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1. OČ JDE

„Kdy jste si toho všiml poprvé – že něco není v pořádku?“
„Všiml poprvé... Tak před pěti šesti týdny. Kdyby na tom

záleželo, mohl bych vám to říct přesně na den. Ale když už
jsem si toho jednou všiml, hned mi došlo, že to se mnou
asi není v pořádku už delší dobu.“

„Jak dlouhou dobu?“
„Hm... Rok? Rok a půl?“
„Přibližně tedy v době, kdy jste začal mít akutní problé-

my s tou druhou věcí.“
„Ano. Zřejmě to nějak souvisí.“
Lékař na to nic neřekl, jen si tiše povzdechl. Jake Richard-

son, jeho pacient, muž s kulatou obrýlenou tváří, si mohl
vybrat – měl ten povzdech vyjádřit, že ona souvislost je až
nepříjemně hrozivá, nebo že ji tu může hledat jen totální
idiot, nebo že je nad lidské síly ji nějak jednoduše vysvětlit?
Jake si s tím dlouho hlavu nelámal. Kdyby se tím moc za-
těžoval, přiznával by tomu doktorovi (jmenoval se Curnow),
že je nevímjak důležitý. Když se ho pak někdo ptal, proč
tak vytrvale navštěvuje lékaře, ke kterému ho nic netáhne,
odpovídal, že nemá-li člověk rád svého doktora, je to dobrá
pojistka, že se jím nenechá moc zblbnout.

Doktor Curnow teď několikrát zavrtěl hlavou a naprázd-
no polkl. Nakonec řekl: „Bohužel pro vás nemůžu nic
udělat.“

„Ale přece musíte mít nějaký –“
„Ne. Mám jedinou možnost – poslat vás k někomu ji-

nému.“
„To bych zrovna –“
„Prominete na chviličku, prosím vás?“
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Stejně je to legrační, pomyslel si Jake, jak takovéhle
„prosím vás“ může znít přezíravě. Doktor zatím začal po-
malu listovat v malé knížečce s koženými deskami, ležící
na jeho psacím stole. Její obsah ho zřejmě neobyčejně za-
jímal – jako by se s ním seznamoval ponejprv. Jedna strán-
ka obzvlášť upoutala lékařovu pozornost a věnoval se jí
déle, než by stačilo k tomu, aby si ji prostě jen celou po-
zorně pročetl. Pak najednou zvedl hlavu a několik dlou-
hých vteřin se díval Jakeovi přímo do očí. Potom znovu
upřel zrak do notýsku před sebou a neodtrhl ho od něj, ani
když sahal po telefonu. Jeho aparát měl místo kulatého
ciferníku tlačítka.

„Pan doktor Rosenberg? Tady je doktor Curnow.“ Tato
informace stačila na druhém konci vyvolat značně dlou-
hou slovní reakci, i když z ní Jake nezachytil nic srozumi-
telného. „Mám jednoho pacienta, kterému byste možná
mohl pomoci,“ řekl nakonec Curnow. „Je tady u mne.
Jmenuje se Richardson. J. C. Richardson... Poslyšte, vzpo-
mínáte si na toho pana Pickeringa, co jsem vám ho poslal
loni na podzim... Vážně? No to je mi líto... Ano, to už tak bo-
hužel chodí...“ Pak Curnow chvíli naslouchal něčemu, co
ho znovu donutilo upřít pohled na Jakea, ale nyní jaksi
zkoumavější, jako by ho spíše studoval, než se na něj jen
díval. „To určitě ne. Nic takového nepřipadá v úvahu...“
Výraz Curnowova obličeje se změnil, jen směr a povaha
pohledu nikoli, a pak lékař začal nadšeně přikyvovat.
„Ano, přesně tak... Jo, to dokonale odpovídá... Opravdu?
Jste ochoten?... Já se ho zeptám.“ Curnow Jakea objednal
na následující týden, pak s vážným, soustředěným vý-
razem vyslechl závěrečnou promluvu, která se k němu
odněkud z dálky nesla (vlastně to nebylo vůbec daleko, jen
pár set metrů odtud na téže Harley Street), a zavěsil.

„Velmi schopný muž, tenhle doktor Rosenberg. Velmi
schopný.“
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„Dobře,“ řekl Jake. „Rosenberg. Zřejmě nějaký specialista.“
„Promiňte na moment, prosím vás.“ Curnow zvedl páč-

ku na přístroji, kterému hrdě říkal interkom, a v tom to
ihned začalo praskavě bzučet. „Ano? Co se děje?“

„Je tady šejch Karmat ibn Ezzat el Šaket,“ ozval se značně
zkreslený dívčí hlas.

„Pošlete mi ho sem přesně za půl minuty, a až bude od-
cházet, vyberte od něho samozřejmě honorář,“ řekl Cur-
now a vstal. „Tak pane Richardsone – musíte mě průběžně
informovat, jak se to vyvíjí. Jinak žádné potíže? Vnitřní
orgány?“

„Nemohu si stěžovat.“
„Výborně. Bolesti v břiše?“
„Semtam něco píchne, nic zvláštního.“
„Moč pěkně světlá?“
„Ano, děkuji za optání.“
„Stolice pěkně tmavá?“
„Jistě.“
„A co hemoroidy?“
„Myslíte zlatou žílu. Tak zlatou žílu nemám,“ prohlásil

pravdivě Jake. „Tu nemám.“
Doktor se krátce zasmál a pokrčil rameny, jako by dával

najevo, že svého pacienta shovívavě chápe, že mu je jasné,
jak je z toho tématu celý nervózní, a že by od něj nejraději
utekl. „Jestlipak si dopřejete dost pohybu?“

„Myslel jsem, že to nemám přehánět.“
„Trocha pohybu nezaškodí. Procházky. Práce na zahrádce.

Neříkal jste, že zahradničíte?“
„Říkal. Zahradničím.“
„Tak jen zahradničte. To vám může jenom prospět. Ať už

trpíte čímkoli.“
„Děkuji, pane doktore.“
V čekárně se minul s oním mužem z Východu, který byl

oblečen, jako by odtamtud právě dorazil a ani neměl čas
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dát se po té dlouhé cestě trochu do pořádku. Koberec v před-
pokoji sem zřejmě kdysi přibyl stejnou cestou – nepo-
chybně dar nějakého vděčného emíra či chalífy. Doktorova
sekretářka, děvče něco mezi dvaceti a pětadvaceti, stála
v pozoru. Jake si povšiml, že buď má opravdu velká ňadra,
nebo si pomáhá nějakým profesionálním trikem, aby
dělala ten dojem. Pokusil se v duchu vypočíst pravdě-
podobnost toho, že Curnow ví, která z těch dvou možností
odpovídá skutečnosti, a na chvíli poklesl na duchu, protože
by se byl v této věci těžko smiřoval i s minimální pravdě-
podobností. Vzápětí však pookřál. Od vstupních dveří ke
vchodu čekárny se sunul kolega pacient, s nímž se pod
touhle střechou sešel už nejméně jednou. Pohyboval se jen
s velkou námahou, které podle všeho dosud nepřivykl,
jednu nohu nataženou a ztuhlou, druhou ohnutou a ztuh-
lou. Ty dáš asi panu doktorovi zabrat, pomyslel si Jake. To
já jsem proti tobě pašák, blesklo mu hlavou hned nato.

Patřil k lidem, kteří na lékaře sice pohlížejí s despektem,
nicméně dělají, co jim ti pánové řeknou, a tak se rozhodl,
že si nevezme taxík, ale že dojde pěšky až na Warren Street
a odtamtud pojede stosedmadvacítkou autobusem. V téhle
oblasti by stejně dalo práci chytit taxi. Sotva tady totiž
taxikář vysadil na chodník nějakou tu černou, hnědou či
žlutou osobu nebo skupinku takových osob, už se mu do
vozu cpali nějací Američané, Němci či Španělé; nebo obrá-
ceně. Byl časný duben, pěkné odpoledne, krátce po čtvrté.
Jake prodloužil krok a přešel ulici před velkým černým au-
tomobilem s diplomatickou poznávací značkou, stojícím
ve vozovce souběžně s řadou parkujících vozů. Kdosi se z
něj usilovně hrabal ven, nepochybně nějaký africký ša-
man, který zřejmě potřeboval pomoc zvenčí. Třída Port-
land Place byla přecpaná vozidly směřujícími na sever,
většinou osobními auty. V tuhle denní dobu se to dalo na
Škaredou středu čekat, a přesně tak to tu bude určitě vy-
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padat i třiadvacátého prosince – letos ovšem spíš dvaadva-
cátého. Přestože se vozy pohybovaly přerývaně a pomalu,
počkal si Jake na změnu světel, než opustil obrubník. Počí-
nal si tak zásadně od chvíle, kdy v minulém roce jen o vlá-
sek unikl střetu s motocyklem. Doprava v protisměru byla
mnohem řidší, ale o nic rychlejší. Opravovala se tam totiž
velká část vozovky; ovšem teď právě tam neopravoval
nikdo nic.

Euston Road naopak – i když to zase takový příkrý rozdíl
nebyl – připomínala automobilovou závodní dráhu, nebo
spíš celou síť závodních drah. Jake si tak trochu oddechl,
když se dostal bez újmy na její severní stranu. Zamával na
jednoho starého známého a vesele se na něj usmál. Mo-
mentálně si nemohl vzpomenout na jeho jméno a ten starý
známý, který právě vyšel z budovy patřící televizi, mu za-
mávání oplatil a taky se na něj usmál, pár vteřin předtím,
než si Jake uvědomil, že to není žádný jeho starý známý,
ale ten chlap, co hraje inspektora v tom televizním seriálu.
To jsem ale blbec, pomyslel si Jake. Ale co, ten šašek je na
takovéhle omyly určitě zvyklý.

Stosedmadvacítka ho pak provezla skrz Camden Town
a Hampstead a po půlhodině vystoupil na zastávce Orris
Park před budovou Národní westminsterské banky. Když
už se chtěl vydat na pětiminutovou cestu pěšky k domovu,
zabloudily mu oči do výkladní skříně obchodu s vínem a li-
hovinami, kde se kolemjdoucím sice neumělým písmem,
nicméně zcela jasně oznamovalo drastické snížení cen:
deset pencí z každé libry u veškerého zakoupeného zboží,
pouze tento týden. Chvíli váhal. Donutil se jít k doktorovi;
ukázněně se donutil k troše pohybu a ušetřil asi libru dva-
cet tím, že si nevzal taxíka. A to má až do smrti pít každý
večer jen to tuniské stolní červené (suché)? Rázně vstoupil
do obchodu a zamířil k regálu s francouzskými víny. Côtes
de Nuits Villages 1971, za dvě libry pět, ovšem minus dva-
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cet a půl pence. Beaune Clos de la Mousse 1972 za... Ale
vem to čert: Château Talbot 1967 za čtyři libry devět pencí
minus... prostě těch deset procent. Cestou k pokladně
zahlédl pyramidu krabic s likérovými bonbony a znovu
zaváhal, tentokrát o něco déle. Dvě libry sedmnáct, ale o to
tady ani tak nešlo. Nakonec si jednu tu bonboniéru vzal.

Před ním u kasy stál jiný zákazník, ve značně umolousa-
né, kdysi bílé pracovní kombinéze, kouřil doutník a bavil
se se starším z obou přítomných prodavačů, zatímco mlad-
ší mu sčítal nákup.

„Vyplatí se to?“ opakoval několikrát. „O to jde. Jestli ne,
nechci nic vědět. Jestli ne, nezajímá mě to. A jestli jo, tak o
to přece jde. Jen to je důležitý. Nemám pravdu?“

„To máte.“
„Jasně. Jenom o to jde. Jako ve všem.“ Při těchto slovech

vytáhl muž v kombinéze z postranní kapsy balíček dva-
cetilibrovek a pár jich odpočítal. Jake se domníval, že jich
bylo pět, ale docela jistý si tím nebyl. „Jenom o to jde.
Dvanáct let starý víno je lepší než osm let starý, a ročník
jednašedesátej je určitě lepší než ročník dvaašedesát. Mám
pravdu? O nic jinýho nejde. Už jste někdy zkusil Jacka
Daniela se zelenou vinětou?“

„Ne.“
„Stojí za to.“ Dostal zpátky, moc toho nebylo. „Ts. Jo, stojí

za to ho zkusit. Člověk si uvědomí, že ten s černou vinětou
je lepší. Ale Jack Daniel se zelenou vinětou, to taky není
špatný pití. Tak žijte blaze.“

Jake si postoupil, vyložil svůj nákup na pultík pokladny
a sledoval, které knoflíky začne ten mladší příručí na své
mašince mačkat. Trojka, pak mu ale jeden stisk ušel, vzdal
to tedy a čekal, až mladík odtrhne bloček a beze slova mu
ho podá. Přimhouřil oči. 003,69; 002,17; 006,86. Koukal na
to a starší prodavač mezitím nasál nosem vzduch.

„É... Za ty bonbony jste mi počítal plnou cenu.“
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„Ano.“
„Ale venku píšete, že u všeho poskytujete desetipro-

centní slevu.“
„U všeho kromě bonbonů a tabákových výrobků.“
„Ale píšete tam, že u všeho.“
„Znamená to u všeho kromě bonbonů a tabákových

výrobků.“
„Ale...“
„Mistře, chcete ty bonbony, nebo ne?“
„...Ano.“
„Prosím.“
Než Jake zaplatil, praštil ho nějaký chlap v modrácích

rohem svého drátěného košíku rovnou do čéšky. Sebral
nákup a odešel, v okamžiku, kdy za ním zapadly lítačky,
blesklo mu hlavou, že zapomněl říci „žijte blaze“. Na ulici
pocítil, že ve stínu je docela chladno. Jaro toho roku začalo
pozdě a vlhce. K trojúhelníkové ploše holé země ohrani-
čené betonem, jež se pravděpodobně v nejbližších dnech
změní v obecní květinový záhon, se dosud lepilo pár
uschlých listů, které tam přibil déšť. To už bylo na rohu
High Street a Burgess Avenue. Bližší část Burgess Avenue
tvořily dvě řady domků postavených někdy před sto lety
pro dělníky nějakého dávno zmizelého podniku místního
průmyslu. V současné době se o ně velice zajímali mladí
novomanželé, dvojice homosexuálů a starší lidé, od kte-
rých už odešly děti nebo kteří nikdy děti neměli. Jake
koupil číslo čtyřicet sedm v roce 1968; teď už by si to ne-
mohl dovolit.
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2. ČELEDÍNŮV PŠOUK

Dům se od svých sousedů lišil tím, že jeho vnější podobu
nikdo ani trochu nezvelebil – žádná štukatura, žádné pito-
reskní komíny, žádné pestrobarevné okenice, žádné pla-
zivé kapradí v drátěných košících, přední dveře a okenní
rámy a okapové roury nesvítily rumělkou, auripigmentem,
miniem či světlou šedí a ze zahrádky nevznikla miniaturní
houština, ani ji nikdo nezlikvidoval, aby bylo kde parkovat
auto. Jake auto neměl, takže tato poslední možnost se dala
relativně snadno vyloučit, některé další však značně vy-
čerpaly jeho schopnost klást odpor. Otevřel a potom zavřel
branku, která nebyla ani z tepaného železa, ani z imitace
bronzu, udělal osm kroků po štěrkové pěšině a vstoupil do
domu.

Zato s vnitřkem čísla čtyřicet sedm se toho odehrálo
hodně, protože to byly samy o sobě z valné části maličkosti
a bylo možné je zavádět postupně jednu po druhé. Jake byl
také smutnou obětí názoru, že muž má sice určité právo
rozhodovat o tom, jak má vypadat jeho dům zvenčí, jak-
mile však překročí práh, stává se pátým kolem u vozu.
Dům byl přeplněný věcmi. Nebylo možné popřít, že ně-
které nebyly zase tak docela nejmenší, například to masiv-
ní otáčecí zrcadlo hned za vstupními dveřmi či holandské
(nebo nějaké takové) stojací hodiny v alkovně vedle krbu
v obývacím pokoji, které měly rozměry rakve pro obra, ale
jinak to byly opravdu spíš titěrnosti. Kromě stropu a urči-
tých částí podlahy se těžko hledala volná ploška, všude
byly rozestavěny popelníky s citáty z básní a písní, důstoj-
né suvenýrové džbánečky a starožitná těžítka, a protože
stěny nestačily, byly k nim přistavěny zástěny plné malých
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obrázků v širokých rámech a fotografií cizích mrtvých lidí.
Nenašlo by se tam asi místečko jen maličko větší než dlaň,
jež by nebylo nějak zkrášleno.

Osoba, která tohle všechno vytvořila, byla Jakeova těl-
natá žena Brenda. Teď vstala, smetla z tlusté pletené vesty,
která jí sahala až ke kolenům, koláčové drobky a nastavila
mu tvář k polibku. Odstoupil od ní a podobným způsobem
se přivítal s její dávnou přítelkyní Alcestis Mabbottovou,
která byla taky tlustá, ne sice tak jako Brenda, ale zato o po-
znání menší. A kromě toho jí na hlavě stály vlasy jako
ztuhlá neurčitě hnědavá pěna, kdežto Brendiny, i když
barevně nebyly o nic živější, byly hladké a bohaté, takže
většina lidí by asi bez váhání rozhodla, že Brenda je na tom
z těch dvou přece jen trochu líp.

„Nazdar, Alíčku,“ řekl Jake. „To je ale milé překvapení.“
„Přece jsem ti říkala, že přijde,“ připomenula mu Brenda.
„Vážně, miláčku? Asi se mi to vykouřilo z hlavy.“
Ať už to tak bylo či ne, Alcestina přítomnost skutečně

Jakea překvapila. Kdyby s ní počítal, nebyl by přece takhle
vrazil do obýváku s tím čerstvým nákupem, jako služka
vracející se z trhu. Dalo se to s naprostou určitostí předpo-
kládat – právě na ten nákup Alcestis okamžitě upřela oči.

„Byli jsme nakupovat, ano?“ zeptala se chraptivě. Nešlo
o tón či zbarvení hlasu, jež by zvolila právě pro tuto příle-
žitost. Když se s ní Jake sešel poprvé, což bylo asi před de-
seti lety na večeři v jakémsi pseudokulturním zařízení
na jižním břehu Temže, už už jí chtěl blahopřát k tomu,
jak – ač nežádána – báječně napodobuje způsob, jakým
podle obecných představ mluvívají penzionovaní plukov-
níci. Rozmyslel si to v posledním okamžiku – zmátlo ho,
na základě čeho usoudila, že se tenhle způsob mluvy
výborně hodí k podrobnému líčení toho, jak si sama
spíchla ty odpudivé šaty, co měla na sobě. Pak ale najed-
nou přenesla téma svého zájmu na nové tapety, kterými
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se chystá vylepšit doma jídelnu, a hlas měla stále stejný,
takže se mu rozsvítilo. Kdykoli mu přišlo na mysl, že pro-
vedl něco obzvlášť pošetilého, což nebylo často, snadno to
ze sebe setřásl, neboť ho mohlo hřát, že se aspoň nikdy ne-
spletl a po Alcestis nevyjel (v jeho představách figurovala
jako „ta šmudla“).

Odpověděl jí – či aspoň hovořil s pohledem obráceným
na ni: „Jenom pár zbytečností.“

„Jak tak koukám, jedna zbytečnost by tam opravdu byla.“
Myslela tím tu láhev. Byla sice zabalená v hnědém papíru,
ale i tak to očividně musela být láhev nebo něco láhvi vel-
mi podobného.

Začal být ostražitý, aniž dobře věděl proč, a postavil
láhev na kachlíčkový kávový stolek kousek za sebou. Pak
řekl ženě: „Něco malého pro tebe.“

„Néé...“ Brenda si posunula brýle z temena hlavy do
oblasti nosu a vybalila ty likérové bonbony. „Ale miláčku,
to bys neměl, vážně.“

„Nesmysl, každý si zaslouží trochu toho –“
„Říkám, že bys neměl, drahoušku,“ přerušila ho Brenda.

Její oči, na rozdíl od očí její přítelkyně, byly od koutku ke
koutku dlouhé a také jasné jak intenzitou své zelenavé
barvy, tak leskem povrchu, který nedokázala ztlumit ani
skla brýlí. Jake nikdy nezapomněl na okamžik, kdy se na
něj poprvé naplno upřely – nikoli kdy a kde to bylo, ale jak
tehdy vypadaly. „Přece bys měl vědět, že přesně tohle bych
já neměla – cukr a alkohol. A jak teď mám odolat? Je to od
tebe hrozně milé, ale opravdu –“

„Přece na tobě nikdo nechce, abys je zlikvidovala všech-
ny najednou –“

„Dobrák Jake ti jistě pomůže, až už nebudeš moct, to je
mi jasné. Kdepak náš Jake – ten je vždycky připravený
zasáhnout, nemám pravdu?“ Poslední dvě slova Alcestis
vlastně ani nevyslovila, ale vyzařovala zcela jasně z to-
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ho, jak pokyvovala podlouhlou hlavou a potom našpulila
ústa.

„To bych řek, samozřejmě,“ řekl Jake, a pak si všiml ost-
rého pohledu přes brýle, kterým ho Brenda zasáhla. „Chci
říct, že vážně vždycky můžu –“

„Ale já přímo hořím zvědavostí, co je v tom druhém
balíčku, tamhle v tom.“

„Alíčku, nebudeš tomu věřit, ale je to flaška, jen si to
představ. Zašpuntovaná, aby z ní vzácný obsah nevytek.“

„No to jsem celá žádostivá.“
Obě ženy čekaly. Jake natáhl ruku, chňapl po láhvi a prud-

ce z ní serval papír. Stylem číšníka nabízejícího víno nasta-
vil Alcestis před oči vinětu. Několikrát přikývla a nejasným
zamručením dala najevo obdivný souhlas. Pak bylo zase
chvíli ticho.

„Tak mě napadá...“ začala Alcestis. „Ovšem je ještě tro-
chu brzo.“

„Dala by sis skleničku?“ zeptala se Brenda.
„No, abych pravdu řekla, já normálně v tuhle dobu –“
„Ale prosím tě, to ti udělá jenom dobře, pročpak by ne,

hned se budeš dívat na svět veseleji, je to dobrý pití.“ Ne
že by se Alcestis dovtípila (uvědomoval si Jake), že se asi
chystal dát si trochu do nosu, a rozhodla se mu to zlovolně
překazit, a nešlo jí ani tak o tu skleničku vína. Aniž si to
uvědomovala, vycítila, že on doufá, že si o ni neřekne, a tak
si o ni přirozeně řekla. „Hned to bude.“

V kuchyni neztrácel čas. Pryč s tou hnusnou ochrannou
čepičkou z umělé hmoty, co teď nastrkují na hrdla láhví,
a honem vytáhout zátku. A stejná procedura s láhví tu-
niského Kvalitního červeného stolního vína (suchého).
A teď rychle nějaký džbán, nebo radši dva džbány.

„Vidím to před sebou, jako by to bylo včera,“ vykládal při
té práci. „Němčouři dali našim hochům v oblasti Saint-
Quentinu a Compiègne pořádně zabrat a většina z nás si
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myslela, že až přijde na jaře ta ofenziva, máme to spočí-
taný. Nelžu vám, vážně. Jak povídám. Řekl jsem spočítaný,
a přesně tohle jsem taky měl na mysli.“ Zvýšil hlas. „Kde je
kruci ta vývrtka? Á, tady je – výborně – už ji mám.“

To už měl vína vylitá z obou láhví, každé v jednom džbán-
ku, a naléval Château Talbot do láhve od toho tuniského.
Začal se ozývat hukot přibližujícího se tryskového letadla.

„U pluku byli lidi, kteří už šest měsíců pořádně nespali,
a nižší důstojníci vydrželi v první linii průměrně sotva tak
třicet vteřin. Nekecám. Bylo to přesně takový. A pak jdu
jednou v hlavním stanu první divize z hajzlu, a kdo si to
nešine proti mně jako starej Šupák Cockface – znal jsem ho
z Etonu a ze Sandhurstu a z Krymu a ze Spion Kopu.“
Letadlo bylo už téměř nad domem. „A tak mu povídám:
,Že bychom už byli v pytli, Šupáku?‘ A on na to: ,To si piš,
že ještě dávno ne, Šmudlo.‘ A já si pomyslím – tohle je voják
k pohledání, klasa Angličan, klasa chlap – cože? Co? Cože?“

„Říkám, co to tady proboha provádíš? Trčíš tu už celou
věčnost.“

To byla Brenda. Alcestis stála vedle ní. Ty dvě se k němu
musely přikrást, když to letadlo dělalo největší randál – teď
už ten příšerný zvuk utichal. Jake doufal, že se neotočil
příliš prudce. Měl vedle sebe dvě láhve, v každé obsah
původně té druhé, džbánky nebylo vidět. Řekl:

„Jenom jsem tu... Chvíli mi trvalo, než jsem našel –“
„Dvě flašky,“ řekla Alcestis. „Hele, to nás tady hodláš

opít?“
„Tohle bude k večeři. Tahle laciná vína, když je člověk

odzátkuje pár hodin před –“
„Tuniské stolní... To pro mě stačí.“
„Ale ne! To zdaleka není –“
„Pro mě je až moc dobrý. Já nejsem takový znalec a la-

bužník jako ty.“
„Ale to druhé je mnohem –“
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„Ne, to si vezměte k té večeři. Ty si ho aspoň správně vy-
chutnáš.“

„Já bych ovšem mnohem radši –“
Nemělo to smysl. Zaznamenala, opět nevědomky, že teď

po ní chce, aby si vzala to, co jí před chvilkou dopřát ne-
chtěl, a zachovala se podle toho. (Muselo jí taky intuitivně
dojít, že v té kuchyni provádí něco nekalého, protože tak
dlouho tam zase nebyl.) Když se vrátili do obýváku, trochu
usrkla a vzápětí zvedla sporé obočí.

„Ovšem, Jakeu, to víno je strašně dobrý! Kolik stálo,
smím-li se zeptat?“

Zhluboka se napil. I když pil víno mnohem raději k jídlu
než jen tak, to by byl blázen, kdyby teď atakdále. „Já ne-
vím,“ zadrmolil trochu zmateně. „Libru pětadvacet, nebo
deset...“

„Kde, prosím tě? Ale nic mi neříkej, stejně bych to hned
zapomněla, mám paměť jako řešeto. Samozřejmě, pro tebe
to je hračka, s tvou zkušeností a s tvým jemným patrem.
Brendo, drahoušku, ty nebudeš pít?“

„Ne, já držím dietu,“ odpověděla Brenda. Přešla k podno-
su s čajem, nalila si šálek a přidala mléko a tři kostky cukru.

„Ale proč tedy...“ začal Jake a zarazil se.
„Proč co?“
„Máš přece... právo dopřát si jednou za čas výjimku.“ Jed-

nal z přesvědčení, že každá kapka klaretu, kterou nedo-
stane Alcestis, je výhra. „Podám ti skleničku.“

„Ne, děkuji.“ Znělo to velmi ostře.
„Copak jsi dneska dělal, Jakeu?“
Brendin tón rozptýlil jeho pozornost – začal si v duchu

probírat, co všechno říkal a dělal v té krátké době, která
uplynula od jeho příchodu domů, a odpověděl Alcestis bez
rozmyslu: „Byl jsem u doktora.“

„Ale.“ Stáhla ho vedle sebe na vypolstrovanou bambu-
sovou pohovku. „Nějaké... potíže?“
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„Ani ne,“ odpověděl Jake, kterému se vrátila rozvaha na-
tolik, že se teď pokusil trošku jí zamotat hlavu. „Jistý
mužský problém, dalo by se tomu říkat.“

„Aha.“
„Ale neumřu na to, neboj se.“
„To jsem ráda,“ řekla a položila mu na chvíli ruku na ra-

meno. „Ty na Curnowa hrozně dáš, viď?“
„To zrovna ne, ale jeho úsudku důvěřuju.“
„Já z něho taky nejsem na větvi, ovšem Geoffrey, ten na

něj přímo přísahá.“ To byl její manžel. „On je z Cornwallu,
Curnow totiž, víš? Jako Michael Foot.“

„Opravdu?“
„No jistě, milánku. Curnow, to vlastně v kornvalštině

znamená ,kornvalský‘. To byl strašnej jazyk. Ještě horší než
velština. To tedy jo.“

„Chm!“
„Co kdybych ti to teď dopověděla, Brendo?“
„Ale jistě, Alci, povídej.“ Tentokrát zněl Brendin hlas

vřele, ale veškerá ta vřelost byla jasně směrována pouze na
její přítelkyni.

„Zrovna jsem začala, když jsi dorazil, Jakeu.“
„Omlouvám se.“
„No – jen abys pochopil, o čem bude řeč. Brenda ti asi

vyprávěla, jaké jsme měli loni trápení s odpady. Instalatér,
který nám to opravoval, byl ale přímo báječný. Mladý
člověk, velmi hezký, neobyčejně inteligentní, prostě fajn.
Nevím prostě proč, ale přímo na nás padl láskou, na sta-
rouška Geoffreyho a na mě. Kdybychom byli potřebovali,
přiklusal by třeba o půlnoci. A nosil nám koláče, které
pekla jeho žena, a jednou večer ji k nám dokonce přivedl,
prý že mu dělá ze života peklo, jak na něj ustavičně doráží,
aby ji seznámil s těmi báječnými lidmi, o kterých jí toho
už tolik navyprávěl. No a pak jednou v létě najednou po-
vídá, že toho má tady už plný zuby, týhle země – žádná svo-
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boda, jenom z člověka pořád ždímou prachy a přitom ho
nenechají pořádně pracovat a zdokonalovat se. Řečeno na
plný pecky, cítil, že se tady nemůže plně rozvinout, že se
tady dusí. Abych to zbytečně neprotahovala – dostal práci
v Nigérii, a tak sebral ženu a dvě děti a sbohem. Emigroval.
Pryč odtud. A šmytec. To bylo loni v říjnu, tedy už skoro...
před... šesti měsíci.“

Alcestis se odmlčela, spojila dlaně a opřela si bradu o pal-
ce. Jake se sám sebe ptal, jak to teď bude pokračovat: stal se
z něj ministr instalatérství, narazil na uran, objevil obrov-
ské naleziště diamantů, má flotilu cadillaků, zlatou postel?
To snad ne, a jak to vypadá, nepůjde ani o nic módně při-
pitomělého či perverzně uhnutého: výlet do rezervace,
tábor v průběhu safari, vzbouření černoši, kmenový rituál,
uřízli mu, musel sníst...

„A potom najednou, je to pár dní, dostaneme zprávu.
Dopis. Věděla jsem hned, od koho je, podle známky. Chá-
pete – nikoho jiného tam neznáme. Bez velkého přemýšle-
ní jsem ho otevřela, pochopitelně. Neměla jsem ani tušení,
co píšou. Geoffrey byl doma. A víte, co tam psali? Prostě
a jednoduše tohle. Všechno dobře dopadlo, mají pěkný
domek, se všemi lidmi kolem výborně vycházejí, on dělá
zřejmě přesně to, po čem vždycky toužil, žádné problémy.
Co tomu říkáte? Není to úžasný?“

„Přímo vynikající,“ přizvukovala Brenda.
Jakeovi bylo do pláče. V té chvíli nazíral svět v jeho pra-

vém světle, jako místo, které nikdy nepoznalo nic dobrého,
kde se neodehrálo nic významného – žádný umělecký
výtvor nestál za druhý pohled, každá filozofie byla na
houby, zákony nesloužily nikomu než státu, historie ani
náznakem neukazovala, jak to dříve vypadalo a co se vlast-
ně událo. A nikde žádná láska, jen egoismus, zaslepenost,
chtíč. Uvítal tedy, když se za dvě nebo dvacet dvě minuty
objevil Geoffrey Mabbott, a nejen proto, že si přišel Alces-
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tis odvést. Byl doopravdy rád, že Geoffreyho vidí, dokonce
mu nabídl víno.

V tu chvíli mu to už připadalo jako něco téměř přiro-
zeného, nedůležitého; pocit ztotožnění s tím knězem Gra-
hama Greena, co tak obliboval whisky, ve chvíli, kdy
bezmocně přihlíží, jak mu pár chtivých cvoků chlemtá
víno, které chtěl použít při mši, vyvrcholil už dávno před-
tím, když ta stará šmudla dokončila svou instalatérskou
historku, pozvedla to, co vydávala za svoje obočí, a beze
slova nastavila sklenku, aby jí nalil druhou dávku.

Lecjaký praštěný trumbera by možná přišel s tím, že
Geoffrey je Alcestin třetí manžel, stejně jako je Brenda
Jakeova třetí žena, ale s tím „stejně jako“ by byl dost vedle.
Platilo to v nejlepším případě jen v jistém smyslu. Jake
měl předtím dvě neuspokojivé manželky, aspoň tak by to
zřejmě sám formuloval; Alcestis své dva předcházející
manžele napřed nějak záhadně upoutala a potom zcela
nezáhadně odpudila – druhý si dokonce musel pomoci
smrtelnou srdeční chorobou, aby se jí dostal ze spárů. Po-
kud šlo o Geoffreyho, všeobecně se soudilo, že se v sou-
časné době pohybuje v jisté blíže neurčené střední fázi.
V každém případě by to pro něj bylo příznačné – v blíže
neurčené střední fázi se pohyboval téměř stále a ve všem.
Jednou z jeho specialit byla jakási obrácená pyramida
hnoje, velká kupa postojů, pravidel a frází spočívajících na
jediném nepatrném (člověk se musel dívat dlouho a po-
zorně) bodě. Tak například bylo nade vší pochybu jasné,
že jeho antipatie ke všemu, co mělo něco společného s In-
dií, od knih a filmů o britském panství v Indii po paní Gán-
dhíovou, kterou pochopitelným mylným zkratem pokládal
za snachu Mahátmovu, měla své kořeny v mírné zálibě
Alcestina druhého manžela v kari. Nebylo už tak jasné, zda
to, že dával přednost holandskému ginu před londýnským
či plymouthským, že často prohlašoval, jak rád má plněné
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koláče, a že obvykle létal s KLM, souviselo s jednou kres-
bičkou Van Dycka, kterou vlastnil; když měl svůj den, třeba
ho mohlo napadnout, že to byl zřejmě Holanďan. Jak se
mohl stát nákupčím firmy, která vyráběla čatný, nebo jak
vůbec bylo možné, že ho někdo za nějakou práci vůbec
platil, to byla záhada, prostě hádanka. I pokud šlo o oblé-
kání, byl jeho vkus dost zvláštní.

Geofrey se zamračil, což dělal velmi často, když se podí-
val na láhev s vínem, a nejdříve neříkal nic. Jake vyčkával
a mezitím přejížděl očima po Geoffreyho konvenčním
tmavošedém obleku, proužkované oranžové košili, růžo-
vém motýlku a bílých botách s tlustou podrážkou – jaká
vzdálená událost, pověst či domněnka si právě teď proráží
cestu do Geoffreyho mysli, aby za něj rozhodla?

„Je strašně dobré, miláčku,“ upozornila ho jeho žena.
„Mhm.“ Pak se mu znenadání čelo vyjasnilo a promluvil

s obvyklou živostí. „Výborný nápad. Díky, trochu bych si
dal. Víte, vína z Blízkého východu, to je dneska vážně kauf.
Alžírská, samozřejmě. A onehdy jsem pil opravdu velmi,
velmi slušné marocké.“ (Asi si vzpomněl, jak ho naštval
nějaký žid, nebo jak se s nějakým sešel nebo nějakého na-
vštívil, pomyslel si Jake, když mu podával sklenku.) „Takže
mockrát děkuju. Mhm. No, značkový klaret to zrovna není,
ale pít se to dá. Je to lepší než tequila, v každém případě.“

„To asi ano,“ přisvědčil Jake. „Ale nejsou ty dva nápoje
dost odlišné?“

„Jako co?“
„Víno a tequila.“
„No samozřejmě, to jsou, vždyť to říkám. Víno se dělá

z hroznů a tequila z kaktusů.“
„No – ono je to vlastně...“
„Hnusný pití. Dělají to v Argentině, ne?“
„Myslím, že v Mexiku.“
„Vážně? Tys tam někdy byl?“

25

Jake_zlom.qxd:Sestava 1  2/27/12  9:33 PM  Stránka 25



„Ne, nikdy,“ odpověděl ležérně Jake, a ještě ležérněji
dodal: „A co ty... tys tam byl, Geoffrey?“

„Já? Ale... co bych tam proboha pohledával?“ Geoffrey se
teď mračil tak, že mu čelo na několika místech zbělelo.
„Nebyl jsem ani ve Spojených státech, natož v Jižní
Americe.“

„Ono Mexiko je vlastně v –“
Alcestis zřejmě došla k závěru, že držela ústa pootevřená

v úsměvu a třepotala přitom řasami už dostatečně dlouho,
aby tím prokázala, jak i po všech těch (pěti? sedmi?) letech
zbožňuje svého manžela. Určitě však teď zcela změnila
výraz a s průzračnou naléhavostí se vložila do rozhovoru:
„Mexico City má úžasnou moderní architekturu, nejlepší
na světě, víte to? Především tam postavili pár muzeí a taky
univerzitu. A dokonce je tam pár fantastických sídlišť a ad-
ministrativních budov. Díky nějakým novým materiálům.
Nikde jinde nic takového nemají.“

Skončila a pohlédla na Jakea, zeptal se tedy: „A odkud
to – é...?“

„To ví každý.“
„Ach tak.“
„Tak jak se vede, Brendičko, zlato moje?“ Geoffrey mlu-

vil, jako by se s ní vítal, ale ti dva se už vřele objali a pro-
hodili pár vět, hned jak přišel. Jenže od té doby si jí ani
nevšiml.

„Tloustnu,“ odpověděla Brenda a všichni se smáli. Jake si
všiml, že Alcestis zvrátila hlavu víc než obvykle, aby tím
naznačila, jak dobře si uvědomuje, že to bylo řečeno jen
tak žertem. Brenda se na oplátku zeptala Geoffreyho, jak se
vede jemu.

„Asi stejně, děkuju. Jo – prakticky stejně. Totiž, vlastně
ne tak docela. Můžu si vzít kousek téhle dobroty? To víte,
koláče, to je moje slabost.“

Brenda přikývla, a tak si vzal velký řez plněného koláče
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a soustředěně ho požíval, oči upřené přímo před sebe.
Buď se soustřeďoval na to, co vzápětí řekne, nebo na ten
koláč – malý problém, který se vyřešil, když spolkl poslední
sousto a prohlásil: „Lahůdka!“ a vyprázdnil sklenku.

„V čem na tom nejsi docela stejně?“ zeptala se Brenda.
„V čem na tom nejsem –?“
„Říkal jsi, že na tom nejsi –“
„No jo, to je pravda. Tak například. Po fyzické stránce

žádné problémy. Jenom stárnu – a kdo nestárne, že. Jde
o schopnost koncentrace. Víte asi, co tím myslím – člověk
jde nahoru do ložnice, aby si vzal čistý kapesník, a když tam
dorazí, najednou neví, proč tam šel, a musí se zase vrátit
dolů, odkud vyšel, aby si vzpomněl. Do jisté míry docela
normální věc. Ale pokud jde o mne, já už jsem se dostal
do té fáze, kdy jdu se šálkem k vařiči, abych si nalil čaj,
a zjistím, že tam už jeden šálek stojí, protože... jsem si ho už
před půl minutou nalil. A potom musím ochutnat, protože
nevím, jestli jsem si tam už dal cukr. To ale pořád nic není,
jen mě to trochu znervózňuje. Ale... é... nejhloupější je, na
co myslím, když nemyslím na to, co dělám. Myslím totiž
na sebe, a to není zrovna nejzajímavější námět. Chci říct,
když třeba chlap přemýšlí o svý – é – matematice místo o šál-
ku čaje nebo o svý... třeba symfonii, prosím, všechno v po-
řádku, to je únosný. Má to smysl, že. Ale já – no řekněte
sami!“

Geoffrey stále zachovával ten svůj přívětivý tón. Obě
ženy se účastně zasmály. Jake zvedl láhev s vínem, ve které
stále ještě zbývala nejméně jedna sklenička, ale Geoffrey
se jen usmál, zavrtěl hlavou a pokračoval.

„A nejpitomější na tom všem je, že si nemyslím něco ja-
ko – ach jo, já chudák stará. Nebo – já chudák stará, pořád
nemám dost peněz. I když bych mohl, že – kdopak má
dneska prachy, no ne? A ne že bych si naopak v duchu ří-
kal, jak jsem dobrej, jak válím. Ne – přemýšlím si prostě
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o sobě, jen tak. A ono toho moc k tomu přemýšlení není,
chápejte.“

„To víš, že toho koneckonců moc není,“ řekla Alcestis.
Přešla k manželovi a zavěsila se do něj. „Vzala jsem si tě
jenom proto, žes byl ten nejnudnější chlap, kterého jsem
znala, takže by to nikdo jiný než já s tebou nevydržel. A teď
si tě odvezu domů, nebo spíš odvezeš domů ty mě, a těm-
hle dvěma dobráčkům už dáme pokoj.“

„A co kdybyste zůstali na večeři?“ zeptala se Brenda.
„Moc toho asi doma nemám, ale něco bychom určitě spolu
splácaly, co říkáš, Alíčku?“

„...No jo, zůstaňte,“ připojil se Jake.
„Ba ne. Je to od vás hezké, ale už takhle hřešíme na vaši

trpělivost.“ Alcestis Jakea krátce objala. „Pojď, Mabbotte,
dáme si odchod.“

Jako obvykle vyprovázela hosty Brenda a Jake na ni čekal
v obýváku. Normálně by za takových okolností mohl počí-
tat s dobrými pěti minutami oddechu, ale dnes uplynulo
pouze několik vteřin, než bouchly domovní dveře, jeho
žena prošla chodbou a byla zpátky.
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3. DOMÁCÍ INTERIÉR

„Když jsme se dozvěděli, že se velekněz upšouk, moc nás to
potěšilo,“ říkal Jake. „A kdyby čeledín vyoral poklad, velice
by nás to zajímalo. Když se ovšem ten pacholek taky jenom
ubzdí... ehm... tak si to laskavě nechte pro sebe.“

Brenda mezitím začala sklízet nádobí a ani při tom
nedělala velký rámus. Obrácená zády k němu se ho optala
svým vysokým sopránem: „To sis teď právě vymyslel?“

„Volný překlad jednoho Martialova epigramu.“
„Zřejmě velmi povedeného.“
„Přímo krystalicky obráží zásadu, kterou by se měla naše

milá Alcestis –“
Vzduchem zasvištěl talířek, přistál v prázdném krbu

a roztříštil se. „Alcestis nech na pokoji! Už ses dost vyzna-
menal, když byla tady.“

„Cože? Vždyť jsem přece neprováděl nic nepřístojného!“
„Myslíš? Já chápu, že po tobě nemůžu chtít, abys měl rád

moje přítelkyně, to dá rozum – proč taky, nejsme všichni
stejní. A já taky zrovna nelezu po zdi z tvých kamarádů.“
Brenda mluvila velice rychle, i když v té chvíli už ne tak
hlasitě, jak by se dalo čekat od někoho, kdo se dopracoval
až do stadia rozbíjení nádobí. Odmlčela se, skousla si dolní
ret a roztřeseně povzdechla. „Ale není mi jasné, co tě vede
k tomu, abys svoje nízké mínění o mých přítelkyních dával
tak ostudně bezostyšným způsobem najevo!“

Jakea ta poslední věta rozladila a začal si v duchu říkat,
jestli opravdu něco nepřehnal. Podle svého mínění se k Mab-
bottovým choval s přímo exemplárně pokryteckou srdeč-
ností. Když si to teď znovu probíral, napadlo ho, že Brenda
mu říkala něco podobného, už když se setkali s Alcestis
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naposled – nebo to bylo předposledně? „Já přece nemám
o Alcestis nízké mínění,“ ohradil se s mírným překvape-
ním. „Jenom si myslím, že je trošku –“

„Ona ví naprosto přesně, co si o ní myslíš, protože i když
si o ní zřejmě myslíš to nejhorší, není úplně blbá, ačkoli
ono by to došlo i tomu největšímu blbečkovi. Je to trapný,
jak se po ní pitvoříš a pořád si z ní jenom utahuješ, a když
něco vypráví, děláš takový ksichty, že... A sedíš jako pecka.
To já vím taky, že to, co nám povídala, nebylo právě dva-
krát zajímavý, ale ona by se do toho nepustila, kdybys ji
předtím nevyved z míry s tím doktorem, pak od toho
neutek a nezabil tím veškerou konverzaci. Já to nechápu,
vždyť jsi ji míval docela rád.“

„Že jsem se s ní nehodlal bavit o té návštěvě u doktora, to
snad ale chápeš, ne?“ Jake si dolil poslední zbytek vína. Byl
by si teď strašně rád zapálil, ale před čtyřmi lety nechal
kouření, a tak si umínil, že to vydrží. V domě stejně nebyla
ani cigareta.

„Stejněs ji ale nemusel tak sprostě přidusit,“ řekla Brenda
téměř stejným tónem, jakým mluvila předtím. I když stála
přímo nad ním, hovořila se zdviženou bradou – zvyk,
který jí zachraňoval držení těla od té doby, co začala tloust-
nout. „A nevím, jak jí asi bylo, když skončila tu svou his-
torku a tys zůstal sedět, jako bys z toho neslyšel ani slovo –
vlastně to vím až moc dobře.“

„Já jsem si totiž napřed vůbec neuvědomil, že už skon-
čila. Vážně, ani mě nenapadlo, že to má být konec. A cos
tím chtěla říct – že by se do toho nepustila, kdybych ji ne-
vyvedl z míry s tím doktorem? Přece ti o tom začala vyklá-
dat, už než jsem přišel, to nemůžeš popřít.“

„Chtěla jsem tím říct, že by se k tomu už nevracela. Poví-
dala mi o tom, protože si myslela, že mě taková příhoda
z jejího života aspoň na pár vteřin zaujme. Když se spolu
dvě staré přítelkyně octnou o samotě, často takhle klábosí,
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tos nevěděl? Já jí taky ustavičně vykládám takovéhle věci.
To víš, překlady Martialových epigramů si navzájem ne-
vyměňujeme.“

„To jistě ne, to chápu,“ přisvědčil mírně Jake, ačkoli se
mu vlastně chtělo prohlásit, že všechno by bylo v pořádku,
kdyby taková historka netrvala padesátkrát déle, než při
nejlepší vůli stačí udržet zájem posluchačů.

Brendin naštvaný výraz se v důsledku toho poněkud
uvolnil, ale za okamžik jí opět ztvrdly rysy. „A taky jak se
chováš k tomu chudákovi Geoffreymu – jako by byl praš-
těný či co.“

„Já si myslím, že on opravdu trošku praštěný je, a to už
ode dne, kdy jsem se s ním seznámil. Jen si vzpomeň na
ten jeho nemožný oblek –“

„To ovšem neomlouvá tvoje nemožné chování. Ten tvůj
výraz, když ses na něj podíval –“

„Kdy?“
„Kdy? Kdykoli něco řekl nebo se chystal říct, třeba když

řekl, že by si dal trochu vína... A co to bylo za zmatky v té
kuchyni, s tím vínem? Cos to tam prováděl?“

„Žádné zmatky, jen jsem otvíral ty láhve. Ta druhá byla...“
„Ale ne, něcos tam tropil, ale nemá cenu to z tebe páčit,

to je jasné. Když mluvil o tom Mexiku nebo když potom
vykládal, jak je roztržitý, Alcestis si všimla, jak se na něj
díváš, a když jsem je zvala, aby zůstali, vypadlo z tebe až
asi za pět minut, že je to skvělý nápad, ale říkals to, jako
kdyby šlo o tvůj vlastní pohřeb. Škoda že ses neslyšel.“

Odmlčela se. Jake se na svou manželku zadíval. Ňadra
měla téměř stejně mohutná jako ta sekretářka doktora
Curnowa, ale stejně takové měla i boky. A byla i moc silná
v pase a měla i moc silná stehna a horní část paží a břicho
měla vyloženě vypouklé, i když to všechno zčásti zakrývala
dlouhá pletená vesta s rukávy, v posledních letech jedna
z nejoblíbenějších součástí její garderoby. Ovšem její tvář,
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jak nedávno zjistil porovnáním s jednou starší fotografií, se
za deset let vůbec nezměnila – stále to byla tvář ženy, která
by nerada propásla cokoli dobrého nebo šťastného, co by se
jí v budoucnu mohlo připlést do cesty. Tahle dychtivost, to
byla druhá věc, kterou u ní zaznamenal – první byly její
oči. Teď je na něj upírala. Vztáhl k ní ruku a ona ji přijala.
Uvažoval, nemá-li vstát a obejmout ji, ale nakonec došel
k závěru, že to není třeba. Odtáhla ruku už bez jakékoli
známky nepřátelství.

„Omlouvám se,“ řekl. „Příště se polepším.“ Samozřejmě
tím myslel jenom to, že bude lépe hrát tu komedii, nic víc –
protože jak by člověk mohl zčistajasna zásadně změnit svůj
postoj k takovým lidem, jako jsou Mabbottovi? Ovšem do
toho „příště“ patřili Mabbottovi nejen v celé své kráse osob-
ně, ale i jako námět konverzace, a to znamenalo, že bude
muset šetřit s těmi malými žertovnými výpady proti nim,
kterými se tak často obveseloval u snídaně či u oběda. Před
několika okamžiky se chystal Brendě povědět, jak je to
všechno absurdní, že ty dva chudáky určitě vůbec nena-
padlo, že by se měli cítit uražení a že ona se s ním hádá
proto, že ví, co si on o nich myslí, a ne proto, jak se k nim
choval, ale nakonec si to také rozmyslel a mlčel.

Přešla ke krbu a on ji sledoval, jak z něho opatrně vybírá
kousky porcelánu. „A co u toho doktora, miláčku? Měla
jsem se zeptat už dávno.“

„Všechno v pořádku. Totiž... vyptával se přesně na to,
s čím člověk v takovém případě musí počítat, a pak mi řekl,
že on sám s tím nemůže nic dělat, a vyjednal mi návštěvu
u jistého kolegy, který by s tím snad něco dělat mohl.“

„Kdy? Myslím, kdy k němu máš jít?“
„V úterý. Hned po Velikonocích.“
„Fajn,“ uzavřela to Brenda a vrátila se k podnosu s nádo-

bím od čaje. „Byl v klubu někdo zajímavý?“
Jeho klub byl značně vzdálen od Svatojakubského, a to
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nejen v geografickém smyslu, a sloužil nepříliš úspěšným
příslušníkům svobodných povolání, vesměs středního
a pokročilého věku. Aby se ten podnik udržel při životě,
musel nedávno svou polovinu prodat, přesněji řečeno
polovinu svých prostor, a to jednomu podnikavci, který
tam vybudoval masážní salon. „Jenom obvyklé osazenstvo,“
odpověděl Jake v podstatě podle pravdy.

„Aha. Jo, Thomsonovi nás zvou příští týden na koktejl,“
řekla. Thomsonovi byli jeden z mála manželských párů
v jejich blízkém okolí, které se pořád nebavily jenom o au-
tech a dětech. „Poznamenala jsem do diáře, kdy to přes-
ně je.“

„Hodná holčička.“
„Víš, měli bychom taky někdy uspořádat večírek. Nemů-

žeme pořád jenom zneužívat pohostinnosti jiných.“
„To souhlasím, ale když je to teď všechno tak drahé. Dnes-

ka každý chlastá jenom skotskou nebo vodku.“
„Museli by se spokojit s tím, že bys jim nabídl jenom víno.“
„Nic jiného by jim asi nezbylo, to máš pravdu.“
„Tak mě napadá...“ Brenda zůstala stát s tácem opřeným

o břicho. „Co kdybychom zkusili tu novou řeckou restau-
raci?“

„Dneska večer?“
„Jen tak jsem uvažovala...“
„Já vlastně řeckou kuchyni nemám moc rád. Vždycky mi

připadá, že řecká kuchyně je vlastně zdegenerovaná tu-
recká kuchyně, a turecká jídla nestojí za moc.“

„A co kdybychom zašli k Sandrovi? Už jsme tam nebyli
celou věčnost.“

„Je to tam moc drahý a na jídelním lístku mají pořád
jedno a totéž. Doma nic k jídlu nemáme?“

„Jenom to kuře, co zbylo.“
„No a? Mohla bys k němu udělat nějaký salát, co říkáš?“
„To mohla, jistě... A pak bychom mohli jít do kina.“
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„Nevím, že by někde hráli něco, co by stálo za to, včera
jsem se koukal do novin. Počkej, jedině to o té příšeře, co se
objeví v kryptě jednoho kostela v San Francisku a požírá
děti zaživa. Obětina se to myslím jmenuje. To bych docela
rád viděl.“

„Ale já ne.“
„Ty jsi směšná. Říkám ti pořád, všechno je to jenom na-

kašírované. Tak podívej, moje milá. Navrhuju, abychom
pro dnešek zvedli padací most. Já vím, že je to ode mě
sobecké, ale opravdu se mi nechce z domova, a to by snad
mělo znamenat, že bych tedy neměl nikam chodit, nezdá
se ti? Pojď, budeme naprosto nemožní, pustíme si topení
a budeme koukat na televizi.“

Když tedy nadešla příslušná chvíle, šla Brenda rozpor-
covat kuře a připravit salát a zálivku a z chladničky vyndala
trochu olezlý sýr, který už nutně potřeboval zkonzumovat,
naskládala všechno na tácy a přinesla večeři do obývací-
ho pokoje. Měli barevný televizor, malý, ale pro dva stačil.
Zhlédli čtvrtý díl Henryho Esmonda, zpravodajství včetně
šotu o menším leteckém neštěstí, při kterém se více než
polovině pasažérů nic nestalo, mezinárodní utkání v ku-
lečníku, jehož komentátor se usilovně snažil přesvědčit,
že každý z obou hráčů velice usiluje o to, aby dosáhl vět-
šího počtu karambolů než jeho soupeř, a tím vyhrál zápas,
Světovou tribunu, která spočívala v tom, že redaktor v pun-
tíkovaném motýlku, který vedl interview, velice sprostě
napadal jakéhosi politika kvůli jednomu specifickému
aspektu jaderné energie, přičemž politikovi to bylo oči-
vidně naprosto jedno, a pak přišla Schůzka s hrůzou – tento-
krát Kovový Golem. To se však už díval pouze Jake, Brenda
to vzdala při prvních výsledcích fotbalových utkání a ote-
vřela paperbackové vydání románu Simona Ravena, který
měla právě rozečtený. Jakmile se ozvaly první tóny hou-
slové pasáže hrané col legno, zvěstující, že začíná ona
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svrchu zmíněná schůzka, zvedla se z pohovky, kterou sama
potáhla rudým sametem.

„Ty se nebudeš dívat, miláčku?“ ptal se Jake. „Tohle bý-
vají naprosto neškodné nesmysly, pochop. Hrůzy je v tom
asi tolik jako v groteskách s Kačerem Donaldem.“

„Ne, stejně už jdu. Budeš zase spát v hostinském pokoji?“
„Snad raději ano, když oba pořád tak špatně spíme.“
„Hm. Jo – omlouvám se, že jsem ti dost hezky nepoděko-

vala za ty bonbony.“
„Jaký... Jo tak. Ale ne, přeces mi poděkovala.“
„Jestli ráno uvidím, že mě váha moc nehubuje, večer si

pak třeba jeden vezmu. Tak tedy...“
„Dobrou noc, miláčku.“
Sehnula se k němu, políbila ho na tvář a odešla. Jake

zapil pilulku na lepší zažívání druhou sklenkou toho, co
měl být původně klaret. Zalitoval teď, že Brendě nepověděl
o té nepodařené výměně vín – takové věci si vždycky říkali
a on by jí to rád svěřil. Kdyby to patřičně podal, určitě by ji
to bylo pobavilo, potěšilo by ji, že se tak upřímně zpovídá,
k té hádce kvůli Mabbottovým by nedošlo nebo by se jí ulo-
mil hrot, a ne že by jenom suše vyhasla. Ovšem kdyby to
měl patřičně podat, bylo by ho to nutně stálo jisté úsilí –
ne velké, pravda, ale asi větší, než na které se v té chvíli cítil.
No, co se dá dělat, pomyslel si.

Basový klarinet v doprovodné hudbě se sice mohl strhat,
ale jak se dalo předpokládat, hrůza se v očekávaném okamži-
ku opominula dostavit. Ponoukán prastarým prokletím,
jehož podstata zůstala zcela nejasná, kovový protagonista
setrval na obrazovce dvacet minut, minus nezbytné re-
klamy. To nejzáhadnější, čím byl obdařen, bylo nejméně
nápadné – že se za svou obětí vydával vždycky sám, nikým
neviděn a neslyšen, do nějaké slepé uličky, do prakticky
nekonečného tunelu, do místnosti, která měla pouze jedny
dveře a nepoužitelné okno, a tak dále. Nakonec doplatil na
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nadměrné přehřátí oleje, jímž byl promazán, a to v turec-
kých lázních, do kterých se řízením Prozřetelnosti zcela
náhodně uchýlila jeho poslední vyhlédnutá oběť. Velice
důmyslné.

Když přecházel po pokoji a všechno zhasínal, předváděl
si Jake, jak asi vypadala porada nad základním bodovým
scénářem, na které tvůrce filmu nastínil kolegům celý
příběh. „Je to jasný, jo?“ vyštěkl a probodl vzduch před
sebou neviditelným doutníkem, aby zdůraznil svou argu-
mentaci. „Tak to monstrum je z nějaké mosazi či co, po-
chovaný někde v zemi celý staletí, jo? A pak najednou
přijde zemětřesení nebo nějakej vejbuch, prostě něco
takovýho, a jeho to vynese na světlo, jasný? A na tom sta-
rým pergamenu je napsáno, že každýho blbouna, kterej
ho vykope, ten netvor bez milosti zlikviduje. Takže von teď
pár lidí, na který narazí, vodrovná a toho posledního za-
žene někam, kde je hrozný horko, a teď bacha – von má
v sobě samozřejmě místo krve volej, chápete, takže se na-
konec zevnitř uvaří. Jasný? Takže, mládenci, vrhněte se na
to, a ať je to do zejtřka hotový, nebo vám rozkopu prdel, ro-
zumíte? A uděláte z toho takovej nervák, že se každá kráva
ženská, která to pak uvidí, u televizoru posere strachy,
jasný?“

Nahoře si pak Jake poklidně vyčistil zuby a vymočil se,
a to už cítil někde hluboko v hlavě příjemnou ospalost.
Pode dveřmi Brendina pokoje byl vidět proužek světla –
ráda si vždycky před usnutím chvíli četla, což on ve zvyku
neměl. Odešel do hostinského pokoje a odstrojil se. I tady
byla po zdech rozvěšena spousta obrázků, většinou sa-
mých nemoderních černobílých neoriginálů; téměř o kaž-
dém by byl dokázal říci, pochází-li z jejich domu, ale žádný
z nich by nepostrádal, kdyby z něho zmizel. Oblékl si py-
žamo, zhasl světlo a chystal se vlézt do postele, ale pak si to
rozmyslel a šel se podívat z okna.
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Díval se ven a matně si vzpomínal, že něco takového
udělal nedlouho potom, co se sem s Brendou nastěhovali.
I tehdy toho už bylo kolem vidět dost, hlavně díky pouliční
lampě, která stála sotva třicet kroků od jejich vchodu –
sousední domy, stromy, keře, zaparkovaná auta, plošinka
pro ptáčky v zahradě šikmo proti nim. I tehdy byla asi ně-
která okna osvětlena a stejně jako teď možná jediné zvuky,
které k němu zaléhaly, byly nezřetelné hlasy a vzdálené
kroky. Chvilku se namáhal, aby si připomněl, jaké měl
tehdy pocity – zvědavost, možná dychtivé očekávání. Jako
by nalézal nějakou souvislost mezi tímto okamžikem a věc-
mi, které se udály v jeho dřívějším životě. Vzpomínal, nebo
si myslel, že vzpomíná. Nepřipadalo v úvahu, že by se mu
ty pocity mohly nyní vrátit, a ani si nic takového nepřál.
To, co ho čekalo, ho ponechávalo chladným, a jemu to
vůbec nevadilo.
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4. BONDOVA HROMOVÁ KOULE

Když se Jake příští úterý po ránu vydal z domu pěšky po
Burgess Avenue, pršelo, i když nepříliš hustě. A i kdyby
pršelo bůhvíjak, musel by se po ní stejně vydat pěšky. Ještě
před čtyřmi nebo pěti lety bylo na konci High Street před
nemocnicí svaté Winifredy stanoviště taxíků a stačilo tam
zatelefonovat a za každého počasí zastavil za pár minut
jeden před vchodem. Tabulka a přístřešek tam ještě byly,
ale k bezvýslednému čekání se občas nechal nalákat jen
někdo, kdo to v těch místech neznal. Taxíky se buď nevysky-
tovaly, nebo měly za volantem řidiče, které musel člověk
pečlivě navigovat londýnskými ulicemi, i když jel třeba na
Piccadilly. A ta cena. Podzemka se vyplatila jen na delší vzdá-
lenosti, někam na druhou stranu řeky nebo do Chelsea.
Jake zjistil, že od domu číslo 47 na Burgess Avenue, Lon-
dýn NW 16, je to prakticky stejně daleko na stanici Golders
Green jako na East Finchley či Highgate nebo Hampstead.
Několikrát ovšem četl, pravda už před delší dobou, že se
pro osmdesátá léta uvažuje o prodloužení jedné z větví se-
verní trasy metra na plánovanou stanici Kenwood.

Podle jízdního řádu se měl autobus číslo 127 objevit před
obchodním domem Woolworths u Orris Parku každých
šest až sedm minut, takže vzhledem k sílícímu dešti a nápo-
rům studeného větru bylo skvělé, že si za deset až jedenáct
minut mohl vybrat ze dvou, které přijely těsně za sebou.
Nastoupil do druhého; byl to novější typ s odděleným nástu-
pem a výstupem. Dveře za ním zapadly se svistem stlačené-
ho vzduchu, který přímo sugestivně vzbuzoval představu
naráženého pivního sudu. I průvodčí byl novějšího typu,
což konkrétně znamenalo, že byl schopen pasažéra vyho-

38

Jake_zlom.qxd:Sestava 1  2/27/12  9:33 PM  Stránka 38



dit, když si předem nepřipravil přesně odpočítané jízdné
v drobných. Jake si však vždycky dával velmi dobrý pozor,
aby ho nic podobného nemohlo zaskočit.

Když to bylo možné, nejraději si sedal vzadu na vnější
straně, kde byla mezi nouzovým východem a opěradlem se-
dadla mezírka jako stvořená pro deštník, ale to dopoledne
mu to místo obsadil nějaký Asijec, takže vzal zavděk obdob-
ným sedadlem v horním patře. Mezi lidmi, na které dobře,
nebo aspoň slušně viděl, nebyl nikdo, kdo by mu byl pově-
domý. Dělili se, celkem pochopitelně, na osoby starší než
on, přibližně stejného věku jako on a mladší než on. Svým
způsobem ho všechny tyto tři skupiny popuzovaly. Bylo
tam zřejmě jen jediné dítě, ale zato se dávalo zatraceně
slyšet – nezavřelo pusu a žvatlalo tak hlasitě, že drnčela
okna. Matku ani nenapadlo, aby toho neřáda napomenula,
nebo aspoň trochu krotila, místo toho mu ještě přizvuko-
vala. Byl blázen, že si s sebou zapomněl vzít něco ke čtení.

Na chodnících a v obchodech a před výklady se sice vy-
skytovalo dost lidí, ale jinde bylo jako vymeteno – kam se
člověk podíval, ani noha, až Jakea napadlo, jestli nějaká
skupina obyvatelstva nemá toho dne oficiální volno nebo
jestli nezačíná nějaká pologenerální stávka. Z mostu přes
železniční trať zahlédl několik řad prázdných kolejí. Na
poměrně malém blátivém prostoru stály opuštěné velké
stroje a hromady cihel. Ani živá duše mezi podivnými
aparáty rozestavěnými po ploše, která vypadala jako hřiště
pro malé Marťánky. Dům, který začali bourat někdy v sedm-
desátém roce a potom přestali, shlížel na vybombardovaný
prostor, zbylý po německém náletu za druhé světové války.
Když se blížili ke středu města, zahlédl kamennou fasádu
univerzitní budovy, potřísněnou rezavými skvrnami z le-
šení, na kterém Jake nikdy neviděl někoho pracovat. Dokon-
ce i nabubřele hranaté administrativní budovy z hnědých
cihel, podepřené přičaplým sloupovím, Granville Court
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a Collingwood Court (vlastně Gr nville Co rt a Coll n woo
C urt, jak na nich hlásaly poničené nápisy) a další po-
dobné, jako by byly naprosto opuštěné. Dokonce i – či spíše
obzvláště.

Blížili se k Warren Street, a tak začal opatrně sestupovat
po schodech. Když ho jedna mimořádně velká díra v po-
vrchu vozovky vyhodila do vzduchu, přidržel se zoufale
rukama, aby neupadl. Vystoupil u místní filiálky Kevino-
vých kebabů, přešel na druhou stranu a proti deštěm
prosáklému větru, který teď dorážel s pošetilou zlobou, si
začal razit cestu na západ. Harley Street číslo 878, MUDr.
a dipl. psych. Proinsias Rosenberg. Dveře se rozlétly proti
němu a vyšel jakýsi Angličan, minul ho a zmizel. Malá
žena v bílém župánku uvedla Jakea do místnosti, kde si
v křeslech potažených pestrobarevným kretonem hovělo
nad rozloženými časopisy několik lidí z různých zemí a zřej-
mě stejně různých vyznání. Neuplynulo však ani deset
minut a ta žena se objevila znovu, odvedla ho chodbou do
jiné místnosti a zavřela za ním dveře.

Když se Jake rozhlédl, zjistil, že je tam ještě jedna osoba –
mladíček, kterému hádal takových sedmnáct, zřejmě někdo
z pomocného personálu. Ten člověk seděl na bobku a kutil
cosi s elektrickými kamínky. „Hledám doktora Rosenber-
ga,“ řekl Jake.

Ledy se ani trochu neprolomily, když mladík neodpo-
věděl nic takového jako „Zdravíčko, šéfe“. Jakea by to vůbec
nepřekvapilo. (Ve skutečnosti uslyšel pouhé „Dobrý den“.)

„Doktor Rosenberg?“ zeptal se Jake znovu, už trochu
popletený. Viděl teď, že ten mladík bude asi o pár let starší,
než si původně myslel. Byl nakrátko ostříhaný a hladce
oholený a na sobě měl jakousi tmavou tuniku s vysokým
límcem, který jeho vzezření dodával cosi vojenského či
velebníčkovského.

„To jste tu správně. Vítám vás, pane doktore.“ Srdečně
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potřásl Jakeovi rukou a pohled jeho hnědých očí měl v so-
bě přímo lačně obdivný zájem, který ovšem za daných
okolností nemohl být upřímný. „Pojďte dál a posaďte se.
Doufám, že nám tu nebude zima – to jaro je letos přímo
hnusně studené, co říkáte?“

Když nedodal to, co Jake tak trochu čekal a co by také do-
cela uvítal – totiž že jeho pán či otec, ne-li dědeček, tady
bude za chviličku –, všechno se rychle vyjasnilo. „Promiňte,
měl jsem za to, že...“

„Mohu vás ujistit, že zdaleka nejste první, kdo se takhle
spletl, pane doktore.“ Ten člověk, který nakonec nemohl
být opravdu nikdo jiný než sám doktor Rosenberg, nemlu-
vil zrovna jako irský sedlák, na to měl příliš pečlivou vý-
slovnost, ale nepochybný přízvuk rodilého Ira měl. Ani teď
nevypadal na víc než na jednadvacet dvaadvacet, a když se
přesunoval od těch kamínek k psacímu stolu, za který
usedl, vypadalo to, že neměří víc než metr. Prohlásil podi-
vně suchým tónem: „Chápu, že to musí znít zvláštně, když
člověk se jménem tak typicky německým mluví jako já.“

„Nebo tak typicky rakouským. Což by bylo případnější,“
pomyslel si Jake, a zároveň si říkal, že je snad zcela jasné,
na co tím naráží.

„Nebo rakouským.“ Znělo to, jako by doktor připouštěl
jistou sice oprávněnou, ale trochu odtažitou alternativu.

Jakea to znovu zmátlo. Před chviličkou se s přemáháním
smířil s tím, že mu místo freudovce přímo od vídeňského
pramene, kterého tu musel předpokládat každý, kdo sly-
šel to jméno, vnutili tohohle cucáka ze Zeleného ostrova,
a vzápětí se po něm chce, aby měl respekt k lékaři duše,
který ani neví, odkud pocházel Freud. Vyhrkl: „Vy jste z Dub-
linu, že?“

„Správně, pane doktore,“ přisvědčil doktor Rosenberg,
a skrýval se v tom rovněž hlubší význam – jako by dával
najevo, že novému pacientovi připisuje pár kladných bo-
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dů za to, že ví, že mnoho Irů se narodilo v Dublinu a že
prakticky všichni Dubliňané jsou Irové. „Možná vás bude
zajímat,“ pokračoval, i když se nezdálo, že by tomu před-
pokladu příliš věřil, „že jeden můj předek byl německý
konzulární úředník, kterému se u nás v Irsku moc líbilo,
oženil se tam s jednou místní dívkou – a zbytek té historie
si jistě lehko domyslíte. Honorář za jednu návštěvu u mne
činí sedmnáct a půl libry – je to pro vás přijatelné?“

„Ano,“ přisvědčil Jake. Panebože, povzdechl si v duchu.
„Výborně. Doktor Curnow mi o vás poslal zprávu.“ Psy-

chologovo chování se náhle změnilo. Otevřel jednu složku
s čilostí, která by byla u jeho kolegy téměř nepředstavi-
telná. „Než se pustíme do práce, byl bych rád, kdybychom
se na něčem přesně dohodli. Uvědomujete si jistě, že se vás
při našich setkáních budu vyptávat na spoustu věcí.“

„Ano.“
„A nic proti tomu nemáte.“
„Nemám,“ souhlasil Jake, i když v sobě musel potlačit

odlišnou a rozvinutější odpověď.
„Dobrá. Takže první otázka. Jaké je vaše plné jméno?“
„Jaques (vysloveno ,džejks‘) Cecil Richardson.“ První

jméno Jake raději vyhláskoval. Za to mi teď jistě strhneš
body, pomyslel si Jake. Připomnělo mu to jeden komický
monolog z doby před deseti dvaceti lety.

„Jaques. To je na Angličana dost neobvyklé jméno.“
„To je. Moji předkové sem přišli z Paříže v roce osmnáct

set čtyřicet osm.“
„Osmnáct set čtyřicet osm. Vidím, že jste se historií své

rodiny zabýval velmi podrobně.“
„To bych ani neřekl. Koneckonců, rok osmačtyřicátý byl

rok osmačtyřicátý.“
„To jistě, ale to datum se vám očividně vrylo hluboko do

paměti.“
„Totiž – v tom roce se to tam přece pěkně mlelo, jestli si –“
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„Kdy se to tam u nich pěkně nemele, prosím vás? Víte,
milý pane doktore Richardsone, já si myslím, že Francouzi
působí ve světě skoro stejně tolik zmatků jako my Irové,
určitě.“ Rosenberg se barytonově zasmál a v ústech se mu
přitom zabělaly četné neobyčejně drobné zoubky. „Ach jo.
Váš věk?“

„Devětapadesát.“
„Šedesát,“ říkal si Rosenberg nahlas, když ten údaj za-

pisoval.
„Totiž – opravdu devětapadesát, i když v tom není žádný

velký rozdíl, to uznávám.“
„My vždycky zapisujeme stáří při příštích narozeninách.

Je to pro nás jednodušší.“
„Ach tak.“
„Vaše zaměstnání.“
„Učím na univerzitě.“
„Na které konkrétně?“
„V Oxfordu. Přednáším dějiny raného středověku a jsem

členem Comynsovy koleje. A jen tak mimochodem, dok-
torát samozřejmě mám, ale doktorského titulu obvykle
neužívám.“

„Takže napříště pan Richardson. Nuže – vaše potíže
spočívají v tom, že jaksi ochablo vaše libido.“

„Prosím?“ ptal se Jake, i když rozuměl velmi dobře.
„Vaše libido – vaše sexuální touhy.“
„Budiž – řekněme tedy, že ochablo moje libido.“
„Jste ženatý?“
„Ano.“
„Kolik váží vaše žena?“
„Cože? Ale ne, promiňte – slyšel jsem dobře, co jste se

ptal. Kolik... Já nevím. Ale máte pravdu. Totiž že váží dost.
Je dost velká, ale váží hodně. Devadesát kilo? Tak nějak. Vy
jste to věděl?“

„Chápejte – je statisticky prokázáno, že je to nejčastější
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důvod, proč manžel ztrácí sexuální zájem o svou ženu.
Nemůžu říct, že jsem to věděl předem.“

„Dobrá. Chci říct, že už to chápu. Ale v tom to není, nebo
možná je to i tohle, jistě, ale bude to obecnější problém, já
prostě –“

„Kolik je vaší ženě?“
„Sedmačtyřicet.“
„Ví o tom, že jste dneska u mě?“
„Proboha jistě, samozřejmě. Vycházíme spolu – jak bych

to řekl – pořád jsme si velmi blízcí.“
„Je důležité, aby co nejdříve začala shazovat – jak to jen

půjde bez zdravotního rizika. Můžu jí zatelefonovat?“
„To ne, to nedělejte. Napište jí radši, ale počkejte s tím

pár dní. Nevěřím ovšem, že by to mělo nějaký efekt.“
„Člověk nikdy neví – za pokus to určitě stojí.“ Doktor

kvapně pokračoval; od toho rozhovoru o váze, i když byl
nezbytný, spěchal k dalším dotazům. „Říkal jste, že trpíte
obecnou ztrátou pohlavního zájmu.“

„Přesně tak. Žádná ženská mi nic neříká, ani děvčata,
o kterých dobře vím, že jsou velmi přitažlivá. Dřív to bylo
něco úplně jiného, to mi věřte.“

„Myslím, pane Richardsone, že než postoupíme dál, měl
byste mi říci, kdy jste poprvé –“

„Počkejte – poprvé jsem si uvědomil, že něco není v po-
řádku...“ rozpomínal se Jake, a pak pokračoval o tom, jak
ho asi před rokem, možná ještě o něco dřív, začaly trápit
bolesti v zažívacím traktu, občas velmi nepříjemné, které
Curnow připisoval žaludečním vředům; že tehdy téměř
přestal pít, hlídal si dietu, bral něco proti překyselení, co
mu Curnow předepsal, a říkal si, že ty bolesti, nepříjemné
pocity a celková rozladěnost zřejmě dočasně snížily jeho
sexuální žádostivost do té míry, že něco podobného dosud
nepoznal. Nakonec celý zežloutl, ve žlučovodu (v němž se
spojuje vývod jaterní s vývodem žlučového měchýře) mu
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našli kámen, a ten mu operativně odstranili – což mu
poskytlo další soubor zkušeností, který v něm rozhodně
nepodpořil smyslné satyrství. Když se dostal z nemocnice,
zotavoval se uspokojivě, ale pomalu, a občas se u něho pro-
jevila únava a slabost. To bylo třetí údobí, v němž považo-
val za zcela přirozené, že sexuální styky se svou ženou,
natož zájem o jiné dámy, odloží na neurčito. I když se pak
časem začal jednoznačně cítit lépe a připadalo mu, že je
vlastně už docela v pořádku, do té osudné soboty na konci
února – do té noci Hromové koule – nestačil žádnou z těchto
dvou činností obnovit.

Nemělo smysl vykládat Rosenbergovi celou tu historku,
ale Jake si to všechno pamatoval velice živě. Brenda tehdy
odjela na pár dní ke svým příbuzným do Northumberlan-
du, kam ji tradičně nedoprovázel. Vyjela ve čtvrtek a měla
se vrátit až v pondělí večer. Dokonce mu ještě ve čtvrtek
v poledne telefonovala, aby jí našel a nadiktoval předpis na
kuřecí sekanou, který si chtěla vzít s sebou. Za těch deset
let si ji už dostatečně vycepoval a šel jí příkladem v tom, že
každý musí neustále vědět, kde je ten druhý; ona sama
strašně nerada měnila svoje plány. A tak pravděpodobnost,
že by se vrátila dříve, aniž by se o tom předtím dověděl,
byla prakticky nulová. Nemohla být uklizená bezpečněji,
ani kdyby ji poslal na širé moře v obrněném torpédoborci.
Když se ve čtvrtek večer vrátil z Oxfordu, byla už za hora-
mi. Téměř celý pátek strávil neuspěchaným, lenošivým,
ale důsledně vytrvalým psaním dopisů starým přátelům
a bývalým žákům, kteří to v sedmdesátých letech nevy-
drželi v Anglii a utekli do ciziny, a celou sobotu se pak bez
skrupulí chystal na chvíli, kdy se usadí k televizoru a bude
s rozkoší sledovat bondovku jménem Hromová koule, před
sebou avokádo s garnáty, pstruha na mandlích obloženého
růžičkovou kapustou a kaštany a láhev oblíbeného Pouilly
Fumé (za libru devětadevadesát, pokud zásoba stačí).
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Když ho dvacet minut před začátkem filmu vyhnal z toa-
lety telefon, neměl žádné zlé tušení – zřejmě Brenda, která
si chce zkontrolovat, jestli se do té omáčky skutečně přidá-
vá šest špetek rozemletého pepře; a když to nebude ona,
ani rozmilé Alcestis nedovolí, aby ho svým klábosením
připravila o vzácné minuty Brendiny blahodárné nepří-
tomnosti. Ženský hlas, který mu byl ihned povědomý, avšak
nedovedl ho honem zařadit, se ho zeptal, je-li to on.

„U telefonu.“
„Jakeu. Ty starej jezevče! Tady je tvoje kdysi dobrá známá

Marge. Pamatuješ se na mě?“
Jakpak by ne – jako na prsatou pětatřicítku z Baltimoru

z doby před sedmi lety, zdroj několika velmi náročných
a politováníhodných měsíců, který vyschl, když ji nějaká
nyní již zapomenutá nutnost odnesla zase zpátky za oceán.
Chvíli se jí snažil dát najevo, že se na ni pamatuje opravdu
velmi dobře.

„Jak to tak vypadá, jseš sám doma.“
„To jsem.“
„Úplně sám?“
„Úplně.“
„Když je tomu tak, proč já vlastně nehupsnu do taxíku

a nepřikodrcám se k tobě? Jestli nemáš nic lepšího na
práci, co kdybychom zkusili obnovit naši známost?“

„No to se na to vyseru!“ Vyrazil ze sebe zaklení, které mu
nezadržitelně vytanulo z doby, kdy sloužil v armádě. V po-
sledním okamžiku stačil zakrýt dlaní mluvítko. „Do prdele!“
dodal. A pak ho zalil úlek a děs.

„Chcete mi naznačit, že jste tehdy zklamal, je to tak?“ ptal
se ho doktor Rosenberg.

„Ne v tom ohledu, jaký zřejmě máte na mysli. Dokázal
jsem... udělat, co se ode mě žádalo. Žádná sláva, ale taky
žádná ostuda. Nebylo to o nic horší než mnohokrát před-
tím. Otřáslo mnou až to, co přišlo pak, bezprostředně po-
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tom. Pořád jsem musel myslet na toho pstruha, a jestli
bychom –“

„Po dokonalém pohlavním styku je hlad docela přiro-
zená reakce.“

„Já nemluvím o hladu. Myslel jsem na to, že přijdu o tu
svou večeři nebo že bude stejně pokažená, že toho není
dost pro nás oba, ale ne, vlastně spíš jestli bude dost pro mě,
když si ona taky vezme, a co bych jí mohl nabídnout jiného.
Vlastně mi šlo o celý ten večer, jak jsem si ho naplánoval
sám pro sebe, včetně toho, že bych ještě stihl kus té Hro-
mové koule. Říkal jsem si, jestli –“

„Poslyšte, vysvětlil byste mi laskavě, co to pořád máte
s tou hromovou koulí? Bohužel vůbec –“

„Ale přece to znáte – Hromová koule. Neříkal jsem, že to
je film? Se Seanem Connerym. James Bond. Ian Fleming.
Hrála tam ta – no, Barbara – jak se sakra jmenuje dál...“

„Jo tak, James Bond,“ opakoval doktor Rosenberg, aniž
plně přesvědčil Jakea, že ví, o čem je řeč. „A nechtěl byste
mi říci, co pak bylo dál?“

„Klidně. Chvilku jsme se ještě jen tak povalovali, ne dlou-
ho, a pak prohlásila, že má hlad, a co prý bych řekl pořádné
večeři. A já na to, že bychom se mohli najíst doma, ovšem
jí se to nezdálo, že přímo prahne po pěkně dlouhém, líném,
rozežraném večeru se spoustou špaget a mořem vína.
Takže jsme se za tím vším vypravili ven a bylo to vlastně
docela fajn a v té restauraci jsme si taky dali dobrou noc.
Byla přímo skvělá, dělala, co mohla. Jedno jediné se jí
nepodařilo – totiž přesvědčit mě, že jí to nedošlo. To se jí
samozřejmě nemohlo povést. Takovéhle věci ženské poz-
nají a tenhle případ ani nepotřeboval obzvláštní ostro-
vtip. Takže ona věděla, že já vím, že ona ví, že já vím, že
ona ví.“

Zdálo se, že Rosenberg tohle poslední konstatování po-
kládá za velmi důležité; v každém případě si něco velmi
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dlouho zapisoval a Jakeova paměť se proti jeho vůli upřela
na ty nekonečné hodiny, kdy pak v noci ležel s otevřenýma
očima, a na to, jak strávil většinu příštího dne: nebyl scho-
pen číst, nepřinutil se zapnout rádio či televizor, téměř ne-
jedl, jen civěl bezmyšlenkovitě před sebe a snažil se ani ne
tak smířit s tím, co se to s ním stalo, jako spíše vůbec to po-
chopit. Aby svou mysl odvedl od těchto nemilých vzpomí-
nek, začal bloudit očima po té malé, nyní už trochu příliš
vytopené místnosti s uměle vyvolaným zájmem. Do očí
mu padla pohovka, která musela být nepohodlně vysoká
pro každého, kdo neměřil aspoň přes dva metry (kdyby se
na ni chtěl dostat sám pan doktor, potřeboval by k tomu
nejspíš provazový žebřík), dále zelená registratura, zá-
znamníky a telefonní seznamy (jinak ani jedna kniha) a lid-
ská hlava ve skutečné velikosti (na dřevěném rýhovaném
podstavci z nějakého lesklého žlutavého materiálu), která
měla lebku rozdělenou na očíslované sektory. Že by tohle
rozhlédnutí dokázalo odvést jeho mysl od temných vzpo-
mínek, to se skutečně nedalo říci.

„Dobrá,“ prohlásil doktor Rosenberg nakonec. „Myslím,
že jsem si už leccos ujasnil. A od té doby jste už nikdy
neměl pohlavní styk. Masturboval jste pak někdy?“

Jakeovi chvíli trvalo, než porozuměl tomu slovu, protože
ho ten Ir vyslovil nějak podivně. „No – ano. Párkrát.“

„Míváte ranní erekce?“
Tentokrát se Jake chystal odpovědět bez váhání a měl tisíc

chutí tomu šaškovi říct, aby mu dal pokoj a staral se sám
o sebe. Pak pochopil, že by mu to nebylo nic platné, a při-
svědčil: „Ano. Obvykle ano.“

„Představujete si někdy něco? Nějaké fantazie?“
„Myslíte sexuální fantazie. Někdy. Ne často.“
„Teď v posledních týdnech – měl jste v ruce nějakou

literární nebo obrazovou pornografii? Nebo třeba jste byl
v kině na nějakých pornografických filmech?“
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„Jednoznačně nikoli. Pornografii jsem nečetl už dlouhá
léta a na – v pornokině jsem v životě nebyl.“

„Dobrá. A předtím, než jste onemocněl – jak jste na tom
tehdy byl se svým libidem?“

„No, samozřejmě jsem na tom už nebyl zdaleka tak
dobře jako zamlada, ale moje žena a já jsme měli – realizo-
vali sexuální styk nejméně jednou týdně, a při zvláštních
příležitostech, třeba o dovolené, i víckrát, a kromě toho
jsem třeba v čtyřiasedmdesátém měl dva zástoje bokem,
pokud si vzpomínám – v jednom případě jsem se s tou
dotyčnou sešel jen párkrát, ale ten druhý vztah trval
pěkných pár měsíců.“

„A ještě dřív, když vám bylo těch třicet čtyřicet, jak ak-
tivní jste byl, myslím sexuálně?“

„Abych to řekl nějak jednoduše – když to tak zpátky pře-
hlížím, žen, s kterými jsem se v životě vyspal, bylo určitě
hodně přes sto.“

Rosenberg si odpovědi na všechny svoje otázky stručně
zaznamenával, jen tu poslední informaci odbyl pouhým
přikývnutím, což Jakea výrazně popudilo. Pak přišly další
otázky a další poznámky, zachycující Jakeovy odpovědi.
Rodiče, jejich povahové rysy, jejich pravděpodobný sexu-
ální život, postoj k němu; kdy a jak získal Jake poučení
o sexuální problematice; masturbace, jak často (hodně čas-
to); homosexuální zážitky (žádné); první sexuální zkušenost,
nakolik zdařilá (neobyčejně zdařilá, děkuju za optání);
a potom, už trochu v rychlejším tempu, pozdější sexuální
prožitky, manželství, rozvody a jejich příčiny, současná
manželka, vztah k ní, sexuální i mimosexuální. Pokud si
Jake uvědomoval, nic se nepokoušel zatajovat, ale měl pocit,
že lékaři poskytl pouze sérii negativních poznatků – nepo-
chybně tím ovšem museli projít. Zkoumatel duševních
pochodů se nakonec podíval na hodinky a řekl:

„A teď ještě dvě tři maličkosti. Kolik měříte?“
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„Metr osmdesát.“
„A vážíte?“
„Devětasedmdesát.“ Což, jak si Jake sotva před týdnem

ověřil, podle nejpřísnější normy přesně odpovídalo jeho
výšce a věku.

Rosenberg se maličko zamračil. „Určitě ne víc?“
„Zcela určitě.“
„Hm. No ale přesto by vám prospělo, kdybyste nějaké to

kilíčko shodil. Zkuste jít dolů na šestasedmdesát. Snižte
spotřebu moučných jídel a víc cvičte. A samozřejmě – pijete
hodně?“

„Někdy při obědě sklenici piva, občas před večeří sklen-
ku sherry, k večeři tři čtyři skleničky vína, při zvláštních
příležitostech, jednou tak za tři čtyři týdny, celou láhev.“
To přesně odpovídalo pravdě.

Rosenberg se zamračil ještě víc. „To je všechno? Nic ost-
řejšího?“

„Lihoviny nepiju už přes třicet let. Zjistil jsem, že mi
nedělají dobře.“

„Napříště toho vína nepijte víc než tři skleničky.“
„Dobrá.“
„Nechtěl byste si to zapsat? Těch pokynů bude víc.“
„Jistě.“ Jake si svým ostudným rukopisem poznamenal

na zadní stranu šekové knížky: Moučná jídla. Cvičit. Víno.
„Dobrá. A nyní, pane Richardsone, mám pro vás určitý

program, který spolu budeme muset absolvovat. Říká se
tomu počáteční přeskupení. Vyhovovalo by vám to příští
týden ve stejný den a dobu? Výborně. Chtěl bych po vás,
abyste v tom mezidobí udělal následující. Koupíte si nějaký
pornografický obrazový materiál a alespoň třikrát si ho
budete soustředěně prohlížet, vždycky minimálně čtvrt
hodiny. Pokuste se, aby to skončilo masturbací – alespoň
jednou, raději dvakrát. Dále mi napíšete vlastní sexuální
fantazii, nemělo by to mít méně než šest set a více než tisíc
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slov. Jo, a tohle mi vyplňte – tady to máme – ale prosím vás,
na každou otázku vždy jen jedinou odpověď. Není to na
vás moc rychlé? Doufám, že ne. Výborně. A taky bych po
vás chtěl, abyste si se ženou udělali negenitální senzuálně
zacilující seanci. Je vám jasné, co se myslí pod pojmem ne-
genitální?“

„Jasné, naprosto.“
„Při negenitální senzuálně zacilující seanci leží oba part-

neři nazí na lůžku a navzájem se dotýkají a hladí a masí-
rují na negenitálních částech těla, střídavě vždycky po dvou
až třech minutách, celkem nanejvýš půl hodiny. K pohlav-
nímu styku nedojde. To je nanejvýš důležité – pohlavní
styk je v tomto stadiu přísně zakázán. Tady to všechno na-
jdete.“ Podal Jakeovi další list hladkého papíru. „A teď si
ukážeme, jak se zachází s nočním menzurátorem. Kdy-
byste laskavě přistoupil sem blíž, pane Richardsone.“

Doktor Rosenberg se otočil a z úzkého stolku za sebou se-
bral předmět, kterého si Jake předtím nevšiml – těžkou
dřevěnou skřínku, navenek velmi podobnou těm, ve kte-
rých ženské přechovávají šití či vyšívání. Když zvedl víko,
ukázalo se, že většinu vnitřku zabírá černý panel z umělé
hmoty. Na tomto panelu byla mosazná točna s krátkou sil-
nou hřídelkou, něco jako gramofonová přenoska, se špač-
kem tužky místo jehly, zásuvka se dvěma otvory, dva
elektrické vypínače a dvě dvojité šňůry s různými přípoj-
kami na obou koncích.

„Když budete dávat pozor,“ říkal lékař, „uvidíte, že ob-
sluha je docela jednoduchá. Tahle šňůra přijde semhle.“
Vidlici na jednom konci tlustší šňůry strčil do zásuvky na
boku skřínky a vidlici na druhém konci do zásuvky ve zdi
za sebou. „A je to pod proudem.“ Cvakl jedním vypínačem.
„A tahle druhá šňůra přijde sem.“ Mnohem menší zástrč-
ku na jednom konci tenčí šňůry zapojil do zásuvky na pa-
nelu a ukázal Jakeovi, že na druhém konci je přidělán
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otevřený kroužek z lehké plastické hmoty o průměru asi
tak tři a půl centimetru, zřejmě vyztužený drátem. Potom
šikovně, ale s podstatně větší silou, než se zdálo nutné,
utrhl kus papíru, udělal do něj dírku propiskou a skrz ni
ten papír nasadil na hřídelku točny. „Vy pak budete mít
k dispozici takové pěkné malé destičky, něco jako na gra-
mofon, ale tohle vám poskytne základní představu, jak to
funguje. Teď přitlačíme tady tu tužku na papír, stisknem
druhý vypínač, a ta točna se začne pohybovat, velice po-
malu, takže to ani nemůžete postřehnout, ale věřte mi, točí
se to. A tomuhle zařízení“ – podržel Jakeovi před očima ten
kroužek z umělé hmoty – „tomu říkáme přerušovač. Když
se ty drátky uvnitř dotýkají, je okruh uzavřen. A teď se
podívejte na tužku, co udělá, když je od sebe oddálím a tím
přeruším proud.“ Přenoska s tužkou se vcelku líně, ale
očividně posunula o dva tři milimetry směrem dovnitř,
ke středu rotace. „A teď to zase spojíme.“ Tužka se vrátila
zpátky. „Přerušíme. Spojíme. A tak dále. Takže – až si pů-
jdete lehnout, připevníte si ten kroužek kolem kořene
penisu. Pak usnete, točna se pootočí o jeden dva centimetry,
vy ale zatím máte erekci, která ty drátky rozpojí, přeruší
tím okruh a šups! – tužka se pohne a zůstane pak na místě,
dokud vaše erekce nepomine. A tak dále. A ráno budeme
mít k dispozici celkový přehled o vašich nočních erekcích.
Chytré, nemyslíte?“

„Velice. A k čemu to bude dobré?“
„K něčemu určitě, jinak bych asi po vás nechtěl, abyste se

s tímhle komplikovaným zařízením mučil, nemyslíte? Kaž-
dou noc, prosím pěkně, dokud vám nedám jiné pokyny.
A ty destičky vezměte s sebou, až sem příští týden půjdete.
A ještě něco – veďte si záznam, kdy budete chodit spát a kdy
se budete probouzet. Erekce v bdělém stavu se nepočítají.
A až budete vstávat, nezapomeňte oba ty vypínače vypnout.“

Než ten projev dokončil, měl už noční menzurátor roze-
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braný. Zavřel víko a uložil skřínku do igelitového pytlíku
pocházejícího z obchodního domu Harroďs. S úsměvem
při tom Jakeovi vysvětloval, že by mu asi nebylo milé,
kdyby na něm lidé v metru, nebo čím pojede, chtěli, aby
jim laskavě ukázal ten svůj magnetofon. Jake mu na požá-
dání sdělil adresu a telefonní číslo a výměnou převzal od
doktora jeho vizitku.

„Proinsias – to je německé jméno?“
„Irské. Vyslovuje se to jako ‚Francis’. Takhle vypadá pů-

vodní gaelský pravopis. Předpokládám, že nebudete mít
námitky, když po vás budu chtít, abyste cizím lidem před-
vedl svůj pohlavní orgán.“

„S tím jsem ovšem –“
„Vlastně nejde o cizí lidi – všechno to bude kvalifikovaný

personál. V McDougallově nemocnici v Colliers Wood
máme prvotřídní sexuální laboratoř. Troufám si říci, že je
v současné době nejlepší na světě. Vynikající tým, výborně
vedený profesorkou Trefusisovou. Trošku si vás tam pro-
klepneme.“

„Vy tam budete taky?“
„Ano, já tam budu taky. Bude to ovšem trvat pár dní, než

to dojednám – dám vám potom vědět. A vaší ženě napíšu.“
„Ještě jednu otázku, pane doktore, jestli můžu. Mám tomu

rozumět tak, že mezi mou chorobou, rekonvalescencí a tak
dále a ztrátou toho – é – mého libida je nějaká spojitost?“

„My obvykle nepokládáme za prospěšné mluvit o tom
tímto způsobem.“

„Snad byste mohl pro jednou udělat výjimku, udělal
byste mi radost. Je mezi tím spojitost, nebo ne?“

„Obecně platí, že fyzická bolest či únava libido neblo-
kuje.“

„Děkuji vám.“
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5. CHYTRÁ HLAVIČKA A DÍVKA S TVÁŘÍ
PREZIDENTA CARTERA

Program počátečního přeskupení začal Jake plnit téměř
s dychtivostí. Bylo v tom něco pikantního – prováděl ofici-
álně, za poradenského řízení, věci, které lidé, sotvaže mají
za sebou léta dospívání, často pokládají za něco nesluš-
ného, ba nepřístojného. Nebo alespoň představa, že to bude
provádět, byla docela pikantní. Nejdříve si však musel roz-
vážit, jakou roli v tom bude hrát Brenda. Do jaké míry –
jestli vůbec – se jí má svěřit s dílčími záležitostmi, které se
jí přímo nebudou týkat? Pokud šlo o noční menzurátor,
byla odpověď naprosto jasná – těžko ho mohl někam ukrýt,
když se s ním vracel domů, a nenapadlo ho ani žádné při-
jatelné falešné vysvětlení účelu onoho aparátu. A co na tom
koneckonců záleží? Za to, jak se ta jeho pánská ozdoba cho-
vá nebo možná nechová, když on sám spí, ho přece nikdo
nemůže činit zodpovědným.

Jak si však počíná v bdělém stavu, to už je jiná písnička.
Každá žena, i taková, která se důsledně snaží o racionální
přístup k věcem, do kteréžto kategorie Brenda rozhodně
nespadala, musí do jisté míry pociťovat jako křivdu, když
je od ní ten, koho pokládá za svůj majetek, odváděn k ně-
jaké jiné sexuální praktice, a v žádném případě to nebude
brát na lehčí váhu, bude-li její úspěšnější soupeřka existo-
vat takříkajíc jenom na papíře nebo pouze v partnerově
představě. Byl přesvědčen, že i kdyby nevímjak důmyslně
argumentoval tím, že jediným smyslem takového počínání
je snaha o obnovu jejich vlastního sexuálního soužití, a ona
mu naslouchala s maximálním porozuměním, nakonec by
po něm stejně chtěla, aby jí slíbil, že se aspoň bude snažit
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nemít z toho žádné potěšení. Kromě toho, když si hezky
potichu někam zaleze s pěknými pornografickými obrázky,
bude to tak trochu jako za dávných časů.

Příští dopoledne mu poskytlo příležitost, že si lepší ani
nemohl přát – Brenda si šla hned po ránu s Alcestis pro-
hlédnout jeden nový obchod s dámskými tretkami na New
King’s Road. Každý mužský by takovou akci hravě zvládl
za tři hodiny, autobusem tam i zpátky, ale ty dvě dámy,
přestože jely Mabbottovic peugeotem, tím zabijí téměř celý
den, do jehož programu jistě zařadí i oběd, nepochybně
v jednom z těch podniků, kde se můžou přetrhnout, aby
člověku k jídlu vnutili aspoň sklenku vína. (Alcestis... Za-
kňučel hrůzou a na chvíli se celý roztřásl nad představou –
předešlého dne ho nic takového nenapadlo –, co by se ne-
pochybně odehrálo, kdyby byla v čísle sedmačtyřicet na
návštěvě, když se vrátil od Rosenberga: za minutu by ležel
na zádech na té bambusové pohovce nahý jak Adam, ten
nesmysl z umělé hmoty nasazený na příslušném orgánu
a druhý konec šňůry zastrčený v tom proklatém nočním
menzurátoru.)

Byly doby, kdy si časopisy s nahotinkami kupoval přímo
náruživě, ale když teď vycházel z domu, uvědomil si, že
nic takového neměl v rukou už nejméně tři roky, možná
i déle. Věděl ovšem, že starší sorta těchto tiskovin, výtvory
firem Venus Films Limited a Visart Department 100, pub-
likace jako Kamera, Pohanská krása, Transfokátor, Kočička
a Sólo číslo 3 (s fotografiemi Rosy Domaillové), které se pro-
dávaly hned vedle science fiction v jednom malém krámku
v Newport Court, ustoupily naprosto veřejnému a rozsáh-
lému prodeji velkých časopisů tištěných na křídovém pa-
píře, které zacházely dál a také do jiných sfér, totiž v tom,
že přinášely údajně seriózní, nebo alespoň nikoli přede-
vším růjné povídky a články, nejvíce o automobilech a o ob-
lékání. Ačkoli byly tak rozšířené, nemohly se přece jen
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prodávat všude; nejlíp udělá, když zajde někam k Blake
Street, do míst, která v oblasti Orris Parku tradičně platila
za lacinější a zkaženější. Na první pohled to nijak nebilo
do očí – budovy tu nebyly o nic špinavější, procento opuš-
těných krámků s rezatými železnými mřížemi přetaže-
nými přes výkladní skříně o nic vyšší, množství a skladba
odpadků na chodnících o nic větší a pestřejší. Pak si všiml
ručně malovaného plakátu na dveřích hospody U vévody
z Marlborough – Přijďte si poslechnout náš rodinný hudeb-
ní program! Bicí: Bridie – Zpívající kovboj – Duovox: Mick –
a v duchu si řekl, že všechny rozdíly se přece jen ještě nepo-
dařilo setřít.

Krámek byl na rohu vedle obchodu, před kterým stála
spousta rzí napadených chladniček a plynových a elektric-
kých sporáků. Jake předstíral, že si jeden prohlíží, a mezi-
tím prováděl rekognoskaci. Pult s cukrovinkami – hračky
a jiné zboží pro děti – stojan s pohlednicemi a blahopřá-
ními – a pak teprve to, za čím sem přišel. Vstoupil do krá-
mu, statečně odolal pokušení věnovat se pročítání textů na
blahopřáních a začal si prohlížet ty časopisy. Nebylo to
snadné – byly naskládány v řadě přes sebe tak, že teprve
obálka posledního byla vidět celá. V Newport Court, pod
dohledem přísné, ale přitom mateřské paní v bílém plášti,
která to tam měla na starosti, bývalo pravidlem časově
omezené prohlížení – pět šest minut za nákup v ceně tři-
ceti pencí. Tady nebyli žádní jiní zákazníci, aby se podle
nich mohl orientovat; dozor měl zřejmě ten chlap za pul-
tem u cukrovinek, přesně ten typ zavalitého plešatého
čtyřicátníka, který se určitě přímo třese na to, aby se mohl
Jakea výhružně optat, čím může sloužit. Jakeovi tedy bude
muset stačit jediná letmá probírka. Mezanin – není to ten
časopis, co jeho několik čísel onehdy zkonfiskovali v Aus-
trálii? Další verbální informace na obálce moc nelákaly:
Homosexuálové bojují za svá práva – Zákoutí pojišťovacího
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bludiště – Naše reportáž: Síť britských tajných služeb. Zato
fotografie na té obálce, to už bylo něco jiného. Postava dív-
ky se sympaticky ostrými rysy, které nasvědčovaly tomu,
že to asi bude docela chytrá hlavička, oblečená v šatech (byť
poněkud nedopnutě), které nosí opravdové dámy. V jedné
ruce držela cigaretu s filtrem, ale mnohem důležitější bylo,
zvláště s ohledem na to, že šlo o obrázek na obálce, kam si
málem sahala druhou rukou. Takže tohle vezmem, pomys-
lel si Jake. Kousek dál uviděl fragment titulu sington –
nemohlo to být nic jiného než Kensington, časopis, který
jeho vydavatel nedávno (v jaké souvislosti, to už Jake zapo-
mněl) charakterizoval jako publikaci s čistě výchovným
posláním. Berem též. Hned vedle mu padla do očí půlka
obrovitého obnaženého ňadra a řekl si, že tohle tedy bude
třetí kousek, a tím že radši skončí, nebo se ho ten plešatý
otrapa v příští chvíli zeptá, jestli ho už od toho prohlížení
nebolejí náhodou oči.

Ukázalo se, že byl k tomu muži silně nespravedlivý, pro-
tože pak byl velice zdvořilý a ani se chlípně neusmál, když
bral do ruky Jakeův výběr; obnos, který měl Jake zaplatit,
oznámil pouze jednou, ale celkem pětkrát mu vyslovil
„Vřelé díky“, poprvé, když si všiml, že k němu zákazník
přistupuje, podruhé, když mu Jake ty časopisy podával,
potřetí, když od něj přebíral peníze, počtvrté, když mu dá-
val zpátky, a naposled, když Jake odcházel. Když jsi takovej
slušňák, měl bys prodávat něco jinýho, pomyslel si Jake.

Vykročil k domovu docela křepce. Potkával samé ušpi-
něné dívky – míjel je, předcházely ho, křížily mu cestu.
Když to zjistil, napadlo ho, že by si jich mohl trochu víc vší-
mat a obstarat si tak hlubší pozadí ke studiu důležitých
partií Mezaninu, Kensingtonu a toho třetího škváru, ať už
se jmenuje jakkoli – v obchodě se mu to nechtělo zjišťovat
a teď měl všechen ten materiál v ruce srolovaný, zadní stra-
nou obálky navrch. A tak si tedy ta stvoření začal pozorně
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prohlížet; proplouvaly kolem něj po popraskaných a uvol-
něných dlažebních kamenech, blížily se a vzdalovaly mezi
kontejnery na okraji chodníku, plnými odpadků, a odpad-
ky napranými černými igelitovými pytli před obchody
a u vchodů do nich.

Lišily se od těch, o které se kdysi zajímal, velmi různorodě,
ale neomylně – stejně jako by se skupinka kolemjdoucích
namátkou vybraná v Praze odlišovala od obdobného vzor-
ku v Bruselu. Kromě toho, že byly všechny špinavé – ten
dojem často nevzbuzovalo nic nápadnějšího než výrazná
celková zanedbanost, jakou by člověk čekal spíše u něja-
kého poustevníka či trosečníka – vyznačovaly se většinou
i křehkou konstitucí, kterou nebylo možno vyložit jen jako
štíhlost, drobností rysů v obličejové části kulatých hlavi-
ček, tmavě blonďatými vlasy a žádnou velkou slávou, pokud
šlo o poprsí, takže možná sem tam některá byla vlastně
kluk – v každém případě bylo takových mezi nimi tolik, že
mohlo vzniknout oprávněné podezření, zda to není příznak
nějaké tajné migrace odněkud ze Šlesvicka-Holštýnska.
Většina z nich byla oblečena v čemsi, co bylo buď výsledkem
bleskové probírky šatníkem za špatných světelných pod-
mínek, nebo ve srovnání s běžnou normou představovalo
akutní oděvní deprivaci. Byly navlečené do záclon, poste-
lových přehozů, přikrývek, ubrusů a potahů z lenošek a po-
hovek. Podlouhlá dečka z příborníku přehozená kolem
jednoho krku jako štola; kolem jiného zase kus napůl
přehnutého koberce ve stylu perelíny z akademického
taláru. A přesto s nimi někdo souloží, divil se v duchu Jake.

Ta přehlídka pokračovala beze změny po celou cestu až
do Burgess Avenue, takže v žádném případě nešlo o zhoub-
ný vliv Blake Street. Třeba ale něco takového zasáhlo celou
čtvrť, a dokonce i přilehlé oblasti, kdoví. Bude teď muset
mít na svých potulkách oči otevřené a porovnávat. Když
zahýbal do svých vrátek, uvědomil si, že všechny ty podiv-
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né ženské bytosti, ať byly malé, nebo velké, oblečené v ša-
tech, nebo v domácích textiliích, černé, bílé i khaki, měly
něco společného: žádná se na něj ani nepodívala.

Vylovil domovní klíč a pomalu, opatrně otvíral vstupní
dveře. Sotvaže v nich vznikla mezera, kterou by se člověk
stěží protáhl, zahlédl ve výši svých kolen a jen kousíček od
nich lidskou hlavu. V očích, které se setkaly s jeho pohledem,
se jevil čirý úžas. S chutí by byl tu hlavu nakopl, ale to už
se začala zdvíhat a vzdalovat, jak se postava, k níž patřila,
pomalu napřimovala. Byla to paní Sharpová, žena, která
k nim chodila třikrát týdně dopoledne uklízet. Tři čtvrtě
hodiny předtím jí oznámil, že asi na tři čtvrtě hodiny od-
chází, takže bylo zcela přirozené, že se potom asi tak za
čtyřicet minut rozhodla (teď si toho všiml) vyleštit mosaz-
ný rám rohožky hned za domovními dveřmi a že jí teď tak
zákeřně zaskočilo, že právě on v tuhle dobu a těmihle
dveřmi vchází do domu. Podvědomě s něčím takovým zře-
jmě počítal, a proto ty dveře otevíral s takovou obezřelostí.

Za ty čtyři roky, co u nich paní Sharpová pracovala, měl
už s takovými příhodami přebohaté zkušenosti. Samozřej-
mě jim ji doporučila Alcestis, možná že u ní taky kdysi uklí-
zela. Nebyl si tím jist a asi se to už nikdy neměl dovědět,
protože se na to Brendy už mnohokrát ptal a vždycky
ihned pustil z hlavy, co mu odpověděla. Byl si ovšem jist
tím, že má (totiž paní Sharpová) neklamné rysy Alcestiny
školy nebo že je vlastně Alcestinou prodlouženou rukou.
Tato čtyřicátnice s kulatými rameny, s vysedlými, ale jinak
dobrými zuby a se zvykem neustále si pro sebe nesrozu-
mitelně mumlat něco, co znělo jako sebeobviňování nebo
projev mírného znepokojení, se na každém kroku pletla
do cesty – alespoň jemu určitě. Na schodech, na prazích
pokojů, v úzké chodbičce vedoucí z prostoru mezi patou
schodiště a dveřmi do jídelny ke dveřím do kuchyně (tam
především), přesně před tou částí police, kde byla kniha,
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kterou hledal – narážel na ni znovu a znovu. Sledovala ho,
když konal potřebu – buď byla na průzkumu a procházela
kolem dveří toalety, nebo stála blízko nich na stráži, když
vcházel či vycházel. Asi by neuměl říci, proč mu to vadí,
ale vadilo mu to silně. To, že na něj mohla být takhle přile-
pená, znamenalo pro ni tolik, že klidně brala o deset pencí
méně za hodinu práce, než činila běžná taxa, a tak si v těch-
to zlých dobách prakticky zajišťovala nepropustitelnost.

Dnešek jí nabízel mimořádné možnosti. První samozře-
jmě souvisvla s nočním menzurátorem. Postup, který by
byl příznačný pro šmudlinku Alcestis – přímé nekonečné
vyptávání –, si paní Sharpová těžko mohla dovolit, takže
kdyby dostala příležitost, vytasila by se s něčím jako: „Pane
Richardsone, je mi to moc líto, ale možná jsem rozbila ten
váš gramofon, nebo co to je, podívejte se. Zkusil byste, jestli
to ještě funguje, prosím vás? Jestli ne, tak bych to odnesla
spravit.“ Aparát byl teď uložen v Jakeově pracovně, kterou
se mu dařilo mít zamčenou pod chabou záminkou, že tam
má nějaké vzácné knihy a bez tohoto bezpečnostního opa-
tření by se mu tam mohl vplížit mladík, který jim donášel
mléko, a štípnout mu je. (Ve skutečnosti tam byl nejvzácněj-
ší knihou výtisk jeho rané práce o prvních řeckých osadách
v Malé Asii – většina exemplářů jediného nepočetného vy-
dání skončila v době poválečného nedostatku papíru ve
stoupě.) V případě paní Sharpové zamčené dveře zdaleka
neznamenaly stoprocentní ochranu – kdyby ji přistihl, jak
sedí na střeše a hází do komína jeho pracovny zapálené
hadry napuštěné petrolejem, nepřekvapilo by ho to o nic
víc než teď ji jeho příchod. Ale lepší něco nežli nic.

Když vstoupil, přitiskla se zády ke zdi, aby mohl projít,
a s ním i ta horda metrákových přátel, které si možná
přivedl s sebou. Dostal se tak z jejího dosahu, takže kdyby
v tom okamžiku padla dopředu, nepodařilo by se jí vyrazit
mu z ruky ty časopisy. Důstojně prohlásil:
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„Jdu teď do své pracovny, paní Sharpová.“
„Ano, pane Richardsone.“ (Už to byla velice neobvyklá

slovní výměna – měla ve zvyku mlčet, dokud se jí někdo na
něco přímo neptal.)

„Mám teď velice důležitou práci.“
„Ano, pane Richardsone.“
„Byl bych rád, kdyby mě teď nikdo aspoň hodinu nevy-

rušoval.“
„Jistě, pane Richardsone.“
Někomu, kdo by ji znal méně než on, by se teď mohlo za-

čít zdát, že tyhle řeči mohou v její hlavě probudit nebezpeč-
né představy. Možná – ale to by byly přišly samy, zrozeny
z téže záhadné schopnosti, kterou sdílela s Alcestis, z nadá-
ní nevědomky vycítit, jak a kdy a kde nejlépe překážet,
a ihned to realizovat. To, co jí oznámil, jí řekl pouze proto,
aby se zaštítil proti jakémukoli jejímu výpadu, jímž by
chtěla využít druhé velké příležitosti toho dne, protože
využít jí by se pokusila zcela jistě – být připraven je vše,
říká Hamlet. Tentýž někdo, o němž byla před chvílí řeč, by
se třeba rozhodl odložit věc na odpoledne nebo na příští
den, ale to by nebylo nic platné, zůstala by v domě, aby vy-
nahradila pracovní hodiny, které za minulý týden zameš-
kala, přišla by zítra, aby nemusela chodit v pátek, kdy má
její dcera... a tak dále. Ale on ať se radši na místě propadne,
než aby se nechal takhle nachytat. Věděl, že tandem Alces-
tis–paní Sharpová na takovou jeho reakci hraje, tak ať si
trhnou.

Cestou nahoru si tlumeně pobrukoval písničku, kterou
se kdysi naučil na vojně:

Už, kamaráde, stárneš,
sám budeš dneska spát...
Už, kamaráde, stárneš,
žádná holka už ti nechce dát – ca rá ra –
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už, kamaráde, stárneš,
smutně teď budeš žít – šrum šrum –
kdyby ses teď třeba přetrh, stejně zvadneš –
tak pojď radši víno pít – nebo rum...

Ne že by mu ten popěvek vrátil mládí. Když se pak zamkl
v pracovně s tím svinstvem, co si právě koupil, zapůsobilo
to – jak předpokládal – mnohem účinněji, ale to se zase
nevracel tak daleko zpět. Pohodlně se usadil v pěkné lenoš-
ce potažené červenou kůží, lemované mosaznými ozdobný-
mi cvočky – dostal ji od Brendy k padesátinám – a otevřel
Kensington.

Zběžně časopis prolistoval a odložil ho. Byl plný mužů
a částí jejich těl, nebo přesněji řečeno byl samozřejmě plný
děvčat, ale těch mládenců bylo na těch obrázcích taky hod-
ně. Transfokátor a jeho současníci rovněž příležitostně za-
řazovali nějakého toho chlapa navíc, který býval oblečený
jako policajt nebo jako připitomělý vesničan – ale právě že
byl oblečený, jeho pochybeným, byť neškodným posláním
bylo vnést do záběru cosi jako komický efekt, a člověk se
ho obvykle mohl zcela, nebo aspoň z větší části zbavit tím,
že příslušnou stránku přehnul. Tady ty hochy by takovým
způsobem nezlikvidoval ani geometrický génius.

Ten časopis, který si v obchodě vybral vlastně zcela na-
mátkou, se jmenoval Agora; a to ňadro, jež ho upoutalo na
jeho obálce, bylo částí kresby, přesněji řečeno částí kresby
uvnitř kresby, na které pracoval ten chlapík na té vnější
kresbě. Byla to jediná podobizna muže v celé Agoře, ovšem
celé tucty pánů zaplňovaly dopisovou část, která kromě
menších či úplně malých inzerátů a několika dalších ne-
erotických kreseb prakticky představovala veškerý obsah
časopisu. V těch dopisech se bylo možné dočíst o všem
možném od: její něžné prstíky přejížděly nahoru dolů po
mém... přes: včera večer vzala moje dívka do ruky mého...
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po: co mám dělat, když mi nechce... Něco z toho mělo být
zřejmě autentické, něco nikoli.

S poznovu probuzeným očekáváním upjal nakonec po-
zornost k Mezaninu. Časopis měl rozměry liverpoolského
telefonního seznamu, ale byl tištěný na mnohem kvalit-
nějším papíře. Jako součást rituálu, oddalujícího vlastní
potěšení, který byl potěšením sám o sobě, začal od začátku.
Automobily. Cigarety. Nealkoholické nápoje. Alkoholické
nápoje. Dopisy našich čtenářů – znovu něco ve stylu: Řekla,
že takového ještě neviděla. Cigarety. Automobily. Článek
o závodních člunech. Článek o loirských vínech. Dočetl
ho do poloviny, protože přes celkový žertovný tón to bylo
vcelku zajímavě napsané, a tu si uvědomil, jaký má vlastně
před sebou úkol. Zastyděl se a začal stránky obracet rychleji,
až narazil na jednu malou a jednu velkou fotografii velice
hezké dívky, která vypadala trochu jako prezident Carter –
totiž její tvář připomínala tak trochu tvář prezidenta Carte-
ra; na sobě neměla skoro nic, a přesto toho moc neukazo-
vala. Oba snímky byly úmyslně trochu rozostřené. Na další
stránce tři fotografie téže dívky, z rafinovaných úhlů, v ne-
pravděpodobných pozicích. A pak další stránka – to tedy
klobouk dolů, přátelé. To je věc. A (protože ty snímky byly
dva) tohle taky. Všechna čest a vřelé díky, mladá dámo.

Jake na to zíral, i když nežasl. Ženská ňadra tenhle ča-
sopis zřejmě tak moc nezajímají. V určitém smyslu se teď
pohyboval na velmi známém území, i když ho už delší
dobu nenavštívil; v jiném si musel přiznat, že tady nikdy
před tím nebyl. Jeho mysl pomalu hledala. Všechno zá-
leželo na tom, jak se na to člověk dívá; zase tu byly nejméně
ony dva úhly pohledu. Samo o sobě to ovšem je trochu...
A z nějakého důvodu člověk zjistil, že to musí brát jaksi
samo o sobě, i když z té dívky bylo vlastně na fotografii
vidět i všechno ostatní včetně její tváře. Sama o sobě ovšem
vypadala ta partie dost exoticky, jako vnitřek žirafího ucha
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nebo plod nějakého tropického ovoce, kterého si příliš
necení ani místní lidé. Obrátil list a uviděl další podobnou
fotografii, a na další stránce ještě jednou cosi uměleckého,
a když pak znovu obrátil list, narazil na článek o příčescích.
Pánských. K nasazení na hlavu. Jake udělal v duchu čelem
vzad. Došel k závěru, že jediný obrázek té chytré hlavičky,
který se mu doopravdy líbil, byl ten, na němž byla zachyce-
na při nákupu (zcela oblečená) na trhu s ovocem a zeleni-
nou, a už už chtěl celou akci odtroubit, když si s trhnutím
uvědomil, co mu nařídil ten lékař lidských duší. Neříkal
minimálně čtvrt hodiny? Panebože. No – dejme tomu, že
pět minut už si odbyl. Soustředil se a zachmuřeně zíral na
chytrou hlavičku a dívku s tváří prezidenta Cartera, stří-
davě vždy po dvou minutách, a snažil se, aby ho při tom
nic nerozptylovalo; ani ten možná římský prsten, co měla
jedna z nich na ruce, ani příjemná venkovská krajinka, na
jejímž pozadí se rozkošnicky protahovala ta druhá, ani ta
těžko identifikovatelná ozdoba či domácí potřeba, utope-
ná za jednou z nich ve stínu, a podobně. Po chvíli s jistým
údivem zjistil, že jeho zájem začíná stoupat. Mrtvé ticho
bylo v tu chvíli přerušeno ohlušujícím rachotem zámku ve
dveřích.

Ten ho vrhl zpátky téměř o padesát let. Postihla ho jakási
bolestivá křeč, ve které sebou v sebeobraně zmítal. „Co se
děje?“ zeptal se. Musel to opakovat ještě dvakrát, než to
bylo srozumitelné.

Žádná odpověď. To rachtání pokračovalo, ale dveře zatím
držely pevně.

„Co si přejete? Paní Sharpová?“ To už bylo hlasitější a zře-
telnější. „Řekl jsem vám přece, že nechci být –“

„– jestli bych vám ho neměla trošku přeleštit, napadlo
mě.“ Ale ne – takhle to určitě nemyslela, šlo jí samozřejmě
o knoflík, kterým se otvíraly ty dveře; jeho ovšem přitom
napadlo něco úplně jiného.
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„Jo tak. Tomu knoflíku by to asi určitě prospělo, ale to
přece neznamená, že byste se do toho měla pustit právě –“

„– toho teda nechám a dodělám to pozdějc, když vás to
ruší.“

„Prosím vás. Nebo ne.“ To „pozdějc“ mohlo znamenat
cokoli mezi dvěma a sto dvěma minutami. „Radši ne. Do-
dělejte to hned teď, když už jste –“

„– bych klidně přišla pozdějc, až bych –“
„Kdepak. Nikoli. Dodělejte to teď hned, paní Sharpová.“
„Tak dobře... když si přejete, pane Richardsone.“
Ten randál se ozval znovu, pokračoval asi minutu a po-

tom ustal. Jake pohyboval jenom očima, a i těma jen malič-
ko, a zůstal potom bez hnutí sedět ještě asi půl minuty. Pak
provedl fintu – předstírané povstání. Rachot se ihned ozval
znovu. Vítězoslavně se v lenošce zakýval. „A nachytal jsem
tě!“ zasyčel. „A teď ať mi někdo zkusí namluvit, že mám
jenom bujnou fantazii.“

Avšak zábava nastala teprve o chvíli později, když už ta
baba byla s tím čištěním dveřního knoflíku dávno hotová
a on mohl pokračovat tam, kde předtím skončil, nebo spíš
kde více méně začal. Jako by jednal podle příkazů zakódo-
vaných do paměti a mnohokrát už prakticky prováděných,
přešel ke svému psacímu stolu, z horní zásuvky vyndal čis-
tou podlouhlou obálku, nalistoval stránku s obrázkem té
dívky s tváří prezidenta Cartera, který se mu nejvíce líbil,
tou obálkou zakryl, co na ní bylo méně přitažlivé, a začal tu
fotografii studovat.

O něco později řekl nahlas: „A to je jenom začátek. Ne.
Spíš rozjezd.“
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6. SENZUÁLNĚ ZACILUJÍCÍ SEANCE

„Co to znamená?“ ptala se Brenda.
„No – ,senzuálně‘ by mělo znamenat ,smyslově‘, souviset

se smyslovým vnímáním, i když mi není moc jasné, jaký
má mít to smyslové zacilování smysl. Jedno z těch módních
cizích slov, aby to znělo vědecky, ,senzuálně‘, jako ,verbál-
ně‘ nebo ,manuálně‘ nebo ,kontinuálně‘, a ,senzitivní‘ nebo
,senzorický‘ by se v tomhle kontextu nehodilo. A to zacilo-
vání? Co já vím – aby se člověk přesně zaměřil? Zkoncen-
troval? Něco takového.“

„Dobře. Ale co to vlastně znamená?“
„Miláčku, to já nevím. Vzbudit v tobě – vzbudit v člověku

fyzický zájem o toho druhého, snad tohle, řekl bych. Ale to
je nakonec jedno – co máme dělat, to je nám jasné.“

„Ano. Miláčku, nezlob se, ale než začneme, musím brn-
knout Elspeth. Říkala, že mi dneska nebo zítra zavolá, a dala
bych krk na to, že by určitě telefonovala, až budeme s tím
zacilováním v nejlepším. Znáš to. Zavolám jí radši sama.“

„Zkus to.“ Jak Brenda právě vyjevila, Elspeth byla další
členkou gangu Alcestis – paní Sharpová, i když z ní nešel
takový strach, protože bydlela až na druhém konci Londý-
na v Roehamptonu. „Času je dost, nic nám neuteče. Počkám
v pracovně.“

Skončil s ukládáním talířů od oběda do stojanu na od-
kapávací ploše dřezu a odešel do pracovny. Udělal si ji
z místnosti, která předtím sloužila jako prostornější komo-
ra a stačila pojmout sotva psací stůl se zásuvkami po obou
stranách, onu proslulou lenošku z červené kůže a dvě kni-
hovny ve stylu nábytku z doby královny Anny. Avšak i on
sám uznával, že tyrkysový koberec na podlaze je barevně
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zajímavý a nesporně ladí s tapetami a s madrasovou zá-
clonou.

Ani ne tak proto, aby se dostal do patřičné nálady, jako
spíš aby ukázněně pokračoval v plnění uložených úkolů,
začal se zabývat papíry, které mu ležely na stole. Válely se
tam v naprostém bezpečí od čtvrtka, ačkoli už bylo pondělí
a paní Sharpová chodila podle dlouhodobé dohody v pátek
a dopoledne tu byla taky. Brenda byla však v obou pří-
padech doma, a jak už to bývá, přítomnost třetí osoby nad-
přirozené schopnosti paní Sharpové značně omezovala,
ne-li zcela blokovala. Jake vzal do ruky jeden z těch listů.

M 27 (četl) Představa sexuálního styku s nedospělou oso-
bou ženského pohlaví (14–15 let) k němu svolnou je pro
mne:

1. velmi příjemná
2. docela příjemná
3. spíše nepříjemná
4. velmi nepříjemná
Pokud vůbec donutil svou mysl zabývat se tímto problé-

mem, vyšlo mu „ano“ ve všech čtyřech případech. Otázka
věku v tom nehrála žádnou roli; přitažlivost kterékoli
svolné bytosti ženského pohlaví, která už měla za sebou
pubertu, byla pro něj dána prostě její přitažlivostí, i když,
pokud si vzpomínal, v praxi se omezoval pouze na bytos-
ti od šestnácti výš. Záleželo na tom, byla-li splněna pod-
mínka bezprostřednosti. Třeba někde na Havaji nebo tak
podobně – představa velmi příjemná. Při příští návštěvě
Itálie – docela příjemná. Koncem příštího měsíce tady
někde v okolí – spíše nepříjemná. Na tomto místě a právě
teď – velmi nepříjemná. Ale ani to nebylo docela přesné,
vzhledem k rozdílu mezi představou sexuálního styku a po-
myšlením na představu sexuálního styku. Kdyby si mohl
jen tak lusknout prsty a šup! už by se na tom pracovalo –
představa velmi příjemná. Kdyby teď ovšem stála před
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ním na dosah ruky a chystala se mu začít ukazovat, jak je
svolná – velmi nepříjemná. A zároveň nikoli nepříjemná,
s ohledem na to, že ten jeho životem znavený kamarád
přece jen potřebuje trochu povzbudit, když se má posta-
vit do pozoru. Tohle všechno sem ovšem nemohl napsat,
zvláště když se ta otázka očividně týkala něčeho úplně
jiného. Byl vždycky vynikající zkoušenec (na univerzitě ve
svém ročníku nejlepší stipendista ve vědách o antickém
starověku, jednička z novověkých dějin, nejlepší ve svém
ročníku v řecké filozofii), a tak si i nyní kladl otázku, co se
od něho v tomto případě žádá, o co jim vlastně jde. Chtějí
od sebe oddělit prznitele dětí a gerontofily, to je jasné, a ne-
pochybně přitom vést jemnější dělicí čáru mezi inhibovaný-
mi jedinci, kteří se rádi smíří s jakýmkoli daným omezením,
a osobami robustními, houževnatými, drsnými, tvrdými,
bodrými atakdále. Zaškrtl 2 a sáhl po dalším papíře.

Fantasticky krásná dívka s neuvěřitelně dokonalou postavou,
v těsně přiléhavých šatech s výstřihem až téměř do pasu, po-
hlíží na mne očima planoucíma nekontrolovatelnou vášní (četl).
Pomalými, ochablými pohyby se z těch šatů vysvlékne a já
vidím, že pod nimi nic neměla a teď je úplně nahá. Má tak mo-
hutná ňadra, že se jí téměř nemohou vejít na hrudník. Zvedají
se a zase klesají nezvládnutelnou touhou, když houpavými po-
hyby svých ladných kyčlí líně pokročí blíž a vyzývavě stane
přede mnou, s rukama položenýma na křivkách svých boků,
s těmi kolosálními prsy výbojně vystrčenými proti mně. Strhám
ze sebe veškerý oděv a (100 slov) jí unikne dlouhý užaslý, ob-
divný a zděšený výdech. Sklesne na lůžko, jež je poblíž.

Bylo to mnohem delší, ale stále mu ještě chybělo třiasedm-
desát slov do minima šesti set, které mu stanovil Rosen-
berg, a to už byl nucen zapojit do té kompozice další dvě
děvčata, první s velikánskými, druhou s gigantickými ňad-
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
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