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Jeden den v T�eš�ové    
(In 3. místo na 42. ro�níku Šrámkovy Sobotky (1998))   

 
V  T�eš�ov� žili  vlkodlaci odedávna,  ale to  jsem p�i svém p�íjezdu ješt� netušil. I  dnes si  

p�esn� pamatuju, jak jsem  sed�l  v  dýchavi�ném   motoráku,  který  t�žce  sup�l travnatým  
úvozem,  a  sledoval  ubíhající  krajinu. Bylo ke konci  srpna,  slunce  se  opíralo  do  oken  a  
na  podlaze vykouzlovalo  zlacené  obdelníky,  jež  se  r�zn�  kosily  a p�ejížd�ly p�es  t�la 
cestujících i �ervené seda�ky, a celým vlakem von�ly  polehlé trávy, které  rostly podél trati,  
po obou  stranách úvozu. Proti mn�  sed�la starší paní, rozvalovala se sama  na celém sedadle,  
zatímco my  ostatní jsme  se ma�kali  po dvou, ale nešlo jinak,  byla jako nafouknutá konvice,  
i to sedadlo jí bylo  málo,  t�žce  fun�la  a  otá�ela  se  sem tam a p�itom vybafávala bílé 
kroužky, jako  to d�lá oprýskaný �ajník. Moc se divila, že jedu do T�eš�ové. 

“Nejezd�te tam,” radila mi, “žijou tam vlkodlaci.”  
Pak     už ale  musela  vysedat,   ješt�  naposled   m� upozornila, a potom jsem jenom  

vid�l, jak se za mnou ohlíží na  zastávce a  snad se   mi ješt�  snaží n�co  �íct, kdoví. Najednou 
vypadala velice smutn�, jako by si p�ála zm�nit m�j sm�r  a nyní  si uv�domila,  že to  není 
možné,  že jsem  jí ne�ekl všechno a ona je úpln� bezmocná. Bylo to tak, ale m�j úkol  v 
T�eš�ové byl p�íliš d�ležitý na to, abych ho mohl zrušit jen kv�li strachu n�kolika 
starousedlík�. 

Nádraží  v  T�eš�ové  je   k  nerozeznání  podobné  t�m milion�m  venkovských zastávek,  
kdy ze  zem� vyroste  m�kce žlutá budka  s �ernobílým nápisem stanice  a hned má zrezlou 
st�echu a  opadanou omítku, jako by  neustále dokazovala své odhodlání trp�t. Nádraží je  
jako vrostlá panna, napadlo m�, a tato panna je modrá. Hned  za ním totiž rostly švestky, a 
protože  se  už  blížil  konec  srpna  a  nikdo je neo�esal, všechny  spadaly  a  tráva  jimi  
promodrala.  Když jsem tím opušt�ným sadem procházel, pocítil  jsem najednou lítost nad 
tolika  neukojenými  ženami,   protože  švestky  p�ipomínaly nateklé prsy doufajících dívek. 
Moc  dob�e jsem v�d�l, že se nenajde nikdo,  kdo by je  uspokojil. Sám jsem  je míjel bez 
jediné  známky  pomoci.  A   také  jsem  si  uv�domoval,  že vlkodlaci nemají nejmenší d�vod 
je s�esávat, protože se živí pouze masem. Nebo jsem se mýlil? 

Hned za nádražím za�ínala vesni�ka, p�íhrbí domk�, vrostlé do úpatí nevysokého pahorku. 
Jak jsem tak procházel jejími ztichlými žílami, velice záhy jsem zjistil, že její název postrádá 
jakýkoliv smysl: široko daleko nerostla žádná t�eše�, a v�bec ovocnatých strom� zde bylo 
poskrovnu. Nezdálo se mi to nijak podivné,  na� by koneckonc�  vlkodlaci n�co p�stovali? 
Spíš  bylo zvláštní,  že nikde  nebylo slyšet  žádnou dr�bež nebo kravky, za ploty tr�ely jen 
vyschlé smrky, zlaté dešt�, sem  tam  nerodící  jablon�  a  u  domk� kvetly r�že, cínie, 
hledíky, ale  nikde se tím  neprohán�lo žádné domácí  zví�e, ani oby�ejného psa jsem 
nespat�il.  Pouze na konci vesnice u posledního domku  pobíhaly v malém  výb�hu dv� 
vypasené husy s procesím  housat za  zády. Okamžit� jsem  si vzpomn�l  na všechny  dny 
obrácené  b�ichem vzh�ru.  Práv� toto  sklon�né stavení a žádné jiné muselo pat�it mému 
prastrýci. 

M�j prastrýc byl v  rodin� vyhlášený podivín a samotá�, který si  zvolil velice netradi�ní  
zálibu. Byl kouzelníkem. Na tom by snad ješt�  nebylo tolik neobvyklého, koneckonc� i 
kouzelníci nám zp�íjem�ují ob�as ve�erní chvíle u obrazovky, jsou  velice vážení  a ruku  v 
ruce  s tím  i velice bohatí. Jenomže  strýc  k  této  skupin�  zdaleka  nepat�il,  on byl 
kouzelníkem.  A  to  znamenalo,  že  netahá  z klobouku bílé holubice  a nemá  blon�atou 
asistentku,  ale skute�n� �aruje. Když o svých padesátinách oznámil, že kon�í s prací, s tím 
nekone�ným vstáváním a odchody za tmy, stále po té p�tadvacet let  nem�nné  cest�,  že  už  s  
tím  vším  nechce  mít  nic spole�ného  a zítra  se st�huje  a za�ne  se kone�n� v�novat tomu, 
k  �emu byl p�edur�en, nikdo  ho nebral vážn�. Všichni to  považovali  za  p�íznak  smutku,  
jenž  na  n�j lehl p�i pomyšlení,  že  mu  práv�  odzvonila  léta  muže  a po�ínaje zít�kem, 



musí  se pomalu sžívat s  novým t�lem starce, které ho m�že bez upozorn�ní kdykoliv zradit. 
Ale strýc si víc než kdokoliv  jiný  uv�domoval  prchavost  on�ch melancholických nálad  a   
v�d�l,  že  toto  rozhodnutí   s  nimi  nemá  nic spole�ného.  Už  d�íve se takto rozhodl a nyní 
se naopak t�šil, až vše opustí a za�ne kone�n� žít, jak si p�eje. O to v�tší šok prožili druhý den 
po oslav� jeho p�íbuzní, když se s nimi  odpoledne za�al  zcela vážn�  lou�it. Teprve  te� se 
všichni  lekli strýcovy  odhodlanosti a  snad si  i najednou uv�domili, že jí nem�žou nijak  
zamezit, aby vykonala  své. Nakonec  se  dohodli,  že  alespo�  strýcovi vše p�est�hují, 
a�koliv  on  to  považoval  za  zbyte�né.  Rozhodl  se totiž nast�hovat do  domu svého 
bývalého p�ítele  v T�eš�ové, jejž zd�dil, a ten  byl za�ízen natolik, aby se  v n�m dalo stále 
dob�e  bydlet. Ostatní ale nesdíleli strýcovy  názory. Tvrdili, že nábytek  už je p�íliš starý a  
neudržovaný a d�m postrádá jakýkoliv komfort, kterého by si on  m�l  po padesátce jaksepat�í  
užívat, a proto  mu dovezli do  nového domova nejen jeho nábytek, ale  i kupu praktických 
domácích spot�ebi��. Prastrýc  nijak neprotestoval,  avšak po  jejich odjezdu vše natahal do 
jedné opušt�né místnosti a p�íbuzní tam nacházeli všechny dovezené v�ci ve  stále stejném 
nepo�ádku vždy, když k n�mu  p�ijeli na  návšt�vu. Zato  v obývaných místnostech postupn� 
p�ibývaly zvláštní p�edm�ty, jež m�ly mnohem blíže k tajemnému um�ní šaman� než k  
“mému koní�ku”, jak se strýc pokaždé  nekonkrétn�  vyjád�il.  Když   nám  po  delší  dob� 
naléhání  kone�n� prozradil,  co míní  tím koní�kem,  nem�li jsme v tom o moc více jasno. 

“Kouzlení je  hra klamu,” prohlásil tehdy  m�j otec, “a to  tvoje  spo�ívá  jenom  v  
klamání  nás.  Ne�íkej,  že  s tímhletím bys dokázal p�edvést n�jaké triky.” 

A  m�l  tím  na  mysli  všechny  ty  obrazy  a  knihy s �arod�jnickou   tématikou,  r�zné   
prázdné  �i  poloprázdné sk�ínky a sá�ky s neznámým obsahem. 

“Te�  ješt�  ne,  ale  u�ím  se.  Už  brzo, jsem k tomu p�edur�en, vím to,” opakoval 
neustále dokola strýc. 

Ale k  žádné velkolepé zm�n� po�ád  nedocházelo, nic se nem�nilo a my pokaždé navštívili 
stejného strýce, snad jen o n�co  blázniv�jšího. �asem všichni p�estali jeho �e�i o 
p�edur�enosti brát vážn�, a nejen �e�i, ale i jeho samého, oto�ili se a nechali T�eš�ovou 
s jedním zt�eš�encem svému osudu. Párkrát za ním ješt� n�kdo zajel, ale pokaždé shledal, že 
jsou návšt�vy úpln� zbyte�né. Strýc už žil v jiných sv�tech a své mosty k duším druhých, 
které jsme si my tak úzkostliv� opatrovali, dávno strhnul. Z�stal sám. P�i r�zných  výro�ích a 
slavnostech, na kterých se scházelo  vícemén� celé blízké  p�íbuzenstvo, jsme si  ho vždy  
p�ipomínali, jako  by už  nebyl mezi  živými, litovali jeho zt�ešt�nost  a navzájem se 
ujiš�ovali,  že jsme ud�lali opravdu vše, co bylo v našich  silách. �asto jsem si p�i t�chto 
rozmluvách vzpomn�l na naše poslední setkání. Sed�l jsem sám v kuchyni, strýc pobíhal po 
dom� a hledal n�co velice d�ležitého, co mi cht�l ukázat. Ml�ky jsem pozoroval jeho 
pološílené gestikulace, jak po�ád pobíhal a n�co si mumlal. Byl tak strašn� daleko…  

Ve�er m� doprovodil k vlaku, což nikdy p�edtím neu�inil. Procházeli jsme ztichlou vesnicí 
a ml�eli jsme. Najednou se strýc zastavil a �ekl, že dál už nem�že, je unaven. Rozlou�il se se 
mnou, jak se sluší na správného kouzelníka: zmizel z mého života a z�stavil mi tady jen svá 
kouzla,jež m�la ješt� ten den úpln� zm�nit m�j život. 

Myslím, že celé toto dlouhé vzpomínání mohlo za�ít práv� tady: Sedím v klokotajícím 
vlaku a oknem pozoruju ubíhající ve�er. Proti mn� starší pán, zadumaný do svých krajin, 
zatímco se motorák trhan� ubírá n�kam dolu. 

 Že se tak nestalo, neznamená, že bych této chvíli p�ikládal dnes menší d�ležitost. Naopak, 
zdá se mi zcela hlavní pro chod dalších událostí, je jejich po�átkem. Ale bylo t�eba nejd�íve 
za�ít tím, co se stalo asi deset let poté, aby se p�í�ina všeho následujícího, to ne�ekané najetí 
do jiných kolejí, jimiž se te� vracím zpátky do T�eš�ové, stala srozumiteln�jší. 

 Asi po p�lhodin� jízdy vlak zni�ehonic zastavil uprost�ed polí. Chvíli se nic ned�lo, jen 
p�ední sv�tlomety zhasly a motorák párkrát zakašlal a odml�el se. Ale vzáp�tí p�išel do 
vagónu pr�vod�í a hned z kraje u dve�í nás prosil o omluvu tohoto ne�ekaného zdržení. 



Zárove� nás požádal, abychom --- zhasli. Ve vlaku bylo jen pár lidí, a ti bez nejmenších 
známek podivení vykonali, co se po nich žádalo. Nevím, kolik z nich se s touto situací 
setkávalo �ast�ji a kolik bylo jako já sice p�ekvapeno, p�esto se ale neodvažovalo jakkoliv 
panika�it.Každopádn� všichni zmlkli a v nastálé tm� v�tšinou vyhlíželi okny ven. Všiml jsem 
si, že chvíli po nás ztemn�l i druhý vagón. Stáli jsme v polích jako tichá �erná ove�ka. 

 Naklonil jsem se k svému sousedovi a pološeptem, abych nerušil no�ní odmlku, jsem se 
ho zeptal, jestli náhodou netuší, co se to d�je. Chvíli ml�el, jako by p�emýšlel, jestli mi má 
odpov�d�t, a nakonec jen krátce zamumlal: "To budou nejspíš vlkodlaci." 

 Snažil jsem se mu vy�íst z pohledu, zdali žertuje nebo je skute�n� blázen, ale v té tm� to 
v�bec nebylo možné. Nechal jsem tedy souseda sousedem a rozhodl se po�kat na pr�vod�ího, 
který mi snad vše vysv�tlí lépe. Ale pr�vod�í nešel a nešel a motorák pospával sám na zmlklé 
trati. Asi po p�lhodin� se mi zdálo, že kone�n� cosi zvenku slyším. Nejd�íve jsem myslel, že 
je to houkání vlaku, a zaradoval jsem se, že nám ur�it� jede na proti, aby nás vyzvedl z téhle 
uzam�ené noci, ale jak se zvuk stával bližším a z�eteln�jším, seznal jsem, že to nem�že být 
nic jiného než vytí. 

 "Už je tu máme," prohodil soused. 
 "Koho?" zeptal jsem se. 
 "Ty vlkodlaky." 
 Odml�el se a spolu se mnou poslouchal jejich táhle zakulacené vytí. Prohodil jsem, že má 

asi na mysli vlky, a on po chvíli p�isv�d�il:"Tak vlci, tak jim taky jde �ikat. N�koho si tady 
vyhlídli a te� vyjou. Tak si u nás �íkáme, že když vyjou, jako by mu tím n�co vzkazovali. 
Vždycky tím n�komu n�co vzkazujou." 

 "Vzkazujou?" 
 Soused p�isv�d�il a zase ztichl. I vytí pomalu tichlo, až po n�m nebylo ani památky, vlak 

se rozp�edl, rozev�el kužely svých sv�tel a znovu vyjel. Trhan� cáral n�kam k nám dolu a 
uvnit� i já a tiše jsem dumal, komu by co mohli takoví vlkodlaci vzkazovat. 

 Uv�domil jsem si to až po n�kolika letech. B�hem té doby se toho tolik prom�nilo, že 
jsem za�ínal pochybovat o �ádu, jejž jsem se snažil vždy svému sv�tu vtisknout. Jestliže d�íve 
pro m� byla skute�nost sled vzájemných, na sebe navazujících vztah�, pak tato p�edstava se 
mi od mé poslední návšt�vy v T�eš�ové po�ala znenáhla bortit. Kde mohlo být v mé 
p�edstav� o skute�nosti místo pro vlkodlaky? Kam jsem mohl za�adit vlak usínající v polích? 
Ale po mnoha letech jsem pochopil, že práv� tyto první p�íznaky prom�ny skute�nosti jsou 
pro ni nejvíce charakteristické. Najednou se mi zdál sv�t jako teskn� nesrozumitelné místo, 
kde lidé zhasínají p�ed vlkodlaky, aby je nep�ilákali blíž a nemuseli celou noc poslouchat 
podivn� smutné zprávy. Po n�kolika letech jsem i já kone�n� porozum�l tomu záhadnému 
vzkazu. Jestli to opravdu byli vlkodlaci, pak m� tehdy jako první ur�it� vítali do tohoto 
zvláštního kouzelného sv�ta, kde vše je �ízeno na základ� jakýchsi temných princip�, které mi 
navždy z�stanou zahaleny, pokud v�bec existují. Byl to jejich výsm�ch, který m� v��n� 
provázel, zatímco jsem se ješt� zoufale snažil mít ve svém sv�t� p�kn� uklizeno a každý jev 
správn� za�azen, ale od poslední návšt�vy u strýce se mi to ne a ne poda�it. A tak n�jak m� 
napadlo jediné uspokojivé vysv�tlení. Sed�l jsem v parku a ut�šoval se, za�alo to od strýce a 
když od strýce, pak tedy od jeho kouzel. Jeho kouzla m� p�enesla tam, kde jsem nic 
nepoznával a kde jsem necht�l být už ani minutu, tak rád bych se vrátil zpátky a o ned�li si 
vyšel na procházku za m�sto, myslel jsem si v duchu a rozhodl se, že se okamžit� vydám ke 
strýcovi a poprosím ho, aby vše vrátil do p�vodního stavu. 

 Nemusel jsem se ani nijak zvláš� odhodlávat, že p�eruším ml�ení. Brzy se mi naskytla 
p�íležitost nad jiné vhodná, abych vykonal pot�ebnou cestu a uvedl vše do náležitého stavu. 
Jednoho rána nám p�išel dopis od strýcova  souseda, ve kterém psal, že náš drahý p�íbuzný 
t�žce onemocn�l, opravdu t�žce a v�bec to  s ním  nevypadá  dob�e. Okamžit� jsme obvolali 
všechny strýcovy nejbližší a dohodli jsme se, že a� už je to s ním jakékoliv, rozhodn� ho 



musíme navštívit.  Nakonec ale nikdo hned nemohl, byla tu práce a spousta povinností, a tak 
jsem jel sám nap�ed pot�šit nemocného a p�ichystat ho na nápor všech rozesmutn�lých a 
vzpomínajících, který se do n�j op�e  již zítra  nebo pozít�í, ale hlavn� se chytit této jedine�né 
p�íležitosti a náležit� jí využít. Uv�domoval jsem si, že už nikdy nedostanu takovou možnost 
promluvit si se strýcem a poprosit ho, aby se pokusil zrušit svá kouzla nade mnou. Ješt� ten 
den jsem usedl do líného  motoráku,  úp�nliv�  zápasícího  s  kilometry zrezlé trat�, a  cestou 
si p�edstavoval,  jak strýc bojuje  se svou šíleností, stále  odhodlan� bojuje, i když  je p�íliš 
jasné, že už  brzy boj skon�í, už  je na lopatkách a  t�žce lapá po dechu  a vzadu  na tribunách  
sedí všichni  strýcovi známí a mezi nimi i  já. Nedalo se však p�ehlédnout, že nikdo z nás ve 
skute�nosti s prohrávajícím nijak hluboce nesoucítí, ani já ne. Co s tak zapomenutým 
zápasníkem?  

Zazvonil  jsem  a  trp�liv�  vy�kával,  jestli se n�kdo objeví. Nikdo nevycházel, a tak jsem 
na sebe upozornil ješt� jednou  a vstoupil  dovnit�. U  plotu se  zamyšlen� kolíbaly husy  ve 
vysoké,  neudržované  tráv�  jako ztichlé  bárky na mo�i, a  já si najednou uv�domil,  že ve 
svém melancholickém houpání z�staly už úpln� samy, že  se jist� o n� dávno nikdo nestará,  
protože prastrýc  leží  p�ipoután  k l�žku  a jeho soused vlkodlak nemá k takové starosti navíc 
nejmenší d�vod, a ony nejspíše brzy utonou. Ale  pak mi došla sm�šnost toho, že  lituji 
hloupé  husy, které  se beztak  brzy rozute�ou do kraje a ani nepocítí smrt svého strážného 
and�la, zatímco on tady umírá a jako jediný snad i �eká na mou út�chu a soucit. A pak  jsem  
ho  uvid�l,  jak  leží  v  posteli  v místnosti obležené  až po  strop ob�ími  sk�ín�mi a  jak je  
vyhublý a mnohem  starší,  než  m�l  ve  skute�nosti  být. Okamžit� m� napadlo,  že takové  
t�lo by  m�lo být  už dávno  po smrti a jestli   není,   tak   jenom   díky  n��emu  
neuchopitelnému naším racionálním myšlením. 

Nedíval se na m�, ale v rohu sed�l jeho soused a pobízel m�,  abych p�istoupil  blíž. 
Opatrn�  našlapuje, obešel jsem postel a naklonil se k n�mu. 

“Je to  s ním špatný,” zašeptal,  když jsme se vzájemn� p�edstavili. 
“Dob�e že jste p�išel.” 
Na chvíli se  odml�el a podíval se na  m�. Všiml jsem si, že  v jeho o�ích se  zableskly vl�í 

slzy, ale  hned zase zmizely. 
“Ješt�   se  snaží   smrt  od�arovat.   Dlouho  už  ale nevydrží.” 
Podivil jsem  se jeho slov�m. Ach, nikdy bych nev��il, že je nás víc, co podlehli strýcovým 

kouzl�m. On však bez jakýchkoli pochybností svá slova zopakoval. 
“Už toho moc nena�aruje,” tiše dodal. 
A já si najednou uv�domil, že on kouzl�m nepodlehl tak jako já. V jeho slovech se 

nezamykal strach, ale víra, opravdová a zcela prostá, uzav�ená všem pochybnostem, 
p�ijímající d�ní takové, jaké se jeví.  M�l to,  co jsem  postrádal a  co by mn� neuv��iteln� 
usnadnilo život v p�íbuzenství se strýcem. Zatímco já jsem se d�sil podivného sv�ta strýce 
kouzelníka, do kterého m� zavlekl a z n�hož jsem nemohl nijak vyklouznout, strýc�v soused 
pravd�podobn� pln� p�ijal jeho schopnost m�nit skute�nost, aniž by ho to jakkoliv ni�ilo. I v 
jeho p�ítomnosti jsem byl stejn� osam�lý, p�estože jako jediný p�ipustil sv�t kouzel. Byl úpln� 
n�kde jinde, tak daleko ode m�, vyrovnaný a klidný v novém sv�t�, zatímco já jsem tolik 
toužil vrátit se dom�, ukon�it deset let neživota a znovu usnout p�i kraji potoka.   

Tichem  v místnosti  šelestil strýc�v  pravidelný dech. Pozoroval jsem tu malou  loutku, 
zachumlanou do teplé pe�iny, a najednou mi bleskla hlavou sm�šnost mých myšlenkových 
konstrukcí, ale hned se zase vytratila. Koneckonc� te� už bylo jedno, jestli jsem se kdy 
podrobil  strýcov� moci anebo se  jí zbyte�n� obával. Už brzy  nejspíš zmizí  z tohoto  sv�ta, 
zatímco  já se  do n�j znovu  narodím. Ocitnu  se tam, odkud jsem kdysi dávno záhadn� 
zmizel. 

P�išel jsem až  t�sn� k n�mu a pozdravil,  ale strýc m� nepoznával. Jak  by také mohl,  
nevid�li jsme se  už nejmén� deset let, od té doby  jsme se oba hodn� zm�nili. P�edstavil jsem 



se  a podal mu  ruku. Usmál se  a sám vysunul dla� zpod p�ikrývky. P�isedl  jsem na kraj 
postele  a nejd�íve jsem se jí jen nepatrn� dotkl, ale pak jsem ji pevn� stiskl, jako se tiskne  
znovu  nalezená  berle  jistoty.  Držel  jsem  ji  a rozpráv�l  se strýcem,  �e�mi jsme  �ukali o  
vázi�ky našich dn�, aniž bychom n�kterou z nich  více ohledali, a já m�l po celou dobu  pocit, 
jako by  se do m�  znovu vlévala víra  ve skute�nost. Byl jsem  jí najednou  plný, byl  jsem 
vypasený krocan, plácající  pod rodnou st�echou  p�ist�ihlými k�ídly. Jenom  takhle  jsem  
mohl  být  š�asten,  jenom takhle. Cítil jsem, že jej ani nemusím prosit o zvrácení kouzel. Jeho 
blížící  se smrt  mi vracela  jistotu, ho�ce sobeckou jistotu, že  se vracím opravdu tam, odkud 
jsem kdysi dávno nedobrovoln� zmizel.  

Strýc už byl velice unaven,  a usnul d�íve, než jsme se v�bec rozpovídali. Ale já tam  sed�l 
dál, stále  držel jeho ruku a propadal se nazp�t do svého t�la. Ohledával jsem ho a znovu se v 
n�m zabydloval. A když jsem se rozhlédl, zdálo se mi  všechno tak  srozumitelné,  jako  
kdybych v  tomto sv�t� strávil celý život, jako by se nikdy nic nezm�nilo. Najednou jsem si 
znovu lehl do trávy a díval se na hrne�ky mrak�.  

“Vím, že je to pro vás asi strašné,” ozval se po delším odml�ení strýc�v soused, stojící 
hned vedle u hlavy postele. 

“V�tšinu  �asu  už  tráví  n�kde  jinde. Jestli chcete, poj�te  zatím ke mn�, než  se 
probudí.” 

D�m strýcova souseda se  pozvolna propadal do spánku na kraji léta a po�ádn� jej  
neprobral ani náš p�íchod. Z�stali jsme  v kuchyni,  hostitel postavil  na �aj  a já poslouchal 
opatrné  unikání  proužku  páry,  doprovázené sykotem. Potom jsme sed�li,  pili z hrnk� s  
širokánskou pusou a on  mi vše vypráv�l od  za�átku, r�zn� uhýbal  od tématu a  zase do n�j 
zaplul, jako  se stá�í všechny láze�ské  prameny do jediného džbánku.  Samotného m�  
p�ekvapilo, že  sousedovu �e� celkem vnímám  a dokonce  s trochou  zv�davosti se  ptám na 
n�které podrobnosti.  Ale  teprve  když  jsme  se  dostali  k  vý�tu husarských kousk�  strýce 
kouzelníka, opravdu jsem  se do ní pono�il. Necht�l  jsem, aby mi  uniklo jediné gesto, jediné 
slovo o prastrýcov� �arovné moci, jež mne p�ibila tak hluboko. Kupodivu se ale soused ani 
jednou  nezmínil o  jeho pravd�podobn�  nejv�tším zázraku, o n�mž jsem  se dozv�d�l i já. 
Setkal jsem se s ním už p�i vstupu do strýcova za�arovaného sv�ta a te�, po deseti letech, m� 
dokonce na tuto zajímavost upozornili starousedlíci z okolních vesnic, ta zpráva b�žela proti  
nám po kolejích a �ím  jsme byli blíže, tím byla hlu�n�jší a  z�eteln�jší. Nakonec jsem to 
nevydržel a sám se zeptal. 

“A co vlkodlaci, co ti? To snad neza�aroval strýc?” 
Podíval se na  m� a pousmál se úsm�vem  vlka, který spí ve st�edu své sme�ky. 
“Kdepak,  strýc byl  v�tší kouzelník  než já,  ale n�co takového  by žádný  nezmohl. Víte,  

nikdo... žádný  nedokáže m�nit cizí osudy.” 
Usrknul z t�hotného b�icha �aje a p�isunul se blíž. 
“Kdepak,”  dodal, “vlkodlaci tu  žijí odedávna.  To jste netušil?” 
Druhý den jsem už  sed�l znovu v �ervenomodrém motoráku a vracel se zpátky krajinou  

lehlých polí, která p�ipomínala letištní haly. Samoz�ejm�, že za okny drobn�  pršelo, kapky se 
chytaly oken ujížd�jících  n�kam  ke  mn�  domu  a  já  je  nesoust�ed�n� pozoroval. Sp�chal 
jsem vy�ídit ostatním onu smutnou zprávu, a aby  te� nikam  nejezdili a  po�kali na  poh�eb. 
Proti mn� nesed�la  žádná stará  paní, ale  dv� mladé  dívenky s prsy, sklopenými  beránky, 
pod  svetrem. Držely  se za  ruce a  já vid�l tu jejich zhublou postel,  na níž se objímají a 
krouží jazyky  kolem lesbických  srdcí.  Nic  z toho m� ale nep�ekvapilo,  byl jsem  znovu 
zpátky.  Když nikdo  nedokáže zm�nit  cizí osudy,  znamená to,   že jsem  se už  do tohoto 
podivného sv�ta  narodil, a žádný  šílený prastrýc kouzelník m�   do  n�j   neuzamkl.   Stál  
jsem na b�ehu  a  pozoroval nesrozumitelnou  nedozírnost, ale  ješt� spíš  jsem se topil n�kde 
v  t�ímetrové hloubce. Když  ne prastrýc, kdo  m� tedy sem  poslal?   A  znovu  jsem  si ho 
vybavil, jeho t�lo  p�ipomínající  seschlou loutku, kterou rovn�ž   n�kdo p�išpendlil do 



neskute�nosti a nechal ji zde  usychat. Kdepak,  ani strýc  tomu neunikl. A náhle,  když vlak 
míjel jednu  z  mnoha  zaml�ených  vesnic,  spat�il  jsem na cest� kousek od  kolejí drobnou 
postavu. Kr�ila  se v plášti, zašedlá a rychle se rozpíjející,  ale já ji p�esto poznal. A dokud  
jsem mohl,  sledoval jsem,  jak se  prastrýc pomalu vzdaluje  a umlká,  aniž by cokoliv  
pochopil, a  to m�l k tomu z celé rodiny nejv�tší  p�edpoklady. Anebo  jsem se mýlil? Nebo 
jsem to už odcházel já? 



Povídka ve t�ech deštích  
(In Tvar 2000, �íslo 1) 

 
Myslel jsem si, že se už k tomu nevrátím, ale když p�ed chvíli p�išla máma do pokoje, 

�ekla mi, že mraky venku jsou nat�ikrát zkyslý mlíko, nat�ikrát v jednom dni, poprvé ráno, 
podruhé v poledni, pot�etí ve�er, což znamená, že se rozprší co nevid�t a jen tak nep�estane. A 
že je to dob�e, krásných dn� bylo p�íliš a všechno si po dešti stýská.  

Díval jsem se oknem ven. Celá krajina se nedo�kav� zvedala jako veselá vdova a radostn� 
se chytala p�íštích chvil. Najednou se zdála úpln� stejná jako d�ív, jako by v�bec nezestárla, 
jen na boku byly staré, seschlé hrušn� pokáceny a z�staly jí po nich nizou�ké pa�ezy podobné 
drobným strup�m. Vzpomn�l jsem si, že zrovna tehdy dozrávaly, muselo to být n�kdy 
za�átkem �íjna. A byl to tedy �íjnový déš�, stejný déš�, co se chystal dneska, jen o pár let 
starší. Všechno ostatní je nejisté, jako veškeré vzpomínky, ke kterým se nevrací. P�estávají se 
vzpomínkám podobat a zdají se být víc a víc sny.  

Ležel jsem na zádech a pozoroval jsem kýly mrak�, zdálo se, že bude celý den krásn�, 
nebe místy prosvítalo jako rozevlátá hradní zástava. Kolem m� po sest�ihaném b�ichu zahrady 
ml�ky brouzdali zvážn�lí smute�ní hosté a neorganizovan� a samostatn� se zvolna utáp�li ve 
svých vzpomínkách na zem�elého, mého d�du. Vzadu za plotem skákal soused kokršpan�l a 
posm�va�n� št�kal, že tolik nahromad�ných lidí snad v život� nevid�l.  

Ješt� se zdálo, že bude krásn�. Celou dobu, než se rozpršelo, se zdálo, že bude krásn�, ne 
jako dnes, ale tehdy si po�así nikdo nevšímal, jen já a rodi�e. Po delším váhání se nakonec 
rozhodli vrátit k p�vodnímu plánu, že uspo�ádají poh�ební hostinu venku, vzadu u plotu pod 
párem hrušní se p�ipravovaly stoly a židle a kolem nich poletovala maminka a s 
architektonickou p�esností všemu dávala výraz ukon�eného života. N�jaký vzdálený 
p�íbuzný, snad prastrýc nebo strýc se strýcovským vztahem ke kdovíkomu, si podez�ívav� 
prohlížel vybrané místo a p�itom cosi vysv�tloval dalšímu neza�aditelnému strýci. Podle 
gestikulace se dalo odhadnout, že nejspíš ukazuje, jak obdivuhodn� nám ch�adnou hrušn�. 
St�ží se proti tomu mohlo n�co namítat. Už tehdy se stromy p�ímo ztrácely p�ed o�ima a 
jejich plody se dlouhá léta nedaly poz�ít, nezadržiteln� kamen�ly. 

 Když bylo vše k hostin� nachystáno, tonoucí poz�stalí nechali na chvíli vzpomínky 
vzpomínkami, truchliv� p�epluli ke stol�m a postupn� si r�zn� posedali, zatímco mamka se 
dala na sport, vybíhala z domu s dýmajícími hrnci polívky, s jedním a ješt� s jedním a ješt� 
s jedním, jako by b�hala štafetu s legra�ními kolíky na malém atletickém oválu. Po�kali jsme, 
až prob�hne cílem, pop�áli jsme si dobrou chu� a obrátili jsme se na dno talí��, lovili jsme 
ope�ený �erný chléb a kusy brambor v husté zelné polívce a bylo to, jako bychom uctívali 
památku zem�elého, jak jsme toho jedin� byli schopni. Bylo to, jako bychom v�d�li, že um�el. 
Pak jsem se ale polekal, že zelná byla d�dova oblíbená a že zrovna voní, jak snad ješt� nikdy, 
voní tak, že ji ur�it� cítí celá vesnice i celý h�bitov i náš d�da, a te� teda asi neuvažuje o 
n�jaké vd��nosti, ale musí jím cloumat náramný vztek, že si to tu aspo� o chvíli neprodloužil, 
aspo� o jeden den, i když ho to na sv�t� už nijak net�šilo. A protože ani mrtví nejsou padlí na 
hlavu, ur�it� mu hned došlo, jak se v�cí mají. Zelná polévka nebyla na dnešek p�ece vybrána 
jen tak, ale práv� proto, že zem�el, a nepochybn� ví, že p�ežít vlastní smrt, by� jen o den, je 
tolik, tolik t�žké. Najednou to spíš bylo, jako bychom ho trápili i po smrti.  

V té chvíli se spustil déš�. P�išel, aniž ho kdokoliv o�ekával. Rozpršelo se zni�ehonic, d�ív, 
než jsme dojedli, jako by to zavinil jen d�d�v stesk po našich výsadách a ne meteorologické 
zákony. Krajina se zvedla úpln� stejn� jako dneska, stejn� rozjívená a nedo�kavá, mraky 
nechaly cest, kdybych se podíval nahoru, zjistil bych, že už je vítr dlouho nežene a že jsou 
p�íliš blízko. Jak tak stály kousek nad námi, nep�išlo jim nic lepšího než popraskat. Rychle 
jsme všechno st�hovali dovnit�. Stoly jsme rozd�lili do dvou místností, abychom se vešli. 



Venku se setm�lo, promoklé slepice b�haly blátem a zvesela kdákaly, protože byly rozpustilé 
a každá nep�edvídaná událost jim dodala na radosti. Sed�li jsme a pozorovali jsme je, 
neza�aditelný strýc nám vysv�tloval, že je to špatnou výchovou a že on by si je jinak vycvi�il, 
a venku padaly a padaly hektolitry nekone�né �íjnové vody. Zevnit� se zdálo, že déš� vytvá�í 
pevné, zakalené sloupy, kterými bude ode dneška jednou provždy nebe se zemí spojeno jako 
v té nejnádhern�jší a nejv�tší katedrále sv�ta. Mamka nás pobízela, a� se zase pustíme do 
jídla. Polívku si už díkybohu nikdo nedal. V talí�ích vystydla a hrnec, ve kterém jí ješt� hodn� 
zbylo, n�kdo venku ve chvatu neš�astn� upustil. 

 „Nep�ál nám ji,“ prohlásil n�jaký p�íbuzný, když se roznášel hlavní chod. 
„Nep�ál,“ navázal jiný, „a je zvláštní, jestli jste si toho všimli, jak jsou p�ání mrtvých 

siln�jší než p�ání živých. Moc to d�dovi p�eju, ur�it� si to úpln� zaslouží. Všimli jste si toho 
n�kdy?“  

Nikdo nic moc ne�íkal, jen pár p�íbuzných se k n�mu zv�dav� p�iblížilo. 
„Slyšel jsem o muži, teda jestli vás to zajímá, a ten celý život mluvil o Pekingu a o 

nestárnoucí pekingské krásce, jak ji vždycky nazýval. Nestárnoucí pekingská kráska. 
Známým poušt�l filmy, kde hrála, b�hví odkud nabral takový sm�r pro svoje zamilování. 
Když zem�el, našli v záv�ti, a� ho poh�bí v Pekingu. V Pekingu, takový nesmysl, chápete?“ 

„To nejde,“ prohlásil kdosi rozhodn�, vyprav�� p�isv�d�il. 
„Samoz�ejm� nejde, v tom je ten vtip, že to práv� šlo. V noci ho vykopali z Bachrovic 

nebo Berchovic nebo jak se ta vesnice jmenovala, p�evezli ho p�es hranice, p�es další a další, 
tohle všechno pro n�j ud�lali, vezli ho skrz nejv�tší stát sv�ta, kolikrát jim za to mohla hrozit 
smrt a kdoví co horšího, tohle všechno pro n�j ud�lali, až do Pekingu. No, a co se tam 
nestalo!---“ 

Poslucha�i se otráven� za�ali odvracet od vyprav��e, který dál rozplétal hloupý, smyšlený 
p�íb�h, kdosi mu vehementn� opakoval, že to nejde a je to nesmysl velikánský, kdosi stranou 
prohlásil, že d�da má št�stí, je mrtvý a š�astný vedle své manželky a nic nechce, n�jaký 
p�íbuzný p�isv�d�il, n�kdo �ekl, že o takových v�cech se nesluší mluvit, a já si vzpomn�l, jak 
d�da poslední léta, co zem�ela babi�ka, vysedával u okna, ml�el a nic nevnímal, �eklo by se 
mystik, ale takhle sta�í lidé nem�žou být mystici, jsou prost� jen sta�í. Sedával celé dny a 
v��n� hrál hru pro jednoho hrá�e, kdosi m� má rád, zav�el o�i a bodl ukazová�kem do 
n�kterého m�sta na map� a p�edstavoval si, jak se v jeho ulicích kdosi prochází, celá 
odpoledne vysedává na nám�stí a v��n� �eká na vlak sm�rem k d�dovi, pak nasedne a p�ijede 
k n�mu. Dokola opakoval a opakoval, že ho má ješt� n�kde n�kdo rád, a nám bylo líto, že se 
mu po babi�ce tak zoufale stýská. A najednou m� napadlo, že práv� tahle hra úpln� vystihuje 
poslední d�dova léta a kdyby se m� n�kdo snad zeptal, jaký byl, vypráv�l bych mu práv� 
tohle. Že už ani nežil, ale jen �ekal, až za n�j ten zbyte�ek n�kdo dožije. Sed�l a �ekal, že se 
n�co stane, jedno co, ale muselo to bezpodmíne�n� p�ijít zven�í, z okolí, z daleka, jen ne 
proboha od n�j. A tak se nakonec do�kal a mohl být š�astný a my také. A jestli si te�, po 
smrti ješt� n�co p�ál, st�ží to mohlo být n�co jiného než jen to, abychom ho aspo� na poh�ební 
hostin� netrápili tou báje�nou a zoufale dalekou v�ní nejlepší polívky pod sluncem.   

Neznámý dokon�il svoji fantasmagorii, matka �ekla, že je vše op�t hotovo, dali jsme se 
podruhé do jídla, o poznání uvoln�n�jší než prve. N�jaký p�íbuzný se rozpovídal a za�al 
parodovat nejapný proslov �e�níka na poh�bu, zpo�átku jsem se smál, pak jsem pochopil, že 
onen p�íbuzný nikoho neparoduje, a tak jsem toho radši nechal. Mamka si vzpomn�la na 
jednu p�íhodu, co jsme si s d�dou užili za podobného dešt�, jako byl zrovna venku. Za�ala 
vypráv�t. Stalo se to asi p�l roku p�ed poh�bem. N�kam se ztratil a venku zoufale pršelo, byl 
to do t�etice stejný déš�, a vše vypadalo, že už d�da není mezi živými. 

S rodi�i jsme to dopoledne vyrazili na výlet do jednoho vzdálen�jšího m�ste�ka. D�da 
z�stal jako obvykle doma, že se mu nikam nechce a že na n�jaké trajdání není. Bylo 
nesnesitelné vedro, úzké rozpálené uli�ky zapáchaly a potily se jako dna kanál� v Benátkách. 



Za okny pivnic a hospod se rozvíjely spletité p�íb�hy situované do jiných sv�t� a jiného �asu. 
Táta �íkal, že se d�dovi nediví, že z�stal doma a že mu skoro i, ano, aby pravdu �ekl, skoro i 
závidí.  

Vyjeli jsme nad m�ste�ko, pod rozpáleným slunkem p�ipomínalo zapomenutou maurskou 
vesnici na jihu Evropy. Kolem dokola se zvedaly hrbaté, nízké kopce, porostlé borovicemi. 
Jak jsme vycházeli na jeden vrchol, f�ra z nich bylo nemocných vedrem a stýskalo si po dešti, 
jehli�í m�ly rudé a pelichaly. Mamka ukázala na jejich v�tve a �ekla, že kv�li nim taky déš� 
ur�it� co nevid�t p�ijde. 

Než jsme vylezli nahoru, bylo už chladno a pro mraky nebylo vid�t oblohu. Pak se na 
obzoru spustila šedá opona vody, sed�l jsem v zadní �ad� divadla a pozoroval, jak se herci 
p�ipravují na hru o jednodenní potop� se sérií špatných, pr�hledných trik�. Zpátky do auta 
jsme se dostali už skrz naskrz promo�ení. 

Zbytek výletu za takového po�así nem�l cenu, rozhodli jsme se, že se vrátíme domu d�ív, a 
celou cestu zpátky jsme nem�li nic z výhledu ani na hory, co byly kdesi p�ed námi, ani na dva 
hrady, které jsme si cht�li ješt� prohlédnout. Jeden z�stal za hustými, šedými mraky n�kde 
nalevo od nás, druhý o pár kilometr� dál na opa�né stran�. Pozd�ji jsem je sám navštívil a 
dozv�d�l jsem se p�i prohlídce, že za prudkých deš�� v jednom z nich, nepamatuju si už 
v kterém, p�echází dávno mrtvý kníže a úpí a rve si vlasy pro svou tajnou lásku, která se mu 
za stejného dešt� navždy ztratila, hrad je v takových smutných dnech uzav�en, a my bychom 
si ho proto stejn� tehdy nemohli prohlédnout.  

Doma nás �ekalo ono nep�íjemné p�ekvapení. D�da m�l být doma a nebyl. Ztratil se. 
Nejd�ív bylo vše jasné. Párkrát do týdne si vyrazil na kraji odpoledne na malý špacír po okolí. 
Déš� ho asi zastihl, když byl zrovna dole ve vesnici, sedí za oknem v hospod� a dívá se na 
ulice plné bláta. Táta pro n�ho dojel. Za p�l hodiny se vrátil, že prob�hal snad všechny domy 
a nikde není. 

Hledali jsme ho všude možn�, ale nakonec d�da p�išel sám asi kolem desáté, kdy už jsme 
nad ním pomalu d�lali k�ížek. Vysv�tloval, že si jen zašel do kina, netušil, že p�ijedem tak 
brzo. Nev��ili jsme svým uším. Pro� zrovna do kina, kam nezašel už léta? Ale víc jsme z n�ho 
nikdy nevytáhli, a vlastn� jsme ani moc nevyzvídali, jako bychom tušili, že tolik �asu už zase 
nemá, aby nám mohl všechno vysv�tlit.   

Mamka se na chvíli odml�ela a pak dodala, že beztak tímhle bláznovstvím všechno 
urychlil a jinak tu mohl ješt� být, n�kte�í p�íbuzní p�isv�d�ovali a n�kte�í ji ut�šovali, že se 
nedalo nic d�lat, po�ád ho hlídat nemohla a d�ív nebo pozd�ji by si stejn� postavil hlavu a 
provedl by n�co podobného.  

Jídlo nám uteklo jako jízda ve vlaku. Okna, m�kké, pr�hledné kožíšky byly po dlouhé 
cest� plné kapek. Poz�stalí ješt� chvíli sed�li pohromad� a vzpomínali na vše možné. Potom 
pomalu za�ali odmítat další kávy a sodovky, lou�ili se a odjížd�li na místa, z kterých se vrací 
jen na další a další poh�by. 

Nakonec byla noc, cht�l jsem spát, ale nemohl jsem, p�dou chodil mrtvý kohout a jeho 
nekone�ná ch�ze mi v tom bránila. Nevydržel jsem to a sešel jsem dolu, abych se trochu 
napil. Ani voda však nebyla unavená, a tak jsem stál se sklenkou v ruce a pozoroval, jak za 
m�kkými, zamženými kožíšky za�íná déš� a kdesi za ním v�tve hrušní a �íkaly, podívejte, jak 
se o zahradu nikdo dávno nestará, už jsme m�ly být vykopány a spáleny. Myslil jsem na to, že 
stejn� od té doby, co zem�ela babi�ka, už d�da p�ece ani nežil a �ekal jen na to, až se i o n�j 
kone�n� n�kdo postará. A že si sotva kdy vzpomenu na dnešek, na jeden oby�ejný poh�eb, 
který nebyl nijak smutný, protože ani smrt poh�beného nebyla.  

Asi o dva dny pozd�ji volal jeden p�íbuzný. Že se omlouvá, ale že si od nás omylem 
odvezl d�d�v kabát. Má podobný doma a neuv�domil si, že si ho nebral s sebou, a jak vid�l 
d�d�v v p�edsíni, myslel, že to je jeho. 	ekli jsme mu, a� si jej klidn� nechá, ale necht�l o tom 
ani slyšet. Za pár dní m�l cestu kolem a vrátil nám jej. 



Pov�sili jsme ho na�as ješt� zpátky do p�edsín�, ale potom, co d�da um�el, se nám všem 
zdál p�íliš starý, aby mohl žít ješt� s námi. Vypadal jako zašlá, vypelichaná ovce. Smáli jsme 
se, jak si ho náš p�íbuzný mohl splést se svým a že to jeho oble�ení teda musí vypadat. 

Když ho mamka pozd�ji ukládala na p�du mezi staré oble�ení, nahmatala v jedné kapse 
n�jaké papírky. Vylovila je a zjistila, že to jsou dva staré lístky do kina. Volali jsme 
známému, jestli je tam náhodou nenechal, ale tvrdil, že ne. Komu potom pat�ily? Den, na 
který byly koupeny, odpovídal, pokud jsme se nespletli, tomu, kdy se nám d�da ztratil a 
dorazil až pozd� ve�er. Chvíli jsme si s tím lámali hlavu. Copak v�bec n�koho jiného znal? A 
kdepak by se proboha asi seznámili? Nakonec jsme se shodli, že se d�dovi ur�it� tak stýskalo 
po manželce, nepochybn� jediné a opravdové lásce, že koupil dva lístky. Byl už na p�l cesty 
k ní a jist� se nemohl do�kat, až se znovu setkají, a takhle jako by byla na dosah ruky. Sám 
p�ece po babi��in� smrti nikam nevyrazil, s nikým se nestýkal, vždy� �ekal na smrt jako na 
smilování. Navzájem jsme se ujistili, že to ur�it� nemohlo být jinak. 



Dopis  
(In Tvar, 2001, �íslo 3) 

 
Protože tento p�íb�h skon�í smutn�, za�n�me jej zvesela. Panu Olšanovi p�išel dopis, první 

snad za posledních deset let. A i když dopisy chodí f��e lidí, jen za minulý rok prošlo �eskou 
poštou okolo dvou milión� milostných dopis� a následn� p�es sto tisíc svatebních, snad nikdo 
se z žádného nikdy neradoval tolik. Pan Olšan neuv��iteln� miloval dopisy. Miloval je kdysi 
dávno, dokud ho ješt� pravideln� navšt�vovaly, a od té doby se na n� aspo� nep�estával potají 
t�šit. Po celých deset let jim den co den nechával, aniž by si to kdy p�iznal, ješt� jednu 
poslední možnost, aby se kone�n� n�jaký ukázal a pot�šil ho. Najednou se do�kal. Onoho 
rána, po tak dlouhé dob� p�išel panu Olšanovi kone�n� dopis. Vlastn� to ješt� nebyl dopis, ten 
ho �ekal na pošt�, protože poštovné nebylo zcela uhrazeno. Nikdy by ne�ekl, že ho taková 
zpráva dokáže ješt� tolik rozveselit.  

Slíbil si, že nebude sp�chat a vyzvedne si jej až odpoledne nebo t�eba až další den. Prost� 
až se mu to bude hodit, zatím si bude trochu lámat hlavu a bude se t�šit a t�šit. A skute�n� své 
p�edsevzetí víc jak p�t minut dodržel. Za�al tak, že se usilovn� snažil soust�edit na to, co bude 
teda celý den d�lat, a p�itom si pomalu, jen tak jakoby mimochodem prohlížel oznámení. 
Pošta odesílatele byla totožná jako adresáta. N�kdo to musel poslat odtud. A to už pomalu 
nechal denní plány na pokoji a za�al myslet jen na dopis. Pro� se rovnou u n�j onen doty�ný 
nestavil? První, co ho napadlo, bylo, že se t�eba stavil, ale on jako na potvoru zrovna nebyl 
doma. Anebo to byl n�kdo místní? Bylo to už n�co p�es p�t minut, co si pan Olšan �ekl, že 
nebude sp�chat. Nesp�chal už tedy dost dlouho. Odešel do ložnice, p�evlékl se a vyrazil na 
poštu. Tam chvíli hledal správnou p�epážku, p�ece jenom se pošta od jeho poslední návšt�vy 
zm�nila, doplatil, vyzvedl si dopis a celý nedo�kavý p�ešel nám�stí�ko. Zamí�il si to 
k malému parku, který už pomalu parkem p�estával být, nezadržiteln� se prom��oval ve 
staveništ�, trávníky podél silnice rozkopali n�kdy minulý týden a te�, jak si pan Olšan ješt� 
dokázal všimnout, už zahradili i v�tšinu strom� d�ev�nou ohradou se žlut� vepsaným jménem 
stavební firmy. Neporušený z�stával jen pravý okraj s n�kolika lípami, za�átkem cesty, která 
se po pár metrech ztrácela v nep�ístupném staveništi, a dv�ma lavi�kami hned p�i vstupu. Bez 
jakéhokoli rozmýšlení se zastavil v onom posledním úto�išti zelen�, posadil se na jednu 
z p�ežívajících lavi�ek a kone�n� se podíval na dopis. A protože tento p�íb�h skon�í smutn�, 
nem�žu za to, skute�n� nejde jinak, okamžit� se dostavilo ohromné zklamání. Bohužel, hned 
to zjistil, tenhle dopis nebyl ur�en pro n�ho. Ano, p�išel na jeho adresu a na jeho jméno, to 
samoz�ejm� ano, ale p�esto p�ese všechno prost� pro n�ho nebyl ur�en. N�kde se museli 
splíst. Na p�ední stran� byla pe�liv� vyrovnanými tiskacími písmeny napsána úpln� cizí 
adresa úpln� cizí paní, o které nikdy neslyšel, a o kus výš bylo týden staré razítko místní pošty 
a hned vedle druhé - ADRESÁT NEZNÁMÝ. Pana Olšana okamžit� zasáhlo zklamání. Bylo 
to nespravedlivé. Pošta se nemá co plíst, vždy� si zahrává s city, a když už se �lov�k jednou 
za�ne t�šit, a tolik t�šit… Bylo to p�kn� nespravedlivé. P�emýšlel, co te�. Poklepával si 
s dopisem v dlani a dumal, cože má s ním teda d�lat, když už se k n�mu takhle omylem 
dostal. Nejlépe by bylo snad vrátit. Je to p�eci jenom cizí dopis a n�kdo na n�j �eká. A� se 
stará pošta. A p�i tom i z�stal. St�ží by mohl jednat jinak, hned jej p�jde vrátit. Hned. 

Vzal dopis, párkrát jím klepl, aby papíry uvnit� sjely trochu k jednomu konci, opatrn� p�i 
stran� u vepsané adresy odtrhl proužek obálky a vylovil dopisní papíry. Bylo jich asi p�t. 
Rozložil je a ješt� se chvíli rozmýšlel. Skute�n�, te� už se to bude t�žko vracet. Ale stejn�, 
copak by se pošta v�bec o to starala? Už to p�eci jednou spletla. Otev�el první list a za�al �íst: 

Drahá…, d�kuji ti za tv�j dopis. Sedím v pokoji, za�íná noc a já nevím, co bude dál. 	íkáš 
konec a skute�n�, te� už není jiná cesta. Promi� mi prosím všechny moje chyby. Já vím, už je 
na všechno pozd�. Pan Olšan se zarazil. Snad to nebude tak zlé. Asi by mu nevadilo, kdyby 



�etl milenecký dopis, ale dopis na rozchodnou rozhodn� �íst necht�l. Bylo to dost hloupé a 
zbyte�n� smutné, a co bylo horší, smutkem naprosto nesrozumitelným. Nesrozumitelný 
smutek je vždycky trapnost. Necht�lo se mu �íst n�co trapného. Ale když už jednou za�al… 

Nejd�siv�jší je, že se zdá, že se nic ned�je. Lidé žijí, vypadá to tak, po�ád stejn�. Vídám je, 
jak se procházejí po m�st� a povídají si a nakupují a usmívají se a mají se rádi tak jako 
vždycky. Jako by se nic nestalo. Všichni lidé na celém sv�t� dál hrají, že je sv�t v po�ádku a 
já se bojím, že jim snad už už uv��ím. Ale najednou to vše zmizí, procitnu a uv�domím si, že 
m� zase jen tížila další strašlivá no�ní m�ra, jsem sám doma a vše díkybohu mluví o tom, že 
jsme se rozešli. Takové no�ní m�ry m� provázejí �asto. Považ, musím nap�íklad chodit do 
práce a tvá�it se, že se nic nestalo. Žiju tak celé m�síce. Míjím dny, protože jsou to jen 
zoufalé, sm�šné a nerálné sny, a v noci se probouzím k opravdovému životu. Dlouho 
vy�kávám a �íhám na smutek, až vte�e do pokoje a s ním jako vždycky všichni blízcí: na lodi 
kolem m� proplouvá Orfeus a zoufale pozoruje �eku, v kout� plá�e Samson, je holohlavý a 
slepý, Orfeus mu podává lyru, aby hrál o svém zoufalství z žen, ale Samson ji ani nedovede 
správn� vzít, drží ji opa�n� a pohupuje s ní podél t�la, And�lka chodí pokojem a hledá Ji�ího a 
Markétka hledá Mistra, Florentino Aríza je ut�šuje, že se nakonec jist� setkají, ale sám už 
tomu dávno nev��í a já se no�ím až na dno proudu smutku a lítosti. Vidíš, jak je to se mnou 
špatné. Ani ti nic veselého nepovím, jen jeden jediný smutný p�íb�h. Bude to možná poslední 
p�íb�h, co ti budu vypráv�t. Nedokážu asi psát na dopis tvoje nové jméno a pan Olšan vzal 
obálku a znovu si p�e�etl adresu. Hlavn� jméno. Práv� to tedy je p�vodcem všeho nešt�stí. 
Jméno. Pisatel byl neuv��iteln� sobecký a strašn� sebelítostivý, ale te� najednou, jen na 
chvilku ho panu Olšanovi bylo i líto a zdálo se mu, že náhle rozumí jeho zoufalství. P�e�etl 
adresu jednou a ješt� jednou a ješt� jednou. Zni�ehonic mu p�išlo, že onu adresu zná. Ale byl 
to jen mžik a hned zmizel. Pan Olšan se znovu vrátil k dopisu. 

Tak tedy, prosím, poslouchej. Jednoho mladíka zastihne na ulici prudký déš�. Zab�hne se 
schovat do antikvariátu, a když už je uvnit�, je mu hloupé, aby jen tak stál u dve�í a �ekal, až 
to p�ejde. Za�ne si tedy prohlížet knihy, prohlíží je pomalu a d�kladn� a p�itom se dívá, jestli 
se déš� netiší, ale venku prší po�ád stejn� hust� a mladík si musí po�ád prohlížet knihy a 
�ekat. Najednou na cosi narazí, co ho zaujme. Uvnit� jedné knihy je schovaný dopis. Otev�e 
jej a uvnit� �te: M�j milý, promi� mi to, ale už nem�žu dál. Tolik jsem váhala a myslím, že to 
bylo pro nás pro oba jen horší. Rad�ji to tedy rychle skon�eme. Budu t� mít po�ád ráda, 
nezapome�, prosím, na m� a nezlob se. Jist� se budeme potkávat a budeme nejlepší p�átelé. 
Prosím ješt�, naposled prosím, nechci ti všechno vypráv�t p�es dopis, p�ij� v pátek k hospod� 
U havrana, cht�la bych se s tebou ješt� vid�t a tolik ti toho vysv�tlit. Rozlou�it se. Promi� mi 
všechno. A mladík (tedy onen mladík v antikvariát�) chce už dopis op�t založit a prohlížet si 
dál knihy, když mu najednou dojde, že datum uvedené v rohu dopisu je z tohoto týdne, takže 
ona sch�zka by vycházela na tenhle pátek. Že by n�kdo tak brzo dal knihu do antikvariátu a 
zapomn�l na dopis? Nebo tu objevil tajnou schránku, které dva milenci sv��ovali všechny své 
tajnosti? Nebo je to celé jen n�jaký žert? A� tak nebo tak, dopis mu zbylé dny nedá spát. A v 
pátek to nakonec nevydrží a rozhodne se… 

Pan Olšan p�estal �íst. Onen p�íb�h odn�kud znal a vzpomn�l si i odkud. Byl to jeho 
p�íb�h. Kdysi si ho vymyslel. Matn� se pamatuje, pokusil se jej tehdy sepsat a pak to nabídl 
n�jakému literárnímu �asopisu k otišt�ní. A te� jej �te tady, v cizím a neznámém dopise. Ale 
ne, nebyla to pouhá náhoda. Panu Olšanovi se sev�elo smutkem srdce. V�d�l, jak se sem onen 
p�íb�h dostal a až te� mu kone�n� došlo, pro� dopis p�išel práv� jemu. Uložil dopisní papíry 
zpátky a oto�il obálku. Na zadní stran�, práv� jen na zadní stran�, které si b�hvípro� p�edtím 
nevšiml, byla napsána adresa odesílatele. A protože tento p�íb�h skon�í smutn�, byla to jeho 
adresa. 

Teprve te� si pan Olšan uv�domil, že kdysi znal i onu paní, jenom si ji nepamatoval pod 
jejím novým jménem po manželovi, protože ji, jak to vypadá, adresoval po svatb� pouze 



jeden dopis, práv� ten, co nyní držel v ruce a co se mu zni�ehonic vrátil zpátky. P�edstavoval 
si, co se s ním celou tu dobu mohlo dít. Nakonec se dopis nejspíš po letech kdesi našel, 
v jedné z mnoha zapomenutých a opušt�ných p�ihrádek, a pošta jej st�elhbit� odeslala nazp�t, 
jako by se nikdy v�bec nic nestalo. Ano, pošta je skute�n� neuv��iteln� obdivuhodná 
instituce. Pana Olšana na moment napadlo, že možná plní v poslední dob� nové funkce než 
jen vym��ování korespondence, �ekn�me upomínkové, a on se o tom nedozv�d�l. V tom 
p�ípad� by tedy sv�j úkol splnila naprosto v po�ádku. P�ipomn�la mu dopis, který si v�bec 
nepamatoval. V�bec netušil, že by jej kdy napsal. Upomínka z minulosti. A ihned ho napadlo: 
Psal jej tedy skute�n� on? Bylo to už sice neuv��iteln� dlouho, možná víc jak t�icet let, ale 
takhle zoufalý dopis, a nejen dopis, ale i chování, by snad nezapomn�l. Jediné, co ho 
usv�d�ovalo z autorství, byla adresa na zadní stran� a pak p�edevším onen smyšlený p�íb�h. 
P�ipomínal mu vlastní minulost víc, než vše, co se v ní podle dopisu doopravdy odehrálo. 
Snažil se vybavit si, co si o oné žen� a o jejich tehdejším vztahu pamatuje. Nebylo toho 
mnoho, nap�íklad ani s jistotou nemohl �íct, jak se jmenovala za svobodna, což ho ostatn� ani 
nijak netrápilo. Nebylo toho ale zase tak málo, aby se vše dalo svést na nenadálé díry v 
pam�ti. Konec jejich vztahu si prost� pamatoval úpln� jinak. Vyrovnal se s tím p�ece celkem 
rychle, nebo ne? A co onen podivný popis zoufalství, které dávalo píšícímu (tj. panu 
Olšanovi, pokud to tedy skute�n� byl on) najednou jediný možný smysl života? V�bec si 
nepamatoval, že by se kdy takto tém�� hmatateln� no�il do smutku. Bylo to n�co naprosto 
cizího. Psal to v�bec on? 

Sed�l na lavi�ce a pomalu, nejist� a ned�v��iv� si prohlížel a znovu a znovu pro�ítal dopis, 
jako by to bylo jakési neznámé, nebezpe�né zví�e. Co mu jenom sd�luje? A pro� mu p�išel 
zrovna te�, když �ekal dopis, skute�ný dopis, a to znamená p�íjemný a pot�šující dopis? A� 
se namáhal, jak cht�l, chycené, podivné zví�e se nijak bližší ani pochopiteln�jší nestalo a z 
jejich vztahu se v�bec nic neobjasnilo. Pan Olšan to nakonec vzdal. Dopis napsal kdosi cizí. 
Prost� a jednoduše n�kdo jiný. 

A protože tento p�íb�h skon�í smutn�, pan Olšan m�l pravdu. Jen se na n�j podívejte, jak 
sedí na p�ikr�ené, sotva p�ežívající lavi�ce, která je umíst�na na neznatelném rozhraní mezi 
prašnou cestou a neuv��iteln� zaprášenou trávou, jež už p�íští týden beztak také zmizí 
s posledním žalostným zbytkem parku ve staveništi. Jen se na n�j podívejte, jak tam stále 
sedí, nev��ícn� kroutí hlavou a dokola a dokola si prohlíží dopis. Má f�ru �asu, pro�pak by si 
taky neprohlížel. Jen se na n�j podívejte. Copak to p�ed t�iceti lety v�bec mohl být on? 



Budík 
 
�as je zvláštní, ale budík, který jsem m�l na stolku u postele, byl ješt� zvláštn�jší. Už jsem 

jej asi p�lhodinu pozoroval. Zpož�oval se za hodinu asi tak o deset minut, vte�inová ru�i�ka 
neum�la p�ekonat kritický bod mezi t�i �tvrt� a celou a pokaždé jí to zabralo o trochu víc 
�asu, než by m�lo. P�ed n�kolika hodinami se ale stalo n�co zvláštního. Budík se zpozdil 
natolik, že jej dohnal �as z p�edešlého dne, a od té doby za�al ukazovat zase p�esn�. 
P�ipomínalo to závody a budík b�žce, který si špatn� rozložil síly a nyní se snažil udržet st�j 
co st�j aspo� soupe�e, který ho dohnal o jedno kolo. Ru�i�ka sp�chala po vytý�ené dráze, co 
to šlo, aby neztratila kontakt, a jak jsem její snažení pozoroval, napadalo m�, že �as není 
náhodný, ale naprosto pevný a dá se jej držet jako zábradlí. Podíval jsem se na nást�nní 
hodiny. Ba ne, te� to vypadalo, že ru�i�ka za�íná op�t pomalu sv�j závod ztrácet.  

P�ešel jsem ke stolku a vzal jsem budík do ruky. Nebylo na n�m skute�n� nic zvláštního. 
Sundal jsem kryt na baterie, ale co jsem mohl vid�t? Zase jsem jej nasadil a p�ešel s budíkem 
k židli. Stoupl jsem si na židli. Natáhl jsem ruku a pustil jsem budík na zem. Spadl, dvakrát se 
p�eto�il. Kryt na baterie nárazem odpadl stranou. Slezl jsem za židle a cht�l jsem si budík 
znovu prohlédnout, ale pak jsem si uv�domil, že d�lám hlouposti místo toho, abych se 
v�noval tomu, �emu je t�eba. 

Posadil jsem se tedy ke stolu, budík jsem nechal budíkem a pokra�oval jsem v psaní 
referátu, který jsem m�l p�ednést za týden na jedné konferenci. Bylo to o vypadávání 
souhlásek ve finštin�. Základní myšlenka byla jasná. V�d�l jsem dokonce, �eho chci 
dosáhnout, a matn� jsem tušil, jak. Bohužel jenom matn�. 

Díval jsem se na p�íklady, které jsem m�l. Pak jsem za�al listovat v literatu�e, ale bylo tam 
totéž, co už jsem n�kolikrát �etl. Vrátil jsem se k p�íklad�m a snažil jsem se na n� lépe 
soust�edit. Tužkou jsem si podtrhával problematická místa, i když jsem v�d�l, že jsem tohle 
d�lal už stokrát a nikam m� to nedostalo.   

Znovu jsem se podíval na budík. Ukazoval po�ád p�esn�. Kdybych m�l �as, zjistil bych, co 
za tím v�zí. Kdybych m�l �as... Posadil jsem se na zem a díval se, jak vte�inová ru�i�ka 
poslušn� b�há dokola. Takhle tu marním minuty. Pak jsem budík položil na st�l, p�evlékl se a 
šel spat. 

Druhý den ráno m� probudilo zvon�ní. Cht�l jsem vypnout zvonek na budíku, ale nebyl 
tam. Zvonil to telefon. P�eb�hl jsem do obýváku a zvedl to. Na druhé stran� se ozvala moje 
máma. Hned, jak se p�edstavila, jsem si vzpomn�l, že mi moje domácí �íkala, že m� v�era 
n�kolikrát shán�la. Vzpomn�l jsem si taky, že jsem domácí �ekl, že jí hned zavolám, ale pak 
jsem za�al �ešit referát na konferenci a úpln� na to zapomn�l. 

Zeptal jsem se mámy, pro� m� shán�la. Cht�la to �íct, ale místo toho se jen trhan� 
nadechla, pak sluchátko zapraskalo a bylo v n�m ticho. Nev�d�l jsem, co se to d�je. Ale 
nevypadalo to, jako by spojení vypadlo. �ekal jsem asi p�l minuty a poslouchal jsem, jak 
pravideln� dýchám. A pak jsem to zaslechl. Krom� mého dechu byl v sluchátku nepatrn� 
slyšet i plá�. Máma plakala. Plakala a ur�it� se oto�ila pry�, abych to neslyšel. Došlo mi, že se 
stalo n�co vážného, ale proboha, pro� to �íkám, samoz�ejm�, muselo se stát n�co vážného. 
Pak už za�ala zase mluvit. Nebo aspo� cht�la, ale pletl se jí do toho vzlykot, takže tomu bylo 
sotva rozum�t. Táta v�era um�el, v pond�lí bude mít poh�eb, �ekla. 

Položil jsem telefon a p�ešel jsem zpátky do pokoje. První, co m� napadlo, bylo, že na 
žádnou konferenci nepojedu. Sebral jsem všechny papíry, na kterých jsem se snažil n�co �íct, 
zma�kal jsem je a hodil do koše. Pocítil jsem úlevu. Zdálo se mi, že bych ji nem�l cítit, ale co 
jsem m�l d�lat? Za�al jsem se balit na cestu domu. Do batohu jsem si dal dv� knihy a 
náhradní oble�ení. Pojedu v obleku. 



Pak jsem sed�l na židli a �ekal jsem, až budu moct jít na vlak. Otec mi um�el. Sed�l jsem 
na židli a najednou jsem zjistil, že už kdovíjak dlouho bezmyšlenkovit� pozoruji budík. 
Zkontroloval jsem, kolik ukazuje. Sv�j závod s �asem už znovu prohrál, m�l ztrátu necelé dv� 
hodiny. Stoupl jsem si k n�mu. Vzal jsem jej, p�ešel jsem s ním k židli, vylezl jsem na ni, 
natáhl jsem ruku a pustil jsem ho z výšky. Budík spadl a nárazem v n�m prasklo p�ední 
sklí�ko. Neprasklo úpln�, ale když jsem se na n�j podíval, vid�l jsem �áru, která vedla od 
horního kraje skoro až do st�edu. Znovu jsem vylezl na židli a znovu jsem natáhl ruku, ale 
dla� jsem nerozev�el a z�stal jsem tak stát. Zem�el mi otec. V�era mi zem�el otec, a já tu te�, 
o necelých dvacet �ty�i hodin pozd�ji ani neplá�u, ani necítím smutek ani nevzpomínám, 
místo toho všeho rozbíjím budík, který jen nemá takovou vytrvalost jako �as. �as je zvláštní. 



Talí� u sloupu 
 
Pochodoval jsem vedle mýho bráchy, a pochodoval jsem hodn� zostra, protože m�j brácha 

byl o �ty�i roky starší a o hlavu a p�l vyšší, a i když to pokaždé vypadalo, že jde 
poooomaaaalooouuu�kuuu a nikam nesp�chá, já jsem m�l vždycky co d�lat, abych s ním 
udržel krok. 

„Jdu moc rychle, Matouši?“ zeptal se. 
„Ne, to je v po�ádku,“ odpov�d�l jsem. 
M�j brácha byl m�j brácha, ale samoz�ejm� jsem ho tak neoslovoval. A ani on neoslovoval 

m� „m�j brácho“. 	íkali jsme si „Matouši“ a „Šimone“, podle toho filmu. Ale když m� 
brácha naštval, tak jsem mu schváln� �íkal „Fru fru“, což se mu samoz�ejm� nelíbilo, protože 
Fru fru byl taky v tom filmu, ale byl to zbab�lec. Nikdo nechce být zbab�lec. 

Ten den jsme šli na procházku, protože jsme ven�ili našeho psa. Byl náš. Dostali jsme ho 
oba dva, dohromady. Byly mu t�i m�síce a sedmnáct dní, byl to kokršpan�l, a když b�hal, tak 
se mu plácaly uši, jako kdyby byly na motorek. A proto m� bavilo ven�it ho, protože náš pes 
vždycky b�hal a vždycky se mu plácaly uši. Jmenoval se Karel. Ale my jsme mu �íkali 
„Talí�“, když byl totiž ješt� št�n� (Talí� byl i te� oficiáln� ješt� št�n�, ale už vypadal jako 
pes), tak m� napadlo, že by to mohl být mar�an, který p�ilet�l v létajícím talí�i, a jednou jsem 
to spletl a bráchovi, teda Šimonovi jsem �ekl, že by to mohl být talí�, který p�ilet�l v létajícím 
mar�anovi. 

Talí� b�hal voln� kolem nás, ale pak se brácha zastavil a zavolal: 
„Talí�i!“ 
Talí� se oto�il, zjistil, kde jsme a víc na nás nedbal. 
„Talí�i!“ zavolal m�j brácha znovu. 
Pak k n�mu p�išel, chytil ho kolem krku a nasadil mu obojek. 
Pak jsme šli dál. 
„Jé, to je krásný pes,“ �ekly dv� hol�i�ky a cht�ly si Talí�e pohladit. 
Brácha ho strhnul k sob�. 
„Nesahat, kouše,“ prohlásil, zatímco Talí� vyplazoval jazyk a napínal vodítko a rozkošn� 

poskakoval, protože se cht�l nechat pohladit. Talí� miloval, když ho n�kdo hladil. Hol�i�ky 
ale bráchovi v��ily a nešly blíž. 

„Pro� �íkáš, že kouše, když to není pravda?“ zeptal jsem se Šimona o kus dál. 
„Protože musíme Talí�e vycvi�it, aby se ho lidi báli.“ 
„Já ho nechci vycvi�it, aby se ho lidi báli.“ 
„O to nejde, co chceš. Podívej se, jestli bude mít Talí� rád všechny lidi, tak jednou, až 

p�jdem na procházku, a Talí� nebude p�ipoutanej, tak k n�mu n�kdo p�ijde, a než se 
nad�jeme, odláká ho od nás a odnese pry�. Proto ho musíme cvi�it, aby nem�l rád cizí lidi.“ 

„Aha.“ 
„Nesahat, kouše,“ �ekl m�j brácha ježatému klukovi se strakatým mí�em. 
Pak jsme potkali mého kamaráda, Jonáše. Jonáš byl tichý kluk od nás ze t�ídy, takový 

nenápadný, ale maminka mi jednou �íkala, že Jonáš žil v b�ichu velryby, a od té doby, co jsem 
se to dozv�d�l, jsem ho potají obdivoval. 

„Ahoj,“ pozdravil nás Jonáš. 
„Ahoj,“ odpov�d�l jsem. 
„Ahoj. Nesahat, kouše,“ �ekl m�j brácha a stáhnul Talí�e. 
Rozesmál jsem se. 
„Neboj, nekouše,“ prozradil jsem, „to m�j brácha jenom �íká, protože kdyby to ne�íkal, tak 

by si Talí�e n�kdo odnesl, a to my nechceme. Jonáš neni cizí, Šimone.“ 



A Šimon, jako m�j brácha, nechal Jonáše, a� si psa pohladí, ale ud�lal to proti své v�li, to 
jsem vid�l. 

„Když psa cvi�íme, nesmíme d�lat výjimky. Pes je pak z toho zmatenej a nic se nenau�í,“ 
pokáral m�, když jsme byli dál. 

„Já jsem jen cht�l, aby si Jonáš Talí�e pohladil. Vždy� oba cht�li.“ 
„To je v po�ádku, ale když psa cvi�íme, nesmíme d�lat výjimky.“ 
„Já mám Jonáše rád.“ 
„To je v po�ádku. Ale jsou chvíle, kdy musíš zapomenout, že máš n�koho rád. Musíš být 

tvrdý a neúprosný, jako Matouš z toho filmu.“ 
„Já nechci být tvrdý a neúprosný.“ 
„Musíš být,“ �ekl brácha a p�itáhl si Talí�e k noze. 
„Jinak z tebe vyroste bábovka.“ 
„Já nechci, aby ze m� vyrostla bábovka.“ 
Pak tam byl takový sloup. Byl to železný sloup, dole celý rezavý. Stál u kraje silnice a nic 

na n�m nebylo. Byl to zbyte�ný sloup. 
M�j brácha ke sloupu p�išel, vzal vodítko s Talí�em a obto�il ho kolem dokola a pak na 

vodítku ud�lal smy�ku. 
„Musíš být nebojácný,“ zopakoval a podíval se na m�. 
„Stejn� jako Talí�,“ dodal. 
Pak se obrátil a šel pry�. 
„Tohle je zkouška pro tebe a Talí�e.“ 
„Jaká zkouška?“ nechápal jsem. 
„Musí si zvyknout, že ho m�žem kdykoliv opustit a bude sám. A ty si musíš zvyknout, že i 

když máš n�koho rád, tak k n�mu musíš být tvrdý a neúprosný.“ 
„Já nechci nic zkoušet,“ namítl jsem. 
„Poj�,“ �ekl brácha mírn�jším hlasem. „Poj�, budeme pry� jen chvíli. D�ležité je zkusit si 

být tvrdý a neúprosný.“ 
„Já nechci nic zkoušet,“ namítl jsem znovu a stál jsem u Talí�e, který byl p�ivázaný u 

sloupu a nechápal, co se d�je. 
Ale pak se m�j brácha oto�il a nedbal na m� a šel pry�. 
„Já nechci nic zkoušet,“ zašeptal jsem znovu, ale v�d�l jsem, že mi nezbývá než to zkusit. 
A tak jsem se sklonil a podrbal Talí�e za ušima, pak jsem mu p�ejel rukou od hlavy až po 

ocas a potom zpátky a pak jsem ho znovu podrbal za ušima, a Talí�ovi se to líbilo a vypadal 
spokojen� a sko�il mi na kolena. Ale já ho sundal a pozpátku jsem šel pry�. Talí� se rozb�hl 
se mnou, ale pak se vodítko naplo a strhlo ho zpátky. Zkusil to znovu, a vodítko se znovu 
naplo, ale te� už ho nestrhlo, protože Talí� byl tentokrát chyt�ejší a nerozb�hl se, a tak na 
vodítku visel daleko, jak to jen šlo. Ale ke mn� už nedosáhl. Talí� byl chytrý pes. Ale od te� 
pat�il ke sloupu a já pat�il k bráchovi. Oto�il jsem se a b�žel pry�. 

„Tak jsem tady,“ �ekl jsem. 
Ohlédl jsem se. Talí� stál u sloupu a díval se naším sm�rem, a ur�it� nás vid�l. Nevypadal 

neš�astn�. T�eba si myslel, že je to jen veselá hra, ut�šoval jsem se. 
„Jseš odvážný,“ �ekl mi bratr, a já m�l radost. 
„P�jdeme teda zpátky?“ zeptal jsem se. 
„Ješt� ne,“ �ekl Šimon. 
„Copak to není konec zkoušky?“ zeptal jsem se, a sám jsem slyšel, jak zním smutn�, a 

nem�l jsem ze svého hlasu radost. 
„Neboj se,“ �ekl bratr. 
Došli jsme na opa�ný konec paneláku, než byl sloup s Talí�em, a bratr zabo�il za roh. 
„To nem�žeme!“ vyk�ikl jsem. 
„Jaktože ne?“ podivil se. 



„Nem�žeme tam p�ece Talí�e nechat!“ 
„My ho tam nenecháváme. D�láme jen zkoušku a hned budeme zpátky.“ 
„Nem�žeme ho nechat bez dozoru, Šimone!“ 
“Poj�, posadíme se jen na tuhle lavi�ku,“ �ekl Šimon a ukázal na lavi�ku, co byla hned na 

kraji, hned za rohem. Ale vid�t z ní na Talí�e být nemohlo, to jsem v�d�l. 
„To nem�žeme,“ zopakoval jsem neš�astn� a stál jsem na rohu a díval jsem se na Talí�e, 

který zase stál u sloupu a díval se na m�. Ale Šimon se nezastavil a šel dál až k lavi�ce a 
posadil se. 

„�ím dýl tam budeš, tím dýl to bude trvat,“ zavolal na m�. 
„Fru fru,“ zamrmlal jsem a b�žel jsem rychle k n�mu, posadil jsem se a hned jsem se zase 

zvedl. 
„Tak a je to,“ �ekl jsem. „Jdeme.“ 
„Posa� se, odvážný Matouši,“ �ekl mi bratr. 
A tak jsem se teda posadil znovu. 
„Co budeme d�lat?“ zeptal jsem se a m�j hlas byl celý zkroušený. 
A m�j bratr, teda jako Šimon, �ekl: 
„Nic.“ 
„Nic,“ zopakoval jsem po n�m a nad hlavou mi vysko�ily t�i velká písmena NIC, jako by 

to bylo v komiksu. A ta písmena byla tiskací a docela oby�ejná, ale to slovo bylo strašné. 
Nejstrašn�jší ze všech slov. 

„Nem�žeme d�lat nic,“ zak�oural jsem. 
A oto�il jsem se, ale samoz�ejm�, z lavi�ky za roh vid�t nebylo. 
„Nenamáhej se, na Talí�e odtud neuvidíš,“ �ekl bratr, protože mi �etl myšlenky. 
„Pamatuješ si tu scénu, kdy Matouš p�ijel do restaurace,“ �ekl. 
„Samoz�ejm�žepamatuju,“ zadrmolil jsem co nejrychleji. 
„Jak Matouš p�ijel do restaurace a...“ 
A m;j bratr, jakože Šimon, se pustil do vypráv�ní toho p�íb�hu, a vypráv�l ho neuv��iteln� 

pooomaaaluuu, nejpomaleji, jak to jen šlo, a já jsem to dob�e v�d�l, protože jsem p�ece ten 
film znal, vid�l jsem ho nejmí� miliónkrát, a poznal jsem, že to Šimon d�lá schváln�. Mluvil 
pomalu a pomalu a mn� p�išlo, že každé slovo je jako balvan, který se musí vykutálet ze 
žaludku, je to t�žký balvan a kutálí se strašn� zdlouhav� a teprve když je venku, tak se zase 
další balvan za�ne kutálet ze žaludku, ale ne d�ív, takže ty slova nejsou se�azená v puse a 
ne�ekají, až na n� p�ijde �ada. Sed�l jsem a byl jsem celý netrp�livý, kdy se kone�n� všechny 
balvany vykutálí, ale Šimon�v žaludek byl asi bezedný, a z jedné historky p�ešel do druhé a 
z druhé do t�etí, a já za�al sekat palcem pod lak na lavi�ce a vytrhával jsem kusy barvy, d�lal 
jsem to rychle, ale mého bratra to ani ždibec nezrychlilo. Zelená smítka laku ležela na 
chodníku a na prknech. 

„Víš, co m� napadlo?“ p�erušil jsem Šimona. „Ten sloup je u silnice. Co kdyby jelo auto? 
Talí� nezná auta, m�že si myslet, že je to pes a m�že mu b�žet naproti a auto ho zajede.“ 

„Talí� auto pozná,“ �ekl Fru fru. 
„Nepozná.“ 
„Pozná.“ 
„Nepozná.“ 
„Pozná.“ 
„Ne...“ za�al jsem k�i�et, ale zarazil jsem se uprost�ed. 
„Pozná,“ �ekl Fru fru, a pokra�oval v kutálení balvan�. 
P�estal jsem sekat do lavi�ky, a za�al jsem místo toho po�ítat do deseti a pak znovu, 

protože jsem dál neum�l. A trápilo m�, co s rukama, protože m� dlan� sv�dily, jako by mi po 
nich kroužily malé kartá�e, a tak jsem je st�ídav� svíral do p�stí a zase uvol�oval, a prsty jsem 
m�l celé bílé. A nev�d�l jsem, jak už jsme tam dlouho, ale byli jsme tam nejmí� hodinu a bál 



jsem se, že až se obrátíme za roh, Talí� tam už nebude, ur�it� tam už nebude, bude tam viset 
jen vodítko, protože na jeho konci nebude nic, co by mohlo držet... anebo bude Talí� mrtvý, 
bude ležet pod autem a kolem bude strašná f�ra lidí a budou volat „Co se to stalo, co se to 
stalo,“ a budou volat jeden p�es druhého, až tomu ani nebude rozum�t. A tehdy se bratr 
zastydí, ale to už bude pozd�, to už bude strašn� pozd�, a já už na bratra nikdy nepromluvím a 
on p�jde do v�zení. Ale k �emu mi to bude, k �emu mi to bude, když už Talí�e stejn� nikdy 
neuvidím? K �emu mi to bude, že bratr pozná svoji chybu, a možná se ta chyba d�je práv� 
te�, a my tady sedíme a nehýbeme se. 

A pak jsem zpozoroval muže. Šel po chodníku, v dlouhém kabát�, bylo teplo ten den, ale 
ten muž m�l dlouhý kabát a vypadal zle, lekl jsem se, jen když se na m� podíval. Byl to zlý 
muž. A p�ešel kolem naší lavi�ky a zahnul za roh. 

A já v�d�l: tenhle muž si p�išel pro našeho Talí�e. 
„Musíme jít,“ vyk�ikl jsem. 
„Pro�?“ zeptal se Šimon a bylo to to nejpomalejší pro�?, jaké jsem kdy slyšel, bylo to 

ppppppprrrrrrrrrrroooooooooooo���������� a ješt� za ním bylo deset otazník�. 
„Musíme jít, protože..., protože...“ 

Ale p�estal jsem mluvit, protože ke mn� p�išlo tušení, že už je pozd�. Svým vnit�ním zrakem 
jsem uvid�l muže, jak se sklání k našemu Talí�i, a Talí� je sice chytrý pes, ale v��í každému. 
Talí� nepozná, když to s ním n�kdo nemyslí dob�e. Talí� je ješt� št�n� a nic o sv�t� a zlých 
lidech neví. Nechá se hladit a vyplazuje jazyk a vrtí ocasem. A muž v dlouhém kabát� 
p�echází ke sloupu a odvazuje vodítko a drbe Talí�e a Talí� si to nechá líbit a klidn� se nechá 
odvád�t pry�... 

„Musíme jít,“ vyk�ikl jsem znovu, a m�j bratr, Fru fru, se nadechl, aby znovu �ekl své 
dlouhé pppppppprrrrrrrrrrrrroooooooooooooo�������� a aby �ekl své pomalé otazníky, ale já 
jsem na n�j ne�ekal, nemohl jsem p�ece na n�j �ekat, protože jsem v�d�l, že Talí� byl práv� 
unesen. 

A vysko�il jsem z lavi�ky, bylo mi do breku a byl jsem naštvaný na bráchu a na jeho 
pitomou zkoušku a na sebe, že jsem té zkoušce v��il, a na Talí�e, že se nechá odvést. A 
rozbre�el jsem se, ale nezastavilo m� to a b�žel jsem za roh a podél celého paneláku a krev mi 
bušila v hlav� a srdce mi bušilo nejrychleji na sv�t� a tvá�e jsem m�l horké a v o�ích m� 
pálilo. 

A pak jsem byl u sloupu. A byl jsem tam d�ív než ten zlý muž v kabát�. 
Byl jsem u toho rezavého sloupu, ke kterému jsme p�ivázali Talí�e. Stál jsem tam. A n�kdo 

tam byl se mnou.  
Talí� byl po�ád na vodítku a vysko�il mi na kolena a já si d�epl na bobek a nechal jsem ho, 

a� mi olízne obli�ej, i když se mi to jindy nelíbilo. 
A Šimon p�išel. Netrvalo to ani minutu a byl u m�. 
Byl jsem p�ipravený, že se bude zlobit. A že se kv�li tomu budu zase styd�t.  
Ale on mi v�bec nic nevy�ítal. 	ekl: 
„Myslím si, že jsi odvážný Matouš a že jsi prokázal, že nejsi zbab�lec.“ 
A já m�l ješt� v�tší radost, protože te� bylo jasné, že jsem tvrdý a neúprosný, a nebylo 

t�eba to víc dokazovat. A to znamenalo, že už nikdy, nikdy Talí�e nep�ivážeme ke sloupu a já 
už nikdy nikoho, koho mám rád, nebudu muset opustit jenom proto, abych dokázal, že jsem 
odvážný. A kdyby náhodou n�kdo cht�l pochybovat o mojí odvaze, tak mu povím tenhle 
p�íb�h. A Talí� mi oblízl obli�ej. 



Sama 
 
Vyškrábala jsem se na odpo�ívadlo ve t�etím pat�e a zatímco jsem se snažila popadnout 

dech a uklidnit srdce, lovila jsem z kapsy klí�e. Tyhle schody m� ni�ily odjakživa. Te� jsem 
ješt� k tomu byla nemocná. Levou nohu jsem m�la oteklou a nemohla jsem na ni došlápnout, 
a plíce, plíce... po tom p�echozeném zápalu plic už se to nikdy nedalo do po�ádku. 

Klí� cvakl v zámku a já se do dve�í op�ela loktem. P�ede mnou se objevila p�edsí�, 
zrcadlo, v�šák, starý koberec a prádelní koš. Zula jsem si boty a srovnala jsem je k ostatním 
pod zrcadlo. Pak jsem zvedla ob� tašky s nákupem a nesla jsem je dál do bytu. 

„Už jsem doma,“ zavolala jsem. 
Nalevo byla kuchy�, vedle ní obývák, p�ede mnou malá kom�rka, napravo ložnice. Hlas 

mého muže nezazn�l z žádné místnosti. 
„Jsem tady, doufám, že už se nezlobíš,“ zavolala jsem znovu, ale manžel se ani te� 

neozval. Doma ale byl, to jsem v�d�la ur�it�. V p�edsíni byly jeho boty. 
Vešla jsem do ložnice. Tašky jsem op�ela o postel. Sundala jsem si kabát a za�ala jsem ho 

soukat na ramínko ve sk�íni. Ve stejné chvíli jsem zaslechla n�jaké zvuky.  
„Martine?“ zavolala jsem a podívala jsem se sm�rem ke dve�ím do p�edsín�. 
Nejspíš se mi to ale jen zdálo. 
Zav�sila jsem ramínko s kabátem a p�ešla jsem k posteli. Postavila jsem se zády ke dve�ím 

a p�es hlavu jsem si za�la stahovat svetr. Složila jsem ho. Pokládala jsem ho do sk�ín� vedle 
kabát�, a najednou jsem znovu n�co uslyšela. Z p�edsín� se ozvaly kroky – hlasité, rychlé 
kroky. Te� se mi to nemohlo zdát. Oto�ila jsem se. Jediné, co jsem ješt� stihla zahlédnout, 
bylo, jak se dve�e z ložnice s cvaknutím zabouchly. 

P�ebelhala jsem místnost a zavolala jsem znovu, tentokrát hlasit�ji: 
„Martine!“ 
Stejné kroky jako p�edtím. Ten, kdo zav�el, odcházel pry�. Na moje zavolání se nenamáhal 

odpov�d�t. 
Vzala jsem za kliku, ale nic se nepohlo. 
„Martine, Martine!“ zak�i�ela jsem do dve�í, tentokrát o poznání nervózn�ji. „Tys m� tady 

zamknul! Co se d�je? Otev�i mi, m�žem si p�ece o všem promluvit.“ 
Ale Martin se se mnou evidentn� bavit necht�l. 
„Tak dob�e. M�žeme o všem i ml�et,“ zamumlala jsem si pro sebe a p�ešla jsem ke k�eslu 

u okna. Oto�ila jsem ho zády k místnosti, stáhla jsem z n�ho kv�tovaný p�ehoz a posadila 
jsem se. Radši než bych myslela na tady a te�, nechala jsem se unášet pohledem p�es ulici, na 
jiná okna, od jiných byt� a s jinými životy za sklem. P�ímo naproti m� n�kdo chodil ve svém 
malinkatém pokojíku tam a zpátky, tam a zpátky. Vypadal jako student, který má p�ed 
zkouškou a je z toho celý nesv�j. O patro níž byla žena. N�co va�ila, ale neustále p�itom 
p�ebíhala od sporáku vedle, nejspíš k manželovi. A v pokoji nalevo... 

„Martine!“ zavolala jsem znovu. „To m� chceš tady držet jak dlouho? Nech t�ch blbostí, 
vždy� se m�žeme bavit normáln�!“ 

Opustila jsem k�eslo, abych zkusila znovu kliku, ale nic se nezm�nilo. 
Chvíli jsem p�emýšlela, jestli mu mám nebo nemám �íct, že ho mám p�ece moc ráda, ale 

pak mi to p�išlo p�íliš melodramatické a zavrhla jsem to. 
Vrátila jsem se tedy ke svému k�eslu a k životu na druhé stran�. Studentík se mezitím, co 

jsem byla pry�, posadil a te� n�co psal. Po chvíli si rozsvítil lampi�ku, a já mu poprvý vid�la 
do obli�eje. Byl mi trochu pov�domý. Možná jsem ho potkávala na ulici, nebo na nejbližší 
zastávce metra. Vypadal jako takový ten kluk, na kterého letí d�v�ata, aniž by si toho on sám 
byl v�dom. N�co jako Martin, když jsme se poznali. O patro níž žena dova�ila, prost�ela na 
st�l a s manželem se posadila k ve�e�i. Pozorovala jsem je, jak jedí (muž rozléval víno, žena 



servírovala), a z n�jakého divného d�vodu jsem ucítila klid. P�ešla jsem k posteli a lehla jsem 
si, ale pod krk jsem si dala polštá�, abych m�la hlavu vysoko a mohla dál pozorovat, co se 
d�je venku. 

 
Vzbudila jsem se žízní. V pokoji byla tma a chvíli mi trvalo, než jsem si uv�domila, kde 

jsem a co se stalo. Vyškrábala jsem se z postele, oblíkla jsem si svetr (ochladilo se, trochu 
jsem se klepala) a zkusila jsem znovu dve�e. Martin si to nerozmyslel. 

„Martine, jestli máš v plánu držet m� tady p�es noc, tak spíš potrestáš sebe. Kde budeš 
spát? M�l jsi bejt chyt�ejší a zamknout m� radši na záchod, nebo do komory. Nebo tak n�jak.“ 

Na moje zavolání nejd�ív nep�išla žádná reakce. Už už jsem cht�la odejít ode dve�í, ale pak 
se mi zdálo, že se na druhé stran� p�ece jen n�co za�alo dít. 

Ozvaly se kroky. Pomalé, t�žké kroky, a s nimi divný tahavý zvuk, jako by ten n�kdo, kdo 
šel, za sebou n�co vlekl. Zvuk se p�ibližoval a p�ibližoval a pak p�estal. Bylo zase ticho, ale 
ne úplné, absolutní ticho, co d�ív. P�ísahala bych v ten moment, že slyším toho n�koho za 
dve�ma dýchat. 

„Martine?“ �ekla jsem znovu, tentokrát normálním hlasem. 
„Otev�i, prosím.“ 
K mému p�ekvapení a radosti se z druhé strany kone�n� ozval Martin�v hlas. 
„Co je?“ �ekl. 
„Otev�i, prosím,“ �ekla jsem znovu. Nebo spíš jen zašeptala. Ale Martin m� slyšel. 
„Nem�žu,“ odpov�d�l. 
M�la jsem divný pocit, že plá�e. 
„Mám t� rád, pochop, ale ne-m�-žu.“ 
„Prosím. Bude to zase dobrý,“ snažila jsem se ho ut�šit. „Miluju t�.“ 
„Já tebe taky. Ale nem�žu.“ 
„Prosím,“ zopakovala jsem. 
Místo odpov�di se ozvalo jen bouchnutí, jako by Martin to n�co, co p�edtím vlekl, te� 

p�irazil ke dve�ím. 
„Nem�žeme ud�lat aspo� n�jakou dohodu?“ zkusila jsem to znovu, a tentokrát jsem skoro 

k�i�ela. „T�eba že mám právo dostat napít? A co když budu pot�ebovat na záchod?“ 
Ticho. 
A v té chvíli m� to poprvý napadlo. S Martinem se ur�it� n�co stalo. Tohle nebylo nic, nad 

�ím by se dalo mávnout rukou. N�co se d�lo. N�co divnýho. 
P�estala jsem svírat kliku a poodstoupila jsem. Dve�e p�ede mnou najednou vypadaly jako 

malá, p�ikr�ená zr�da. Možná bylo dob�e, že z�stávaly zav�ené.  
Z no�ního stolku jsem vzala prázdný hrne�ek a p�ešla jsem pokoj, oto�ila k�eslo sm�rem 

do místnosti a posadila se. 
�erný obrys dve�í se nem�nil. Nehýbala jsem se. Hrnek se mi otá�el v dlaních, jinak 

všechno stálo. Na v�cech v pokoji ležel šedo�erný závoj. Ale rozsvítit jsem necht�la. Zdálo se 
mi, že jestli sem Martin vtrhne (necht�la jsem na to myslet... byla to p�ece jen domn�nka... 
byla ur�it� nesprávná...), jestli sem vtrhne, m�žu mít díky téhle tm� v�tší šanci utéct. Ale 
ur�it� to nebyla pravda. Hrnek se mi dál otá�el v dlaních, jazyk mi vyschl a byl jak kámen. 
Žíze� zesílila. O patro níž se n�kdo za�al bavit. Pak se rozsk�ípala postel. Muž a žena pod 
námi se zase rvali. 

„To m� chce tady utrápit žízní?“ zašeptala jsem si pro sebe. 
A potom jsem si vzpomn�la. Nákup. Nedostala jsem p�ece šanci odnést ho do kuchyn�. 
Sedla jsem si na postel a zatímco jsem nep�estávala sledovat obrys dve�í, vylovila jsem 

z jedné tašky džus. S džusem jsem pomalu p�ešla ke starému šicímu stolku a vysunula jsem 
horní zásuvku. Nahmatala jsem n�žky, položila jsem je na st�l a zase jsem zásuvku cht�la 
zav�ít. Ale b�íšky prst� objevily v zásuvce ješt� n�co jiného. N�co kovového. P�ejela jsem po 



tom tam a zpátky. Legra�n� to studilo. Byl to takový divný pocit. Cítila jsem, jak m� sou�asn� 
s tímhle dotykem zase za�ínají bolet prsa, jak se má dávná nemoc znovu uvnit� m� hlásí o 
slovo. 

„Martine?“ zašeptala jsem. 
„Martine?“ 
A pak... pak se znovu ozvaly ty kroky. Te� ale nikam nesm��ovaly, to�ily se tam a zpátky 

v p�edsíni. 
„Pov�z mi, co chceš?“ zeptala jsem se. 
„Co já chci?“ zazn�lo z druhé strany. 
„Ano, ty.“ 
Chvíli bylo ticho, a pak Martin �ekl suše: 
„Nic.“ 
„Víš, co jsem našla v zásuvce?“ 
Martin se na moji otázku nechytil. 
„Víš, co jsem našla?“ zopakovala jsem. 
„Vím.“ A s tím, jak to �ekl, se zastavil. Nezastavil se najednou, nejd�ív p�estaly kroky a 

pak se ozvalo ješt� jedno dupnutí, jako by jednou nohou nevládl a musel si ji za sebou 
p�itáhnout. 

„Martine, ty to taky víš. Že je klí� ode dve�í tady v zásuvce,“ zašeptala jsem. 
„Martine, p�edstav si, ješt� p�ed chvílí jsem na moment v��ila tomu, že ses zbláznil. 

Taková hloupost! Promineš mi to?“ 
Odpov�dí mi bylo ticho. Prsa m� nep�estávaly bolet. Naopak. Bylo to horší a horší.  
„Martine? Martine, pro� m� takhle trápíš? Já to nedokážu,“ zašeptala jsem. Nebo jsem to 

aspo� cht�la zašeptat. Sama sob� jsem nerozum�la. 
 
Zvuky o patro níž ustaly. Stála jsem a ramenem jsem se opírala o dve�e. 
Nevím, jakou dobu jsem tam takhle byla, ale muselo to být dlouho. Okna p�es ulici 

postupn� všechna pozhasínala. 
„Martine,“ �ekla jsem znovu, tichým hlasem, který sotva mohl být slyšet na druhé stran�. 

„Strašn� mi, strašn� mi chybíš. Já vím, že musím být silná. Ale n�kdy nevím, jak to bez 
tebe...“ 

Vzala jsem za kliku. Dve�e byly odem�ené. 
Otev�ela jsem je doko�án. 
V celém byt� byla tma. 



Já a Ling  
(In Literární Noviny 2006, �íslo 36) 

 
„Marku! Marku!“ 
Ale já bych si Ling všiml, i kdyby na m� nevolala. Schodišt� p�ed fakultou bylo prázdný a 

ona stála p�esn� uprost�ed, zu�iv� na m� mávala a sv�týlko cigarety jí lítalo nad hlavou tam a 
zpátky jako zmatená sv�tluška. P�edtím, než si byla jistá, že ji vidím, si dokonce na moment 
stoupla na špi�ky, tri�ko jí vysko�ilo nad lem sukn� a já uvid�l hn�dou k�ži a uprost�ed 
pupík, který tu k�ži špuntoval. 

„Marku. Jáužt�nevid�lacelýtýdenjaksemáš?“ 
Usmál jsem se na ni, zatímco típala cigaretu. 
„Dob�e. Jak se máš ty?“ 
„Dob�e. Dneskajsemzachránilako�ku.“ 
„Zase?“ 
Ling byla moje spoluža�ka z vejšky. Když zrovna nestudovala, zachra�ovala ko�ky. 
„Muselajsemjizachránitbylasamanaulicinašlajsemjikdyžjsemšlakautobusu. 

Vzalajsemjiaodnesladoútulkuabyužnebylaztracená.“ 
D�ív, než jsem poznal Ling, jsem netušil, že v �echách existuje n�co takovýho jako útulky 

pro ko�ky. Od tý doby jsem v�d�l nejen, že existují, ale taky, že mají díky ní nejmí� o padesát 
ko�ek víc. 

„Pamatuješ, co jsem ti �íkal minule?“ zeptal jsem se jí. 
Ling zavrt�la hlavou. 
„Rozhlídla ses, než jsi tu ko�ku sebrala?“ 
„Pro�jedobréserozhlížet?“ podivila se. 
„Jestli t� náhodou nevidí majitel od tý ko�ky.“ 
Ling se zamra�ila. 
„Jápoznámkdyžjeko�kaztracenáapoznámženemámajitele. 

M�oukáajeneš�astnáanecháselehcechytittojeprotožepot�ebujepomoct.“ 
„Ling, mn� je docela jedno, kolik ko�ek odneseš do útulku a jestli n�komu pat�ej. Jde mi 

jen o to, aby ses s nima nedostala do problému.“ 
„Dojakéhoproblému?“ 
Pokr�il jsem rameny. 
„M�že t� n�kdo vid�t. A m�že si myslet kdovíco. T�eba si to spojí s tím, že seš �í�anka a 

zažaluje t�, že ty ko�ky jíš.“ 
Ling se zamra�ila ješt� víc. 
„V�ín�ko�kynejíme.“ 
„Ty to víš, já to vim. Ale tvoji sousedi to t�eba nev�d�j.“ 
Na to Ling p�ikývla, ale pomalu, jako by tomu nerozum�la. Užuž jsem to cht�l zopakovat, 

ale ona mi do toho sko�ila. 
„Kdyžmojisousedinev�dížev�ín�ko�kynejímem�žoumivyhrožovat?“ 
Pokr�il jsem rameny. 
„To nejspíš záleží soused od souseda. Pro�?“ 
Ling váhala. 
„N�co se d�je?“ 
„N�kdomiza�alvyhrožovat,“ vypadlo z ní najednou. 
„Kv�li ko�ce?“ 
„Kv�liko�cene. Jinak.“ 
A dodala: 
„V�eramin�kdovolalpozd�vnoci. A�íkalmižem�znážedob�evícod�lám.“ 



„Co ví, že d�láš?“ 
Pokr�ení rameny. 
„Tomine�ekl. Asisimyslížetotakyvím. Ataky�íkal... �íkalže...“ 
Ale najednou se Ling zarazila. 
„Mášvolnopohodin�? Protožejátoradšipovímpotom.“ 
P�išlo mi, že si všimla n��eho nebo n�koho za mnou, a oto�il jsem se. Po schodišti stoupal 

doktor Rybá�, asistent, kterýho jsme za chvíli m�li mít na seminá� z algebry. Díval se sm�rem 
k nám. 

„Ling,“ �ekl jsem, když nás minul, „já myslel, že ho jen nesnášíš. Ne že se ho bojíš.“ 
Ale ona jen zavrt�la hlavou. 
Po hodin� jsem už s ní nemluvil. Poda�ilo se mi tomu vyhnout. 
Ling m�la z nás všech student� nejv�tší talent pokaždý se na hodinách algebry ztrapnit, a 

na mn� pokaždý bylo, abych ji potom ut�šil. Dneska dostala p�íklad, napsala ho vysoko na 
tabuli, co nejvýš, kam až dosáhla (jako by si myslela, že to místo pod ním využije), a potom 
už jen p�edvád�la svoji klasiku. N�co, co mi vždycky ze všeho nejvíc p�ipomínalo jogging. 
Pobíhání tam a zpátky kolem tabule. 

Když ji asistent o pár minut pozd�ji poslal od nevy�ešenýho p�íkladu a n�kte�í žáci se 
smáli, m�la vykulený, nervózní o�i, tak vykulený, jako by ani nebyla �í�anka. A ty o�i 
hledaly ve t�íd� m�. V�d�l jsem to, i když jsem m�l hlavu sklopenou k sešitu a p�edstíral, že si 
n�co zapisuju. Cítil jsem její pohled. 

A jak jsem tak zíral do sešitu a �ekal, až se Ling posadí, napadlo m�, jak by bylo výborný, 
kdybych ji aspo� jednou jedinkrát nemusel ut�šovat. A pak m� napadlo, že to vlastn� není tak 
složitý. 

Jakmile byl konec, sbalil jsem se a ze t�ídy jsem zmizel d�ív, než se Ling sta�ila rozkoukat. 
Když jsem procházel dve�ma, ješt� sed�la v lavici. Byla zmatená a nev�d�la, co d�lat, ale bylo 
jasný, že se za mnou nerozeb�hne, ani na m� nezak�i�í, abych po�kal. Neud�lá nic. Neud�lá 
v�bec nic... už jsem byl venku z budovy. A abych si nep�ipadal špatn�, slíbil jsem si, že jí 
n�kdy b�hem týdne zavolám, až pozd�ji, až zapomene na dnešní hodinu. 

 
* * * 
 
„Marku! Marku!“ 
Hned, jak jsem ji uvid�l, jsem si vzpomn�l, že jsem jí nezavolal. Ale Ling nevypadala 

rozlad�n�. Stála na schodech a usmívala se na m�. A když se m� ptala, pro� jsem minulý 
týden odešel ze t�ídy tak rychle, nezn�lo to jako vý�itka, ale jako oby�ejná otázka. Zalhal 
jsem, že jsem sp�chal. 

„Myslelajsemžesp�cháš,“ �ekla ona. „Vypadaljsiustaran�azet�ídyjsivylet�ljakoraketa. 
Kamjsisp�chal?“ 

„Do... hmmm... hledal jsem pí�alky, které v šestined�lí tlukou na hranostaje.“ 
Ling mi to odkývla, protože necht�la, abych si myslel, že mi nerozumí. Byl to hloupý žert, 

ale já ho používal jen ob�as a v�tšinou jsem ho od�inil. Tentokrát tím, že jsem jí navrhl 
vym�nit dneska algebru za kavárnu. A ona samoz�ejm� souhlasila, protože m�la vždycky 
radost, když jsem ji n�kam pozval. 

Bylo poledne a kavárna byla plná vysokoškolák�. Zabrali jsme jediné volné místo pod 
oknem (všechny okna byly vysoko, protože kavárna byla pod úrovní chodníku) a objednali 
jsme si. Já džus. Ling cht�la �aj, ale servírka jí ne a ne rozum�t. Když už pot�etí �ekla: 

„Dalabychsiprosímjeden�aj.“ 
A servírka pot�etí �ekla: 
„Prosím?“ 
P�evzal jsem iniciativu. 



„�aj,“ �ekl jsem. 
„Pro�milidérozum�jíšpatn�?“ zeptala se m� Ling, když servírka odešla. 
„Mámšpatnou�eštinu?“ 
„Ne. Tvoje �eština je výborná. Jenom... já nevím pro�, ale když mluvíš, každá v�ta od tebe 

zní jako jedno strašn� dlouhý slovo.“ 
„Pro�zníkaždáv�tajakojednostrašn�dlouhéslovo?“ podivila se Ling. 
„Nejsou tam pauzy. Ned�láš pauzy. Všechny slova jsou spojený dohromady.“ 
„Te�jetolepší?“ �ekla Ling. 
„Ling, te� je to úpln� stejný.“ 
Ticho. 
„Jábychsecht�lanau�itlepší�eštinuabymirozum�livšichni,“ dodala za chvíli. 
Usmál jsem se na ni. Na to se nedalo nic �íct. 
Servírka nám p�inesla pití. Ling roztrhla papírový obal a pono�ila pytlík s �ajem do horké 

vody. Hn�dá barva roztáhla chapadla v jejím hrní�ku, jako by to byla uv�zn�ná chobotnice, a 
já ji sledoval, ale jen chvíli, pak jsem zvedl o�i k pažím Ling a pak výš, k jejím drobným 
prs�m, které se rýsovaly pod �erným tri�kem. Napadlo m�, že by Ling mohla mít u kluk� 
šanci, kdyby ty prsa byly aspo� o �íslo v�tší. 

„Pamatuješ si na ten telefonát minulý týden?“ ozval jsem se, když ml�ela a já si uv�domil, 
že se celou dobu dívá na m�. „Cht�la jsi mi o n�m n�co �íct.“ 

Zamra�ila se. 
„Poslednítýdennebylposlední.“ 
„Jak to? Je to po�ád ten �lov�k, co ti p�ed týdnem vyhrožoval? Volal ti víckrát?“ 
Ling p�ikývla. 
„Nejmí�desetkrát. 	íkámižeomn�všechnovížetonam�povípolicii.“ 
„Co na tebe poví policii?“ 
„Tomizatímješt�ne�ekl. Alevížejsem�í�anka. 

Jednoumi�eklžejsem�ínskén�coužnevímcobylotohnednaza�átkuodtédobymivolápo�ád.“ 
Navrhl jsem jí to nejjednodušší. Aby už ty telefonáty nezvedala. 
„Tonenímobilnítelefon,“ vysv�tlila mi. „Volámidom�nevidímjeho�íslo.“ 
Žádné jiné �ešení m� nenapadalo, a tak jsem ml�el.  
„Marku...“ zašeptala Ling. „Naposledmi�íkalžem�zabijeten�lov�kjedivnýjásebojím.“ 
Zavrt�l jsem hlavou. 
„Jenom se t� snaží vystrašit. Je to n�jaký blázen, nenech ho, a� se ti dostane na t�lo. 

Pokládej jeho telefony. Ignoruj ho.“ 
„Já...“ za�ala Ling. 
„Co je?“ zeptal jsem se a o�ima p�itom zkontroloval stav hrnku s chobotnicí. Chobotnice 

v hrnku, to se mi líbilo. Možná bych m�l zase zkusit psát básn�. 
„Jásebojímževímkdotovolá. Hlastoho�lov�kazdásemižeznám.“ 
„A?“ �ekl jsem. 
„A...“ 
Hlas toho �lov�ka zn�l jako trumpeta. Byl to n�kdo mladý, n�kdo se zvu�ným, plechovým 

tónem. Ling mi tohle �ekla až po chvíli váhání, a �ekla mi i víc, ale to, až když jsme platili, 
jako kdyby nev�d�la, jestli se mi m�že sv��it. P�ipomínal jí jednoho našeho u�itele. A já 
v�d�l, koho, ješt� d�ív, než �ekla to jméno nahlas. Rybá�. Asistent na algebru.  

 
* * * 
 
Další týden se Ling ve škole neobjevila. B�hem algebry jsem si �íkal, že jí zavolám, ale 

pak jsem na to zapomn�l, a tak jsme se vid�li až po �trnácti dnech. 



„Tak si k tabuli pozveme n�jakou exotiku,“ zahájil asistent Rybá� hodinu a jak to �ekl, 
moje první myšlenka byla, jak moc bude Ling divný, když po hodin� zase rychle zmizím. 

Našt�stí její trápení u tabule bylo tak rychlý, že se ani nestihla ztrapnit. Asistent ji poslal 
zpátky do lavice v polovin� p�íkladu, poté, co prohlásil, že nerozumí tomu, co se mu snaží 
�íct, a že by dál stejn� nezvládla pokra�ovat. Když p�íklad dokon�il jeden ze spolužák�, 
asistent zavolal na celou t�ídu: 

„Je to te� už všem jasné? Dokonce i naší �ínské matemati�ce?“ 
Pár spolužák� se zasmálo. Oto�il jsem se k Ling, ale ta našt�stí tu poznámku ani neslyšela. 
Ling byla u tabule ješt� jednou, a tentokrát dokonce p�íklad vypo�ítala. V okamžiku, kdy 

jsem si �íkal, že tohle bude snad první hodina, po který s ní budu moct normáln� mluvit, 
p�esn� v tomhle okamžiku se stalo n�co divnýho. Ling po dokon�ení p�íkladu vyrazila od 
tabule, pak si ale uv�domila, že by p�i cest� musela projít kolem Rybá�e, oto�ila se a prodrala 
se druhou stranou, úzkou chodbi�kou mezi lavicema a knihovnou. Jen tak tak se tam vešla. 
N�kte�í žáci se rozesmáli, když vid�li, co d�lá.  

„Co to m�lo znamenat?“ zeptal jsem se jí na konci hodiny. „To se toho Rybá�e tak bojíš?“ 
Ling p�ikývla a já uvid�l její o�i, jak se rozmrkaly, jako by mi cht�ly �íct n�co, co pusa 

ne�ekne. Povzdechl jsem si. 
„Já vim, že je na tebe nep�íjemnej. Já vim, že ho nemáš ráda. Já vim, že si myslíš, že on 

tebe taky nemá rád. Ale jedinej, kdo s tim m�že n�co ud�lat, seš ty. P�ece víš, že už jsem ti 
n�kolikrát nabídl, že s tebou projdu všechnu látku. Když m� nechceš tak dlouho zdržovat, 
p�iprav se aspo� sama, já vim, že se p�ipravuješ, ale jednou se prost� p�iprav po�ádn�, a nedej 
mu šanci k jeho vtípk�m. A neboj se ho.“ 

„Tohosenebojím.“ 
Zarazil jsem se. 
„A �eho teda?“ 
„Onmipo�ádvoláapo�ádmivyhrožujejájsemsijistážejetoon.“ 
Telefonát. Úpln� jsem na to zapomn�l. 
„To je nesmysl, Ling. Rybá� je možná nep�íjemnej u�itel, ale není blázen.“ 
Ling zavrt�la hlavou, zarputile, jako malý d�cko. 
„Tak mi pov�z, pro� seš si tak jistá.“ 
Ticho. Ling odvrátila hlavu. 
„Tak co?“ 
Ticho. 
„Máš aspo� jeden d�vod?“ 
Ling zamumlala n�co, �emu jsem nerozum�l, a sklopila o�i. Nev�d�l jsem, co d�lat, a bál 

jsem se, že se rozplá�e, a pak to bude ješt� horší. 
„Víš co,“ �ekl jsem nakonec, „co takhle jít do kavárny, kde jsme byli naposled? M�žeš mi 

tam všechno v klidu pov�d�t.“ 
Souhlasila. 
Sed�li jsme u stejnýho stolu jako p�ed �trnácti dny. Ling ale pozvání do kavárny na 

vý�e�nosti nep�idalo. 	ekla mi, co si dá, a od tý doby ml�ela. 
„To se bojíš i m�?“ zeptal jsem se otráven�. 
Zavrt�la hlavou. 
„Tak n�co �ikej.“ 
Ticho. 
„Co d�laj ko�ky?“ 
Pokr�ení rameny. 
„Našla si �ákou novou zatoulanou?“ 
„Novouzatoulanouco?“ 
„Ko�ku.“ 



Chvíli to trvalo, ale nakonec se Ling usmála. 
Nov� zachrán�ným byl kocour z jejich ulice. V��ný tulák (to aspo� Ling tvrdila), na 

kterýho m�la spadeno už skoro m�síc. Problém byl, že to byl zárove� nejostražit�jší a 
nejbojácn�jší kocour na zem�kouli, a nikdy nikoho nenechal p�iblížit se, by� jen na 
vzdálenost n�kolika metr�. Ale Ling na n�j nakonec vyzrála. A te�, po ur�itým váhání, se 
rozhodla prozradit mi to velký tajemství, jak se jí to poda�ilo. 

Byl to dlouhý p�íb�h, ale našt�stí nevadilo, když jsem ho neposlouchal. A tak jsem 
pokyvoval hlavou a myslel p�itom na to, že když se Ling jen trochu nahrbí, vypadá to, jako by 
nem�la v�bec žádný prsa. A že jsou její vlasy sice dlouhý, ale takový klukovský. 
Nesest�íhaný, zubatý. Byla vlastn� takový malý �ínský kluk. 

„Slaninajete�um�,“ zakon�ila p�íhodu. 
„Jaká slanina?“ 
„P�ecekocourSlaninadalajsemmutojménokdyžjete�um�.“ 
„Ten kocour, cos ho chytila, je u tebe? Ne�íkalas, že ko�ky dáváš do útulku?“ 
Ling sklopila o�i, jako bych ji nachytal p�i n�jaké darebnosti. 
„Jáhodámtakydoútulku. Cht�lajsemsihonechatjenpárdníjente�jennežmudorostekabát.“ 
„Kožich,“ opravil jsem ji. 
„Kožich. Nechcešsenan�jp�ijítpodívat?“ 
„Prosím...“ dodala rychle, ješt� než jsem n�co stihl �íct. 
K Ling jsem byl pozvaný už n�kolikrát. Zatím pokaždý jsem se tomu n�jak vyhnul. 
„Já nevím. Mám hodn� práce.“ Moje oblíbená výmluva. 
„A blíží se konec semestru,“ p�ihodil jsem tentokrát. 
„Prosím... Mohlbysmitakypomoctsnašímu�itelemažbudezasevolat. 

Ur�it�bysisv�d�lradymnohemlípnežjá,“ dodala najednou nadšen�. 
„To není Rybá�. Ten ti nevolá.“ 
„M�lbysishoposlechnoutkdyžmluvívtelefonu.“ 
Cht�l jsem �íct, že je to nesmysl, ale najednou jsem si vzpomn�l na konec jedný hodiny, 

kdy nám Rybá� dal �íslo na mobil kv�li individuálním konzultacím. N�co m� napadlo. 
„Jak �asto ti volá ten �lov�k?“ 
„Skorokaždýden.“ 
„Dob�e. Tak abys jednou provždy vid�la, že to není Rybá�. P�ijdu k tob� a až ti bude ten 

anonym volat, tak ho otestujeme.“ 
 
* * * 
 
Když mi ve �tvrtek ve�er Ling otev�ela, m�la na sob� zase tu hn�dou sukni, která jí ze 

všech v�cí slušela nejvíc. Dva horní knoflíky u bílý bl�zky m�la rozepnutý. Vlasy si sepnula 
do culíku a... nevím, jestli se mi to jen nezdálo... �asy m�la zvýrazn�ný �ernou �asenkou. 

P�ešli jsme do jejího pokoje. U zdi byla oby�ejná jednobarevná pohovka. Naproti byl st�l a 
na n�m �ervené víno a dv� skleni�ky. V rohu byla p�enosná klec s kocourem. 

„TohlejeSlanina,“ p�edstavila mi Ling kocoura. 
„T�ší m�. Marek,“ �ekl jsem já a �apl si vedle p�enosky. 
Ling otev�ela dví�ka, ale kocour se ke mn� nem�l. Ma�kal se v koutku a byl nervózní. Na 

h�bet� m�l velkou pleš a vypadal legra�n�, jako pán, který si navlíkl kožich omylem p�es 
b�icho namísto p�es záda. 

„Možná bychom m�li po�kat, až si na m� Sla... ten kocour zvykne,“ navrhl jsem. 
„M�žunalítvíno?“ zeptala se Ling. 
Pohledem jsem zavadil o telefon, který byl na no�ním stolku vedle pohovky. 
„	íkala jsi, že ti ten �lov�k volá každý ve�er?“ 
„Skorokaždýve�er.“ 



„V kolik hodin?“ 
„Toseliší,“ odpov�d�la, p�išlo mi, že trochu nervózn�. 
„Kolem p�lnoci?“ 
Pokr�ila rameny. 
„Taky,“ �ekla. 
Povzdechl jsem si. M�j plán byl jednoduchý. Zatímco Ling bude poslouchat nadávky a 

výhružky v telefonu, já se zkusím na svém telefonu dovolat na Rybá��v mobil. Až to Rybá� 
zvedne, bude muset Ling uznat, že to on není. Celé to mohlo selhat jen na jedné v�ci. Ten 
�lov�k nemusel dneska v�bec zavolat. 

Co jsme pili víno, telefon se ani jednou nerozezvonil a kocour si na m� ani trochu nezvykl. 
Venku se setm�lo. Ling povídala n�jaký historky z �íny, n�co o svým d�tství a pubert�  
v jednom miliónovým m�st�. Cht�la, abych jí povídal n�co podobnýho z mý minulosti, ale 
mn� se n�jak necht�lo mluvit, a tak jsem až na pár poznámek ml�el. N�kdy v polovin� lahve 
se �eština Ling ješt� víc zrychlila a já jí p�estal rozum�t, ale moc jsem si tím hlavu nelámal. 
Povídala ráda.  

Jakmile jsme dopili první láhev, vrátila se z kuchyn� s lahví druhou. 
Nejradši bych už nepil, ale ona mi dolila do skleni�ky a posadila se zpátky vedle m�. Ne 

tam, co p�edtím. Sed�la te� blíž. Opírala si hlavu o ze� a dívala se na m�. Bl�zka se jí u krku 
rozev�ela a najednou jí byla vid�t k�že, která se napínala p�es klí�ní kost. A taky modrá 
š��rka od podprsenky. Napadlo m�, k �emu asi Ling nosí podprsenku. 

Bylo ticho a já nev�d�l, co �íkat, tak jsem se zvedl z gau�e a p�ešel ke kocourovi. Celou 
dobu byl u dví�ek ven, ale jakmile uvid�l, že se blížím, sko�il do rohu klece a za�al se tvá�it 
ostražit�. 

„To sis našla ale opatrnýho kocoura.“ 
„Slaninasidávápozornalidi.“ 
Poklepal jsem na m�ížku klece, což kocoura ješt� víc vyd�silo. Vmá�kl se do rohu, jak to 

jen šlo, a snažil se tvá�it, že neexistuje. 
„N�co se d�je?“ obrátil jsem se k Ling. 
Zavrt�la hlavou. 
„Já že najednou ml�íš.“ 
Znovu zavrt�ní hlavou. 
„Bojíš se toho �lov�ka, až bude volat? Mám to zvednout já?“ 
Zavrt�ní hlavou. 
P�esunul jsem se zpátky na gau�. 
„Jájsemrádažejsidneskatadysemnou,“ bylo jediný, co Ling �ekla. 
Rozpa�it� jsem p�ikývl a natáhl se pro skleni�ku s vínem. P�emýšlel jsem p�itom, jak to asi 

Ling myslela. Je ráda jako n�kdo, kdo jí pom�že s otravným anonymem, jako n�kdo, ke komu 
p�išel kamarád, jako n�kdo, kdo je po�ád sám a má kone�n� návšt�vu, anebo ješt� jinak? 
Vybavily se mi ty její dva rozeplý knoflíky u bl�zky a š��rka od podprsenky. 

A v té chvíli jsem ucítil dotek. 
N�co si m� našlo. A když jsem se podíval na Ling, nesed�la tam, co p�edtím. Byla sto�ená 

do klubí�ka, hlavu m�la položenou na mým rameni a p�iv�ený o�i, jako ko�ka, která se chystá 
p�íst. 

„Jsemrádažejsitady,“ zašeptala. 
A teprve tehdy, jak tohle �ekla, mi to celý došlo. 
Na žádný telefonát nemusíme �ekat. Ani na asistenta Rybá�e, ani na nikoho jinýho. Žádný 

anonym dneska nezavolá, a nezavolá ani nikdy jindy, když tady budu. Žádný anonym nebude 
Ling vyhrožovat. Protože žádný anonym neexistuje. 

Jakmile jsem si uv�domil tohle, všechno do sebe zapadlo. Proto anonym nevolal na mobil, 
ale na pevnou linku, aby m� Ling dostala k sob� dom�. Proto byl v podez�ení n�kdo, koho 



jsem znal, aby to vypadalo, že m�žu pomoct. Proto Ling p�edstírala strach. A proto... proto se 
dneska tak oblíkla a nalí�ila. 

Podíval jsem se na ni. Ležela tady, op�ená o mý rameno, bez hnutí, jako by se mi nabízela 
a �ekala jen, jak se rozhodnu. Vypadala jako d�cko, který vyspekulovalo plán a všechno mu 
pod�ídilo. Usmál jsem se. A pro� bych její plán nepodpo�il, aby vyšel? Pro� ne? Zvedl jsem 
ruku z gau�e a p�iblížil ji k jejím ramen�m.  

Ale pak m� napadlo n�co jinýho a ohlídl jsem se po kocourovi, který se kr�il v kout� ve 
své kleci. Možná to nebylo tak, že bych si tenhle ve�er m�l s Ling užít. Radši si rozmyslet, 
jestli spolknu tuhle návnadu. Možná jsem na tom byl podobn� jako Slanina. 

Odstr�il jsem Ling hlavu z mýho ramene. Zatímco si protírala o�i a tvá�ila se, jako že 
spala, vyprázdnil jsem skleni�ku a zvedl se z gau�e. Jediný, co jsem zaslechl, než se zav�ely 
dve�e, bylo: 

„N�cosed�je?“ 
Anebo tak n�co. 
Zmizel jsem do koupelny. Pustil jsem vodu a p�emýšlel. Ling není ob�anka �eské 

republiky. Zatím tu smí být, ale jak dlouho ješt�? P�l roku? Možná rok, ale ur�it� ne dýl. Poté 
ji �eká konec studia a návrat do �ínské lidov� demokratické republiky, jestli se nic nezm�ní. 
Samoz�ejm�, n�co se zm�nit m�že. Jaký by byl náš vztah, kdybych se s Ling dneska vyspal? 
Možná bych se jí od zít�ka za�al vyhýbat, pokládat její telefony, p�estal bych se s ní bavit. Ale 
jak jsem se znal, tohle byla ta mí� pravd�podobná varianta. Mnohem spíš bych m�l pocit, že jí 
n�co dlužím. Nejspíš bych s ní za�al chodit. Asi by se mi to nelíbilo, ale ud�lal bych to stejn�. 
A co kdyby m� Ling za p�l roku za�ala prosit, abych se s ní oženil, protože chce z�stat v 
�echách? Te� jsem si um�l p�edstavit, že bych ji bez zaváhání odmítl. Ale opravdu bych to 
dokázal? Dokázal bych jí to �íct, kdyby stála mn� tvá�í v tvá� a žadonila by a bre�ela? Nebyl 
jsem si jistý. Jediný, co jsem v�d�l, bylo, že nechci, abych n�co takovýho v�bec musel 
rozhodovat. 

Zatímco voda padala do �erný díry v umyvadle, probíral jsem svoje možnosti. První: 
okamžit� se vypa�it. Nedat Ling šanci. Ale bylo p�l druhý v noci, a já v�d�l, že kdybych 
odešel te�, �ekala by m� nejmí� dvouhodinová cesta dom�. 

Druhá možnost byla z�stat a dát si pozor. Ling nebyla žádná prvot�ídní krasavice, abych se 
musel bát, že se neuhlídám. Navíc nem�la žádný prsa. Sta�ilo být opatrný a nezapomenout, že 
je sice moje kamarádka, ale je to taky �í�anka. N�co takovýho bych m�l zvládnout. 

Když jsem se vrátil do pokoje, pohovka byla upravená na postel a rozestlaná. �í�anka 
Ling sed�la na kraji, jen v tri�ku a kalhotkách. 

„Jestlichceštadyp�espatmn�tonevadíužjepozd�,“ �ekla nevinn�. 
„Cht�l jsem jet ješt� dneska ve�er dom�.“ 
„P�espitadyužjepozd�t�žkobysnašelautobus,“ �ekla a p�itom si sundavala gumi�ku z vlas�, 

jakoby nic, jako by to, co povídá, pro ni v�bec nic neznamenalo. 
Podíval jsem se na hodiny a p�ipomn�l si, na co jsem myslel v koupeln�. M�žu tady 

p�espat. 
Zhasli jsme. Ve tm� jsem si sundal kalhoty a vklouzl pod pe�inu na kraji pohovky. Úpln� 

na kraji. Ling se ke mn� oto�ila zády a zachumlala se do opa�nýho rohu. Te�, te� to p�ijde, 
pomyslel jsem si, a ucítil mrazení v ramenou, tam, kde jsem každou chvíli o�ekával první 
dotyk. 

„Dobrounoc,“ ozvalo se zpod pe�iny. 
„Dobrou noc.“ 
Ani se nepohla. Z�stala ve svým rohu, já na kraji. Ub�hlo p�t minut. Deset minut. Ticho. 

O�i si zvykly na tmu. Obrátil jsem hlavu k Ling, ale vid�l jsem jen vlasatý balón na polštá�i. 
Byla ke mn� po�ád oto�ená zády. Její dech se zpravidelnil, nehýbala se. Skoro to vypadalo, 
jako kdyby... 



Když jsem kone�n� pochopil, že Ling doopravdy spí, m�j první pocit bylo p�ekvapení. 
Ne�ekal jsem, že odolat jejímu naléhání bude až takhle lehký. Myslel jsem si, že budu muset 
odmítat, nesouhlasit, dívat se chladn�, odstrkávat, a �íkat v�ty jako: „My jsme p�ece 
kamarádi.“ A místo toho jsem tu te� ležel sám a má sv�dnice, má obávaná sv�dnice spala. 
P�emohl ji alkohol. Nebo to vzdala. T�eba pochopila, že nemá šanci. A� to bylo jakkoliv, 
jedno bylo jistý. Dnešní ve�er nakonec dopadl tak, jak jsem si p�ál já. Zvít�zil jsem. 

Kupodivu jsem z toho ale nem�l radost. Zvláštní. Ze všech možných pocit� se do mn� 
zakouslo n�co, co bych �ekal nejmí�. Zklamání. A zklamání a alkohol ve mn� probudily ješt� 
n�co jinýho. 

Kocour zaškrábal o st�nu a zam�oukal a má spolunocležnice se obrátila v posteli. Její tvá� 
te� byla nato�ená mým sm�rem. Chvíli jsem �ekal, že se t�eba te� n�co za�ne dít te�. Ale 
neza�lo. 

A tak jsem to byl já, kdo se p�isunul blíž. Až tak blízko, že jsem na rtech a na tvá�i ucítil 
její dech. Byl nasáklý vínem, ale nebylo to nep�íjemný. Byl teplý a von�l opilostí a h�ál m�. 
Dýchal jsem ho a s každým nádechem m�j strach pomalu mizel. A jak mizel strach, za�alo se 
mi n�co probouzet v klín�, jako by tam dole byl n�jaký živo�ich, n�jaký podivný parazit. Pro� 
jsem se vlastn� bál? Pár dotyk� m� p�ece k ni�emu nezavazuje. Nikdo si to zítra nebude 
pamatovat. A i kdyby. Ling vypršej víza za p�l roku. Maximáln� za rok. Pak už se nikdy 
neuvidíme. 

Srdce se mi rozbušilo, ale ud�lal jsem to stejn�. Položil jsem jí ruku na rameno. 
Neprobudila se. Chvíli jsem jí jen tak držel na tom míst� a váhal, kam dál. Nakonec (i p�es to 
bušení) jsem p�ejel od ramene po ruce dol�. B�íškama prst� jsem pohladil její krk a 
vystouplou klí�ní kost. A pak níž. K malinkým, špi�atým prs�m. 

„Ling, Ling,“ šeptal jsem, ale ve skute�nosti jsem to nešeptal, zn�lo to jen uvnit� mojí 
hlavy.  

Ling po�ád spala. Od prsou jsem se p�esunul k jejím kolen�m, a potom nahoru, ke 
stehn�m, a pak ješt� výš. P�es h�bet ruky mi p�ejela bavlna no�ní košile. Pod b�íškama prst� 
jsem cítil, jak je k�že Ling na bocích m�kká a jemná. A už, už jsem tam byl. Na kouzelný 
hranici mezi zade�kem a klínem. P�išel krásný okamžik. Nechám prsty, aby si vybraly, 
kterým sm�rem pokra�ovat.  

Ale moje prsty nedostaly šanci. V moment, kdy cht�ly vyrazit, v ten moment se n�co stalo. 
V pokoji se rozezvonil telefon. 
Lekl jsem se a ucukl, ale no�ní košile moji ruku nepustila. Ling sebou trhla a nadzvedla se 

a zmaten� se rozhlídla po pokoji, jako by nev�d�la, kde se ocitla. Zvon�ní se mezitím 
zopakovalo. A zopakovalo se znovu a pak znovu. Já ležel. D�ív, než n�kdo z nás ud�lal n�co 
víc, zase p�estalo.  

Ticho, který se vrátilo po zvon�ní, bylo jiný, než to p�edtím. Bylo mnohem st�ízliv�jší. 
Ling po�ád nap�l sed�la a ml�ela. Moje ruka po�ád ležela na jejím boku, pod košilí, jako 
zbra�, kterou vrah zapomn�l odstranit z místa �inu. Nejradši bych ji odtáhl, ale v téhle chvíli 
mi to p�išlo d�tinský. Ling už o ní stejn� dávno v�d�la.  

A pak ticho skon�ilo. Ling zabo�ila hlavu zpátky do polštá�e, a vzala moji ruku, vzala ji, 
vysvobodila ji zpod no�ní košile a odstr�ila pry�. 

A �ekla n�co, co jsem ne�ekal: 
„Jájsemmožnám�lapov�d�tjdidom�.“ 
„Jakto?“ zamumlal jsem. 
„Protožekdyžjsemp�ijelado�echdlouhojsemnikohonem�laabylajsemsama. 

Chodilajsempouliciabylajsemsama. Bylajsemdocelaúpln�samaabylomismutno. 
Ate�mámtebejsim�jkamarádjsim�jjedinýkamarádrozumíš? 
Protojánechciabytošlošpatnýmsm�rem.“ 

„Co nemá jít špatným sm�rem?“  



„Ját�nechciztratitprotožepakužbychnikohonem�la. 
Akdybychnikohonem�lapakbychbylazasedocelasama.“ 

Ml�el jsem. Vysvobozená ruka m� divn� sv�dila, jako by se po�ád ješt� nezbavila toho 
doteku, a já cht�l n�co �íct, ale dokázal jsem myslet jen na to sv�d�ní v ruce. Ling se ke mn� 
znovu oto�ila zády a její hlava se znovu prom�nila v malý vlasatý balón. A ten balón zašeptal: 

„Dobrounoc.“ 
A bylo ticho. 
„Ling?“ p�erušil jsem ho. 
Ticho. 
„Ling?“ zavolal jsem hlasit�jc. 
Nadechl jsem se a vydechl. Musím jí n�co �íct. Musím jí n�který v�ci vysv�tlit. Musí 

v�d�t, že jsem byl opilej a že o nic nejde, ale taky to, že se ona chovala divn�, že to byla ona, 
kdo ud�lal chybu, a nem�že najednou všechnu vinu svalit na m�. Musím jí �íct, že se takhle 
s kamarádama chovat nem�že. Nem�že jim pokládat hlavu na rameno. Nem�že jim �íkat, jak 
je ráda, že je s nima. Ano, musím jí vysv�tlit pravidla chování u nás, v Evrop�. Musím jí 
vysv�tlit n�jaký v�ci, který v �ín� neznají... 

„Ling? Já vím, že si te� myslíš, že... ale tomu špatn�...“ 
P�estal jsem. Ling spala a mn� najednou došlo, jak je to celý absurdní. Chci ji budit jen 

kv�li tomu, abych ji mohl za�ít pou�ovat. Já. V týhle chvíli. 
Nevím, jak mi to potom dlouho trvalo, možná hodinu, možná i víc, ale nakonec jsem 

usnul. N�kde na hranici mezi spánkem a bd�ním jsem se propadl do podivnýho snu: je hodina 
algebry, podobná, jako vždycky. Ling je u tabule a snaží se vy�ešit úlohu. Úloha zní: jak 
dlouho budu ješt� v �echách. Ale i když je to neuv��iteln� jednoduchý p�íklad, ona se v tom 
jako obvykle zamotá. Nakonec jí vyjde, že tu má být ješt� sto sedmdesát p�t let. 

„Výborn�,“ volá asistent Rybá�, „op�t jste m� p�esv�d�ila o svých matematických 
schopnostech.“ 

Kdosi se sm�je. A já ml�ím. Nereaguju. 
Nevím, jestli to bylo ješt� za bd�ní nebo už ve spánku. Najednou m� napadlo, že 

s urážkama u�itele se už Ling n�jak vyrovná. Vyrovná se i s urážkama n�jakýho anonymního 
telefonátu. Vyrovná se i s tím, že tu krom� m� nikoho nemá, i s tím, že její �eštin� až na m� 
nikdo nerozumí. Kdoví ale, jak se vyrovná s tím, jak se k ní chovám já. 

 
* * * 
 
Zmizel jsem brzy ráno. Ling ješt� spala. Myslel jsem si, že budu na ulici sám, ale hned u 

vchodu m� n�kdo p�ekvapil. Na lavi�ce sed�l n�jaký pantáta. Postarší chlapík. Žvejkal a holí 
se š�oural v prasklé �á�e asfaltu. Když jsem ho míjel, zatroubil na m�: 

„To tys byl u tý �ínský kurvi�ky?“ 
Oto�il jsem se sm�rem k n�mu, ale nic jsem ne�ekl. 
„Ješt� po�ád má doma tu ko�ku, nebo ti ji uva�ila k ve�e�i?“ 
Rozesmál se. 
„Te� vážn�, mladej,“ pokra�oval, když se dosmál a já po�ád ml�el. „Ta kurva tu krade 

ko�ky. Krade. Moc dob�e to tady všichni víme. A� si dá pozor, nebo jí brzo n�kdo zmaluje 
h�bet jako �áký neposlušný kurvi�ce, a ten n�kdo klidn� m�žu bejt já.“ 

Díval jsem se na n�j. Užuž jsem cht�l n�co �íct, užuž jsem se nadechl, abych Ling bránil. 
Ale pak jsem si to rozmyslel. P�ece jen jsem jí to necht�l rozházet se sousedama. 

 


