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PROLOG

ÑP¯ÌötÌ sobotu m· öÈf oslavu, pojedeme tam spolu?ì zeptal jsem
se PavlÌny. Uû Ëtrn·ct dnÌ vÌm, ûe se za t˝den jede na Tonyho
chalupu, ale zatÌm jsem nebyl schopen o tom PavlÌnÏ ¯Ìct, na-
toû jÌ nabÌdnout, aby jela se mnou. PavlÌna neodpovÌdala,
noËnÌ ticho ruöilo jen pokojnÈ vrnÏnÌ lednice v kuchyni.

ÑSpÌö?ì zeptal jsem se pro jistotu, abych si zbyteËnÏ nemluvil
pro sebe.

ÑNespÌm,ì pÌpla kÚouravÏ. ÑP¯em˝ölÌm. A kam jako?ì
ÑNÏkam za Prahu, uû jsem tam jednou byl. M·m to na po-

zv·nce. NenÌ to nic ofici·lnÌho, neboj, Tony se r·d p¯edv·dÌ,
takûe kdyû si nechal udÏlat nov˝ podlahy, musÌ n·m je uk·-
zat.ì

ÑBude to stejnÏ trapn˝ jako ten v·noËnÌ veËÌrek p¯ed mÏsÌ-
cem?ì zeptala se kousavÏ.

Ani nevÌm proË, ale cÌtil jsem, jak se mi nahrnula krev do tv·-
¯Ì. Ne ûe bych, kromÏ Michala, mÏl k nÏkomu z koleg˘ extra ka-
mar·dsk˝ vztah, ale p¯ece jen se mÏ jejÌ ot·zka malinko dotkla.
ÑMil·Ëku, nemusela jsi tam se mnou chodit,ì op·Ëil jsem stej-
n˝m tÛnem. Protoûe mi bylo ˙plnÏ jasnÈ, proË tam se mnou
öla ñ ze û·rlivosti.

ÑNo jasnÏ, jen se uraz,ì ötÏkla. ÑNezlob se na mÏ, ale kdyû se
holka nap¯ed opije, ûe ji m·lem musÌte odnÈst dom˘ na z·dech,
a pak tam pl·Ëe chlap˘m na rameni, ûe byla v öestn·cti zn·sil-
nÏn·, to je nechutn˝.ì

ZavrËel jsem a odt·hl se. H·dat se v posteli, a jeötÏ k tomu na-
zÌ, je obzvl·öù potupnÈ. To si ËlovÏk p¯ipad· jak kaöpar. Jako by
mÏla PavlÌna stejnÈ pocity, s·hla na vypÌnaË malÈ bÌlÈ lampy
a rozsvÌtila. Pak vyskoËila z permanentnÏ rozloûenÈ skl·dacÌ
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pohovky a oddusala do p¯edsÌnÏ. JejÌ bÌlÈ p˘lky se p¯itom roz-
ËÌlenÏ nat¯·saly. Pak jsem slyöel r·nu koupelnov˝ch dve¯Ì.
Vr·tila se po chvÌli v mÈm zaöedlÈm pruhovanÈm frotÈ ûupanu,
ale na rozdÌl ode mÏ jÌ sluöel. Vypadalo to, ûe se uklidnila, pro-
toûe si sedla ke mnÏ, pohladila mÏ a pokraËovala uû mÌrnÏjöÌm
hlasem: ÑVöichni jste ji dost utÏöovali. NejvÌc ty a Michal.
A vzhledem k tomu, ûe pak jela ve stejn˝m taxi jako Michal,
mohla si bejt jist·, ûe si sv˘j sexy z·ûitek zopakuje. NaötÏstÌ s al-
koholovou narkÛzou.ì

ÑJen jsem se zeptal, jestli se mnou pojedeö na Tondovu oslavu,
to je vöechno,ì op·Ëil jsem. Ñée se BÏla p¯ed V·nocemi opila, za
to fakt nem˘ûu.ì

ÑMuselo to bejt hrozn˝,ì vzdychla PavlÌna.
ÑA co?ì nech·pal jsem.
ÑNo to zn·silnÏnÌ. Vypr·vÏla mi to taky, nemysli si.ì
ÑJÈ,ì obr·til jsem oËi v sloup.
ÑAsi je to jejÌ trauma, kter˝ se otev¯e vûdycky, kdyû se napije.

Ovöem nep¯ipad· mi vhodn˝, aby to takhle kaûd˝mu servÌro-
vala.ì

ÑM·ö pravdu,ì p¯itakal jsem. ÑAle ¯eöit v noci traumata BÏly,
to jsem si vûdycky p¯·l,ì uchechtl jsem se ironicky. ÑJako bych
tÏch sv˝ch nemÏl dost.ì

ÑÿÌkala, ûe öla s nÏjak˝m klukem z koncertu, lÌbali se, mazli-
li, on to nÏjak neukoËÌroval a povalil ji do tr·vy. Kdyû se zaËala
br·nit, nÏjakou jÌ vrazil a udÏlal jÌ to.ì

ÑTak proË se s nÌm lÌbala a mazlila?ì zavrtÏl jsem nevÏ¯ÌcnÏ
hlavou a vybavil se mi podobn˝ veËer, p¯ed dvan·cti lety. To by-
lo öestn·ct pro zmÏnu mnÏ a osmn·ct Michalovi. Tehdy jsme je-
li s partou na festival a j· byl moûn· nejmladöÌm ˙ËastnÌkem
naöeho Ñz·jezduì. LetnÌ zem byla rozpraskan· vedrem, vöude
se pr·öilo. V hnÏdÈm prachu, odpadcÌch a zbytcÌch tr·vy se v·-
lely davy lidÌ. Kdo neleûel, nespal nebo se jen tak nepovaloval,
Ëekal frontu na pivo u nÏkterÈho z mnoha st·nk˘ nebo tanËil,
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hvÌzdal a k¯iËel v kotli pod pÛdiem, kterÈ bylo stranou stanovÈ-
ho a spac·kovÈho leûenÌ. M˘j nejdÏsivÏjöÌ z·ûitek nastal v noci,
kdy se tÏsnÏ vedle mojÌ hlavy rozprskla pln· l·hev, kter· vylÈtla
z noËnÌ rvaËky. A nejzajÌmavÏjöÌ z·ûitek mÏ Ëekal, kdyû jsme se
s Michalem rozdÏlili o jednu holku. Pro mÏ byla ˙plnÏ prvnÌ
v ûivotÏ a za boha bych si nevzpomnÏl, jak se jmenovala. Jen si
matnÏ uvÏdomuji, ûe nejd¯Ìve se jÌ to lÌbilo a pak uû se jÌ to nelÌ-
bilo. TÏûko ¯Ìct, jestli t¯eba potom i nebreËela. I to by bylo moû-
nÈ, jenûe m˘j mozek byl tehdy posÌlen vodkou a pivem.

ÑBÏla tam bude, tak to s nÌ m˘ûeö rozebrat ze vöech stran,ì
usm·l jsem se.

ÑA co ta druh· ûensk·?ì
ÑJak· druh·? MyslÌö Andreu?ì zeptal jsem se. 
ÑNo jasnÏ, jeötÏ tam m·te takovou koËku s vlnit˝mi vlasy.

VidÏla jsem, jak se na ni dÌv·ö. Moûn· proto, ûe vypad· ˙plnÏ
jinak neû j·. Jsem pro tebe okoukan·, viÔ?ì

MlËel jsem. Takov˝ dotaz snad ani za odpovÏÔ nest·l.
ÑProË nic ne¯Ìk·ö? M·m pravdu, ûe jo?ì
ChtÏl jsem navrhnout, aby mi pro jistotu vypÌchla oËi, ale rad-

öi jsem ̄ ekl to, co chtÏla slyöet, abych mÏl pokoj a mohl sp·t. ÑJsi
nejkr·snÏjöÌ. NevÌm, proË bych se mÏl dÌvat na nÏjakou Andreu,
kdyû m·m tebe.ì

SpokojenÏ vzdychla a uloûila se mi na levou paûi. OdhodlanÏ
jsem ji objal a drûel, dokud mi paûe nezaËala brnÏt.

ÑKolik tam vlastnÏ tÏch ûensk˝ch m·te?ì zaËala zase po 
chvÌli.

ÑT¯i. BÏlu, D·öu a Andreu. DvÏ jsi vidÏla, D·öu nezn·ö, na
v·noËnÌm veËÌrku nebyla, ale t¯eba jsi s nÌ nÏkdy mluvila, kdyû
jsi mi volala do pr·ce na pevnou. Konec v˝slechu? M˘ûeme jÌt
sp·t, mil·Ëku?ì zeptal jsem se mrzutÏ. 

ÑMoûn· s tebou na ty narozeniny pojedu, Aleöku. Nebo t¯eba
s·m zmÏnÌö n·zor a z˘staneö nakonec doma,ì ¯ekla PavlÌna
z·hadnÏ.
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Hodinku mezi dvan·ctou a jednou jsem mÏl v pr·ci r·d. Ne
proto, ûe je obÏd a koneËnÏ se od r·na najÌm. Ale proto, ûe
jsou vöichni pryË, nikdo nebÏh· sem tam a neml·tÌ dve¯mi,
obvykle ani nepÌpajÌ, nezvonÌ a nehrajÌ telefony.

D·öa se zvolna vyno¯ila ze dve¯Ì svÈ kancel·¯e, p¯iöla k mÈ-
mu stolu a posadila se na roh. Posadila se nenÌ to spr·vnÈ
slovo. Ona se jakoby op¯ela. Zvedl jsem oËi a vöiml si, ûe
pod lehce pr˘svitnou pruhovanou bl˘zou m· bÌlou podpr-
senku, a p¯estoûe nenÌ tlust·, ramÌnka jÌ vÏzÌ mÌrnÏ zakou-
snut· do k˘ûe.

ÑTonÌk dneska nem· hlad? Nevzal tÏ na obÏd?ì r˝pl jsem si.
ÑDneska obÏdv· nÏkde mimo,ì m·vla rukou.
ÑTak copak bys chtÏla, D·öenko?ì
ÑNo tebe p¯ece, Aleöku,ì odpovÏdÏla koketnÏ.
ÑAle mÏ p¯ece m·ö, vÌö, ûe jsem jen tv˘j,ì pronesl jsem ve

stejnÈm duchu. »Ìmû bych p¯edpokl·dal, ûe jisk¯iv· konver-
zace byla vyËerp·na a p˘jde si po sv˝ch.

Ñäkoda ûe nejsem mladöÌ,ì pokraËovala nÏûnÏ a nalakova-
n˝m dlouh˝m nehtem krouûila po stole.

ÑVûdyù jsi mlad·,ì op·Ëil jsem pohotovÏ o deset let staröÌ
ûenÏ.

ÑJ· tÏ opravdu chci,ì zaznÏlo jejÌ ne˙prosnÈ ozn·menÌ.
ÑNedÏl·m si srandu.ì

To mÏ ponÏkud polekalo a snaûil jsem se zapnout mozek.
Tady uû nep˘jde o nÏjakÈ vtipkov·nÌ. Nepustila mÏ vöak ke
slovu. ÑVÌö, proË bys byl se mnou öùastnej? Nechala bych ti
volnost, o kterou nechceö p¯ijÌt. J· jsem totiû taky takov·.ì

CÌtil jsem trochu paniku, ale z·roveÚ mi bylo do smÌchu
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z tÈ p¯edstavy, j· a D·öa. ÑJak to myslÌö?ì zeptal jsem se
a cuklo mi v levÈm koutku ˙st.

ÑNorm·lnÏ. Kdyû se do sebe dva zamilujÌ a zaËnou spolu
chodit, dobrovolnÏ se svobody vzd·vajÌ. Zanedb·vajÌ kama-
r·dy, z·jmy, navz·jem si diktujÌ, co majÌ dÏlat, omezujÌ se,
û·rlÌ na sebe, chtÏjÌ se vlastnit a ¯ÌkajÌ tomu l·ska. Ale ty jsi ji-
nej a j· taky. J· bych ti nechala svobodu,ì ozn·mila tÛnem,
jako by pr·vÏ udÏlala nÏco z·sluûnÈho. P¯em˝ölel jsem, jak
k tÏmto z·vÏr˘m doöla a proË mi tohle vlastnÏ ¯Ìk· zrovna
teÔ, kdyû spolu uû rok dÏl·me v jednÈ firmÏ. Nic proti D·öe
s medov˝mi vlasy, je to hezk· holka, i kdyû staröÌ neû j·. Ale
p¯edstava, ûe bych s nÌ nÏco mÏl, je stejn·, jako lÌbat sÈgru.
(Kdybych teda nÏjakou mÏl.) ée by nÏkdy vyslechla m˘j te-
lefonick˝ rozhovor s PavlÌnou, kdy jsem jÌ po tisÌcÌ vysvÏtlo-
val, proË chci ûÌt s·m? ÑTo je od tebe hezk˝, ûe bys mi ne-
chala svobodu, D·öenko. To jsem fakt r·d, moc dÏkuju,ì od-
povÏdÏl jsem z legrace a doufal, ûe to D·öa pochopÌ a ûe se
jÌ tÌm nÏjak citovÏ nedotknu.

ÑNedÏlej si ze mÏ övandu,ì t¯epla mÏ dlouh˝mi prsty po hla-
vÏ. ÑJ· mluvÌm v·ûnÏ. HodÌme se k sobÏ. Chceö z˘stat sv˘j,
stejnÏ jako j·, ale z·roveÚ nejsi tak postiûenej jako Michal.ì Na
slovo Ñpostiûenejì dala zvl·ötnÌ opovrûliv˝ d˘raz a doprovodi-
la ho ̇ öklebkem v podobÏ ohrnutÈho peËlivÏ nalÌËenÈho rtu.
ÑNepot¯ebujeö st·do milenek jako on, m·ö tu svou holku, kte-
r· ti d¯Ìv nebo pozdÏji stejnÏ volnost sebere.ì Pak se nakloni-
la, p¯it·hla si moji hlavu blÌû a naöe obliËeje se zastavily jen p·r
centimetr˘ od sebe. Neudrûel jsem se a m·lem jÌ smÌchy vy-
prskl do obliËeje. Nemohl jsem uvÏ¯it, ûe uû nejde jen o vtip-
kov·nÌ a flirt. ÑD·öenko, se mnou bys nevydrûela. A v˘bec,
vûdyù o mnÏ vlastnÏ v˘bec nic nevÌö.ì

ÑTo, co pot¯ebuju, vÌm,ì zaöeptala a zajela mi prsty do vla-
s˘. Vyrazila na mnÏ husÌ k˘ûe, jako by mi na z·da nÏkdo vy-
pustil hejno mravenc˘. Myslela to v·ûnÏ. Boûe m˘j, co si po-
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Ënu? Doufal jsem, ûe nepost¯ehla paniku v m˝ch oËÌch. Kdy-
by nic jinÈho, jejÌm ve¯ejn˝m tajn˝m milencem byl Tony, n·ö
öÈf. A j· rozhodnÏ nepot¯eboval zbyteËnÈ problÈmy. Jenûe
z·roveÚ jsem tuöil, ûe jeötÏ vÏtöÌ potÌûe nastanou, pokud ji
neöetrnÏ odmÌtnu a ona se urazÌ. Tak co teÔ? ÑM·ö p¯ece
Tonyho,ì zamruËel jsem chabÏ a snaûil se, aby m˘j hlas ne-
znÏl p¯Ìliö ustraöenÏ.

ÑAno, ale je ûenatej. NebavÌ mÏ se po¯·d schov·vat. A mÌt
tebe by nebylo öpatn˝,ì öeptala d·l. CÌtil jsem jejÌ dech.
Rozeznal jsem k·vu, nikotin a jak˝si lehk˝ odÈr nÏËeho slad-
kÈho, z¯ejmÏ v˘ni rtÏnky. Nevydrûel jsem napÏtÌ, usm·l jsem
se a omluvnÏ ji pohladil po ruce, kterou mne st·le pevnÏji
svÌrala na z·tylku. OtoËil jsem hlavu, abych se jemnÏ vy-
kroutil. ZaËÌnal jsem na ni mÌt vztek, ûe mÏ zahnala do ˙z-
k˝ch, a j· se p¯itom jeötÏ musÌm snaûit b˝t taktnÌ. Stiskla mÏ
vöak pevnÏji a p¯ilepila svoje ˙sta na ty moje ztuhl· a sev¯e-
n·. CÌtil jsem, jak se jejÌ mÏkkÈ rty snaûÌ dostat mezi ty moje,
jejÌ nos mÏ hebce öimral na tv·¯i a dÌval jsem se na jejÌ nar˘-
ûovÏlou öÌji. VnÌmal jsem, jak si div neleh· na st˘l, aby si
udÏlala pohodlÌ, a odolal jsem pokuöenÌ zkusit mÏkkost ku-
latÈho obsahu jejÌ podprsenky. 

ÑHe-ehm, ehm,ì ozvalo se ode dve¯Ì a D·öa se nikterak p¯e-
kotnÏ odlepila a p¯estala mi cuchat vlasy. Zato moje srdce zra-
lÈ na infarkt m·lem proskoËilo hrudnÌkem. Tony. D·öa leûÈr-
nÏ zvedla p˘lky ze stolu a doöla k Tonymu, kter˝ st·l u zdi
a nevÏ¯ÌcnÏ vrtÏl hlavou. Zad˝chanÏ jsem se sehnul ke svÈ ak-
tovce, slepÏ jsem zat·pal po kapesnÌku, vysmrkal jsem se a ne-
n·padnÏ p¯itom set¯el D·öinu rtÏnku z obliËeje. Pak jsem se
narovnal, bezelstnÏ jsem zvedl oËi k öÈfovi a v duchu jsem roz-
m˝ölel p¯ijatelnÈ vysvÏtlenÌ svÈho nep¯irozenÏ blÌzkÈho po-
hledu do tv·¯e jeho milenky. D·öa vöak byla rychlejöÌ. ÑTony,
prosÌm tÏ nem·ö kapku alkoholu? To je nechutn˝. Aleö mÏl
u nosu tak hnusn˝ pupÌnek, ûe jsem se na nÏj uû nemohla dÌ-
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vat, tak jsem ho vym·Ëkla. ChtÏlo by to vydezinfikovat,ì do-
poruËila suverÈnnÏ. Pak se na mÏ otoËila s v˝razem, jako bych
byl retardovanÈ dÌtÏ. ÑUkaû, nem·ö to moc Ëerven˝? Nekrv·cÌ
ti to?ì

ÑNe,ì hlesl jsem, a to bylo taky jedinÈ slovo, na kterÈ jsem se
v danou chvÌli zmohl. Hnusn˝ pupÌnek. To ji nenapadlo nÏco
lepöÌho? Op¯el jsem tv·¯ do dlanÌ a vzdychl. M·m j· tohle za-
pot¯ebÌ? Jak dlouho tam Tony st·l? VidÏl nÏco? Slyöel nÏco?
A jak si to asi vyloûil? 

ÑJo, tak pupÌnek,ì pok˝val Tony hlavou. ÑMÏl by ses uËe-
sat, Aleöi, nÏjak sis rozcuchal vlasy,ì pronesl v˝znamnÏ sko-
ro pÏtaËty¯ic·tnÌk Tony, nakr·tko ost¯Ìhan˝ brunet s vy-
sok˝mi kouty a pronikav˝ma Ëern˝ma oËima. Do kancel·¯e
veöel Michal s Romanem. ÑKouk·m, ûe po obÏdÏ panuje ve-
sel· n·lada,ì konstatoval Michal ironicky.

ÑJistÏ,ì odsekl Tony. ÑPauza na obÏd skonËila p¯ed deseti
minutami,ì upozornil a nahlÈdl do vedlejöÌ kancel·¯e, jestli
i tam jsou vöichni na sv˝ch mÌstech.

Michal se zasunul k poËÌtaËi. Pak se na mÏ potutelnÏ
usm·l, jako kdyby tuöil, co se p¯ed chvÌlÌ odehr·lo. Pohladil
sv˘j peËlivÏ nagelovan˝ ˙Ëes a p¯ihnul si vody z plastovÈ
lahve. D·öa odkr·Ëela do p¯ijÌmacÌ a recepËnÌ kancel·¯e, kte-
r· sousedila s Tonyho. Cestou ho smÌ¯livÏ pohladila po ruce.
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D·öa se chystala dom˘ kolem ËtvrtÈ hodiny jako vûdycky,
mÏla upravenou pracovnÌ dobu. Moûn· vyzved·vala dÏti ze
ökoly nebo spÏchala na n·kup, co j· vÌm. NavlÈkala se do
kab·tu, nÏco uv·zala kolem krku, pak si prohr·bla vlasy, na-
patlala pusu ËervenÏ a peËlivÏ narovnala silonky na steh-
nech. Hladila si boky, aby upravila sukni, p¯iËemû na mÏ
up¯enÏ zÌrala. éerty stranou. Zasedla si na mÏ, a mnÏ sev¯el
hrdlo pocit myöi l·kanÈ na otr·ven˝ ement·l. Michalovi
mohly oËi vypadnout, Luboö si m·lem p¯ibouchl prsty do ko-
pÌrky a Roman na n·s öibalsky pomrk·val jako û·k z·kladnÌ
ökoly. D·öa r·da provokovala. ProË ne, aspoÚ byla nÏjak· z·-
bava. Jenûe teÔ se situace ponÏkud zmÏnila. LÈpe ¯eËeno,
D·öa ji zmÏnila.

ÑHele, madam prej poûaduje nÏjakou sÌlu k ruce, protoûe
nestÌh·. BÏlu, nebo spÌö Andreu,ì zaöeptal Michal, aby ho
D·öa neslyöela. ÑPozice asistentka asistentky,ì usm·l se svÈ-
mu vtipu.

Andrea, asi dvacetilet· holka, ho zaslechla a z legrace na-
sadila vydÏöen˝ v˝raz. Andrejka sem nastoupila v z·¯Ì a bere
to tady jako praxi na p¯echodnÈ obdobÌ, neû se znovu po-
kusÌ dostat na vysokou ökolu. PavlÌna mÏ odhadla dob¯e, lÌ-
bila se mi. Je jin˝ typ neû D·öa. M· bÌlou pleù, z·¯ivÈ oËi
a tmavÈ vlnitÈ vlasy. Skoro nikdy nevypad· uËesanÏ, ale tak
nÏjak, jako by pr·vÏ vylezla z postele. Druh· zmiÚovan·,
BÏla, je taky absolventka, p¯ev·ûnÏ pracuje dole v prodejnÏ,
kde jÌ obËas Andrea vypom˘ûe. A to je z d·mskÈho osazen-
stva vöechno, zbytek jsou chlapi ve v˝robÏ a my. J·, Michal,
Roman, Luboö a öÈf naöÌ poboËky Tony. Luboö je uû v letech.
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Tenhle ötÌhl˝ aû huben˝ muû m· dobr·ckÈ modrÈ oËi a tÈmÏ¯
vûdycky skvÏlou n·ladu. Jeho ˙smÏv by se dal nazvat ÑvÏ-
doucÌ,ì jako kdyby si po¯·d ¯Ìkal Ñj· uû si sv˝ proûil, mÏ uû
nem˘ûe rozh·zet v˘bec nicì. Tony se jednou zmÌnil, ûe
Luboö ûije s·m, a dokonce zaûertoval, jestli nenÌ gay. Ale ze-
ptat se ho by si nikdo z n·s nedovolil. Kaûdop·dnÏ Luboö ni-
koho neobtÏûoval ani nikomu neubliûoval. Nastoupil p¯ed
nÏkolika mÏsÌci na v˝pomoc, a jelikoû je uû v d˘chodu, ne-
honÌ se za û·dnou kariÈrou, pracuje, protoûe ho to bavÌ, udÏ-
l·, co je t¯eba, a jde dom˘. Roman je o p·r let mladöÌ neû j·
a jeho hlavnÌm pozn·vacÌm znakem je bÌl· koöile, obliËej za-
rudl˝ smÌchem, blonÔatÈ nagelovanÈ vlasy, motorka a bez-
mezn˝ obdiv k Michalovi. NÏkdy jsem uvaûoval, p¯ed k˝m se
vlastnÏ Michal tak r·d p¯edv·dÌ. P¯ed holkama, nebo p¯ed
Romanem, pro nÏhoû je vzorem a zdrojem obdivu? O Micha-
lovi jsem p¯em˝ölet nemusel, toho jsem znal od dÏtstvÌ. Jeho
slabosti, jichû se b·l, jeho minulost, ke kterÈ se tak nerad vra-
cel, i souËasnost, v nÌû se drûÌ svÈho snu: pomalu, ale jistÏ
v blÌzkÈ budoucnosti obsadit Tonyho st˘l. Docela by mÏ za-
jÌmalo, jestli to Tony vÌ, nebo alespoÚ tuöÌ. V kaûdÈm p¯Ìpa-
dÏ D·öa, stejnÏ tak jako PavlÌna, nemÏla Michala r·da, ne-
mohla mu p¯ijÌt na jmÈno a p¯ehlÌûela ho. Na d˘vod jsem se
ani nemusel pt·t, byl mi ˙plnÏ jasn˝. Michal, lamaË dÌvËÌch
srdcÌ a lovec profesion·l, D·öu odmÌtl. Ne ûe by se mu nelÌ-
bila, ale nechtÏl dr·ûdit Tonyho. ÑNem˘ûu Tonyho vyötÌpat,
nechci se hrabat p¯es nÏËÌ mrtvolu a nechci nikoho naötvat,
ch·peö? Vûdycky jdu cestou nejmenöÌho odporu, takûe mu-
sÌm Tonymu drûet palce a makat, aby on pov˝öil a j· dostal
jeho mÌsto.ì
ÑHmÖ Tak to abys ve vöÌ tajnosti p¯ece jen potÏöil D·öu,ì za-
sm·l jsem se ökodolibÏ. ÑStaËÌ, aby tÏ p¯ed Tonym vytrvale
pomlouvala, a m·ö utrum.ì

ÑBa ne, hochu, Tony ji zas tak moc ne¯eöÌ, to pozn·m.ì
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ÑProË nechceö jeötÏ vejö?ì ptal se tiöe Roman.
ÑPch, bl·znÌö?ì odfrkl Michal. ÑTo bych mÏl p¯Ìliö zodpo-

vÏdnosti a pr·ce.ì
Michal u D·öi upadl v nemilost, mluvila o nÏm jako o Ñpsy-

chopatoviì a Ñmaniakoviì a j· z¯ejmÏ dopadnu stejnÏ. NÏkdy
mi p¯ipad·, ûe kdyû ûenu nikdo neobtÏûuje, nemrk· na ni,
obdivnÏ nehvÌzd·, pak teprve propadne depresi, zoufalstvÌ
a zavrhne chlapy. 

ÑMichale.ì Tony vyöel ze svÈ kancel·¯e. ÑProzraÔ n·m svoje
fÌgle na ûensk˝. Dok·ûeö tak hezky vypr·vÏt a my se r·di po-
uËÌme. KromÏ toho kaûdej obËas pot¯ebuje zmÏnu,ì dodal
s jÌzliv˝m ̇ smÏvem a pohupoval se na pat·ch p¯esnÏ ve chvÌ-
li, kdy kolem nÏj proöla obleËen· D·öa s kabelkou pod paûÌ,
aby se rozlouËila. Vöichni se hned zaËali p¯id·vat a Michala
povzbuzovat, D·öa se zarazila.

ÑCo byste chtÏli vÏdÏt?ì rozhodil Michal rukama, ale ot·zka
mu dÏlala dob¯e.

ÑNo pouË n·s,ì vyzval ho Tony znovu. ÑAleö, ten uû vÌ sv˝,
viÔ, Aleöi?ì probodl mÏ pichlav˝ma oËima. ÑAle t·mhle Roman
se taky r·d vzdÏl·. T¯eba na tÈma: Jak odejÌt z akce s d·msk˝m
doprovodem. Dneska jdu na klubov˝ veËÌrek,ì dodal. Myslel
jsem, ûe Michal prokoukne Tonyho hru a pochopÌ, ûe o nÏjak˝
Michal˘v manu·l na balenÌ holek v˘bec nejde, naopak cÌlem je
naötvat D·öu. Jenûe kdepak, na to byl Michal p¯Ìliö samolib˝.
RozhlÈdl se, zda ho vöichni slyöÌ, nasadil bezelstn˝ v˝raz
a spustil: ÑVyberu si nejhezËÌ koËku, kter˝ se vöichni ostatnÌ bo-
jÌ, jak je pÏkn·, pak k nÌ p¯ijdu a ¯eknu: ,ChtÏl bych se s v·ma
milovatë,ì pronesl a dÌval se p¯itom up¯enÏ na Andreu, kter·
ihned sklopila oËi, a zr˘ûovÏly jÌ tv·¯e. 

ÑKec·ö,ì zapochyboval Roman. ÑTo nem˘ûeö takhle rovnou
vybalit.ì

ÑAle m˘ûu, tahle p¯ÌmoËarost ûensk˝ obvykle vyrazÌ dech.
Sice se moûn· naötve, ale hned si to p¯edstavÌ.ì
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ÑTakûe s n·vrhem souhlasÌ?ì vyzvÌdal Luboö, kter˝ zvedl
hlavu od skartov·nÌ nepoveden˝ch a star˝ch materi·l˘.
Tahle ot·zka mi na ost¯ÌlenÈho penzistu p¯ipadala naivnÌ jak
od studenta.

ÑJak kdy, obËas je nutn˝ se vÌc snaûit,ì p¯ipustil Michal
a uûÌval si, ûe je st¯edem pozornosti. ÑNÏkter˝ nejdou jeötÏ
ten veËer, protoûe si vzpomenou, ûe jsou p¯ece sluön˝ holky.
BuÔ se jako naötvou, nebo rozesmÏjou, nebo mi vynadaj,
kaûdop·dnÏ se ale chytnou, protoûe ûensk˝ prostÏ maj r·dy
drz˝ pras·ky.ì

ÑTak to se teda pleteö,ì ohradila se Andrea.
ÑNo a d·l?ì zeptal se Roman a sm·l se jako t¯in·ctilet˝ kluk

na hodinÏ biologie, kde se zrovna probÌr· rozmnoûovacÌ
˙strojÌ. 

Tony se pobavenÏ usmÌval. ÑA co kdyû uû ji nechceö?ì ze-
ptal se, zatÌmco D·öa sev¯ela rty.

ÑTo nehrozÌ,ì ohradil se Michal. ÑJ· chci kaûdou. Jen se
s û·dnou nesmÌm vidÏt tak Ëasto, aby si na mÏ zaËala dÏlat
n·roky. Dokonce se mi osvÏdËilo p¯edstÌrat, ûe jsem ûenatej.
N·vötÏvy a sch˘zky se musÌ pl·novat. Nechceö si nÏjakou na-
pl·novat, Andrejko?ì usm·l se Michal lÌbeznÏ.

ÑNo to teda nechci,ì odfrkla Andrea.
ÑJen se bavte, uboû·ci,ì prskla D·öa.
ÑTony, kdyû to zaËne bejt ˙navn˝ a nudn˝, nech· se vztah

vyhnÌt,ì ignoroval ji Michal. ÑTo znamen· oz˝vat se ËÌm d·l
mÌÚ, aû se jednoho dne neozveö v˘bec. Jenûe kdyû se ty lidi,
nedej boûe, vidÌ dennÏ, to je pak tÏûk˝.ì

ÑPoËkej, aû se nÏkter· po¯·dnÏ zamiluje a bude ti dÏlat scÈ-
ny,ì pok˝val Luboö znalecky hlavou.

ÑTo se mi st·v· bÏûnÏ,ì odm·vl jeho obavy Michal.
ÑJsi citovÏ pr·zdnej chud·k a je mi tÏ lÌto,ì shrnula D·öa.

ÑA j· jdu dom˘.ì Michal jejÌ Ñpoklonuì odmÏnil kr·sn˝m
˙smÏvem. CÌtil jsem, ûe bych mÏl taky nÏco ¯Ìct, ale Micha-
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lovy p¯ÌbÏhy jsem znal tÈmÏ¯ jako svÈ vlastnÌ boty. KromÏ
toho mi bylo jasnÈ, ûe cel· scÈnka pat¯ila D·öe za trest. Ona
to vÏdÏla taky. A jak˝ trest Ëek· mÏ? RadÏji jsem zbabÏle
mlËel d·l.

ÑTak Ëau, mÏjte se,ì houkla D·öa.
ÑJeötÏ poËkej,ì poruËil Tony a zadrûel ji. ÑV·ûenÌ, vÏnujte

mi pozornost, prosÌm!ì Stoupl si tak, aby na nÏj vöichni vidÏ-
li. StÌn z oken Ë·steËnÏ zakryt˝ch ûaluziemi si legraËnÏ po-
hr·val s jeho rysy v obliËeji. ÑDouf·m, ûe jste nezapomnÏli
a udÏl·te si na mÏ v sobotu Ëas. Je to sice p·r kilometr˘ od
Prahy, ale kdo bude chtÌt p¯espat, nenÌ problÈm, takûe û·d-
n˝ v˝mluvy. Zejtra mi dejte vÏdÏt, aù vÌm, kolik lidiËek se mi
tam sejde, pozval jsem i p·r kamar·d˘ a lidÌ z v˝roby. UrËitÏ
Ëekejte spoustu jÌdla, pitÌ, dobrou muziku a hodnÏ srandy,ì
usm·l se, jako by mÏl uû teÔ p¯ijÌmat gratulace. Andrejka
nadöenÏ zatleskala, coû mi p¯iölo p¯inejmenöÌm p¯ekvapivÈ.

ÑJo a nezapomeÚte d·rek,ì dodal Tony a zachechtal se. Ze
sluönosti jsme se zasm·li vöichni, vËetnÏ mÏ.

ÑA kolik v·m bude, pane ¯editeli? T¯icet?ì zeptala se BÏla
ûertem.

ÑTak nÏjak p¯ibliûnÏ,ì odpovÏdÏl Tony s potÏöen˝m ˙smÏ-
vem.

ÑTaky se mohl narodit nÏkdy v lÈtÏ. Kdo se tam m· t·hnout
v t˝ zimÏ, co tam budeme dÏlat?ì mumlal Luboö.

ÑTak tam nejezdi a m·ö to,ì op·Ëil Roman.
ÑVûdyù je to öÈf, copak se tam d· nejet?ì
ÑM· saunu a vÌ¯ivku, vyblbnem se,ì naklonil se k n·m

Michal.
ÑNa to jsem tak zvÏdavej,ì odfrkl Luboö. ÑJ· kdybych slavil

narozeniny, tak s kamar·dama a pr·ci bych do toho v˘bec
netahal.ì

ÑTo vÌö, dneska je jin· doba,ì odpovÏdÏl jsem.
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Z pr·ce jsem öel s·m, Michal nÏkam spÏchal, Roman taky
a o p¯Ìtomnost nikoho jinÈho jsem nest·l. Polibek s D·öou
jsem uû skoro dostal z hlavy, protoûe se vlastnÏ nic moc ne-
stalo. Cestou dom˘ jsem si koupil konzervu chalup·¯skÈho
gul·öe a Ñz·mockÈho leËaì s klob·sou. V duchu jsem uû
konzervy mÌchal v kastr˘lku a h·zel do nich Ëesnek a cibuli.
Hlad mi zvedal hladinu adrenalinu v krvi, a tak jsem p¯idal
do kroku a mrzutÏ vrËel na lidi, co mi st·li v cestÏ. Bylo tepr-
ve öest hodin a uû byla tma. Modr˝ soumrak p¯inesl chlad-
nÏjöÌ vzduch a mr·z mÏ ötÌpal do nosu. Zachumlal jsem se
do zelenÈ bundy a zalitoval, ûe nem·m ö·lu. Ucho igelitky
s konzervami jsem navlÈkl na z·pÏstÌ a zk¯ehlÈ ruce zasunul
do kapsy. Dnes mi PavlÌna dvakr·t p¯ipomnÏla svou d·m-
skou jÌzdu. Jednou volala r·no a pak tÏsnÏ, neû jsem odeöel
z pr·ce, volala podruhÈ. M·lokdy nÏkam chodila sama, moû-
n· proto mÏ uû nÏkolik dnÌ p¯ipravovala na p¯Ìjezd kama-
r·dky ze st¯ednÌ ökoly a nÏkolikr·t se û·rlivÏ ujistila, zda 
veËer budu opravdu doma. Kde bych asi byl? Mohl jsem jÌt
s klukama na pivo, ale j· se na samotu tÏöil. Uûiju si Euro-
sport, noviny, knÌûku, Ëasopis, jÌdlo, nohy na stole, a to
vöechno nar·z a hned, jak p¯ijdu dom˘. Tedy, ne ûe by mi
bylo ˙plnÏ lhostejnÈ, ûe PavlÌna bude vysed·vat s k·moöka-
ma v nÏjakÈ hospodÏ a cizÌ chlapi budou oËumovat to, co
m· b˝t jen moje. Ovöem p¯ece jen spolu nechodÌme pÏt t˝d-
n˘, ale pÏt mÏsÌc˘, takûe nÏjak˝ ten veËer bez nÌ p¯eûiju. 

Proöel jsem otev¯en˝mi sklenÏn˝mi dve¯mi s marn˝m n·pi-
sem ÑZavÌrat!ì a zamÌ¯il rovnou ke schod˘m, kterÈ lemovala
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oloupan· zaöedl· zeÔ s Ëern˝mi sprejersk˝mi n·pisy. Kaûd˝
den p¯i vstupu do domu mÏ znovu a znovu p¯ekvapÌ, jak je
schodiötÏ ˙zkÈ a hnusnÈ. Guma na schodech byla odlepen·,
umÏlohmotn· podruËka z·bradlÌ rozl·man· a nÏkde chybÏla
˙plnÏ. Ze zvyku jsem dlanÌ pl·cl do vypÌnaËe, ale svÏtlo se
rozsvÌtilo jen u schr·nek na dopisy, nad schodiötÏm nikoliv.
Tak to mÏ pro zmÏnu nep¯ekvapilo v˘bec, p¯esnÏ to jsem to-
tiû Ëekal. »ile jsem stoupal do zv˝öenÈho p¯ÌzemÌ, kde se na-
ch·zela moje ˙tuln· samot·¯sk· garsonka, a myslel na to, ûe
kdyby mÏ tady v mezipat¯e nÏkdo praötil po hlavÏ, naöli by
mÏ aû za nÏkolik dnÌ nafouklÈho, protoûe zbytek obyvatel
domu pouûÌv· v˝tah. Zahnal jsem morbidnÌ myölenky a za-
mÏ¯il jsem se radÏji na lahodnÈ konzervy a zp˘sob p¯Ìpravy.
Moûn· se s cibulÌ kr·jet nebudu. Ne, to oddalov·nÌ jÌdla bych
duöevnÏ neunesl. Sleju obÏ konzervy do mÌsy a oh¯eju jÌdlo
v mikrovlnce. Jak se mi vöak igelitka houpala v ruce a ùuka-
la mÏ do stehna, dostal jsem jeötÏ lepöÌ n·pad. Jako prvnÌ po-
moc zhltnu leËo s klob·sou, a tÌm p·dem uû budu dostateË-
nÏ siln˝ na ̄ ·dnou p¯Ìpravu chalup·¯skÈho gul·öe s cibulkou
na s·dle a Ëesnekem. ZasnÏnÏ jsem vystoupal poslednÌ t¯i
schody a byl jsem mile p¯ekvapen, ûe v mÈm pat¯e alespoÚ
jedno svÏtlo ze t¯Ì svÌtÌ. Zrovna jsem se chystal zahnout
chodbou kolem spoleËnÈho balkonu za v˝tah ke svÈmu by-
tu, ale vtom se proti schodiöti pomalu otev¯ely dve¯e a obje-
vila se v nich blonÔat· kudrnat· dÌvka. ⁄plnÏ jsem se lek-
nutÌm zarazil. Kde se tady vzala? P·ni, to jsem ani netuöil, ûe
tady bydlÌ takov· koËka! Jenûe v sedm r·no vych·zÌm z do-
mu a vracÌm se veËer, a to uû nenÌ chuù ani n·lada pozn·vat
sousedy. Pokud se vr·tÌm d¯Ìv, je se mnou PavlÌna, takûe po-
zn·vat sousedky vyloûenÏ nep¯ipad· v ˙vahu.

ÑDobr˝ veËer,ì usm·la se na mÏ andÏlsk˝mi rty. 
ÑDobr˝ veËer,ì odpovÏdÏl jsem a p¯em˝ölel, jak je moûnÈ,

ûe mi tak hezkÈ stvo¯enÌ p¯Ìmo v mÈm domÏ uniklo. Vypa-
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dala jako nÏjak· hereËka z p¯edv·leËn˝ch let, jen malinko
vyööÌ a o p·r kilo ötÌhlejöÌ. 

ÑCo si mÏ tak prohlÌûÌte?ì zahihÚala se.
ÑP¯ekvapilo mÏ, ûe jste vyöla ze dve¯Ì, zrovna kdyû se vra-

cÌm dom˘,ì odpovÏdÏl jsem. ÑJako byste ËÌhala, aû nÏkdo
p˘jde.ì

ÑTo jste se docela trefil, opravdu jsem ËÌhala, aû nÏkdo p˘-
jde. M·m troöku problÈm, pot¯ebuju pomoct. Vy jste ten p·n,
co bydlÌ za v˝tahem, ûe jo? A obËas je tady s v·mi p¯ÌtelkynÏ,
ûe?ì vypt·vala se roztomile.

ÑAno, jak to vöechno vÌte?ì öibalsky jsem se zasm·l, potÏ-
öen˝, ûe zatÌmco j· sem chodÌm vÌcemÈnÏ p¯espat, ona si mÏ
za tÏch p·r mÏsÌc˘ staËila proklepnout.

ÑBydlÌm tady s dÏdeËkem, a tak m·m docela p¯ehled,ì p¯i-
v¯ela koketnÏ vÌËka a ve tv·¯Ìch se jÌ objevily sladkÈ dolÌËky.
ÑSpÏch·te?ì

ÑNe, nespÏch·m zase tolikÖ,ì odpovÏdÏl jsem, a svÏt·cky
jsem se op¯el o zeÔ u jejich dve¯Ì. 

ÑA budete se hodnÏ zlobit, kdyû v·s pozvu na k·vu a po-
û·d·m o pomoc?ì pÌpla a ustoupila ze dve¯Ì, snad abych
mohl projÌt.

ÑJ· vÌm, ûe se v·m asi zd· moje pozv·nÌ divnÈ,ì pronesla
omluvnÏ, kdyû vidÏla, ûe se na n·vötÏvu zrovna nehrnu. ÑAle
m·m opravdu trochu potÌû a nevÌm, na koho jinÈho se honem
obr·tit.ì

V·havÏ jsem mrkl na igelitku s konzervou. M·m sice pr·zd-
n˝ ûaludek, ale snad jeötÏ nÏjakou minutu vydrûÌm. ÑNoÖ,
kdyû nebudete chtÌt stÏhovat piano nebo praËku po schodech
do dvan·ct˝ho patra,ì zasm·l jsem se, Ñr·d v·m pom˘ûu,ì p¯i-
slÌbil jsem, moûn· aû moc rychle. Ale kdo vÌ, v Ëem bude spo-
ËÌvat v˝pomoc? T¯eba mÏ posadÌ do k¯esla, na okamûik ode-
jde a vr·tÌ se v krajkovÈm ûup·nkuÖ Zatetelil jsem se. Ale ve
skuteËnosti, kdyby na mÏ vyskoËila v krajkovÈm ûup·nku,
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dost bych se vydÏsil. To oËek·v·nÌ vöak bylo vzruöujÌcÌ a zvÏ-
davost jakbysmet. 

ÑPojÔte d·l, prosÌm,ì vyzvala mÏ a jejÌ dolÌËky zmizely. 
ÑCo ode mÏ pot¯ebujete?ì zeptal jsem se zvÏdavÏ. ÑP¯izn·m

se, ûe dom·cÌ kutil zrovna nejsem a has·k u sebe taky bÏûnÏ
nenosÌm. Takûe jestli v·m kape kohoutek nebo jste vytopila
koË·rk·rnu praËkou, asi v·m moc nepom˘ûu.ì

ÑNe, ne, nic takov˝ho, nebojte se a pojÔte, j· v·m to vy-
svÏtlÌm uvnit¯. Nebo se mÏ bojÌte?ì zamrkala.

ÑNo, spÌö byste se mÏla b·t vy, p¯ece jen jsem cizÌ chlap.
B˘hvÌ, co bych v·m mohl provÈst,ì uchechtl jsem se a ozvÏna
chodby domu z toho provedla cosi huËivÈho a sk¯ÌpavÈho.

ÑTak öup, pojÔte. Jen na chvÌli.ì
Vyzul jsem se a vstoupil do ˙tulnÈho bytu. Popot·hl jsem

nosem smÏrem ke sv˝m noh·m. CÌtil jsem, jak se mi lepÌ prs-
ty v ponoûk·ch, vyndat chodidla z bot bylo docela nebez-
peËnÈ, p¯esto jsem to riskl.

ÑAni jste se nemusel zouvat,ì m·vla rukou, ÑdÏdeËek tady
m· levnÈ koberce a venku nenÌ bl·to,ì pronesla, vzala mi z ru-
ky igelitku i pracovnÌ aktovku a postavila je na zem. Pomohla
mi z bundy, jako d¯Ìve pom·haly z kab·tu manûelky, kdyû se
jejich muû vr·til z tov·rny. PovÏsila ji na vÏö·k a vedla mÏ do
kuchynÏ. ÑD·te si rozpustnou? Nebo turka?ì zeptala se.

ÑJakou si d·te vy, tu mi taky udÏlejte,ì navrhl jsem a za-
mnul si ruce.

ÑKdepak, j· k·vu nepiju,ì zavrtÏla hlavou a napustila vodu
do konvice.

ÑBez v·s mi nebude nic chutnat,ì protestoval jsem a bez
vyzv·nÌ se posadil na starou ûidli s polöt·¯kem. ÑTak nenapÌ-
nejte mÏ, co to bude?ì t·zal jsem se netrpÏlivÏ, abych mÏl nÏ-
jakou p¯edstavu, co mÏ tu vlastnÏ Ëek·. 

ÑNebojte se, nic n·roËn˝ho. Jak jsem v·m ¯Ìkala, ûiju tady
s dÏdeËkem. Je star˝ a hodn˝, jenûe to vÌte, nenÌ uû schopn˝
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se o sebe postarat, a tak mu va¯Ìm, peru, chodÌm na n·kupy.
Za chvilinku se vzbudÌ a bude chtÌt druhou veËe¯i. Je zvykl˝
jÌst v pÏt a pak jeötÏ v sedm Ëerstv˝ rohlÌk s tepl˝m mlÈkem.ì

Usm·l jsem se. P¯ipadalo mi najednou hroznÏ dojemnÈ, jak
mlad· dÌvka obÏtuje svoje veËery starouökovi. Ke vöemu je
kr·sn· a snaûÌ se mluvit spisovnÏ. ÑVÌte,ì pokraËovala, Ñje to
banalita, ale zn·te starÈ lidi. Ti majÌ r·di svÈ po¯·dky, a jak je
nÏco jinak, uû propadajÌ panice. DÏdeËek to nem· v hlavÏ
˙plnÏ v po¯·dku. VysvÏtlit mu, ûe nenÌ nÏco, na co je zvykl˝,
to je nadlidsk˝ v˝kon.ì 

ÑJe to od v·s moc hezk˝, fakt. MÌsto abyste byla s k·moö-
kama nebo se vÏnovala sama sobÏ, star·te se o dÏdeËka.
MyslÌm, ûe m˘ûe bejt öùastnej za takovou vnuËku,ì pok˝val
jsem mentorsky hlavou. ÑCo na to ¯ÌkajÌ rodiËe?ì zeptal jsem
se a vz·pÏtÌ mi doölo, ûe t¯eba û·dnÈ rodiËe nem·. ée m· t¯e-
ba jen toho dÏdu, a proto se o nÏj tak star·. 

ÑM·m jen t·tu, ale od toho jsem odeöla, nepracuje, pije, ke
vöemu hraje na automatech,ì odpovÏdÏla smutnÏ a op¯ela se
z·dy o kuchyÚskou linku. Zaloûila ruce na prsou a j· si ji
mohl koneËnÏ prohlÈdnout celou. Zd·la se b˝t o nÏco vyööÌ
neû PavlÌna a boky i prsa mÏla takÈ vÏtöÌ a öiröÌ. Stehna za-
halovaly volnÈ kalhoty a d·valy jen tuöit, ûe i nohy budou
o malinko baculatÏjöÌ, neû mÌvajÌ kr·lovny kr·sy, p¯esto vöak
p˘sobila velmi ötÌhle, snad dÌky pasu, kter˝ byl zv˝raznÏn
tÏsn˝m triËkem. NechtÏl jsem na ni civÏt p¯Ìliö neomalenÏ
a sklopil jsem zrak k ËistÈmu ubrusu na stole.

ÑMusÌm dÏdeËka chr·nit i p¯ed t·tou, vÌte? Je to jeho syn
a myslÌ si, ûe dÏda je povinen ho neust·le dotovat. Kolikr·t
jsem musela volat policii!ì pronesla v˝znamnÏ. ÑNa vlastnÌho
otce, ch·pete to? Bylo to straönÈ. ScÈna na cel˝ d˘m!ì

ÑNa û·dnou si nevzpomÌn·m,ì podotkl jsem.
ÑNo protoûe vy tady asi vÏËnÏ nejste. Jak dlouho tady byd-

lÌte?ì
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ÑProË se pt·te? Myslel jsem, ûe vÌte vöechno.ì
ÑDob¯e, nachytal jste mÏ. VÌm, ûe jste tu kr·tce, ale jak

p¯esnÏ dlouho, to opravdu nem·m tuöenÌ.ì
ÑAsi t¯i mÏsÌce,ì odpovÏdÏl jsem. 
ÑNemusÌte mi to ¯Ìkat, nic mi do toho nenÌ a vlastnÏ se

pt·m, jen aby ¯eË nest·la.ì
ÑAle vûdyù to nenÌ tajn· informace. P¯ipad· mi, jako by to

bylo vËera,ì dodal jsem a vybavil se mi mal˝ byt, kter˝ mi
PavlÌna pom·hala za¯Ìdit. P¯edtÌm jsem bydlel s m·mou a je-
jÌm p¯Ìtelem Davidem na tom samÈm sÌdliöti jako PavlÌna.
Kdyû jsme si padli do oka, vÌdali jsme se skoro dennÏ. O vÌ-
kendech jsme sp·vali nejd¯Ìve u n·s doma, ale pak se mi uû
nechtÏlo poslouchat Davidovy ¯eËi, ûe kradenÈ chvilky sexu
v p¯ÌrodÏ jsou mnohem lepöÌ a ûe on by si nikdy nedovolil
tahat svou holku dom˘ po t¯ech dnech zn·mosti. Pak mÏ te-
dy PavlÌna p¯edstavila sv˝m rodiË˘m, a kdyû jsme chtÏli b˝t
spolu a milovat se, chodili jsme k nim. Na dlouhÈ hodiny
jsme se zavÌrali do dÏtskÈho pokoje. Jenûe to uû jsem vylo-
ûenÏ touûil najmout si vlastnÌ byt, jen s·m pro sebe. Sice za
nÏj mÏsÌËnÏ vyhodÌm dost penÏz, ale budu sv˝m p·nem.
ZaËal jsem hledat finanËnÏ dostupnou garsonku, blÌzko fir-
my, v nÌû jsem byl zamÏstnan˝, protoûe do tÈ doby jsem jez-
dil p¯es celou Prahu a ta cesta mÏ nev˝slovnÏ otravovala.
I s Ëek·nÌm na ref˝ûÌch a peronech to dalo skoro dvÏ hodi-
ny r·no a dvÏ hodiny veËer tr·venÈ v mÏstskÈ hromadnÈ do-
pravÏ. NudnÈ dlouhÈ eskal·tory, post·v·nÌ v pr˘vanu, tlaËe-
nice lidÌÖ NoÖ abych byl up¯Ìmn˝, mnohem vÌc neû cesta,
tlaËenice a metro mÏ otravoval David. To jemu vdÏËÌm za svÈ
skvÏlÈ osamostatnÏnÌ se. Ne ûe bych Davida nÏjak nen·vidÏl,
to ne. Jen mÏ prostÏ nebavil. Vadily mi jeho ¯eËi, rady, ges-
ta, n·padyÖ nep¯irostl mi k srdci a j· jemu taky ne (prostÏ
to byl idiot). NaË jsme se mÏli dusit navz·jem a k tomu tlaËit
m·mu? P¯irozenÏjöÌ je, kdyû osmadvacetilet˝ syn odejde
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z domova od matky, neû aby syn z˘stal a odeöel m·min p¯Ì-
tel. Takhle je n·m vöem lÌp. Jen PavlÌnka se zlobila. 

ÑNikoho z n·jemnÌk˘ asi nezn·te, ûe?ì zeptala se dÌvka a j·
si uvÏdomil, ûe jsme pro samÈ povÌd·nÌ a p¯em˝ölenÌ zamlu-
vili d˘vod, proË jsem vlastnÏ tady.

ÑNe, nezn·m,ì p¯itakal jsem. ÑNezn·m ûivou duöi a nikdo
nezn· mÏ, vyhovuje mi to tak,ì zasm·l jsem se.

ÑBa ne, to se pletete,ì usadila mÏ dÌvka. ÑVy moûn· nikoho
nezn·te, ale buÔte si jist˝, ûe skoro vöichni znajÌ v·s. A nejen
to. VÏdÌ, kdy chodÌte do pr·ce, kdy se vracÌte, s k˝m se p¯·-
telÌte, s k˝m spÌteÖì

ÑMyslÌte, ûe aû takhle?ì zavrtÏl jsem hlavou
ÑNo jistÏ,ì k˝vla. ÑVoda uû se va¯Ì,ì ozn·mila. Vzala utÏrku

a z konvice nalila vodu do ö·lku. ÑMlÈko je v lednici, kdy-
byste pot¯eboval, pod·m ho.ì

ÑDÌky.ì
ÑVaöe p¯ÌtelkynÏ je fakt koËka. Jak se jmenuje?ì
ÑPavlÌna,ì rozz·¯il jsem se. Je norm·lnÌ, aby holka pochv·-

lila jinou holku? Moûn·. Anebo mi chce tahle sleËna udÏlat
radost proto, ûe nÏco pot¯ebuje.

ÑVidÏla jste ji?ì
ÑP·rkr·t jsem ji zahlÈdla. M· kr·snÈ svÏtlÈ vlasy skoro do

pasu. Ona tady s v·mi neûije?ì vyzvÌdala.
ÑNe, ale jezdÌ sem Ëasto.ì
ÑNechce s v·mi bydlet?ì
ÑAle jo, chce. Jenûe j· si chtÏl vyzkouöet ûÌt s·m a starat se

s·m o sebe,ì vysvÏtlil jsem. 
Tenkr·t jsme se s PavlÌnou poprvÈ poh·dali a jejÌ city moû-

n· ponÏkud ochladly. ÑProË si dva lidi hledajÌ byt? Aby mohli
ûÌt spolu! Je p¯irozen˝, ûe odejdeme od rodiË˘. Ale oba!ì na-
lÈhala. P¯edstavovala si, ûe budeme bydlet jako p·r. ée kdyû
seûenu podn·jem, bude to nÏkde blÌzko p˘vodnÌho domova,
ona se automaticky nastÏhuje, budeme se o sebe vz·jemnÏ
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starat, a jestli nezem¯eme, budeme ûÌt navûdy. Jenûe do toho
se mi nechtÏlo. VysvÏtlit dvaadvacetiletÈ zamilovanÈ a û·rli-
vÈ ûenÏ, ûe chci zkusit ûÌt s·m a ûe to neznamen· z˘stat osa-
mÏl˝ nebo vymanit se z jejÌho vlivu, byl nadlidsk˝ v˝kon.
Nemohla pochopit, ûe chci b˝t jen p·nem svÈho Ëasu. P¯e-
mlouval jsem ji, ûe budu öùastn˝, kdyû p¯ijde jako host a p¯e-
spÌ nÏkolik nocÌ, a budu se starat jen j· o ni a r·d, ovöem
s pocitem, ûe se za p·r dnÌ sbalÌ a odjede dom˘ k rodiË˘m.
Kdyû PavlÌna uslyöela slovo Ñhostì, ¯·dila jak saÚ. A kdyû
jsem vytasil dalöÌ argument, ûe se zn·me teprve kr·tce, vy-
loûenÏ se urazila. Trucovala, plakala a zlobila se. ÑTy se
po¯·d vidÌö v tom sv˝m blb˝m Michalovi. Vûdyù vztah dvou
lidÌ musÌ r˘st, nÏkam d·l pokraËovat. MusÌme se nauËit ûÌt
spolu. Schv·lnÏ sis pronajal jen blbou garsonku, ke vöemu
na opaËn˝m konci Prahy. ProË jsi nevzal vÏtöÌ byt? S n·jmem
bych ti pomohla. Kdyû nechceö ûÌt se mnou, tak to nem· d·l
smysl! To se m˘ûeme rovnou rozejÌt! Nechceö mÏ, nemilu-
jeö mÏ!ì

A tak jsem d·l v klidu vysvÏtloval, ûe nem·m povahu jako
Michal, ûe ûÌt s·m p¯ece nenÌ û·dn˝ rozchod, ûe ji miluju
a navûdy nehodl·m z˘stat poustevnÌkem. Ale ûe bych to jen
nÏkolik mÏsÌc˘ r·d zkusil. Nakonec mi uvÏ¯ila a koneËnÏ jÌ
docvaklo, ûe vlastnÏ v˘bec o nic nep¯ijde, ba naopak. I tak
to bylo ˙navnÈ. J· nevÌm, proË se vöechny ûenskÈ pot¯ebujÌ
o nÏkoho starat. Snad aby mÏly vöechno pod kontrolou? StojÌ
jim to za to? 

ÑTak se mi zd·, ûe ji nemilujete,ì zazubila se dÌvka a vytrhla
mÏ ze vzpomÌnek.

ÑProË myslÌte? Samoz¯ejmÏ ûe ji miluju.ì
ÑT¯eba si to jen namlouv·te, ale ve skuteËnosti ji nemilu-

jete.ì
Ta psychologie mÏ uû zaËÌnala unavovat. Co je jÌ do mÏ

a do PavlÌny? 
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ÑMyslÌm, ûe nenÌ moc sluön˝, abyste mÏ takhle rozebÌrala,
tÌm spÌö, kdyû se v˘bec nezn·me a ke vöemu ode mÏ nÏco
pot¯ebujete,ì ¯ekl jsem naoko naötvanÏ.

ÑNezlobte se. Beru to podle sebe. Kdyû nÏkoho miluju,
chci s nÌm b˝t po¯·d, po¯·d, po¯·d, vöechno s nÌm sdÌlet!
A jakmile s nÌm nejsem, straönÏ moc str·d·m a st˝sk· se mi,ì
tiskla si ruce ke hrudi jako v nÏmeckÈm romantickÈm filmu.

ÑKaûdej to holt m·me jinak,ì usm·l jsem se. ÑMnÏ se stej-
sk·, tÏöÌm se a o to je to hezËÌ.ì

ÑKdyû myslÌte,ì pokrËila rameny. ÑJe û·rliv·?ì zeptala se ko-
ketnÏ a vycenila zuby do hihÚavÈho ˙smÏvu.

ÑNoÖ,ì p¯ipustil jsem v·havÏ, ÑmyslÌm, ûe kdyby mÏ vidÏ-
la v kuchyni jin˝ holky, asi by si to vyloûila po sv˝m.ì

ÑPlakala by? Dala by v·m facku? JeËela by na v·s?ì
ÑTo asi ne,ì zavrtÏl jsem hlavou. ÑPavlÌna je celkem kulti-

vovan· holËina, û·dn· hysterka. Ale û·rliv· bejt umÌ, to jo.ì
ÑTak to v·s ani ona nemiluje,ì rozhodla nekompromisnÏ

dÌvka. Pobavilo mÏ to.
ÑSleËno, ËlovÏk p¯ece m˘ûe milovat i bez facek a ¯evu, ne-

myslÌte?ì mrkl jsem na ni.
ÑPak ale chybÌ v·öeÚ, spalujÌcÌ bolest, n·dhernÈ usmi¯ov·-

nÌ!ì rozhorlila se. 
Tohle ale bude ËÌslo, musÌm si na ni d·t pozor. Proboha,

aby nebyla nÏjak trhl·, duöevnÏ nemocn·. Obr·til jsem oËi
v sloup. ÑAle jdÏte, prosÌm v·s. Takov· l·ska by nebyla nic
pro mÏ.ì

ÑJasnÏ,ì usm·la se. ÑVy m·te sv˘j gul·ö, pivo a dvakr·t t˝d-
nÏ sex. Kdyû se n·hodou jeden den vynech·, nic se nedÏje,
p¯ÌötÌ pondÏlÌ si to vynahradÌte p˘lminutou navÌc,ì rozchech-
tala se.

ÑPoslyöte, vy jste ale drz·! Ovöem s tÌm gul·ökem m·te
pravdu, uû se na nÏj tÏöÌm. Takûe abychom se nezdrûovali
navz·jem. Jakej je m˘j ˙kol?ì MÏl jsem tÈ d·my po krk. A ne-
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zapÌr·m, öilhal jsem hlady. KromÏ jinÈho mohlo PavlÌnu kdy-
koliv napadnout, ûe mÏ p¯ijede zkontrolovat. Takov˝ch ne-
n·padn˝ch a nepl·novan˝ch p¯epadovek ve jmÈnu l·sky
jsem mÏl uû desÌtky. Nevadilo jÌ cestovat z jednoho konce
Prahy na druh˝ jen proto, aby se mrkla, co dÏl·m. Nerad
bych vyvolal zbyteËn˝ konflikt kv˘li nÏjakÈ cizÌ holce, kter·
mÏ ke vöemu dost unavovala.

ÑVidÌte, zapovÌdala jsem se a nedostala se k vÏci. ProstÏ
dnes jsem bÏûela na n·kup pozdÏ a rohlÌky uû nemÏli. Jenûe
na rohu Nov·kovy ulice je veËerka a tam vozÌ ËerstvÈ peËi-
vo jeötÏ po öestÈ hodinÏ veËer. Kdyû teÔ skoËÌm na n·kup,
v sedm dostane dÏdeËek sv˘j mÏkk˝ rohlÌk a mlÈko, tak jak
je zvykl˝, a bude spokojen˝, vÌte?ì

ÑDojdu tam,ì nabÌdl jsem se. ÑVûdyù to jste mohla ¯Ìct hned,
v˘bec jsem nemusel chodit dovnit¯.ì

ÑNe, to ne. V klidu si vypijte k·vu. Ke vöemu tu bydlÌte
chvÌli, jestlipak vÌte, kde je Nov·kova ulice?ì rozesm·la se. 

ÑNo jo, to je pravda,ì pokrËil jsem rameny. ÑTak zabÏhnu do
supermarketu, zavÌrajÌ aû v osm. Ten vÌm, kde je,ì ujistil jsem ji.

ÑTam v tuto hodinu nebudou mÌt ani drobeËek, to mi vÏ¯-
te,ì odbyla mÏ dÌvka. ÑProstÏ poËk·te mi tady u dÏdeËka, aby
nebyl s·m, kdyby se probudil.ì OËi se jÌ rozsvÌtily a j· si
vzpomnÏl na svÈho dÏdeËka.

Byl m·lomluvn˝, a kdyû uû nÏco povÌdal, bylo to tichoun-
kÈ bruml·nÌ plyöovÈho medvÌdka. K st·ru byl obËas dezo-
rientovan˝, ale jinak v podstatÏ do poslednÌ chvÌle Ëipern˝.
Ovöem co by ho dok·zalo spolehlivÏ vydÏsit, byl cizÌ ËlovÏk
v jeho vlastnÌ kuchyni, a to bez pozv·nÌ potÈ, co by se pro-
bral z podveËernÌho ölofÌka.

ÑSleËno, star˝ p·n mÏ nezn·, vydÏsÌ se k smrti, aû mÏ tady
najde,ì namÌtl jsem. ÑBylo by lepöÌ, kdybych tam skoËil j·.ì

ÑOn se stejnÏ neprobudÌ. A kdyby, je nemocn˝,ì uöklÌbla se
a uk·zala si nepatrnÏ na Ëelo.
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ÑJak, nemocn˝?ì zeptal jsem se nech·pavÏ.
ÑNo, takÖ sta¯eck· demence. ObËas nepozn· ani mÏ. Je

mu jedno, kdo tu je, ale hlavnÏ ûe tady nÏkdo je. Nesnese b˝t
s·m a ani nem˘ûe z˘stat s·m.ì

ÑAha,ì hlesl jsem. ÑTak dobr·.ì SlÌbil jsem, ûe pom˘ûu,
a tak jsem byl odhodl·n Ëekat.

ÑVr·tÌte se brzy?ì ujistil jsem se jako mal˝ chlapec, kterÈho
maminka zanech·v· doma s angÌnou a vÌ, ûe bude p˘l dne
trËet s·m, ale chce slyöet kladnou odpovÏÔ.

ÑJistÏ, hned jsem zp·tky. Neû vypijete kafe, hm? Pak uû v·s
nebudu zdrûovat.ì

ÑTak dob¯e.ì 
ÑJste v·ûnÏ zlato, moc si toho v·ûÌm. Hned jsem zp·tky,ì

zvolala, odbÏhla do p¯edsÌnÏ a za chvÌli jsem slyöel cvaknout
dve¯e.

Pomalu jsem pil horkou k·vu a rozhlÌûel se po mÌstnosti.
KuchyÚsk· linka byla modernÌ a Ëist·, je vidÏt, ûe se tu hos-
poda¯Ì peËlivÏÖ Tedy ne ûe by mÏ to nÏjak zvl·öù zajÌmalo,
ale nemÏl jsem co na pr·ci. Minuty ubÌhaly. Nudil jsem se,
oËi mi jen tak klouzaly po n·bytku a ˙vahy o nÏm bylo jedi-
nÈ, na co jsem se v tuto nervÛznÏ hladovou chvÌli zmohl.
Okno nabÌzelo pohled do dvora na smutnÈ opadanÈ stromy
a ¯adu pouliËnÌch svÏtelÖ Vzdychl jsem. Mohla mi tu nechat
aspoÚ nÏco na ËtenÌ. PoËÌtal jsem kostiËky na ubruse a zaËÌ-
nal znova a znova. Za chvÌli uû jsem kuchyÚ znal do detailu,
kam oko dohlÈdlo. Zaûloutl· zeÔ u digesto¯e, kvÏtovanÈ
hrneËky v polici, mruËenÌ malÈ lednice, kter· se vûdy p¯i vy-
pnutÌ jemnÏ zachvÏla, na nÌ kalend·¯Ö 
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ÑProboha, kde je!ì neudrûel jsem se a zasykl, kdyû ruËiËky na
hodin·ch ukazovaly sedm a pÏt minut. Byla pryË uû skoro
p˘l hodiny. Stavila se u k·moöky? Zajelo ji auto? UdÏlala si ze
mÏ srandu? A jak to, ûe dÏdula nevst·v·? Pr˝ v sedm rohlÌk
s tepl˝m mlÈkemÖ To abych zaËal oh¯Ìvat mlÈko, ne? Sakra!
Kdyby tu bylo t¯eba r·dio nebo televize! Toulat se po bytÏ
jsem si zatÌm nedovolil. OdejÌt mi p¯ipadalo hloupÈ. Abych
byl up¯Ìmn˝, netuöil jsem, co m·m vlastnÏ dÏlat. TichÈ vrnÏ-
nÌ lednice a tikot hodin mÏ uû doh·nÏly k öÌlenstvÌ. Ne, vy-
kaölu se na to. PoËk·m jeötÏ p·r minut a pak to zabalÌmÖ Co
kdyby nÏkdo p¯iöel? T¯eba ten jejÌ otec, co hraje automaty
a chlast·Ö Uboh˝ dÏda ho musÌ dotovat. Ale z·roveÚ je tak
nemocn˝, ûe nikoho nepozn·v·. Ale pamatuje si, ûe p¯esnÏ
v sedm pije mlÈko a baötÌ rohlÌk a cizÌ chlap sedÌcÌ v kuchy-
ni by ho nevyvedl z mÌry, naopak by byl r·d, ûe tu nÏkdo je.
Boûe m˘j, j· jsem ˙pln˝ v˘lÖ Bylo po Ëtvrt na osm, kdyû
jsem zaËal p¯ech·zet po kuchyni jako pes v kotci na ¯etÏzu
s podez¯enÌm, ûe jsem krutÏ naletÏl. Aù si tady dÏdka hlÌd·,
kdo chce! UöklÌbl jsem se pro sebe a vztekle se vy¯Ìtil ke dve-
¯Ìm. »ert vÌ, jestli tady nÏjak˝ dÏda v˘bec je. VidÏl jsem
v p¯edsÌni jeho boty? VidÏl jsem tam vlastnÏ jakÈkoliv boty?
Nebo papuËe? ProstÏ cokoliv, co by nasvÏdËovalo p¯Ìtom-
nosti opravdu starÈho ËlovÏka? T¯eba charakteristick˝ pach?
No, pach zrovna ne, tak v˘ni? (Zvl·ötnÌ, ûe Ëeötina nem· v˝-
raz pro nÏco meziÖ) Ho¯k˝ knedlÌk trapnosti a poko¯enÌ mÏ
dusil v krku. P¯edstavil jsem si, jak blond˝na nÏkde stojÌ a vy-
smÌv· se mojÌ hlouposti. Obul jsem se, popadl bundu a se-
hnul se pro aktovku a taökuÖ Jenûe podlaha byla pr·zdn·.
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JeûÌö, kde m·m svoje vÏci? Vûdyù je ta mrcha poloûila na zem!
Ot·Ëel jsem se nevÏ¯ÌcnÏ a zmatenÏ na jednom mÌstÏ jako
öroubek, neû jsem si s koneËnou platnostÌ uvÏdomil, ûe jsem
byl ke vöemu okraden. Je to moûnÈ? Je tohle v˘bec moûnÈ?
Pl·cl jsem se do Ëela a v prskavÈm uchechtnutÌ nad svou
hloupostÌ jsem div nemusel potlaËovat slzy. Nedala mi z le-
grace aktovku do sk¯ÌnÏ? Otev¯el jsem sk¯ÌÚ v p¯edsÌni, ale
kromÏ starÈho vysavaËe byla pr·zdn·. KnedlÌk ho¯kosti
v hrdle se zvÏtöil o pocit studu a sebelÌtosti. Vzal jsem za kli-
ku aÖ jak jinak, byt byl zamËen˝, coû mÏ uû v˘bec nep¯e-
kvapilo. ChvÌli jsem klikou bezmocnÏ lomcoval, spÌöe abych
si ulevil od zlosti. Jenûe na chodbÏ se nÏco dÏlo. Mohl bych
vykopnout dve¯e. Nebo do nich kopat, ml·tit a vyrazit je.
Jenûe jak vysvÏtlÌm, co dÏl·m v cizÌm bytÏ? Zalil mÏ ho¯k˝
pocit nespravedlnosti a zvl·ötnÌho, nezn·mÈho dÏsu. Ta hol-
ka mÏla d˘vod mÏ tady zamknout, napl·novala si to. Co je ta
dÏvka zaË? Co o mnÏ vlastnÏ vÌ? Co provedla s mou aktov-
kou? S m˝m mobilem, s penÏûenkou a s m˝mi klÌËi od bytu?
S m˝mi doklady? ProË zrovna j·? Za co? Co jsem jÌ udÏlal? Byl
jsem okraden a uzamËen v cizÌm bytÏ, o jehoû majitelÌch
jsem nemÏl nejmenöÌ tuöenÌ. Na adresu tÈ potvory mÏ napa-
daly nejstraölivÏjöÌ nad·vky, ale nebylo mi to nic platnÈ. Byl
jsem prostÏ okraden a uvÏznÏn pitomou blond˝nou, o nÌû
jsem vÏdÏl pouze to, ûe m· prsa vÏtöÌ neû PavlÌna. Jak· bude
pointa? Vr·tÌ se majitelÈ bytu n·hle z dovolenÈ? ZjistÌ, ûe byli
okradeni a najdou tady mÏ? Budu pak dva dny marnÏ vy-
svÏtlovat v cele p¯edbÏûnÈho zadrûenÌ, ûe jsem naletÏl pÏk-
nÈ tv·¯iËce? Nebo mÏ tady sleËna zamkla, aby zatÌm neru-
öenÏ vykradla m˘j skromn˝ byt? A co mrtvola? NenÌ ve spÌûi
napÏchovan˝ tuh˝ majitel bytu? Tolik moûnostÌ! PaneËku, ûe
j· nepÌöu detektivky. Tak se na ten byteËek podÌv·m, kdyû
uû jsem tady. Pokud je vykraden˝, m˘ûu se p¯ipravit na pÏk-
n˝ binec. Matrace budou roz¯ezanÈ, podlahu budou zakr˝vat
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pov·lenÈ knÌûky, nÏkterÈ budou zakrytÈ vrstvou rozbitÈho
porcel·nuÖ Ba ne. Dnes uû zlodÏji pracujÌ v rukaviËk·ch
a s klidem, p¯ece kdyû je doma uklizeno, majitelÈ objevÌ kr·-
deû aû za dlouho. OpatrnÏ jsem se zase vyzul, aby moje na-
ölapov·nÌ radÏji nebylo slyöet, a kradl jsem se ke dve¯Ìm,
z¯ejmÏ ob˝vacÌho pokoje. JeötÏ tady st·le existovala moû-
nost, ûe nÏkde v bytÏ fakt spÌ dÏdeËek. Nebo, nedej boûe,
mrtvola. OpatrnÏ jsem zat·pal po zdi a nahmatal vypÌnaË.
élutÈ svÏtlo na okamûik olÌzlo ˙plnÏ obyËejn˝, skromnÏ za-
¯Ìzen˝ pokoj. Jednoduch· sedaËka s d¯evÏn˝mi podruËkami,
televize, poËÌtaË, zrcadlo, knihy sice na zemi, ale srovnanÈ,
kvÏtiny, police s keramick˝mi hrnkyÖ Na byt starÈho muûe
to rozhodnÏ nevypadalo. Ovöem to nejd˘leûitÏjöÌ pro mÏ se
nach·zelo p¯Ìmo naproti, a to prosklen˝ balkon. Zhasl jsem
a nÏkolika kroky za doprovodu hlasitÈho kruËenÌ ûaludku
jsem se p¯iplÌûil ke druh˝m dve¯Ìm. OpatrnÏ jsem vzal za kli-
ku a otev¯el. Samoz¯ejmÏ pr·zdno. é·dn˝ sta¯ec se na poste-
li nenach·zel, pouze naducan˝ plyöov˝ polöt·¯. Pod oknem
st·l nov˝ stolek s dalöÌm poËÌtaËem, sk¯ÌÚ, zrcadlo, velkÈ
proutÏnÈ k¯eslo a dvÏ velkÈ palmy. Tak, to bychom mÏli.
Oddechl jsem si. Byt nebyl zniËen˝, moûn· ani vykraden˝.
ZniËen˝ a okraden˝ jsem jen j·, ale proË? To nech·pu. Takûe
jsem naletÏl vykut·lenÈ zlodÏjce, kter· tady nebydlÌ, a maji-
telÈ se opravdu m˘ûou vr·tit kaûdou vte¯inu. Odv·ûil jsem se
opatrnÏ otev¯Ìt z·suvku stolu. Byla pr·zdn·. Otev¯el jsem
druhou, taky nic. TriËkem jsem set¯el svÈ otisky z kov·nÌ
a vr·til se do ob˝vacÌho pokoje. ZotvÌral jsem p·r z·suvek,
ale û·dnÈ doklady, û·dnÈ sloûenky, smlouvy, ˙Ëty, parago-
ny, n·vody, fotky, nic. Z·suvky na mÏ pr·zdnÏ zÌvaly, jako
kdyby cel˝ byt byl jen kulisa. Nebylo naË Ëekat. RadÏji jsem
vöude zhasl ñ na dvo¯e bylo pouliËnÌ osvÏtlenÌ a d·valo svÏt-
la dost. Popadl jsem v kuchyni naökrobenou utÏrku a peËli-
vÏ set¯el vöechny otisky. Z vypÌnaËe, z klik, ze stolu, prostÏ
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ze vöeho, kde by mohly b˝t. Hrnek jsem umyl. Vzal jsem bo-
ty do ruky a po tmÏ, jen v doprovodu svÏtel ve dvo¯e, jsem
vyöel na balkon. ätiplav˝ chlad mÏ popl·cal po tv·¯i.
PotichouËku jsem se obul a nahlÈdl p¯es z·bradlÌ. Tento byt
byl sice jen ve zv˝öenÈm p¯ÌzemÌ, ale i tak mÏ hloubka mezi
mnou a zaûloutlou tr·vou vydÏsila. Tohle kdyû skoËÌm, m˘-
ûu si rovnou rezervovat mÌsto ve öpit·le. Mrkl jsem vedle, na
dr·t bleskosvodu, kter˝ se plazil po levÈ stranÏ a konËil do-
le v zemi. Mohl bych po nÏm slÈzt? Na to asi nejsem dost öi-
kovn˝. Ovöem mohl bych se po nÏm dostat o nÏco blÌûe
k zemi, neû tvrdÏ dopadnu. MusÌm zkontrolovat sv˘j byt
a pak ihned zavol·m policii, ta mrcha mÏ urËitÏ vykradla.
V duchu jsem rekapituloval cennosti, kterÈ se v mÈm bytÏ
nach·zely. PoËÌtaË, televize, foù·k, DVD. Hotovost a öperky
û·dnÈ, pokud nepoËÌt·m asi sedm stovek v penÏûence. K Ëe-
mu jÌ budou technickÈ kr·my, co ztr·cÌ hodnotu s kaûdou
hodinou, natoû dnem? Zaposlouchal jsem se do ticha noci.
KromÏ tlumen˝ch zvuk˘ z ˙trob r˘zn˝ch byt˘ ke mnÏ do-
lÈhaly hlasy z ulice. Co se to tady dÏje, sakra? NÏjak ûivo.
T¯eba si nÏkdo vöiml, ûe blond˝na vyn·öÌ vÏci z mÈho bytu,
a zavolal policii. Op¯el jsem se o hrubou omÌtku, zhluboka
d˝chal, Ëi spÌöe strachy funÏl, a od ˙st mi öla p·ra jako ob-
rovskÈ lokomotivÏ, co se chyst· na svoji prvnÌ vyjÌûÔku. OËi
jsem poulil do pr·zdna k dÏtskÈmu h¯iöti a odhodl·val se
p¯elÈzt z·bradlÌ. Vtom mÏ z rozjÌm·nÌ vytrhly kroky. BezdÏky
jsem vyklonil hlavu a znovu se mi udÏlalo mdlo z tÈ v˝öky.
Pode mnou kr·Ëel staröÌ p·n v klobouku. T¯eba nevÌ, ûe tady
nebydlÌm, ûe jsem v cizÌm bytÏ. Co mu ¯eknu? ée mÏ ma-
minka zamkla a odeöla na noËnÌ? Na to uû nem·m vÏk.
ÑHalÛ, pane,ì zasÌpal jsem p¯iökrcenÏ. Nemohl jsem pot¯ebo-
vat, aby mÏ slyöel nÏkdo dalöÌ. 

VidÏl jsem, ûe p·n ve tmÏ trhl hlavou. ÑTady jsem, nad v·-
mi na balkonÏ,ì up¯esnil jsem, aby muû nemusel dlouho tÏ-
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kat oËima ve tmÏ. ÑUv·zl jsem tady, m˘ûete mi prosÌm po-
moci?ì

ÑFuj, to jsem se lekl,ì chytil se chlap za hrudnÌk. ÑCo tam
vyv·dÌte?ì houkl.

ÑJsem tady zav¯enej, nÏjak jsem si öpatnÏ zabouchl dve¯e
od balkonu a nem˘ûu se dostat do bytu. M˘ûete mi pomoct?
M·te t¯eba ûeb¯Ìk, nebo nÏco?ì

Ñéeb¯Ìk? Kde bych ho vzal? To je v·ö byt?ì volal opatrn˝
p·n, podle mÈho gusta zbyteËnÏ nahlas. Na tu d·lku a ve
tmÏ jsem tÏûko mohl zahlÈdnout jeho obliËej, tÌm spÌö kdyû
mu ho stÌnil klobouk. Ale jeho hlas mi znÏl povÏdomÏ, jistÏ
to je nÏkdo z domu, kdo mÏ zn·, a proto bych mÏl ¯Ìct prav-
du. Ale aû jindy, teÔ nenÌ Ëas.

ÑNo jistÏûe je to m˘j byt. Koho jin˝ho,ì zalhal jsem drze.
ÑPane, j· se odsud pot¯ebuju dostat, nÏjak se mi zevnit¯ za-
blokovaly dve¯e,ì opakoval jsem zoufale. 

Chlap se koneËnÏ ˙plnÏ zastavil. ÑPoslyöte, vÌte, ûe se ve
vaöem domÏ v p¯ÌzemÌ asi stala vraûda?ì k¯ikl. ÑP¯ed domem
je spousta policajt˘, p¯ed chvÌlÌ dorazili, budou to tady uza-
vÌrat.ì

Vraûda? No to by mi jeötÏ chybÏlo. DalöÌ vlna zoufalstvÌ
a öÌlenÈho tuöenÌ se mi prohnala po z·dech.

ÑNem·te s tÌm nÏco spoleËn˝ho?ì
ÑNe!ì odpovÏdÏl jsem r·znÏ.
Ctihodn˝ staröÌ muû v klobouku chvÌli vyËk·val, jako by se

vs·zel s·m se sebou, zda skoËÌm nebo ne. Pak bez odpovÏ-
di odeöel do tmy. Na ulici se v·ûnÏ nÏco dÏlo, nevidÏl jsem
tam. Ani jsem nemohl. Do ulice m· okna a balkon m˘j byt,
tenhle kouk· do velikÈho ËtvercovÈho dvora uzav¯enÈho
Ëty¯mi dlouh˝mi panel·ky. P¯ehodil jsem nohu p¯es z·bradlÌ,
pak druhou. St·l jsem na okraji ¯Ìmsy a uvnit¯ vzlykal bez-
mocÌ a strachy. A aû budu na zemi, tak co? Kam se vrtnu?
Snaûil jsem se vzpomenout, kdo bydlÌ ve t¯etÌm bytÏ na pat-
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¯e. ée by jim tam nÏkdo um¯el? Tragick· manûelsk· h·dka?
JeötÏ je öance, ûe mrtvola se mÏ nikterak net˝k·. Moûn· dob-
¯e, ûe jsou tady policajti, t¯eba mi hned pom˘ûou. Tak co bu-
de! SkoËÌm, nebo ne? ProstÏ musÌm. é·dnÈ zav¯enÌ oËÌ jako
do vody, vyt¯eötil jsem je hr˘zou a skoËil, rukama jsem se
snaûil vyrovnat p·d. éuchl jsem na unavenou zimnÌ tr·vu
a noha mi podklouzla na psÌm lejnu. PalËiv· bolest v obou
kotnÌcÌch mÏ na chvÌli paralyzovala, kolena jsem mÏl od¯en·
a dlanÏ taky. Ale zlomenÈho jsem nic neregistroval a poma-
lu jsem se mohl rozh˝bat. Snaûil jsem se nadÌlku rychle ot¯Ìt,
pak jsem probÏhl kolem podchodu a m·lem se srazil s poli-
cisty. JeötÏ ûe ze svÏtla do tmy nenÌ vidÏt. AË jsem nic ne-
provedl, pro jistotu jsem se schoval do velkÈho rozloûitÈho
tisu. Rychl˝ pohled pr˘chodem do ulice mi prozradil, ûe tam
tr˘nÌ policejnÌ v˘z, moûn· jich bylo vÌc, a taky sanita. Tich·
fialov· svÏtla maj·k˘ probleskovala tmou pr˘chodu aû ke
mnÏ. PolicistÈ vstoupili za d˘m na velk˝ dv˘r. Slyöel jsem
pok¯ikov·nÌ, pohyb kolem domu a uzavÌr·nÌ pr˘chod˘. ÑJe
tam nÏkdo?ì volali a kuûely svÏtel baterek proËes·vali okolÌ.
PosvÌtili na balkon, kde jsem p¯ed p·r minutami st·l. Sev¯elo
se mi hrdlo.

ÑPojÔte sem s tÌm psem,ì chytal jsem ˙trûky v˝k¯ik˘.
ÑKoukejte to tady prohledat!ì houkl jeden z policist˘.
ÑTmavÈ vlasy, modroöedÈ oËi, 28 letÖ,ì recitoval jin˝ hlas.
To popisoval mÏ? Dost univerz·lnÌ, takov˝ch je plnÈ sÌd-

liötÏ. Takûe proË bych se mÏl vlastnÏ b·t, herdek? Vylezu
z roötÌ, vöechno vysvÏtlÌm a bude to! Copak jsem nÏjak˝ zlo-
Ëinec?

ÑJmÈno, Aleö Martin·k,ì pokraËoval ten cizÌ muûsk˝ hlas.
P¯i zvuku svÈho jmÈna jsem trhl hlavou stejnÏ jako ve ökole.
Ten policajt mluvil o mnÏ, popisoval mÏ! HledajÌ mÏ! Co bu-
du dÏlat? Co si poËnu? A co se vlastnÏ stalo? vÌ¯ilo mi hlavou.
Ta holka nÏco provedla? Nechala moje vÏci u nÏjakÈ vraûdy?
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Nebo se nÏco p¯ihodilo v mÈm bytÏ? Nebo se nÏco stalo jÌ?
T¯eba mÏ okradla a udala policii. Mohla klidnÏ tvrdit, ûe jsem
se k nÌ vloupal. Ale co by tÌm sledovala?

LedaûeÖ PaneboûeÖ Ledaûe by ta holka byla mrtv·! Do
hajzlu! J· idiot, za˙pÏl jsem v roötÌ a pl·cl se zabl·cenou ru-
kou do Ëela. ProË jsem k t˝ blonÔat˝ potvo¯e lezl?! JeötÏ ûe
jsem po sobÏ zahladil stopy. Ne, ne, ne, aù to nenÌ pravda!
Blbost! Blbost! Ta se mi nÏkde smÏje, mrcha jedna hnusn·!
Kolena mÏ ötÌpala, kotnÌky taky, pot¯eboval jsem se nat·h-
nout, ke vöemu se mi do nosu tlaËil z·pach nÏkolika exkre-
ment˘, nejspÌö i lidsk˝ch, a obracel mi pr·zdn˝ ûaludek.
Musel na mÏ b˝t ûalostn˝ pohled. PolicistÈ brouzdali kolem
dokola, kaûdou chvÌli okolo mÏ zabloudilo svÏtlo baterky,
dvakr·t o mÏ vlezle zavadilo. PropasÌroval jsem se co nejvÌ-
ce ke st¯edu tisu, tak hluboko, kam jen to pichlavÈ vÏtve do-
volily. Netuöil jsem, zda pes chytil mou stopu. »ichal pod
balkonem, pak chvÌli na asfaltu. Na sÌdliöti je tolik ps˘ a tolik
psÌch pachov˝ch stopÖ Nezbylo neû doufat, ûe mÏ neodha-
lÌ. Pr˘chodem ke mnÏ dolÈhaly chaotickÈ zvuky z ulice,
vypadalo to, ûe se sch·zÌ st·le vÌc a vÌc lidÌ, jako by nÏkdo
po¯·dal n·hl˝ noËnÌ mejdan. Nad sebou jsem koutkem oka
zahlÈdl otevÌrajÌcÌ se okna a balkonovÈ dve¯e. ZvÏdavÌ spo-
luobËanÈ chtÏli vÏdÏt, co se dÏje. Z davu obyvatel sÌdliötÏ ke
mnÏ lÈtaly ̇ trûky vÏt a slov: ÑAno, ten tady bydlelÖ prej hez-
k· Ëernovl·ska, je jÌ ökodaÖ Asi û·rlivost, drogy?Ö To je
moûn˝Ö pln˝ sÌdliötÏ feù·k˘ a hajzl˘Öì Jak· Ëernovl·ska?
Netuöil jsem. Nemohl jsem dom˘, nemohl jsem nikam. Cel˝
sv˘j Ñûivotì jsem nosil v aktovce. ObËanku, ¯idiË·k, di·¯, pe-
nÌze, klÌËe, mobil, kartu pojiötÏnce i platebnÌ kartu. ProstÏ
vöechno, co dÏl· civilizovanÈho ËlovÏka ËlovÏkem. Byl jsem
öpinav˝, hladov˝, smradlav˝, od¯en˝, zoufal˝ a s·m. A jak
trdlo se tu schov·v·m.

Policista se zase p¯ipletl nebezpeËnÏ blÌzko. JeötÏ vÌce jsem
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couvl. Zelen· n·ruË ke¯e pln· exkrement˘ mi poskytla bez-
peËÌ, ˙toËiötÏ a zap·chajÌcÌ bunkr, do nÏhoû se naötÏstÌ niko-
mu nechtÏlo moc lÈzt. Rozöl·pnutÌm nÏkolika Ñv˝robk˘ì se
kolem ke¯e vytvo¯ila p¯Ìmo ochrann· bariÈra puchu. M˘j
strach byl tak obrovsk˝ a ûaludek tak pr·zdn˝, ûe jsem byl za
˙kryt vdÏËn˝ bez jak˝chkoliv vedlejöÌch n·sledk˘. ÑFuj, tady
je smrad,ì hekl policista.

ÑNenÌ tady. Asi staËil zdrhnout. Ta ubreËen· blond˝na pat-
¯Ì k nÏmu?ì

Blond˝na! Ta mrcha! Tak p¯ece. Ona to na mÏ celÈ navlÈk-
la, zneuûila mÏ i m˘j byt! Ba ne, jeötÏ je nadÏje, ûe mnÏ hle-
dajÌ, ale jen jako svÏdka. Dom˘ nem˘ûu, k m·mÏ taky ne,
musÌm za PavlÌnou. To je jedinÈ ˙toËiötÏ, kterÈ m·m! Snad
policie do r·na nezjistÌ jejÌ adresu. VyspÌm se a t¯eba spoleË-
nÏ p¯ijdeme na to, co dÏlat d·lÖ Co to ty lidi ¯Ìkali o Ëerno-
vl·sce? Co kdyû v mÈm bytÏ blond˝na nÏkoho zabila a teÔ to
bude na mnÏ? Co kdyû to p¯esnÏ takhle vymyslela a p¯ipra-
vila? Vûdyù s û·dnou Ëernovl·skou nem·m nic spoleËnÈhoÖ
Rozklepal jsem se. Snaûil jsem se z prochladlÈho mozku vy-
k¯esat alespoÚ jisk¯iËku souvislÈ myölenky. Nebyl jsem v˘bec
schopn˝ odhadnout, co se vlastnÏ stalo a komu. JedinÈ, co
jsem jakû takû ch·pal, byl fakt, ûe jsem podez¯el˝, aù se mi to
lÌbÌ nebo ne. Jenûe ani v tom jsem nemÏl jistotu. T¯eba kdyû
vylezu z roötÌ a vöechno jim ¯eknu, omyl se vysvÏtlÌÖ Ne.
MusÌm se odsud dostat, musÌm za svojÌ holkou. K tomu jsem
se upnul, tÈto nadÏje jsem se drûel. Telefonovat nem˘ûu, ne-
pamatuju si z hlavy û·dn· ËÌsla a jsem bez penÏz. TramvajÌ to
vöak m˘ûu risknout na Ëerno a brzy r·no PavlÌnu jistÏ zastih-
nu. N·hle jsem zahlÈdl v˘z poh¯ebnÌ sluûby. Koho odv·ûel
a kam, jsem netuöil. Bylo vöak vÌce neû jistÈ, ûe jsem pova-
ûov·n za vraha dotyËnÈ osoby. Podez¯el˝. Kdo je podez¯el˝,
m· uû do smrti cejch, i kdyby byl nevinn˝. I kdyû budu t¯e-
ba jen vyöet¯ov·n, v pr·ci mi taktnÏ naznaËÌ, ûe bych mÏl vy-
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padnout. Kamar·di, p¯·telÈ, kolegovÈ, rodina, vöichni se bu-
dou usmÌvat a ¯Ìkat, ûe mi vÏ¯Ì, p¯itom se ale budou topit
v pochybnostech. Dokonce i kdyby mÏ oËistili, stÌn pochyb-
nostÌ mÏ bude prov·zet navûdy jako vÏrn˝ pes.

Pomalinku jsem se otoËil, abych alespoÚ oËima odhadl
vzd·lenost, kter· mÏ Ëekala. Cesta p¯es dÏtskÈ h¯iötÏ je dob-
¯e osvÏtlen·, p¯ed m˝m panel·kem je urËitÏ jeötÏ ûivo a vel-
k˝ dv˘r, kde jsem se pr·vÏ nach·zel, i h¯iötÏ jistÏ nÏkdo ne-
n·padnÏ hlÌd·. P¯inejmenöÌm zvÏdavÈ oËi n·jemnÌk˘. UtÌkat,
nebo vyvÌjet jak˝koliv rychl˝ pohyb je proto nesmysl. Nezb˝-
v· neû p¯ikrËen˝ ve stÌnu p¯ebÌhat od k¯ovÌ ke k¯ovÌ. Pr˘-
chod do soubÏûnÈ ulice protÏjöÌm dlouh˝m panel·kem je
sp·sa, tam se musÌm pokud moûno nen·padnÏ dostat. Aû
odtamtud se bez obav m˘ûu d·t do bÏhu. OpatrnÏ jsem se
vydr·pal z rozloûitÈho ke¯e. VÏtve mÏ bodaly za krk i do tv·-
¯Ì, Ëechraly mi vlasy a zalÈzaly pod lÌmec. Ani jsem se ne-
snaûil narovnat svÈ ztuhlÈ tÏlo a bolavÈ nohy, rychle jsem
pospÌchal od svÈho panel·ku, co mi nohy staËily. Jestli mÏ
nÏkdo pozoroval, musel si myslet, ûe jsem slep˝, chrom˝
a jeötÏ m·m nadÏl·no v kalhot·ch. Mraziv˝ vÏt¯Ìk se do mÏ
opÌral, hladil mÏ po tv·¯Ìch studen˝m dr·pkem a j· si teprve
teÔ uvÏdomil, jak· se do mÏ zakousla zima. M˘ûu b˝t r·d, ûe
mi ta kr·va nechala aspoÚ bundu a boty. KoneËnÏ jsem sko-
Ëil do tmy protÏjöÌho pr˘chodu. OpatrnÏ jsem se proplÌûil do
dalöÌ ulice a rozhlÈdl se. Zd·lo se, ûe tato ulice je zatÌm tich·.
Propletl jsem se mezi auty, pak podÈl zahrady mate¯skÈ öko-
ly a tam jsem se teprve rozbÏhl, pokud se tomu belh·nÌ dal
¯Ìkat bÏh. CÌtil jsem pod nohama bezpeËn˝ asfalt a ledov˝
vzduch mi stahoval hrdlo. BÏûel jsem nazda¯b˘h nÏkolik blo-
k˘ a zastavil se aû v jinÈ Ë·sti sÌdliötÏ u druhÈho supermar-
ketu. Op¯el jsem se v p¯edklonu o kolena a snaûil se rozd˝-
chat netrÈnovanÈ plÌce. 
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Odhadoval jsem, kolik je asi hodin. V panel·cÌch kolem do-
kola svÌtilo m·lo oken, pejska¯i vÏrnÏ vyprov·zeli svÈ maz-
lÌËky na noËnÌ venËenÌ, aby pak mohli s psÌky svornÏ zalÈzt
do pelÌök˘. ÑCo budu dÏlat, boûe m˘j,ì zakÚuËel jsem ve
svÈm strachu a zoufalstvÌ nahlas. Za budovou ve tvaru kv·d-
ru, coû byla asi nÏjak· prodejna, jsem zahlÈdl laviËky a lou-
dal jsem se k nim. Na jednu, kter· mi p¯ipadala nejvÌc utope-
n· ve tmÏ mezi sloupy, jsem se posadil. 

NevÌm, jak dlouho jsem se klepal na laviËce, kdyû jsem
zaslechl öouravÈ kroky. Policajti? vybuchlo mi v hlavÏ a s cuk-
nutÌm jsem se probral z mizernÈho polosp·nku. Zvedl jsem
oËi a zamûoural na tmavou postavu p¯ede mnou. Houmles·k!
Ten mi tady jeötÏ chybÏl. NaötÏstÌ uû mi nem· co vzÌt, leda
bundu a boty.

ÑCo tady dÏl·ö? Klepeö se jak ratlÌk, proË nejdeö dom˘, Ëlo-
vÏËe?ì zeptal se oöuntÏl˝ p·n s vakem na z·dech. Jeho ot·zka
znÏla tak neuvÏ¯itelnÏ, ûe jsem se musel zasm·t. Na okamûik
mi p¯ipadalo l·kavÈ a osvobozujÌcÌ schovat se za masku klu-
ka, kter˝ mezi ob¯Ìmi panel·ky ztratil cestu a netuöÌ, kter˝ ze
stovky vchod˘ je ten jeho. Jenûe mi t·hne na t¯icet, a to uû klu-
ci vÏtöinou vÏdÌ, kde bydlÌ.

ÑFuj, ty smrdÌö,ì konstatoval p·n up¯ÌmnÏ. SmutnÏ jsem se
uchechtl. Ovöem na rozdÌl od v·s, ne vlastnÌ vinou, chtÏlo se
mi pronÈst. NechtÏl jsem vöak provokovat. Abych byl up¯Ìm-
n˝, v˘bec se mi nechtÏlo se s tÌmto ËlovÏkem zaplÈtat do
hovoru. S bezdomovci si p¯ece nepovÌd·me, ûe? Uû proto, ûe
nevÌme, zda se pak dotyËnÈho zbavÌme. P¯ece jen tito lidÈ
majÌ jinak nastaven· pravidla, soudnost a normy chov·nÌ.
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Jenûe p·n ne¯eöil, zda s nÌm chci komunikovat, nebo ne. 
ÑSeö Ukrajinec? NeumÌö mluvit?ì
ÑAle jo, umÌm.ì
ÑTak mluv, kdyû se tÏ pt·m! M·ö rande? »ek·ö na koËku?ì

pokraËoval v dotazech. ÑTo bys ale tak nesmrdÏl,ì odpovÏ-
dÏl si s·m. ÑTak co tady dÏl·ö?ì

ÑJeûÌö, co je v·m do toho, po¯·d,ì odsekl jsem.
ÑCo?ì ¯ekl p·n. Aha, tak to si hezky pokec·me. Z¯ejmÏ bu-

de hluch˝.
ÑM·ö nÏco k jÌdlu?ì zeptal se dobr·cky a posadil se ke mnÏ.
ÑNe.ì Netuöil jsem, kdo z n·s p·chne vÌc, jeho odÈr jsem

vöak vnÌmal intenzivnÏji neû ten sv˘j, na kter˝ jsem si uû
zvykl. Odsedl bych si, ale nechtÏlo se mi opouötÏt vyh¯·tÈ
mÌsto na jinak ledovÈ laviËce. UtÏöoval jsem se, ûe tento Ëlo-
vÏk mi uû opravdu nem˘ûe udÏlat nic straönÏjöÌho neû to, co
se mi uû stalo.

ÑM·ö penÌze? AspoÚ dvacku,ì zkusil.
ÑAni floka,ì op·Ëil jsem.
ÑKec·ö.ì
ÑFakt, nem·m v˘bec nic,ì ¯ekl jsem d˘raznÏ. ÑNechte mÏ

na pokoji.ì
ÑNo, no, noÖ,ì zamumlal.
NÏkolik minut jsme jen tak sedÏli a nemluvili. P·n popota-

hoval, hekal, obËas zakaölal. Za norm·lnÌch okolnostÌ bych
se zvedl a öel pryË. Ale napadlo mÏ, ûe kdyû si kolemjdoucÌ
pejska¯i budou myslet, ûe tu sedÌ bezdomovci dva, nebudu
jim p¯ipadat podez¯el˝. Ne ûe by okolo chodily davy. VlastnÏ
za celou dobu tudy neproöel v˘bec nikdo, takûe skr˝ö to by-
la dobr·.

ÑBydlÌö tady v tÏch kr·lÌk·rn·ch?ì zeptal se n·hle.
ÑJo.ì
ÑA proË teda mrzneö tady?ì
ÑNem˘ûu tam jÌt,ì p¯iznal jsem po pravdÏ.

42

1x.qxd  17.10.2011  21:04  StrÆnka 42



ÑAha.ì Tato odpovÏÔ mu zatÌm staËila, jinÈ vysvÏtlenÌ ne-
Ëekal, d·l se nevypt·val.

ÑBude pÏkn· kosa,ì vzdychl po chvÌli a zÌvl.
ÑNevÌm,ì pokrËil jsem rameny. ÑUû to vypad·, ûe jo.ì
ÑNem·ö kde sp·t, co?ì
ÑTo d· rozum, vûdyù v·m ¯Ìk·m, ûe dom˘ nem˘ûu,ì popo-

t·hl jsem a pokusil se o ˙smÏv.
ÑVzal bych tÏ s sebou do panel·ku,ì nabÌdl velkoryse. ÑAle

jsi hroznÏ drzej a smrdÌö jak psÌ köÌry.ì
ÑDo panel·ku? A do jak˝ho, prosÌm v·s?ì zeptal jsem se ne-

d˘vÏ¯ivÏ a zadÌval se do jeho zarostlÈ tv·¯e. Z Ëepice se mu
plazily öpiËky umounÏn˝ch vlas˘, choulil se do öusù·kovÈ
barevnÈ bundy, jejÌû barvy byly d¯Ìve k¯iklavÈ, neû je p¯ekry-
la vrstva prachu a öpÌny. TÏûko odhadnout chlap˘v vÏk,
mohlo mu b˝t pades·t stejnÏ jako öedes·t. HnÏdÈ kalhoty
prozrazovaly, v Ëem p·n sedÏl a co jedl za poslednÌho p˘l
roku. ÑT·mhle bydlÌm,ì k˝vl hlavou smÏrem k jednomu z de-
sÌtek blok˘ panel·k˘. ÑVÌm, jak strËit do dve¯Ì u vchodu tak,
aby se otev¯ely,ì uchechtl se a vypustil mi do obliËeje alko-
holickÈ v˝pary ze sv˝ch ˙st.

ÑVe t¯etÌm a v des·t˝m pat¯e je kaûdej ten bar·k pr˘chozÌ
skrz naskrz. Kdyû nÏkdo jde, dostaneö se p¯es vöech sedm
vchod˘, m·ö kam zdrhnout. Ovöem nesmÌö bejt blbej a musÌö
z˘stat potichu. Jsou tam komory, lidi do nich couraj sem tam.ì

To mi bylo jasnÈ, i j· jsem mÏl ke svÈmu p¯ÌzemnÌmu bytu ve
t¯etÌm pat¯e namÌsto sklepa komoru. P¯esto jsem na nÏj nevÏ-
¯ÌcnÏ vyvalil oËi. Nikdy mÏ totiû nenapadlo, ûe by na takovÈm
mÌstÏ mohl nÏkdo Ñbydletì.

ÑNo co ËumÌö? VÌö, jak˝ je tam teplo?ì pok˝val radostnÏ hla-
vou. ÑCpali se mi tam smaûky, jenûe oni se neumÏj jen vyspat
a t·hnout. Jsou to ËuÚata, ¯vou, dÏlaj binec, nebo se v·lej po
cel˝m bar·ku a lidi pak volaj policajty. My sluön˝ lidi na to
dopl·cÌme. Nejseö douf·m jeden z nich?ì
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ÑNe,ì odpovÏdÏl jsem lakonicky. JeötÏ toho trochu. Poslou-
chal jsem chlapovo brebt·nÌ a zjistil, ûe mÏ docela uklidÚuje.
AspoÚ nejsem s·m jen s chaotick˝mi myölenkami. 

ÑM·ö cig·ro?ì zeptal se n·hle dychtivÏ.
ÑBohuûel, to nem·m, nekou¯Ìm,ì p¯iznal jsem se skoro

omluvnÏ.
ÑJÈ, ty nekou¯Ìö! A co m·ö ze ûivota, vole?ì
PokrËil jsem rameny.
ÑUdÏlej nÏco s tÏma botama, smrdÌö,ì poruËil.
PosluönÏ jsem vstal, utrhl trs zaûloutlÈ tr·vy a snaûil se drh-

nout nohavice od exkrement˘. SnaûivÏ jsem öoupal podr·û-
kami o dlaûbu a o tr·vnÌk, dokud jsem se aspoÚ trochu ne-
oËistil. Prsty na rukou jsem mÏl ztuhlÈ, od ˙st mi öla p·ra
a chvÏl jsem se zimou.

ChlapÌk vyt·hl z bundy s·Ëek, kter˝ mu visel na öÚ˘rce ko-
lem krku, a vylovil z nÏj p˘lku oho¯elÈ cigarety. Labuûnicky
ji zap·lil zapalovaËem s obr·zkem nahÈ dÌvky, kter˝ pak jen
tak pro radost na chvilku podrûel v dlani, aby potÏöil oko
snÏd˝mi k¯ivkami prsatÈ brunety v kratiËkÈ suk˝nce.

ÑKolik tak m˘ûe bejt hodin?ì zeptal jsem se p¯iökrcenÏ a za-
bo¯il öpinavÈ, zmrzlÈ ruce do kapes. M·m hladÖ ¯valo mi
v hlavÏ a ûaludek se kroutil jako zmije lapen· do pytle. M·m
ukrutn˝ hlad a taky ûÌzeÚ. Jsem zoufal˝, podveden˝, okrade-
n˝ a podez¯el˝. Jsem psanec. Jsem na tom h˘¯ neû tenhle
muû ve öpinavÈ bundÏ, poku¯ujÌcÌ cigaretu a laskajÌcÌ v dlani
kr·sku ze zapalovaËe.

ÑKoho zajÌmaj hodiny, vole,ì odbyl mÏ. ÑAû bude r·no, po-
zn·ö to, ne?ì uöklÌbl se. ÑM·ö hlad, co?ì zeptal se, jako by mi
prve Ëetl myölenky. Pot·hl z cigarety, p¯imhou¯il oËi p¯ed d˝-
mem jako lÌn˝ kocour p¯ed slunÌËkem a druhou rukou t·pa-
vÏ zalovil ve svÈm vaku, jehoû barvu nebylo moûnÈ roze-
znat. ÑNosÌm si lednici i öpajz z·roveÚ,ì uchechtl se sk¯ÌpavÏ.
ÑChceö nÏco?ì
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Jeho laskavost mÏ p¯ekvapila. CÌtil jsem, jak se mi v ˙stech
zaËÌnajÌ tvo¯it zr·dnÈ sliny. Moje tr·vicÌ ˙strojÌ v˘bec nezajÌ-
maly ˙vahy o p˘vodu p¯Ìpadn˝ch potravin ani b·d·nÌ nad
Ëistotou a hygienou. éaludek se prostÏ dom·hal jakÈhokoliv
jÌdla.

ÑNe, dÏkuju, jste hodnej, ale nem·m hlad,ì vypravil jsem ze
sebe zoufalou leû. Chlap vyndal p˘lku chleba a potÈ z kap-
sy zavÌracÌ n˘û. P¯em˝ölel jsem nejen o p˘vodu chleba, ale
takÈ o dovolenÈ. Co vöechno s sebou ËlovÏk t·hne za kr·my,
o nichû je p¯esvÏdËen, ûe jsou nezbytnÈ, zatÌmco tento Ëlo-
vÏk m· cel˝ sv˘j ûivot v umaötÏnÈm vaku.

ÑBojÌö se, co?ì usm·l se. ÑMyslÌö, ûe je ten chleba z popel-
nice, ûe jo?ì zasm·l se muû a odhalil p·r öediv˝ch zub˘ v ho-
l˝ch d·snÌch.

ÑNe, v˘bec ne. Fakt nem·m hlad,ì vrtÏl jsem hlavou, div mi
neodletÏla na stranu. NechtÏl jsem ho urazit, ale ano, bylo to
tak. P¯edstava kyselÈho chleba pokrytÈho zelenou plÌsnÌ by-
la hrozivÏjöÌ neû hlad.

ÑChleba z popelnice bych neûral,ì odfrkl opovrûlivÏ, naËeû
se zakuckal smÌchy. Pak zaûloutl˝m palcem ruky zkuöenÏ od-
loupl ûhavou öpiËku oharku cigarety, odloûil chlÈb na laviËku
a opÏt vylovil s·Ëek uv·zan˝ na krku. OpatrnÏ do nÏj vysypal
öpetku zbylÈho tab·ku z nedopalku. Pak ho zas peËlivÏ zasu-
nul do bundy a zat·hl zip aû ke krku. ÑCo kouk·ö? J· neplej-
tv·m niËÌm,ì zamumlal. ÑTak co?ì popadl chleba a zam·val mi
s nÌm p¯ed obliËejem. ÑZ popelnice, nebo z obchoÔ·ku, co
myslÌö? M·m k nÏmu bezvadnej Ëerstvej toËeÚ·k a taky b˘Ë-
kovou pomaz·nku, snad mi ta piksla nezmrzla. NabÌzÌm na-
posledy,ì pronesl rozhodnÏ. ÑJ· r·d nakupuju. A lidi dneska
vyhodÌ kde co, i p¯Ìstroje, co jeötÏ fungujou, knihy, hadry, kyt-
kyÖ Tenhle chleba jsem koupil za dva kvÏtin·Ëe. Zbytek 
za s·drovou soöku a pytel plyö·k˘. Zbylo mi i na krabiË·k.
Dobr˝, ne? éiju skromnÏ, co najdu, donesu Rudovi, on si s tÌm
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poradÌ. Je mi jedno, co na tom vydÏl·, on vÌ, kam to prodat d·l
a co s tÌm. MnÏ d· p·r korun a vÌc mÏ nezajÌm·. Je tady velk·
toÖ, jak se tomu ̄ Ìk·. ProstÏ je n·s tady hodnÏ.ì

ÑKonkurence,ì zamumlal jsem. NetuöÌm, o jakÈm Rudovi
mluvil, z¯ejmÏ parù·k, nebo majitel second handu, tÏûko ¯Ìct.
RozhodnÏ jsem nemÏl v ˙myslu se vypt·vat ñ nemohl jsem od-
trhnout oËi od chleba, zd·l se b˝t opravdu Ëerstv˝.

ÑNemysli si, ûe vydÏl·m nÏjakej balÌk, to ne. Ruda nenÌ
û·dnej dobrodÏj. Ale na ûivobytÌ m·m, vÌö? UmÌm se ot·Ëet.ì

ÑKdyû je to tak,ì ¯ekl jsem p¯iökrcenÏ. ÑPo pravdÏ, budu
v·m hroznÏ vdÏËn˝,ì zajÌkl jsem se. ÑM·m hlad jako vlk.ì

ÑHele, vöiml sis, co je dneska na sÌdliöti fÌzl˘?ì zeptal se n·-
hle chlap mÌsto odpovÏdi. ÑAsi nÏkoho hledaj,ì uvaûoval d·l
nahlas. ÑChodÌ v hlÌdk·ch, potkal jsem uû t¯i. ProËes·vaj,
kontrolujouÖ Vyhnul jsem se jim obloukem. MyslÌö, ûe uû je
to p¯estalo bavit? Co?ì podÌval se na mÏ.

NevÌm, zda nÏco tuöil, jestli byl jeho pohled podezÌrav˝,
nebo jen zvÏdav˝, bezelstn˝. B·l jsem se mu podÌvat do oËÌ.

ÑTady m·ö chleba a kus toËeÚ·ku, vÌc ti ned·m, to bych ne-
mÏl zejtra obÏd.ì 

ÑMoc dÏkuju,ì popadl jsem krajÌc, jako bych nejedl t˝den.
Do druhÈ ruky mi vrazil mal˝ kousek sal·mu.

ÑMusÌö k toËeÚ·ku Ëuchnout a mohutnÏ zakousnout chle-
ba,ì usm·l se. Trochu z·vistivÏ jsem sledoval, ûe p·n to dÏl·
skoro naopak, pro sebe si nechal mnohem vÏtöÌ kus. I tak jsem
mu byl vdÏËn˝. S chutÌ jsem se l·doval jako reklama na hlad.

ÑMoûn· policajti hledaj hladov˝ho pitomce v zelen˝ bundÏ,
hm?ì pronesl a p·travÏ si mÏ zmÏ¯il p¯iv¯en˝ma oËima.

ÑNevÌm,ì zajÌkl jsem se. Ale ûe mÏ odhalil, o tom nebylo
pochyb, zelenou bundu jsem mÏl na sobÏ.

ÑMoûn· by ten chl·pek mÏl z tohodle sÌdliötÏ co nejd¯Ìv vy-
padnout, ûe jo? NevÌm sice, co provedl, a ani mÏ to nezajÌm·,
ale na laviËce p¯ed s·moökou nenÌ zrovna moc schovanej, co
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myslÌö?ì öùouchl do mÏ loktem a drobky mu lÈtaly od ˙st, jak
jeho öpatnÈ zuby z·pasily s velk˝mi sousty. ÑUrËitÏ by mÏl
zatÌm pustit z hlavy tramvaj nebo metro, tam bude chlup·Ë˘
nejvÌc. MÏl by se spolehnout na vlastnÌ nohy a vzÌt to p¯es
park nÏkam mezi po¯·dn˝ bar·ky.ì 

Pok˝val jsem hlavou. KrajÌc jsem mÏl snÏden˝, sal·m taky,
ale o sytosti nemohla b˝t ¯eË.

ÑStejnÏ nem·m prachy,ì vzdychl jsem. ÑNem·m v˘bec nic.ì
ÑJdi parkem dol˘, tudy teÔ v noci nikdo nechodÌ. Dojdeö

k silnici a p˘jdeö jeötÏ asi pÏt zast·vek tramvajÌ. Tam na n·-
mÏstÌ v jedn˝ boËnÌ ulici najdeö zapadl˝ bistro. Je tam n·pis
bistro-nonstop, ale nikdo tomu ne¯ekne jinak neû éumpa. Je
to dobrej podnik, ¯ekni si m˝mu k·moöovi ñ ¯ekni, ûe tÏ po-
sÌl·m j·, on tÏ nech· p¯espat. VÌö, jak se to ¯Ìk·, pod svÌËkou
je tma, tam tÏ nikdo hledat nebude.ì

ÑJenûe j· nevÌm, jak se jmenujete, ani nevÌm, jak se jmenu-
je v·ö k·moö,ì podotkl jsem. éumpa. No to byl n·zev. ÑKrom
toho m·m namÌ¯eno za svou p¯ÌtelkynÌ, kdyû teÔ vyrazÌm, r·-
no tam budu.ì

ÑDob¯e, dob¯e, kdyû myslÌö, j· se nevnucuju,ì odsekl chlap
uraûenÏ. ÑJ· kdybych byl policajt a nÏkoho bych hledal, öel
bych taky rovnou k jeho star˝. Kaûdej blbec se uteËe schovat
za milenkou a tam ho pak pÏknÏ seberou bez pr·ce. Nebo je
to nÏjak· tajn· koËka, o kter˝ nikdo nevÌ? To by pak byla ji-
n·,ì p¯emÌtal.

ÑNe, bohuûel asi ne,ì p¯iznal jsem.
ÑNo v˝bornÏ, tak to jÌ t¯eba stihneö d·t eötÏ pusu na roz-

louËenou,ì zasm·l se uötÏpaËnÏ.
Mluvil rozumnÏ, rozumnÏji, neû jsem uvaûoval j·. Jenûe j·

taky jeötÏ nikdy v ûivotÏ nebyl v situaci, kdy bych musel tak-
hle kalkulovat a schov·vat se.

ÑTaky bych mohl jÌt za k·moöema,ì p¯emÌtal jsem. BuÔ za
Michalem, nebo pryË z Prahy za Radkem. Michal nebyl jen
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kolega z pr·ce, ale z·roveÚ p¯Ìtel, kterÈmu bych v dÏtstvÌ asi
¯ekl ÑnejlepöÌì. VlastnÏ to jemu vdÏËÌm za svÈ dob¯e placenÈ
mÌsto. Radka jsem nÏjak˝ t˝den nevidÏl, ale v pr˘övihu by
mÏ taky nenechal. Jak se k nim teÔ v noci s pr·zdn˝mi kap-
sami dostat? A jak p¯es celou Prahu za PavlÌnou?

Moûn· bude opravdu lepöÌ se nejd¯Ìve prospat. 
ÑMnÏ je to jedno, tak jdi, to je p¯ece tvoje vÏc,ì zahuhlal

muû.
ÑNo, j· teda zkusÌm to, co jste ¯Ìkal, je to p¯ece jen blÌû,ì za-

jÌkl jsem se obavou p¯i pomyölenÌ, jak asi budou vypadat ka-
mar·di tohohle ËlovÏka a jak˝ nocleh na mÏ Ëek·. Ano, muû
se zd·l b˝t hodn˝, rozmlouval se mnou, dal mi trochu najÌst,
poradil, ale dobr˝ pocit jsem z nÏj nemÏl. NevÌm proË, snad
proto, ûe jsem se nikdy s nik˝m takov˝m nemusel vybavo-
vat. Byl prostÏ jin˝ neû j·, ûil jinak, vyzn·val jinÈ hodnoty...
Abych se p¯iznal, vûdycky jsem tÏmito lidmi tak trochu opo-
vrhoval. Povaûoval jsem je za neschopnÈ, öpinavÈ a hloupÈ.
P¯Ìsahal bych, ûe mnÏ se nic podobnÈho nem˘ûe st·t a ûe
s tÏmito osobami nikdy do kontaktu nep¯ijdu. Kupodivu muû
hloup˝ nebyl, neschopn˝ asi taky ne. Byl jen öpinav˝ a nic
ne¯eöil. Ale, kruci, nad ËÌm to tady uvaûuju? M·m snad na vy-
branou? Ñÿeknete mi jmÈno ËlovÏka, na kter˝ho se m·m ob-
r·tit?ì

ÑJo, jmenuje se Franta. Aû vlezeö do éumpy, za¯vi: ,Je tady
Franta?ë On se ozve. PovÏz, ûe tÏ posÌl· Mirek a ûe tÏ m· ne-
chat p¯espat. On tÏ za nÏjakou protisluûbu schov·. Ale ne-
udÏlej mi ostudu, mladej. To bych si tÏ musel najÌt a rozbÌt ti
hubu.ì

ÑDob¯e, dÏkuju moc, jste hroznÏ hodnej,ì zamumlal jsem
nep¯esvÏdËivÏ a dÏlal jsem, ûe jsem v˝hr˘ûku p¯eslechl. Mirek
a Franta, to jsou ̇ plnÏ norm·lnÌ jmÈna. »ekal jsem p¯ezdÌvky,
pozn·vacÌ znamenÌ a tak. Ne prostÏ Mirek a Franta. Tak dob-
r·, uvidÌm, co mÏ jeötÏ Ëek·.
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