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Opouštěli jsme Paříž. Nepohodlný autobus byl plný povykujících dětí. Seděl jsem u okénka, pozoroval ubíhající baráky a měl nostalgickou náladu – takovou, jaká se
vás zmocní, když opouštíte Paříž. Všechny ty děti si odtud něco odvážejí, říkal jsem si. Jejich hlavičky jsou teď
plné nezapomenutelných dojmů.
Děvčata seděla vpravo, hoši vlevo. Sami si tak sedli, já
jsem jim nic nenařizoval. Z dívčí sekce se ozývalo žvatlání. Půjčovaly si navzájem jakési plyšové zvířátko a pořád
opakovaly: „Jééé, půjč mi ho ještě! Ten je sladkej! Mně
ho taky podej! Panebože, ten je sladkej!“ Plyšová potvora
s připitomělým úsměvem putovala z náruče do náruče
a vždy vyvolávala novou bouři nadšení. Takhle jim to vydrželo asi půl hodiny.
Na sedadlech za mnou seděli dva obrýlení chlapci
s vysokými čely. Jejich rozmluva trvala celou trasu Paříž–Praha. Zcela vážně a ze všech stran rozebírali problém, jestli hovno hoří.
Dva světy rozdělené jen úzkou uličkou.
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Sázka

Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici
mohlo táhnout dobře na šedesátku. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve
zdraví. Byla malá a šedivá – jako myška. Tvářila se
zbytečně přísně. Koukala skrz brýle, za kterými se
tetelily bystré oči. Dvěma dědkům sedícím v rohu
přinesla dršťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před
nimi stálo.
Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál.
Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů
jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že
jsem mu až záviděl.
Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle
málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal
nebo co.
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„Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi!“ ječel
strašně nahlas.
„Blbost,“ řekl s plnou pusou ten druhý. „V životě
sem neslyšel podobnou kravinu. Co? No! Betonový
lodě. Di do hajzlu! Co? No!“
„Ukazovali je v televizi!“ křičel první dědek. Rozhlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých
pár vteřin.
„Beton nemůže plavat,“ namítl vážně plešoun.
„Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Pude ke dnu! To ti říkám já! Co? No!“
„S tebou je to těžký!“ naříkal maličký stařík. „Nadnáší je přece vzduch! Jak by podle tebe plavaly jiný
lodě?! Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to
samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš!“
„Jenže lžíce je hliníková!“ triumfoval plešatec. „Co?
No!“
Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok
a varovala oba slovy: „Vám to včera nestačilo?“ Dědci
zmlkli a tiše pozorovali talíře.
Zamračený výčepák hodil další minci do hracího
automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Před ním pádila dokola blikající ruleta a celý automat světélkoval, až se z toho točila hlava.
Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil,
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spokojeně si říhnul a zahuhlal: „Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám?
Leda tak do prdele!“ Plešatému ve zlé předtuše potemněly oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval: „Říkali v televizi, že medvěd kodiak měří tři metry padesát.“
„Tři metry padesát nemá ani slon, ty vole! Co? No!“
zapochyboval druhý.
„Když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd kodiak má tři metry padesát.“
„Hele, už mě neser!“ zvolal plešatec a najednou se
postavil. Byl to doopravdy obr. „Já mám dva metry, ty
máš metr šedesát, tak mi vylez na ramena a dotkni se
rukama zdi. Pak si povíme, jak že je ten tvůj kodiak
vysokej. Co? No!“ řekl, zase se posadil a dodal: „To je
hrozná vejška, vole!“
„Tak dobrá,“ souhlasil nečekaně maličký a začal se
mu sápat na záda.
Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal: „Teď se drž, dědku!“ a pomalu
se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
„Udělej tam značku!“ poručil plešatec.
„Tak dost!“ zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva.
Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se
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usmál. Svršek ryl nehty do malby viditelné rýhy, bokem
napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
„E-Š-T-Ě J-E-D-N-O-U,“ odsekávala číšnice písmenka jako sekáčkem na maso, „a voba ste tu skončili! Je
vám to jasný?!“ Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu.
Maličký dědek byl mírně otřesený. Seděl tiše na židli a jako by se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl: „Kodiak? Co? No!“ a napil se piva. Z výčepu se
ozval ragtime a hostinský lhostejně hrábl po nových
mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio,
USA. Umělecké dílo.
Dědci seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal
z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z plešatce.
„Zataj dech! Co? No!“ poradil mu obr. Maličký se
zhluboka nadechl a zůstal nehybně civět na svého přítele. Ten ho laskavě pozoroval.
„Škyt!“ vyprskl maličký.
„Di do háje!“ řekl otráveně obr, „to nevydržíš chvíli
bez dechu? Já zamlada vydržel klidně dvě minuty pod
vodou, a to je těžší, protože nedejcháš pórama. Co?
No!“
„To já dokážu taky!“ zaječel maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. „Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržej s přehledem pod vodou patnáct minut!“
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Z výčepu se ozval hlasitý klapot, který doprovází
výhru. Číšnice se točila dokola jako malá holčička
a tleskala rukama. Výčepák se usmál. Nebyl to hezký
úsměv.
„Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty dvě minuty,
a to na vzduchu. Co? No!“
Maličký uraženě mlčel a přemýšlel.
„Vo co?“ zeptal se pak troufale.
„Vteřina korunu!“ vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal.
„Do dvou minut všechno pro mě. Přes dvě všechno
pro tebe! Bereš?“ zaveselil se malý dědek.
„Do prdele!“ ozvalo se od automatu, když dozněl
ragtime.
Plešatec obřadně sundal náramkové hodinky a položil je na stůl.
„Omega,“ mlaskl jazykem. „Co? No!“
Maličký zvážněl a pozoroval ciferník.
„Připrav se!“ zavelel plešatec, „pozór… Start!“
Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl
nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik
bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity, klap, dělal automat a číšnice zatleskala. Výčepák se na ni zle usmál
a nevzrušeně hrábl pro výhru.
„Dejcháš!“ konstatoval plešatec s jistou směsicí roztrpčení a údivu zároveň, „ty dejcháš, dědku!“
11
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„Psssssssst…,“ udělal maličký a pomalu otevřel oči
plné křivdy. „Cože?“ zařval.
„Jasně sem slyšel, jak ses nadejch. Co? No!“
„Jak bych to, proboha, udělal!?“ vřeštěl maličký.
„Nosem,“ komentoval to smutně plešatec. „Zneužil
si mé důvěry a nadechoval ses nosem. Jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká. Co? No!“
„Felix Slováček!?“ nevěřícně křičel maličký a rozhlížel se kolem. „Říkám ti, že sem se nenadechoval!“
Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze.
„Ještě jednou,“ rozhodl plešatec.
Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně
opětoval a sem tam při tom mrkl po hodinkách.
Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho
oči se trochu měnily. Už v sobě neměly nic konkrétního, stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen
dva vypoulené předměty zasazené v obličeji.
„Zase!“ řekl plešatec znechuceně. „Zase si se nadejch.“
Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce.
„Já už ti to nepočítám,“ oznámil plešatec umíněně,
„klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola!“ Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí.
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Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl.
„Klidně se nadechni,“ radil mu obr. „Co? No! Protože tohle je nefér.“
Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Jeho oči
jakoby říkaly: Ty mě budeš mít na svědomí. Jen ty,
a nikdo jiný. Já tu padnu mrtev k zemi, ale padnu čestně. Jak bude tobě, až se tě budou ptát? Co všem odpovíš?
Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku
pozoroval svého přítele.
„Hele, neblbni, dyť to s tebou sekne…,“ řekl po
chvilce váhání.
Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby
si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou.
„Á-á-á-á-á-ch!“ nadechl se konečně. „Ááááááách!“
udělal ještě několikrát.
Pět minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi
něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací
automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se
zběsile točila dál.
„Tak dobře!“ prohlásil najednou maličký vítězoslavně
a podíval se zpříma na plešatce. „Zkusíme to ve vodě.“
Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem.
„Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obviňovat
z toho, že podvádím,“ rozvíjel myšlenku děda.
13

sabach-hovno hori-PDF.p65

13

16.9.2011, 12:16

Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím.
„Půjdeme do výčepu a ty mně podržíš hlavu ve vaničce.“
Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. „Ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je
jasný. Co? No! Jo, to by šlo,“ uzavřel pak celou záležitost.
Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál
právě otočený zády do sálu a rovnal pětikoruny, které
mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků.
Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky.
Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu bleskurychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí půllitrů.
Nepadlo při tom jediné slovo.
Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její
hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němě sledoval čas.
Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků.
„Dvě minuty!“ zahřímal obr zvesela, „gratuluju,
dědku!“
Výčepák se prudce ohlédl.
14

sabach-hovno hori-PDF.p65

14

16.9.2011, 12:16

„Tak tohle né!“ zařval a chytil plešatce za zápěstí,
„vyndej ho ven!“ a sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní
mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou.
Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se
napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přeletěl
místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na
knoflíky kasy Ohio, USA, kde namarkoval sto šest
korun.
„Vydržels to, dědku!“ gratuloval mu plešatec, „namoutěkutě, seš dobrej!“
Bylo vidět, jakou má ze všeho radost.
Maličký se křenil na celé kolo: „Měls mě vidět zamlada, vole!“ jásal, jako by tu ránu vůbec necítil.
„Dvě minuty! Co? No!“ veselil se obr a mnul si dlaně.
„Děte už voba do hajzlu!“ křičel výčepák.
„To je dobrý,“ uklidňoval ho plešatec.
„To není dobrý! To dělá sto šest korun jen na tý
kase!“
Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému sto
dvacet korun. „Tady je tvoje výhra. Vteřina – koruna.
Co? No!“
Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince
se houpavě snášely ke dnu. Stokoruna se točila na
hladině.
15
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Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi
vyběhla a mávala na ně účtem.
Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. „Dokázal to!“ řval na lidi kolem.
Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
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Bellevue

To ráno nechápala holčička vůbec nic. Otec se mračil,
oba bratři byli také divně nervózní – snad jen maminka a děda se chovali normálně. Udivilo ji, že když TO
u snídaně řekla, nikdo si toho nevšiml. A přitom TO,
co jim řekla, bylo zatraceně závažné. Dlouho se rozhodovala, jestli jim TO má vůbec smysl říkat, ale neříct jim TO také nemohla. Koneckonců, je jejich jediná dcera a měli by vědět o všech krocích, k nimž se
chystá. Aby později nemohli dělat překvapené, aby
nemohli zvedat v údivu obočí se slovy: No počkej, tos
nám TO nemohla povědět kapánek dřív?
TO, čili ta věta, znělo: Až budu velká, budu taky
mužský.
Jen maminka ji pohladila a usmála se. Jako na nějakého chudáka. Ostatní žvýkali chleby a srkali čaj.
Tohle už znala. Až bude velká, taky bude ráno mlčet, žvýkat a srkat, taky bude mít v očích stejný výraz,
jaký mají sochy ze starých dob, ty hlavy s nedodělanýma očima.
17
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„S tím koněm to myslíš vážně?“ zeptala se maminka otce. Mlčky přikývl. Také bratři přikývli.
Oni ještě spí, napadlo holčičku. To si musím zapamatovat. Mužský ráno chodí a vypadají, že se už probudili, ale je to jen zdání – ve skutečnosti spí.
Pozorovala maminku a v duchu ji litovala: tys tedy
dopadla, ženská! Obskakuješ je tady každé ráno, jsi první na nohou (kromě dědy, ale ten se nepočítá, protože
ten spát nemůže, takže je to z nouze ctnost). Ty bys spát
mohla, a přece to neuděláš, jen aby oni byli spokojení
a měli všechno připraveno přímo pod nosem.
Holčička maminku jednou jedinkrát neviděla unavenou nebo naštvanou, protože to si asi ženská nesmí
ani dovolit. Žije jako otrokyně, a ke všemu musí pořád
dobře vypadat! To všechno je jen proto, že chlapi jsou
silnější a chlupatější a umějí okovat koně jako tatínek.
Já budu jednou taky chlap, věděla holčička jistě.
Dneska je změna pohlaví běžná záležitost.
„Budu žádat o změnu pohlaví,“ řekla holčička do
ticha, ale se stejným výsledkem jako před chvílí. Mladší bratr koukal zkormouceně, starší si mazal už třetí
chleba, tatínek plácl rukama o stůl a zvolal: „Jdu na
to!“, dědeček si šňupnul a pak se vysmrkal do normálního kapesníku, což nebylo fér, protože věděl, že maminka mu sice nic neřekne, ale všichni tušili, proč dědečkovi kupuje kapesníky papírové.
18
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Maminka sklidila nádobí a dala ho do dřezu. Na
všechny se usmála a vytáhla z ledničky obrovskou husu.
„Vida!“ zaradoval se starší bratr.
Holčičce překvapením vylezly oči z důlků. To je
všechno, co řekneš, to tvoje VIDA?, zanaříkala v duchu. Teď se tu maminka bude celé dopoledne točit
kolem té vaší husy, bude vám plácat knedlíky, a jak ji
znám, zase udělá dva druhy zelí, protože takhle jste si
ji vychovali, takhle jste ji zotročili!
Starší bratr si říhnul, ale nikdo ho nenapomenul.
Spokojeně se zaklonil na židli a rozkošnicky si pohladil pupek.
Až budu mít po ty změně, dám ti do toho pupku
pěstí. Chlupatou a svalnatou prackou – to si tedy piš!
přísahala si holčička. A nechám si ty pracky potetovat.
Ty dostaneš pravačkou a na té budu mít vytetováno
jediné slovo – VIDA! Jednou to své slovo, hošánku,
uvidíš z nepříjemné blízkosti.
Mladší bratr pořád seděl a koukal, jako by mu uletěly včely, jak říká tatínek.
„Tak už se mi tu nemotejte, nebo tu husu neupeču!“
smála se maminka. „A co ty, holčičko moje,“ otočila
se na ni, když se chlapi vyšourali ven.
„Půjdu za Katkou,“ odpověděla holčička, protože
věděla, že Katka to má u maminky dobré. Katka je
slušná. „Budeme si hrát s pannama.“
19
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„Na oběd doma!“ pohrozila jí maminka prstem. Ale
to jen z legrace. Pak se otočila k huse a řekla:
„Tak poď, holka…“
Tahle poznámka vzala holčičce zbytek nálady.
Vzala panenku a vyšla z kuchyně. Ale nevydala se
za Katkou. Potichu se s pannou vyplížila na půdu,
otevřela si okénko a protáhla se na střechu, na své
oblíbené pozorovací místo. Tady měla všechno jako
na dlani. Odtud viděla mnohem dál, než by ostatní
napadlo.
Sluníčko už vylezlo nad stromy v třešňovém sadu.
Holčička se rozhlížela po kraji. Měla tu krásnou vyhlídku. Opravdu krásnou.
n Hrát sám se sebou zeď – to je otrava. Ve dvou už to

může být legrace, ale kopat si s míčem proti oprýskané zdi připadalo chlapci svým způsobem ponižující.
Vůbec všechno se mu zdálo v posledních hodinách
ponižující. To, jak s ním otec ráno mluvil, jak se na něj
dívali ostatní. Nemohl přece za to, že se v noci počúral. V jeho věku to už sice normální není, ale ten sen
byl tak zrádně živý, že by komukoli přísahal, že tohle
nemůže být sen.
Stál v něm nad opravdickým kanálkem, všechno
kolem bylo opravdické, a nikdo ho v tu chvíli nemohl
pozorovat. Několikrát se dokonce rozhlédl!
20
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A pak přišla hrůza probuzení. Tohle nešlo nijak
skrýt, musel se přiznat matce. Byl rudý hanbou, když
jí ukazoval tu spoušť. Matka mu samozřejmě nic neřekla, ale viděl to i otec, který zakroutil hlavou a obrátil významně oči v sloup. „Panebože!“ řekl, „třeťák,
a von se počúrá!“
To chlapce zabolelo. Nevěděl, jak má otci vysvětlit,
že pro něj to v tu chvíli sen nebyl.
U snídaně seděli tiše.
„Nesmíš tolik pít před spaním,“ radil mu děda.
Otec mlčel. Měl jiné starosti. Dnes ho čekala perná
práce. Soused přivede na okování koně. Zlého koně.
Neměl to kování slibovat, to mu teď už bylo jasné. Jenže – je přece kovář, nebude se vymlouvat, nesmí dát
najevo, že má strach.
Chlapec otloukal míč o zeď statku. Zkoušel techničku. Hlavičky, patičky a prudké střely do jednoho
místa, kde byla omítka opadaná až na cihly. Bylo to na
opačné straně kovárny.
Chlapec v myšlenkách neustále odbíhal ke svému
snu. Získal novou zkušenost. Už mnohokrát se mu
stalo, že se probudil zalitý potem a děkoval Bohu, že
se jednalo o noční děs. Jenže tohle byl opačný případ.
Za tohle mohl stěží někomu poděkovat. Vrátit se do
snu a změnit jeho děj je nemožné. Dostat se do toho
místa, kdy se zastavil před kanálkem.
21
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Matka vyšla ven a pověsila na prádelní šňůru vyprané prostěradlo a povlak. Chlapcova peřina se slunila
na klepadle.
Starší bratr si po snídani dal uvařit kávu a teď ji
na lavičce před kuchyňským oknem pomalu upíjel
v klidu nedělního rána. Kouřil a pohodlně si natáhl
nohy před sebe. Byl šťastný. Za chvíli přijde jeho
dívka a stráví s ním celý den. Možná že spolu stráví
celý život. Měl v úmyslu jí dnes navrhnout, aby se
vzali. Má po vojně, práce s otcem v kovářské dílně
ho uživí, ke stavení je možné přidat ještě přístavek
s takovými třemi čtyřmi místnostmi. Pak přijdou
děti – prostě normální život, k němuž je muž stvořen.
Bratr mhouřil oči proti slunci a cítil se blaze.
Děda si oblékl nedělní šaty a teď stál před zrcadlem
v předsíni. Pomalu a pečlivě si kartáčoval sváteční klobouk. Takhle vyrážel každou neděli a za každého počasí do nedaleké hospody na partičku mariáše. Miloval tuhle hru a byl v ní skutečný mistr. Přicházíval pak
k nedělnímu obědu později, ale na to si rodina už dávno zvykla. Byla to jeho jediná neřest.
Otec se posadil na lavičku vedle staršího syna.
„Přijde?“ zeptal se ho.
„Přijde,“ pokýval syn hlavou. „Jak to provedeš?“
obrátil se na otce, „nebudeš mě potřebovat?“
22
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„Žádný strachy, bude nás na něj dost,“ řekl otec.
„Zařiď se dneska pro sebe.“
„Víš to jistě?“ ujišťoval se syn.
„Naprosto!“ uzavřel otec rozhovor. Poplácal ho po
rameni a odešel do kovárny.
Syn se za ním zamyšleně díval. Viděl, že otec je nervózní.
Chlapec si přikutálel špalek na štípání dřeva, postavil na něj plechovku od konzervy a pokoušel se ji srazit míčem. Nešlo mu to ani trochu, ale nevzdával se.
Neměl na vybranou, protože si před chvílí řekl: Jestli
se mi nepodaří ji sestřelit, tak se dneska v noci zase
počúrám.
Tohle j hrozná věc, když vás posedne podobná myšlenka.
Chlapec to dělával dost často. Řekl si třeba: Jestli
nebudu u přejezdu dřív než vlak, dědeček brzo umře.
A pak letěl jako šílenec. Vlak se blížil obrovskou rychlostí, život dědečka byl v sázce a za všechno mohl jen
on sám. Někdy se mu to nepodařilo, a to se pak svalil
do trávy a šeptal: „Je to blbost! Musím s tímhle uvažováním přestat dřív, než se dostanu do blázince.“
Bylo deset hodin dopoledne, čas, který měl vždycky nejradši. Deset hodin. To už jste po snídani, celý
den máte před sebou a záleží jen na vás, jak s ním naložíte.
23
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Teprve odpoledne mu klesala nálada na nulu. Nedělní podvečerní deprese je hrozná věc. Všechno se
jakoby zastaví v pohybu.
Ale teď byla neděle deset hodin a nebýt té prokleté
noční příhody, cítil by se báječně.
Starší syn měl nějaké peníze na knížce. Přemýšlel, co
bude nutné pořídit do začátku. Jeho dívka také něco
má, dohromady už by to šlo… A i kdyby neměla vůbec
nic, nevadí. Má jiné věci. Věci, které se penězi dají těžko zaplatit. Například rty. Měla je tak hebké a vláčné,
že se mu z nich pokaždé roztřásla kolena. Když se dotýkal jejího těla, ztrácel rozum. Miloval na ní i jizvu po
operaci slepého střeva, její pihy na ramenou… Když
myslel na její pupík, slintal a šilhal blahem zároveň. „Ježíšmarjá!“ vykřikl, když si představil její ňadra, tak hlasitě, že se matka starostlivě vyklonila z okna.
Děda si v hospodě pověsil klobouk na věšák, pozdravil se s ostatními a přisedl k hráčskému stolu. Byl
to opravdický hráčský stolek. Ze všech čtyř stran měl
malé šuplíčky, do nichž se ukládají drobné mince.
Hospodský mu beze slova přinesl pivo a malý rum.
U otevřeného okna seděl místní blázen a chytal mouchy, kterých tu bylo díky nedalekému kravínu víc než
dost. Lapené mouchy pak házel pod stůl, kde je jeho
pes nevzrušeně dorážel tlapami a pochutnával si na
nich.
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Děda vypil rum, spláchl ho douškem piva a prohlédl
si karty. V tom okamžiku přestal vnímat okolní svět.
Maminka věšela i ostatní prádlo, nejen to, které dnes
chlapec počúral. Šňůru měla podepřenou dřevěnou tyčí
a chlapci se líbilo, jak se v letním vánku všechny ty košile a utěrky daly do pomalého a půvabného tance. Postavil si znovu plechovku na špalek, poodešel několik
kroků, chvíli se soustřeďoval a pak ji smetl přesným
bodlem tak, že zazvonila o zeď. Zůstal stát překvapený
sám sebou. Nebyla to jen náhoda? napadlo ho okamžitě. Tato myšlenka začala jako červotoč pomalu a bezpečně nahlodávat pocit prvotní pýchy.
Když se mi to podaří z příštích deseti pokusů aspoň
jednou, náhoda to nebyla, rozhodl chlapec.
Otec seděl před kovárnou a díval se, jak přivádějí
koně. Co se to se mnou, ksakru, děje? říkal si v duchu
a otíral si zvlhlé dlaně do kapesníku. Věděl, že i jeho
starší syn poznal, že má strach. Viděl mu to na očích.
Ještě přece nejsem tak starej, abych se podělal před
nějakým jankovitým koněm, opakoval si otec pořád
dokola. Klid! poroučel si, jsi chlap jako hora, dokázal
jsi vymlátit hospodu, kdy sis jen vzpomněl, máš ho
takovýho, že ti trvalo pět let, než jsi k němu našel tu
správnou holku. Všechny ostatní utekly, jen co ho zahlídly. Máš ho možná většího než ten kůň, tak jakýpak
strachy.
25
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Čtyři mlčenliví muži přivedli koně před kovárnu.
Ten se podíval úkosem na kováře, pokynul mu na pozdrav svou samčí pýchou a zaržál.
Starší syn se díval směrem k cestě. Mrkl se na hodinky a zauvažoval. Měla by chodit přesně. Řekli jsme
si, že přijde v deset, tak v deset. Nebo jí do toho něco
vlezlo? Autobus mívá občas zpoždění…
Protože nevěděl, jak utlouct čas, šel za svým mladším bratrem a pozoroval ho, jak se usilovně snaží trefit plechovku.
„Ukaž, já to taky zkusím,“ řekl mu.
„Ty – tři pokusy. Já – tři pokusy,“ rozhodl mladší
bratr. Starší souhlasil, ale pak se třikrát netrefil a zhnuseně se vrátil na lavičku.
Čtyři muži chlácholili koně, který zle blýskal očima. Poplácávali ho, mlaskali na něj a tišili ho slovy:
„No tak, starouši, jen klid.“ Občas některý z chlapů
uskočil stranou s nějakou kletbou a pak se zase začal
opatrně přibližovat ke koni. Kovář celou skupinu dirigoval a dával si záležet na tom, aby vypadal vyrovnaně.
Děda měl už třetí pivo a objednával si další malý
rum. K tomu všemu dostal vynikající list. Venku začalo slunce připalovat, ale tady v hospodě byla skoro
zima. Blázen člověk a blázen pes dál pokračovali
v masakrování much. Děda hru uzavřel, počkal, až se
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všichni dohodnou, kolik mu zaplatí, a vydal se směrem k záchodkům.
Chlapec netrefil z deseti pokusů plechovku ani jednou. Sedl si na zem a pozoroval míč. A znovu ho začal provokovat hlas skrytý bůhvíkde uvnitř: Jestli se
ani jednou z příštích dvaceti (pro jistotu) pokusů ani
jednou netrefíš, počúráš se stoprocentně.
Bránil se, aby tomu našeptávání podlehl, ale nedalo
se s tím nic dělat. A pak, jako by na něj někdo mířil
pistolí a on neměl na vybranou, se došoural ke špalku
a položil na něj plechovku.
Maminka volala z okna, ať si jde pro svačinu. Usmála se na něj a rošťácky mu rozcuchala vlasy, ale on se
na ni neusmál. Byl vážný, protože věděl, jak mnoho je
ve hře. Otřel si rty od mléka a se svěšenými rameny se
vydal vstříc svému osudu.
Na cestě ke statku se objevila motorka.
Motorka? užasle se ptal sám sebe starší syn. To přijede na motorce? Nebyla to však ona. Byl to jeho přítel z města. Sedl si vedle bratra na lavičku a řekl jen:
„Ahoj!“ a pak ještě: „Tohle ti posílá!“ a hned odjel.
Ještě než bratr ten dopis otevřel, ještě než ho vůbec
vzal do ruky, dostal obsah té zprávy nějakou jinou cestou. Přiletělo to vzduchem strašnou rychlostí a zkroutilo mu to žaludek. Věděl, co to znamená.
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Musela se trochu vyklonit a zároveň dávat velký pozor,
aby nespadla dolů. Viděla, jak do dvora vjel motocykl,
jak s jejím bráchou někdo mluví a předává mu dopis.
Pak se motocyklista rozloučil a za chviličku už zase
vířil prach na cestě směrem k městu. Brácha asi nedostal dobrou zprávu, protože seděl na lavičce jako
spráskaný pes a třásly se mu ruce.
Tak je to jasný, řekla si holčička. To bude od tý zrzavý krásky, se kterou ho viděla ve městě. Vykašli se na
ni, jestli tě trápí, vykašli se na tu nánu pitomou! chtěla
na něj zavolat, ale nemohla. Až mi přišijou brabčáka,
tak si to s ní vyřídím sama, umínila si. Stejně, co na ní,
proboha, ten brácha vidí? V kině se ta ženská směje
jako naprostej idiot. Úplně všemu. Posledně ji tam museli napomínat i cizí lidi. A on pořád chodí jak ve snách,
leze jí do zadku – a přitom celý město ví, co vona je zač.
Viděli ji prej i s jinejma klukama, couru jednu!
Nestojí ti za to, brácho, aby ses nad ní nějak soužil.
Až budu kluk, tak vyrazíme někam spolu a já ti vyberu holku, skutečně dobrou holku, protože jako bejvalá holka bezpečně poznám, kdo je kvalitní ženská
a kdo ne. Na mě jako na bejvalou holku nebudou platit žádný kukadla a cukrování. Bude to stejně legrační, až nějaký takovýhle jednou řeknu: Hele, co to na
mě zkoušíš?! Kdo si myslíš, že před tebou stojí? Já
bejval, moje zlatá, to samý co ty, jenže v lepším…
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Koně se podařilo zklidnit. Kovář se teď strnule
usmíval a ptal se sám sebe, jak je možné, že si ještě
před chvílí tak málo věřil. Pracoval s rutinou a byl na
sebe hrdý už proto, že četl uznání v očích mužů, kteří
stáli kolem. To je pocit známý jen hrdinům, kteří svými činy budí respekt okolí. Kolář se potil, ale tenhle
stav on měl rád. S potem z něj odcházelo všechno, co
se v něm usazovalo jako kal, pot ho vždy očistil.
Děda se doštrachal na záchod a rozepnul si poklopec. Odjakživa nechával čúrání až na poslední chvíli,
i když věděl, že je to nezdravé, protože soli se v těle
usazují a způsobují močové kameny. Stál proti asfaltové stěně a už se mu začínaly chvět nohy, když tváří
v tvář černému nebi pochopil, že z něj nevyjde ani kapička. Ježíšmarjá! zanaříkal v duchu, kolik let jsem se
tohohle děsil i ve snu!
Roztřesenými prsty si zapnul poklopec a pomalu,
velmi pomalu se vydal k telefonu.
Dopis byl dost stručný. Vlastně to byl jenom vzkaz.
Že to nemá dál smysl, že o všem uvažovala a probírala to, a že nejlepší bude, když zapomenou na to, co
bylo mezi nimi, a že ho má ráda, ale jenom jako kamaráda atd., atd.
Když bratra přešla první vlna rozhořčení, dostal se
do stavu těžké sebelítosti. Nebylo to poprvé, co mu
nějaká holka navrhla tuhle nejpotupnější ze všech po29
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tupných variant – zůstaneme dobrými přáteli. Kolikrát už tuhle blbost slyšel!
Jsou heterosexuálové, říkal si, jsou homosexuálové
a já jsem asexuál, naprosto asexuální typ, asi jako babička od Boženy Němcový, všichni ji mají sice rádi,
ale všechno je to k hovnu!
Skoro na každém večírku (a pár jich bylo) se najednou všichni rozlezli po různých pokojích a on zůstával sám s nedopitou lahví. Co s tím? To si ho mám dát
na koleje? Možná že by tím vyřešil svůj hlavní problém, protože, upřímně řečeno, myslel na sex, kudy
chodil. Četl si – a myslel na sex. Díval se na televizi –
a myslel na sex.
Uříznu si ho a budu mít pokoj, řekl si nakonec.
Holčička se opírala o komín a sledovala pozorně
muže, kteří se potili při práci. Líbili se jí. Záviděla jim.
Všichni teď byli svlečeni do půl těla.
Zcela vážně promýšlela následující věc: Má si ještě
před operací něco začít s nějakým klukem? Čistě jenom proto, aby později byla schopna celou věc posoudit z obou stran. Věděla, že má na to ještě dost času,
ale čas letí, a za pár let je to tady.
Často se o tom s holkama bavily. Teoreticky věděly
všechno, nebo skoro všechno. I když je fakt, že některý holky byly ve spoustě věcí šíleně naivní a spoustu
věcí nechápaly, ale taková, která by si myslela, že dítě
30
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se ti narodí po první puse, takhle blbá teda žádná ve
škole nebyla.
Ale ani své nejlepší kamarádce by holčička neřekla
o té operaci. Je jasné, že až bude po všem, už se nikdy
nemůže vrátit zpátky domů. Odstěhuje se asi do Kanady nebo Austrálie a bude posílat rodičům peníze
a podepisovat se X nebo Přítel nebo Přítel X.
Bráchům by to možná říct mohla. Bráchům je to totiž fuk.
Bylo jí horko, proto sundala panence sukni a narazila si ji na hlavu.
Sanitce trvalo celou věčnost, než zastavila před hospodou. Děda seděl v lokále a křečovitě svíral stůl. Bolestí oněměl. Saniťáci ho šetrně podpírali a vedli ho
mezi sebou. Spíš ho nesli. Na andělíčka.
„Budeme tam cobydup, otče,“ uklidňovali ho. „Za
chviličku se vám uleví, uvidíte. Tohle, otče, čeká jednou na každýho. Vycévkujou vás a je to. Budete se cejtit líp než se ženskou, to je tutový. Po přejezdech to
s váma vemem vopatrně, protože nejhorší pro vás budou přejezdy!“
Děda skřípěl zuby a jen hekal. Zač mě pánbůh trestá? říkal si v duchu. Proč mi nedal předem znamení?
Proč?
„Dáme vám jednu radu,“ pokračovali saniťáci, „říkejte si, že vás vezem někam strašně daleko, někam až
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na konec světa, a pak budete příjemně překvapenej, jakej ste jel kousek. Pomáhá to.“ Potom ho v sanitce uložili na lehátko a ohleduplně se rozjeli.
Chlapec se na každý pokus pekelně soustředil. První tři rány šly absolutně mimo. Možná že bych měl
míč trochu přifouknout. Nebo si zkrátit vzdálenost…
uvažoval. Šel tedy do sklepa a hledal tam pumpičku,
ale marně, a tak se rozmrzele vrátil na dvůr a zkrátil si
vzdálenost asi o metr. Hned prvním kopnutím plechovku zasáhl.
„Hurááá!“ zakřičel tak, že maminka málem vypadla z kuchyňského okna, z něhož se linula vůně pečené
husy. „Podívej se, mami!“ volal chlapec, „podívej se!“
a znovu si nachystal plechovku. Pyšně se rozběhl, švihnul nohou – a minul cíl nejméně o metr.
Maminka se na něj laskavě usmívala a utírala si ruce
do zástěry.
„To nevadí!“ řekla povzbudivě, „povede se ti to příště…“
„Jak to, nevadí? Jak můžeš jen tak říct: nevadí!“ zanaříkal chlapec. Hlavou mu prolétlo: Je to, jako by
mi rovnou řekla: To nevadí, ty náš blbečku malej, že
seš nemehlo. To nevadí, že si v noci všechno prochcal…
Postavil plechovku, díval se na ni a pak řekl nebezpečným hlasem: „Já tě dostanu!“
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Musíš se víc rozběhnout, radila v duchu holčička
bráškovi. Tohle tvý hopkání není k ničemu. A proč se
před tím míčem vždycky zarazíš? Nesmíš zpomalit!
Musí to bejt pořádná pecka. Nebo z toho pitomýho
míče máš strach? Pořád opakuješ ty samý chyby. Neboj se toho! Nemáš na to ani správný srdce, ani pořádný rozum. Kdybych jen mohla slízt dolů, tak ti to předvedu. Co pořád vejráš na ty prostěradla? Co to s tím
má společnýho? Tamhle je špalek, na něm plechovka,
tak koukej tam a nerozptyluj se. A nezpomaluj před
tím míčem!
Maminka se objevila v kovárně s táckem. Muži kývnutím hlavy poděkovali a zvrátili do sebe kalíšky slivovice. Potom mlčky pokračovali v práci.
Kůň stál klidně, nedělal žádné problémy. Všechno
se vyvíjelo skvěle. Za chvíli budou hotovi a pak spolu
s kovářem dorazí zbytek láhve. Tak to má být. Tak to
odjakživa bylo.
Maminka se pak šla podívat, zda jí schne prádlo.
Koutkem oka pozorovala chlapce, jak se lopotí s míčem. Takhle byla nejšťastnější. Když byli všichni pod
jednou střechou. Když tvořili rodinu.
Prádlo schlo v letním vánku rychle. Pohladila ho
a šla podlít husu.
Saniťáci nelhali. Přejezdy byly skutečně nejhorší.
Mezi hospodou a nemocnicí byly dva. Děda měl na
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čele smrtelný pot a nevěřícně naslouchal hovoru a hlasitému smíchu z kabiny řidiče. Jak to, že se teď někdo
může něčemu smát? Jak to, že nikdo nerespektuje
jeho utrpení? Nebyl schopen vnímat nic kromě bolesti v močovém měchýři.
Až to bude ještě horší, jestli může být nějaká bolest
ještě horší, omdlím, říkal si. Nějaký spásný mechanismus v těle musí být. Malými okénky sledoval koruny
stromů, které lemovaly cestu jeho zoufalství.
Mladší saniťák odsunul okénko a zavolal na něj:
„Tak, otče, už tam budem!“
Plechovka odletěla ze špalku. Chlapec radostí poskočil. Takže to není náhoda! Náhodou by se mohl
trefit jen jednou.
Rázem ztratil k plechovce nenávistný postoj a začal
ji brát jako partnera. Rovnocenného soupeře.
Blížilo se poledne. Stál tu teď už jen v trenýrkách.
Občas se skočil opláchnout k pumpě. Všude voněla
husa.
Chlapec se netěšil. Byl ve věku, kdy ho jídlo v podstatě obtěžovalo a bránilo mu, aby čas vyplnil nějakou
pořádnou zábavou. Kromě toho se téměř vždy stával
u stolu středem posměchu, který sice nebyl nijak krutý, ale jeho přesto urážel.
Kolikrát už slyšel, že je vyžle, že se v jídle šťourá, že
kdo dojídá, toho na vojně nezabijou (tohle už nechá34
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Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v
elektronickém obchodě společnosti
eReading.

