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Jelikož je ovšem hlavní příčinou dětského 
strachu bolest, spočívá prostředek, jak děti otužit 
a zocelit, v tom, aby si zvykaly bolest snášet.

John	Locke
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nula

Dítě	pomalu	přejíždí	ukazováčkem	po	horním	okraji	hrnku,	
až	konečkem	prstu	narazí	na	nepatrný	hrbolek.	Opíše	malý	
kroužek,	a když	se	ujistí,	že	je	všechno,	jak	má	být,	prst	od-
daluje,	opatrně	jej	vede	po	vnější	straně	hrnečku	a otírá.	Ví,	
že	někteří	lidé	nemají	škraloup	rádi,	ale	jemu	je	to	jedno.	
Kakao	chutná	hořce,	přesně	tak,	jak	ho	má	rádo,	hodně	ka-
kaa,	málo	cukru.	Když	se	hrnek	nakloní	a pak	zase	narovná,	
táhne	se	uvnitř	temně	hnědá	stopa.

Dědeček	s dítětem	hraje	Člověče, nezlob se.	Ví,	že	k Vá-
nocům	dostalo	spoustu	nových	věcí,	lego,	knížky,	zvířecí	
rodinku	a gameboye,	ale	od	té	doby,	co	se	dítě	naučilo	
počítat,	hrává	s ním	Člověče, nezlob se.	Ani	o Vánocích,	po-
myslel	si,	není	nutné	na	tom	něco	měnit.	Na	začátku	dítěti	
při	počítání	pomáhal,	ale	teď	už	není	třeba.

Tři.	Dítě	posouvá	prcka,	který	je	ve	hře,	políčko	po	po-
líčku.	Dítě	má	ve	hře	vždycky	jen	jednoho	prcka	a vždycky	
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si	vybírá	žlutou	barvu.	Pět.	Dědečkův	pěšák	udělá	ohrom-
ný	skok	přes	všechna	políčka.	Hrací	figurky,	které	má	dítě,	
se	jmenují	prckové,	dědečkovy	zase	pěšáci.	Bylo	to	tak	od	
samého	začátku.	Dědečkovi	pěšáci	jsou	modří.	Šest.	Kostka	
poskakuje	až	na	okraj	stolu.	Na	podlaze	to	neplatí.	I tohle	
je	jasné	už	od	začátku.	„Ještě	jednou,“	říká	dědeček.	„Ještě	
jednou,“	říká	dítě.	Dvě.	Škoda.	Někdy	dítě	hodí	dvě	šest-
ky	za	sebou	a pak	ještě	pětku.	Dědeček	povytáhne	obočí.		
„Osm,“	říká	dítě.	Od	září	chodí	do	první	třídy.	Vedle	něho	
v lavici	sedí	Anselm	s brýlemi	proti	šilhání.	Nemá	poně-
tí	o šest	ce	nebo	osmičce.	Žlutý	prcek	teď	čeká	těsně	před	
domečkem.	Když	dědeček	hodí	čtyřku,	umře.	Dědečkovy	
prsty	jsou	sukovité.	Na	komodě	stojí	vánoční	stromeček	se	
třemi	stříbrnými	koulemi	a několika	lametami.	„Nic	většího	
pro	mě	nemá	cenu,“	říkal	dědeček,	a když	se	ho	dítě	zepta-
lo,	proč	na	stromku	nejsou	žádné	svíčky,	odpověděl:	„Bylo	
by	to	nebezpečné,	kdybych	usnul.“	Čtyři.

Ode	dveří	se	ozval	zvonek.	Dědeček	se	zvedá.	Rychle	
přehlédne	hrací	pole.	Na	okamžik	se	rukou	zachytí	o hranu	
stolu.	Dítě	nevidí,	kdo	stojí	ve	dveřích.	Dědeček	něco	říká.	
Ten	druhý	něco	říká.	Dědeček	se	ještě	jednou	ohlédne.	„Čty-
ři,“	řekne,	„a mám	tě.“	Potom	si	oblékne	bundu	a vyjde	ven.

Dítě	leze	po	lavici,	k výklenku,	odhrnuje	levou	polovinu	
závěsu.	Venku	je	noc.	Kolem	Vánoc	se	vždycky	brzy	stmí-
vá,	ale	když	svítí	měsíc,	tak	to	nevadí.	Naproti	stojí	dům	
s rozsvícenými	okny,	v něm	bydlí	rodiče,	sestra,	bratr,	pes	
Emmy,	tarbík	Gonzales,	skákací	myš,	která	patří	bratrovi,	
i když	ji	nekrmí,	bílý	delfín,	sob	a loutka,	o které	nikdo	neví,	
jak	se	jmenuje.	Šikmo	za	domem	jsou	černé	stromy,	dá	se	
k nim	zajít,	ale	stejně	nejste	v lese.	S Emmy	je	to	mnohem	
snadnější,	to	se	dá	chodit	od	stromu	ke	stromu,	až	už	jsou	
vidět	i maliníky,	ale	pořád	se	nebojíte.	Emmy	je	border	ko-
lie,	to	jsou	nejchytřejší	psi	na	světě.

Někdy	si	dítě	představuje,	že	bydlí	jinde,	dole	ve	měs-
tě,	v maličké	zadní	místnosti	trafiky,	kde	maminka	kupuje		
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noviny	a cigarety	pro	dědečka,	nebo	v krmelci	nahoře	v Müh-
lau,	kde	už	silnice	není	vyasfaltovaná	a vede	dvěma	tune-
ly	ve	skalách,	protože	vedle	potoka	prudce	spadajícího	do	
údolí	by	se	nevešla.	Představuje	si,	že	na	nebi	svítí	měsíc	
a Emmy	je	s ním	a že	může	jíst	kaštany,	a představuje	si	
seno	a že	venku	je	trošku	chladno	a uvnitř	hodně	teplo,	
a představuje	si,	že	když	dorazí	domů,	maminka	otevře	dve-
ře	a bude	vypadat	překvapeně.

Čtyři.	Žlutý	prcek	tady	pořád	stojí,	odpočívá	a je	málem	
v bezpečí.	Modrý	pěšák	tady	také	stojí	a odpočívá.	Vlastně	
by	to	mohlo	být	tak,	že	ani	jeden	z nich	netuší,	co	ho	čeká.	
Vlastně	by	se	daly	ty	dvě	figurky	vzít,	jednu	do	levé,	dru-
hou	do	pravé	ruky,	a vystoupat	s nimi	na	kopec	za	domem	
a dívat	se	s nimi	dolů	na	město.	Pak	by	se	dala	vyhloubit	sně-
hová	jeskyně,	vpředu	s okýnkem,	a uvnitř	by	se	mohl	vařit	
čaj	a jíst	vánoční	cukroví,	ale	jen	takové	ty	maličké	hudební	
nástroje	z lístkového	těsta	posypané	moučkovým	cukrem.

Potom	prcka	i pěšáka	postaví,	kam	patří,	slibuje	dítě,	
prcka	přesně	před	chlívek	a pěšáka	čtyři	políčka	za	něho,	
jako	by	se	nic	nestalo;	až	si	dědeček	sundá	bundu	a otočí	se	
k němu	zády,	postaví	dítě	obě	figurky	tam,	kde	byly,	úplně	
potichu	a rychle.

Dítě	slézá	z lavice,	v pravé	dlani	svírá	obě	figurky,	přejde	
šikmo	místností,	ze	stoličky	vedle	komody	si	vezme	novou	
zelenou	prošívanou	bundu	s veverkami	a vklouzne	do	ní.

Venku	je	zima.	Měsíc	svítí	tak	jasně,	že	zasněžená	plo-
cha	mezi	domovními	dveřmi	a planou	třešní	září	jako	koule	
mléčného	skla	v koupelně.	Cesta	k protějšímu	domu	je	vy-
šlapaná	jako	vždycky.	Vlevo	z cesty	odbočují	něčí	stopy;	ty	
jsou	nové.	Dítě	stoupá	do	šlépějí.	Nejsou	od	sebe	daleko,	
jako	kdyby	před	dítětem	šel	dědeček.

Modrý	kůň	cválá	přes	kopeček	za	stodolou.	Sedí	na	něm	
modrý	prcek	a směje	se.	Natahuje	k dítěti	svoji	hladkou	paži	
a pomáhá	mu	vyskočit	na	koně.	Cválají	přes	louku	ve	tvaru	
trojúhelníku,	přímo	ke	špici,	kde	roste	velký	jalovcový	keř,	
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kolem	staré	hromady	smrkových	polen	až	k onomu	bodu,	
kde	je	vidět	cestu,	vlevo	dolů	vede	do	města	a vpravo	do	
hor.	Sníh	práší	od	kopyt.	Žlutý	prcek	za	dítětem	příjemně	
hřeje	jako	radiátor.

Stopy	vedou	podél	dědečkova	domu	až	k živému	plotu	
ze	zimostrázu.	Dítě	noří	prst	do	sněhové	čepice,	která	se	na	
zimostrázu	vytvořila.	Mohla	by	se	sem	připlazit	housenka,	
zavrtat	se	do	díry	a uložit	se	v ní	ke	spánku.	Dítě	nasaje	
vzduch.	V zimě	smrdí	zimostráz	jenom	trošku.	Cítí	zbytek	
kakaa	v hrdle.	To	je	dobře.	Tam,	kde	stopy	v mírném	ob-
louku	zatáčejí	doprava,	se	něco	změnilo.	Najednou	se	roze-
zní	zvuk	motoru.	Dítě	se	podívá	nahoru,	protože	si	je	jisté,	
že	se	v tu	chvíli	vznese	nad	stodolu	vrtulník.	Zamává	mu	
oběma	rukama,	to	se	tak	dělá.	Vrtulník	se	neobjevil	a zvuk	
se	zase	vzdaluje.	Dítě	se	brodí	sněhem	ještě	pár	kroků,	než	
dojde	k vyjeté	dvojité	stopě	od	auta	nebo	traktoru.	Vybere	
si	pravou	brázdu	a vyráží	směrem	k černému	obdélníku	sto-
doly.	Vedle	stop	se	v měsíčním	světle	objeví	sněhuláci,	dítě	
a pes,	které	před	dvěma	dny	společně	postavili.	Všechno	
je	ještě	na	svém	místě,	čepice,	koště,	kaštan,	který	vpředu	
trčí	do	vzduchu	jako	špička	psího	čenichu.	Dítě	se	postaví	
těsně	k sněhulákům,	hned	vedle	psa,	natáhne	ruku,	jako	
by	mělo	v ruce	koště.	„Teď	jsme	tři,“	řekne.	Otáčí	se	kolem	
své	osy	a cítí	se	spokojené,	jako	by	pozorovalo	celý	svět.	
Pak	najednou	ví,	že	musí	ještě	kousek	popojít.	Před	ním,	
na	mírně	nakloněné	nájezdové	rampě	ke	stodole,	něco	je.	
Sněhulák	to	není.

Leží	tady	jako	někdo,	kdo	dělá	ve	sněhu	anděla,	ruce	
rozpažené	jako	křídla.	Polyká	měsíční	přísvit.	Dítě	přisu-
ne	jednu	nohu	k druhé.	Potom	se	shýbne.	Černé	šněrovací	
boty	vypadají	jako	ty	dědečkovy.	Kalhoty	jsou	tmavě	zele-
né,	když	se	člověk	podívá	úplně	zblízka.	Kalhoty	jsou	dole	
na	šíři	dlaně	zahnuté.	Bunda	je	z hrubé,	okrově	hnědé	látky,	
co	vydrží	sto	let.	Skoro	všechno	je	tak,	jak	má	být.	Žádné	
rukavice.	Skoro	všechno.	Ruce,	ramena,	krk.	Kde	má	být	
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hlava,	není	nic.	Dokonce	i prcek	má	hlavu.	Dítě	se	shýbne	
ještě	níž.	Není	to	tak,	že	by	hlava	chyběla.	Tam,	kde	měla	
být,	je	cosi	plochého,	co	jako	okrouhlá	placka	vystupuje	ze	
země.	Placka	leží	v prohlubni	a je	úplně	černá.	Dítě	natáhne	
ukazováček	a poťukává	doprostřed,	tam,	kde	se	to	trochu	
stříbřitě	leskne.	Dítě	se	vyděsí.	To	stříbřité	je	na	omak	vlhké	
a zároveň	tvrdé.	Dítě	se	narovná	a odchází	pryč.

Nejdřív	koleje	od	auta,	pak	šlépěje.	Malý	sněhulák,	nos	
z kaštanu,	živý	plot	ze	zimostrázu.	Díra,	ve	které	spí	hou-
senka.	Kůň	tentokrát	nepřicválá.	Věci	se	mění.

Podél	zdi,	potom	doleva,	k domu	rodičů.
Ve	světle	dveří	měsíc	zmizí.	Stojí	tu	bratr	a dívá	se	dítěti	

na	ruku.	„Co	to	tam	máš?“	vyptává	se.	Dítě	rozevře	pěst.	
Žlutý	prcek	a modrý	pěšák.	Mělo	by	je	vrátit	na	místo,	prcka	
před	domeček	a pěšáka	čtyři	políčka	za	něj.	Dítě	se	nepo-
hne.	„Čtyři,“	hlesne,	„čtyři.	A mám	tě.“	Ukazováček	je	rudý.	
Prcek	má	ještě	hlavu,	pěšák	taky.

Najednou	přibíhá	pes.	Nejdřív	očichává	dítěti	nohy,	po-
tom	ruku.	Přikrčí	se,	schlípne	uši	a táhle	zakňučí.	Dítě	udělá	
krok	k psovi.	Pes	plíživě	ustupuje	a upřeně	hledí	ke	dveřím,	
jako	by	tam	právě	uviděl	nějaký	přízrak.
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jedna

Otevře	okno.	Do	místnosti	rázem	vnikne	chlad.	Nejprve	
je	ticho,	pak	se	v dálce	ozve	zvuk	startujícího	auta.	Jinak	se	
nic	nepohne.

Na	zdi	plakát	s pravidlem.	Muž	cítí,	jak	se	rozpadá.	Věty.
Naslouchej, synu, mistrovu učení.
Začíná	to	uprostřed.	Linie	zlomu,	jejíž	polohu	nedokáže	

určit.	Polkne	dvě	hnědé	pilulky.
Stojí	tady.	Pálení	kůže.	Jen	konečky	prstů	nepálí.	Zven-

ku	sem	doléhá	nějaký	zvuk.	Možná	liška	kradoucí	se	přes	
dvůr.	Vzduch	bez	zápachu.	Měsíc	je	už	dávno	pryč.	Všech-
no	je	klam.	Pomalu	zatíná	stehno.	Pravidla.	Slova,	která		
spojuje.

Uveď ve skutek.
Dělá	všechno	jako	vždycky.	Na	začátku	izometricky	jed-

nu	svalovou	partii	po	druhé.	Nohy,	paže,	šíje,	trup.	Na-
pnout,	uvolnit.	Potom	pár	protahovacích	cviků.	Nejdřív	
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boky.	Dřepy.	Výpady,	klidněji,	bez	úsilí.	Klátit	pažemi,	pak	
je	zvednout	nad	hlavu.

Po	čtyřicítce	výrazně	stoupá	nebezpečí	natržení	svalů.	
Přečetl	si	to	nedlouho	po	narozeninách,	ve	víkendové	pří-
loze	jakýchsi	novin.	Věci,	které	člověku	nahánějí	strach,	se	
dozví	vždycky	ve	správný	okamžik.	Pozvolna	se	mu	zahří-
vají	boky.	Rozpaží.	Od	spánků	se	mu	pomalu	přesouvá	ta	
divoká	jasnozřivost	před	oči.	Trhlina	pomalu	mizí.	Strach	
zůstává.	Ví,	že	proti	tomu	nic	nezmůže.

Vklouzne	do	šedivé	bavlněné	teplákové	soupravy,	do	
ponožek,	běžeckých	bot.	Svetr	se	mu	páře	na	pravém	ra-
meni.	Dá	svetr	Irmě.	Bude	si	sice	stěžovat	na	tenisový	lo-
ket,	na	druhou	stranu	klade	mimořádný	důraz	na	to,	aby	
si	nikdo	z nich	nelátal	věci	sám.	Zrak	se	jí	mezitím	zhor-
šil,	a proto	šije	ještě	příšerněji	než	dřív,	ale	nikdo	jí	to	ne-	
řekne.

Na	pásek	iPod,	sluchátka	do	uší.	V téhle	situaci	stále	to	
samé.	Číslo	šest.	Father of the Night.	Nekonečná	smyčka.

Po	chodbě,	bez	světla,	sedmadvacet	kroků.	Po	scho-
dech	dolů,	doleva	do	chodby,	úzkými	dveřmi	do	zahrady	
za	domem.	Udusaný	sníh	pod	nohama,	cesta	je	proházená.	
Bern	hardovo	dílo,	to	je	ten	chlap,	co	někdy	celé	týdny	ne-
promluví	ani	slovo.

Vyráží.	Venku	je	tma	jako	v pytli.	To	ho	pohání.	Večer	
bylo	nebe	ještě	jasné.	Pomyslel	na	malou	vesničku	u Salza-
chu	a její	zvláštní	příslib.	Na	chvíli	byl	neporazitelný.	Teď	
se	za	ním	žene	peklo.

Míří	šikmo	k volnému	prostranství	před	platanem	neda-
leko	zdi,	proklouzne	vraty	podobnými	mříži	z železných	
kopí,	která	je	jen	přivřená,	přestože	vypadá,	jako	by	byla	
zavřená	už	celá	staletí.	Je	venku.

Říkají	mu	„běžec“,	někteří	také	„integrál“,	kvůli	jeho	po-
stavě,	ví	to,	a Ngobu,	hospitant	z Nigérie,	mu	už	několik	
týdnů	vytrvale	říká	jen	„LDR“,	„Long	Distance	Runner“.	
To	se	chytí,	cítí	to,	všichni	mu	tak	budou	říkat.	Zní	to	sice	
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jako	mimořádně	nebezpečný	druh	cholesterolu,	ale	něco	
takového	se	vždycky	ujme.

Kluše	podél	severní	zdi.	Je	bezvětří	a může	být	tak	jeden	
dva	stupně	pod	nulou.	Přetne	Weyrerskou	ulici	a zabočí	do	
ulice	Opata	Reginalda.	Jednopatrové	sídlištní	domy.	Ko-
vané	ploty,	které	jsou	tak	staré	jako	on,	krémově	zbarvené	
venkovní	žaluzie,	v předzahrádkách	zimostráz	a túje.	Na	
domě	daňového	poradce	pohybové	čidlo,	které	je	nastave-
né	na	příliš	velkou	vzdálenost	a rozsvěcí	lampu	nad	vstup-
ními	dveřmi,	jakmile	někdo	projde	kolem.	Štít,	veliký	asi	
metr	čtvereční,	zlaté	písmo	za	silným	akrylátovým	sklem:	
„Magistr	Norbert	Kossnik,	diplomovaný	daňový	poradce	
a ekonomický	správce.“	Správce:	gauner,	který	uplácí	úřed-
níky	na	finančním	úřadě	a vydírá	své	zákazníky,	tak	je	to.	
Který	potom	postává	v lodenové	vestě,	s masivně	postříb-
řeným	řetízkem	hodinek,	co	mu	visí	přes	panděro,	s tříden-
ním	strništěm,	ocvočkovanými	botami	a s brýlemi	na	čtení	
na	provázku.	Vraž	mu	jednu,	pomyslí	si,	prašti	ho	pěstí	do		
zubů.

Školka,	základní	škola,	obrázky	na	oknech,	v zahradě	
hrad	uplácaný	ze	sněhu,	svět	harmonie	a pořádku.	Frie-
degund	Mayerhoferová,	vedoucí	školky,	která	co	nevidět	
půjde	do	penze	a která	má	v Lee	Wirthové	designovanou	
následovnici,	již	celý	dosavadní	život	sužoval	strach,	že	by	
mohlo	nějaké	dítě	odněkud	spadnout.	Pokácejte	stromy	
a strhněte	všechny	vícepatrové	budovy!	Děti	do	přízemí!	
To	říkají	někteří	otcové.

Na	konci	ulice	zahnout	doprava	do	bezejmenné	slepé	
uličky,	co	končí	za	odstavnou	plochou	pro	obecní	vozový	
park	přímo	u vody.	Pod	přístřeškem	dvě	ohromné	sněho-
vé	frézy,	které	jsou	za	světla	temně	rudé,	a několik	menších	
sněžných	pluhů	na	vedlejší	komunikace.	Zima	byla	doteď	
pro	smích,	říkají	všichni.	Ale	ještě	může	přijít.

Úzká	spojovací	cesta	ústí	na	nábřežní	promenádu	přes-
ně	na	tom	místě,	kde	se	promenáda	noří	do	lužního	lesa.	
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Pasáž,	kterou	pokaždé	zpívá	nahlas:	Father of night, Father 
of day, Father, who taketh the darkness away.	Olše	a vrby	
s vysokými	kmeny.	Zem	skoro	není	vidět.	Jednou	časně	
ráno	v říjnu	tady	narazil	na	jezevce.	Ohromně	torpédovi-
té	zvíře,	které	za	hlasitého	mlaskání	a prskání	zmizelo	do	
křoví.

Teď	si	jasně	všimne	účinku	běhu,	cítí,	jak	v něm,	od	no-
hou	a uší,	narůstá	ta	konstrukce,	co	jej	podpírá.	Rychlostí	
větru	se	vytváří	drobné	holé	drátěné	pletivo,	jež	se	ovinulo	
kolem	jeho	nervových	drah.	Zakrátko	si	už	ani	nevzpome-
ne,	že	existuje	něco	jiného,	černý	jícen,	v němž	sedí	Satan,	
který	všechno	rozbíjí	napadrť.	Father of day, Father of night, 
Father of black, Father of white.

Zná	tady	každý	metr	čtvereční	a na	chvíli	zavře	oči.	Na	
jistotě	jeho	kroků	se	nic	nemění.	Navracející	se	představa,	
že	jezdí	v gigantickém	sněhovém	pluhu	ulicemi.	Nejdřív	
odhodí	stranou	zaparkovaná	auta,	jako	by	to	byly	hračky,	
potom	nalevo	a napravo	prosekne	fasádu	domů.

Běží	dál	dlouhými	kroky,	mohutně	se	odráží	bříšky	cho-	
didel.	Tak	začíná	létat,	zná	to	z mnoha	snů.	Volně	běžet	
dál,	mezitím	se	vždycky	znovu	odrážet.	Pak	najednou	ztra-
tíš	kontakt	se	zemí	a vznášíš	se	deset	dvacet	metrů,	potom	
zase	ve	dvou	třech	lehkých	krocích	přistaneš	na	zemi.	Exis-
tují	 lidé,	kteří	nemají	vůbec	žádný	kontakt	se	zemí.	Na-
příklad	Clemens	je	takový	nepřetržitý	vzduchoplavec.	Po	
schodech,	štěrku,	drnech,	neustále	na	píď	od	země	klou-
že	jako	na	vzduchovém	polštáři,	ve	tváři	má	přitom	tako-
vou	tu	dovnitř	obrácenou	aroganci,	nadřazenost,	kterou	
mu	dává	jeho	úřad.	Jednou	mu	ji	ubalí,	prostě	jen	tak,	ne	
brutálně,	tak	napůl,	facku,	spíš	něco	jako	politické	prohlá-
šení	než	akt	násilí.	Kontrolovaná	hrubost	je	vůbec	chronic-
ky	opomíjená	záležitost	při	demonstraci	světonázorových	
pozic.	Přitom	nejde	v první	řadě	o ničení,	nýbrž	o občasné	
jednání	se	svalovým	důrazem.	Úřední	autority,	například,	
mají	být	pravidelně	trochu	mláceny,	ředitelé	škol,	policisté		
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a politici	taky,	proti	tomu	by	se	opravdu	nedalo	nic	namítat.	
A Clemens.	S jeho	pěstěnou	bradkou,	tenkými	ponožkami	
a pečetním	prstenem.

Po	minutě	mezi	stromy	si	člověk	všimne,	kolik	odstínů	
má	černá	barva.	Dokonce	je	na	pozadí	nebe	možné	roze-
znat	okraje	cest,	holé	větve.	V lipách	a kaštanech	v parku	
posedávají	tou	dobou	vrány	a spí.

Father of cold and Father of heat.	Ustavičně,	pomyslí	si,	ne-
ustále.	Teplo	a chlad.	Celý	život.	Jednou	je	přiveze	k sobě,	
a nikdo	se	neodváží	proti	tomu	cokoli	namítnout.	Bude	to	
slunečný	den,	přijedou	vlakem,	a když	vystoupí,	vrhnou	se	
mu	přímo	do	náruče.

Světlo	pouličních	lamp.	Vlevo	dřevěný	most,	přes	nějž	
se	dostane	k cestičkám	severně	od	řeky.	Most	je	přes	noc	
osvětlen,	před	několika	lety	minul	starý	Schöffberger	za-
čátek	mostu,	prolétl	křovím	a zřítil	se	do	řeky.	Přímo	před	
ním,	asi	o dvě	stě	metrů	dál,	raftařský	kemp.	Plochá	sedlová	
střecha	kůlny	se	jemně	rýsuje	na	pozadí.	Přístavbu	s kance-
láří	a šatnami	není	vidět.

Zahne	doprava.	Imhofova	ulice,	pojmenovaná	podle	ně-
kdejšího	starosty.	Vozovka	je	uklizená.	Na	severozápadním	
rohu	hřbitova	začíná	chodník	hustě	posypaný	drobným	
štěrkem.	Na	hřbitovy	se	chodí	v každém	ročním	období.	
Father of minutes, Father of days. Pohřby	v zimě.	Červenobílý	
minibagr	má	hrobník	Weinstabel	zaparkovaný	doma	v ga-
ráži.	Rád	se	prohrabává	vrstvou	promrzlé	země	a vede	si	
zápisky	o její	tloušťce.	Linkované	sešity	s oranžovočervenou	
obálkou.	Spousta	lidí	tvrdí,	že	si	dělá	seznamy	a na	protější	
stránce	popisuje	stupeň	rozkladu	mrtvol;	kromě	toho	má	
prý	ohromnou	sbírku	lebek,	ale	takové	historky	se	jistě	vy-
kládají	o každém	hrobníkovi.

Plakát	vedle	dveří.	Pravidla.	Nastala hodina, kdy je třeba 
probrat se ze spánku.	Noční	běžec.	To	by	bylo	jméno.	Klíčové	
pravidlo,	které	je	důrazné	a každého	udržuje	při	životě.	Od	
určitého	okamžiku	se	pak	už	míjí	s vědomím.
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Přeběhne	hlavní	ulici,	vezme	to	podchodem,	proběhne	
podél	ohromných	hal	dřevařského	závodu,	pak	sídlištěm	
s řadovými	domky.	Za	dvěma	okny	se	modravě	mihotají	
televizory.	V Grafenaustrasse	proti	němu	dlouho	jede	auto	
se	zapnutými	dálkovými	reflektory.	Zvedne	ruku	před	oči,	
a když	řidič	nezareaguje,	ukáže	prostředníček.	Motor	auta	
zní	jako	motor	tanku.	Když	se	ohlédne,	má	pocit,	že	šlo	
o odtahové	vozidlo.	Starý	model,	nějaký	prastarý	model.	
I v noci	se	stávají	nehody,	pomyslí	si.

Řeznictví,	secondhand,	obchod	s ezoterikou	se	žluto	-
zelenými	spirálami	na	fasádě.	Dodávka	Marlene	Han	keové,	
majitelky	secondhandu.	Dvě	motorky,	které	nedovede	při-
řadit	majitelům.	Nedaleko	železničního	přechodu	ho	na-
padne,	že	návěstidlo	začne	najednou	blikat,	závory	klesnou	
a potom	se	přižene	tajemný	vlak,	ohromný	a pokrytý	le-	
dem,	jako	v jednom	z těch	filmů	o Sibiři	nebo	Aljašce.

Když	se	nalevo	před	ním	objeví	obrysy	korun	lip	z Rad-
ničního	náměstí,	cítí	se	lépe,	vždycky	je	to	stejné.

Father of white, Father of black.
Málo	věcí	vím	jistě,	pomyslí	si:	Jmenuji	se	Joseph	Bauer.	

Žiji	ve	zmateném	světě.	Složil	jsem	slib.	Odříkávám	věty	
zpaměti.	Běhám.
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dva

Dny,	kdy	se	už	ráno	sune	mlha	nad	město,	probíhají	ob-
vykle	zvláštně.	Lidé	jsou	napjatí,	řidiči	zapomínají	zapnout	
reflektory	a člověk	zažívá	absurdní	déjà	vu.	Vzduch	se	zdál	
chladnější,	než	ve	skutečnosti	byl.	Kmeny	stromů	se	černě	
leskly.	Jezero	bylo	klidné	a nehlučné.	Bylo	to	dráždivé,	aniž	
si	to	člověk	uvědomoval.

Horn	vyrazil	ven	po	svých.	Většinou	si	brával	kolo,	ale	
Martin	Schwarz,	jeho	soused,	včera	silnici	projel	sněhovým	
pluhem	a uklouzal	ji	jako	zrcadlo.	Myslel	to	dobře	a zřejmě	
ani	na	vteřinu	se	nezabýval	přilnavostí	cyklistických	plášťů.

Ve	strmějších	úsecích	to	však	Hornovi	stejně	klouzalo,	
přestože	měl	vysoké	zimní	boty	s vroubkovanou	podráž-
kou.	Jakmile	to	bylo	možné,	šel	vedle	silnice.	Sníh	mu	zalé-
zal	pod	nohavice.	Měl	vytažené	ponožky	a boty	pevně	za-
šněrované,	proto	mu	to	nijak	nevadilo.	V místě,	kde	se	cesta	
stáčela	na	západ	a nad	borovicovým	lesíkem	se	objevily	
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věže	klášterního	kostela,	ho	už	deset	let	napadalo	totéž:	Proč	
jsem	se	sem	vlastně	přistěhoval?	Pochopitelně	v průběhu	
oněch	let	našel	sto	nejrůznějších	odpovědí:	Irene,	která	si	
to	přála,	protože	ji	nevzali	k Symfonikům;	nebo	děti,	pro	
které	si	člověk	maloval	lepší	možnosti;	nebo	vzduch,	hory,	
utkvělá	představa,	že	lidé	na	venkově	jsou	méně	psychopa-
tičtí;	nebo	pochopitelně	ta	věc	s Fregem —	ale	ve	skutečnos-
ti	ho	žádná	z těch	odpovědí	neuspokojovala.	Obvyklý	útěk	
z velkoměsta?	Sklon	k idyle?	Široké	spektrum	pracovních	
možností?	To	je	fuk.	Umačkal	sněhovou	kouli	a hodil	ji	do	
koruny	stromu.

Vydal	se	zkratkou	přes	tu	širokou,	mírně	k jihu	se	svažu-
jící	plochu,	která	byla	v létě	kukuřičným	nebo	řepným	po-
lem,	a dorazil	na	okresní	silnici	nedaleko	odbočky	k biolo-
gické	pozorovací	stanici.	Bylo	mu	teplo.	Sundal	si	rukavice	
a zastrčil	je	do	kapes	bundy.	Za	obecní	tabulí	začínal	chod-
ník.	Horn	několikrát	rázně	zadupal	a oklepal	nejprotivnější	
sníh	z nohavic.	Vstup	do	civilizovaného	světa,	pomyslel	si.

Alej	topolů,	která	se	v ostrém	úhlu	stáčela,	se	po	pár	
stovkách	metrů	proměnila	v ulici	K Sídlišti.	Domy	se	sed-
lovou	střechou	ze	sedmdesátých	let,	jeden	vedle	druhého.	
Na	předzahrádkách	stály	rozsvícené	vánoční	stromky.	Tu	
a tam	se	z nějakého	komína	kouřilo.	Představil	si,	jak	uvnitř	
domů	vycházejí	lidé	z koupelen	a míjí	poloprázdné	talíře	
s cukrovím.

Irene	seděla	zřejmě	s cellem	a zkoušela	nový	smyčec,	To-	
bias	spal	a Michael	včera	už	zase	někam	odjel	s přítelkyní.	
Opět	se	pohádal	s matkou,	jakmile	ji	uviděl,	a ani	Irene	se	
nepodařilo	vystoupit	z vyjetých	kolejí	rodinných	hádek.	
Aspoň	přivezl	dárky.	Tmavě	šedý	svetr	značky	Timberland	
a nové	album	Nicka	Cavea;	na	ostatní	věci	si	Horn	nevzpo-
mněl.	Michaelova	přítelkyně	Gabriela	byla	milá.	Tmavé	vlasy	
jako	kartáč,	poněkud	urostlejší,	klidná,	žádná	viditelná	kon-
kurence	pro	Irene.	Dala	mu	notes	Moleskine.	Měl	ho	u sebe	
a pořád	ho	překvapovalo,	jak	se	mu	přesně	trefila	do	noty.
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Gaiswinklerovou	ulicí	doprava,	až	k řece.	Pohled	na	
táhnoucí	se	štěrkovou	výspu	na	druhém	břehu,	na	masiv-
ní	skalní	bloky	hráze	a na	protější	domovní	fasády.	Kousek	
po	proudu,	těsně	před	mostem,	je	u keře	vidět	vodoměr.	
Poslední	povodeň	byla	před	dvěma	a půl	roky,	tehdy	v srp-
nu,	když	v Dolních	Rakousích	vystoupila	Kampa	z břehů	
a kousek	na	severovýchodě	zaplavila	Enns	celý	Steyr.	Tady	
to	naneštěstí	odneslo	jen	pár	zabedněnců	a počítačové	vy-
bavení	jedné	firmy,	která	je	želbohu	měla	nainstalované	ve	
sklepě.	Jinak	se	nic	nestalo.	Říkalo	se,	že	nemocnice,	která	
stojí	na	kopci,	třicet	metrů	nad	vodní	hladinou,	je	napros-
to	v bezpečí.

Horn	přešel	parkoviště	a jako	vždycky	vstoupil	postran-
ním	vchodem.	Když	se	ho	někdo	zeptal,	proč	to	dělá,	od-
povídal:	„Po	ránu	nesnáším	pohled	vrátného“,	ale	ve	sku-
tečnosti	to	určitě	bylo	nějaké	nutkání.

Za	dveřmi	centrální	laboratoře	šuměly	odstředivky,	po-
tom	zaslechl,	jak	se	několik	lidí	najednou	zasmálo.	Jedna	
ze	stropních	zářivek	v chodbě	nervózně	blikala.	Vyšel	po	
schodech	do	druhého	patra.	Před	vstupem	na	dětské	od-
dělení	potkal	Elfriede;	šla	na	poradu	staničních	sester.	Byla	
baculatá	a růžonolící	jako	vždycky	a při	mluvení	zadrhávala,	
jak	se	mu	snažila	dodatečně	popřát	pěkné	Vánoce.	„Mlha	
si	sedá	na	město,“	řekl,	„to	znamená,	že	jezero	v následují-
cích	dnech	nezamrzne.“	Přes	rameno	na	něho	zavolala	cosi	
o „bruslení“	a byla	pryč.

Horn	měl	ordinaci	v nejzazší	části	K	1,	všeobecného	
pediatrického	oddělení.	To	znamenalo,	že	tam	byl	obvyk-
le	klid,	jenom	v návštěvních	hodinách	je	na	chodbě	slyšet	
rozčilující	se	matky	nebo	fňukající	sourozence	pacientů.	Tu	
a tam	bouchl	do	dveří	míč	nebo	tříkolka,	ale	to	mu	nikdy	
nevadilo.

Ráno	zpravidla	chvíli	postál	u okna:	Pohled	přes	řeku	
a pás	rákosí	až	k Ache,	za	tím	jezero	a skalní	stěny.	„Kvůli	
tomu	jsem	se	sem	přistěhoval,“	pomyslel	si,	„přesně	kvůli	
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tomu.“	Pověsil	bundu	do	skříně,	boty	postavil	před	tope-
ní	a vklouzl	do	tenisek.	Kolegové	se	trochu	ušklíbli,	když	
se	poprvé	objevil	v modrých	adidaskách	Rekord.	„Už	je	
zase	vyrábějí,“	řekl,	„tehdy	mi	bylo	šestnáct	a byla	to	jedi-
ná	doba	v životě,	kdy	měl	člověk	niternou	jistotu,	že	něčím	
dokáže	pohnout.“	Někteří	souhlasili,	a Sellner,	vrchní	lékař	
z I	21,	vyprávěl,	že	svého	času	patřil	k frakci	Puma,	a když	
o tom	tak	přemýšlí,	je	to	už	tak	dávno,	že	nemá	smysl	tu	
věc	oživovat.

Při	ranní	poradě	na	interně	podávali	kafe	a sušenky.	To	bylo	
poprvé.	Navíc	přišel	primář	Leithner	o pět	minut	později.	
To	se	taky	ještě	nikdy	předtím	nestalo.	Zamumlal	něco	na	
omluvu,	která	nikoho	nezajímala,	a všeobecné	přání	k Vá-
nocům.	Potom	mu	jeho	sekretářka	Inge	Broscheková	při	-	
strčila	před	břicho	talíř	s cukrovím.	Někteří	se	zasmáli.	Leith-
ner	obvykle	jídal	vestoje	a vyprávěla	se	spousta	hloupých	
vtipů	o jídle	u nich	doma.

Cejpek	měl	službu	jako	vrchní	lékař.	Vykládal	o nějaké	
ženě,	kterou	hospitalizovali	s divokými	poruchami	srdeční-
ho	rytmu,	a jak	odpoledne	a polovinu	noci	udržovala	celý	
tým	v napětí.	Pak	jí	její	druh	přinesl	dvě	prázdná	balení	něja-
kých	starých	antidepresiv,	a všechno	bylo	jasné.	Ať	tak	nebo	
tak,	stejně	by	skončila	na	jipce.	Horn	jen	přikývl,	když	se	na	
něho	Cejpek	a Leithner	významně	podívali.	Postará	se	o tu	
ženu,	až	to	bude	možné.	Kromě	toho	přijali	cukrovkáře,	
který	opakovaně	dostával	záchvaty	hypoglykemie,	protože	
zaměnil	typ	inzulínu,	šedesátiletou	žena	s čerstvým	infark-
tem	zadní	stěny	a stotřicetikilového	muže	s dnou	v pravém	
palci	na	noze.	Ale	toho	muže	od	samého	začátku	nikdo	ne-
litoval	ani	trochu.	Dva	pacienti	zemřeli,	muž,	který	měl	už	
delší	dobu	plicní	edém,	a sedmadevadesátiletá	žena.	Lidi	
s chřipkovou	infekcí	poslali	s aspirinem	a přáním	všeho	
dobrého	zase	domů	a na	všech	odděleních	zavládla	oprav-
dová	vánoční	pohoda.
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Někteří	dočasně	propuštění	Hornovi	pacienti	se	před-
časně	vrátili,	mezi	jinými	i Caroline	Weberová.	Po	jeden	
a půl	měsíci	se	ještě	úplně	nezotavila	z laktační	psychózy	
a večer	pětadvacátého	prosince	ji	do	nemocnice	přivezl	její	
muž,	protože	zase	začala	věřit	tomu,	že	její	novorozená	dce-
ra	je	ďábel.	Horn	už	o tom	věděl,	neboť	mu	zavolali	domů	
a požádali	o recept.	Caroline	Weberové	bylo	osmadvacet,	
její	manžel	byl	trpělivý	řidič	bagru	a na	otázku,	kolik	dětí	
by	chtěli,	odpověděl:	„No,	pár	ještě	určitě.“

Dělala	mu	starosti.	Její	matka	před	pár	lety	vyšplhala	na	
odstavený	nákladní	vagón	a položila	obě	ruce	na	kabel	elek-
trického	vedení.	Potom	v bytě	nacházeli	množství	útržků,	
na	něž	ta	žena	poznamenávala	nekonečně	dlouhé	kajícné	
prosby.	Její	muž,	Carolinin	otec,	zanedlouho	odešel	za	buc-
latou	peroxidovou	blondýnou.	Caroline	o něm	skoro	nikdy	
nemluvila.	Jednou	řekla:	„Je	to	fuk,	jestli	o mým	otci	něco	
víte	nebo	ne.“	Matka	mrtvá,	otec	v jistém	smyslu	taky,	dítě	
ďábel —	bývají	milostivější	osudy.

Horn	se	přistihl,	jak	si	sám	sebe	představuje	s malou	po-
brukující	holčičkou	v náručí,	a Michaela	a Gabrielu	jako	roz-
zářené	rodiče.	Irene	by	se	zdržovala	v pozadí	a mumlala	něco	
o mužích,	kteří	si	ve	skutečnosti	vždycky	přejí	spíš	dcery.	
Všichni	by	byli	naprosto	uvolnění.	Nový	prvek,	pomyslel	si,	
objeví	se	nový	prvek	a věci	se	změní.	Kromě	toho	se	sám	sebe	
ptal,	jestli	v osmačtyřiceti	není	na	dědečka	poněkud	mladý.

Lili	Brunnerová,	buclatá	asistenční	lékařka,	ho	loktem	
drcla	do	boku.	Ostatní	se	na	něho	upřeně	dívali.	„Promiň-
te,	právě	jsem	myslel	na	divné	věci,“	zajíkal	se.	„Denní	sen,“	
řekl	Cejpek	poněkud	samolibě.	Cejpek	o sobě	s oblibou	
tvrdil,	že	je	stoprocentní	přírodovědec	a že	psýché	je	mimo-
řádně	absurdní	organizační	forma	matérie.	Na	druhé	straně	
posílal	každého	druhého	pacienta	k Hornovi	na	posouze-
ní.	„Vyšší	úředník	krajské	správy	silnic,“	vyprávěl	Cejpek,		
„…byl	jsem	tak	pyšný,	že	jsme	zvládli	tu	jeho	hypertonii,	
a teď	má	den	ode	dne	větší	deprese.“


