DERER virtual

@ DERER virtual 2013
Text @ Ivan Derer 2009
Kresby @ Ivan Derer 2009

ISBN 978-80-260-5540-2

Muž bez pokračování
"Víte, že vypadáte jako Bruce Willis?"
Podíval jsem se na slečnu, která právě vylezla ze
záchodu s cigaretou v ruce.
"Jo, už mi to někdo říkal... cha, FURT mi to někdo
říká!"
"Byste za něj moh dělat záskok."
Pokejval jsem hlavou.
Byl jsem Muž bez pokračování a představa, že bych
Bruceovi dělal dvojníka mě zaujala.
Udělal jsem asi chybu. Měl jsem říct, že jsem Bruce.
Bylo ji kolem dvaceti, měla hezký prsa, štíhlou postavu
a na hlavě čepici, na který bylo napsaný slovo Ivan.
Já jsem taky Ivan.
Zejtra mám pohovor v agentuře... řekli mi, že si mám
připravit nějaký kontakty na svoje předchozí šéfy.
Šéfy jsem neměl... aspoň se na ně nepamatuju.
Zkusí mi snad někdo řikat, co mám dělat?
Dopil jsem sklenici a objednal další pivo. V televizi se

objevil Obama a chlapi se zarputile dívali na hrací
automat.
Zapálil jsem si doutník. Byl jeden z posledních, co mi
zbyl z minulýho života, kterej mi teď připadá, jako
bezstarostná jízda s dobrym koncem.
Problém je, že jsem se postavil zase na začátek.
Nedokázal jsem to. Nedokázal jsem se z toho systému
vyprostit. A jiný to dokázali.
Potáhnul jsem z doutníku a zahalil se přívětivou mlhou
dýmu.
Rozepnul jsem si kalhoty. Po tom roce v Česku mi
narostlo obrovský břicho a i moje největší kalhoty mě
začaly škrtit.
Z hospody odcházeli poslední hosté.
Nebylo už nic.
Položil jsem sklenici na stůl.
Zazvonil telefon. Sakra, kdo mi to v deset večer volá do
hospody prázdný jako pohled dementního muže?
"Haló..."
"Drahoušku Derere, tady Rita."
"Rito..."

"Měla bych pro vás job, tedy pokud máte zájem."
Típnul jsem doutník.
"Jasně, že mám zájem Rito, tak o co dneska jde?"
Uslyšel jsem v telefonu cvaknutí zapalovače a to jak
natáhla kouř.
Chvíli bylo ticho.
"Potřebuji, abyste se na něco ve vašem okolí podíval...
nemusím snad dodávat, že by to mělo být ve vší
diskrétnosti."
"Já jsem diskrétnost ztělesněná... já nic neřeknu... nic!"
"Stačí, zase ste pil, že ano?"
"Jen několik piv v hospodě u Klokočníka, je tady
krásnej výhled na Pankráckou věznici..."
"Zavolejte zítra, až budete střízliv."
Slyšel jsem, jak položila.
Zaplatil jsem a vyšel před hospodu. Okamžitě se do mě
opřela pankrácká zima.
Podíval jsem se na siluetu věznice. Česká Bastila se
ponuře halila do smogu, kolem světel se dělala korona z
mlhy a já si zatáhnul zip, hodil na hlavu kapucu a vydal
se k domu.

Dole z Nuslí byly slyšet zvuky tramvají, ale tady bylo
ticho. Nebylo nic slyšet, jenom moje kroky se odrážely
od okolních baráků.
Br... zachrchlal jsem.
Došel jsem ke schodům, který oddělujou Pankrác od
Nuslí. Zastavil jsem se a ohlídnul se.
Světla věznice už vidět nebyla a hluk z Nuselský začal
prekrejvat ticho, který bylo před chvílí všude okolo.
Co ta Rita může sakra chtít?
Slezl jsem po schodech do Nuslí. Dole na schodech
bylo nachcáno a v rohu se válela flaška od jabčáku.
Ty děti dneska chlastaj, napadlo mě.
Zakopnul jsem o něco. Podíval jsem se dolu.
Na zemi ležel mrtvej potkan.
Hned jsem si vzpomněl na Mor od Camuse. Když
vylejzaj krysy, blíží se epidemie...
Došel jsem domu a usnul. Zdálo se mi, že po mně
někdo de. Chtěl jsem zjistit, kdo to je, ale nešlo to.
Probudil jsem se.
Venku bylo slyšet, jak zloději někomu rozbíjej okýnko
od auta.

Usnul jsem.
Ráno jsem se probudil, vlez pod studenou sprchu a
potom se díval z okna na policajty, co se pohybovali
kolem vykradenýho auta.
Uvařil jsem vodu a udělal kafe.
Zazvonil telefon.
Hned jsem si vzpomněl na Ritu.
"Ahoj Rito...," řek jsem bezmyšlenkovitě.
"Tady je robot Kyslík Ou Tů. Dovolujeme si vás
upozornit, že jste nezaplatil fakturu za měsíc Listopad."
"Ale já..."
"Pokud už jste zaplatil, toto sdělení ignorujte. Pokud
nezaplatíte...," nenechal mě robot mluvit.
Položil jsem telefon.
Podíval jsem se na hromadu účtů na psacim stole.
Napil jsem se kafe, který mezitím vystydlo.
Zazvonil telefon.
Vzal jsem to a řek ''derer.''
V telefonu se nic neozvalo. Když jsem se pozorně
zaposlouchal, uslyšel jsem slabý skřípání a prskání.

Zvuky telefonie. A nic. Ticho. Ani dejchani...
Položil jsem to a odešel na hajzl.
Díval jsem se tam na jednu spáru v záchodovejch
dveřích. Divám se na ní často. Znám ji dokonale,
všechny její rysy.
Je jemná a táhne se skoro zespoda dveří nahoru, skoro
až ke klice.
Slyšel jsem, jak v kuchyni zvoní telefon. Z rádia pičus
kníkavym hlasem říkal něco o finanční krizi.
Moje finanční krize nikoho nezajímala. Byla to moje
osobní finanční krize.
Snad mě z toho Rita dostane... poslouchal jsem zvonění
telefonu v kuchyni.
Spláchnul jsem a vylez z hajzlu.
Pes stál u dveří a kňučel.
Podal jsem mu ruku a odešel do kuchyně. Zvednul jsem
mobil. Číslo zmeškanýho hovoru jsem neznal.
Zmáčknul jsem to.
"Tady Blanka."
"Vy ste volala? Tady Derer..."
"Aaa, ano pane Deeere, chtěla jsem se zeptat, zda jste

se již rozhodl ohledně toho balíčku služeb Ou Tů...?"
Zmáčknul jsem červený tlačítko. Bylo ticho.
Telefon najednou zazvonil.
Trhnul jsem sebou.
"Derere, jste tam?"
"Ahh, Rito... jo, dobrý."
"Už jste se umyl a nasnídal?"
"Jo... jasně," zalhal jsem.
"Lžete, poznám to na vás, akorát jste došel na hajzl a do
kuchyně."
"Jee, sakra, noaco, ste snad moje MÁMA!?"vykřiknul
jsem.
"Drahoušku, nezvyšujte na mě hlas, nebo s vámi dnes
mluvím naposledy. Kontrolujte se trochu!"
"Hm..."
"Tak můžeme přejít k věci?"
"Jo...," řek jsem a pustil počítač.
"Potřebuju, abyste zašel do jednoho domu poblíž areálu
věznice a něco tam pro mě vyzvedl."
"Hm, to je všechno...?"

"Ne, není. Podle toho, co to bude, vám řeknu, co máte
dělat dál. Jediná podmínka je, že tam musíte jít přesně
ve dvě v noci."
"Cože... ach jo, se nevyspim!"
"Nemusíte to brát, jestli nechcete!"
"Ehhhh," vzpomněl jsem si na finanční krizi."Dobrá
Rito, klid..., půjdu tam."
Na mobilu se mi objevila krátká zpráva.
Vyhrajte BMW.

Nuselský dusno
Koukal jsem na to a v telefonu mi Rita podávala zřejmě
zásadní informace. Přeladil jsem na její vlnu.
"… a ten člověk by měl vyjít z domu u východní strany
areálu a říct heslo. Heslo je Sekyrárna. "
Otřásl jsem se.
"A jak bude ten člověk vypadat? Jak ho poznám, že to
je ten pravej chlap?"
"To nechám na vás, Derere. Máte vejšku, ne? A IQ
větší, než průměrný prase, ne?"
"Ano, Rito, ano."
"Až věc převezmete, půjdete do nonstopu na náměstí
Kutlvašra a tam už bude čekat moje spojka."
"Vaše... CO?"
"Spojka drahoušku, človíček, který pracuje pro mě a
který na rozdíl od vás, NEMÁ, NÁKLAD,
STUPIDNÍCH, OTÁZEK!"
"V v v v v v" zasmál jsem se.
"Co jste to vydal za zvuk?"
"Hehe, Rito, to byl můj přirozenej smích... v v v v v v."
"Uvědomujete si, že je to strašný? Měl byste s tím něco
dělat."

"Cha! Vvvvvvv! Neznáte snad poručíka Zaorálka
k,k,k,k,k?"
Položila.
V bytě bylo ticho. Pes ležel. Podíval jsem se na
sluchátko v ruce. Vzpomněl jsem si na dřívější
telefonní drát, co byl černej a takovej kudrlinkatej.
Potom jsem si vzpomněl na Gustáva Husáka, Vasila
Biľaka a žvejkačku Pedro.
Upil jsem kafe a vyrazil se psem na obchůzku. Pes
radostně poskakoval a olizoval chcanky jinejch psů.
Že ho to baví, napadlo mě. Zamyslel jsem se nad
světem psa. Že maj psi duši, o tom jsem ani na okamžik
nezapochyboval. Ale proč například žerou cizí hovna...
Takhle jsem dumal a pomalu kráčel ranním městem.
Pes si složitě hledal místo, kde by se vysral. Nakonec se
mu to povedlo.
Přikleknul jsem k tomu a začal to nandavat do pytlíku.
Přišlo to znenadání. Vyblil jsem se a pokračoval v
nandavání hovna do pytlíku.
Ani jsem nebyl spruzenej, bylo mi to jedno. Byl jsem
Muž bez pokračování, takže blití kvůli psím hovnům
ani nestálo za řeč. Vzal jsem pytlík a pokračoval
směrem k věznici. Pes běhal radostně okolo.

Věznice byla tichá.
Díval jsem se do mříží v oknech a na ostnatý dráty.
Pustil jsem trochu fantazii z uzdy a uviděl esesáky, jak
prohledávaj okolní baráky a hledaj uprchlý vězně.
Potom jsem viděl vězně jdoucí na popravu. Další, co se
ve věznici naučili tisknout knihy. Bachaře, co za
komoušů neomezeně a perverzně vládli přidělenýmu
mikrosvětu. Vězně, co se stali ve vězení prostitutkama.
Uslyšel jsem křik a rány obuškama.
Uslyšel jsem křik.
Škubnul jsem sebou.
"Uááá, áááá," křičel chlap a v ruce držel pejska.Ten můj
se vesele motal kolem toho cirkusu.
Hvízdnul jsem na něj.
Přiběhnul a olíznul mi ruku.
Prošel jsem okolo zdi věznice a vrátil se domů. Pes se
na mě ve výtahu vrhnul a začal dělat frikční pohyby.
Vyjel jsem do pátýho patra a dveře výtahu se otevřely.
Stála tam sousedka.
Díval jsem se na ni a ona se dívala na psa. Musel bejt
na nás opravdu hezkej, skoro až mileneckej pohled.

Sklepal jsem psa na zem výtahu a prošel kolem
sousedky.
Pozdravil jsem a odpovědi jsem se nedočkal.
V bytě bylo ticho.
Jenom v kuchyni byl slyšet moderátor Evropy 2. Dělal
si právě legraci z Božího hodu. Že jako ta Špotáková,
že to byl fakt boží hod.
Nasralo mě to, vrhnul jsem se k rádiu, vypnul ho a
okamžitě proklel toho, kdo tu neuvěřitelnou sračku
naladil.
Posadil jsem se k počítači.
Ale nemělo to cenu. Nemoh jsem se už koukat do jeho
pitomýho xichtu.
Šel jsem do koupelny.
Všimnul jsem si, že tváře mám bledší než obvykle, to
bude asi z toho blití. A nebo z nedostatku slunce asi
spíš. Už je to hodně přes tejden, co jsem slunce
naposledy viděl.
Umyl jsem se a vrátil se do kuchyně. Studený kafe jsem
si dal do mikrovlnky a pustil ji na tři minuty. Za chvíli
se ozval výbuch a kafe vylítlo ven z trouby.
Začal jsem tekutinu utírat a když jsem to dokončil, vzal

jsem šálek a chtěl ho taky utřít.
Vypadnul mi z ruky přímo na talíř mikrovlnky, kterej
jsem předtim vyndal, abych ho moh utřít.
Hrnek udělal krkolomnej pohyb a rozbil talíř.
Přišel pes a sežral střepy.
Slyšel jsem, jak mu sklo skřípe mezi zubama. A já tomu
všemu najednou nemoh pořádně uvěřit. Nemoh jsem
nic dělat, jenom koukat na tu spoušť.
Kafe pomalu zatejkalo do šuplíků s majoránkou a
jinejma kuchyňskejma prima věcma.
Zapípala SMS. Navýšili jsme vám kredit!
Pustil jsem rádio. Moderátor Evropy 2 si právě dělal
legraci z Petera Falka, že dostal dárek k Vánocům v
podobě Alzenheimera. Povolila se mi brada. Tak tohle
asi není trestný, ale je to tak blbý, že by klidně mohl
moderátor odejít zpět, "a la concha de su madre."
Potěšila mě ta nadávka. V Argentině jsem ji slýchal
běžně, ale Češi se asi pořádnejch vulgarit bojej.
Pořádně někoho poslat "a la concha de tu madre," to je
přece krása. Člověk se tím tak krásně uvolní...
Au! Díval jsem se na střep zabodnutej v ruce.
Utřel jsem kafe, vyhodil rozbitej talíř a sednul k

počítači.
Prázdnota český politiky a český nudy, která na mě z
počítače vytekla, mě nepřekvapila, co mě překvapilo,
byl můj zájem o to. Co od toho očekávám sakra?! Proč
to čtu, kyž mě to pravidelně jenom nasere.
Dokonce se účastnim i pitomejch internetovejch
diskusí...Vypnul jsem počítač.
Venku začal padat sníh. Kolem jedný odpoledne se
zdálo, že den už končí. Hutná hradba černejch mraků
vyvolávala dojem, že se všechno hroutí, že léta
budovaný vztahy mojí duše s okolím se kácej, jak
stromy pod nánosem špinavýho sněhu.
Podíval jsem se z balkónu směrem k budově vězení.
Třeba tím směrem za rok už uvidim blejskavý světýlka
vánočních řetězů, zavěšených na ocelově hnusný
konstrukci hotelových dveří.
V Praze dnešních dnů se místa jako nádraží nebo
věznice hroutěj pod soustředěnym tlakem mafií z
magistrátu a developerů z divokýho weasternistánu.
Nádraží vem čert, ale co vězení. Hotel na místě, kde
zhynulo tolik lidí... nebo obchodní centrum?
Nedokázal jsem pochopit, jak to vůbec někoho může
napadnout. Zajímal by mě chlap, kterýho to poprvý
napadlo. Určitě to nebyla ženská. Určitě to byl chlap,

kterýmu v životě všechno vychází, úspěšný podnikatel,
manažírek západního střihu nebo ředitel s ruskou
beranicí. Stejnej chlap, kterej v Rio de Janeiru nechal
odstřelit horu, aby tam moh postavit letiště. A další,
kterej se rozhod otočit tok ruskejch řek...
Dělání velkejch věcí chlapy baví. Hlavně ty malý...
Zapípala mi SMS. Pořiďte si BMW.
Odpověděl jsem. Jděte se svým BMW DO KUNDY
VAŠÍ MATKY!
Odpověd žádná nepřišla.
Všimnul jsem si, že ve věznici se rozsvítilo první
světlo.
Tmavej barák pod clonou černejch mraků, zahalenej
padající stěnou sněhovejch vloček a celkovou kulisou
pražskýho ticha.
Nalil jsem si víno a vychutnával chuť chilský strany
And. Vyprahlý hory s čepičkama sněhu, prašný cesty a
oceán. Děsný turbulence při přeletech horskejch štítů.
Ta chuť mě házela jako ty turbulence roky zpátky do
života, kterej jsem prožil a kterej jsem opustil, abych se
moh vrátit. Házelo mě to zpátky na balkón našeho
baráku v Rio de Janeiru, k jezeru a protější favele, nad
náma se tyčíla socha Ježíše Krista Vykupitele... štěkot

psů v zatáčce, doutníky z Bahíe, parky v Buenos Aires,
příjezdy do And z pampy, návraty z Florianopolisu přes
Uruguay.
Zdálo se mi to jako sen. To, co teď žiju je ale taky sen?
Kdo se má sakra zorientovat v týhle pakárně!
Zazvonil telefon. Nebral jsem to. Nechtěl jsem se vrátit
z těch vzpomínek zase do reality. Nechal jsem to bejt.
Kdo by to moh bejt? Rita už volala a nikdo jinej mě v
tuhle chvíli nezajímal. A ani já jsem nikoho nezajímal.
Byl jsem klasickej Muž bez pokračování.
Co se dá eště dělat po čtyřicítce? Řídit firmu nebo
blábolit nesmysly? Asi oboje.
Rozvádět se s manželkama? Začít žít s odpůrkyní a
mluvit o dědicích? Hádat se o děti a sázet to do nich
tak, aby v tom oni za dvacet let pokračovali.
Rozvíjet zlobu.
Dopil jsem láhev a vydal se do hospody. Když jsem
vstával, trochu jsem zavrávoral a píchlo mě v zádech.
Vylez jsem z baráku a v dusnym nuselskym tichu jsem
uslyšel vrzání.
Udělal jsem pár kroků.

Za rohem se pomalu plouhala babička. Už jsem jí tady
několikrát viděl. Křivý nohy, shrbená postava,
démonickej vzhled. Tlačila dětskej kočárek, na kterým
vezla nějaký kůže a hadry..., kosti a maso, napadlo mě.

Díval jsem se do sveřepě sevřených rtů.
Něco mumlala.
Nemoh jsem odtrhnout pohled od toho stvoření.
Pomalu se šourala po chodníku. Slyšel jsem tlumený,
nepřítomný hlas a do toho se ozývalo periodické vrzání
vozíku.
Děti mi kdysi řikaly, že loví holuby. Prej ji viděly sedět
na lavičce a krmit holuby. Najednou se bleskovou
rychlostí vymrštila hůl a holub padnul mrtvej. Rychle
ho sebrala, hodila na vozejk a překryla kůží.
Jakou kůží? Asi lidskou...
Zahnula za roh k Nuselský ulici a já se oklepal a
vyrazil.
Měl jsem to asi dvěstě metrů po chodníku vydlážděnym
psíma hovnama a lidským bordelem
Zvenku vypadala hospoda dobře, vlez jsem dovnitř.
Uvnitř bylo jenom pár lidí. Výčepák, dva opilci v rohu,
chlap čtoucí si knihu a někdo, kdo se potýkal s hracím
automatem ve tmě chodby ke kuchyni a k hajzlu.
Bylo tam děsivý, dusný a smradlavý nuselský ticho.

Rvačka a úkol
Oddal jsem se tichu. V hospodě by byl slyšet padnout
špendlík, kdyby to ticho nerušila televize, kde běhali po
lesích indiáni a sekali se sekerkama do zátylků.
Sednul jsem si zády ke zdi a přemejšlel o minulosti.
Zdála se mi hrozně čerstvá, jako zabitej vánoční kapr,
kterýmu se ještě před smaženim hejbe ocas, kterej už je
ovšem dávno uříznutej.
"Dáte si pivo, pane?"
" Jo, díky."
Až teď jsem si všimnul podivnýho, skoro šílenýho
pohledu výčepáka. A hned poté jeho obličeje.
Znáte ty obličeje v místech, kde se lidi moc nemísej.
Kde si bratr bere sestru a otec dceru. Kde se genová
jednota projeví lidem v obličejích. Jednotlivý rysy tváře
jsou celkem normální, ale celek je špatnej. Ten celek
působí naprosto divotvorně, někdy hrůzně, jindy
směšně.
Výčepákův obličej byl přesně takovej. Celkovej průšvih
dokreslovaly mastný slámově hnědý vlasy a vypadaný
zuby.
Postavil pivo přede mě a šel si stoupnout za pípu. Napil
jsem se piva a díval se na hospodu.

Jakto, že nahoře u vězení je hospoda veselá a plná
života a tady dole, u nadměrný nuselský svobody, je
úplně mrtvá? Dal jsem si další pivo.
Nejdřív jsem se ale nemohl pohledem dovolat
výčepáka.
Bavil se s někym, kdo stál ke mně zády. Když jsem
vcházel, tak tam ten chlap nebyl, ale teď tam stál a
výčepák mu polohlasem něco řikal a na mě se nedíval.
Po chvíli si člověk nasadil klobouk a zmizel.
Výčepák se zadíval na mě.
"Pivo?" proříznul jeho skřehotavej hlas to ticho.
"Jedno," řek jsem a myslel si "mi to je."
Zvenku jsem uslyšel vrzání vozejku. Po chvíli jsem za
špinavým, matným sklem hospody uviděl malej stín.
Vrzání přestalo a chvíli na to vrzly dveře.
S úžasem jsem zíral na výčepáka. Usmál se a v puse se
mu objevila obrovská díra, přerušovaná žlutejma
pahýlama zubů.
Sáhnul pod pult a vytáhnul černou kasírtašku.
Malá postava se dobelhala k pípě. Viděl jsem, že
výčepák přikyvuje hlavou. Držela velkej hadrovej

pytel. Zdálo se mi, že skrz hadry prosakuje krev.
Napjala svaly. Viděl jsem, jak ji na ruce naběhly žíly a
poodhrnutej rukáv odhalil číselný tetování na předloktí.
Vzala peníze a bez jedinýho slova se otočila.
Do tváře jsem ji ale stejně neviděl. Měla ji sklopenou k
zemi a do šoupání křivejch nohou jsem zaslechl známej
šelest a mumlání.
Znovu vrzly dveře a chvilku na to už bylo slyšet
pomalu utichající, monotónní vrzání dětskýho kočárku.
Podíval jsem se na jídelní lístek. Vepřový kuřecí řízek s
hranolkama byl nabídkou dne.
Rozhodnul jsem se, že asi nebudu jíst, zaplatil jsem a
vypadnul ven.
Vydal jsem se oklikou kolem kostela svatého Václava
směrem k hospodě Na Květnici. U lavičky před
kostelem okouněla parta kluků. MC Rio tam stál taky.
Mávnul na mě, zbytek party mě uctivě pozdravil.
Někdo mi kdysi řek, že se mě kluci bojej. Nevím proč,
ale je to dobře, když se mě lidi bojej. Jako Muž bez
pokračování jsem nebyl naladěnej na nějaký pruzení.
"Chceš se napít grogu? Já mám svoji drogu..." slyšel
jsem od skupinky zárodky rapfightu.

Když jsem míjel nonstop na Kutlvašrově náměstí,
zaujala mě hudba, která vycházela zevnitř.
"Fuck you all, and your asses..." v temnym discorytmu.
Bylo to docela zajímavý.
Vlezl jsem dovnitř a sednul si ke stolu. Bylo tam jedno
volný místo, hned u dveří.
Seděli tam opilci a chlápek se zarudlejma očima. Jinak
ale vypadal jako businessman. Udržovanejch -50,
prošedivělý vlasy, majetnej vzhled, opálená golfová
tvář, botky kaliopky.
"Dobrej, můžu si sednout?"
Chlap jen mávnul rukou a z toho jsem pochopil, že si
můžu sednout.
Dostal jsem pivo a poslouchal hudbu.
"Ta svině zkurvená!" vypadlo najednou z chlápka.
Spozorněl jsem.
"Vona mi poslala zprávu, že mě miluje!"
"No a co, to je hezký, ne," rychle jsem se zapojil do
jeho samomluvy.
"No jo, ale ta zpráva byla pro někoho jinýho! Poslala
mi to omylem, chápeš to!"

"Aha, to je blbý..."
"Pak jsem ji doma vlez do mobilu a zjistil jsem, že se
na něj zase hrozně těší."
"Ajjj..."
"Tvrdila mi pak, že je to jen taková legrace, chápeš to!
Taková píčovina!"
"Třeba to fakt tak myslela... nebo to byl ňákej vtip, ne."
"Žádnej vtip!"
"To je hustý."
"A to není všechno..."
"Proboha, co se ti eště stalo?"
"Probudil jsem se v poledne úplně hotovej, oči rudý jak
sovětský vlajky a vylez z ložnice. Právě v tu samou
chvíli moje žena pustila novoroční projev prezidenta!"
Zůstal jsem zírat s otevřenou hubou.
Tohle byl fakt strašnej příběh!
"Tak čau."
V rádiu začli hrát No woman no cry.
Zaplatil jsem a vypadnul z baru. Bylo šero a pomalu se
začínalo stmívat.

Kráčel jsem nahoru Táborskou a koutkem oka
zaregistroval dole u školy rychlý pohyby.
Podíval jsem se teda pořádně.
Stáli tam kluci, co jsem je viděl předtím sedět na
lavičce. Kolem se dělal kruh tvořenej postavama v
černejch hadrech. Bylo jich nejmíň dvacet.
Zastavil jsem se.
Náckové.
Český národovci vylezli z hospody a napadlo je, že
někoho zbijou, když je jich pětkrát víc. Hned mi bylo
všechno jasný. Viděl jsem první rány pěstí do kluků, co
stáli na straně. Představil jsem si novoroční projev toho
největšího nácka a krev se mi nahrnula do xichtu a do
mozku.
Rozběh jsem se.
Úplně jsem zapomněl na ten úkol od Rity. Běžel jsem
jak nejrychlejc to šlo. Za chvíli jsem byl u bitky. Kluci
stali zády ke zdi a náckové je svírali v oblouku. První
rány už padaly.
Vlítnul jsem do toho úplně nekontrolovaně.
Kolem mě byla mlha tvořena křikem, černou barvou
obleků, viděl jsem kluky, že se eště držej, ale zdálo se,

že nějaká temnota padá na celou naší nuselskou část.
Hlavou jsem se netrefil. Prolít jsem vedle chlapa a
ucejtil, jak mě vzal teleskopem přes nohu. Upad jsem.
Snažil jsem se rychle vstát, ale už mě měli.
Rány šli většinou vedle, ale jak jich bylo hodně, nemoh
jsem se pořádně postavit.
Slyšel jsem, jak někdo křičí.
Cejtil jsem rány do těla a bohužel jsem cejtil, že
začínám omdlívat. Černá mlha se trochu zvedla a já
viděl postavu.
Sklonila se ke mně.
"Ty zmrde! My jsme NÁROD a takový jako ty topíme
ve sračkách židů z plynovejch komor!"
Snažil jsem se otevřít oči.
Dal mi ránu do brady a pokračoval.
"Až přijde náš čas, takový jako ty pošleme první do
toho bazénu. Když žida plynuješ, sere jak pes! V tom se
utopíš jedna báseň."
Podařilo se mi otevřít oči.
Uviděl jsem tuctovej xicht. Chmíří knírku se mu
chvělo. Vypadal trochu jako moderátor v těch

nejlepších chvílích Český sody.
Hned mě napadla ta reklama se sobama.
"Mohli jsme udělat takovou reklamu, ale my jsme řekli
NE!" řek jsem, jak to šlo, jak mi krev, co mi tekla z
huby dovolovala.
"Co to plácáš, ty drbane."
Snažil jsem se dívat kolem sebe. Kluci už leželi všichni
na zemi. Náckové naprosto kontrolovali situaci.
Podíval jsem se znova na národovce. Vypláznul jsem na
něj jazyk. Pak jsem s jazykem zahejbal.
Dal mi pěstí a chvíli jsem nevěděl, co se děje. Asi můj
projev lásky ten českej národnostní a rasistickej čurák
úplně přesně nepochopil.
Když jsem přišel k sobě, kolem nikdo nebyl. V dálce,
na druhým chodníku jsem registroval nějaký čumily.
Kluci se pomalu zvedali. Zkusil jsem to taky.
Podařilo se mi zvednout. Kluci si zapalovali cigára.
Byli jsme zaprasený od krve, ale vypadalo to, že se nic
vážnějšího nestalo.
Utřel jsem si krev z xichtu. Byla krásné teplá a chutnala
jako jed.

Jaká by asi byla horká krev s rumem, napadlo mě.
Třeba eště lepší, než horký kafe s rumem...
Přijeli policajti.
Vzpomněl jsem si, jak jednou vyprávěl chlap, že při
silvestrovský oslavě vznikla v lokálu bitka. Po
vzájemnym přetlačování se někde objevil policajt,
roztrhnul dotyčnýmu tričko a zmizel. Byla to asi nějaká
krásná ukázka policejní práce.
" Co tady děláte?"
" Přepadli nás náckové..."
" Hm..."
" Šli támhle dolu," ozval se MC Rio.
" Hm...je někdo zraněnej?"
Chvíli bylo ticho. Potom někdo řek, že ne.
" Tak se mějte, víte, my nemůžem nic dělat..."
Dívali jsme se na ně. Nasedli do felície a odjeli. Felatio.
Cunnalingas. Chtěl jsem něco říct, ale nestih jsem to.
Zazvonil mi mobil. Vyškrábnul jsem ho odněkud ze
zaprasený kapsy.
" Derere, tady Rita."
" Ehh, Rito, jak to vypadá v hotelu Sacher? Sacher,

Derer, kunden..."
" DERERE, vy jste vožralej! Já si najdu někoho jinýho!
Já vám dám padáka!"
Překvapilo mě to. Nikdy jsem si nevšimnul, že by se
takhle rozparádila. Úplně jsem cejtil, jak se jí třese hlas
vzteky.
" Rito, klid...vvvvvv."
Položila to.
Sakra. Jestli jsem to s těma vtipama nepřehnal. Musím
uznat, že to nebylo moc vtipný. Nic není vtipný. Čemu
se vlastně dneska lidi zasmějou? A někdy se urazej...
nebo pohoršej. Odejdou z divadla po prvním sprostym
slovu. Sklopěj zraky.
Kluci někam odešli a já zůstal na chodníku sám.
Pomalu jsem se vydal směrem odkud jsem přiběhnul.
Tramvaj projela kolem a zacinkala. Muž se psem a žena
se psem. Pár chlapů před obchodem na sebe
pokřikovalo rusky. U dveří obchodu postávala menší
Vietnamka a její manžel něco nosil dovnitř. Světla
heren se rozblikala červeně. Pračky peněz, který zabíraj
místo, kde by moh bejt bar nebo hospoda nebo cokoliv
jinýho, než posraná herna. V životě jsem neviděl větší
blbost, než je nonstop herna. Můžu to říct, jelikož jsem
dneska neviděl ten projev toho nácka...

V životě jsem neviděl nikoho do nějaký, z toho
obrovskýho množství heren v Nuslích, ani vejít!
Otevřeli se dveře herny a z ní vyšel člověk.
Nasadil si klobouk a přešel chodník směrem k
autobusový zastávce.
Nevěnoval jsem mu pozornost a plouhal jsem se dál
směrem k vězení.
----- o ----Zaparkoval a vylezl z auta. Vítr padal dolů ze zubatých
štítů Sierry de Guadarrama a hnal po cestě drobný
kamínky a prach.
Bouchnul dveřma a rozhlýdnul se okolo. V dálce na
cestě uviděl panáčkovat zajíce a na střeše prastarýho
baráku se usadil vypelichanej holub.
Přede nim stála motorkářská hospoda jako vystřižená z
filmu. Pár strojů a jedno auto. Hlava bizona přibitá na
zdi.
Ohlídnul se. Zajíc zmizel, holub seděl.
Vzal za kliku a vešel dovnitř. Okamžitě mu do mozku
narazil ten smrad; smrad americkýho baru na hranicích
Colorada a Novýho Mexika. Bylo mu to příjemný.
Zaváhal. Měl by jít dál?

Musel. Musel splnit ten úkol. Už je to dlouho, co žádný
úkoly plnit nemusel. Skoro si už ani nepamatoval na ten
poslední. Už to bylo na dožití, když se to zase ozvalo.
Myslel si snad, že ho nechá?
Potlačil nutkání otočit se a vrátit se zpátky do města. Ve
městě je život jasně nalinkovanej, ale tady v
horách...sakra, tady se může stát úplně cokoliv!
Rozhlýdnul se po hospodě.
U dlouhýho, masivního, dřevěnýho baru nikdo nebyl.
Jen barman stál v rohu a koukal do počítače.
Na druhým konci místnosti hráli chlapi kulečník. Taky
ho hrával. Kdysi dávno se pokusil obehrát indiány v
pouštní putice v Novym Mexiku, ale ty se mu vysmáli.
Vymetli s nim lokál, jak s mrtvym dikobrazem.
Posadil se k baru a dal si pivo. Na zdi bylo napsáno
Born to be wild.
Mimoděk se ušklíbnul. To asi jo, cha. To si asi někdo
nedal záležet na pořádnym esoterickym porodu...
Hospoda působila naprosto autenticky. Kdyby to nebyla
stovka kilometrů od Madridu do hor, skoro by řek, že se
vrátil tam, kde jeho opravdickej život začal. Do hor
Colorada a na pláně Novýho Mexika. Tam, kde mu

jednou indián z kmene Navahů podal dýmku míru.
Kdyby moh vrátit čas, dneska by si ten okamžik tak
vychutnal! Tenkrát to byla spíš jen legrace.
Dostal pivo a čekal.

Nevěděl přesně, na co má čekat, ale dělal to, co mu
bylo řečeno. Nikdy nad ničím nepřemejšlel. Věděl, že
to nemá cenu. Zasnil se. Místností zněly půl století
starý songy...

Poryv větru zaskřípal barákem, jako kdyby to byla stará
loď prvních mořeplavců probíjejících se kolem Mysu
Dobré naděje směrem na druhou stranu Světa.
Ta asociace ho zaskočila. Nikdy se na moři neplavil.
Dopil pivo a objednal si druhý. Zkontroloval čas. Byl
přesnej na minutu. Ostatně, jako vždy.
Hudba ztichla. Slyšel nárazy kulečníkovejch koulí.
A bohužel to přišlo zase. Už si myslel, že to nikdy
nezažije. Že už ho TOHLE nikdy nepotká.
Chytnul se za hlavu.
Nárazy koulí zněly hrozně dlouho. Nekonečně dlouho.
Zněly jako zvuk rohu nebo tuby. Zněly jako řev
poraněnýho zvířete.
Držel se za hlavu.
Hlasy mužů se prodloužily a ztloustly.
Místnost byla najednou plná hrubejch zvuků. Viděl ten
zvuk. Všechno to byly černý nebo šedivý šmouhy
táhnoucí se místností.
Zavřel oči.
Nebylo to o moc lepší. Nebylo to sakra lepší vůbec.
Otevřel oči. Otevřeli se dveře.

Do místnosti vešel indián.
Měl na sobě tričko a džíny. Dlouhý černý vlasy mu
padaly na ramena. Přísnym pohledem se rozhlýdnul po
lokálu.
Zavřel oči. Už to znal. Bylo to o trochu lepší.
Když je znovu otevřel, náčelník seděl vedle něj a jeho
hlas zněl čistě.
"Víš, že je to vítr, který nám přináší zprávy z míst, o
kterých nikdo nechce nic vědět?"
"Náčelníku, nechoď na mě s timhletim, to je Castaneda,
že jo..."
Usmál se.
"Cha, takže ty nevěříš na spojence, čarodějnice a
komáry, kteří hlídají tento svět?"
"Náčelníku, ne že bych nevěřil, ale nezajímá mě to.
Nezajímá mě svět, kterej hlídá komár ani svět, kterej
říděj podivný lidi převlečený za strašidla. Zajímá mě,
cos mi přines, vezmu to a vypadnu."
Náčelník se ušklíbnul a objednal si vodu. Dostal ji a
zhluboka se napil.
Pomalu mu to přestávalo. Zvuky se vrátily do původní
podoby.

"Tak o co dneska jde? Máš to, co je potřeba převzít?"
Usmál se.
"Jsi netrpělivý, jsi jako nějaká prodejná žena, která tě
okrade o rozum a zanechá tě v průchodu těch vašich
ohavných domů, se staženýma kalhotama."
Zamyslel se. Tohle teda nezažil. To asi zažil náčelník...
"To se ti stalo?"
"To by se mohlo stát tobě, jestli se nevzpamatuješ."
"Hm."
"Víš co se mi na vás bledých fakt nelíbí?"
"Co tak asi?"
"Že neumíte mlčet. Pořád musíte něco říkat. Neustále se
musíte vykecávat. Zahlcovat prostor hlukem, který je o
to nepříjemnější, že vychází z vašich úst."
"Hm..."
"Pijete vodu, do které jste před chvílí nakáleli. Myslíte
si, že stromy nejsou bytosti a že zvířata jsou jenom k
jídlu."
"Náčelníku, to už jsem slyšel..."
"Jsi netrpělivý jako malé dítě."

Hráčům spadla ze stolu koule. Barman se díval do
počítače. Konstrukce domu zase zavrzala a světlo
probliklo, jak se někde na chvíli rozpojil rzí rozežranej
kabel. Náčelník seděl a díval se před sebe na obrovský
množství lahví. Po chvíli sklonil hlavu a sáhnul do
záňadří. Balíček byl zabalenej do kůže a převázanej
provázkem. Vzal to a strčil do kapsy. Indián se bez
slova zvednul, otevřel dveře a odešel. Dveře zavrzaly.
"Zaplatim," křiknul na barmana a prohlížel si zásilku.
Byla podivně lehká.
Barman se mrzutě odlepil od počítače.
"Nikdy jsem tě tady neviděl, ani tvýho kámoše, ale
jsem rád, že vypadneš."
Nekomentoval to. Hodil peníze na bar a otevřel dveře.
Vítr se mu obtočil kolem kotníků a do očí nahnal prach
z cesty. Vykročil k autu a prach se pomalu usazoval až
do chvíle, kdy ho poryv větru znovu zvednul a roztočil
v malym víru.

Věznice Pankrác
Vězení bylo tmavý a napohled opravený. V šeru byly
vidět čerstvě natřený bílý mříže. Neviseli na nich žádný
vězni, odnikud se neozejval řev a ani jsem neviděl
strážný věže a bachaře s brokovnicema.
Jenom zatočený dráty nad vysokou zdí dávaly všem
najevo, že tohle není žádná ubytovna, ale kurva
Pankrácká věznice se vším všudy. Se svoji ukrutnou
historií, mlhavou současností a děsivou budoucnosti.
Věznice byla postavena v letech 1885-1889, aby
nahradila zastaralou Svatováclavskou trestnici, která
stála mezi Karlovým náměstím a Vltavou. Místo pro
novou věznici bylo v době její stavby mimo hranice
města, uprostřed polí za předměstím Nuslemi. Nicméně
během několika desetiletí rozšiřující se Praha věznici
obklopila. V 30. letech byla k zařízení přidána velká
budova soudu. Ve věznici bylo do roku 1939 popraveno
6 osob.
Během nacistické okupace v letech 1939-1945 tu byly
drženy ve vazbě tisíce Čechů, od členů odboje až po
účastníky černého trhu předtím, než byly posláni k
popravě, do jiné věznice v Německu nebo do
koncentračního tábora. Na jaře 1943 začali nacisté

vykonávat popravy přímo v zařízení samotném, kde k
tomuto účelu byly přizpůsobeny tři cely. Mezi 5.
dubnem 1943 a 26. dubnem 1945 přišlo na Pankráci
gilotinou o hlavu celkem 1079 lidí. Tři místnosti
užívané pro tento krvavý účel (nazývané Pankrácká
sekyrárna) jsou chráněny (včetně popravčího nástroje)
a slouží jako památka, která je příležitostně přístupná
školám a veřejnosti.
Po druhé světové válce bylo pak na základě velkého
retribučního dekretu v letech 1945 - 1948 ve věznici
popraveno 147 osob. Dalších 348 osob bylo ve věznici
popraveno do zrušení trestu smrti v roce do 1989,
převážně oběšením. Celkem bylo v Pankrácké věznici
popraveno 1580 osob.
Mezi nimi K.H.Frank, Milada Horáková, Záviš
Kalandra nebo kriminálníci Mrázek a Hepnarová.

Přemejšlel jsem, co tady má sakra Rita za byznys.
Napadlo mě, že asi ten Mrázek...
Z přemejšlení mě vytrhlo zvonění telefonu.

"Hálo, dobrý den."
"Dobrej..."
"Máme tady pro vás speciální nabídku služeb a k tomu
kupón na tři tisíce zdarma!"
"Ehhh, cože?"
"Kupte si speciální balíček a dostanete tři tisíce!"
"A proč?"
"No...ehm, ehm, jak PROC? Prostě proto, proč se na to
ptáte?"
"No, připadá mi to divný, že mi dáte tři tácy..."
"Ono to nejsou peníze, to je kupón..."
"Aha. A na co je ten kupón?"
"Objednejte si ten balíček a uvidíte!"
"Nezlobte se, ale přece si neobjednám balíček v pytli!"
"Nevím, o jakém pytli mluvíte, balíčky jsou zabalené v
krásném firemním celofánu..."
"Ježkovy nohy!"
"Co jste říkal?"
"Ehh, nic..."

Dal jsem ruku s telefonem dolů. To je vopruz, to je
strašný.
Zvednul jsem ruku.
Rita calling. Ježíš!!! Zmáčknul jsem tlačítko, aby mě to
hodilo na příchozí hovor. Zmáčkl jsem ho blbě. Hodilo
mě to zpět na slečnu nabízející balíček.
"Tak, můžu vám ten balíček aktivovat?"
"NECHTE ME BEJT!"
Zmateně jsem manipuloval s mobilem. Nepodařilo se
mi Ritu vyvolat. Sakra.
Prošel jsem kolem bachařský kantýny směrem ke zdi.
Budova ve mně vyvolávala dojem hradu, kterej přišel o
svou slávu, ale pořád stojí a skrývá spousty tajemství.
Nakonec jsem doklopýtal do hospody U Klokočníka. U
dveří jsem se ohlýdnul a podíval se na vězení skrz
ceduli u hospody. Dej Bůh štěstí, stálo tam. Přišlo mi to
trochu cynický.
Koupil jsem si kafe s rumem a koukal dlouho na tmavej
stín budovy
Ve stínu vězení

pořádají víly školení
o tom, jak se vaří horká krev s rumem.
Nebylo by na tom nic
kdyby ty krávy věděly, vo čem to vlastně mluvěj
Víly nemůžou vědět nic o tom,
co prožije vězeň nebo bachař, když se kolem srdce
zatočí
příběhy úplně nevšední.
Víly to napíšou do Dnes, nebo do Trendů.
Píšou to lidem do srdcí
Píšou jim to na tělo jejich vlastní krví a pijou k tomu
rum
Sprostě nadávaj a jsou vožralý
Kouřej Marlboro light a maj černě nalakovaný nehty,
zamotávaj hlavy nešťastníkům a kolemjdoucím.
Dávaj naději a věděj, že právě jen tu naději,
nic víc.
Kafe s rumem mi trochu spravilo náladu a já začal mít
trochu živější myšlenky. Představil jsem si, jak budu

dneska ve dvě v noci, kdy bude kolem minus dvaceti,
stát u tý zdi a čekat na někoho, kdo vyleze z toho
baráku.
Brrr! Otřás jsem se. Ale čert to vem, zatím je dobře. Co
bude, to se uvidí.
Chodíval jsem do týhle hospody jako mladej student a
číšník Shonweiss nám nosil výbornej guláš za 6,70.
Nejsilnejší zážitek z tý hospody mám, jak se tam
oslavovalo získání řidičáku. Já byl jedinej, kdo tu
zkoušku neudělal... nebyl jsem policajtovi sympatickej,
to bylo evidentní... a někoho vyhodit musel.
Měl jsem tenkrát dlouhý vlasy...
Do hospody vešla dvojice policajtů.
Podívali se po lokálu.
Asi někoho hledaj... že by utek vězeň?
Viděl jsem, že něco řikaj barmanovi.
''Utek Weiss...''
Otočil jsem se.
Chlap seděl za mnou u topení. Dlouhý vlasy měl u
kořínků šedivý, ale konce černý. Vypadalo to, že hrozně
rychle zešedivěl. Na rukou měl tetování, u kterýho se

nedalo pořádně rozeznat, co to vlastně je.
V ruce držel knihu. Kniha byla ohmataná a zaprasená
každodenním používánim.
"Che, che... zase jim utek Weiss"
"Co to řikáte, jakej Weiss??!"
"Ty nevíš, kdo to byl Weiss?!"
Chlápek se zašklebil a kolem rtů a očí mu naskočily
obrovský vrásky. Vypadal, jako démon z filmů.
Vychrtlejma prstama zahrabal v balíčku cigaret, jednu
vytáhnul a zapálil si.
"Víš hovno, když nevíš, kdo to byl Weiss..."
"Myslíte, ten číšník, co tady dělal před dvaceti lety?
Shonweiss?"
Svěsil hlavu. Prameny vlasů mu spadly přes obličej.
Otočil jsem se a podíval se k baru. Policajti tam pořád
stáli a debatovali s barmanem. Občas se podívali do
sálu. Jednou se dokonce jejich pohled zastavil i u mě.
Ustál jsem to.
Shonweiss prej nakonec umřel na rakovinu, říkal mi
známej. A teď tady jsou nový, mladý lidi a asi
nejlevnější pivo ve městě. Myšlenky se mi zase
spustily. Krásný Weiss. He. Kdo to asi byl, ten Weiss...

Sekyrárna. Sakra, už to jméno tý místnosti...
Znova jsem se otočil.
Chlap už se zase díval před sebe. Popel mu padal z
cigára na zem. Zíral do knihy, ale nevypadalo to, že čte.
Zved jsem se a šel zaplatit.
U automatů hráči cvakali na čudlíky a zírali na obrázky,
který se jim šklebily do xichtu. Dlouhodobě desetiprocentní návratnost z týhle sračky ty chudáky asi
nezajímá. Prachy, za který by si mohli koupit třeba jídlo
nebo drink, proměňujou za chvilkovou iluzí o bohatství.
Kdo tohle vymyslel, to musel bejt génius. Ale zároveň
to musel bejt píčus. Ale proč vlastně, dneska se daří
zmaterializovat jiný velký množství lidskejch myšlenek
a pocitů, emocí, úzkostí a obav... na to, aby se z toho
daly vymlátit peníze.
"Dáš mi stovku...," řek barman.
To je teda fakt levný, napadlo mě. Tři piva, kafe a rum.
"Hledáte někoho?" otočil jsem se k policistům. Nevím,
co mě to sakra napadlo! Podívali se na mě nedůtklivě.
Potom jeden z nich odpověděl. "Proč se ptáte?"
To byla logická otázka. Mě do toho fakt vůbec nic
nebylo, jestli policisti někoho hledaj. Ale nějak jsem si

nemoh pomoct.
"Máte pravdu," odvětil jsem a vypadnul z lokálu.
Ani jsem se neohlýdnul a spěchal domů. Už zase byla
tma a z komínů stoupala bílá pára. Mrzlo až praštělo.
Klouzal jsem po chodníku směrem k bytu. Láhve od
jabčáku už byly uklizený.
Zdálo se, že život zmrznul.
Odemknul jsem dveře a … něco mě přinutilo se ještě
naposledy ohlýdnout. Uviděl jsem v dálce ulice postavu
opřenou o zeď domu. Muž si sundal klobouk a ve
zdvořilém gestu někomu pokynul. Nevím jestli mně,
nebo někomu jinýmu. Jistý bylo, že si potom nasadil
klobouk zpět na hlavu a pomalu zmizel z dohledu.
Nevim proč, ale v tu ránu mě napadlo, že by to moh
bejt Weiss.

Intermezzo
Zdál se mi zase ten stejnej sen. Stál jsem před branou
obrovský budovy a na někoho čekal. Nikdo dlouho
nešel, ale já věděl, že nakonec přijde. A jako vždycky
mi přinese něco, co je zabalený do papíru a co se trochu
hejbe. Tentokrát ale nepřicházel. Uvědomoval jsem si,
že už je to moc dlouho. Sen se vůbec neměnil, měl jsem
místo děje fotku. Sen tvořenej fotkou. Vzbudil jsem se
do novýho dne. Pustil jsem Rádio 1. Nebylo to úplně
nejveselejší, ale lepší než to, co tady je vždycky
puštěný, aby bylo po ránu veselo.
Měl jsem docela výbornou náladu, že jsem se hezky
vyspal.
Postavil jsem horký kafe před sebe a pustil počítač. Na
Facebooku se mi objevilo velký množství starejch
známejch, na který jsem už dávno zapomněl.
Zazvonil mobil.
Ležérně jsem se pro něj natáhnul. Kdo mi to sakra
volá...Podíval jsem se na mobil. Rita. RiTA, RITA
CALLING!!!
Ježíšmarjá!!! Já na to zapomněl!!! Já úplně zapomněl jít
ve dvě do tý věznice.

FURT TADY MEDITUJU, píšu kraviny, čtu kraviny,
ŘIKÁM KRAVINY..., a na tohle jsem úplně zapomněl!
Mobil zvonil.
Hlavně, že jsem se dobře vyspinkal!
Mobil furt zvonil.
CO ŘEKNU???
Zved jsem to.
"Derere!"
"Ehmeh...Rito..."
"Co si o sobě vlastně myslíte?"
"Mheh...já?"
"Samozřejmě že vy, MLUVÍ TADY SNAD EŠTĚ
NĚKDO JINEJ???"
"Neeemh..."
"Vy si myslíte, že ste vtipnej. Vy NEMEHLO!!!"
"Jak jste mi to řekla..?"
"NE, VY NEJSTE NEMEHLO, VY JSTE MANIAK!
MANIAK BLBOSTI!"
"Mhe..."

"JAK TO MLUVÍTE, VY NEMOŽNEJ TRUHLÍKU!
VY NÁDIVO!"
Z telefonu se začalo kouřit. Aspoň jsem měl ten pocit.
Začal mě úpně pálit v dlani...
"Vy patetickej NEMOTORO!"
"Tak tohle si vyprošuju!"
"CO SI VYPROŠUJETE!!! Co to řikáte za nesmysly!"
"No, vvvvvv..."
"Derere, já vás přijedu osobně ZABÍT! TOHLE SE
NEDÁ VYDRŽET!"
"Meh..."
"CO TO ŘIKÁTE ZA SLOVA!!! Jaký to používáte
výrazy a výdechy? Kde jste se TOHLE naučil?"
"Mněch..."
Položila to.
Rychle jsem odhodil telefon na židli, zdálo se mi, že
cejtim spálený maso. Cejtil jsem taky krůpěje potu, jak
mi tečou po čele, po krku i po hlavě.
Napil jsem se kafe a opřel se o opěradlo židle. Židle
zavrzala a začala se pomalu hroutit k zemi.
Vstal jsem.

Kafe jsem vylil. Nepřišlo mi ani divný, že tekutina
dopadla přesně na to místo, kam jsem předtim položil
počítač.
Vyjeknul jsem a vytrhnul baterku z počítače.
Někam odletěly malý šroubky, slyšel jsem je, jak cinkaj
po místnosti. Cinkaly jako vyražený zuby malýho
dítěte.
Začal jsem je hledat. Jak jsem se ohnul, praskly mi na
koleně kalhoty.
Postavil jsem se.
Z kapsy mi vypadnul druhej mobil, kterej se
předchozíma pohybama dal do pohybu. Baterka odlýtla
na neznámý místo. Kryt a tělo přístroje mi zůstaly u
nohou.
Sehnul jsem se pro to a píchlo mě v zádech. Nevěřícně
jsem si sáhnul na plotýnku, jakobych snad moh něco
tim pohybem vyřešit. Začlo se mi z toho chtít na
záchod.
V předklonu jsem se tam došoural.
Posadil jsem tělo na mísu.
Nemoh jsem zatlačit. Bolest se rozlejzala po zádech.
Situace dospěla tak daleko, že jsem se mimochodem

zasmál. Vzápětí jsem se zkroutil bolestí. Nemoh jsem
se smát, ale ani se kroutit!
Nemoh jsem ani dejchat.
Nemoh jsem se zvednout z prkýnka. Nemoh jsem si ani
utřít prdel. NO TO JE STRAŠNÝ STÁŘÍ!
Zachytnul jsem se kliky a zvednul tělo. Spára ve
dveřích mi tentokrát nepřišla tak zajímavá, jako jindy.
Dosunul jsem se k posteli a zkroutil se na ni.
Díval jsem se do zdi. Za chvíli se na zdi začaly
objevovat obrazce, někdy barevný, jindy černobílý.
Díval jsem se na to se zalíbenim. Mělo to něco do sebe.
Bylo to trochu jako krasohled. Halucinace z bolesti.
Našel jsem si jednu polohu, ve který mě nic nebolelo.
Usnul jsem.
Spanim a odsunem na záchod jsem strávil dalších pár
dní. Během těch pár dní jsem si uvědomil spoustu
praktickejch potíží postiženejch lidí a četl jsem noviny.
Zaregistroval jsem Entropu Davida Černýho a úpornej
jek českejch a bulharskejch politiků. Dělalo se mi z
celý aféry hrozně dobře u žaludku. Gestapácká česká
národnostní strana prohlásila, že když ji zrušej, vstane z
popela jako Fénix do dvou tejdnů. Vznikla česká
národnostní strana, která sdruží všechny příznivce pana

prezidenta a odpůrce města Lisabon. Do řeky v New
Yorku spadnul airbus se 150 lidma poté, co mu do
motoru vlítla kachna. Všichni přežili, díky dobrýmu
pilotovi. Český internetový mátijebové ho okamžitě
odsoudili, že je to Američan. Ruskej monarcha
namaloval obraz. Je na něm okno a azbuka. U pobřeží
Austrálie začali řádit žraloci a u Perthu zbyly po
jednom potápěči jenom plavky. Domácí se nechali
slyšet, že takovej výskyt bilejch a kladivounů u pobřeží
nepamatujou. Umřel autor chobotnice pár hodin poté,
co se mu narodila dcera. Český politici toto téma
okamžitě uchopili do svejch nemocnejch politickejch
keců. Soud s nadávajícím bloggerem Respektu skončil.
Musí se omluvit, ale měl pravdu. Mozky celého světa
ochromilo sousloví "finanční krize." Chytráci, kteří si
půlstoletí nechávali honit péro volnou rukou trhu řekli,
že lepší je normální sex a že všechny peníze, který kdy
za ten handjob ty posraný ruce zaplatili, teď musej
znova zaplatit všichni ostatní lidí. Rusko zastavilo
dodávky plynu. Kamarád Paul mi napsal z Rio de
Janeira, že jsem vůl a ať přijedu na pivo. Já jsem mu
napsal, že nemůžu, protože jsem přimrznul k Česku.
Můj tejden byl najednou pryč.
Záda přestala bolet pod nákladem ibuprofenů a já se
mohl zase svobodně procházet po Nuslích. Žiju tu

dlouho, ale jako bych právě teprve teď začal objevovat
jejich krásu. Ohraničený z jedný strany nádražím
Vršovice a z druhý vězením Pankrác, vstoupily do
povědomí lidí hlavně díky mostu, odkud lidi skáčou
dolů, aby poté odešli nahoru.
Most sebevrahů přetíná Nuselský údolí a člověka hned
nenapadne, že dřív se jmenoval most vraha Klementa
Gotwalda.
Děsný...
Jeden večer jsem si tevřel láhev Santa Heleny, zadumal
se nad strmejma štítama And a nostalgicky si zapálil
doutník. Zůstal jsem tak jako nějakej varan nejmíň
deset minut. Přestal jsem dejchat. Zpomalilo se mi
srdce. Upadnul jsem do transcedentálního gurovění. Z
gurovění mě vytrhnul nepříjemnej zvuk. Jak jsem se
probíral, zvuk postupně dostával obrysy a nakonec mi
došlo, že mi zvoní telefon.
Už delší dobu podezírám čerta, že to byl on, kdo
vymyslel mobil.
Na displeji se ukazovalo neznámý číslo. Zmáčknul
jsem to.
"Derere!"
" Rito, to jsem rád, že Vás zase slyšim, posledně jste

byla nějaká nervózní."
"Nervozní? Drahoušku, vy jste zrejmě nepoznal, že
kdybych byla ve vaší blízkosti, zbyl by z vás jenom
mastnej flek rozdupaný mými vysokými podpatky?!"
"Hm..."
"Proboha, nezačínejte zase s těmi zvuky..."
"Dobře, tak co pro vás můžu TENTOKRÁT udělat?"
"Ahh... Derere, dobře... víte, vznikla mi potíž."
"A to mě mrzí. A jaká?"
"Jak jste mě posledně nechal na holičkách, našla jsem si
někoho jiného a poslala jsem ho ve dvě v noci převzít
tu věc..."
"Hehe, a on to ňák posral, že jo."
"Nedá se to tak úplně říct."
"Tak vám to ukrad, že jo. To znám, to máte z toho, když
si na důležitou práci najmete mameluky."
"Že to říkáte zrovna vy..."
"Já... vvvvvv?"
"NECHTE toho, prosimvás..."
"Dobře, tak co se stalo s tou zásilkou?"

"No, právě že nic."
"Jak, NIC?"
"No nic. Chlap prostě ZMIZEL!"
"COŽE? ZMIZEL?"
"Nojo. Mluvila jsem s ním těsně předtim, než šel
směrem k věznici. A potom se po něm země slehla.
Mobil zvoní, ale nikdo to nebere...už několik dní."
"No to je nadělení... A nešel se ten váš, ehm,
zaměstnanec někam vožrat?"
"Ne, on nepije, je to takový slušný člověk."
"Aha, tak to mi je jasný, že to nevyřídil."
"No, myslela jsem...," hlas jí trochu zjihnul. Už nebyl
tak ostrej.
"Copak?" zjihnul jsem taky.
"No, že byste třeba chtěl se jít někam podívat, něco
zjistit... jít například dneska v noci ve dvě..."
"COŽE, vám zmizel chlap a já ho mám jít hledat?
Vždyť jsem to klidně moh bejt já, kdo zmizel."
"Zaplatím vám..."

Přemejšlel jsem o světě, který zachvátila finanční krize.
Miliardáři už začali páchat sebevraždy a zvýšila se
spotřeba alkoholu.
"Dobře... ehh... tak jo, tak já se zkusim poohlýdnout a
večer zavolám."
"Ale půjdete tam, že... myslím ve dvě v noci. "
Nechtělo se mi. Sakra, vůbec se mi nechtělo!
"Tak jo."

Sebevrah na mostě Klementa Gotwalda
dole jsou Nusle
policajti stojí a lidi se dívaj svejma dalekohledama na
siluetu nad údolim.
Skočí nebo neskočí...
padaj sázky,
tlustý chlapi s pivníma břichama lezou z hospod,

zacloněj si rukou slunce a chvíli mžouraj
viděj hovno, tak aspoň sprostě spílaj sebevrahovi,
že je přinutil zvednout jejich
tlustý prdele ze starejch rozvrzanejch židlí.
Ženy v bílém ukazují manželům tu scénu.
Muži mluví do mobilních telefonů.
"Hele, voe, nebudeš tomu věřit, vidim chlapa, jak skáče
z mostu," a někdo říká, "dělej natoč to. "
Ke slunci letí mobilní telefony s fotografickým
aparátem 2.1 pixelu.
A dolů letí tělo.
Zaměstnanci čerpací stanice, kam tělo dopadne,
nadávaj,
že musej zase čistit chodník.

Dvě fotky
Napil jsem se vína a kouknul na hodiny. Blížila se
devátá hodina a venku začalo sněžit. Představa, že se
budu potulovat takovouhle nocí mnou otřásla. Ale
musel jsem jít. Vždyť jsem to slíbil.
Vylez jsem z baráku a utáhnul kapucu. Mráz štípal do
kloubů a sníh padal všude okolo. Podíval jsem se do
světla lampy. Jako dítě jsem takhle zjišťoval, jestli
sněží.
Miloval jsem sníh.
Dnes se mi z toho chce blejt, jak je to nepříjemný.
Vydal jsem se nahoru směrem k vězení.
Když jsem procházel kolem baráku, kterej má na
průčelí jméno Gáby, zaregistroval jsem pohyb v okně.
U tohodle domu mám vždycky strašně špatný pocity.
Nikdy se tam nesvítí, nikdy jsem tam neviděl lidi. Mezi
ostatníma opravenýma prvorepublikovýma vilama se
vyjímá jako strašidelnej zámek uprostřed Time Square.
Opadaná omítka a jakoby vypálený průčelí domu mi
vždycky navozuje hororovou atmosféru. Těžko říct
proč, protože když by se na dům člověk podíval bez
předsudků, uvidí normální, zachovalou, osumdesát let
starou vilu.

Ten pohyb jsem zaregistroval, když jsem byl na úrovni
dveří do zahrady.
Zvednul jsem zrak k oknům. Nikde se nic nehejbalo,
sníh tiše padal a sem tam bylo slyšet projíždějící auto
na Nuselský. Chtěl jsem pokračovat dál, ale znovu jsem
zaregistroval ten pohyb.
Rychle jsem zvednul zrak a zkoumal jedno okno po
druhym. Nikde nic. Ten pohyb musel vzejít nějak přímo
z toho domu.
Nedokázal jsem si to jinak vysvětlit.
Hodil jsem to za hlavu, třásla se mnou zima a neměl
jsem vůbec chuť tady stát a zírat na prázdnej barák.
Kouknul jsem na mobil. Bylo půl jedenáctý.
Sakra. Tady budu chodit dokola až do dvou?
Ohlídnul jsem se.
V dálce bylo vidět někoho jak venčí psa. Vzpomněl
jsem si na urban legend o psovi, ze kterýho se
vyklubala krysa a to mě odvedlo na proslavenou
kreténskou legendu o škvorech, který se prořezávaj
ušima až do mozku a poté vylejzaj druhým uchem ven,
k teatrální hrůze svejch obětí.
"Nemáš cigáro?!"

Leknul jsem se a vytrhlo mě to z přemejšlení.
Kluk s dredama a s nataženou rukou.
"Nemám..."
"Kurva, nemáš aspoň něco, co bys mi moh dát?"
"Ehh, fakt nevim... mám v kapse... no, mám tam jen
pytlík na psí hovna."
"Tak mi ho dej."
"A proč?"
"Neptej se, dělej, dej mi ten pytlík."
Přemejšlel jsem, k čemu může někdo jen tak potřebovat
pytlík na psí hovna. Nedovedl jsem si vůbec nic
představit. Vyndal jsem teda pytlík a věnoval ho.
"Díky."
Dredatá postava se klátila směrem k nejbližší ulici. Šel
jsem za nim. Viděl jsem, že leze do auta. Auto mělo
vymlácený světla.
Došlo mi, že kluk tam bydlí.
Přišel jsem na úroveň auta a zjistil, že v autě je eště
někdo.
Díval jsem se do příbytku asi jako blázen, takže
dotyčnej řek.

"Co sem čumíš, ty pako."
"Jeh... no, promiňte... vy tady bydlíte?"
"Jo, bydlíme, no a?"
Co teď. Co říct...v autě musela bejt stejná zima jako na
ulici.
Díval jsem se jen tak zbůhdarma do auta. V tom mě
něco napadlo. Byla to blbost, ale celý už to bylo blbost,
takže jsem se osmělil a řek:
"Neviděli jste tady před tejdnem jít nějakýho chlápka
kolem druhý v noci směrem k baráku?" řek jsem a
ukázal na budovy vězení, který se tyčily nějakejch sto
metrů od nás.
"Si pamatuju šit, ty čuráku."
Viděl jsem jak ten s dredama kouká upřeně do
vybrakovaný přístrojový desky.
"Aha, tak děkuju."
Otočil jsem se a odcházel.
Lidi, co bydlej v autech,
se na televizi nepodívaj, ani nehrajou hry na počítači,
ani si nelehnou, jenom seděj a sedadla je chladěj do

ledvin,
vybrakovaný auta už ani nemaj světla
ani benzín do zapalovače.
Při večírcích se pozvaní hosté mačkaj v předsíni, na
záchod je fronta
a hostitel podává herák v diamantové krabici od bot.
V obejváku se hraje na klavír a pořádaj se tam orgie,
hosté tam vzdychají slastí,
ženy mají na vychrtlém těle hadry a muži feťácké
motýlky,
v pracovně majitele sedí chlap s maskou a říká SAW.
Potom se otočí a podá nám limonádu
a nakreslí monádu,
podle který se budeme učit žít,
protože když je něco dáno osudem, určitě se to stane
i kdyby bylo nutno kvůli tomu
bydlet na motorce.
Na tý velký a silný, plný krve a svobody.
Zapadnul jsem do hospody.

Byla tam mlha jako na Český Sibiři. Stěží jsem
rozeznával obrysy lidí u stolů. Posadil jsem se unaveně
ke štamgastskýmu stolu a bylo mi jedno, jestli to nějaký
štamgasty nasere.
Štamgasty to nenasralo, asi mě skrz tu mlhu neviděli.
V tom se do mě někdo opřel.
Ohlídnul jsem se. Stál tam chlap, kterýho jsem potkal
před tejdnem v jiným baru.
"Ta svině, vona si s tim svym milencem furt píše ty
zamilovaný zprávičky... pokouší se mě neustále
obalamutit kecama, že to je jen nějaká legrace. Hovno
legrace, kdo by tomu věřil."
Pokejval jsem hlavou.
"Ty vole, nemůžu s tím žít, chápeš."
"Hovno, kecy... co bys s tím nemoh žít, vyser se na ni,
najdi si někoho jinýho."
"Ale když... já ji miluju."
Měl jsem pocit, že chlap se za chvíli rozbrečí.
"Chce se snad s tebou rozejít?"
"Ne... to ne..."
"Tak vidiš, spoustě chlapů prostě ženská vodejde."

"No ale mě to ZRAŇUJE, když si představim, že vona
někomu jinýmu říká, že ho miluje."
Díval jsem se na něj. Vzdechnul jsem si a vytáhnul
doutník. Číšník mi tam bouchnul bez řečí pivo a s
rozmrzelým výrazem odešel jinam.
"Spí snad jinde?"
"Nespí, ale já nevim kam chodí přes den... může se s
nim scházet!"
"Spíte spolu?"
"Jo, spíme... ne tak jako dřív, ale párkrát do tejdne
určitě..."
Měl jsem asi udivenej výraz...
"No jo."
"Tvůj problém není tvoje žena, ale ty sám. Podezíráš jí
určitě úplně zbytečně."
"Ne, vona s každym flirtuje, rozumíš. Každej se s ní
chce bavit... děsně přitahuje lidi... a hlavně chlapy."
"No jo, ale když tě bude chtít podvádět, stejně to udělá
a ty nebudeš mít žádnou šanci s tím něco dělat..."
"Jakto, můžu jí zbít, nebo nechat sledovat
DETEKTIVEM."

"Cha!"
To mě pobavilo. Eště do toho zatáhnout detektivy...
"Co se směješ..., dneska už existujou metody, kdy se
nevěra ženy zjistí pomocí vzorků z penisu, stojí to sice
přes dvacet tisíc..."
Zíral jsem na něj a trochu se mi otevřela huba.
"Cože, dvacet tisíc... ty bys dal dvacet tisíc za
takovouhle pičovinu?"
"Najdou ve vzorku DNA jinýho chlapa, chápeš?"
"Ty seš … ehh, a co když použijou kondom, tak seš se
svým DNA, teda kurva, s tím cizím DNA v prdeli jako
na penisu."
"A potom budu mít jistotu."
"Ehh, a k čemu ti ta jistota potom bude. Nevidíš, že
akorát motherfuckers tahaj tímhle způsobem peníze z
duševně postiženejch lidí, jako seš ty?"
Chvíli nic neřikal.
"Tak k čemu ti to bude? Zahladí to tvoje nitro? Narovná
ti to záda? Vznikne ti pomocí týhle informace nárok na
dědictví ve výši sedumset milirad dolarů? HA?
Úplně jsem se rozjel. Hospoda ztichla a já uviděl i skrz

mlhu ty obličeje otočený ke mně.
Chlap na mě smutně koukal. Kouknul jsem na hodinky.
"Nemoh bys pro mě pracovat?"
Vytáhnul jsem obočí.
"Cože?"
"No, dám ti adresu a fotku, moh´ bys ji třeba pár dní
sledovat, co dělá, kam chodí... rozumíš."
Ta absurdita mi vyrazila dech.
Vzpomněl jsem si ale na finanční krizi a nechal
myšlenku chvíli povalovat v mozku.
"A kolik bys dal...?"
"Klidně pět táců za den, mě je to jedno, rozumíš, mě
prachy nezajimaj, já chci vědět... vědět... eh."
Potřásl hlavou...
PĚT TÁCŮ! Zbystřil jsem. To mi ani Rita nedá.
"Ukaž mi tu fotku."
Vyndal fotku.
Byla na ni asi tak pětačtyřicetiletá žena. Černý tričko a
stříbrný doplňky. Blond vlasy, elegantně padající na
ramena, dokonalý zuby a velký hnědý oči. Sympatickej

sebevědomej úsměv.
Se nedivim, že tahle ženská má nápadníky, proběhlo mi
hlavou.
Kouknul jsem na hodinky. Byla skoro jedna.
"Jo, dobrý, vezmu to, dej mi adresu a hned zejtra
začnu."
Vypadal, že se mu ulevilo. Vytáhnul portmonku a chvíli
tam něco hledal. Nakonec vytáhnul pětitisícovku a dal
mi ji.
Vzal jsem si ji bez řečí. Táta mi vždycky říkal, když ti
někdo dává peníze, tak je ber bez keců.
Chlap se bez jinejch řečí sebral a vypadnul.
Dal jsem si ještě jedno pivo a pomalu se chystal na
akci. Odhrnul jsem záclonu a koukal na vězení. V
budově se svítilo a v oknech byly vidět mříže.
Z ulice lampy osvětlovaly ostnatý dráty.
----- o ----Musel pokračovat směrem k hranici. Nesnášel tuhle
cestu. Všude jenom prach, vyprahlý kopce a čtyřicet
stupňů.
Ve stínu.

U pumpy se na něj divně dívali policajti. Nechal to bejt.
K pobřeží dorazil k večeru.
V bufetu mlčel.
Druhej den se vydal na dohodnutý místo. Potřeboval tu
informaci.
Přemejšlel, kdo mu fotku přinese. Věc mu doručil
indián, tu druhou část mu dodá kdo?
Na pláži si objednal drink. Díval se na nesmyslně se
chovající dospělý lidi a odpudivý písečný hry
nechutnejch trpaslíků s pisklavými hlásky a matkami
neustále kopírujícími každý trpaslíčí pohyb.
Udělalo se mu z toho blbě.
To je opruz. Normálně by ho sem nikdo nedostal.
Skupinka mladíků kopala v kruhu do míče. Ženy se
třely krémy a muži ukazovali tetování na svejch
odpornejch tělech. Na svejch odpornejch lejtkách a
odpornejch břichách.
Sklonil hlavu.
Když ji zvednul, stála před nim.
Oči měla černý a světlý odbarvený vlasy stažený
nahoře do drdolu. Z dlouhejch černejch řas kapala voda

a drobný krůpěje se třpytily i na těle. Kolem krku měla
korále a stříbrnej řetízek. Tetování na zápěstí a na horní
vnitřní straně pravýho stehna.
V jedný ruce držela surfový prkno.
Usmála se.
Nic neříkala.
Mluvili spolu očima.
Měl rád tyhle rozhovory. Nerušil je při tom nikdo.
Uřvaný lidi tyhle frekvence neslyšej a trpasličí kvílení
spolu s kvílením jejich matek sem naopak nedoléhá.
Nakonec sáhla za plavky. Bylo to zvláštní pohyb, ale
sáhla tam zepředu.
Pobaveně se usmál. Usmála se taky.
Vyndala fotku a podala mu ji.
Podíval se na chlapa a mimoděk se znovu usmál. Tak to
je teda typ! Nějakej úchyl, co vožralej przní starý
cikány, nebo uprchlej vězeň, kterej neví, kam by šel.
Strčil fotku do kapsy a smutně ji sledoval, jak odchází.
Pociťoval někdy smutek při takovym pohledu.
I will never be with you...fakt děsívej James Fucking
Blunt. Ale je v tom něco pravdivýho. Ta podivná

nostalgie.
Ten pocit smutku... že will never be with you.
Díval se tak dlouho, jak to šlo. Díval by se i dál, ale
musel jít. Vyřídil to, co tady potřeboval vyřídit.
Měl všechno.
Zásilku i fotku chlapa, kterýho měl někde daleko odtud
zabít.

Milostiví nacisté
Šel jsem zezadu, tak jak mi to Rita popsala. Přišel jsem
k domu, kterej sousedil s věznicí, přelez jsem plot a
podél lampy vyšplhal na zeď. Uviděl jsem kotouče
ostnatýho drátu. Vyndal jsem z kapsy kleště a
přestřihnul drát. Prolezl jsem na zeď a na druhý straně
skočil dolu. Byl jsem skoro ve vězení.
Od uplnýho vnitřku mě dělila jenom vysoká zeď a další
kotouče drátu.
Nebyl to žádnej zvláštní pocit. Jediný, co mi připadalo
divný bylo to, že normálně se lidi prostřihávaj ven z
vězení, ne dovnitř.
Ale dneska je přece už všechno na hlavu postavený,
řikal jsem si.
Prošel jsem kolem zdi a octnul se u baráku, kterej
popisovala Rita. Už jsem neměl na nikoho čekat, měl
jsem jít dovnitř.
Nad dveřma byl vyrytej hákovej kříž. Trošku jsem
zpozorněl. Vzal jsem za kliku a vlez dovnitř.
Všude byla tma. Nejdřív jsem neviděl vůbec nic a
potom jenom trochu nic. Po hmatu jsem se dostal na
schodiště a po chvíli jsem zjistil, že schody vedou
někam dolu.

Tápal jsem podél zdi a klopýtal po schodišti. Musel
jsem jít dobrejch pět minut kolmo do středu země.
Musel jsem si rozepnout bundu, jak mi začlo bejt vedro.
Oči už si zvykly, ale bylo to hovno platný. Tma v
útrobách domu by se dala krájet, jako lidský maso.
Dorazil jsem ke dveřím, otevřel je a pokračoval dál
chodbou.
Došel jsem k dalším dveřím. Viděl jsem, že pod nima
už probleskuje světlo.
Otevřel jsem je.
V místnosti se matně svítilo. Zježily se mi chlupy na
zátylku. V pokojíčku bylo propadliště. Smyčka nad
propadlištěm vypadala hrozně. Došlo mi, že se po
použití nikdy neměnila.
Mimoděk jsem zacouval ke zdi a těkal po místnosti.
Do prdele, kam jsem se to dostal!?
Všimnul jsem si, že na dně propadliště něco leží. Byl to
balíček, převázanej provázkama.
Rito, kurva, za tohle mi dáš bonus. Rozhlídnul jsem se.
Co když je to past! Vlezu tam a někdo spustí odněkad
gilotinu, nebo plyn nebo, kurva, NĚCO!

Přemejšlel jsem.
Dostal jsem se daleko, ale riskovat život mě nebavilo.
Hnul jsem se zpátky ke dveřím, prilepenej na zeď, jako
pavouk.
Když jsem byl u dveří, zastavil jsem se. Představil jsem
si Ritu, jak ráno volá a ptá se, jestli jsem splnil úkol.
JeeEEE, nee...
Podíval jsem se zpátky na balík.
Sebral jsem celou svou odvahu a vykročil. Zíral jsem
na to všechno. V pravym hornim rohu balíku něco bylo.
Udělal jsem několik dalších kroků a zaostřil.
Bylo tam rudý srdce a v něm černej hákovej kříž. No to
mě poser, co je tohle za sektu!
Milostiví nacisté?
Podíval jsem se nahoru a do všech stran. Nikde jsem
neviděl žádný nebezpečí. Smyčka se nehejbala.
Skočil jsem do propadliště a hmátnul na balík.

Můžeme se ptát
proč lidi dělaj věci,
nad akterejma zůstává rozum stát,
ale existujou lidi,
který takový věci dělaj běžně a my jim za to
platíme
a jejich křik se rozlýhá po celym světě,
maj asi pocit, že je nějaká bytost a energie předurčila k
tomu,
aby nás prudili jak se dá,
aby nám ukazovali finger ze svejch kanclů,
z novin
a hajzlpapíru, kterej nám rádi podaj,
abychom si s nim vytřeli prdel a je hlavně nechali bejt,
jejich zájmy, jejich posraný kecy, jejich nuda a plytkost,
baví je dělat nepochopitelný věci,
můžou se na mě smát,
ale já si je jednou koupim a nechám je
v místnosti dělat kašpárky a pitvořit se, fláknu jim na

čelo
peníz
a budu se dívat, jak ho horečnatě strkaj do ušmoulený
kapsy.
Budu sledovat jejich sliny a jejich oči, protože v očích
je všechno,
... vidět.
Chytnul jsem balík a skočil rychle zpátky ke zdi. Srdce
mi bušilo a ve střevech jsem ucejtil pohyb.
Na chodbě jsem uslyšel zvuky.
Oči mi vylezly pomalu z důlků. Na to jsem nebyl
pripravenej, že NĚKDO přijde. Ani na to, že mi oči
vylezou z důlků.
Schoulil jsem se do rohu.
"Myslíš, že je uvnitř?"
"Blbost, tam by se neodvážil."
"To je fakt, ale kam ten drban zase zmizel? Tentokrát si
to pěkně odskáče. Takhle dlouho ještě nikdy pryč nebyl.
Něco se muselo stát. Je jen otázka času, kdy to začne
hořet z ministerstva!"

"To jo, musíme ho najít co nejdřív."
"Ale tady v těch katakombách se může skrejvat klidně
pěkně dlouho..."
"Může bejt i venku..."
"To jo... ale von se vždycky vrátí, rozumíš, vždycky se
vrátil, táhne ho to sem, PŘED TY DVEŘE, když ho
jakákoliv policie hledala a nenašla..., ale teďka je fakt
pryč dlouho, něco se musí dít."
"Nestraš, co by se dělo..."
"Všimnul sis těch krys? To nebejvalo. Dřív se objevila
tu a tam jedna, dneska, když deš dolu, jsou všude."
"Hm..."
Slyšel jsem vzdalující se kroky. Jakto, že se ani
nepodívali dovnitř!? Podíval jsem se dokola a na stěny.
Na fleky pod smyčkou.
Na flekatej strop.
Na... jej..., na věc v ruce!
Balík vypadal normálně, až na tu značku. Srdce, jaký
jsme používali v dětství k výrazům lásky, tvořilo
podklad pro černej obrácenej hákovej kříž.
Nikde nebylo nic napsáno.

Upřímně říkám, že jsem byl z posledního vývoje trochu
deprimovanej a docela i zaskočenej.
Proč se sem chlapi nešli podívat? A koho to vlastně
hledaj? A proč ho hledaj už dlouho?
A co MINISTERSTVO??!!
Krysy!
Vzpomněl jsem si na mrtvolu zvířete u schodů.
Zhluboka jsem se nadechnul a zatajil dech. Cejtil jsem,
jak srdce začíná bít pomaleji. Držel jsem dech a srdce
dokud to šlo a pak ještě několikrát. Panika pomalu
ustupovala pryč.
Za chvíli jsem byl zase schopen uvažovat chladně.
Ať už jsem kde jsem, je to pěkně blbý místo. Bude teda
lepší z něj odejít.
To mě napadlo.
Tu myšlenku jsem hned přijal. Jasně, prostě vypadnu z
týhle díry, předám někomu balík a budu to mít celý z
krku.
Rita mi dá..., zaplatí... a budu mít pořád flek u žárlivce,
kterej neví, co s penězma.
Otevřel jsem dveře.

Nikde nic. Tma a ticho. Potom jsem uslyšel cupitání
zvířátek a znova zatajil dech.
Snad mi neublížej, nikdy jsem žádný zvíře nezabil...
úmyslně.
Zavřel jsem za sebou a klopýtal tmou tam, kde jsem si
pamatoval schodiště. Narazil jsem do zdi. Pod nohama
mi proběhlo zvíře. Bylo to, jako když mi pod tělem
proplave ryba. Slyšel jsem tichý pískání hlodavců.
Další mi proběhla mezi nohama.
Došlo mi, že mám mobil, na kterým tohle celý píšu.
Vyndal jsem ho z kapsy a otevřel. Modrobílý světlo
otrávilo chodbu.
Schody byly asi tak deset metrů ode mě.
Uslyšel jsem někde v dálce kroky. Nebo se mi to zdálo,
že je slyšim??!! Matrix...
Hned na to, jak krysy běžej o překot. Běžely pryč.
Zdálo se mi, že se kroky přibližujou, ale nemoh jsem to
říct určitě. Tenhle smysl mi přestal fungovat.
Uvědomil jsem si, že jedinej smysl, kterej se mi zjevil v
mozku, byl smysl odněkud utéct.
Můj mozek zaplavila panika.

Skočil jsem ke schodům. Odněkud se změnilo na odtud.
Věděl jsem jen jednu věc a tu jsem věděl fakt naprosto
jistě. Že se tady nechci s nikym potkat!
Že chci pryč! Kurva, Rito, do čehos mě to dostala!
Běžel jsem po schodech a připadal si, jako když mě v
Argentině v oceánu honila chobotnice. Za žádnou cenu
bych se neohlídnul! Úplně zcestnej postoj! Bral jsem
schody po čtyřech. Představa, že bych se zastavil a
naslouchal, jestli někdo nejde za mnou?
CHA!!!
Ani náhodou! Co bych tam uviděl, ve světle mobilního
přístroje??
Tvář.
Uviděl bych určitě strašnou tvář někoho.
Nebo taky nic.
Cokoliv.
Doběhl jsem po schodišti nahoru a narazil na dveře. V
tu samou chvíli jsem uslyšel, jak můj mobil dvakrát
zakvičel, že nemá dost energie.
Vzal jsem za kliku.
Dveře, který jsem předtím v pohodě otevřel, byly

zamčený.
Lomcoval jsem klikou.
Potom jsem toho nechal. Bylo jasný, že je zamčeno.
Chtěl jsem se roztéct. Normálně se rozplavit po betonu.
Vylejt se skrz dveře a tam se zase složit, přeskočit zeď a
běžet tak, jako kdysi před banditama v Rio de Janeiru.
Popadat dech a blít vyčerpáním..., ale ne tady čekat, až
si pro mě NEKDO přijde.
Někdo, kdo se chodí dívat na dveře popravčí komory a
koho se bojej krysy, který přece TAM dole už všechno
viděly.
Z tyhle meditace mě vytáhlo zakvičeni mobilu. Trojitej
výhružnej zvuk a potom jedno smutný zakvílení.
Stroj zhasnul.
Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že můj jedinej zdroj
světla je pryč. Tma se naplno opřela do mozku.
Zatajil jsem dech.
A uslyšel jsem pomalý plouhání do schodů. Znělo to,
jako když po schodech leze slimák, kterej má ovšem
nohy. Naprosto pravidelnej rytmus něčích dlouhejch
kalhot, šoupajících se ze schodu na schod.
Vzpomněl jsem si na Ritu. Iracionálně mě napadlo, že

by to mohla bejt ona. Že se prostě nudí, kunda
milionářská, a hraje si se mnou nebohym takovýhle hry.
Že se ke mě došourá a řekne svým typickym hlasem.
"Co se tady krčíte, Derere, do práce, hybaj, je třeba
něco dělat, ne tady strachy kvílet, drahoušku!"
Bylo to iracionální, ale na chvíli to zabralo. Musel jsem
si i trochu tý představě zachechtat, než jsem si
uvědomil, v jaký se nacházim situaci. Potom mě to teda
zase přešlo.
Snažil jsem se znova zatýct do betonu. Oči mi zalezly,
ovšem uši... cha... ty mi narostly, že jsem určitě v tý
chvíli vypadal, jak špatně narozenej slon.
Napínal jsem ty ušiska a zíral do tmy.
Zvuky byly pořád stejný.
Před očima se mi začaly míhat siluety a barevný
obrázky.
Znova jsem se zhluboka nadechnul a zadržel dech.
Cejtil jsem, jak srdce zpomaluje.
Nakonec jsem vydechnul a během toho výdechu
nervozita úplně zmizela. Zkusil jsem to znovu. A
znovu.
Přešlo to.

Najednou jsem nic neslyšel, ani jsem teda nic neviděl.
A to byl pokrok.
Nakonec je přece jen lepší klopýtat tmou, než se
potácet mezi pohyblivejma obrázkama a vířivejma
symbolama nějakejch blbostí. Nedejbože mezi
nějakejma guruálníma vizema.
Zkusil jsem se pohybovat a narážel do zdi. Všude byla
kluzká a betonová. Dveře byly zamčený, zkusil jsem to
ještě několikrát. Zkusil jsem ty dveře vyrazit.
Bloody holly fucking SHIT!
Nic.
Ta myšlenka mi nejdřív přišla úplně děsivá. Nesmyslná.
Ale postupně jsem to zpracovával.
Ty chlapi přece museli někam jít! Nahoru určitě nešli.
Jejich hovor se vzdaloval horizontálně, ne vertikálně.
Vykročil jsem teda znovu dolů.
Zkusil jsem odhadnout čas.
Muselo bejt nejmíň půl čtvrtý ráno.
Zastavil jsem se.
PÚL ČTVRTÝ RÁNO a já tady lozim v katakombách u
vězení, kde budou za pár let jezdit auta byznysmenů z

východu, a nebo zelený manželky tady budou tlačit
obrovský nákupní vozíky plný žrádla a prášků na
praní...
Znova jsem se musel pousmát a přiznat Ritě, že umí
výborně manipulovat s lidma. Fucking bitch! A já to
mám vodsrat. He.
Šel jsem pomalu dolů a napadlo mě, že moje kroky zněj
jako kroky slimáka. Měl jsem pocit, že na zdi za sebou
zanechávám sliz.
Po chvíli jsem si všimnul, že trochu vidim. Bylo to
nejasný. Světlo nikde nebylo. Ale viděl jsem obrysy
chodby a cestu dolů.
Posledních pár schodů jsem se dokonce odlepil od zdi.
Byl jsem zase dole u dveří.
Ani mě nenapadlo na ně sahat.
Vydal jsem se směrem doprava.
Nejsem přece žádnej levičák..., ale pravičák taky ne.
Ach jo.
Rovně jít nejde, je tam zeď.
Vyrazil jsem teda nakonec doprava.
----- o -----

Před sebou uviděl kouř.
Cesta ho už zmáhala, musel zastavit a u benzínky si
odpočinout.
Díval se na lidi.
Hemžili se, jako nějaký igelitový zvířata z japonskýho
filmu.
Neměl je rád.
"Už hoří skoro celej les..."
Otočil se.
Stál tam tlustej chlap, pohupoval se na patách a
odpudivě se usmíval. V ruce držel klíčky od BMW a v
hubě převaloval doutník.
Pocítil zase tu touhu.
Touhu zabíjet na počkání, jen tak, pro radost okamžiku.
Ale ovládnul se...
"Kdy to začlo?"
"Už je to pár dní, je to peklo, k tomu ty vedra ...,"
zahoupal se tlusťoch na patách a nastoupil do svýho
BMW.
Díval se, jak odjíždí.
V jeho chladných, šedomodrých očích se nakonec přece

jen objevila bestie. Pomalu nastoupil do auta a díval se
na oblaka kouře valící se z hor. Nastartoval.
Mířil přímo k epicentru požáru.
Projel kolem čumilů a lidí, co museli odejít ze svejch
baráků a potom se dívat, jak jejich dům pomalu mizí.
Oči mu svítily a odrážely záři ohně.
Zastavil a šel pěšky. Hlasy lidí nevnímal, někdo ho
chytnul za rameno. Odstrčil ho a přidal do kroku.
Znova se mu vrátilo to hučení, musel se chytit za hlavu.
Znělo to jako zpomalený vibrace letadlovýho motoru.
Pokračoval dál.
Už byl u čáry ohně.
Slyšel požárníky, jak na sebe křičej a před sebou viděl
ohnivou stěnu. Otočil se.
Viděl kolem sebe čtyři pomalu se pohybující postavy v
helmách, bojující s ohněm, kterej teď zněl jako bučení
odporný obrovský krávy.
Nemohli to čekat.
Dvoum zezadu zlomil vaz, jednoho zabil ranou do krku
a posledního uhodil konečky prstů do levý strany
hrudníku.

Díval se na něj zblízka, ale neviděl skrz helmu. Chtěl
uvidět a zachytit to překvapení ve tváři oběti, ale
nepodařilo se mu to.
Žár ohně necítil.
U vraždění nikdy nic necítil.
Vítr změnil směr a ohnivá hradba teď oddělovala scénu
od ostatních lidí.
Kleknul si na kolena a znovu se držel za hlavu. Bylo to
neúnosný.
Když se postavil, stál před ním indián. Ale ne ten, kterej
mu přines zásilku. Tohle byl doopravdy náčelník.
"Proč tady marníš čas zabíjením!"
"Ehhh, nemůžu za to, vždycky, když vidím obludnýho
majitele nablejskanýho BMW, mám chuť někoho
zabít."
"Seš patetickej, seš nespolehlivej. Proč zabíjíš
požárníky? Dej mi tu zásilku!"
"Nech toho náčelníku, nikoho jinýho tak dobrýho
nemáte. Je to celý strašně nesmyslný. Nevim, proč jsem
musel zabít právě tyhle lidi a ne toho, kdo to ve mně
vyvolal. Nikdy to nechápu."

"Ty si myslíš, že jsi nenahraditelný. Řeknu ti, že nejsi.
Jsi blázen, který tu po lesích honí svůj zdravý rozum a
nikdo ho nedožene."
Hučení ohně se pomalu měnilo na praskání.
"OK, omlouvám se, už se to nestane. Nebudu se dál
rozptylovat."
Dívali se navzájem do očí.
Potom se náčelník otočil a zmizel v doutnajícím lese.
Vydal se za ním. Nemohl ztrácet čas s policií ani s
někým, kdo by snad chtěl vědět, co tady v hořícím lese
dělal.
Měl úkol a ten musel splnit.

V kanálu
Pokračoval jsem chodbou.
Hlavou se mi honily myšlenky tak zrychleně!
Proč tohle vlastně dělám. Co by teď, v týhle chvíli
udělala Kateřina S? Nebo Lenka Ru?
Ta by si asi poklepala na čelo...
Klopýtal jsem dál tmou.
Otevřel jsem další dveře a ocitnul se někde v kanálu.
Pod nohama mi zase proběhla krysa.
Začlo bejt trochu vidět.
Kolem mě prošel Jean a někoho táhnul na zádech. Za
nim klopýtal trpaslík v uniformě generála.
Za nim žena s dlouhými fousy a velkými prsy. Promnul
jsem si oči.
To musí bejt nějaká hormonální porucha...
Co by tomuhle řekla Olga?
Přišlo mi divný, že v nejtěžších chvílích života hledám
inspiraci u žen.
Ozvěnou mých kroků bylo kapání vody ze stěn.
Co jsem vlastně zjistil za posledních pár dní. Co jsem
vlastně dokázal za posledních pár let? Neschopnost v
ničem pokračovat, tak akorát.
Proč vlastně píšu? Proč tohle všechno dělám?
Množství otázek mi zaplavilo duši.
Zastavil jsem se a poslouchal. Nebylo nic slyšet.

Přede mnou se zjevil českej prezident a pokáral mě. V
rychlym sledu prošlo kanálem kolem mě množství
politiků a celebritiků.
Některá zjevení procházela s hlavou skloněnou a z hlav
jim crčela krev. Další šli a smáli se mi úlysnym
smíchem televizních bavičů. Karel Gott měl na penisu
napíchlou včelku Máju. Starej Brůna trochu slinil a
všimnul jsem si, že na sekeře jsou zbytky skalpu.
Husák mi pokynul tak, jak to dělával z tribuny.
Svoboda si připínal další vyznamenání a nevšímal si
mě.
Neznámý vojín mnul v ruce kapesník a něco si potichu
mumlal s bezprizornym výrazem schizofrenika.
Sledoval jsem průchod těch zjevení a necejtil žádný
emoce.
Co chci vlastně svym psanim dokázat?
Napsal jsem knihy a po tý první se mě lidi ptali: Proč to
děláš? Co od toho čekáš?
Na blbou otázku blbá odpověď .
Nevim, řikal jsem těm lidem.
Tváře přízraků se měnili. Kožený xichty úspěšných
podnikatelů a politiků, který se se jednoho dne objevily
na titulních stranách posranejch časopisů a druhýho dne
tamtéž, ale s titulky o kriminálnících.
Cejtil jsem z těch přízraků jejich pocit nepostižitelnosti.
Jejich výsměch nám, lidem bez pokračování.

Něco mě napadlo.
Co když píšu proto, abych jednoho dne do těchle zmrdů
říznul.
Všimnul jsem si, že se mezi přízrakama neobjevujou
lidi, který mám rád.
Neprošel kolem mě ani Václav Havel, ani MM.
Čekal bych, že se objeví Glum, ale ani ten tu nebyl,
příšera jedna podzemní. Ten by se sem do kanálovýho
prostředí hodil, napadlo mě.
Místo toho se ze tmy vynořila odporná silueta
siamskejch dvojčat. Jedno s pupkem a obarvenejma
černejma vlasama a druhý se slaboduchym úsměvem a
opálenou tváří.
Zaklonil jsem se a kopnul to stvoření do koulí.
Chvíli byl klid, ale potom jsem uviděl znovu se
formující zástup. Vyplňoval celej kanál.
Musel jsem jít.
Běžel jsem.
Jednou jsem zakopnul a spadnul do sraček. Chuť těch
sraček nebyla nejhorší. Byla lepší než ty xichty.
Zvednul jsem se.
Celá situace gradovala.
Mihnul se kolem mě přízrak astrála, esoterika a
astrologa. Cha! Vypadali jako někdo, kdo si nikdy nedal
víc než dva panáky.
Vypadali, že by mi chtěli nabídnout štěstí.

V dálce jsem uviděl světlo.
Zaplavilo mě štěstí.
Esoterikův přízrak se ke mě naklonil a láskyplně
pokýval hlavou. Kopnul jsem ho do koulí a pokračoval
v běhu.
Blížil jsem se světlu a v dálce viděl vodu. Vyběhnul
jsem z kanálu na ranní světlo.
Přede mnou byla řeka.
Pán v klobouku chytal pod Železničnim mostem ryby.
Vyšel jsem po schodech a zjistil jsem, že jsem na
Výtoni. Tramvaj zacinkala.
Sednul jsem si na patník a díval se na most, po kterým
zrovna projížděl vlak. Potom jsem se otočil a díval se
na Hrad. Z kanálu u řeky vylez Švejk a zamával na mě.
Potom ho kanál vtáhnul zpátky.
Spousta lidí mi řekla, že v nich ten pohled na Hradčana
vyvolává emoce a pocit lásky k vlasti.
Můj jedinej pocit byl ten, že mám mokrý hadry a modrý
nohy.
Sednul jsem na tramvaj a díval se z okýnka na Nuselák.
Byl smutnej jako všechno okolo.
Podíval jsem se na balík ve svý ruce.
Bylo mi záhadou, že mi po tom všem v ruce zůstal.
Vystoupil jsem z tramvaje a vydal se přes park k
nonstopu.
Na lavičce seděl kluk s dredama a právě si píchal.

Podíval se na mě a oči mu odjely nahoru. Zaklonil se.
Přešel jsem ulici a s hrůzou zjistil, že před nonstopem je
zaparkovanej dětskej kočárek.
Celej sem se třásl. Špatně jsem viděl i myslel.
Vlezl jsem dovnitř.
Seděla v rohu. Věděl jsem, že to musí bejt ona. Kdo
jinej by byl ta Rity spojka.
Sednul jsem si k ni. Nic neřikala, jenom natáhla ruku.
Znovu jsem uviděl to číselný tetování.
Zjistil jsem, že mám prsty křečovitě sevřený kolem
balíku. Druhou rukou jsem je uvolnil.
Vzala balík do ruky a dívala se na značku.
Dlouho se nic nedělo.
Potom se pomalu zvedla a beze slov zamířila k
východu.
V nonstopu jsem zůstal sám.
Díval jsem se na servírku. Měla upnutý bílý tričko.
Černý vlasy a dementní xicht. Byla mi sympatická.
Dívala se na mě.
"Dejte mi kafe a rum, prosimvás."
" Jasně, vypadáte špatně..."
" Ale vy vypadáte výborně."
Usmála se.
"A dejte mi i jedno pivo, ať mám celou sadu. Mám za
sebou strašnou noc."
"Copak jste dělal? Nějaký noční tahy, že jo."

"No jo, tak něco..."
Napil jsem se drinku a díval se na ni. Byla čim dál
krásnější. Neměla podprsenku.
"Dejte mi estě jednou to samý."
Když mi to dávala na stůl, chytnul jsem ji za ruku.
Nepřekvapilo ji to. Dívala se mi do očí svym
dementnim pohledem. Prázdnej lokál se na nás díval
dementnim pohledem. Já jsem se díval skrz to všechno.
Přitáhnul jsem ji k sobě. Nevadilo ji to.
"Nemůžu, moh by někdo přijít."
"Kdo by teď chodil, v sedum ráno..."
"To víš že lidi choděj. To by ses divil, kolik lidí chlastá,
než jde do práce..."
Políbil jsem ji.
Bylo to prázdný. Její rty byly prázdý jako její pohled.
Náš polibek byl polibek bez pokračování. Ale to
nevadilo. V tuhle chvíli to bylo to nejkrásnější, co se mi
mohlo stát.

Nuselský porno
Cejtil jsem její tělo, cejtil jsem její vůni. Už vůbec
nevypadala dementně. Kousla mě do rtů. Vstal jsem i s
ní a zamknul.
Držela se mě celkem pevně na to, že jsme se ještě před
pár minutama neznali.
Posadil jsem ji na stůl a naposledy zapřemejšlel.
Je tohle vůbec k něčemu?
Může snad sex vyřešit všechno, přestože je vlastně
příčinou všeho.
To byla hluboká myšlenka, za kterou by se nemusel
stydět ani někdo opravdu vyjímečnej.
Jak napadla mě, to nevim.
Dívala se na mi tak krásně do očí. V těch jejich jsem
viděl kouzlo právě tohodle okamžiku.
Znovu jsem jí políbil.
Stálo to za to. Žádný kecy, všechno je jedno, tak do
toho. Man has to do, what man has to do.
Vyhrnul jsem ji tričko.
Kousla mě do rtů.

Mimochodem jsem si otřel rukou rty a uviděl krev.
Cejtil jsem, jak mi rozepíná kalhoty.
Svoje tričko jsem hodil na zem a šlápnul na něj. Budu
tam mít stopu, napadlo mě. Cha. Světla nonstopu se
zatočila.
Pomalu jsem ji rozepnul zip. Tohle už bylo extrémní.
Dostal jsem pocit, že omylem vybuchnu.
Cítil jsem, jak mě líbá na krk. Znovu mě kousla.
Stáhnul jsem jí kalhoty.
Všimnul jsem si konečně, jak má krásnou postavu. Byla
krásná, jako smetana na Irish coffee. Měl jsem pocit, že
se mi v náručí mění tak, jako jako se táhnou postavy na
obrazech od Salvadora Dalího.
Kdysi se mi to líbilo, teď mě to už moc nezajímá. Víc
se mi líbí El Greco.
Sáhnul jsem jí mezi nohy.
Už jsem to celý dál moc objektivně nevnímal.
Subjektivně jsem cejtil, jak jsem ho do ní pomalu
zasunul a to, jak jsme oba nahlas vydechli.
Nebylo to šukání ani milování. Nebylo to ani mrdání.
Bylo to něco o moc lepšího.

Byl to sex bez pokračování, sex bez nenávisti, bez
lásky, bez přemejšlení.
V sedum ráno, v zimě, v nuselským nonstopu, se dalo
žít.
Malá smrt mi přišla až trochu moc velká a ona mi
zůstala zakouslá do spodního rtu.
Cítil jsem, jak mě křečovitě objímá nohama a cejtil
jsem její intenzivní vůni.
Do toho se míchala vůně nonstopu a všech vypitejch
piv a panáků a vožralejch keců.
Nějak jsme se dostali od stolu ke zdi.
Napadlo mě, že bych si moh při těch pohybech omylem
rozflákat hlavu o zeď a z další malý smrti udělat
velkou.
Ale ta malá byla nakonec lepší varianta.
Pro nás pro oba.
Chvíli se nic nedělo. Poodstoupil jsem od ní a díval se
na scénu. A ta scéna byla na pohled hodně příjemná.
Usmívala se.
Cejtil sem, že se taky usmívám, ale tak nějak dementně.
Utřel jsem si slinu.

Chvíli jsme tak stáli bez hnutí.
Naklonila se ke mně a naposledy mě kousla do rtů.
Věděl jsem, že to je konec hry.
Stáhla si tričko a začala se oblíkat.
"Neměls mi něco přinýst? Dej mi to teď, než
odemknu."
Nešlo mi to. Můj mozek tohle nezvládal.
"Co jako...?"
"Dělej, dej mi to. Čekáme na to už moc dlouho..."
"Čekáte???"
"Nedělej, že nevíš. Přece si sem něco přines, ne?"
Pomalu mi to začlo docházet. Ta spojka nebyla
nuselská babička, ale tahle barmanka!!!
Nálada se mi prudce propadla zpět tam, kde byla v
noci, možná ještě níž.
"Nevím o čem mluvíš," začal jsem lhát. Někdy to
prostě jinak nejde.
Na dveře nonstopu někdo zaklepal.
Byla už oblečená, upravila si vlasy a odemkla. Ještě
jednou se na mě od dveří překvapeně podívala.

Do nonstopu vešel chlápek.
Pozdravil se s barmankou a sednul si k pultu.
Zíral jsem na něj.
"Co čumíš?"
Nasralo mě to. Nečuměl jsem. Nic jsem nedělal a tenhle
kretén musí hned začít prudit po ránu.
"Nečumim a neser se do mě!"
Slezl ze stoličky a přiblížil se ke mně.
"Cos to řek?"
Vydal jsem se mu naproti.
"Že nečumim a aby ses do mě nesral," řek jsem a dal
levou ruku před sebe a pravou k bradě.
Zastavilo ho to.
Chtěl jsem mu dát možnost z konfliktu vyjít bez ztráty
tváře.
"Hele, promiň, přehnal jsem to. Mám za sebou těžkou
noc."
Pokejval hlavou, trochu ji sklonil a řek:
"Já taky."
Otočil se a pomalu se vrátil ke stoličce. Sevřel prsty

kolem panáku a kopnul ho do sebe.
Barmanka na mě zírala.
Otevřel jsem dveře a vypadnul na chodník posypanej
odpornym, čerstvym sněhem.
----- o ----Projel celou Evropou a dorazil do města, kde předtim
nikdy nebyl. Místo, kde měl najít svou obět bylo mimo
centrum.
Byla zima a několikrát dostal smyk.
Nečekal to. Smyky neznal.
Všimnul si, že se něco na silnicích změnilo. Napadlo
ho, že to není on, kdo sem přijel někoho zabít, ale že to
je on, koho tady chtějí všichni zabít.
Zaparkoval.
"Tady nemůžete stát, tady nééé," uslyšel zvuk.
Uviděl muže v obleku. Nerozumněl mu. Bylo mu jasný,
že je to jiná kultura, ale proč dotyčnej hned křičí?"
"Tady né, za chvíli budu vyjíždět... zavolám na vás
strážníky."
Podíval se na něj.
Uviděl tlusté prsty obtočené kolem držadla kufříku a ty

mu připomněly chapadla olihně.
Mlčky se přiblížil k muži.
"To je ono, ta Evropská unie, ta nám sem přivádí
takovýhle černý xindly. To je celý to multikulti těch
pseudointelektuálů a my slušní pracující to musíme
snášet..., no řekněte, paní."
Kolem šla žena a dívala se do země.
Na výzvu nereagovala.
Přistoupil k muži.
Pocítil znovu tu slast, jako dřív. Slast z měnící se
současnosti a pro některé lidi i dost zásadně se měnící
budoucnosti.
Jehlici měl původně hozenou ve dveřích auta. Vzal si ji
do ruky, když vylejzal.
Díval se mu přímo do tváře.
Ten pohyb skoro nebyl vidět.
Jehlice prošla těsně pod uzlem kravaty, šikmo horní
částí hrudníku do srdce.
Otočil se, nastoupil do auta o odjel.
Neměl čas na setkání s policíí.
Měl svůj ůkol a ten musel splnit.

Bezpáteřní nácek
Přišel do baru. Barmanka zmateně těkala. U baru seděl
chlap a právě do sebe kopnul dalšího panáka. Jinak v
baru nikdo nebyl. Měl tuhle adresu, ale dál už si bude
muset pomoct sám. Vytáhnul fotku. "Neviděla jste ho?"
řekl kastilsky. Barmanku ten tón cizího jazyka vytrhnul
z lelkování. "Nevím... ukažte?"odpověděla taky
kastilsky.
Muž u baru zvednul překvapeně hlavu.
Díval se na něj s nechutí. Nesnášel alkoholiky.
Nechápal, proč do sebe někdo lije jed, navíc v osum
ráno.
"Co čumíš?"
Díval se bez hnutí dál. Věděl, že muž mu něco říká, ale
nerozumněl.
"Řikám, CO čumíš??" začal se opilec zvedat že židle.
Otočil hlavu k barmance, která překvapeně zírala na
fotografii.
"?"

"Tenhle člověk tady před chvílí byl, " řekla.
Nepřekvapilo ho to. Věděl, že do sebe všechno musí
dřív nebo nakonec zapadnout.
Cítil alkoholické výpary a šum slov. Znělo to jako
výčitky a taky trochu jako výhrůžky.
Přemýšlel, jak se zbaví tohodle parazita. Jehlici si
nechal v autě, i pistoli.
Bude muset použít svůj nejoblíbenější trik. Problém je
v tom, že je potřeba se k tomu soustředit alespoň deset
sekund. Nevěděl, jestli bude mít tolik času. Vzpomněl
si na indiány a svůj úkol. Není přece možný ztrácet čas
s každým matkojebem v tyhle bohem zapomenutý,
chladný zemi.
Slyšel souvislý proud výčitek a dotyk na rameni.
Nesnášel dotyky mužů.
Otočil se.
Ted mu stál tváří v tvář. Ucítil kapičky slin, které
vypadávaly z úst opilce.
Spustil soustředění.
Na pravé ruce srovnal pevně všechny prsty vedle sebe a

posílal veškerou svou energii do konečků prstů.
Devět, osum, sedum...
Muž se teď předklonil a skoro se dotýkal jeho nosu.
Šest, pět, čtyři...
"Ty xindle, dneska v noci jsme dostali na příjem úplně
zfetovanýho vraha, museli jsme ho ubít a omámit,
táhnout ho do cely, druhej přijel fanatik, sériovej vrah,
bál jsem se mu podívat do oči, sračko, sračko, sračko,
CO NA MĚ ČUMÍŠ?!"
Tři, dva...
Dveře bufetu se otevřely a dovnitř vstoupil pán s
kloboukem. Slušně pozdravil a stoupnul si hned vedle
dvou mužů k baru.
"Co si dáte?" naklonila se přes pult barmanka a
křečovitě se usmála.
"Dal bych si japonský čaj, jemně protřepaný a silně
vylouhovaný."
"Ehh, to nemá... počkejte, teď si vzpomínám, že při
poslední dodávce zboží byla přibalená divná krabička,
moment..."
Zrušil soustředění. Nevadilo mu to. Opilej chlap mu
vlastně nevadil.

Ten se vykřičel a odešel zpátky ke svý židli.
"Podívejte se, skutečně, japonský čaj... to jsem blázen,
tak moment, hned vám ho připravím."
Muž se pousmál a sundal si klobouk.
Barmanka vařila čaj.
Bachař začal dopíjet dalšího panáka.
Zabiják z Kastilie si sednul na barovou židli a nic
neřikal.
Z rádia byl slyšet moderátor Evropy 2.
"Představ si, voni mě v tom AHA tak natřeli, rozumíš."
"Jo, a co se stalo?"
"Napsali, že jsem ukrad peníze nějaký postižený holce
z tý její sbírky, rozumíš. Mě serou!"
Vožralej bachař zvednul zrak od svýho drinku.
"Dobře ti tak, ty kreténe zkurvenej." To řek a zadíval se
zpátky do 4dcl. Dřív to bejvalo 5dcl...
"To je fakt, to je hrůza to AHA..." kurvil dál ovzduší
druhej moderátor Evropy 2. Asi si hoši neuvědomili, že
AHA jsou oni.
"Vypněte tu sračku!" ozval se najednou bachař.

"A proč, je to aspoň veselý," řekla dementně barmanka.
"Veselý, ne, není to veselý, je to odporný, pusťte tam
něco jinýho, máte tady počítač ne, pusťte tam Doors,
prosimvás..."
Barmanka se zasmála.
"Doors? To je něco jako Elvis Presley, ne?"
Zadíval se na barmanku. Nerozuměl slovům, ale byla
mu sympatická.
"Vim, že to tady máte..."
"OK, kouknu se... počkejte, D... OO... jo, je to tady."
Moderátor Evropy 2 zmlknul uprostřed další ze stovky
a tisíců jeho zkurvenejch pičovin.
Místo něj se lokálem rozezněl hlas Jima Morrisona.
"Killers on the road..."
Zvednul hlavu. Neznatelně se mu zvedly koutky. To
bylo přece o něm. Cha! Killer on the road.
Začlo se mu tady v tý zemi líbit. Nebylo to tak úplně
zlý. Napadlo ho, že by si moh po tý dlouhý cestě dát
nějakej drink.
"Una cerveza, por favor."
"Claro, " řekla barmanka a natočila pivo. Postavila ho

na bar bez dalších řečí.
Napil se. Nebylo to nic zvláštního, ale pít se to dalo.
Dopil, postavil sklenici na pult a vedle ni položil
peníze.
Vyšel z baru a ovanula ho zima.
Kráčel přes park a šála se mu poryvem větru odmotala
a vlála za nim. Všimnul si skupiny lidí jdoucích zleva
směrem k parku. Cvičenym zrakem napočítal zhruba
deset osob. Protnul přímku směrem k jiný osobě na
jeho zrakový periférii.
Kluk s dredama ležel na lavičce a jehla mu upadla na
zem.
Cítil, že se zvedá vlna emocí, že se bude dít něco, co
není úplně normální.
Věděl už, že se jeho směr kříží se zájmy skupiny.
Kráčel dál.
Zezadu do něj někdo vrazil.
"Shit, uhni..."
Muž byl rychlejší. Utíkal směrem ke klukovi na
lavičce. Zastavil se u něj.
"Dělej, vstávej, sou tady zas ty zmrdi, vstávej!"

Kluk vypadal, že zmrznul.
"Vstávej, shit, vstávej!"
"Nech mě chcípnout... pleeeeeaaaaseee, cha,
chaaaaa!!!"
Zastavil se a upravil si šálu. Zajímalo ho to. Bylo to
trochu jako televize.
Chlápkovi se povedlo feťáka zvednout. Uklouzli na
sněhu a váleli se po zemi.
Usmál se. Bylo to vtipný. Periferně sledoval skupinu
lidí, blížících se po úhlopříčce. Zajímavý na nich bylo,
že byli všichni stejně nebo podobně oblečený.
Musel se pousmát.
Stačilo mu to k úsudku. Zapálil si cigaretu.
Chlápkovi se povedlo posadit feťáka na lavičku. V tý
chvíli už náckové vstoupili na scénu.
"Aaaaa, kohopak to tady máme? Feťáčky, prasáky."
Chlápek propleskával kamaráda po xichtu a nevšímal si
skupiny.
"Mluvím s tebou, ty sračko feťácká."
Chlápek se ohlídnul. " Já s tebou nemluvim, sračko
úplně normální," řek.

Skupina zaujala kruh.
Killer on the road se octnul nějakým srandovnim
způsobem uprostřed toho kruhu.
"Aaaaaa, a tady je další, CIKÁN! To jsou náhodičky,
naše ranní hlídka má naprosto zřetelné oprávnění.
Cikáni a feťáci!"
Spolustojící postavy souhlasně zamručely a když mruk
utichl, pravil vůdce.
"Za vlast!"
Okolostojící vztyčili pravice. Kolem prošlo pár lidí,
kteří dělali, že nic nevidí. Asi spěchali do práce.
Scéna vypadala jako poslední večeře. Ježíš ležel na
lavičce a Jidáš ho držel. Lůza si chystala trnovou
korunu a farizejové si mnuli brady a odcházeli.
"Co ty cikáne, už sis nakrad, už sis dost naprznil
českých žen?"
"No entiendo, desculpame..." Nerozumím, promiňte.
"Na tuhle tvoji cikánštinu neskočíme! Rozumíš. NE
SKO ČÍ ME!
Tyhle situace zabírá kamera zezhora. Kruh postav,
uprostřed dvojice, kde jeden podpírá druhýho. Třetí
stojí a černá šála mu vlaje. Proti němu stojí vůdce

skupiny, která tvoří kruh.
Kamera by mohla eště plynout po okolí, ale to by
diváka zdržovalo.
Přišlo mu divný, že se mu při týhle zakázce do cesty
stavěly furt nějaký děsný typy. Pravda je, že kolikrát
musel cestou zabít i víc lidí, ale tohle bylo nějaký jiný.
Bylo to jiný, než všude jinde. Bylo to nějaký usliněný.
Měl dokonce pocit, že vidí sliny na knírku toho
chlápka, co na něj neznámou řeči kvíkal.
Pořád se mu příčilo znovu zabíjet. Už dneska ušetřil
opilce a měl dobrej pocit. Třeba by se mu podařilo...
"Co tady děláš, xindle cikánskej?"
"No entiendo, desculpame... soy de Castillia."
"Nech si ty cikánský kecy, seš z Ústí, že jo?"
"No entiendo..."
Nečekal to. V průběhu tý sekundy si řikal, jakto, že byl
tak nepozornej. Ta rána byla ale slabá. Cejtil slabost
toho úderu. Nechal to bejt. Prohnul se, aby nepřítele
oklamal. Prohnul se, jak to šlo. Vydal možná i nějakej
zvuk. Během všech těchle okamžiků si připravil pravou
ruku.
Druhej úder už v pohodě vykryl a vztyčil se.

Kamera se zastavila.
Všechny postavy se s kamerou zastavily v pohybu,
jenom on a jeho protivník se pohybovali.
Díval se mu upřeně do oči. Uviděl tam strach. To ho
nudilo. To bylo tak starý!
Viděl, jak se ohlídnul po svejch kamarádech a zjistil, že
se nehejbou. Otočil hlavu zpět a tam viděl
nezúčastněnej, snědej obličej.
Dal si záležet. Dopočítal v pohodě do deseti a
neznatelně hnul rukou dopředu.
Díval se mu při tom do obličeje. Znovu ho těšila ta
chvíle plná věčnosti.
Cítil jak jeho ruka prochází měkkým, sádelnatým
břichem kolem prostaty a tlustýho střeva. Přišlo mu to
hnusný. Konečné ucejtil konečky prstů páteř. Dostal se
dál. Uvědomil si, že si uprasí prsten. Tahle známka
vlastní nedokonalosti ho nepotěšila.
Knírek se náckovi klepal, jako by ho měl z kapra.
"Prosím, nezabíjejte..."
Přišlo mu to tak starý. Vždycky to řikaj...
Sevřel prsty kolem páteře. Zase přemejšlel o tom, že
může cejtit ty myšlenky, který tečou dolů...

"Ahora, tu entiendes?" zeptal se.
Z úst vyteklo trochu krve. Ne moc.
"Entiendes?" řekl a trhl rukou k sobě. Tělo se mu zřítilo
k nohám.
Zvednul hlavu a podíval se okolo. Všude mrzlo.
"KURVA, lidi, pomoc!" vykřiknul někdo a potom bylo
slyšel zvuk běžících nohou.
Najednou byl v parku sám s dvojicí feťáků a jednou
amébou. Podíval se dolů, kde v ruce držel kus spodní
části cizí páteře.
Chlápek, co byl za Jidáše se na něj díval.
"Kurva, to bych taky chtěl umět."
Podal mu slizkou věc. Nevzal si ji.
Položil ji tedy pietně na zem.
Přehodil si kolem krku šálu a vydal se směrem, kde
končila jeho cesta a úkol.
----- o ----Mobil zavonil, když jsem byl u dveří baráku.
Rita.
Chtělo se mi spát. Byl jsem unavenej Muž bez

pokračování a chtělo se mi zavřít oči a zapomenout na
všechno, co se mi za poslední den stalo.
Premejšlel jsem, jestli to mám vzít.
A potom jsem to vzal. Odevzdaně a s pocitem, že
udělám, co bude v mejch silách, a když to bude nad
moje síly, nechám to bejt.
"Derere."
"Rito!"
"Jak jste to moh udělat?"
"Nevim, spletl jsem se... sorry."
"Seberte se a najděte ten balík."
Byla podivně normální. Nekřičela. Nerozčilovala se.
Zamyslel jsem se nad tim, že je fakt skvělá. Měl jsem ji
rád. Byla svoje, ale byla dobrá. Chápala, že mám
potíže. Chápala to, i když jsem si neved nejlíp. Věděla,
že nakonec pro ni udělám všechno, co bude chtít.
"OK, dám si doma kafe a najdu to, bába nemůže bej
daleko."
"Chápu, že jste unavenej, drahoušku, ale lepší by bylo,
kdybyste šel hned. Přeci jen..., ne že byste to úplně
posral, ale... PROC JSTE TO DAL TÝ BÁBĚ!!!!"

Přístroj mě popálil na uchu.
"No, měl jsem pocit, že se k vám hodí!"
"Já počítala s vaší inteligencí..." řekla skoro smutně.
"OK, dám si redbull s vodkou a najdu bábu."
"Dejte mi vědět za hodinu, jak jste na tom."
"Určitě, Rito... a... kdo jsou milostiví nacisté?"
"Děkuji."
Položila.
Kunda milionářská!

V březnu 1943 přijel do Prahy Alois Weiss.
Tento bývalý pomocný skladník z Mnichova a současně
pomocník mnichovského kata Reichardta, byl po
rozhodnutí o zřízení sekyrárny na Pankráci vybrán na
„systematizované místo pražského kata“. Přímo v
Praze si také našel své dva první pomocníky - české
kolaboranty Roberta Týfu a Jana Křížka (ten si změnil
jméno na Johann Kreuz). K nim přibyl zanedlouho třetí
pomocník Alfred Engel z Holešovic. Tito lidé byli
později vystřídáni konfidentem gestapa Antonínem

Neradem z Braníka a Weissovým švagrem Otto
Schweigerem ze Straubingu.
Provoz pankrácké gilotiny byl zahájen dne 5. dubna
1943 – tedy o čtyři dny později, než bylo původně
plánováno. V sekyrárně bylo ten den popraveno
prvních pět odsouzených Čechů.
Každý den, kdy se na Pankráci popravovalo, měl svůj
„zajetý řád“, který byl doveden do těch nejmenších
detailů. V 8:30 hodin, po časné snídani na „oddělení
smrti“ v traktu II/A přijel státní zástupce a přečetl
dozorcům jména lidí, kteří měli být ten den popraveni.
Ty pak vrchní dozorce Karl Sauer nechal z cel předvést
v poutech před státního zástupce, který jim přečetl
ustálenou neměnnou a cynicky znějící formuli:
„Ve jménu Vůdce a říšského protektora se vaše žádost o
milost zamítá a zároveň se vám oznamuje, že rozsudek
bude vykonán dnes po 16. hodině.“
Poté byli odsouzení odvedeni do přípravné cely, kde
mohli ještě (ovšem s rukama vpředu spoutanýma)
napsat svůj poslední dopis. Popravy byly vykonávány
obvykle v úterý a čtvrtek po 16. hodině, a v té době byli
odsouzení předváděni německými dozorci z oddělení
II/A pankrácké věznice. V této místnosti se scházela
pětičlenná nacistická komise, která dohlížela nad
výkonem trestu smrti gilotinou. V komisi zasedal státní

návladní nacistické justice, velitel pankrácké
vyšetřovací věznice gestapa, funkcionář nacistické
strany NSDAP, zapisovatel a lékař. Odsouzení byli
předváděni pouze ve spodním prádle a s rukama
spoutanýma dozadu. Ženy měly již v té době vlasy nad
krkem vyčesány nebo ustřiženy. Po předvedení provedl
státní návladní osobní identifikaci a oznámil každému
odsouzenému, že bude vykonána poprava. Následně
přečetl jméno, které odsouzený potvrdil svým „ano“.
Poté se dostavil kat Alois Weiss se svými čtyřmi
„pomocníky„ a odvedl ho do popravčí místnosti…
Gilotina byla v rámci popravčí místnosti oddělena od
ostatních prostor jen černým závěsem. Bezprostředně
po vynesení rozsudku byl odsouzený přiveden ke
gilotině.
Vedle stojící pomocník vzal odsouzeného za ruku,
zakryl mu oči a položil ho břichem na dřevěnou lavici
tak, aby jeho krk zapadal do výřezu pod břitem gilotiny
a čelo se opíralo o kožený řemen. První z katových
pomocníků držel rukama vězně, který měl být popraven,
aby se nepohnul, když byla spuštěna sekera, druhý stál
u nohou nešťastníka.
V poslední vteřině někteří odsouzení zvolali „Ať žije
svobodné Československo“….
V té chvíli kat Weiss osobně spustil 60 kg těžkou sekyru,

jejímž nárazem se při dopadu doslova otřásla celá
budova. Jakmile byla hlava sťata, což trvalo pouze
zlomek vteřiny, rozvázal jeden z katových přisluhovačů
pouta na rukách popraveného a další dva dotáhli
bezhlavé tělo do truhly, která již byla připravena po
pravé straně gilotiny. Současně vzali hlavu z koše a
přiložili do truhly k tělu. Po vykonané popravě bylo
tělo odsouzeného zbaveno spodního prádla a
přeneseno do vedlejší místnosti, do tzv. rakvárny. Krev
ze sekery byla opláchnuta vodou, sekyra vyzdvižena a
celý proces se opakoval... Za jeden den takto sehraná
krvavá mašinérie popravila čtyři až šest odsouzených,
mezi nimiž byli i obyvatelé Prahy 4, kteří byli zapojeni
do odboje proti okupantům, nebo se jiným způsobem
provinili proti protektorátním a říšským zákonům.
Nejvíce poprav se v pankrácké sekyrárně konalo dne 4.
srpna 1944. Ten den kat Alois Weiss připravil o život 29
lidí. Ze zápisů vyplývá, že jedna poprava, včetně
„přípravy na další exekuci“ trvala nanejvýš tři minuty.
Alois Weiss s německou důkladností zaznamenával do
popravčí knihy jména svých obětí a přesný čas popravy.
Katova kniha se zápisy o vykonaných popravách se
dochovala. Za celé období jich bylo vykonáno celkem
1079 (z toho 155 žen). Popravčí kniha končí zápisem
pěti poprav vykonaných dne 26. dubna 1945 po 16.
hodině.

Jistou „výkonnou“ úlohu zde měl i vládní rada. Měl u
sebe seznam vězňů, a jakmile byla poprava vykonána,
škrtl si jméno popraveného ze seznamu. Soudní lékař
potom už jen „automaticky“ konstatoval rychlou smrt
odsouzence a jeho tělo bylo kolaboranty odneseno do
rakvárny. Těla popravených byla ukládána
hvězdicovitým způsobem kolem kanálku uprostřed
podlahy, aby mohla odtékat krev.
Dodnes jsou na zemi v této místnosti patrné
paprskovité stopy, které vznikly chemickou reakcí krve s
povrchem dlaždic na podlaze.

Kat nic neřiká
dělá svojí práci jako každej z nás,
ale, co když ho nebaví,
co když ho sere, tak jako většinu lidí.
Nesnáší vázání smyčky nebo ten pohyb klikou
spouštějící sekeru,
dívá se člověku do tváře,
jeho tvář je ale bez záře,
nikdy nezáří, je plochá jako baterka nebo rozmáčklý
klíště,
ani u toho nezavírá oči, utře krev a uklidí to.
Úředníci si odškrtnou člověka, odfajfkujou si ho a

zařvou „další.“
Kat se postaví na svý místo a čeká,
až příjde někdo jinej, někdo, s kym by si moh
popovídat,
přece i kat si chce v práci povídat, chce si s někym psát
maily nebo
vzkazy do Facebooku, možná by chtěl mít i blog, ale
nemůže, protože po kapsách mu chrastí injekce a
drobný kusy
počítačovejch virů a spamu, chtěl by asi jít domu,
ale povolání si člověk nevybírá, v povolání se prostě je
a jestli se to někomu nelíbí,
může jít třeba dělat kata.

Mrkev
V tomhle mikrovesmíru se dá krásně cestovat do
minulosti. Využiju toho. Neměl jsem čas psát. Můj
život se zrychlil na sto čtyřicet i víc kilometrů za
hodinu. Hodil jsem všechno za hlavu. Ale potom jsem
se musel vrátit. Nevracel bych se, kdybych nemusel.
A tak jsem zašoupal nohama a vydal se hledat bábu.

Jen co jsem se otočil, něco mě uhodilo do levýho
zornýho pole.
U chodníku zastavilo auto. Z něj vyšla žena a já na ni
zazíral.
Byla to ona.
Ne bába, ale ta... sakra, kde mám tu fotku. Vylovil jsem
fotku. No jasně!
Okamžitě jsem se začal plížit. Skočil jsem za auto.
Nakonec, nevim vůbec proč, protože mě vůbec neznala.
Vykouknul jsem za kapotou moskviče.
Kolem mě šel chlap, kterej v mý druhý knize chlastal a
venčil psa. Ted už je paralyzovanej a chlastat nemůže.
Chodí, jako kdyby měl kostru ze čtyř rovnoramenejch
trojúhelníků.
Jeho pes ke mě přišel a vychcal se na pneumatiku.
Všimnul jsem si, že se kolenem a rukou opírám o psí
hovno. Přešel jsem to drsnym pláčem. Žena zašla do
vietnamskýho obchodu. Obskočil jsem auto a sledoval
dveře.

Co Rita!?
Na Ritu teď seru... tohle je bingo!
Viděl jsem skrz sklo, jak nandavá květáky. Okurky a
mrkev...
Vyšla z obchodu. Nemohla mě vidět, protože jsem v tý
chvíli prudce trhnul tělem a mrsknul sebou na zem
zpátky, tentokrát ale do jinýho hovna. Kolem šla
nuselská žena, podívala se na mě a šla dál.
Obplazil jsem znovu auto dokola a vztyčil jsem se.
Šla podél řady domů. Vypadalo to, že tak jde, protože ji
nic jinýho nezbejvá.
Šel jsem jakoby nic za ní.
Měla fakt hezkou postavu a byla hodně elegantní.
Akorát ji z tašky koukala ta mrkev... Najednou se
ohlídla. Viděl jsem sympatickej obličej, o něco hezčí,
než má Sharon Stone.
Ve tváří měla ale plno smutku.

Díval jsem se ji přímo do obličeje. Bylo to tak patnáct
metrů. Viděl jsem jemný vrásky kolem úst. Velký oči a
elegantní blond vlasy v černým kompletu.
"Proč mě sledujete?"
"Mehh, heh... grh, deh... &pound," řek jsem.
"Co jste vůbec zač?"
Zvednul jsem ramena. Nechal jsem je zvednutý, měl
jsem pocit, že bych je neměl jen tak pouštět dolů.
"Vypadáte jak kretén, co chcete sakra?"
Viděl jsem, že ji z tašky vypadla mrkev. Vrhnul jsem se
pro ni. Zvednul jsem ji a s odpornym pohledem ji
podal.
Neřekla nic, vzala mrkev a vykročila ke dveřím domu.
"Počkejte!"
Zrychlila krok.
Sebral jsem poslední síly.

"Počkejte, chci se vás na něco zeptat!"
V hlase jsem nechal zazvonit naléhavost.
Byla už u dveří a otvírala je. Můj zvonivej nuselskej
hlas ji zastavil.
"Co je...?"
Došel jsem k ní. Opřel jsem se světácky zvednutym
ramenem o futra dveří a zatarasil ji tak cestu.
Podívala se na mě s despektem.
"Tak CO?"
Přemejšlel jsem. Nakonec mě napadlo, že to vyřešim
prostě rovnou..."
"JSTE NEVĚRNÁ SVÉMU MUŽI!" vyhrknul jsem a
místo otazníku tam hodil vykřičník.
Koukala se na mě najednou vesele.
"Tak jste nebo nejste?" hodil jsem tam tentokrát
otazník.

"Proč bych to měla říkat zrovna vám?"
"Nevim... jen tak."
Najednou to vypadalo, že se naše roviny malinko
srovnaly. Už neměla takovou převahu.
"No..." podívala se mi zpříma do očí " ve skutečnosti ho
podvádim celej život..., vypadá to, že si toho všimnul
až teď, po tý době..." usmála se smutně.
"Aha... a proč ho... teda, proč jako, ehhh."
Znova se na mě podívala. Najednou se ji v očích
zablejskalo.
" Nikdy mi nedal lásku."
"A ..."
Sklopila hlavu.
"Dal mi všechno, ale nikdy mi nedal lásku."
"A jak si tu lásku představujete?"
Položila tašku s mrkví.

"Že vás někdo vezme za ruku a řekne vám, že jste
krásná, že máte krásný vlasy nebo oči, přinese vám
snídani do postele, když se udělá, nebude hned pouštět
televizi. Vezme vás na projížďku na koni a koupí vám u
moře květinu a zatančí si s vámi při západu slunce. A
nemusí ani tančit, slunce taky není nutný, ale když vám
dá ten pocit, chápete, ten POCIT, že nejste jenom
nositelka mrkve..." odmlčela se a pak pokračovala..."
on totiž pořád jí mrkev. Věří, že mu to zlepšuje zrak."
"Vy taháte mrkev celou tu dobu, co ho znáte?"
Pokejvala hlavou.
"To je strašný..."
Podívala se na mě a najednou měla slzy v očích. Nabízí
se tady prosranej výraz "zpackanej život", ale já ho
nepoužiju.
Všechny tyhle výrazy jsou starý. Napsali to ňáký lidi,
ale zestárli a zemřeli a já už to po nich opakovat
nebudu. Napsali taky "vítr ve vlasech" nebo "miluju tě
k zbláznění." Tyhle flipsy přece není možný už dál
používat. Není možný dál používat mrtvý věty.

Vešla dovnitř a zabouchla mi dveře... ne před nosem,
jak by si někdo snad moh myslet..., ale před zubama.
"A ti milenci, tu lásku jak si ji představujete, ti vám ji
daj?" táhnul jsem to ještě skrz dveře.
Otočila se a znovu se smutně usmála. Když jsem to
viděl, úplně mi to sevřelo celý vnitřnosti až dolu.
"Ano, daj mi něco, nějakou náhražku... moc dlouho to
netrvá... po chvíli se začnou chovat stejně a chtěj jezdit
s kamarádama opejkat prase nebo na motorce jezdit za
ňákejma krásama, kde jsou většinou zas ňáký kamarádi.
Tam většinou končím... Jistota je, když začnou žárlit na
manžela. To si někdy dokonce řikám, že bych ho zas
mohla mít ráda. Pak ho ovšem slyšim, jak otvírá
lednici..."
"Aha..." vydechnul jsem skrz mříže dveří.
Usmála se na mě.
Usmál jsem se na ní.
Byli jsme vyřízený.
Otočil jsem se a svěsil ramena dolu. Dost se mi ulevilo.

A v tu chvíli jsem uslyšel to vrzání.
----- o ----Šel pevným krokem. Měl cíl na dosah. Vždycky se těšil
na to, až to bude mít celý z krku.
A teď to bylo už fakt blízko.
Slyšel podivnej skřípavej zvuk.
Zašel za roh ulice.
Dvěstě metrů před sebou viděl ženu s berlí, táhnoucí
kočárek.
"Vrz,vrz,vrz," táhlo se celym nuselskym prostorem.
Přidal do kroku. Věděl, že tady je konec, že se blíží
chvíle, kdy bude mít celou tuhle posranou zakázku z
krku.
" Vrz, vrz, vrz."
Předběhnul babu. Najednou si všimnul, že zpod kůže na
kočárku vykukuje balík. Zaostřil vycvičený oko.
A uviděl značku.

"Holá," řek
Babizna dál pokračovala v cestě.
Předběhnul ji a stoupnul si do cesty vozíku, který se o
něj zastavil.
Díval se zespoda na skloněnou hlavu stařeny... a znovu
to ucejtil. Znělo to jako dunění. Potom si ale uvědomil,
že je to hlas stařeny.
"Táhni mi z cesty, ty hňupe..." znělo jako výkřik
hlemýždě.
Chytnul se za hlavu.
Vrhnul se na kočárek i v tomhle stavu.
Ucítil zesilující se bolest v zátylku. A Indián se vynořil
zpoza rohu.
"Vypadá to, že se ti nedaří. To je ta tvoje netrpělivost, ta
tvoje pýcha..."
"Nech si kecy náčelníku, já splním svůj úkol."

"Dovol mi, abych se zasmál. Právě ležíš na zemi a stará
žena ti dupe na hlavu. Zásilka je ztracená a ty se teď
přesuneš k nám a budeš se učit trpělivosti. Budeš na to
mít mnoho času."
"Nech si ty kecy náčelníku, co to plácáš za nesmysly.
Kde ses tady vůbec vzal?"
"Jsem v tvojí rozdupaný hlavě. Už se mnou teď budeš
pořád... když já budu chtít."
"Ale proč!!!???"
Indián dal svůj obličej těsně k jeho obličeji a usmál se.
"JEN TAK. CHA!"
"Co to je za nesmysl..."
"Dej mi tu zásilku, zpackals to. Tady, na tuhle zemi seš
prostě krátkej."
"NE! Co to tady na mě HRAJETE!"
Zatočila se mu hlava.

Po chodníku uviděl někoho přicházet.
Muž si pohazoval s klíčky od BMW. Bez zájmu si ho
prohlídnul a vešel do domu. Z domu vyšel pán a
dotknul se špičkou prstů klobouku na hlavě.
Najednou odněkud z nebe spadla jehlice a zabodla se
do betonu, jako by byl z gumy.
Z gumy se začalo něco vynořovat. Popošel blíž.
Z betonu postupně vyrůstal tlustej chlap s kufříkem,
kterej měl zabodnutou dlouhou jehlici do těla v uzlu
kravaty.
Díval se na to překvapeně. Něco mu to připomínalo.
Baba byla pryč.
Z domu, kam vešel majitel BMW a odkud mu zakýval
pán v klobouku, vyšel národovec. Nevšímal si nikoho,
ale při chůzi se hrozně vlnil v bocích, jak mu chyběla ta
výstuž.
Pocítil, že se začíná propadat do betonu. Chtěl

vytáhnout nohy, ale nešlo mu to.
Když se nad nim beton uzavřel, octnul se v chodbě.
Naproti němu běžela malá holka, proběhla kolem něj a
běžela pryč.
Vydal se směrem odkud přiběhla.
Bylo to inferno.
----- o ----Bába nejdříva vzala toho cikána holí zezadu přes krk a
když spadnul na zem, s nevídanou energií mu začala
dupat po hlavě.
Viděl jsem jak hlava pukla jako ořech.
Vůbec jsem nestačil nic udělat. Vlastně jsem ani nic
dělat nechtěl! Měl jsem rasismu plný kecky. Moje
kecky za 18 Euro!
Viděl jsem rasovej zločin! Co když mě do toho někdo
namočí?!
Prudce jsem zahnul za roh a skoro běžel k hospodě u
vězení. Řikal jsem si, že by tam moh bejt žárlivec a
tady budou za chvíli policajti.

Představa, že se utkám s babou o ten Rity balík, potom,
co jsem na vlastní ježkovy vvvvvoči viděl, byla strašná.
Vyřídim žárlivce, vyčmuchám babu a slušně jí
poprosim, že jsem se splet, atd, atd, atd. A bude klid...
snad.
Prošel jsem kolem vily Gáby. Ze zaparkovanýho vraku
auta se kouřilo.
Skoro jsem vběhnul do hospody. Žárlivec tam nebyl.
Zoufale jsem se sesunul na židli.
" Co děláš, mladej, honí tě Weiss?"
Podíval jsem se na chlápka. Četl si knihu a díval se na
mě skrz dlouhý prameny šedivejch vlasů.
"Ne, nehoní mě nikdo... proč se furt ptáte?!"
" Weiss je venku a lidi choděj furt v klidu, jakoby nic.
Nikdo nechápe, co to znamená, když je Weiss venku!"
Blázen, řek jsem si. Normální, klasickej, hospodskej
pošuk.

Dal jsem si asi nejlevnější pivo ve městě a koukal úplně
skrz všechno.
A najednou jsem viděl úplně zřetelně, jak to všechno
je!!! Chtěl jsem ten obraz udržet. Bylo to nádherný.
Věděl jsem, jak je propojenej most sebevrahů s věznicí,
jak je propojenej chlap se ženou, feťák s náckem a
dokonce i já s...
Nešlo to dál.
Napínal jsem všechny smysly, ale nešlo to KURVA
dál!!! ACH JO!
Zvednul jsem se a šel na hajzl.
U hracích automatů někdo stál. Podíval jsem se
unavenejma očima líp. Byl to on.
"Tak co. Už něco máš?"
Zíral jsem na něj. Měl celou svojí osobnost vtaženou do
hracího stroje.
Žmoulal v hubě cigáro a naprosto nesmyslně mačkal
čudlíky.
U toho občas hlasitě zaklel, nebo se modlil, nebo

plakal. Automat do toho hrál veselý znělky a kvíkal
jako nějaká nejblbější dětská hračka.
Stál jsem tam snad pět minut. Nechápal jsem to jeho
počínání...
" No..." přemejšlel jsem, jak začít. " Jo, řek bych, že je
to všechno jasný."
Prudce se ke mně otočil a típnul cigáro.
" Takže...!?"
" Nic..., vaše žena je vám věrná, dlužíte mi pět táců za
dnešek."
" Počkat, jak to můžeš takhle říct? Za jeden den!"
" Jsem s ní mluvil..."
" Cože? Ty si s ní... ŠUKAL!!!"
Vrhnul se na mě. Nečekal jsem to. Třísknul mi hlavou o
stěnu.
Do prdele, to je DEN!

Cejtil jsem, že omdlívám. Z posledních sil jsem
zvednul nohu a prudce jí zvednul. Ohnula se v koleni
přesně tam, kde jsem potřeboval.
Chlap zařval a pustil mě.
Neměl jsem na Pokračování. Kolem zornýho pole mi
začaly běhat hvězdičky. Nakonec jich bylo tolik, že
jsem nic neviděl.
On ale asi taky Pokračovat nechtěl. Slyšel jsem nějaký
skučení.
Když hvězdy zmizely, viděl jsem ho, jak se opírá o
hrací automat a zapaluje si cigáro.
" Promiň... nějak..., je toho na mě moc... promiň."
Nezmoh jsem se na slovo. Chvíli mi trvalo, než jsem
potlačil silnou chuť ho kopnout ještě jednou.
" Hm," řekl jsem nakonec.
" Tak co teda...?"
" No řikám, nic... jen..." něco mě napadlo. "Jíte

mrkev?"
" Cože?"
" Řikám..., jestli jíte mrkev?"
Zamyslel se.
" Počkej, víš, že máš pravdu. Mrkev je vždycky v
lednici. Nechápu, proč jí moje žena pořád kupuje, ale
když už jí tam vidím, tak ji sním."
" Věříte, že vám mrkev zlepšuje zrak?"
" No, řikali nám to ve škole, je tam nějakej vitamín,
nebo co..."
" Je to blbost! Mrkev naopak zhoršuje zrak a může bejt
i příčinou různejch jinejch neduhů!" vypadlo ze mě
neuvěřitelně přesvědčivě.
" Opravdu?"
" Na to vemte jed!"
" Hm, že bych řek manželce, ať to teda nekupuje..."

Jenom jsem pokejval hlavou.
" Hm, tak jo. Tak díky." Sáhnul do kapsy a vytáhnul
pětitisícovku. Měl jich tam celej štos...
" Na, a... zapomeň na to, jasný."
" Jasný."
Odešel jsem na hajzl. Byl tam smrad jako vždycky. Ze
zdi se na mě šklebily vyrytý prasárny. Vychcal jsem se
a vypadnul z hajzlu.
Chlápek byl pryč.
Šel jsem taky pryč.
Měl jsem před sebou ještě jeden úkol a ten jsem musel
splnit.

Vypadnout odsud
Seběhnul jsem dolů na Nuselskou. Nuselské ženy
chodily a nuselský chlapi zevlovali. Zašel jsem ke
Stálýmu zdraví, ale tam nic. Jenom vepřový kuřecí
řízek a ve čtvrtek obsluha bez nahoře. Ve spodní části,
mezi Nuselskou a nádražím Vršovice, kde dřív žili
cikáni, než se je bejvalýmu starostovi Prahy 4 podařilo
vystrnadit, jsem na ni taky nenarazil. Pamatuju si toho
starostu, měl kníra jak Klaus, byl to zmrd jak hrom a
nakonec se ukázalo, že si za úplatky postavil luxusní
byt v Podolí.
Jak to prasklo, zmizel a teď je na tom asi někde ještě
líp. Novej starosta je mameluk, kterýho ovládaj mafie z
ODS a jeho několik stejně blonďatejch zástupkyň.
Vzpomněl jsem si, že jsem ho viděl v kanálu. Říkal tam
něco o skvělym tunelu směrem k poliklinice na
Budějovický.
To mi běželo hlavou, když jsem čmuchal v tý
nejdolnější části Nuslí, kam už nechoděj ani krysy, jen
nádražáci.
Napínal jsem uši na vrzání, ale nic.
Napadlo mě, co se asi stalo s typem, kterej šel přede
mnou do kanálu. Asi ho sežraly ty odporný siamský
dvojčata...

Zazvonil mi mobil.
Rita.
Ježíši, Satane..., přetáhnul jsem deadline! (báseň)
Nejmíň vo hodinu...
Vzal jsem to.
"Derere!"
"Rito...," vytechnul jsem a snažil jsem se, aby můj hlas
zněl sexy a důvěryhodně.
"Jak to dejcháte, ste nemožnej... tak co, kde je balík?"
"No, vlastně... kde je balík..."
"DERERE! Já... já už nevim, co s váma... přijdu si pro
to osobně!"
Ježko... žko... to neeee... vvv.
"Jak chcete Rito, sejdeme se třeba..."
Nenechala mě domluvit.
"Sejdeme se přesně za hodinu u starýho nádražáckýho
domku v areálu nádraží. Tam nás nikdo nebude rušit."
"Ahhh..." řekl jsem.
Položila to.

Takže se setkám s Ritou. Bylo by dobrý už v tý době
mít ten balík...
Běžel jsem. Skočil jsem do Botiče. Potom jsem zas o
kus dál vyskočil. Pod Nuselákem jsem se otočil. Bylo
to mrtvý, jako právě dopadlej sebevrah.
Jednou jsem radostně vydechnul, když jsem uslyšel
vrzání, ale potom jsem uviděl maminku s kočárkem a s
trpaslíkem.
Nešlo mi to a čas běžel.
Prošel jsem kolem masny, kde byla dřív hospoda u
Českýho lva. Vzpomněl jsem si, jak jsem tam jednou v
dětsví seděl a vožralej Landa tam všem vyhrožoval, že
jim dá přes hubu. Nakonec dostal po držce a byl klid.
Bylo mi to tenkrát jedno. Navíc to možná ani nebyl
Landa.
Proběhnul jsem pod železničnim mostem zpátky na
Synkáč a do Táborský.
Ze základky tam vycházely děti a zapalovaly si cigára.
Jiný vytahovaly láhve s vodkou. Napadlo mě, že za pár
let bude alkoholismus problém už v jeslích.
Přes park a kolem hospody Na Květnici, kam se táhly
smutný zástupy pracujících na oběd, jsem pokračoval
směrem k parku Na Jezerce.

Proběhnul jsem kolem trosky auta. Uvnitř jsem viděl
zhroucený postavy a kolem policajty.
Zastavil jsem.
"Co se stalo?" zeptal jsem se nejbližšího policajta.
"Předávkovaný, oba dva... vypadá to, že jeden chtěl
toho druhýho vytáhnout z auta, ale něco mu v tom
zabránilo."
"Hm..." řek jsem a koukal do auta.
Konec mejdanu.
"Dneska je to vůbec divný, je to pár hodin, co jsme
kousek odtud našli tělo nějakýho cizince. Měl úplně
rozdupanou hlavu na kaši."
"Aha..." řekl jsem a tvářil se oduševněle.
"Neviděl jste něco podezřelýho?" zeptal se a změřil si
mě policejně.
"Ani ne, spěchám na schůzku, díky, mějte se..."
"Jo, není zač," řek policajt a otočil se k mrtvýmu autu.
Běžel jsem kolem divadla Na Jezerce. V parku bylo
mnoho žen a mnoho psů.
Nic. Furt žádný vrzání.
Běžel jsem dolu na Kloboučnickou. Všude jezdily

autobusy. Oklikou znova k Botiči až k hospodě U
žaludu.
A tam jsem ji uviděl.
Pomalu se plouhala dolů od hospody, směrem k
nádraží.
Doběhnul jsem ji. Pár kroku za ní jsem zpomalil a
malátnym krokem Pokračoval na její úroveň.
"Dobrý den."
Nic, šla pomalu dál. Plouhala se. Vypadalo to, že je
vyčerpaná. Ani se neni čemu divit...
"Dobrý den, prosimvás," řekl jsem a dotknul se jejího
ramene.
Zastavila se, ale neohlídla. Jen tak stála a dívala se
dolu. Zase jsem zaslechnul to mumlání.
Podíval jsem se ji na boty. Viděl jsem nějaký úlomky a
fleky...
Přeběhnul mi mráz po zádech. Ale pak jsem si řek, že
už jsem toho dneska zažil tolik, že tohle snad taky
zažiju.
"Prosimvás, mohla byste mi dát ten balík, co jsem vám
ráno dal. Byl to omyl. Prosimvás..."

Furt nic neřikala. Začal jsem zase cejtit pot na zádech.
Trochu zvedla hlavu. Napadlo mě, že jsem nikdy
pořádně neviděl její tvář.
"Prossssím..." vypadlo ze mě trapně. Rita už byla určitě
blízko.
Naklonila se nad kočárek. Nadzvedla pomalu hadr. Byl
tam. Můj balík tam byl, neporušenej. Koukal jsem na
něj dementně a trochu mi ukápla slina.
Eště, že moc nemrzne, napadlo mě.
Stála bez hnutí.
Pomalu jsem se naklonil. Čekal jsem ránu holí, ale ta
nepřišla. Pomalu jsem se narovnal s balíkem v ruce.
Něco zamumlala, přehodila hadr zpátky na vozejk a
odcházela pryč.
Díval jsem se dlouho za ní, než mi došlo, že Rita už
může bejt na místě.
Oklepal jsem se a vyrazil. Byl to kousek. Přeskočil
jsem plot a uviděl starej, oprejskanej, vybydlenej
nádražáckej domek.
Začalo se mi chtít srát. Ech, eště to vyřídim.
Zaběhnul jsem mezi starý, vybydlený vagóny, stáhnul
kalhoty a... nezačal jsem naštěstí naplno.

V tý chvíli se totiž stala spousta věcí.
Nad sebou, na schodech jednoho z vagónů, jsem
perifernim zrakem uviděl chlapa. Za sebou jsem uslyšel
rychlý kroky. Rychle jsem si natáhnul kalhoty. Eště, že
jsem nezačal úplně srát, měl bych hovno všude.
Chlap seskočil z vagónu a využil moji
zaneprázdněnosti.
Dal mi děsnou ránu do hlavy. Skácel jsem se na zem.
Sral jsem se s páskem, já idiot.
Přikleknul ke mě a sáhnul na balík.
Chtěl jsem se mu vyškubnout, ale dal mi další ránu do
břicha. Všimnul jsem si, že má na ruce nějaký železo.
Začal jsem blít. Cejtil jsem krev, jak mi stejká po držce,
ale balík jsem furt držel.
Nevěděl jsem, co s tim chlapem. Druhej už byl za
mnou. Nedalo se nic dělat.
Jak to šlo, s rozmlženým zornym polem, jsem mu vší
silou vrazil dva prsty pod krk, tam, kde se potkávaj na
prsní kosti ty kosti klíční. Do tý díry.
Slyšel jsem jak zařval.
Druhej už byl blízko. Když viděl, co se děje, zřejmě
zaváhal.

Jak to šlo jsem se postavil. Balík pořád u sebe. Slyšel
jsem, jak ten první blije. Nic se nedělo. Měl jsem jen
dost zamlženej zrak a bylo mi blbě.
A v tu chvíli jsem ucejtil prudkou bolest v pravý straně
hrudníku. Hned nato jsem uslyšel ránu.
Nevěřícně jsem si sáhnul na pravou stranu hrudě. Ruka
byla celá od krve.
Chlapi byli najednou pryč a já se začal potácet směrem
k nádražáckýmu domku.
Musel jsem splnit úkol. Šlo mi nakonec už jenom o to.
Hlavou se mi začaly míhat myšlenky. Srandovní bylo,
že to byly všechno takový zajímavosti.
Třeba jsem naprosto zřetelně věděl, že svět nekurvej
hitlerové ani jiný diktátoři, ale profesoři ekonomie,
politologie, sociologie a filantropie. Z nich se vyklubou
ty diktátoři... Další srandovní myšlenka byla, že lidstvo
je stejně jen plíseň na povrchu nejakýho vesmírnýho
smetí, tak co.
Z toho množství přemejšlení se mi udělalo děsně slabo.
Klesnul jsem uprostřed vedlejší koleje.
Opřel jsem si horký čelo o tu kolej. Bylo to krásný.
Chladila mi celý tělo. Cejtil jsem, jak mi ubejvaj síly.

Měl jsem toho za sebou hodně a žádnej Redbull. Sáhnul
jsem si za tričko a cejtil to teplo, který ze mě unikalo
pryč.
Vzpomněl jsem si na krev s rumem. Kurva, teď by se
hodil.
A jak jsem tak ležel, uslyšel jsem kladívka.
Asi pojede vlak, napadlo mě.
Znovu mě začaly napadat věci. Řikaj si spisovatelé.
Píšou sračky, řikaj sračky, dneska můžou publikovat už
kdejaký zmrdi. A jakej je rozdíl mezi těma, co ty sračky
prodávaj a těma, co je kupujou. Žádnej. Všechno
blázni.
A amatéři budou dál psát o politicích, novejch filmech a
starejch celebritách, o tom, co lidí zajímá, budou se
pyšnit svoji čteností, budou kvílet zaříkávadla tohodle
celosvětovýho twisteru blbosti.
Celý se to rozmělní a nikdo už nebude schopnej napsat
dobrej text. Budou ty sračky projekcí svejch vlastních
sraček?
To mě pobavilo. Se zájmem jsem ten konstrukt projel.
Zajímavý bylo, že myšlenky mi tentokrát držely pěkně
pohromadě, ne jako dřív. Věděl jsem to. Věděl jsem co
chci říct. Že dobrej text se lehko pozná. Chytí vás.

Psaní dobrejch lidí může pomoct, psaní těch druhejch
vám vymeje mozek.
Problém je, že hlupáků, co dnes píšou, je jak nasráno...
píšou celý dny maily v kanclu a pak je napadne napsat
na síť o čemkoliv, co jim přijde zajímavý... Že psaní je
svym způsobem taky něco složitýho, tomu se vysmějou
a položej svý sypký ruce na klávesnici a daj enter.
Zaměřil jsem se z myšlenkování znovu na klapání.
Přibližovalo se.
Zvednul jsem hlavu. Už se mi fakt chtělo spát.
Na kolejích jsem uviděl siluetu.
Siluetu ženy.
Zkoušel jsem zaostřit, ale nešlo mi to.
Pomalu šla po kolejích směrem ke mně. Všimnul jsem
si, že v ruce něco drží.
Znovu jsem si položil čelo na kolejnici.
A v ty chvíli mě to znova popadlo. Věděl jsem, jak to
je. Proč je Nuselák jenom prodlouženim český Bastily,
která se za pár let, i přes svojí děsivou historii, změní na
luxusní hotel. Kdo zabil feťáky a proč se nemohli
dostat z auta. Jak jsou spojený náckové s milostivejma
nacistama. Nijak. Kam zmizel původní zaměstnanec

Rity a co má s jeho zmizenim společnýho to, že Weiss
není tam, kde by měl bejt. Kdo žije ve vile Gáby a jak
je mrtvej cizinec spojenej s nuselskou babiznou. Věděl
jsem dokonce, co je v balíku. Poslední dopis...
Věděl jsem všechno. Pravda se mi krystalicky krásně
bořila do prsou, který už bez krve přestaly bolet.
Byl jsem šťastnej. Vyřešil jsem všechno.
Díval jsem se na siluetu ženy, která už byla u mě.
Neviděl jsem ji pořádně, všechno už bylo rozmazaný.
Moje myšlenky jely dál skrz diamant v mym zornym
poli. Ten diamant dával světu, jak jsem ho viděl,
rozměry toho, co vidí moucha.
Přišlo mi to legrační. Dopachtil jsem se až sem. Dopsal
jsem se až sem a dívám se skrz diamant na svět plnej
nesmyslů... viděl jsem lidi nakupující, vyřizující si
půjčky, lidi hrající golf v místech, kde jsem kdysi prožil
krásnou sexuální noc, lidi slinící u zkurvený televize, u
fotbalu a reality show, lidi slinící u sexu na pár minut,
slinili by u všeho... speciálně slinící grafomany, pičuse
zkurvenejch textů o jinejch textech, bláboly o komerci,
která může prej bejt dobrá, sračky padající z horních
pater autorskýho žebříčku do dolních pater, kde se
plazim já...
Došlo mi, že se plazím na vedlejší koleji.

"Derere..." uslyšel jsem hlas.
"Rito..." chtěl jsem zvednout hlavu, ale už to nešlo.
Viděl jsem pořád jen siluetu.
Sklonila se ke mně. Ucejtil jsem silnej parfém.
Bylo to nádherný.
Rita mi teď dávala víc, než jsem si moh kdykoliv
myslet. Dávala mi svoji vůni a ta byla tak omamná!
"Dejte mi ten balík..."
"Rito, to... to ste... mě ... střelila... vy?"
"Ano drahoušku. Musela jsem to nějak vyřešit."
Podařilo se mi zvednout ruku. Dotknul jsem se jejích
vlasů. I přes tu mlhu jsem věděl, že je má zbarvený do
tý jediný, krásný, červenohnědočerný barvy, kterou
hledám celej život.
Dal jsem si je k obličeji. Nechala to bejt. Dobře věděla,
že už má svůj problém vyřešenej. Nebyla rozhodně
sentimentální.
Ta vůně mě vzala a táhla pryč z nádraží.
Ale ještě jsem nechtěl.
"A Rito... nechcete mi ještě něco říct?"
"Chtěla bych vám poděkovat."

Možná jsem se usmál. Možná jsem tohle všechno
podstoupil jenom kvůli tomuhle? Asi ne kurva, přece
nebudu patetickej...
"Rito, víte co... strčte si svoje zkurvený díky... ehhh...
do svý posraný... tašky... vod toho... jak se menuje..."
Dál mi to nešlo.
"Vuitton, drahoušku."
Zvedla se.
"Věděla jsem, že to řeknete. Víte Derere, byl jste ten
nejlepší, se kterým jsem pracovala. I když jste teda
pěknej hlupáček."
Cejtil jsem, jak se mi její vlasy vysmekly z ruky, ale já
je chytnul.
Nechtěl jsem o tu vůni přijít.
Viděl jsem, jak pomalu odchází a já pořád cejtil ty vlasy
v ruce a najednou jsem si řek, že už musim přece spát,
že už je tolik hodin a co kdyby mě tady někdo našel.
Nechtěl jsem nikomu dělat potíže.
Už jsem musel jít.
Už jsem odsud musel vypadnout.
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Pokud se vám kniha líbila, můžete si ji koupit zasláním
SMS ve tvaru: PLATBA MUZ na číslo:

9033320

Cena SMS je 20 CZK vč. DPH.
Funguje jen z ČR.
Záleží na vás, jestli mi tu dvacku pošlete, ale já věřím,
že ano.
Další knihy jsou k dostání v Knihkupectví Derer.
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