky jsem si myslel, že z ní bude filmová hvězda,“ řekl její profesor 
dramatu. „Vypadala na to a smála se tak. Stačilo by, aby na ni ně-
kdo namířil kameru, a byla by slavná.“

Když Alec dočetl, rozhlédl se. V  kanceláři byl pořád sám. 
Opět se zadíval na  nekrolog a  promnul růžek výstřižku mezi 
palcem a ukazováčkem. Z té nespravedlnosti se mu udělalo zle, 
a na chvíli ucítil tlak a brnění za očima, a popadla ho legrační 
myšlenka, že se snad rozbrečí. Najednou mu bylo špatně z toho, 
že žije ve  světě, kde může být devatenáctiletá dívka plná smí-
chu a  života takhle bezdůvodně zprovozena ze světa. Intenzi-
ta toho, co cítil, mu vůbec nedávala smysl, když zvážil, že ji 
zaživa nikdy nepotkal; nedávala smysl až do  té chvíle, než si 
vzpomněl na Raye, na dopis od Harryho Trumana jejich mámě, 
na slova zemřel statečně při obraně svobody, Amerika je na něj 
hrdá. Vzpomněl si na to, jak ho právě sem Ray vzal na Fighting 
Seabees a jak si společně sedli, nohy si položili na sedadla před 
sebou a  rameny se opřeli o  sebe. „Sleduj Johna Wayna,“ řekl 
Ray. „Správně by měl jeden bombardér nést jeho a druhej jeho 
koule.“ V  očích ho zaštípalo tak silně, že to nemohl vydržet 
a bolelo ho dýchat. Promnul si mokrý nos a pevně se soustředil, 
aby brečel co nejtišeji.
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Utřel si obličej do rukávu, položil nekrolog na Harryho stůl 
a  rozhlédl se. Mrkl se na  plakáty, na  haldy ocelových krabic. 
V  rohu místnosti ležel smotek filmového pásu, asi jen osm po-
líček – podivil se, kde se tam vzal – a  zvedl ho k bližšímu pro-
zkoumání. Viděl dívku, jak zavírá oči a postupně zvedá tvář, aby 
políbila muže, který ji pevně objímá; odevzdává se mu. Alec si 
vždycky přál, aby ho někdo jednou takhle políbil. Zvláštně se ro-
zechvěl, že drží v ruce skutečný kus nějakého filmu. Impulzivně 
si ho strčil do kapsy.

Vyloudal se z  kanceláře až na  podestu pod schody. Nahlédl 
do předsálí. Čekal, že za pultem s občerstvením uvidí Harryho, 
jak obsluhuje nějakého zákazníka, ale nikdo tam nebyl. Alec za-
váhal a  říkal si, kam se asi poděl. Jak nad tím přemýšlel, všiml 
si jemného vrčení, které přicházelo shora ze schodů. Podíval se 
nahoru a došlo mu to – promítačka. Harry měnil cívky.

Alec vylezl po schodech nahoru a vešel do promítací místnos-
ti, temného kamrlíku s nízkým stropem. Dolů do sálu vedla dvě 
čtvercová okna. Jedním z nich byla namířená i samotná promítač-
ka, byl to velký stroj z kartáčované nerezi, do jehož oplechování 
bylo vyraženo slovo VITAPHONE. Harry stál na opačné straně, 
nakláněl se dopředu a koukal se ven oknem, kterým promítačka 
vrhala svůj kužel světla. Slyšel Aleka u  dveří a  krátce se na  něj 
podíval. Alec čekal, že bude vykázán, ale Harry nic neřekl, jen 
přikývl a vrátil se ke své tiché stráži nad kinem.

Alec prošel až k VITAPHONu, cestu tmou volil opatrně. Na-
levo od promítačky bylo okno, které vedlo dolů do sálu. Alec se 
na ně dlouho díval, nebyl si jistý, jestli sebere odvahu, a pak přilo-
žil obličej ke sklu a vykoukl do potemnělého prostoru pod sebou.
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Sál byl od obrazu na plátně rozzářen tmavou půlnoční modří: 
opět dirigent a silueta orchestru. Hlasatel uváděl další kus. Alec 
se zadíval níž a  pročesal pohledem řady sedadel. Nedělalo mu 
velký problém najít, kde seděl, shluk prázdných sedadel vzadu, 
po pravé straně. Napůl čekal, že ji tam uvidí, sesunutou v sedačce, 
s obličejem otočeným ke stropu a celým pokrytým krví – s očima 
možná obrácenýma tak, aby mohla koukat nahoru na něj. Myš-
lenka na to, že ji uvidí, ho naplnila jak hrůzou, tak zvláštním ner-
vózním očekáváním, a když zjistil, že tam dívka není, překvapilo 
ho, že je vlastně zklamaný.

Spustila hudba: nejprve mihotavé víření houslí, které ve 
vlnách stoupalo a  klesalo, a  pak série hrozivých zahřmění ze 
sekce žesťů, znějících skoro vojensky. Alekův pohled ještě jed-
nou vylétl k plátnu – vylétl a už tam zůstal. Cítil, jak jím projel 
chlad. Na rukou mu naskákala husí kůže. Na plátně vstávali mrt-
ví z hrobů, armáda bílých, vlnících se přízraků, které se vylévaly 
ze země a  stoupaly nahoru k  nebi. Svolával je svalnatý démon, 
který dřepěl na vrcholku hory. Přízraky letěly za ním, roztrhané 
bílé rubáše se jim třepotaly kolem kostnatých těl, ve tvářích měly 
zmučený, žalostný výraz. Alec zadržel dech a díval se s rostoucí 
směsicí šoku a zvědavosti.

Démon udělal v  hoře trhlinu, díru do  pekla. Plameny po-
skakovaly, prokletí hopsali a tančili a Alec věděl, že to, co vidí, 
je o  válce. Bylo to o  jeho bratrovi, který bezdůvodně zahynul 
v jižním Pacifiku, Amerika je na něj hrdá, bylo to o zničených 
lidech, které už nikdy nikdo nedá dohromady. O  tělech, která 
se trhavě převalují, v příboji na kraji pláže někde na dálném vý-
chodě, kde provlhnou a nafouknou se. Bylo to o Imogene Gil-
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christové, která zbožňovala filmy a zemřela s roztaženýma no-
hama a krvácejícím mozkem, a bylo jí devatenáct a  její rodiče 
se jmenovali Colm a Mary. Bylo to o mladých lidech, mladých 
zdravých tělech, do kterých nadělali díry a život z nich vytekl 
v několika stazích srdce, bez toho, aby se jim splnil jediný sen, 
aby se naplnila jediná ambice. Bylo to o  mladých lidech, kte-
ří milovali a  byli milováni, kteří odešli a  už se nikdy nevrátí, 
a  o  ubohých, nicotných památkách, jež označovaly jejich od-
chod, modlím se dnes za vás, Harry Truman, a vždycky jsem si 
myslel, že z ní bude filmová hvězda.

Někde daleko zazvonil kostelní zvon. Alec se rozhlédl. Bylo to 
ve fi lmu. Mrtví mizeli. Hrubiánský, svalnatý démon se kryl svými 
obrovskými černými křídly, schovával tvář před příchodem úsvitu. 
Pod ním po zemi přecházel zástup lidí v hábitech, v rukou matně 
planoucí pochodně. Hudba pokračovala v jemných taktech. Nebe 
bylo chladně, mihotavě modré a postupně se rozjasňovalo, zář vy-
cházejícího slunce probleskovala mezi větvemi bříz a borovic. Alec 
se díval, naplněný pocitem nábožné bázně, dokud nebyl konec.

„Dumbo se mi líbil víc,“ řekl Harry.
Zmáčkl vypínač na zdi a rozsvítila se holá žárovka, která napl-

nila promítací místnost ostrým bílým světlem. Útrobami VITA-
PHONu projel poslední kousek filmu a vyšel na opačném konci, 
kde se namotal na  jednu z cívek. Volný konec se točil dál a dál, 
plesk, plesk, plesk. Harry vypnul promítačku a podíval se přes ni 
na Aleka.

„Vypadáš líp. Vrátila se ti barva.“
„O  čem jste to chtěl mluvit?“ vzpomněl si Alec na  roztržitý 

varovný pohled, který mu Harry věnoval, když mu nařizoval, aby 
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nikam neodcházel, a teď ho napadlo, že Harry možná ví, že vklou-
zl dovnitř bez lístku, a teď nastanou problémy.

Ale Harry řekl: „Jsem připravený ti nabídnout vrácení vstup-
ného nebo dva volňásky na představení podle tvého výběru. Víc 
toho dát nemůžu.“

Alec zíral. Trvalo dlouho, než dokázal odpovědět.
„Za co?“
„Za co? Že to nevykecáš. Víš, co by se s kinem stalo, kdyby se 

to o ní prolátlo? Z nějakýho důvodu si myslím, že lidi nechtějí dá-
vat peníze za to, aby si mohli posedět ve tmě s ukecanou mrtvou 
holkou.“

Alec zavrtěl hlavou. Překvapilo ho, že si Harry myslí, že kdyby 
se prozradilo, že v Rosebudu straší, odehnalo by to lidi. Alekovi 
přišlo, že by to mělo opačný efekt. Lidé rádi zaplatí za příležitost 
prožít ve  tmě trochu hrůzy – kdyby ne, neexistovaly by horory. 
A pak si vzpomněl na to, co mu o Harrym Parcellsovi řekla Imo-
gene Gilchristová: Moc dlouho už to tu provozovat nebude.

„Tak co chceš?“ zeptal se Harry. „Chceš volňásky?“
Alec zavrtěl hlavou.
„Takže vrátit vstupný.“
„Ne.“
Harry se zarazil s rukou na peněžence, vrhl po Alekovi pře-

kvapený, nepřátelský pohled. „Co teda chceš?“
„Co třeba práci? Potřebujete někoho na prodávání popcornu. 

Slibuji, že nebudu do práce nosit nalepovací nehty.“
Harry na něj dlouhou chvíli bez odpovědi civěl, pak pomalu 

vytáhl ruku ze zadní kapsy.
„Můžeš dělat o víkendech?“ zeptal se.
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V  říjnu se Alec doslechne, že se do  New Hampshire vrátil Steven 
Greenberg, že na pozemcích Phillips Exeter Academy natáčí exte-
riéry pro svůj nový film, něco s Tomem Hanksem a Haleym Joelem 
Osmentem, o zneuznaném učiteli, který pomáhá problémovým, ge-
niálním studentům. Alekovi tahle informace stačí, aby cítil, že má 
Steven našlápnuto k  dalšímu Oscaru. Ale sám od  něj měl raději 
ranější díla, Stevenovy obrazotvorné a napínavé thrillery.

Zvažuje, že by se zajel podívat, přemýšlí, zda by si dokázal do-
mluvit navštívenku na  plac – ach, ano, znal jsem Stevena, ještě 
když byl malý –, uvažuje, zda by mu se samotným Stevenem vůbec 
dovolili mluvit. Ale brzy tu myšlenku zamítne. V  této části Nové 
Anglie musejí být tisíce lidí, kteří si mohou dělat nárok, že Stevena 
znají od dětství, a oni dva si nikdy ani nebyli moc blízcí. Vlastně si 
promluvili jen jednou, ten den, kdy ji Steven uviděl. Nikdy předtím 
a skoro nikdy potom.

Takže je to překvapení, když Alekovi jednoho pátečního od-
poledne koncem měsíce zazvoní telefon od Stevenovy osobní asis-
tentky, veselé, aktivně znějící ženy jménem Marcia. Chce, aby Alec 
věděl, že by se s  ním Steven rád viděl, a  jestli by nemohl zasko-
čit – vyhovuje neděle ráno? –, v hlavní budově v areálu univerzity 
pro něj bude nachystaná propustka na plac. Budou ho čekat kolem 
10.00, říká jasným švitořivým hláskem a pak to položí. Až za něja-
kou chvíli po skončení rozhovoru si Alec uvědomí, že nebyl pozván, 
ale povolán.

V  hlavní budově si Aleka vyzvedne osobní asistent s  bradkou 
a doprovodí ho na místo natáčení. Alec postává asi s třiceti dalšími 
lidmi a zpovzdálí sleduje, jak se Hanks a Osment společně prochá-
zejí po zeleném nádvoří posetém spadaným listím, Hanks zamyš-
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leně přikyvuje, zatímco Osment mluví a  rozhazuje rukama. Před 
nimi je vozík se dvěma muži a kamerovým vybavením a dva chlapi 
ho táhnou. Steven a malá skupinka dalších stojí bokem, Steven sle-
duje záběr na monitoru. Alec ještě nikdy na natáčení filmu nebyl 
a sleduje profesionální filmařinu s velikým zalíbením.

Steven se poté, co dosáhne, čeho chtěl, a na pár minut si o zá-
běru popovídá s Hanksem, vydá směrem k hloučku, ve kterém stojí 
Alec. Na tváři má plachý a pátravý výraz. Pak Aleka uvidí, usměje 
se a odhalí mezeru mezi předními zuby, pozvedne ruku na pozdrav 
a na chvilku se opět strašně podobá tomu vytáhlému klukovi. Ze-
ptá se Aleka, jestli s ním nechce zajít do kantýny na hotdog s chilli 
a limonádu.

Po cestě vypadá Steven neklidně, cinká v kapse drobnými a po-
kukuje po Alekovi. Alec ví, že si chce promluvit o Imogene, ale zjev-
ně nedokáže přijít na  to, jak to téma nakousnout. Když nakonec 
začne mluvit, je to o jeho vzpomínkách na Rosebud. Mluví o tom, 
jak moc to tam měl rád, vypráví o  všech těch skvělých snímcích, 
které tam poprvé viděl. Alec se usměje a přikyvuje, ale v duchu se 
podivuje nad hloubkou Stevenova sebeklamu. Steven se po Ptácích 
už nikdy nevrátil. Neviděl žádný z filmů, o jejichž návštěvě mluví.

Nakonec Steven zakoktá: Co se s tím kinem stane, až odejdete 
do důchodu? Ne, že byste měl odcházet! Chci jen říct – myslíte si, 
že to tam povedete ještě dlouho?

O  moc déle ne, odpoví Alec – je to pravda –, ale víc neřek-
ne. Dělá si starost, aby se neponížil prosbou o  finanční výpomoc 
– ačkoli v sobě tu myšlenku nosí a ve skutečnosti je to důvod, proč 
přišel. Že od  chvíle, kdy obdržel Stevenovo pozvání, aby navštívil 
natáčení, sní o tom, že si spolu o Rosebudu promluví a že to Steve-
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na, který je tak bohatý a který tolik miluje filmy, může ponouknout, 
aby Alekovi hodil záchranný kruh.

Stará kina jsou národním stříbrem, říká Steven. Věřte nevěřte, 
pár jich vlastním. Provozuji je jako fi lmové kluby. Moc rád bych jed-
nou něco takového udělal s Rosebudem. Je to takový můj sen, víte?

To je jeho šance, příležitost, o níž Alec nechtěl přiznat, že v ni 
doufal. Ale Alec, místo toho, aby řekl, že má Rosebud zoufalé potíže 
a je jisté, že bude muset zavřít, změní téma… a nakonec nemá od-
vahu udělat, co se udělat musí.

Co bude váš další projekt? zeptá se Alec.
Po  tomhle? Uvažoval jsem, že udělám jeden remake, řekne 

Steven a koutkem oka se po něm zase několikrát letmo podívá. Ne-
uhodl byste čeho. Pak znenadání natáhne ruku a dotkne se Ale-
kovy paže. Když jsem se vrátil do  New Hampshire, rozvířilo to 
ve mně staré vzpomínky. Zdálo se mi o naší staré kamarádce, vě-
řil byste tomu?

Jaké naší staré – chce se zeptat Alec, ale hned mu dojde, koho 
tím myslí.

Měl jsem sen, že kino zavřelo. Vstupní dveře byly zavřené 
na řetěz a do oken byla natlučena prkna. Zdálo se mi, že uvnitř 
slyším plakat děvče, řekne Steven a  nervózně se zazubí. Není to 
legrační?

Alec jede domů se studeným potem na čele, plný úzkosti. Neví, 
proč nic neřekl, proč nedokázal nic říct; Greenberg v podstatě žado-
nil o to, aby mu mohl věnovat nějaké peníze. Alec si hořce pomyslí, 
že se z něj stal velmi bláznivý a nepoužitelný stařec.

V kině má Alec na záznamníku devět zpráv. První je od Lois 
Weiselové, o níž Alec už roky neslyšel. Mluví ostrým hlasem. Říká: 
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Ahoj, Aleku, tady Lois Weiselová z B.U. Jako kdyby na ni mohl 
zapomenout. Lois viděla Imogene na Půlnočním kovbojovi. Teď 
učí na univerzitě dokumentární filmařinu. Alec ví, že tyto dvě věci 
nejsou bez spojitosti, stejně jako že není žádná náhoda, že to Ste-
ven Greenberg dotáhl, kam to dotáhl. Zavoláš mi? Chtěla jsem 
s tebou mluvit o – prostě jsem – zavoláš mi? Pak se zasměje, ta-
kovým zvláštním vyděšeným smíchem, a řekne: Je to šílené. Ztěžka 
vydechne. Prostě jsem chtěla zjistit, jestli se neděje něco s Rose-
budem. Něco zlého. Takže – zavolej mi.

Další vzkaz je od Dany Llewellynové, která ji viděla na Divoké 
bandě. Následující zpráva je od  Shana Leonarda, který Imogene 
spatřil na Americkém graffiti. Po něm je Darren Campbell, ten ji 
viděl na Gaunerech. Někteří z nich mluví o  snech, snech identic-
kých s tím, jenž mu popisoval Steven Greenberg, zabedněná okna, 
řetěz na dveřích, brečící dívka. Někteří řeknou jen, že si chtějí pro-
mluvit. V okamžiku, kdy páska záznamníku dojede až na konec, 
sedí Alec na podlaze své kanceláře, ruce sevřené v pěst – bezmocný 
plačící stařec.

Imogene za  posledních pětadvacet let vidělo možná dvacet 
lidí, a skoro polovina z nich Alekovi nechala vzkaz, aby zavolal. 
Ta druhá polovina ho zkontaktuje během pár příštích dní, aby 
se zeptali na  Rosebud a  převyprávěli svůj sen. Alec si promluví 
skoro se všemi dosud žijícími, kteří ji kdy viděli, k těm všem po-
třebovala Imogene promluvit: k profesorovi dramatu, majiteli vi-
deopůjčovny, finančníkovi v důchodu, který v mládí psal zlostné, 
satirické filmové recenze do The Lansdowne Record a k dalším. 
K celému shromáždění lidí, které to o nedělích táhlo do Rosebudu 
místo do kostela, těch, jejichž modlitby napsal Woody Allen a je-
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jichž kancionál složil John Williams a jejichž víra je tak silná, že 
jí Imogene nedokáže odolat. Ani Alec.

Po prodání je Rosebud na dva měsíce zavřen kvůli renovacím. Nové 
sedačky, supermoderní ozvučení. Tucet řemeslníků vztyčil lešení 
a  malými štětečky pracuje na  obnově rozpraskaného ozdobného 
stropu. Steven najal personál, aby obstarával každodenní provoz. 
I když mu to tu teď patří, Alec se s ním dohodl, že zůstane, aby vše 
ještě chvilku řídil.

Třikrát do týdne přijede i Lois Weiselová, aby o renovaci natoči-
la dokument, využívá svých vysokoškolských studentů, aby v rámci 
toho, co kdo umí, dělali elektrikáře, zvukaře, holky pro všechno. 
Steven chce slavnostní znovuotevření na oslavu minulosti Rosebu-
du. Když se Alec doslechne, co chce pouštět jako první – dvojí před-
stavení Čaroděje ze země Oz a Ptáků – naskáče mu na rukou husí 
kůže; ale neprotestuje.

Během otevíracího večera je plno tak, jako nebylo od  premi-
éry Titaniku. Jsou tu místní zpravodajové, kteří natáčejí vcházející 
hosty v  jejich nejlepších oblecích. Samozřejmě je tu Steven, kvůli 
němuž je tu dnes tak rušno… ačkoli si Alec myslí, že by se vypro-
dalo dokonce i bez Stevena, že by lidé přišli už jen proto, aby viděli 
výsledky renovace. Alec a Steven pózují fotografům, oba stojí pod 
poutačem ve  smokinzích a  třesou si rukama. Steven má smoking 
od Armaniho, koupený k této příležitosti. Alec se v tom svém ženil.

Steven se k němu nakloní, přitiskne si ho k sobě. Co teď bu-
deš dělat?

Než měl Alec peníze od Stevena, sedl by si do pokladny a prodá-
val lístky a pak by sám vyšel nahoru a pustil promítačku. Ale Steven 
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už na prodej lístků a pouštění promítačky někoho najal. Alec řekne: 
Myslím, že si sednu a budu se dívat na film.

Drž mi místo, odpoví Steven. Ale myslím, že se dovnitř nedo-
stanu až do Ptáků. Musím tady venku ještě vyřídit nějaké novináře.

Lois Weiselová má kameru postavenou před plátnem, otočenou 
tak, aby směřovala k publiku, a v ní založený vysokorychlostní film 
pro natáčení ve tmě. V různých okamžicích natáčí publikum, na-
hrává jeho reakce na Čaroděje ze země Oz. Bude to závěr jejího 
dokumentu – nabité kino, jak si v tomto nádherně zrestaurovaném 
starém filmovém paláci užívá klasiku dvacátého století –, ale její 
film neskončí tak, jak si myslela.

Na prvních záběrech Loisina pásu je vidět Alec, jak sedí v levé 
zadní části sálu, oči upřené na plátno, brýle mu ve tmě září modrý-
mi odlesky. Sedadlo vlevo vedle něj, do uličky, je prázdné, je to jediné 
volné sedadlo v kině. Občas je vidět, jak jí popcorn. Jindy tam jen 
tak sedí a kouká, s pootevřenými ústy, na tváři téměř zbožný výraz.

Pak se na jednom záběru otočí na stranu, čelem ke křeslu, jež 
má po pravé ruce. Sedla si vedle něj žena v modrém. On se k ní 
sklání. Bez jakýchkoli pochyb se líbají. Nikdo kolem si jich ne-
všímá. Čaroděj ze země Oz končí. Víme to, protože slyšíme Judy 
Garlandovou, kterak recituje tatáž čtyři slova Nejhezčí místo je 
domov stále dokola. Měkkým, toužebným hlasem říká – no, vy 
víte, co říká. Jsou to prostě ty nejkrásnější čtyři slova, jež byly kdy 
ve filmu vyřčeny.

V  záběru, který na  tento bezprostředně navazuje, jsou svět-
la v kině rozsvícená a  je vidět hlouček lidí shromážděných kolem 
Alekova těla, jež se těžce sesunulo do křesla. V uličce stojí Steven 
Greenberg a hystericky ječí, aby někdo přivedl doktora. Nějaké dítě 
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pláče. Zbytek diváků vytváří hluboký šustivý bzukot vzrušené kon-
verzace. Ale tento záběr nechme být. Záznam, který mu těsně před-
chází, je mnohem zajímavější.

Tento záběr Aleka a  jeho neidentifikované společnice trvá jen 
pár sekund – pár set filmových okének –, ale je to záběr, na němž 
si Lois Weiselová vybuduje reputaci, nemluvě o velké sumě peněz. 
Objeví se v televizních pořadech o nevysvětlených jevech, budou se 
na něj dívat, pořád dokola, na setkáních lidí, které fascinuje nad-
přirozeno. Budou ho studovat, psát o něm, vyvracet ho, potvrzovat 
a oslavovat. Podívejme se na něj znovu.

Sklání se k ní. Ona otáčí tvář k němu a zavírá oči. Je mlaďoučká 
a naprosto se mu oddává. Alec si sundal brýle. Lehce se jí dotýká 
v pase. Lidé sní, že se takovým způsobem jednou budou líbat, je to 
polibek filmových hvězd. Když se na ně člověk dívá, skoro si přeje, 
aby ten okamžik nikdy neskončil. A  nad tím vším plní potemně-
lé kino Dorotčin slabý, statečný hlásek. Říká něco o domově. Říká 
něco, co každý zná.
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POP ART

Když mi bylo dvanáct, můj nejlepší kamarád byl nafukovací. 
Jmenoval se Arthur Roth, což z něj zároveň činilo nafukovacího 
Žida, ačkoli si nepamatuji, že by při našich občasných hovorech 
o posmrtném životě zaujímal nějaké vysloveně hebrejské posto-
je. Povídáním jsme vlastně trávili většinu společného času – při 
tom, jaký byl, se s ním nedaly dělat lumpárny – a nejednou došlo 
i na povídání o smrti a o tom, co možná přijde po ní. Myslím, že 
Arthur věděl, že bude mít štěstí, když přežije střední školu. Ještě 
než jsme se potkali, mohl už dvanáckrát málem zemřít, jednou 
za každý rok, co byl na světě. Stále přemýšlel o posmrtném životě; 
a také o jeho možné neexistenci.

Když vám říkám, že jsme si povídali, myslím tím jen, že jsme 
komunikovali, hádali se, dělali si ze sebe legraci a zase si pomáha-
li. Abychom se drželi faktů, mluvil jsem Já – Art nemohl. Neměl 
ústa. Když chtěl něco říct, napsal to. Na špagátku, co měl kolem 
krku, mu visel bloček a v kapse nosil voskovky. Papíry ve  škole 
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odevzdával psané voskovkami, i testy psal voskovkami. Můžete si 
představit, jaké nebezpečí by pro něj, pro desetidekového kluka 
vyrobeného z plastu a naplněného vzduchem, představovala oře-
zaná tužka.

Myslím, že jeden z důvodů, proč jsme byli nejlepší kamará-
di, byl, že uměl tak skvěle naslouchat. Posluchače jsem potřebo-
val. Maminka byla pryč a s otcem jsem mluvit nemohl. Maminka 
utekla, když mi byly tři, poslala tátovi z Floridy nesouvislý a zma-
tený dopis o skvrnách na Slunci a o gama paprscích a o radiaci, 
kterou vyzařují dráty vysokého napětí, o  tom, jak jí znaménko 
na  hřbetu levé ruky odcestovalo nahoru po  paži až na  rameno. 
A potom pár pohlednic a pak už nic.

Co se týče mého táty, ten trpěl migrénami. Po  odpoledních 
sedával v zatemněném obýváku a s vlhkýma očima a nešťastným 
výrazem sledoval telenovely. Nesnášel vyrušování. Nedalo se mu 
nic říct. Byla chyba to vůbec zkoušet.

„Bla bla,“ řekl a  utnul mě uprostřed věty. „Roztrhne mi to 
hlavu. To tvoje bla bla sem, bla bla tam mě ubíjí.“

Ale Art poslouchal rád a já jsem mu na oplátku nabízel ochra-
nu. Děti se mě bály. Měl jsem špatnou pověst. Měl jsem vystře-
lovák a  občas jsem ho donesl do  školy, ať se na  něj ostatní děti 
podívají; nepřestávaly se tak bát. Ale jediná věc, do  které jsem 
ho kdy zabodl, byla stěna v  mém pokoji. To jsem vždycky ležel 
na posteli a mrskl jsem ho po korkové stěně tak, že ji trefil čepelí 
napřed, drrrnk!

Když byl Art jednou na návštěvě, všiml si zářezů ve zdi. Vy-
světlil jsem mu to, slovo dalo slovo, a než jsem se nadál, už mě 
prosil, jestli by si nemohl hodit.
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„Co ti je?“ zeptal jsem se ho. „To v  té hlavě fakt nic nemáš? 
Zapomeň na to. Ani náhodou.“

A už byla venku voskovka, siena pálená. Napsal:

Tak mě aspoň nech, ať se podívám.

Tak jsem mu ho aspoň vystřelil. Koukal na něj s vypoulenýma 
očima. Vlastně na všechno koukal s vypoulenýma očima. Oči měl 
z průhledného plastu, přilepené na tváři. Nemohl mrkat ani nic 
takového. Ale tenhle pohled byl jiný než jeho obvyklý vypoulený 
kukuč. Viděl jsem, že je na něj skutečně upnutý.

Dám si bacha, čestný! Prosím!

Podal jsem mu ho. Zatlačil špičkou do podlahy tak, že če-
pel zajela do  rukojeti. Pak zmáčkl tlačítko a  vyjela zase ven. 
Zachvěl se a  pozoroval svou ruku. Pak, bez jakéhokoli varo-
vání, švihl nožem po  zdi. Samozřejmě, že nůž nešel špičkou 
napřed; to chce cvik, který Art neměl, a  koordinaci, kterou, 
přiznejme si, nikdy mít nemohl. Nůž se odrazil a  letěl zpátky 
na  něj. Vyskočil tak rychle, až to vypadalo, že vyletí z  kůže. 
Nůž přistál na místě, kde před okamžikem seděl, a  s  chrastě-
ním zajel pod postel.

Strhl jsem Arta ze stropu dolů. Napsal:

Měls pravdu, byla to pitomost. Jsem nula. Jsem debil.

„Korunovanej,“ řekl jsem.

POP ART
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Ale nebyl ani nula, ani debil. Můj táta je nula. Spolužáci 
ve  škole byli debilové. Art byl jiný. Měl zlaté srdce. Prostě jen 
chtěl, aby ho někdo měl rád.

A také můžu po pravdě říct, že byl tím absolutně nejneškod-
nějším člověkem, kterého jsem znal. Nejenže by neublížil mouše, 
ani by jí ublížit nedokázal. Když nějakou zaplácl a  zvedl ruku, 
moucha zase nerušeně odbzučela. Byl jako nějaký svatý z Bible, 
jako někdo, kdo vám může uzdravit roztrhané a  nemocné části 
těla tím, že na ně složí ruce. Víte, jak to v Bibli chodí. Takoví lidé 
tu pak dlouho nepobudou. 

Nuly a  debilové z  do  nich natlučou hřebíky a  koukají, jak 
z nich uniká vzduch.

Na  Artovi bylo něco unikátního, jakási neviditelná jedinečnost, 
kvůli níž mu ostatní děti přirozeně chtěly dát přes držku. V naší 
škole byl nový. Jeho rodiče se právě přistěhovali. Byli normální, 
měli v  sobě krev a  ne vzduch. Artovo onemocnění bylo jednou 
z  takových těch genetických potvor, co přeskakují mezi genera-
cemi, jako Tay-Sachsova choroba (Art mi jednou vyprávěl, že 
měl pradědečka, rovněž nafukovacího, který jednoho dne žuchl 
do hromady listí a nabodl se na zub zapomenutých hrábí). První 
den školy si paní Gannonová postavila Arta k  tabuli a  všechno 
o něm žákům řekla a on studem věšel hlavu.

Byl bílý. Nemyslím tím běloch, bílý, jako marshmallow nebo 
Casper. Přes hlavu a přes boky mu vedl šev a pod jednou paží měl 
plastový ventilek, kterým se do něj dal napumpovat vzduch.

Paní Gannonová nám řekla, že musíme být obzvlášť opatrní 
a nepobíhat s nůžkami nebo s pery. Propíchnout ho by nejspíše 
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znamenalo jeho smrt. Nemohl mluvit; všichni se měli snažit, aby 
se ho kvůli tomu nedotkli. Zajímali ho astronauti, fotografování 
a romány Bernarda Malamuda.

Než ho zase pinkla směrem k lavici, pro povzbuzení mu troš-
ku stiskla rameno, a když do něj zaryla prsty, jemně zapískal. Byl 
to jediný způsob, jakým vydával zvuk. Když ohýbal tělo, dokázal 
vydávat tiché vrzání a kňourání. Když ho někdo zmáčkl, měkce 
a melodicky zatroubil.

Odhopsal mezi lavice a  sedl si na  prázdnou židli vedle mě. 
Billy Messer, který seděl hned za ním, ho celé dopoledne trefoval 
do hlavy připínáčky. Art chvíli zkoušel dělat, že si ničeho nevší-
má. Pak, když se paní Gannonová nedívala, napsal Billymu vzkaz. 
Stálo v něm:

Prosím, nech toho! Nechci paní Gannonové nic říkat, ale 
není bezpečné, házet po mně připínáčky. Nedělám si 

legraci.

Billy odepsal:

Jestli si budeš koledovat, nezbyde z tebe dost ani 
na zalepení pneumatiky. Nech si to projít hlavou.

A  lepší už to s Artem nebylo. Ve cvičení z biologie přidělili 
Arta do dvojice s Cassiusem Delamitrim, který opakoval šestou 
třídu. Cassius byl tlouštík s  vypaseným nasupeným obličejem 
a protivným černým chmýřím nad nespokojenou vráskou, která 
mu sloužila jako ústa.

POP ART
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Měli jsme za úkol krystalizovat modrou skalici, což zahrno-
valo použití plynového hořáku – s tím pracoval Cassius, zatímco 
Art se díval a psal povzbudivé vzkazy:

Nechápu, jak jsi loni z tohohle pokusu mohl dostat čtyři 
mínus – dokonale to ovládáš!!!

a

Rodiče mi k narozeninám koupili laboratorní sadu. 
Můžeš se někdy stavit a zahrajeme si 

na šílené vědce – chceš?

Po třech nebo čtyřech takových vzkazech už Cassius dál číst 
nepotřeboval a  vzal si do  hlavy, že je Art nějaký homosexuál, 
zvlášť když Art vykládal o tom, jak si budou hrát na doktora nebo 
co to bylo. Když byl učitel zabrán do  pomáhání dalším žákům, 
nacpal Cassius Arta pod lavici a  za  pištění a  vrzání ho celého, 
ruce, nohy, hlava, tělo, zasukoval kolem jedné z nohou. Když se 
pan Milton zeptal, kam Art odešel, řekl Cassius, že si myslí, že si 
potřeboval odskočit.

„Opravdu?“ zeptal se pan Milton. „To je úleva. Ani jsem nevě-
děl, jestli ten kluk vůbec může jít na záchod.“

John Erikson zase jednou Arta povalil během přestávky na lo-
patky a na břicho mu nesmazatelnou fixou napsal KOULOSTO-
MYCKÝ SÁČEK. Než to z něj slezlo, bylo jaro.
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Nejhorší na tom bylo, že to viděla máma. Už dost 
na tom, že ví, že mě denně tlučou. Ale fakt ji rozrušilo, 

že to bylo napsané s chybou.

A dodal:

Nevím, co čeká – jsem v šesté třídě. To si sama 
na šestou třídu nepamatuje? Je mi to líto, ale 

buďme realisté, jaká je šance, že tě zmlátí velmistr 
v hláskování?

„Soudě dle toho, jak si zatím vedeš,“ řekl jsem, „bych tipl, že 
ta šance může být pěkně vysoká.“

A teď o tom, jak jsme se s Artem skamarádili:
Během přestávek jsem vždycky seděl na prolézačce a četl si spor-

tovní časopisy. Pěstoval jsem si reputaci delikventa a možná i drogo-
vého dealera. Abych tu svou image podtrhl, nosil jsem černou džíno-
vou bundu a nemluvil jsem s lidmi, ani jsem si nehledal kamarády.

Na vrchu prolézaček – kupolovité konstrukce na kraji asfaltového 
plácku za školou – jsem byl dobré tři metry nad zemí a měl jsem 
dobrý rozhled na celý dvůr. Jednou jsem sledoval, jak Billy Mes-
ser dělá s Cassiusem Delamitrim a Johnem Eriksonem skopičiny. 
Billy měl plastový míček a pálku a všichni tři se snažili míček od-
pálit do otevřeného okna ve druhém patře. Po patnácti minutách 
zoufale marné snahy se na Johna Eriksona usmálo štěstí a  trefil 
se dovnitř.

POP ART
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Cassius řekl: „Doprdele – a  máme po  balonu. Potřebujeme 
něco místo něj.“

„Hej,“ zařval Bill. „Koukejte! Tamhle je Art!“
Došli si pro Arta, který se snažil držet stranou, a Billy ho začal 

nadhazovat do  vzduchu a  mlátit ho pálkou a  zkoušet, jak dale-
ko doletí. Pokaždé, když Arta pálkou uhodil, udělalo to dunivé 
a pružné pom! Art vyskočil do vzduchu, pak kousíček popoletěl 
a  jemně se snesl zpátky na  zem. Sotva se nohama dotkl země, 
dal se na  útěk, ale rychlonohost mezi jeho silné stránky nepat-
řila. John a Cassius se k  té švandě přidali tím, že ho vykopávali 
do vzduchu a trumfovali se, kdo ho dokáže vystřelit nejvýš.

Ti tři postupně Arta dopinkali na kraj plácku, kde jsem byl já. 
Dokázal se na  chvíli vysvobodit a  doběhl pod prolézačku. Billy 
ho chytil, se zaduněním ho přetáhl pálkou po zadku a vyslal ho 
vysoko do vzduchu.

Art se vznesl k vršku kopule. Když se jeho tělo dotklo ocelo-
vých prutů, zůstal u nich viset tváří nahoru – statická elektřina.

„Hej,“ zahulákal Billy. „Hoď nám ho sem dolů!“
Až do  toho okamžiku jsme se s  Artem neocitli tváří v  tvář. 

Přestože jsme společně chodili do  třídy, a  dokonce jsme vedle 
sebe seděli v hodinách paní Gannonové, ještě jsme si do té chví-
le nic neřekli. Podíval se na mě těma svýma obříma plastovýma 
očima v bezvýrazné, smutné tváři a já jsem se podíval na něj. Na-
hmatal si na krku bloček, jarní zelení načmáral vzkaz, vytrhl ho 
a podržel mi ho před očima.

Ať si dělají, co chtějí, ale nemohl bys jít pryč aspoň ty? 
Nesnáším, když ze mě někdo vymlátí duši před publikem.
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„Co to píše?“ zakřičel Billy.
Zvedl jsem oči od  papíru a  podíval se za  Artova záda dolů 

na  shromážděné kluky. Šokovalo mě náhlé zjištění, že je cítím, 
všechny tři, jak smrdí vlhkou člověčinou, kyselým upoceným 
puchem.

„Proč ho trápíte?“ zeptal jsem se.
Billy řekl: „Jenom si s ním hrajem.“
„Zkoušíme, jak vysoko ho dostaneme,“ dodal Cassius. „Měl 

bys sem za náma přijít. Měl bys to zkusit. Vykopnem ho tyvole až 
na střechu školy.“

„Mám ještě lepčejší nápad,“ řekl jsem, lepčejší je znameni-
té slovo, pokud chcete udělat na nějaké ostatní kluky dojem, že 
jste možná mentálně zaostalý psychopat. „Co kdybychom zkusili, 
jestli dokážu na střechu školy vykopnout tu tvoji sádelnatou pr-
del?“

„Co ti je?“ zeptal se Billy. „Máš krámy?“
Sebral jsem Arta a skočil dolů. Cassius zbledl. John Erikson 

začal couvat. Pod paží jsem držel Arta, nohama směrem k nim, 
hlavou pryč.

„Hoši, jste čuráci,“ řekl jsem – některé okamžiky prostě nej-
sou na bonmoty vhodné.

A  otočil jsem se od  nich pryč. Při myšlence, že mě Billyho 
pálka vezme do  lebky, mi přeběhl mráz po zádech, ale Billy nic 
neudělal a nechal mě odejít.

Došli jsme na basebalové hřiště a sedli si doprostřed na ko-
peček. Art mi napsal děkovný vzkaz a  pak další, kde říkal, že 
jsem to neměl dělat, ale že je rád, že jsem to udělal a  další, 
v  němž tvrdil, že je mým dlužníkem. Všechny vzkazy jsem si 
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po přečtení strčil do kapsy, nevěděl jsem proč. Ten večer, když 
jsem byl sám v pokoji, jsem z kapsy vydoloval kouli zmuchla-
ného papíru, hroudu velikosti citronu, vzkazy jsem od sebe od-
dělil, na posteli jsem je vyhladil a znovu si je všechny přečetl. 
Nebyl důvod, proč je nevyhodit, ale já jsem to neudělal a mís-
to toho jsem si založil sbírku. Bylo to, jako kdyby nějaká část 
mého já už tehdy věděla, že budu chtít mít na Arta vzpomínku, 
až bude pryč. Za další rok jsem zachránil stovky jeho vzkazů, 
některé krátké jen na pár slov, i několik šestistránkových mani-
festů. Většinu z nich mám dodnes, od prvního vzkazu, který mi 
předal, toho co začíná Ať si dělají, co chtějí, až po ten poslední, 
ten který končí:

Chci vědět, jestli je to pravda. Jestli se nebe nahoře 
otevře.

Můj otec Arta zpočátku neměl rád, ale poté, co ho lépe po-
znal, ho začal doopravdy nenávidět.

„Proč tě tu pořád obletuje?“ zeptal se otec. „Je teplouš nebo 
co?“

„Ne, táto, je nafukovací.“
„No ale chová se jak teplouš,“ řekl. „Hlavně ať se u tebe v po-

koji neteplíte.“
Art chtěl, aby ho lidé měli rádi – snažil se vybudovat si s mým 

otcem dobrý vztah. Ale všechno, co dělal, se setkalo s nepochope-
ním; všechna jeho prohlášení s neporozuměním. Táta jednou řekl 
něco o filmu, co má rád. Art mu napsal vzkaz o tom, že knížka je 
ještě lepší.
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„Myslí si, že jsem negramotnej,“ řekl táta, sotva Art odešel.
Jindy si Art povšiml hromady ojetých pneumatik, které nám 

ležely za garáží, a zmínil se o tom, že mají recyklační akci v Sears, 
kam donesete plesnivé staré gumy a dostanete dvacetiprocentní 
slevu na zbrusu nové Goodyeary.

„Myslí si, že jsme bufeťáci,“ postěžoval si táta ještě předtím, 
než byl Art vůbec z doslechu. „Usoplenec malej.“

Jednoho dne jsme s Artem přišli ze školy k nám a našli jsme 
otce před televizí. U nohou mu ležel pitbull. Pes vyskočil z pod-
lahy, hystericky zaštěkal a vrhl se po Artovi. Jeho tlapy přejely 
po  Artově plastové hrudi a  vydaly kluzký hvízdavý zvuk. Art 
mě chytil za  rameno a  vymrštil se do  vzduchu. Když musel, 
uměl fakt dobře skákat. Chytil se stropního větráku – zapnuté-
ho – a držel se jednoho listu, zatímco pitbull dole štěkal a po-
skakoval.

„Co to ksakru je?“ zeptal jsem se.
„Rodinnej pes,“ řekl otec, „přesně takovej, jakýho sis vždycky 

přál.“
„Ne takovýho, co mi chce sežrat kamarády.“
„Slez z toho větráku, Artie. Není stavěnej na to, aby ses na něj 

mohl věšet.“
„To není pes,“ řekl jsem, „je to mixér s chlupama.“
„Poslouchej, chceš mu dát jméno, nebo to mám udělat já?“ 

zeptal se táta.
Art a já jsme se schovali u mě v pokoji a probírali jsme jména.
„Vločka,“ řekl jsem. „Koláček. Sluníčko.“

Co třeba Štístko? To má dobrý zvuk, ne?

POP ART
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Dělali jsme si legraci, ale se Štístkem to byla vážná věc. Za je-
diný týden podstoupil Art s tím ošklivým otcovým psem přinej-
menším tři život ohrožující setkání.

 Jestli se do mě zakousne, bude po mně. 
Udělá ze mě řešeto.

Na druhou stranu se Štístko nedal chovat v domě, v obýváku 
po  něm zůstávala spousta výkalů, které byly na  našem zeleno-
hnědém koberci špatně vidět. Jednou otec do jednoho čerstvého 
lejna mlaskl bosou nohou a trochu ho to vyvedlo z míry. Chytil 
paličku na  kroket a  honil Štístka po  celém přízemí, udělal díru 
do zdi a zběsilým nápřahem rozbil pár talířů na kuchyňské lince.

Hned další den vyrobil vedle domu ohrádku z pletiva. Štístko 
do ní zalezl a zůstal tam.

Ale tou dobou už se Art děsil k nám chodit a raději mě zval 
k sobě domů. Nedávalo to smysl. K němu domů to ze školy bylo 
daleko a já jsem bydlel hned u ní, za rohem.

„Čeho se bojíš?“ zeptal jsem se ho. „Je v ohrádce. Štístko asi 
jen tak nepřijde na to, jak si ji otevřít, víš?“

Art věděl… ale stejně ke  mně nechodil rád, a  když přece 
přišel, obvykle u  sebe měl pár cyklistických záplat, kdyby došlo 
k nejhoršímu.

Jakmile jsem si zvykl chodit denně k Artovi, divil jsem se, proč 
jsem vůbec kdy chtěl, abychom místo toho chodili k nám. Na tu 
cestu jsem si zvykl – šel jsem k němu tolikrát, že jsem si přestal 
všímat toho, že je skoro nekonečná. Dokonce jsem se na ni těšil, 
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byla to moje odpolední procházka točitými předměstskými ulice-
mi, kolem domů v  disneyovsky pastelových barvách: citronové, 
lasturové, mandarinkové. Když jsem překonával vzdálenost mezi 
naším a Artovým domem, zdálo se mi, že se posouvám zónami 
stále rostoucího klidu a  pořádku a  že úplným jadérkem všeho 
toho míru je Artův dům.

Art neuměl běhat, mluvit, ani se nesměl přibližovat k ničemu, 
co má ostré hrany, ale přesto jsme se u něj doma dokázali zabavit. 
Dívali jsme se na televizi. Nebyl jsem jako ostatní děti a o televizi 
jsem nic nevěděl. Můj otec, jak už jsem zmínil, míval strašlivé mi-
grény. Byl doma na invalidním důchodu, bydlel v obýváku a tele-
vizi si na celý den uzurpoval pro sebe, zvládal pravidelně sledovat 
pět různých telenovel. Snažil jsem se ho neotravovat a málokdy 
jsem si sedl a koukal s ním – cítil jsem, že ho moje přítomnost 
vyrušuje ve chvíli, kdy se chce soustředit.

Art by se díval na cokoli, na co bych se chtěl dívat já, ale ne-
věděl jsem, jak se pracuje s dálkovým ovladačem. Neuměl jsem 
přepnout program, nevěděl jsem jak. Zapomněl jsem, jak se to 
dělá. Art byl fanda do  NASA a  koukali jsme se na  všechno, co 
mělo něco společného s vesmírem, nevynechali jsme jediný start 
raketoplánu. Napsal:

 Chci být astronautem. Výborně bych se přizpůsobil stavu 
beztíže. Už teď skoro nic nevážím.

To bylo když vynášeli Mezinárodní vesmírnou stanici. Popi-
sovali, co všechno se vám stane, když strávíte příliš dlouhou dobu 
ve vesmíru. Atrofují vám svaly. Srdce se vám o tři čísla smrskne.

POP ART
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To jsou další a další výhody, proč mě poslat do vesmíru. 
Nemám svaly, které by mohly atrofovat. Nemám srdce, 

které by se mohlo smrsknout. 
Říkám ti. Jsem ideální kosmonaut. 

Patřím na oběžnou dráhu.

 „Znám chlapa, který ti může pomoct se tam dostat. Můžu 
brnknout Billymu Messerovi. Má raketu a chce ti ji strčit do zad-
ku. Slyšel jsem, jak o tom vykládá.“

Art se na mě přísně podíval a naškrábal trojslovnou odpověď.
Povalovat se u Arta doma před televizí ale nešlo úplně vždyc-

ky. Jeho otec byl učitel klavíru, dával dětem hodiny na  malém 
koncertním křídle, které stálo v  obýváku, stejně jako televize. 
Když vyučoval, museli jsme si najít jinou zábavu. Šli jsme si k Ar-
tovi do pokoje hrát na jeho počítači, ale po dvaceti minutách opa-
kovaného bratře-Kubo-bratře-Kubo linoucího se skrz zeď – pro-
nikavého, chaotického třískání do  kláves – jsme po  sobě náhle 
střelili útrpným pohledem a beze slova utekli oknem.

Oba Artovi rodiče byli hudebně nadaní, jeho matka byla čel-
listka. Chtěli, aby Art dělal hudbu, ale už od začátku to byl pro-
padák a zklamání.

 Neumím ani na kazoo,

napsal mi jednou Art. Klavír byl ze hry. Art neměl prsty. Jen 
palec a na místě těch zbývajících měl jen měkký polštářek. S tako-
výma rukama stálo roky dřiny s ortopedem, už jen aby se naučil 
čitelně psát voskovkou. Z očividných důvodů se nedalo uvažovat 
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ani o dechových nástrojích; Art neměl plíce a nedýchal. Zkoušel 
se naučit na bicí, ale nedokázal udeřit dost silně na to, aby v tom 
byl aspoň trochu dobrý.

Jeho maminka mu koupila digitální foťák. „Tvoř hudbu barva-
mi,“ řekla. „Maluj melodie světlem.“

Paní Rothová vás vždycky bombardovala podobnými verši. 
Často mluvila o jednomyslnosti, o přirozené vznešenosti stromů 
a tvrdila, že je na světě málo lidí, kteří jsou vděční za vůni pose-
čené trávy. Art mi prozradil, že se na mě vyptávala, když jsem byl 
pryč. Strachovala se, že postrádám zdravý ventil pro své tvůrčí 
já. Prohlásila, že potřebuji něco, čím bych své vnitřní já naplnil. 
Koupila mi knížku o origami, a to jsem ani neměl narozeniny.

„Nevěděl jsem, že je moje vnitřní já hladový,“ řekl jsem Artovi.

To proto, že už dávno umřelo na podvýživu,

napsal Art.
Vyděsilo ji zjištění, že nevěřím v žádného boha. Můj otec mě 

nebral do kostela, ani mě neposílal do nedělní školy. Tvrdil, že ná-
boženství je podvod. Paní Rothová byla příliš zdvořilá na to, aby 
mi o mém otci něco řekla, ale řekla o něm něco Artovi a Art její 
komentáře předal dál. Řekla Artovi, že pokud můj otec zanedbává 
péči o  mé tělo stejně, jako zanedbává péči o  mého ducha, patří 
do vězení a já do pěstounské péče. Také Artovi řekla, že kdyby mě 
dali do pěstounské péče, adoptovala by mě a já bych mohl bydlet 
v pokoji pro hosty. Miloval jsem ji. Pokaždé když se mě zeptala, 
jestli nechci sklenici citronády, se mi rozbušilo srdce. Udělal bych 
pro ni všechno, o co by mi řekla.

POP ART
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