
Prolog 1 
Chroptivý život s jednou rukou divně vyvrácenou,plíce odmítají vdechnutou vodu,nohy se 

plazí,smekají v rozmáčené hlíně,chce se odejít,jen kdyby nebylo tak pozdě.Stříbřitý hrot,tíha 

v ramenou,nalehla na krátký kus oceli,poslední nádech toho dole,napětí povolilo,rukojeť 

omotaná lankem trčí k nebi. Vzlyká a choulí se,kdo ji utěší, pochopí, přijme.K čemu to 

bude.Nezabiješ? 

 
Na hladinu dopadají kruhy,šíří se od středu ke břehům. Věci má složené u paty 
borovice,rostoucí z písčitépůdy.Větve se hýbou v horku,žena se potí,pachtěla,tmavé mokré 
skvrny v podpaží,chodidla,upnutá v sandálech,kloužou. Dlouhý krok roztahaná chůze,šel tady 
někdo někdy,víc se vyčíst nedá,snad jen to je jisté,jak vzdálená je to minulost,vratká cesta na 
tenké úzké kladině,žádná záchranná síť, chyba a poletíš. 
Špinavé tričko vyprala od soli,sama sepřed převléknutím vykoupala,je teplo. Přestala mhouřit 
oči,sluneční brýle dobře pokryjí i boční pohled paprsků Slunce. 
Čeká ji lesní cesta,vysoké plátěné boty místo sandálů,nohy zabírají,zrychluje chůzi. Vůle na 
ramenou,váha batohu na kyčlích.Kolem voní dřevo,ozve se život rostlin i zvířat,brouci lezou 
pod listím,komáři se hemží.V neúvěřežena vrtí hlavou,je tolik možností.Skoropřesolený 
potsklouzává přes čelo k očím,oslepuje a pálí. 
Pavouk si spřádá síť,někdo zahyne,nějaký bzučivec se chytí do pasti ke spokojenosti 
lovce.Nemyslí to nijak zle,ale,zatraceně,chce taky žít,promiň,kámo,nic proti tobě.Jen tvoje tělo 
nasytí moje tělo a víc mne nezajímá.Kdy je to správně a kdy je to moc,vědět,kdy přestat a pak 
je to v pořádku.Budeme se vzájemně sytit potřebou našich těl,hlad zahltí hlad a vše zůstane 
v rovnováze…?nikdo se nebude muset plahočit…?kde je ten silnější,pavouku.Malá moucha se 
vyprostila z lepivé sítě,motýl uvízl,kdo určí koho,jak a za kolik,kdo je bez viny. 
Stopy se točí do kruhu,vstupují k svému stínu,to aby mohly v sobě číst,aby poznaly,jaké to 
je,mít sám sebe v zádech,být sobě protivníkem,být tou rukou,která má nůž. 
Promlouvá si do duše,hladí se slovem konejšení,pije nektar z šálku z rýžového 
porcelánu,lahodná volnost.V diamantu okamžiku vrůstá do Země,chce být stálým 
neochvějným balvanem,skálou zplozenou za počátku světa.Pod hlavou batoh namísto 
polštáře,hledí na Vesmír,oblaka přikrývají Měsíc.Ve spánku šeptá slova uvolněná 
sněním,návrat do Světa Klidu.Až bude znova v rozbřesku narozena,vše bude tak dětsky 
nové,bude stárnout večerem,usnout znamená tak trochu umřít.  
Slunce hřeje, sníh se leskne bez ohledu na člověka,jsme příliš složití pro uchopení tak klidných 
věcí, kdybychom se odhodlali zastavit v čase,je nám mnohem líp. 
Snaží se vystoupit ze svých občasných spěchů rozrušení a nálad. Když je nejhůř,obrací se 
k prapůvodní nekrásnější radosti,prostý dech,upíná se na ten fakt,když její mysl příliš šílí,když 
okřikuje a napomíná sama sebe. 
Probouzí se s úsměvem,noc bez bolesti,šťastná,někdy s myslí prostou strachu,těší se na sny i 
den.Splašenost se vytrácí za ohromného duševního vypětí. 
Málo se ohlíží,není kam se vracet,domov se dávno stal nehmatným pojmem souhrnu 
vlastností a odolnosti,domov má v sobě,jak ironické pravdivé klišé. Do budoucnanedovolí,aby 
se někdy opakovalo, co bylo. 
Zatahuje se obloha,nebe přimhouřilo oči,chystá se na nás bouřkově pomrkávat,promáčí ženě 
tričko kraťasy i kecky,nic víc na sobě nenechá,těší se na déšť,napije se z mokrých vlasů,prudké 
odražené kapky jí pokreslí nohy cákanci bláta kamínky a kousky jehličí.Volá na každý 



blesk,dunění hromů ji rozechvívá,vítr ji mrazí na mokré kůži,trhá zprůsvitnělým tričkem,déšť 
bolí při dopadu.Není se kam schovat,přidává do kroku,než k dešti začnou padat větve. 
Čvachtá na betonové cestě,nesmlouvavém a netrvanlivém projevu lidstva.Odevzdaně se 
klepe,s něčím nic nenaděláš,bez lítosti,kamarádko,vo pohodě. 
Plechová čekárna u silnice v létě jistě rozpálená v zimě promrzlá a pořád plná průvanu,žena 
vchází,hledá kapesník a shazuje batoh.Nejdřív vyjme suchou bundu v batohu 
schovanou,svlékne tričko natočena zády do ulice,záda se zalesknou,prach na podlaze ztěžkne 
vyždímanou vodou.Tělo se oklepe pod mokrotou a chladem látky,když se ukrývá zpátky do 
oděvu.Vítr zablokován,na mokré vlasy pletenou čepici,nohy stále jen tak,silné,v křeči z 
únavy.Donutí se ke dvaceti dřepům,krev se rozproudí,vrátí do prstů cit a do srdce vůli.Batoh 
vytahuje zpátky,krok a druhý,zase si zvykne,zase si vzpomene, jak se to dělá,vysílená klopýtat a 
nacházet utajené zdroje síly,zase vyjde Slunce. 
Mít to za sebou,zapomenout,otupět nebo najít člověka co pochopí,otázka někde hluboko stále 
volá. Bude to mít vůbec nějaký smysl?Přijde si jako pochybná pružina násilně stlačená,čeká na 
svůj okamžik, kdy půjde zúročit, co jí bublá v žilách.Mávnout rukou,být připravená,ono to 
půjde,teď nádech…..nádech…..nádech…..nádech. 
Zahřála se,nemá hlad.Co víc si přát? 
Kolem cesty projíždějí auta,rozstřikují louže po dešti,slunce na hladinách desítek 
kapek,prodřené duše,záplatované nadějí,někdy pravou někdy bláhovou,rozmoklá hlína a vůně 
teplého rána,netrpělivost těch chladných,touha a osamělost,napřažená ruka tam někam do 
tmy,kde se jí snad musí chytit jen ten pravý nebo je nějaká jiná možnost?zubatá ostří 
zklamání,tvrdá skořápka a předčasná poznání,to vše tady bylo,smích krev a bolest,zakloněná 
hlava a z koutků očí horké slzy a nikde cesta nikde řešení,musím to projít a není jiná šance,ale 
jak? Příliš mnoho nejasností,přestaň se ptát,prosím,je to tak jednodušší.Křičela pohledem do 
svých očí,prosila o pomoc,škemrala o trochu času,chvilku žít a zpívat,uběhne dlouhá doba,dívá 
se do zrcadla,čte v sobě,hledá světlo. 
Někde je protějšek té ženy,náruč,která ji skryje,člověk,toužící po její lásce,potřebující i její 
bolest,která byla tolik podobna té jeho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolog 2 
Usíná.Spánek je vysvobození,a kdyby  

mohl,prospal by celou pozemskou existenci.Naučil se ovlivňovat sny,vracet se do nich po 

probuzení,nenechat je pokračovat,když nesouhlasí s příběhem,sny jsou krásná realita a mimo 

ně je ta hrůza.Otevřené oči neznamenají bdělost,odpovídat neznamená 

poslouchat,dýchatneznamená žít. 



 
Rozškrtl sirku,přiložil plamen dřívka ke knotu, žlutá voskovice s ozdobným, napůl rozpuštěným 
křížem,kdosi ji nechal za zdí hřbitova v hromadě rezavého chvojí,teď svítí,přilepenana 
bytelném používaném stole,vedle ní bochník chleba,džbán vody,ohřáté jídlo,potřebné při 
ruce,jak to vyhovuje.Postel,zšedlá padající omítkou,bez podložky bez matrace,holá 
prkna.Podlaha bez určité barvy,stáří domu smíchalo odstíny.Podkroví s odloženými 
věcmi,koncentrovaná minulost,exkurze do nikam. 
Přebývá v jediné místnosti-kuchyni,kde jsou kamna voda a teplo.Podlahu provizorně 
zametl,přenesl pozůstatek postele do skladiště,uklidil místo,kde stála,našel starou 
nepotřebnou ztracenou minci.Chvilku ji prohlížel,pak odcvrnkl kamsi do tmy.Vytvořil poměrně 
veliký prostor,kamna v rohu,stůl u stěny,dřevo u kamen.Prohlédne dům,schody,vrstva prachu 
v bezvětří a dávno zapomenuté stopy,našlapuje lehce,podrážky zanechávají podpis,někdo tady 
byl,kdo ví, co chtěl a hledal.Na půdě několik vyschlých tělíček prehistorických myší a trus čpící 
amoniakem,prasklá tabulka nedoléhajícího okna,rám je oprýskaný,průvan na tváři.Boty se 
obrací,zahlédnout pohyb podpatků,klapot,pátý schod vrže. 
Mihotavé světlo,po voskovici stéká potůček parafínu,stíny a odrazy.Zaklínil se v koutě se 
lžící,pomalu žvýká,pravá ruka nemá, co by,nožem vyrývá do podlahy škrábance,slova 
ornamenty.Popotáhl nosem,promnul oči.Do vyjedené konzervy nalil vodu,přisypal trochu listí 
a cukru,dal na kamna ohřát.Čeká,podřimuje. 
Voda překypuje,praská na žhavých plátech,kapesník chrání prsty,čaj chladne,máčí se.Olejová 
kola na hladině,srká horkou tekutinu,polovinu nechá na ráno.Drhne zuby, ukládá se na 
noc,spát.Za okny strom,větve,tráva se hýbe hmyzem,obloha a netopýři. 
Plechovka s ostrým okrajem, několik ztuhlých skvrn tuku,mastnota jídla se sladkohořkostí 
čaje,nechutná kombinace.Vypiju to a dal bych si ještě.Lačnost. 
Beru si ručník,mýdlo.Do kýble vodu,svlékám triko,osvěžující ráno.Jsem zpomalený,rozhlížím se 
kolem,pátravě možná až přehnaně,pistoli mám u ruky.Co kdyby.Zbytečná obava,široko kolem 
nikdo,jen má nedůvěra v ticho,klid okolí.Co kdyby.Kalhoty pocákané snahou o hygienu,krčím 
se a zmenšuji, strach, možná neopodstatněný, mi tlačí hlavu dolů proti mé vůli, zrychluje 
pohyby paží.Donutím se napřímit,pět minut stojím nepohnutě, přeju si, ať uvěřím,žádný 
pohyb. 
Tepny bubnují.Chvějou se mi ruce,tak mnoho.Opírám čelo, hrubý beton víka studny,není nač 
se ptát,jsem sám na to vše,vzpomínky a odhodlání,vymýšlím monology,které kritizuji po 
večerech se zaujetím a nekompromisně. 
Už je mi líp.Opravdu. 
Úsměv na nebe.Dokončuju očistu, několik kbelíků na hlavu a celé tělo,ručník odřel zbytky 
špíny, na které jsem nedosáhl nebo zapomněl.Jsem kompletní,zbraň v kapse,nabitá zajištěná. 
Slyším hlas,kroky.Tak přece(?)Kzemi,přikrývám se narychlo jakousi celtou,kterou jsem našel při 
včerejším slídění,oči přeskakují terén ve směru příchozích,slyšet zároveň slova i smích,vidím 
je,dvě skoroděti,šestnáct let,drží se za ruce,kolem pobíhá pes,nevypadá,že by je cokoli 
trápilo,možná to vážně s opatrností přeháním.Čekám, až je neslyším,plížením se dostávám do 
domu,kbelík zůstává.Blázne. 
 
Ten sen se mi zdál jen jednou.Stojím na oválných hradbách jakési strážní pevnosti,vedle mne 
je můj přítel,je také mnou.Máme oba černé odění,černý splývavý plášť.Skočím 
z hradeb,doufám,že zemřu.Dole chvilku ležím, než si uvědomím,že se nepovedlo.Přítel 
přibíhá,sklání se ke mně,se zoufalstvím a křikem se probouzím.NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ! 



Pak jsem podvědomí už nikdy nedovolil,aby realitu dne prožívalo i ve spánku tak živě. 
 

 
 
 
 
Je zmatený,stírá se vnímání,někdy nedokáže rozlišit.Co je tady, co je tam?Čeká na zklidnění,ale 
tuší,že to přijde plíživě a tiše.Ani si nevšimne a bude to dobrý.Nejistá je existence 
světa,lidí.Hranice mezi rozumem a šílenstvím je tak lákavě tenká.Střeží si svou pravdu,své 
zkušenosti z nejzákladnějšího bytí,kdy šlo jen o nádech,první bylo tenkrát každé vzedmutí plic 
a zachvění srdce,protože tak náhle mohlo být poslední.Přenesl si tu plnost s jakou žil i sem,do 
světa lidí.Kdysi mezi ně nepatřil,byl jen přízrak,jak tenkrát všichni kolem v bláznivém mihotání 
vyhaslých stínů. 
Zavřené oči hledí k sobě,uspořádávají inventář,snaží se prodloužit tu chvíli, než se bude opět 
propadat do vzpomínek, než hrůza minulého stane se přítomnem.Cvičí to často,tak dlouho, jak 
lze. Stlačit své lidství,střízlivé vědomí do malé koncentrované pra-směsi,zamknout ji hluboko 
do svého já,aby tam vyčkala možností Velkého třesku,aby dokázal vyrůst k velikosti,jíž se kdysi 
přiblížil,která byla opuštěna.Bude se s tím vyrovnávat roky a možná se toho už nikdy zcela 
nezbaví.Jestli chce -je vůbec otázkou?Nechce. 
Dokázal se zachytit na mlhavé rovině vnímání,kdy záleží na všem a zároveň je vše 
postradatelné.Být schopen cítit radost nad vším a umět radovat se z ničeho.Je to vůbec 
srozumitelné?Každé probuzení je svátek a život je velký karneval s maskou veselí i trpkosti. 
Batoh u nohou a vztyčený palec pravé ruky prosí o svezení.Pohledem z nebe je on malá nicka 
na běhu Země,bezvýznamnost je dobrý úkryt. 
Déšť je třeba,rozpraskaná půda a zaprášený list.Boty mění prachem barvu,okraj nohavic 
modrých kalhot je roztřepený.Modrá funguje,hlavně nebrat černou,vzbuzuje odpor nebo 
strach,neví,zabírá nejhůř.Dlouhý vlasy jsou výhoda,třeba si ho spletli s holkou a pak jim bylo 
hloupý ho odmítnout,vlasy vůbec zmírňujou dojem. 
Začínají padat první kapky,no tak,zastavte.Před pořádnou průtrží ho zachraňuje žena 
v osobáku. 
Vzájemně se,nenápadně,prozkoumávají.Stopař pohodlně usazený,klimatizace v autě hučí a 
hřeje.Na zpětném zrcátku se houpá malý plyšák-slon,žena má na krku stříbřitý křížek.Silnice 
šumí pod pneumatikami,déšť na skle,stěrače pohotově, myšlenky přeskakují.Je to její první 
stopař, její první auto a ani s jedním typem nemá moc zkušeností.Mlčí. 
Oči ve zpětném zrcátku.Takový pohled……,bezvýrazný,přimhouřený únavou.Sevřená 

čelist.Dlaně široké,zatíná je a rozevírá.Dívá se pokradmu na mne. 

Pěkná žena.Věkem ke třiceti,vlasy mají krátký sestřih,kabát s kapucí,pletený,modré kalhoty.Ta 
by šla.Jestli má prstýnek,nevidí,ostatně-to taky nemusí znamenat mnoho. 
Všímá si,jak ji pozoruje.Stihla už vymyslet sedm scénářů od slovního napadení přes krádež 
k znásilnění,nějak ji pohled na něj k tomu ponouká. Blíží se místu,kde vystupuje.Opuštěný 

kraj,nedovolá se,průjezd lesem,mobilizační cesta,není na mapách,byla pitomá,že s tím 

souhlasila.Děkuje jí,jo,dobrý,nech si to a padej už,dveře plechově třesknou,nadhazuje na záda 

bagáž a pomalým krokem odchází. 
Zavřel za sebou auto,rád,že to vyšlo aspoň trochu.Neohlíží se,jen zpomalí,jak k němu doléhá 
startování motoru,znova a znova.Neúspěšně,zoufale a beznadějně. 



Zrovna teď to musí selhat.Jsem naštvaná.Na nic jsem nezapomněla,a je to tady,roztomilá 

událost,že.Kroutím s tím,div že neohnu klíč v zapalování.Dobře,už toho nechám.Otvírám 

kapotu,ale vím předem,že není nic, co by teď mohlo selhat,auta jsou má vášeň,tím víc mě to 

štve.Chci zavřít plech,zarazí mě pohledjeho směrem,vrací se.Padá na mě tíseň.Chce se mi 

utéct,nenechám tady přece svoje věci.Nervozita.Napadá mě jako nejbezpečnější zavřít se do 

auta,ale bojím se tak ukázat strach a nerozbitný skla tam stejně nemám. Paranoia,určitě není 

důvod se bát,je to naprosto cizí člověk,možnost měl,vezla jsem ho a pohoda….spousta výmluv a 

nadějí.Je tady. Začínám se třást.Hodně. 
Došel jsem k ní,chci jen - zeptat se,co je,co s tím chce udělat.Za hodinu tma. 
 
 
„……………já nechci,aby mi pomáhal………“ 

„………………………………………………………………“ 
„……………Děkuji………….“ 

„Vy se mě bojíte?“ 
„……………………………………………….“ 

„………………………………Dík za svezení.“ 
Odcházím,je paranoidní nebo přestrašená nebo má prostě pravdu.Komu se dá dneska věřit?Ať 
si poradí,jak umí. 
Už se šeří,ještě ho vidím,kroky jsou tiché,jde okrajem silnice pokryté jehličím a listím.Samota na 

mne doléhá náhle silněji než jeho přítomnost,přiznávám si,že,pokud to nepojede,opravdu 

nevím,co dělat.Nejsem vybavená na podobný situace,nedá se o mě říct,že bych byla jen 

hotelová holka,ale nepočítala jsem s tím zrovna dneska.Volám ho s omluvou zpátky.Nikde ho 

nevidím,ponořil se do lesa,zmizel? 

„…………“ 
-otáčím se s úlekem,nevšimla jsem si,že se mezi stromy vrátil. 

„………………………………………………………………Odpovíte mi vůbec?“ 

„……………………….Co je-něco se nelíbí?“ 
„……………………………………………………………………………………………“ 

„………………………………………Je to na vás.……………………………“ 

 


