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"Netvoři jsou skuteční, skuteční jsou i duchové,
žijí v nás a někdy vyhrávají."

Stephen King
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„Jamesi. . . “ zašeptala, „dám ti všechno, co chceš. . . “
Všimla si, jak posměšně škubl koutkem rtů, nestihla ale
zaregistrovat, že pusti l její ruku, a tvrdě ji prašti l přes tvář,
až se sesula podél zdi k zemi.
„Dáš, i kdybys nechtěla! Dáš mi víc, než si myslíš, ale ty
už nedostaneš nic!“ zasyčel. „Nejsem James, ode mě brát
nebudeš! Brát budu já a já beru všechno, co máš. Tohle ale
nechci!“
Překvapeně zalapala po dechu. Vzrušení j i opusti lo tak rychle,
jak přišlo. „Co teda chceš?!“ zasípěla. Stiskl její zápěstí, které
stále svíral v ruce, a bolestivě ho zkrouti l . „Chci tvoj i bolest!
Chci vidět, jak trpíš, stejně jako trpí on! Zradila jsi ho, stejně
jako ho zradila Monika, a ještě mnohem víc! Ty jsi vinna!
Zaplatíš za to!“
„Ne. . . prosím. . . “
„Nepros! Je to zbytečné!“ ušklíbl se a trhl jejím zápěstím,
až v něm bolestivě zapraskalo. Vykřikla, volnou rukou
se pokusila bránit, vzpírala se mu, ale on ji popadl za vlasy
a vytáhl j i zpět do sedu. Bolestí jí znovu vyhrkly slzy. Chtěla se
mu vytrhnout, i když to nesnesitelně bolelo, ale dřív, než se jí
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to povedlo, prašti l j í hlavou o zeď tak tvrdě, až se jí před očima
zatmělo. Její obrana ochabla. Lapala po dechu, nedokázala se
dál vzpírat. Pusti l j i , zhrouti la se bezvládně na zem. Nebyla
schopná vzdorovat, cíti la, jak jí něčím svazuje ruce, jen j imi
několikrát bezmocně škubla. Další slzy jí máčely tváře, po čele
jí stékala krev, hlava třešti la.
Zírala na podlahu před sebou. Viděla, jak se po ní pohybuje
jeho stín. Bála se. Znovu ji ovládal děs a strach. Bála se,
že svou šanci propásla. Bála se toho, k čemu se chystal,
co při jde.

O tři měsíce dříve

„Ahoj, máš tu volno?“
Mladý muž trhl hlavou a vzhlédl. Chvíl i trvalo, než
se vzpamatoval, nesměle se usmál a nejistě odpověděl:
„Jo. . . jasně.“ Přitáhl si hromádku knih blíž k sobě, aby udělal
místo. Sundal si brýle, promnul si oči a vráti l je zpátky na nos,
než se zase ponoři l do textu před sebou.
Sedla si ke stolu naproti němu a odložila svoje knihy, které
chvíl i před tím vyhledala v regálech. Čekala j i spousta práce,
na kterou se netěšila. Zhluboka vydechla, vytáhla zápisník,
sebrala svazek na vrchu komínku a začala v něm listovat.
Neudržela se a vzhlédla. Muž na druhé straně stolu si jí
nevšímal, byl ponořený do čtení, ale přesto zaregistrovala, jak
co chvíl i nervózně přejel prsty po stránce knihy, oši l se. Vídala
ho tu často. Sedával mimo a věnoval se čtení, s nikým
se nebavil . Nikdy si ale nepsal poznámky. Byl zvláštní. Líbi l se
jí, proto se dnes odhodlala a přisedla si. Na jednu stranu
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čekala, že j i odmítne. Pousmála se a prohlédla si zblízka jeho
tvář. Vlasy mu padaly do čela, na kořeni nosu se mu co chvíl i
vytvoři ly vrásky, jak svrašti l obočí. Sledovala, jak si prsty
promnul rty a odhrnul vlasy. Nejspíš vycíti l , že ho pozoruje,
a opětoval její pohled. Zadíval se na ni přes obroučky brýlí, jen
na pár vteřin, než uhnul očima a skousl si ret. Byl to jen
záblesk, a přesto v něm bylo něco, z čeho ji zamrazilo.
Příjemně.
Sklonila hlavu a konečně se zadívala do knihy. Muž naproti ale
stále přitahoval její pozornost. Neodolala a znovu vzhlédla.
Vypadal plaše, když polkl a nervózně si posunul brýle na nose.
Nakonec zaklapl knihu, bezděčně si přejel po čele dlaní, vstal
a z opěradla židle sundal ošumělé sako. Brýle zastrči l do kapsy
košile. Překvapeně sledovala, jak se oblékl. Většinou tu trávil
dlouhé hodiny až do zavírací doby. Překvapilo j i , že se zvedl
tak brzy. „Já. . . jestl i tě ruším, tak si sednu jinam,“ oslovi la ho
tiše, když se natáhl pro knihy na stole.
Vzhlédl, ale vzápětí znovu uhnul pohledem a pevně stiskl rty:
„Ne, jen už musím jít. . . “
„Aha. . . a nebude ti vadit, když si příště zase přisednu?“
Překvapeně ztuhl a roztržitě přejel po hřbetech knih prsty.
„Já. . . jo. . . ne, tedy. . . “ Zakoktal se a ona pozorně sledovala jeho
ruce. Jeho ruce. . . Zalapala po dechu a musela polknout. Téměř
násilím odtrhla pohled od prstů, dlaně, kterou se opřel
o kupičku svazků. Vzhlédla a usmála se.
„Asi nemáš moc přátel, že?“
Jen tázavě zvedl obočí a chvíl i trvalo, než odpověděl: „Proč. . . "
proč myslíš?“
„Jen tak, většinou tu jsi sám,“ chytila se příležitosti, a navázala hovor.
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Neodpověděl, jen trhl rameny, konečně posbíral knihy a objal
je v náručí. „Měl bych jít, “ pronesl tiše a odvráti l se.
„Tak zase někdy.“
„Tedy. . . jo, j istě, “ nervózně škubl koutkem rtů a rychle odešel.
Sledovala ho, jak odloži l knihy k obsluze, vyměnil si s ženou
pár nejistých slov, než mu je schovala pod pult, a spěšně
odešel. Ještě několikrát se ale ohlédl jejím směrem, aby
nakonec mohl zmizet za dveřmi.

Venkovní vzduch je jako žiletky, a přesto ho dýchám.
Sleduji , jak se za mnou dveře knihovny pomalu zavřely. Ráno
jsem si nevzal kabát, jarní slunce sl ibovalo teplý den. . . Odešel
jsem.. . moc rychle. Monika šla do práce dřív, zapomněl jsem.. .
Sako mě moc nezahřeje, dýchám si do dlaní, ale domů
nemůžu, je moc brzy, byl bych tam.. . To ta žena! I přes
prosklené dveře ji vidím, sleduje mě. . . Musím pryč. . . ale domů
ne!
Začíná se stmívat a ul ice jsou ledové. Vyhýbám se lidem,
místům, kde jich je moc. Lidé. . . děsí mě. . . ale mnohem víc mě
děsí samota. . . Samota je zlá! Horší!
Moniko! Vím, že domů chodíš později , musím vydržet. Ale zima
se mi neodbytně zakusuje do těla, sako nestačí.
„Pane, jste v pořádku?“
Postarší žena se dotkla mého ramena. Moc dlouho jsem stál
na jednom místě. Uhýbám, mračím se na ni. „Nic mi není!“
vrčím.
„Omlouvám se, mladý muži, jen mě napadlo, jestli jste se ztratil
nebo tak,“ pevněji stiskla rty a stáhla ruku.
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„Ne, nechte mě být, “ ustupuji o krok. Chci, aby mi dala pokoj!
„Jak myslíte, “ zavrtěla hlavou a odešla.
Tisknu rty k sobě a pohledem na hodinky zjišťuj i , že ještě ne,
ještě půl hodiny, než se Monika vrátí. Když půjdu hodně
pomalu, snad mě předběhne.
Jenže domů je moc blízko. Roztřesenými prsty lehce přejíždím
po dřevě branky, za ní stojí náš nevelký dům s temnými okny.
Ještě je brzy! Monika ještě není doma!
Kdyby ta žena nepřišla, mohl jsem být ještě v teple knihovny,
je to kousek. A knihy. . . i přes třas celého těla se usmívám.
Knihy, můj únik z děsivé reality, stínů, které mě straší.
Už nemůžu čekat. Lehce se opírám do branky a s každým
krokem, se kterým se přibl ižuj i ke dveřím, na mě dopadá
známá úzkost. Svírá mi hrudník. Musím to překonat! Musím!
Zavírám oči a letmo se dotýkám kliky.
Dech se mi zadrhává někde v plicích. Je zamčeno a trvá mi
dlouho, než najdu správný klíč, než se dveře do temného domu
otevřou. Stojím na prahu a nezvladatelně se třesu. Už nejen
zimou, ale obavou z toho, co čeká uvnitř.
Čeká na mě!
„Moniko?“ zavolám přiškrceně, i když vím, že je to marné.
Polknu, ještě se rozhlížím kolem, jestl i náhodou nejde, ale ul ice
je prázdná. Vím, že musím dovnitř.
Budu tam sám.. . SÁM!
Trvá snad věčnost, než ten jediný krok udělám, nekonečnou
věčnost, než se podrážka mé boty dotkne podlahy.
Tma! Co je tam?! Vím to! Bože. . . Vypínač je naštěstí po ruce
a známou předsíň zalévá světlo.
Příl iš známou! Prázdnou!
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Dveře za mnou zaklaply. Opírám se o ně, pevně zavírám oči.
Monika bude každou chvíl i doma, každou minutu. Násilím
zklidňuj i dech.
Nic se nemůže stát! Promnu si oči prsty.    
N ic se přeci nemůže stát! Jsem blázen!
Pomalu se rozhlížím kolem. Vše je na svém místě. Polička,
věšák, botník. Kroužek s klíči pomalu pověsím na háček.
A přesto, ta úzkost, která mě drtí. Nesnesitelná úzkost!
I kuchyň se naplni la světlem, pečlivě prohlížím každý prázdný
kout, přesto mám strach, a vím z čeho!
Moniko! Kde jsi?!
Ještě pár minut. Opírám se o stěnu a zhluboka dýchám.
Nepři jde! Monika je na cestě domů, dnes jistě nepři jde.
„Jamesi. . . “
Bože! NE!
Znám ten hlas. Ostrá bolest se mi zakousla do hlavy.„Jdi pryč!“
šeptám tiše, zacpávám si uši, zírám před sebe, nedokážu
odtrhnout oči. Její tvář!
„Jamesi, ty moje malá svině!“
„Ne, prosím. . . “ slyším ji i přes ucpané uši. Vím, že prosby
nepomůžou. A přesto prosím. Prosím nahlas: „Nech mě,
prosím. . . mami, prosím, nech mě, nic jsem ti neudělal! “
Tisknu se ke zdi. Je blízko.
„Lžeš! Lžeš a ty to víš! Parchante!“
„Maminko, prosím!“ prsty si svírám vlasy, hlava mi praská
bolestí. Oči pevně zavřené, a přesto j i vidím. Stále! „Prosím!“
Na tváři cítím její dech, její blízkost.
„Něco ti ukážu, chceš?“
„Ne. . . nechci, “ šeptám stále dokola. „Nechci!“
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Dveře v předsíni hlučně klaply. Zmizela. Konečně se můžu
nadechnout. Skláním hlavu na prsa, zhluboka dýchám
ve snaze zklidnit splašené srdce. Zahnat děs, bolest
nesnesitelně pulzující v mé hlavě.
„Jamesi?“ Slyším, jak v kuchyni zaklapaly podpatky.
„Už jsi doma?“
Monika!
„Jo. . . ahoj, “ pomalu zvedám hlavu, spouštím ruce. Zkoumavě
si mě prohlíží. Asi nevypadám zrovna nejlíp. Snažím se usmát,
ale to, co vynutím na tváři, je asi jen křečovitý škleb. Odložila
tašku s nákupem na linku.
„Jamesi? Jsi v pořádku?“
Uhýbám očima, nechci, aby to věděla. Prsty si prohrábnu vlasy,
pořád se mi nezvladatelně třesou. „Jasně, jen. . . jsem trochu
prochladl, zapomněl jsem kabát, “ snažím se uvolněně
pousmát, přesto vidím, jak starostl ivě stáhla obočí.
„Jamesi. . . něco tě trápí, “ prsty mě lehce pohladila po tváři,
donuti la mě podívat se jí do očí. „Poznám to na tobě, bráško.“
Polknu. Nesmí to vědět! Nesmí vědět, že je to zpátky! Dělala
by si starosti . Ona si nesmí dělat starosti , už tak jich má dost. . .
kvůl i mně a. . . tomu, co se stalo. „Nic. . . nic se neděje. Jen mě
bolí hlava.“
„Dobře, když mi to nechceš říct, tak neříkej, “ zamračila se, pak
stiskla moje ruce v dlaních. Zlobí se, to zas poznám já na ní,
přesto je její dotek konejšivý. Moje sestra. S ní je všechno
v pořádku. Nejsem sám. Nesmím být sám!
„Ale ty seš fakt jak led!“ Její oči zahřály starostí. „Uvařím ti čaj.
Vysvětl i mi, jak jsi mohl zapomenout kabát! Pořád seš jak malej
kluk, Jamesi!“ pusti la mě, stáhla z ramen bundu a hodila j i
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na židl i . Usmívám se. Takhle hartusí pořád, a přesto je mi to
líto. Úsměv mi zhořkl na tváři. Má pravdu, jsem jak malej kluk.
Bez ní. . . jsem ztracený.
Bez ní zůstávám sám.
Bez ní. . . přichází ONA.
„Díky,“ sklopím hlavu mezi ramena.
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„Tak co ten tvůj objev, Alison?“
„Seš pitomá,“ zavrčela a zamračila se na svou spolubydlící.
„Hrdl ičky. . . až na to, že on je magor. Seš jak samaritánka,“
zašklebila se její kolegyně ze školy a prohrábla si vlasy.
„Někdy si říkám, jak někdo může bejt tak blbej jako ty, Claro,“
zasyčela. Teď už byla opravdu naštvaná.
„Tak sorry, já jen, že jsem netušila, že ti pošuci při jdou sexy,“
ohrnula ret Clara, „ale tys byla vždycky divná.“
„Víš co? Dej mi svátek!“ štěkla Alison, sebrala knihy, které měla
uložené u obsluhy knihovny, a naštvaně odešla. Tušila,
že se Clara ušklíbla, a zaslechla, jak se klapání jejích podpatků
vzdaluje. Díky Bohu! Rozhlédla se, a pak s jistotou zamíři la
ke stolu v koutě, kde seděl jen jediný člověk.
„Ahoj, “ pozdravila ho.
Zvedl pohled, škubl koutkem rtů a posunul knihy, aby jí udělal
prostor. Oknem dopadalo na desku stolu slunce a šimralo j i
na hřbetech rukou, když vytáhla zápisník. Termíny odevzdání
práce se blíži ly. Její mlčenlivý společník zavřel knihu a odloži l j i
stranou. Sundal si brýle a položil je s klapnutím na stůl.
Překvapeně vzhlédla. Cíti la, že j i pozoruje, ale když vyhledala
jeho oči, uhnul pohledem.
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„Jak to jde?“ zeptal se tiše, pousmál se a kývl hlavou k její
hromadě knih.
Bylo to pár týdnů, co si k němu poprvé přisedla. Nejdřív byl
nej istý, odcházel dřív, ale poslední dobou to vypadalo,
že si na ni zvykl. Nechápala, co j i na něm tak přitahuje. Možná
pohled na jeho ruce, prsty, kterými si co chvíl i prohrábl vlasy,
l istoval knihami. Nebo oči? V těch mizivých chvílích, kdy se jí
podaři lo zachytit jeho pohled. Chtěla ho poznat, chtěla vědět,
jaký je. Vlastně, kdyby nebyl „divnej“, byl by to zatraceně
pohlednej mužskej, v tom se Clara ošklivě sekla. Občas
se pokusila navázat hovor, někdy si s ní vyměnil pár vět, někdy
hned odešel. Ale dnes to bylo vůbec poprvé, co na ni sám
promluvil .
„Nic moc,“ nedala na sobě znát překvapení a ušklíbla se.
„Co. . . co vlastně děláš?“ zeptal se nejistě a skousl si ret, očima
studoval desku stolu.
„Píšu závěrečnou práci do školy a už jsem z toho úplně blbá,
termín je za dveřma a já mám sotva třetinu.“
„Aha. . . “ zamyslel se a pohledem přejel po jejím komínku knih.
„Kvantová fyzika?“ překvapeně zvedl obočí a na pár vteřin
j i vyhledal pohledem, než znovu uhnul očima.
„Jo. . . já vím, jsem divná,“ zašklebila se, „jsem tam jediná
holka.“
„Ne. . . to ne. . . teda. . . “ zakoktal se a promnul si nos.
„A ty něco studuješ?“ zeptala se po chvilce, když se neměl
k řeči.
„Ne. . . dopoledne tu pracuju a pak. . . prostě čtu,“ nervózně
se ošil , než sebral brýle a zastrči l je do kapsy.
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„A co čteš?“ usmála se a kývla k jeho knihám, které ale byly
otočené tak, že neviděla jej ich hřbety.
„Všechno možný,“ přejel po nich prsty. „Co mě zrovna zajímá.“
Sebrala s vrchu jeden svazek a prohlédla si její horní desky.
„Teď je to mechanika?“ usmála se a podala mu ji .
„Jo. . . “ vráti l j i zpátky a vstal.
„Už půjdeš?“ zachmuřila se. Zarazil se, zamyšleně stáhl obočí,
podíval se na hodinky a pak se opřel o desku stolu prsty. Zdálo
se jí, že se rozmýšlí. „Nechoď,“ usmála se a dotkla se lehce
prsty jeho ruky.
Překvapeně zamrkal očima a ihned ucukl. „Já. . . asi bych měl. . . “
zamračil se.
„Promiň, nezlob se. . . “
„Já. . . “ zhluboka se nadechl, skousl si ret a pak téměř neslyšně
zašeptal, „se nezlobím.“
„Jestl i ti vadím, tak řekni a já ti dám pokoj, “ zadívala se mu
zpříma do obličeje. Jestl i má dojít na lámání chleba, tak
ať na to dojde teď.
„Ne. . . “ vyhrkl rychle. Viděla, jak pevně stiskl rty, rozhlédl se
kolem, než si pomalu sedl zpět na židl i . „Ne, je. . . je fajn, když
seš tady,“ na pár vteřin se jí zadíval do očí, než znovu sklopil
pohled.
Usmála se.
„Měla bys bejt tam. . . s nima,“ kývl hlavou ke skupině studentů,
kteří seděli nedaleko u velkého stolu a živě diskutovali .
„Mně je tady dobře.“
Vzhlédl. „Proč?“ zeptal se tiše.
„Protože jsem divná,“ ušklíbla se. Jen se nesměle usmál
a sklonil hlavu.
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Nechoď. Já jen, že jsem zaslechl, co si říkal i . Měla bys
tam být a já. . . jsi jediná, kdo se mnou chce mluvit. Nevím, kdo
je divnější, jestl i já, nebo ty. Vyhýbám se lidem, nemám rád
jej ich společnost, odháním je, nevěřím jim, jsem prostě ten
divnej. . . ale stejně je potřebuji , nemůžu být sám. Ale ty. . . nevím,
nechápu to.
„Jsem Alison, Alison Madensová,“ usmála ses a napřáhla jsi
ke mně ruku.
Váhám. Mám si někoho pustit tak blízko? Někoho jiného než
Moniku? Lidé. . . mám z nich obavy. Tvoje dlaň visí ve vzduchu.
Jak dlouho? Pozoruju tě. Ale já nechci, abys odešla. „James
Gaffel. “
Máš jemnou dlaň a tvoje prsty obemkly mou ruku. Zadržuji
dech.
„Těší mě,“ stále se usmíváš. Sklopila jsi pohled, oba nehybně
zíráme na naše spojené ruce. Chci tě pustit, ale zároveň
to nejde. Polknu, když moji ruku stiskneš pevněji a otočíš
hřbetem nahoru, prsty druhé lehce přejedeš po kloubech.
„Máš krásný ruce, Jamesi, “ mluvíš tiše, a přesto slyším každé
slovo, každé písmeno, které vypustíš z úst, které vpisuješ prsty
do mé kůže. Došel mi dech. Něco mě nutí ucuknout, uhnout,
utéct před tvým dotekem, ale já přesto držím. Nechci, abys
přestala, a dnes jsem silnější. Zůstávám. Nechci, abys
to udělala, ale ty jsi mou ruku pusti la, a přesto stále cítím
na kůži tvůj dotek.
„Alison! Pojď, kruci, nebo to nestihneme!“ někdo tě volá.
Zamračeně se ohlížíš.
„Promiň, musím jít, “ pousmála ses a posbírala knihy.
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„Jasně. . . já. . . “ skousnu si ret.
Čekáš, zkoumavě mě pozoruješ.
„Při jdeš zítra? Třeba. . . třeba bych ti mohl pomoct. . . “
„Zajímá tě i kvantová fyzika?“ překvapeně se usmíváš.
„Trochu,“ pokrčím rameny.
„Tak jo, beru. Díky.“
Ještě sesnaposledyusmála, než jsi mávla rukou aotočila se.
Sleduju tě, každý tvůj krok. Ještě mi máváš ode dveří.
Usmívám se, jen trochu, na tebe.

„Slečno?“
„Ano?“ jen tázavě zvedla obočí. Chtěla se už otočit a odejít,
když ji žena za výdejním pultem zadržela.
„Já. . . neberte si to nějak osobně, potřebuji si s vámi promluvit, “
pousmála se nejistě a posunula si brýle na nose.
„Stalo se něco? Myslela jsem, že mám všechno v pořádku,“
oši la se a pohledem zalétla ke stolu v koutě studovny. Byl tam.
„Ne, nejde o knihy.“
„A o co tedy?“ zachmuřila se Alison a položila hromádku knih
zpět na pult.
„O Jamese,“ promluvila tiše žena a zkoumavě ji pozorovala.
„Co je s ním?“ stiskla rty Alison. Nehodlala dopustit, aby se mu
někdo posmíval, bohatě stačila Clara, kterou to ještě
nepřestalo bavit.
„Pojďte se mnou, prosím, na veřejnosti o tom mluvit nechci,
knihy si tu nechte.“
Alison j i následovala za velký paraván, který odděloval
soukromé prostory knihovníků od veřejných, založi la si ruce
na prsou a netrpělivě si odfrkla. Už chtěla být s ním.
Nedokázala si zabránit v tom, aby se na každé setkání těši la.
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„Víte, všimla jsem si, že vyhledáváte jeho společnost, “
promluvila pomalu žena.
„A?“ zvedla tázavě obočí Alison.
„Víte, byla bych moc nerada, aby mu někdo ublíži l , nezaslouží
si to.“
Alison jen zalapala po dechu. Tohle nečekala. „To. . .
to rozhodně nemám v plánu."
Žena jen kývla hlavou a chvíl i se odmlčela. „Víte, měl těžký
život, jeho matka mu hodně ublíži la, proto je takový, jaký je.“
Alison se zarazila. „Co se stalo?“ zeptala se tiše.
„Jeho otec odešel, když byli on a jeho sestra ještě malí,
a Rebeca to neunesla. Znám je všechny, znala jsem i jeho
matku. Vždycky byla zvláštní, ale když James odešel, nejspíš
se zbláznila. Uzavřela se do sebe. A pak jednou, když s ním
zůstala sama. . . “ žena zhluboka vydechla a uhnula pohledem.
Alison mlčky čekala. Z toho, co se dozvídala, jí běhal mráz
po zádech.
„Bylo mu deset. Když ho našli , byl oškl ivě zřízený a ona
spáchala sebevraždu,“ skousla si ret a Alison sklopila hlavu.
„Proč mi to říkáte?“ zeptala se tiše.
„Měla byste to vědět. Poznamenalo ho to. Proto je takový
podivín, s nikým moc nekomunikuje, straní se l idí. Měl
problémy, ale teď už je v pořádku. Všimla jsem si, jak s vámi
vždycky ožije, máte na něj dobrý vl iv, zaslouží si trochu štěstí. “
Al ison se pousmála. I ona si toho všimla. Při každém setkání
se víc uvolňoval. Fascinoval j i , jak dokázal mluvit o tom,
co studovala. Jeho intelekt, vědomosti. Nedokázala pochopit,
jak je možné, že všechno umí jen z knih. Povídal i si spolu
hodiny a hodiny. Nechápala, proč někde nestuduje. Proč toho
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nevyužije. Teď už ale věděla. Došlo jí, že nesnese společnost.
A když stočila řeč na něj, když se o něm chtěla dozvědět víc,
neodpovídal, začal se chovat odtažitě nebo nepříl iš obratně
převedl řeč j inam. I to teď dokázala pochopit. Zhluboka
vydechla: „Děkuju.“
„Nemáte za co, jen byste měla vědět, do čeho jdete. Získat si
jeho přízeň a náklonnost není jednoduché. Jen mu, prosím,
nesl ibujte nic, co mu nemůžete dát.“
Alison se zarazila, než pokývala hlavou. Vlastně sama
nevěděla, co od toho očekávat, možná by měla utéct, dokud
je čas. Jenže to by ji nesměl tak přitahovat. „Budu si to
pamatovat, teď už bych ale. . . “
„Čeká na vás,“ usmála se žena.

Usmívám se, nejde to j inak. Usmívám se a stíny utíkají,
zahnala jsi je. Vzhlédnu a na tvář mi padají první kapky letního
deště. Studí. Opírám se do branky. Zavrže, když vejdu. Už jsi
odevzdala svou práci. Bál jsem se, že už nepři jdeš, ale ty jsi
přišla. Ty. . . jsi se mnou. Sedáváme spolu nad knihami, venku
v parku nebo pod střechou knihovny.
S tebou nejsem sám. S tebou. . . se nebojím, ne o sebe. . . ale
o tebe ano. Nikdo ti nesmí ublížit! Bojím se, že o tebe při jdu.
Je zamčeno. Polknu. Kde je Monika? Už by měla být doma.
Stará úzkost je zpět. Zaháním ji . Nechci j i ! Dech se ale přesto
zadrhává. Hledám klíče. Přemáhám svůj strach, děs, který
na mě posměšně syčí okny prázdného domu.
Dnes ne. . . prosím. . . nechci dovnitř, a přeci mě něco nutí vejít. . .
někdomě tam táhne jak na neviditelném provazu.
Nechci. . . můžu počkat venku, i když prší. . . ale musím. . . vím,
že musím!
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Lapu po dechu, hledám klid, hledám světlo, které jsi přinesla,
které mi ale uniká jako sluneční paprsky mezi prsty. . .
nepolapitelné. Vím, že tady mě neochráníš. Stíny čekají. Kl id
zmizel a úzkost mě drtí, dopadá na mě, dveře se otvírají. Kde
je Monika?!
Vcházím. Práh je jako hranice, hranice mezi světlem a tmou.
Mezi kl idem a šílenstvím, a přesto vím, že musím, že ji znovu
překročím.
Klapnutí dveří hluše zaznělo v tichu uvnitř. Naprázdno
polykám, ruce se mi třesou, když klíče odkládám na poličku,
a každý tmavý kout mě děsí, v každém koutě může být ona.
Bože, pomoz mi to překonat! Nesmí při jít! Ne! Ne teď! Nech mě
být!
Opírám se o dveře, cítím za zády jej ich hladký povrch,
zhluboka dýchám, nutím plicím vzduch, ale úzkost je drtí jako
nezničitelné okovy. Svírají se těsněji a těsněji . Hledám pevnou
půdu pod nohama. Nesmím se jí poddat! Ona chce, abych měl
strach, ona mě chce zničit! Mě, Moniku, můj křehký život, který
jsem našel. Rozhlížím se, polykám vzduch. Kuchyň je tichá,
prázdná.
Prázdná. . .
„Už jsi doma. . . “
Po zádech mi přeběhl mráz, otáčím se tak prudce, až svrhnu
hrneček z kraje stolu. S ohlušujícím třeskem spadl na zem,
hluk mi rezonuje v hlavě. Ne! Prosím! Nemusím ji vidět, cítím
ji . . .
Je blízko!
Bolest, nesnesitelná bolest mi sápe myšlenky. Ruce tisknu
ke spánkům, zatínám zuby.
„Jsi sám, můj malej bastarde!“



24

„Ne. . . nech mě, prosím. . . “ vidím ji , její oči. Usmívá se a její
úsměv je jako úsměv ďábla.
„Ještě pros. Je to zbytečné, ale pros.“
Couvám podél l inky, chci se dostat z jejího dosahu. „Nedělej
to. . . mami, prosím,“ sípu a za zády cítím zeď. Není kam utéct,
není kam se schovat. I kdyby bylo, ona by mě stejně našla.
„Jamesi, zasloužíš si to, víš?“
Nechci se na ni dívat, ale nejde uhnout očima. „Čím? Nic jsem
neudělal! “
Jen se usmívá a blíží se. Rukama marně hledám oporu, šátrám
slepě po kuchyňské lince, když mi do dlaně vklouzla rukojeť
nože.
„Ty nevíš?“ syčí mi do tváře, rukou mi stiskne krk.
„Ne. . . prosím. . . “
„Svině, můžeš za všechno! Za všechno, rozumíš?!“ Nehty
bolestivě drásá mou hruď, cítím, jak pronikají kůží, ostré jako
břitvy. Lapám po dechu a bolest zběsile tepe ve spáncích,
exploduje.
„Ne!“ Nevím, jestl i křičím já, nebo něco v mé hlavě. Svět
se kolem točí jako nesmyslný vír a všude kolem jsou její oči,
její tvář. A pak, snad v posledním záchvěvu pudu sebezáchovy,
bodnu nožem. Směje se! Šíleně, zběsile, a její krev mi smáčela
ruce, cítím ji všude, její odpornou chuť, zápach.
Nůž mi s třesknutím vypadl z ruky, prsty si proplétám do vlasů.
„NE!“ křičím, zem mi uniká pod nohama. Jediné, co slyším,
je její smích. „Ne. . . “ sípu a rozdrásané vědomí se rozpadá
na kousky, stejně jako já. . . já sám.
„Jamesi!“
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Lapu po dechu. Tisíce bolestivých úderů v mé hlavě přehlušuje
všechno kolem. Jen ten hlas, konejšivý, hladivý. Její smích
zmizel.
„Jamesi, proboha. . . “
„Moniko. . . “
„Proč jsi mi to neřekl? Proč jsi mi neřekl, že je to zpátky!“ Cítím,
jak se mnou třese.
Jen zhluboka vydechnu. Světlo z lustru mě prašti lo do očí.
Usyknu a zakryju si je dlaní. Je pryč! Monika je doma. Cítím,
jak mě podlaha tlačí do ramena, ruka mi mravenčí a hlava
praská bolestí. Nemám sílu mluvit. Bojím se otevřít oči,
rozhlédnout se okolo. Ta krev. . . byla všude.
„Jamesi. . . podívej se na mě!“ mluví na mě. Cítím, jak se snaží
odtáhnoutmoji ruku zobličeje. Ne. . . tisknu očnívíčkaksobě.
„Jamesi, bráško. . . všechno je v pořádku, už jsem u tebe.“
Věřím jí. . . chci jí věřit. Pomalu otvírám oči, vidím její tvář.
Je jako anděl. Pomáhá mi vstát. „Už je to dobrý,“ donutí mě
posadit se na židl i . Poslouchám ji ochotně. Připadám si jako
hadrový panák bez vůle.
„Proč jsi mi to neřekl?!“ útočí na mě neodbytnou otázkou,
a když uhnu pohledem, její dlaň mě donutí zvednout hlavu.
Pevně stisku rty a uhýbám pohledem, co to jde. „Kruci, mluv
se mnou!“
„Vidím ji . . . “ hledám slova a oči mě pálí.
„Bráško. . . to je jen vidina, ona už ti neublíží, “ slyším, jak její
hlas zj ihl . Hladí mě po tváři. „Šššš, no tak. Uklidni se,
už je to dobrý,“ objala mě, cítím její prsty ve vlasech, její vůni.
Moje Monika. Připadám si zase jako malej kluk, její náruč
je bezpečí. Vždycky byla. Křečovitě tisknu její svetr. „Jak
dlouho to trvá? Kdy se to vráti lo?“ ptá se tiše.
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Mlčím, ale ona se dožaduje odpovědi. „Možná měsíc,“ lžu.
Nechci, aby věděla, jak je to zlé. Nechci j i trápit. Když
je se mnou, je všechno v pořádku.
„Musíme s tím něco udělat, rozumíš? Tohle nejde.“
Je mi jedno, co říká, skoro ji neslyším.
„Bude dobře. . . všechno bude dobrý. . . “
Buď se mnou a bude to dobré.
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„Jsi blázen,“ směješ se. Jen tě sleduji . Ležíš na dece,
ruce rozpažené, a slunce klouže po tvé tváři a střídá se
se stíny l istů stromu nad námi. Zvedla jsi hlavu a zadívala ses
na mě, než jsi se znovu rozesmála. Usmívám se i já. Mám
radost, když jsi veselá. Zastíním si oči proti slunci, abych
na tebe líp viděl. Sedla sis a odhrnula vlasy z obličeje. Pořád
se usmíváš a tvůj úsměv je světlo v mojí temnotě. S tebou
je všechno jednoduché, s tebou stíny zůstávají daleko, skrývají
se ve svých koutech. Dotýkáš se hřbetu mojí ruky. Sleduji tě,
už ne ostražitě. Udělala jsi to poprvé od chvíle, kdy jsme
se v knihovně představil i . Sleduji tvé prsty, tvůj zaujatý výraz,
malou vrásku, která se ti vytvoři la mezi obočím, stále ten jemný
úsměv pohrávající ti na rtech, stíny na tváři. Nechávám tě. Tvůj
dotek je záchrana, lehký jako motýlí křídla a stejně křehký.
Zvedla jsi mou ruku, svíráš j i , lehce přejíždíš podél čar v dlani,
mapuješ je a konečkem prstu se vpisuješ do mé mysli . Tajím
dech. Vzhlédla jsi , oči ti j iskří, a já neuhýbám pohledem.
Nemůžu uhnout, nechci uhnout vůbec poprvé. Chci, abys byla
se mnou, tvůj pohled hladí.
„Máš krásný ruce, Jamesi. “
Už jsi mi to jednou řekla, pamatuješ? Polknu.
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„Co ukrýváš?“
Studuješ moje oči, možná netušíš, že mluvíš nahlas.
„Jsi jako velká hádanka, víš? Jako studna, na jejíž dno
nedohlédnu, i když je křišťálově čistá.“
„Hej Alison!“ to zavolání přišlo jako blesk z čistého nebe tříštící
ten nádherný jiskřivý okamžik na mil ion střepů. Pusti la jsi moji
dlaň, uhnula pohledem, a já si najednou připadám tak sám.
Moje dlaň je prázdná. Pevně tisknu zuby. Prázdná. . . osamělá.
Nemůžu být sám!
„Proč nejdeš k nám?“ ptá se jeden ze dvou mužů, kteří přišl i
za tebou. Sleduji je ostražitě, napjatě. „Je to poslední možnost,
slavíme zkoušky.“
„Nechce se mi, “ ušklíbneš se a odhrneš si vlasy z obličeje.
„Tak ho vem s sebou,“ křivě se usměje a kývne hlavou směrem
ke mně.
Nelíbí se mi to, ani trochu. Zatínám pěsti.
„Takovou radost vám neudělám. Ne, zůstanu tady, sorry,“
odmítneš a otočíš se zpět ke mně, ale on se nemíní tak lehce
vzdát. Dřepl si vedle tebe, usmívá se.
„Ale no tak, je konec semestru, za chvíl i se rozjedeme domů,
copak se s náma nechceš rozloučit?“
Sleduji ho, nehty si bolestivě zarývám do dlaní, dech se mi
zadrhává. Nesmí tě odvést! On to zniči l ! Tu nádhernou chvíl i ,
kdy jsme byli sami! Teď jsem sám! Cítím se sám!
„Hanku, dej mi pokoj, prostě se mi nechce,“ odvrátíš od něj
pohled a prsty zapleteš do třásní na dece.
„Tak jo? Mám tě prosit? Tak pěkně prosím, Alison, pojď aspoň
na chvíl i k nám.. . “ pitvoří se. Ty se mračíš.
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Už to nejde vydržet. „Nech ji ! “ vrčím tak mrazivě, až mě to
samotného překvapí.
„Ale,“ ušklíbl se, „můžeš jít s ní, o jednoho pošuka víc nebo
míň, na tom už nesejde.“
„Hanku vy. . . “ nestihla jsi doříct.
On zvedl ruku a dotkl se tvého ramena. Dotkl se tebe! On
tě chce odvést! Odvést pryč! Něco ve mně vybuchlo!

„Hanku vy. . . “ nedořekla. Pomalu nestihla postřehnout,
jak rychle se James zvedl, prosmýkl se kolem ní a popadl
Hanka pod krkem. Ten ztrati l rovnováhu a oba spadli do trávy.
Jamesova pěst dopadla tvrdě na jeho obličej. „Nikam jít
nechce, tak jí dej pokoj!“ syčel mu zlostně do tváře
a napřahoval se k další ráně.
„Jamesi! NE!“ vykřikla, druhý z jejích kolegů, který
se vzpamatoval z překvapení, ho pevně popadl za ruce.
„Uklidni se, sakra, o co ti jde?!“ svíral ho pažemi. Byl větší,
a přesto měl co dělat, aby ho udržel. James se zuřivě zmítal
v jeho náruči. Hank si prohmatal rozbitý nos, ze kterého mu
stékala krev. Sbíral se na nohy. „Idiote,“ zavrčel.
„Hanku, zmlkni, “ doporučila mu Alison a zachmuřeně
si prohlédla jeho obličej. Jen se ušklíbl a pevně stiskl rty,
naštvaně sledoval Jamese, který se už zklidni l , ale probodával
ho nenávistným pohledem. Nakonec si setřel krev z tváře.
„Nevim, proč tak vyšiluješ,“ prskl, „stejně za pár dní odjede.“
James jen překvapeným pohledem šlehl po Alison, která ztuhla
a polkla, než svou pozornost opět zaměřil na Hanka. „Lžeš!“
štěkl, obl ičej zkřivený vztekem.
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„Jamesi, ukl idni se vys. . . “ než ale stihla doříct vrazil svému
věznitel i loket do břicha takovou silou, až vykřikl , a vytrhl se
z jeho sevření. Popadl Hanka za košil i na hrudi a přirazi l ho
ke kmenu stromu, až zalapal po dechu. „Lžeš!“ zasyčel mu
do obličeje. Hank zaťal pěsti , vycenil zuby, ale dřív než stihl
cokoliv udělat, pověsila se Alison Jamesovi na paži. „Přestaň,
slyšíš?!“ hulákala mu do obličeje. On ji ale setřásl tak prudce,
že loktem tvrdě vrazil do jejího ramena, až s výkřikem upadla.
Zaváhal. Pohledem vyhledal její vyděšené oči. Polkl.
Hank využil příležitosti . Vysmekl se z Jamesova sevření,
popadl ho zezadu za vlasy a tvrdě ho čelem přimáčkl ke kmeni
stromu, kde do té doby stál on sám. Tiskl ho k němu celou
vahou. James jen bezmocně zarýval prsty do kůry. „Ty hajzle, jí
ubl ižovat nebudeš,“ zavrčel mu do ucha. Pohledem šlehl
po Alison, než přehmátl na ramena a strhl ho na zem. James
se odkutálel stranou a pokusil se vstát. Hank ho ale nakopl
do břicha, a když spadl na záda, popadl ho za košil i pod krkem.
Vráti l mu ránu pěstí do obličeje. James jen zalapal po dechu,
nehty zaryl do jeho ruky. „Tohle máš za mě,“ zavrčel Hank
a napřáhl se k další ráně. „A tohle za. . . “
„Hanku, přestaň,“ promluvila tiše Alison. Zarazil se. Nakonec
stáhl ruku, pusti l Jamesovu košil i a s úšklebkem vstal.
Podmračeně se zadíval na Alison. „Měla by sis dávat pozor
na to, s kým se přátelíš, Al ison. Magoři někdy můžou bejt
nebezpečný,“ zavrčel. Ještě šlehl pohledem po Jamesovi, který
se sbíral ze země, než se otočil a rychle odešel.
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Tvoje oči! Stále vidím tvoje oči, strach v nich. V obličej i
mi tepe bolest, ale nevnímám ji, necítím. Důležitý je jen strach,
který se kolem tebe rozli l jako hradba. Polykám a v ústech
cítím pachuť krve.
Pomáháš mi vstát. Uhýbám před tvými prsty, kterými se chceš
dotknout mé tváře. Uhýbám před tvýma očima.
Máš ze mě strach, cítím to. Vím to. Nevím, co se stalo, nevím,
co se stalo se mnou, najednou jako bych nebyl.
„Jamesi, to přeci nebylo nutné,“ mluvíš potichu.
Pevně zavírám oči, nechci to vidět, nechci vidět nic. V hlavě
se mi rozpíná tvůj strach a jeho slova. „Stejně za pár dní

odjede. . . “stále dokola. „Je to pravda?“ šeptám.
„Co?“ ptáš se nechápavě, než si skousneš rty a sklopíš hlavu.
„Jamesi, já musím domů,“ sleduji tě, něco bolestivě tepe v mé
mysli , oči mě pálí.
Odjedeš!
Sleduju tě. Znovu se mě chceš dotknout. Uhýbám. Nakonec
stisknu tvou ruku. Pevně, nechci tě pustit. „Nesmíš odejít! “
Tvůj obl ičej se stáhl bolestí. „Jamesi!“ Hlas ti rezonuje
strachem, dlaň vyklouzla z mojí. Couváš přede mnou. Máš
ze mě strach.
To ne! Nemůžeš odejít! Ale ty se vzdaluješ!
„Alison. . . ne. . . prosím. . . “ nevím jestl i mě slyšíš.
„Možná už nechci znát to, co ukrýváš,“ mluvíš tiše a každé
slovo mi bodá v mysli , bolí a pálí. Vrtíš hlavou. „Není to dobré.“
Chci za tebou, ale něčí si lné paže mě drží na místě, chci se j im
vytrhnout, ale nejde to. „Nech ji , “ jako z dálky vnímám Hankův
hlas. Netuším, kde se tu vzal, svět se rozplývá v nekonečné
směsici zvuků a stínů.
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Někdo zhasl slunce. Jsi pryč.
Nevnímám, jak sevření povoli lo, jen nicotu, prázdnotu, stíny,
které se rozl i ly všude kolem.
Jsi pryč! PRYČ!
Potácím se, a nevím kam, je mi to lhostejné. Bolest pulzuje
v mém obličej i , v mojí hlavě, v celém mém já.
Odešla!
Nevnímám, kde jsem, nevnímám, kam jdu, nevnímám
přicházející tmu. Vše kolem mě proplouvá jako nedůležitý sen,
vidina. A stíny, které do teď spaly, které se držely dál, které jsi
rozehnala svým světlem, na mě dorážejí.
Mám strach. Jsem sám!
Rozhlížím se, neznámá ulice je prázdná, nikde není ani
živáčka. Nepoznávám to místo. Děsí mě, stejně jako tma, jako
všechno kolem. Po zádech mi přeběhl mráz. Bolest mě
neopouští, stupňuje se.
Něco se děje. . . někdo mě sleduje. . .
Proboha! Ne! Je tady. . . TADY! Jsem SÁM a ONA opusti la náš
dům, aby si mě našla! ONA je tady! Cítím ji ! Cítím její blízkost!
Chci pryč. . . utíkám, ale stejně j i cítím. Pronásleduje mě.
Musím za Monikou! Ona je poslední záchrana! Konečně
poznávám ulici , kde stojí náš dům. Kruhy světel z pouličních
lamp jsou jako poslední ostrovy v moři temnoty.
„Jamesi. “
Ne! nech mě být!
„Neutečeš mi. . . už ne!“
Světla v oknech jsou jako maják sl ibující kl id v bouři. Dveře
jsou už blízko. Moniko!
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Ale něco mě donuti lo zastavit, před dveřmi stojí ona! Zírá
na mě a posměšně se usmívá. Ustupuji . NE! Prosím, nech mě
být! Hlava mi puká bolestí, prsty vrážím do vlasů, nehty
zarývám do kůže, nechci j i vidět! NECHCI!
„Nech mě, prosím!“ chci se jí bránit, ale nemůžu se hnout.
Nevím, jak se to stalo, ale dlažba na cestičce před vchodem
se mi zarývá do kolen. Tisknu si vlasy v prstech, choulím se
do klubíčka.
Jsem sám! SÁM!
Dveře domu jsou jako neprostupná hradba a před nimi stojí
ona jako krutá stráž a já se topím v zoufalství, v děsu.
„Neutečeš!“ její hlas mi rezonuje v hlavě, třesu se.
„Prosím, nech mě, nic jsem ti neudělal! “
„Neudělal?! Všechno jsi zniči l ! Ty Jamesi! Ty jsi odešel!
Ty bestie!“
„Ne. . . “ sípu, „mami, já jsem neodešel! Já ne!“
„Lžeš!“
„Nelžu. . . prosím, maminko, nelžu, nikdy jsem ti nelhal! “
Směje se. Ucpávám si uši a stejně slyším její smích. Třese
se mnou, chce mě rozsápat, zničit.
„Ne!“ nemám sílu se bránit. Ničí mě. Nezmůžu nic.
Rozpadám se.
„Jamesi! Prober se!“ jako z dálky ke mně doléhá jiný hlas
a zahání její šílený smích.
Cítím vůni. Vůni bezpečí. Na tváři mě zašimraly vlasy. Lapu
po dechu.
„Jamesi, už je to dobrý, už je to v pořádku,“ objímá mě, utěšuje.
Monika! Křečovitě tisknu její oblečení a přesto JI cítím, je tady,
neodešla, jen čeká! Čeká blízko!
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„Moniko. . . “ chci promluvit, ale dochází mi dech, nemůžu najít
slova.
„Ššššš, už je to dobrý, je to pryč,“ utěšuje mě.
Není pryč! Je tady pořád! chci křičet, ale nejde to.
„Pojď dovnitř, “ pomáhá mi vstát.
Nevnímám, kam mě vede, je mi to lhostejné. Důležité je,
že je se mnou. Že je blízko, a ona ke mně nemůže. Ale čeká!
Cítím ji !
„Proboha, jak to vypadáš?“ starost v jejím hlase mě donutí
zvednout oči. Prohlíží si moji tvář, dotýká se jí prstem, zabolí
to. Ucuknu.
„Co se stalo? Kde jsi byl tak dlouho, už jsem tě chtěla nechat
hledat. “
Jen stojím na nejistých nohou, opírám se o zeď, j inak bych
se na nich neudržel. Hlas mi snad někdo ukradl, zhluboka
oddechuji .
„Na zítra jsem tě objednala k psycholožce, pamatuješ si na ni
ještě? Už jsi k ní chodil , zvládneme to, tak jako jsme to zvládl i
tenkrát. Jamesi. . . posloucháš mě?“
Slyším, jak mluví, ale nevnímám význam jejích slov. Nevnímám
nic, vše kolem mě proplouvá nedotknutelné, vzdálené. Hledám
klid, a přesto jej najít nemohu. Je tady! Stále je tady! Pevně
zavírám oči, schovávám tvář do dlaní.
„Je tady. . . “ šeptám.
„Ne, bráško, jsme tu jen ty a já, nic tu není, “ svírá moje rameno.
Nedokážu se přestat třást. Nakonec mě donutí sednout si
na židl i , přede mě položí sklenici s vodou a prášek.
„Vem si to. Na uklidnění, “ usmála se a dotkla se mojí tváře. Jen
sedím. Nemám sílu ani na to zvednout ruku. Zírám na stůl před
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sebou, na prášek na něm. Vypadá jako bílá skvrna a do hlavy
se mi znovu zařízl její smích. Zakrývám si uši. Ne!
Zaslechnu jak něco šustí, jak si Monika obouvá boty. Zmizela
mi z očí. Zděšeně se rozhlížím, ale vidím jen její tvář. Kde jsi?!
„Kam jdeš?“ ptám se přiškrceně. Nesmí odejít! Odešla Alison,
Monika nesmí! Nesmí mě opustit! Prosím!
„Jen se smetím, hned jsem tu.“
Nevnímám, co to znamená. Děs mě sápe na kusy. Vím jen,
že jde pryč. NE! Chci křičet, ale nemůžu, nejde to. Její smích,
přehlušuje všechno ostatní.
Monika je ještě tady, slyším ji v předsíni. Odchází!
Bolest, ta krutá nesnesitelná bolest drtí moje myšlenky. Šílím
z ní, rozpadám se na kusy. Ne. . . „Neodcházej!“ šeptám tiše.
Zacinkaly klíče. Ne! NE! Její výsměšný obličej. . .
„Odchází!“ rezonuje mi v hlavě. „Opouští tě, jsi můj, jen můj!“
Zvuk otevíraných dveří mě spáli l , rozťal, strhl do temnoty,
nekonečné rezonující temnoty. Zbyla jen ona a bolest!
„NIKAM NEPŮJDEŠ!“
Někdo přibouchl dveře. Má mysl mi nepatří, nepatří mi ani moje
tělo.
„Jamesi? Co se děje. . . “





38

Zhluboka se nadechnu, pak ještě jednou. Stále mě bolí
hlava, nesnesitelně. Nevnímám nic j iného než bolest.
Přivlastni la si mě. Otevřít oči mě stojí obrovské úsilí, a přesto
se o to snažím. Vše okolo je rozostřené, vše okolo mi uniká.
Ležím. Pravděpodobně. Pomalu zahýbu prsty, pod holou kůží
cítím něco měkkého. Mhouřím oči a konečně poznávám strop
v ložnici. Stisknu ruce v pěst a znovu je povolím, zvednu hlavu,
ale jen to rozdivočí roj hmyzu, který útočí v mé hlavě.
Bolest. Jediné, co jsem schopen vnímat, je ta nesnesitelná
bolest. Tělo jako by mi nepatři lo. Mechanicky se posadím, jsem
jako robot, jako loutka.
Nic necítím, vůbec nic, jen nekonečnou prázdnotu a bolest.
Zírám před sebe. Je tu málo světla, asi je brzy, moc brzy.
Promnu si obl ičej dlaněmi. Netuším, jak dlouho jsem spal, nic si
nepamatuj i , a už vůbec ne chvíl i , kdy jsem usnul. Zamrkám
očima, abych se trochu vzpamatoval. Zírám před sebe. Zírám
na svoje ruce. Dlouho. Trvá dlouho, než si uvědomím,
co vlastně vidím.
Jsou ušpiněné. Čím? Nevím. . . mysl nespolupracuje.
Automaticky se zvednu. Voda tekoucí z kohoutku se barví
červeně, nevnímám to. Nedokážu to vnímat. Nepřítomně zírám
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do zrcadla. Na lícní kosti mám velkou modřinu, kůži umazanou
zaschlou krví z malé rány.
Co se stalo? Nechápu, nemůžu chápat. Nejde to.
Umyju si to, vypnu vodu. Ustoupím, opřu se zády o chladné
kachličky. Zírám na sebe do zrcadla, na svou holou hruď.
Na sobě mám jen kalhoty. Nevím, kdy jsem si sundal košil i ,
a vlastně je mi to jedno. Sleduji svůj obraz, staré j izvy, které
se táhnou jedna přes druhou od krku až k pasu. Stejné mám
i na zádech. Její podpis.
Pevně zavírám oči. Nakonec si na sebe natáhnu triko, nechci
to vidět. Nechci vidět vůbec nic. Jediné, co chci, je upadnout
do bezesné prázdnoty. Je to zvláštní, ale v prázdnotě mi je
podivně dobře. Velké nekonečné nic.
Jazyk se mi lepí na patro, mám žízeň. Nechápu, jak je to
možné, ale snad tělo reaguje na svoji vlastní potřebu. Scházím
dolů do kuchyně. Na stole stojí sklenice s vodou, vedle leží
prášek.
Kde se tu vzal? Netuším, snad si vzpomenu. Napiju se, voda je
chladná. Je to příjemné, když cítím, jak mi stéká do žaludku.
Chci prázdnou sklenici odložit do dřezu. Prsty přejedu po okraji
l inky, sklo cvakne o nerez.
Dům je tichý. Monika ještě spí. Pousměju se. Kdyby nespala,
už by tu voněla káva. Konečně začínám trochu vnímat svět
kolem sebe. Promnu si oči, prohrábnu vlasy, prsty stisknu
spánky.
Proč mě, kruci, tol ik bolí hlava?! Rozhlédnu se. Venku už
se úplně rozednilo, oknem dovnitř proniká slunce. Zvláštní,
Monika už touhle dobou bývá vzhůru, asi zaspala.
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Nevím proč, ale jsem nervózní. Promnu si ruce, rozhlížím se
kolem. Něco není v pořádku, ale co? Skousnu si ret. Monika by
měla vstávat, při jde pozdě do práce. Nečekám, vyběhnu
nahoru, vpadnu otevřenými dveřmi do ložnice. Spává se mnou,
bez ní. . . Strnu v půli pohybu.
Není tu!
Zírám na ustlanou postel, na jejímž hladkém povrchu
je vytlačená pouze moje si lueta, jak jsem ležel napříč. Nechápu
to. Vůbec tu nebyla! Kde je?!
„Moniko?“ promluvím tiše. Strach, úzkost se zmocňují mého
vědomí.
Třeba je to jen hra, snad spala v pokoji na gauči. Rychle
sbíhám dolů, ale i pokoj je prázdný. Gauč, dvě křesla, vše
uklizené, na opěrce leží složená deka, mlčící televize. Vše je
na svém místě. Snad šla do práce dřív? Snažím se přemýšlet.
J istě, šla dřív, jen jsem na to zapomněl. Zaháním nebezpečně
dotírající paniku, zaháním strach. Jsem tu sám.. .
Zděšeně se rozhlížím. SÁM! Musím pryč! HNED!
V předsíni bos vběhnu do sandálů, popadnu klíče, dveře
za mnou bouchly. Chtěl bych si vydechnout úlevou, ale
ta nepřichází.
Něco se děje. Něco je špatně!
Zírám na zavřené dveře a couvám krok za krokem. Chladný
ranní vzduch mě hladí na rukou, ve tváři. Nevnímám ho, jen
třas, úzkost, děs. Zmateně se rozhlížím. Nechápu, nechápu
nic.
„Odešla!“ její hlas se mi zařízl do mysli . Zacpávám si uši.
„Ne!“
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„Odešla!“ znovu, opakuje to znovu, stále dokola, pořád. Nechci
j i poslouchat, ale i když si dlaněmi drtím uši, když zavírám oči,
stále j i slyším. Stále dokola.
„Ne! Ne, to není pravda!“
„Je! A ty to víš!“ vysmívá se mi. Před očima se mi míhají
obrazy, prolínají se v nekonečném sledu. Alison a její oči plné
strachu, odchází, je pryč, prázdnota, temné stíny všude kolem.
Monika, tázavý pohled, bouchnutí dveří, temnota, bolest
a šílený smích. Zmatek a děs mě obklíči ly, svázaly. Nemůžu
se pohnout, nemůžu nic.
Ne! Přeci nemohla odejít! Nemohla!
„Odešla!“ znovu mi syčí do uší.
Nechci j i poslouchat! Monika je v práci! Večer se vrátí! Věřím
tomu, chci tomu věřit!
„Odešla kvůli tobě, Jamesi! Jen ty za to můžeš! Jsi ďábel,
bestie!“
„NE! Lžeš!“ Její slova mě sráží na kolena, zmítám se v jejím
ocelovém sevření, ovládá mě, ničí. Každou hláskou mi rve mysl
na menší a menší kousky, cáry bez života.
„Nelžu. . . víš, že nelžu! Jsi můj, jen můj, já tě neopustím, neboj
se. Jsi jen můj!“
Její hlas mě týrá, její tvář vypálená do mojí mysli se usmívá.
„Nech mě! Nech mě být!“ prosím marně, zbytečně, beznadějně,
a přesto prosím. Jen se směje, její smích mi rezonuje v hlavě,
v hrudi, v každé buňce mého těla, která se svíjí bolestí, tepe
v jeho rytmu.
Hledám poslední síly, hledám poslední zbytky zdravého
rozumu, hledám kousek světla, od kterého bych se mohl
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odrazit, hledám ochranu. Sbírám síly se jí vzepřít, hledám
odhodlání k útěku.
Nesmím být SÁM!
Mučí mě svým smíchem, mučí mě svou přítomností, bolestí,
kterou mi způsobuje. Zmítám se v jejím objetí, křičím o pomoc,
vlastní hlas mi rezonuje v hlavě, mísí se s jejím, s jejím
trýznivým smíchem.
Pomoc nepřichází. Jsem sám! Není mi pomoci!
Zatínám zuby, hledám vůli , stéblo, kterého bych se mohl
zachytit.
Musím pryč!
Vzpírám se na rukou. Každý pohyb trvá snad věčnost. Každý
centimetr, o který se pohnu, mě bolí, a ona se stále směje.
Nezměrná tíha na mně visí jak ocelové závaží, láme mi kosti .
Vzpírám se tomu ze všech sil .
Musím pryč! PRYČ!
„Neutečeš mi!“
Uteču, někde musí být místo. . . někde musí být bezpečí.

„Jamesi, jsi tu brzy,“ usmála se žena, ale když si lépe
prohlédla mladého muže, který se tiskl ke dveřím knihovny,
zachmuři la se. „Jsi v pořádku?“
Trhl hlavou a chtěl ustoupit, když se jí ale podíval do tváře,
zarazil se. Polkl. Pak zhluboka vydechl a kývl hlavou.
Uhnul, aby mohla odemknout. Nemohla si nevšimnout
úlevného povzdechu. Pusti la ho dovnitř.
„Děje se něco?“ zkoumavě si ho prohlížela.
Nevypadal dobře. Sklopil hlavu, zavrtěl jí, ruce vrazil do kapes
kalhot. Byl napjatý, co chvíl i se rozhlédl. Nikdy toho moc
nenamluvil , ale že by mlčel úplně, to se ještě nestalo.
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„Pojď, dáme si kávu, ještě je čas,“ usmála se a vykročila
ke kuchyňce.
Následoval j i tiše, prkenně.
Postavila před něj hrnek s kouřícím nápojem. Tiskl se do kouta,
rukama křečovitě svíral svoje kalhoty. Zíral do prázdna.
„Jamesi, “ promluvila tiše a dotkla se jeho ramena. Ucukl, jako
by ho spáli la. Pevně zavřel oči, rukama si prohrábl vlasy, stiskl
zuby. „Řekni mi, co se stalo,“ přisedla si. Mlčel, nehýbal se.
Žena povzdechla. „Nechceš jít domů? Omluvím tě, nemusíš tu
zůstat. “
Trhl hlavou. „Ne, prosím. . . nechte mě tu,“ promluvil tiše, stěží
ho slyšela, „nic mi není, zvládnu to. . . Jen. . . jen mě tu prosím
nechte.“
Chvíl i ho ještě pozorovala, ztrhanou tvář, hluboké kruhy pod
očima, napětí, než kývla hlavou. „Jak chceš, ale stejně
si myslím, že by sis měl odpočinout. “
„To. . . to je v pořádku. . . nedělejte si starosti . . . “

Zírám do otevřené knihy, nevnímám písmena,
nevnímám nic. Text se mi před očima rozlévá, stéká na desku
stolu, přelévá se na moje ruce, položené vedle stránek.
Nemám brýle, asi jsem je zapomněl doma. Nevím, nevím nic,
všechno kolem mě proplouvá. Svou práci jsem dnes dělal jen
mechanicky. Kniha přede mnou není studnicí informací,
záchytným bodem, ale jen bezcenným papírem bez významu.
Její smysl nedokážu pochopit, nedokážu vnímat. Jen se jí
dotýkám, přejíždím po ní prsty. Aniž bych chtěl, očima
vyhledám protější židl i . Je výsměšně prázdná.
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„Neutečeš mi!“ šeptá v dálce známý hlas. Nechci ho
poslouchat. Když jsem tady, slábne, ubývají jí síly, ale přesto j i
stále cítím. Je blízko a čeká. Neustálé napětí, neustálá úzkost.
Dokud jsem tady, nepři jde blíž. . .
„Pane Gaffele, budeme zavírat. “ Trhnu hlavou a sleduji ženu,
která se na mě vlídně usmívá. Jedna z knihovnic, které mají
odpolední službu.
Polknu. Zavírají. Stisknu zuby, nejradši bych srostl s židlí, ztrati l
se v koberci, zmizel z povrchu zemského, jenže tady zůstat
nemohu, stejně jako kdekoliv j inde. Pomalu vstávám, zaklapnu
knihu. Ten tichý zvuk zněl, jako když někdo zavře dveře,
za kterými se ukrývají poslední zbytky světla, a ony zmizely
v temnotě. Kde jsou? Nevím, najít nejdou. Není v mých silách
je hledat.
Knihy odkládám na pult. Nevnímám, jak se se mnou obsluha
loučí, jen automaticky kývnu. Prosklené dveře jsou jako brána
do pekla vonícího létem, travou, přicházejícím deštěm.
Nemohu vidět temné mraky, které zakryly modrou oblohu,
slyšet vzdálené hřmění. Prudký vítr se mi opřel do tváře, oči
slzí.
Jdu prkenně jako panenka bez vůle. „Neutečeš. . . “ zní mi tiše
v hlavě stále dokola. . . je blízko, ale zatím mě nechává
nadechnout. Vysmívá se z dálky. Nechává mě nadechnout, než
mě strhne někam, odkud není návratu. Než mě zase zničí. . .
Kdy? Brzy. . . číhá na mou samotu. Čeká, až mě bude mít jen
pro sebe.
Prsty se dotýkám branky, nechci dovnitř. Setmělo se rychle.
Okna domu jsou stejně temná jako nebe. Monika tam není.
Je prázdný. Vím, jsem si tím podivně jistý.
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Není tam! Je pryč, moje poslední záchrana. . . není.
První velké kapky dopadají na zem, na mou tvář, ramena, máčí
triko. Studí. Zhluboka dýchám. Ne, nemohu dovnitř. Nemohu.
Monika je pryč. Kam mám jít, kde hledat kl id?! Ustupuji , krok
za krokem.
Dům mizí za neprostupnými provazy deště. Hřmí a okolí osvíti l
blesk. Voda mi teče do úst, cítím její chuť. Chuť bouřky, která
zuří okolo. Chtěl bych se v ní utopit, nevnímat nic, nebýt.
„Neutečeš!“ její hlas rozťal moji mysl.
Zacpávám si uši. Marně, zbytečně. Zase ten smích!
Prchám, nevím kam. Utíkám. Voda je všude kolem, ale
nepřehluší její slova, neumlčí její výsměšný smích, nerozpustí
ďábelské oči.
„Nech mě být!“ křičím do hřmění hromu. „Nech mě, prosím. . . “
sípu, rukama tisknu spánky, hlavu, ve které buší bolest.
Všechno ve mně se svíjí, křičí o pomoc.
„Jsi sám! Křič! Křič o pomoc, nikdo nepři jde! Pros, ďáble! Pros
o slitování! Nezasloužíš si ho!“
„Ne, prosím, mami. . . “ Hlas odumírá, zády narážím na cosi
mokrého, prsty zarývám do hrubé omítky. Nedokážu se bránit,
je to nemožné. Nejde dělat vůbec nic, síly mě opouštějí.
Odevzdávám se, čekám tiše jako zvíře na porážku. Čekám,
až udeří, až mě zničí, utopí v temnotě.
„Jsi můj!“ ovíjí se kolem, dusí mě, drtí.
„Jsem.. . “ sípu a čekám, až si mě přivlastní, zatínám zuby
bolestí. Drásá mě, moje tělo, moji mysl. Není úniku, není kam
utéct. Není kam utéct před bolestí, před děsem. Prostupuje mě
celého. Už neprosím. Chci, aby byl konec, konec všeho.
Nevnímám vodu, která mě obklopuje, tříští se o moje utrpení.
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„Jsi můj, Jamesi, ty bestie odporná!“
Jsem její, vím to. Nikdy mě neopustí, nikdy mi nedá pokoj.
„Jamesi!“
„Tak si mě, sakra, vem! Znič mě konečně! Už nechci. . . nechci
rozumíš?!“ snad křičím, snad jen sípu, nevím, nevnímám nic.
Svět se rozpusti l v přívalech vody, v bouři, ve tmě. Chci
se rozpustit také, jenže moje tělo stále drží pohromadě, i když
já se rozpadám. Rozpadám bolestí.
„Jamesi, co tu děláš, probůh!“

„Jamesi!“ poznala ho hned a pohled na něj se jí zahryzl
hluboko do srdce, vypáli l se jí do mozku. Zakryla si ústa rukou.
Nevšímal si jí. Možná ji vůbec neslyšel. Zíral kamsi do prázdna
a hrůza v jeho očích. . .
Co má dělat? Něco jí říkalo, že by se měla otočit na podpatku
a odejít, utéct, než si jí všimne. To, co se stalo včera v parku,
co se stalo s ním, záblesk agresivní temnoty v jeho pohledu. . .
vyděsil j i . Ale ten smutek, hmatatelné zoufalství, když
odcházela. V tu chvíl i si to nedokázala uvědomit, až později ,
když před sebou stále viděla jeho oči, bolelo j i to. Bolelo j i to
i za něj. Ublíži la mu. Věděla to. Myslela na něj celou noc, celý
den ji pronásledoval jeho zraněný pohled. Jenže kdo vlastně
je? Co v sobě skrývá? Byla snad ta temnota to, co j i na něm
tak přitahovalo? Překvapilo j i , když si uvědomila, že jí
imponoval způsob, kterým se za ni postavil . . . Do háje, ale bylo
to přeci nepřiměřené! Zbytečné!
Ale teď tu stojí před ní, bezmocný, vyděšený, zmáčený
do poslední nitky. Probůh! Přece ho tu nemůže nechat! Skousla
si ret. Srdce jí bušilo v hlavě. Nemůže ho tu nechat!
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Spřízněnou duši, kterou v něm našla! Čas odměřovalo pleskání
kapek o chodník, poslední vzdálené hřmění odcházející bouřky.
Byla to náhoda? Byl to osud? Že ho potkala zrovna teď? Tady?
U koleje? Když zítra odpoledne odjíždí domů? Proč je tady?
Voda jí stékala po tváři. Něco v ní křičelo: Odejdi! Jenže ona se
nedokázala pohnout z místa, kol ik času uteklo? Roky, nebo pár
vteřin? Polkla. Jak se rozhodnout?
Trhl hlavou, upřel na ni oči. Netuši la, jestl i j i vidí, jestl i j i poznal.
Ale to, co v nich viděla. Jeho oči rozhodly za ni. Ta prosba,
nekonečná prosba. . . Zachraň mě!
Vykročila. Vykročila k němu. Vykročila na ostří nože, který se jí
bolestivě zařízl do chodidel. Kam kráčí? Do nebe, nebo do
pekla? Netušila, a možná to ani nechtěla vědět. Jeho oči j i
přitahovaly k sobě jako světlo noční můru.
„Jamesi!“ Netuši la, jestl i j i vidí. Třásl se, prsty křečovitě zarýval
do omítky. Zoufalství jeho pohledu si j i přivlastni lo. Sevřela jeho
obličej v dlaních. Nehýbal se, neuhnul. „Jamesi, co tu děláš,
probůh?“
Neodpověděl, jen se třásl, cíti la v dlaních jeho mokrou
chladnou kůži, jednodenní strniště.
„Jamesi, slyšíš mě? To jsem já, Alison,“ mluvila na něj tiše,
naléhavě.
Prudce se nadechl, zamrkal očima. Pootevřel rty, jako by chtěl
něco říct, ale slova nepřicházela.
Svírala v rukou jeho obličej, palcem přejela po modřině na lícní
kosti .
„Jamesi, no tak, mluv se mnou, prosím!“ Oči j i pál i ly, letní
bouřka se mísila se slzami. Proč má pocit, že jí uniká? Proč má
pocit, že se topí v něčem, co ona sama nemohla pochopit?
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Jak dlouho to trvalo, než naprázdno otevřel a zavřel ústa, než
vydechl její jméno: „Alison. . . “ víc neřekl. Nemusel říkat. Usmála
se.
„Jamesi, jsem s tebou. . . “ ona mluvila stejně tiše. Věděla, že j i
poznal, to jí stačilo.
Je zpátky, vnímá ji . Netuši la, kam zmizel, netuši la, co s ním
bylo, a možná to ani vědět nechtěla. Ne teď. Na to bude čas
později . Teď se topila v jeho pohledu, ve vděku, který mu sálal
z očí. Uvědomila si, že stále v dlaních svírá jeho tvář, sklopila
hlavu. Chtěla spustit ruce, ale dřív než to stihla udělat, měla
jeho paže omotané kolem ramen. Nebránila se, přitiskla se
k němu. Co na tom, že byl celý mokrý, objala ho tak pevně, jak
dokázala. Opřel si čelo o její rameno a ona mu propletla prsty
do vlasů.
„Všechno bude dobrý. . . “ šeptala mu do ucha. Tiskl j i k sobě,
až ztrácela dech, prsty křečovitě svíral její umáčený svetr.
Nevadilo jí to.
Nevěděla, jak dlouho to trvalo, než jeho sevření povoli lo, než
zvedl hlavu. Mokré vlasy mu spadly do čela. Nemusel mluvit,
jeho oči řekly všechno za něj. Cíti la, jak se třese.
„Nemůžeš tu zůstat, je to o zápal pl ic. . . “ promluvila tiše.
Neodpověděl, jen pomalu spusti l ruce. Skousla si ret
a pohledem zabloudila k budově kolejí. K sobě ho vzít
nemohla, tam byla Clara, o její posměšky opravdu nestála.
Kam jinam jít? Na chvilku se zamyslela, než stiskla jeho dlaň.
„Ke mně nemůžeme, takže zbývá jediná možnost. Co mě
pozvat na návštěvu?“ škubla koutky rtů. Jen ji sledoval. Než
prudce kývl hlavou. Pousmál se, jen nepatrně. Propletl prsty
jejími a pevně je stiskl.
„Jsi tady. . . “ zašeptal.
„Jsem.. . “ odpověděla a usmála se.
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„Jsi tady. . . “ Jsi. . . tisknu tvou ruku, prsty propletené
v mých. Jsi tu, vidím tě mezi kapkami deště. Vráti la ses
a s tebou tvé světlo, má naděje.
„Jsem.. . “ tvůj hlas je jako záchranné lano. Poslední světlo
v mojí temnotě. Tvůj úsměv je teplo. S tebou se nemusím bát
ničeho. S tebou můžu volně dýchat. Jsi bezpečí mezi stíny.
Cestu domů skoro nevnímám, jen tvou přítomnost. Musím tě
pořád vidět, musím se na tebe dívat. Jsi jako anděl. Anděl,
který za mnou přišel vysvobodit mě. . . Poslední záchrana,
záchytný bod před cestou do pekel. Před nikdy nekončící trýzní
šílenství, bolesti , děsu.
Směješ se, když se po tobě stále ohlížím se strachem, zda
nejsi jen výsměšná vidina, jestl i ruka v mojí dlani není jen sen,
který se každou chvíl i rozplyne, aby mě mohl nechat utonout
v mém děsivém světě.
Otvírám dveře, předsíň zali lo světlo, sleduj i tě pozorně,
s obavou. Zaváháš, než překročíš práh. Skousnu si ret a osten
strachu mě bolestivě bodne. Ale ty nakonec vejdeš. Vejdeš
a zaženeš vše, co mě tu straší, vše, co mě děsí. Všechno
temné kolem, temné ve mně. Nejistě se rozhlížíš, než se na mě
znovu usměješ. „Tady bydlíš?“ Prohrábneš si mokré vlasy.
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Jen kývnu, opětuj i tvůj úsměv, ale tvé obočí se starostl ivě
stáhne, když si mě na světle prohlédneš. „Seš mokrej jak myš,
musí ti být hrozná zima.“
Asi je, nevím, nevnímám ji. Není důležitá. Ale to, jak ses
zachvěla, vnímám až příl iš jasně.
„Ty taky. . . “ odpovídám tiše, „pojď. . . převlékneš se, něco ti
půjčím.“ Napřáhnu ruku a tvá dlaň znovu s jistotou vklouzne
do mojí. Vedu tě nahoru. Ložnici zal i lo světlo, na koberci
po nás zůstávají mokré šlápoty. V šatně hledám něco na sebe.
Rozhlížíš se kolem.
„Kdo je to?“ Vykouknu za dveřmi. Prohlížíš si fotky v rámečcích
na polici . Kdesi vzadu v hlavě mně zatrne, skousnu si ret.
„Monika,“ odpovídám tiše a schovávám se zpět za zeď, opírám
se o ni. Promnu si obl ičej dlaněmi.
„Myslela jsem, že bydlíš sám.. . “ mluvíš přiškrceně.
Ne, nemůžu být sám. V polici sáhnu po prvním triku, které mi
při jde pod ruku, Moničiny letní kraťasy, co nosila na zahradu. . .
pevně stisknu zuby, vrátí se. . .
„Jamesi. “ Trhnu hlavou, stojíš ve dveřích a pozoruješ mě.
Podávám ti oblečení.
„Monika je moje sestra,“ nemohu si nevšimnout úlevy ve tvé
tváři. Znovu se usmíváš.
„Bydlíte spolu?“ ptáš se se zájmem. Jen kývnu. Tvoje oči
neopouštějí mou tvář. „Kde je? Neměla by tu být?“
Stisknu ruce v pěst a znovu je povolím, několikrát za sebou.
„Odešla. . . “ mluvím tiše, a přesto to slovo dopadá na mou hlavu
jako palice. S tím, jak ho vyslovím, nabralo na jistotě.
Chvíl i mě nehybně sleduješ, než sklopíš hlavu. „To je mi líto, “
šeptneš.
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„Vrátí se.“
Pousměješ se, ve tvém pohledu je má naděje. „Určitě, “
zamyslíš se, skousneš si ret. Cítím ve vzduchu další otázky, ale
nakonec jen zatřeseš hlavou. „Můžu do koupelny?“
Chvilku trvá, než mi dojde, co vlastně chceš. „Jo. . . jo, jasně,
je hned vedle.“
Zmizíš. Vím, že je to jen na chvilku, a přesto mě obejme
nervozita. Sáhnu pro triko, je mi jedno, jaké beru, za mnou
v malé místnosti zůstane tma.
„Jednou odejde!“ zasyčela na mě. Ne! Mokré triko se mi lepí
na kůži, studí, třesu se. „Odejde a pak zase budeš můj!“
vysmívá se.
Jdi pryč! Nech mě být. . . je blízko, je tady!
„Neutečeš!“
Suché oblečení mi spadlo k nohám. Klapnutí dveří od koupelny
zapůsobilo, jako když někdo rozsvíti l světlo, zahnal tmu. Pevně
zavřu oči a zhluboka vydechnu, stáhnu triko přes hlavu. Mokrá
látka už je nesnesitelná.
„Nevadí, že jsem si. . . . Jamesi, proboha. . . “
Tvé překvapení je přímo hmatatelné. Zmateně se ohlížím.
Stojíš na prahu v mém triku a Moničiných kraťasech, bosá,
vlasy zabalené v ručníku. Rozšířenýma očima sleduješ mě. . .
moje tělo. Pevně stisknu rty a chci si mokré triko stáhnout zpět.
„Ne, počkej, “ zastavíš mě.
Strnu v půlce pohybu, ledovou látku shrnutou za krkem. Sleduji
tě, jen pár kroků a jsi u mě. Nejsem schopen pohybu, jen zírám
na tvou tvář, oči plné lítosti .
„To ti udělala ona? Tvá matka?“ ptáš se, sotva tě slyším.
„Jak. . . jak to víš?“
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„Jedna z knihovnic mi to řekla, ale. . . netuši la jsem, jak. . . “ slova
se ti zadrhnou, polkneš.
„Už je to pryč. . . “ lžu. Vím, že není, nikdy nebude, ale copak bys
mohla pochopit? Mohla vědět a zůstat? Hlas se mi zadrhává
v hrdle.
„Jamesi, já. . . je. . . “ nevíš, co říct, vidím to na tobě. Ale já nechci
lítost! Znovu si chci stáhnout triko k pasu, ale ty mě zadržíš,
sama stiskneš mokrou látku a přetáhneš mi j i přes hlavu.
Odhalíš moje poznamenané tělo, stejně jako se snažíš odhalit
moji duši, stejně zjizvenou, stejně zbídačenou, stejně
poznamenanou. Jen ona se zahojit nemůže, jako se zahoji ly
rány na kůži. Rány na duši jsou stále stejně čerstvé, možná
mnohem čerstvější, bolestivé, palčivé. Nevidíš do ní, nemůžeš
vidět, a přesto j i léčíš. Ty jsi můj lék. Jen tvá přítomnost mi
pomáhá přežít.
Sleduji pozorně každý tvůj pohyb, když pomalu natáhneš ruku.
Chtěl bych ji zachytit, chtěl bych ti v tom zabránit, jenže něco
mě svázalo, svázalo myšlenky. Snad zvrácené kouzlo
okamžiku, kdy tvé prsty spočinuly na mé kůži. Jen lehce,
a přece mám pocit, že mě tvůj dotek vynesl vysoko do nebe,
kamsi do neznáma.
Jsi blízko. Tak blízko, jak jen můžeš být, a konečky prstů lehce
přejíždíš podél jedné z jizev, pomalu píšeš další řádky
v románu, který jsi sama kdysi začala, když ses mě poprvé
dotkla. Mojí ruky, pamatuješ? Už tehdy jsi napsala první
písmena, a já si zoufale přej i , aby nikdy nedošlo na závěrečnou
tečku, aby nikdy nebyl konec.
Vzhlédneš. Jsi vážná, oči se ti lesknou. K jednomu mizivému
doteku přidáš celou dlaň, druhou stiskneš moji ruku, schováš
do ní tvář.
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„Dotýkej se mě. . . “ šeptáš.
Lapu po dechu. To je víc, než jsem kdy mohl chtít, na co jsem
kdy pomyslel. Je to všechno, víc, než jsem měl kdykoliv
předtím.
„Prosím. . . “ tvůj hlas. . . Nepros, nepros mě o to, co ti chci dát.
Dám ti cokoliv, prosit nemusíš. Cokoliv, když budeš se mnou.
Dám ti sebe. Tvoje tvář v mé dlani je jako přísl ib nekonečna.
Pečeť všeho, co pro mě znamenáš. Nechci ztratit kontakt
s tvou kůží, nechci, nemohu tě ztratit z očí. Jediné, co chci, je
žít ve světle tvého stínu, který léčí, konejší, hladí, zahání
temnotu.
Palcem přejíždím po tvé tváři, zaváhám, než se dotknu rtů,
brady, prsty přejdu po čelisti . Cítím, jak se chvěješ, jak tvá ruka
putuje po mém hrudníku, rameni, krku. Stejně jako se dotýkám
já tebe, se dotýkáš ty mě. Dej mi, co mi chceš dát, já ti za to
dám všechno. Všechno. . . sebe, raději tobě než jí. Ty jsi anděl,
ona ďábel, který mě ničí.
Jsi blízko. Cítím vůni tvých mokrých vlasů, když ti z nich
sklouzne ručník. Jemně se jich dotknu, nechám několik
pramenů protékat mezi prsty. Chladí. . .

„Dotýkej se mě. . . “ chtěla, tak zoufale to chtěla, cítit jeho
ruce na svém těle. Na své kůži. Jeho ruce, jeho blízkost. . .
rozechvívaly jí každičký nerv v těle, každou buňku a naplňovaly
j i . „Prosím. . . “
Nepřemýšlela, nechtěla přemýšlet, otázky hodila za hlavu.
Co bylo? Co bude? Bylo jí to lhostejné. Byl tu, blízko, jako
křišťálová voda s temným dnem, na které nedokázala
dohlédnout. Lákala, volala j i , aby se do ní ponoři la, zříti la se



54

do ní po hlavě celá a následky byly jen zbytečnou skutečností.
Teď byla tady s ním a nic j iného nebylo důležité, jen ta
rozechvělá, křehká blízkost, palčivý dotek jeho prstů, mokré
vlasy, do kterých zaboři la nejdřív jednu a pak i druhou ruku.
Vydechla mu do dlaně a pak už to nedokázala vydržet, nevzít si
to, co měla na dosah, co nabízel a možná to ani netuši l .
Přitáhla si jeho hlavu blíž, zvedla se na špičky a lehce přejela
ústy po jeho rtech.
Ztuhl, cíti la jeho překvapení, zaváhal. Neuhnul, jen váhal. Ona
váhat nechtěla, nemohla. Už dávno padala a křišťálově čistá
hladina byla na dosah, nešlo to zastavit. Nevěděla, zda ji při jme
do jiskřivé náruče, nebo se o ni roztříští na tisíce kousků.
Nemohla zpět. Políbi la ho. Jen lehce spoji la svoje rty s jeho.
Cíti la jeho nejistotu, když její pol ibek opětoval, jemně, než ji
objal paží, přitáhl k sobě. Nemusel na ni tlačit, sama se k němu
přitiskla, do chladivé náruče hladiny, která j i při jala, obemkla se
kolem ní, naplni la j i do poslední buňky, brala jí dech. Chtěla se
v ní utopit, chtěla. . . chtěla všechno.
Nedokázala se vzdálit od jeho rtů, nedokázala je opustit, a on ji
neodehnal, neuhnul, váhavě její pol ibky opětoval. Nechtěla
zůstat jen u polibků, nemohla, když už jednou vykročila, nebylo
cesty zpátky, nebyla síla na to říct dost, nebyla vůle na to
se vzdálit z jeho blízkosti , přestat.
Věděla, že sám by to neudělal, že ho strhla tam, kam chtěla
ona, ale chtěla ho mít jen pro sebe, aspoň na tu krátkou chvíl i .
Jeho ruce, ústa, jeho celého do posledního kousíčku.
Je špatná, využila toho, co se stalo. . . ale nešlo tomu odolat.
Bolestné touze sobecky si ho přivlastnit, jen na dnešní noc, jen
na tu krátkou chvíl i , než při jdou otázky, rozum, skutečnost.
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Cíti la, jak se uvolňuje. Byl smělejší v polibcích, v dotecích, když
rukama zabloudil pod triko, dlaněmi, prsty přejel po jejích
zádech, od pasu až ke krku. Bože. . . jeho ruce - jízdenka
do nekonečné rozkoše.
Vydechla mu do úst, nehty přejela po ramenou. Opusti la jeho
ústa, aby mohla rty najít krk, chvějící se tepnu pod napjatou
kůží, která pravidelně vyťukávala zběsilý rytmus jeho srdce.
Zaklonil hlavu, syčivě vydechl a ona lapala každým douškem
vůni letní bouřky, která mu zaschla na kůži. Ochutnávala j i ,
když rty sjela až do jamky mezi klíčními kostmi. Cíti la, jak
se chvěje, jak se mu zadrhává dech. Přitiskla tvář na jeho hruď,
on prsty kresl i l neviditelné nekonečné obrazce do její kůže.
Odtáhla se od něj, jen tak, aby mu viděla do tváře. V dlaních
sevřela jeho obličej, donuti la ho sklonit hlavu tak, aby mu viděla
do očí. Polkla, aby vůbec mohla promluvit, aby dokázala najít
ztracený hlas.
„Jamesi. . . “ Sledoval j i , pohledem hořícím touhou, kterou sama
zažehla, kterou chtěla naplnit. „Já tě chci. . . “ vydechla. Nemohla
nevidět, jak zalapal po vzduchu. I jí samotné se ho
nedostávalo. Oči se mu rozšíři ly překvapením, pousmál se, než
si přivlastni l její rty, chtivěj i , vášnivěj i , a opusti l je jen proto, aby
jí mohl sundat triko přes hlavu. Aby mohl rukama zmapovat
každý kousíček jejího těla s nejistým odhodláním ji líbat.
Cíti la jeho touhu stejně palčivě jako svou v každičkém doteku
prstů, rtů, v jeho klíně, který odpovídal na její laskání,
na blízkost jejího těla, které promlouvalo na stejné vlně. Stejně
palčivé, stejně nenasytné. Už tomu nešlo odolat, nešlo dál
čekat, nechat se spalovat tím, co ji pohlti lo, co je pohlti lo oba.
Objala ho rukama kolem pasu a pomalu couvala, až prudce
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dosedla na postel, překvapeně vydechl, když ho strhla na sebe.
Nemohla se ho nabažit, když se v nejisté souhře zbavil i zbytku
oblečení. Když ho donuti la přetočit se na záda, líbala jeho
rozdrásanou kůži a sama se topila v dotecích, v polibcích, které
jí věnoval.
Nehodlala čekat, nasedla na něj, brala plnými hrstmi, celými
doušky vše, co chtěla. Brala si jeho tělo dravě, celé, beze
zbytku, nemínila nechat ani kousíček. Sama vedla jeho
nezkušené ruce, aby ji laskáním přiváděl k šílenství. Sama
vedla jeho na cestě do nebe, protože tohle nemohlo být nic
j iného než nebe. Nemínila přestat, dokud nedosáhne svého,
dokud bude co brát. Přitáhla si ho k sobě, vytáhla ho do sedu,
chtěla ho cítit, blízko, jeho zrychlený dech, kůži zvlhlou potem.
Brala si ho, dokud ji nepohlti la bouře jejího vlastního vášnivého
šílenství. Dokud jeho touha nedošla stejného vrcholu, aby mu
mohla dát stejné uspokojení, jaké dal on jí, aby mu mohla dát
aspoň něco na oplátku za to všechno, co si od něj vzala, než
se unavená schouli la v jeho náručí.

Objímám tě, hladím, jen lehce, abych tě nevzbudil .
Dýchám vůni tvých vlasů, tvojí kůže, tvé rozkoše, do které jsi
mě zahali la, vzala s sebou. Jsi se mnou. Jsi se mnou a já jsem
v bezpečí. Jsi můj kl id, má jistota, můj přístav. Jsi se mnou. . .
navždy.
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Slunce, jeho paprsky mě šimrají na tváři, mhouřím oči,
usmívám se. Jsi tady, vlasy rozhozené na polštáři, otočená
zády ke mně a světlo dne tančí na tvé kůži. Jemně po ní
přejedu konečky prstů, jen lehce, jako bych se dotýkal
křehkých křídel motýla, kterého jsem uvěznil ve svých dlaních -
něžně, láskyplně, tak abych mu neublíži l . Nechci ti ublížit,
nechci tě spoutat, chci jen, abys byla se mnou. A ty budeš.
Věřím tomu, musím tomu věřit. Bez tebe jsem ztracen.
Spíš a zavrtíš se, usměješ, dlaně složíš pod tvář. Obličej
zabořím do tvých vlasů, dýchám jej ich vůni. Vodu, která se
z nich vypaři la, ozón, sílu letní bouřky. Omotám si jeden
pramínek kolem prstu. Usmívám se, když mi vyklouzne a vrátí
se k záplavě na polštáři. Ještě chvíl i tě sleduji , než si promnu
ruku, která mě už mravenčí, jak se o ni opírám. Už nemůžu
vydržet ležet. Musí se ti tu líbit, musíš tu být spokojená, abys
zůstala. Musíš být spokojená se mnou. Nechci, abys byla
nešťastná, chci, abys tu byla ráda. Naděje se musí hýčkat,
přístav opečovávat. Snesl bych ti cokoliv, na co by sis
vzpomněla, jen když mi budeš nablízku. Jen když mě
nenecháš propadnout se do vlastního odporného pekla. Když
mě nenecháš samotného.
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Vyklouznu zpod deky, lehce tě přikryju. Netrvá mi ani pár minut
se obléknout. Seběhnu do kuchyně, čistá voda plní konvici.
Chce se mi zpívat si, nebo aspoň pískat, neudržím se
a zapískám pár tónu. Usměji se vlastní rozpusti losti . Už dlouho
mi nebylo tak dobře. A dobře je mi jen kvůli tobě. Díky tobě, ty
jsi mě vynesla do nebe. Chci tu zůstat, zůstat s tebou. Musím
zůstat s tebou, j inak. . .
„Odejde. . . “ Prudce se otočím. Je tady! Úzkostně se rozhlížím,
sunu se podél l inky. Nevidím ji , jen cítím její přítomnost. Její
hlas mi rezonuje v hlavě, způsobuje bolest, nesnesitelnou,
odpornou bolest.
„Ne. . . “ snažím se popadnout dech. Neodejdeš! Nemůžeš
odejít!
„Odejde! Já si počkám! Počkám si na tebe, ďáble.“
„Ne. . . nech mě být. . . “ tiše šeptám.
„Nemáš úniku! Nemáš šanci, já tě neopustím. Monika
se nevrátí a ona taky ne.“
„Ne, to není pravda. . . “
Směje se. . . a její smích mě drásá. Tisknu se ke zdi, ucpávám
uši.
„Nemáš úniku. . . “ mučí mě. „Čekám na tebe, tvůj čas se krátí, “
dýchá mi do tváře. Ovíjí mě jako dusivá rostl ina s ostrými ostny,
které se mi zarývají do mysli , drásají j i stejně jako tělo. „Možná
už je pryč. . . co když už tě opusti la, můj Jamesi, moje malá
bestie. . . “ syčí posměšně.
Děs a panika naplni ly moji mysl, tep zběsile buší ve spáncích.
NE! Nemůžeš být pryč! Přeci. . . přeci bys nemohla odejít!
Vzpírám se bolesti , vzpírám se jejím syčivým slovům, nutím
tělo k pohybu. Nejrychlej i , jak dokážu, se ženu do ložnice.
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Vpadnu do otevřených dveří. V postel i jsou jen rozházené
pokrývky.
Proboha. . . nepřemýšlím, odhazuji je na stranu, zoufale,
bezúčelně. Vím, že tam nejsi. Chce se mi křičet, volat tě, jenže
nemůžu vydat ani hlásku.
Její smích. Jediné, co slyším, je její smích, drásavý, šílený
smích. Tisknu si dlaně na uši, a stejně ho slyším.
„Je pryč!“ vyslovuje pečlivě, pomalu, a každá slabika působí
jako ostří, které se mi zabodne do těla, do srdce, zbavuje mě
života
Ne! To přeci. . .
Padám na kolena, obl ičej zabořím do přikrývky, chci se udusit
tvou vůní, křečovitě do ní zarývám prsty. Už nemůžu, nemůžu
vydržet, nejde vydržet víc! Stále se směje. Vysmívá se
a ledovými prsty se dotýká mého krku, mojí kůže. Svírá moje
ramena.
„Jamesi!“
„Ne! Nech mě být!“ uhýbám, schovávám se do kouta. Chci jí
utéct, ale není kam.
„Jamesi. . . “ její hlas už není posměšný, je plačtivý, vyděšený.
Zmateně se rozhlížím. Nechápu to. Stojíš přede mnou
oblečená, oči rozšířené strachem. Dlaň si tiskneš na ústa.
Polykám vzduch, snažím se nabrat dech, zahnat odporný
smích, který doznívá v mé mysli . Prozřít závoj bolesti , který mě
ochromuje.
Neměla jsi to vidět! Tohle ne! Sleduji tě s obavou, stejně jako ty
mě.
„Co. . . co je s tebou?“ jako první porušíš tíživé ticho.
Pevně stisknu rty. Neměla jsi to vidět!
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„Kde jsi byla. . . “ ptám se tiše, sbírám se na nohy. Musím se opřít
o stěnu, abych neztrati l rovnováhu.
„V koupelně,“ odpovídáš stejně tiše. Nepřiblížíš se ke mně. Jen
stojíš. Ani já se nemohu hnout. To, co se stalo, jako by mezi
nás postavilo nepřekonatelnou zeď. „Co se stalo?“ ptáš se a já
se děsím odpovědi. Co ti mám říct? Jak ti vysvětl it, že můj život
je bez tebe peklo? Jak ti říct, že tvá nepřítomnost mě ničí?
„Já. . . “ Jak to říct? Jak začít? „Měl jsem.. . myslel jsem.. . “
nenacházím slova. Promnu si obl ičej, pevně zavřu oči.
Zhluboka dýchám a přemáhám bolest hlavy, nutím mozek
k činnosti , ale myšlenky ulétají, neuchopitelné. „To. . . to nic. . .
já. . . vysvětlím ti to, jen. . . mi dej čas. Trochu času.“
Skousneš si ret, na chvíl i sklopíš hlavu, nakonec kývneš.
„Já. . . postavil jsem vodu na kafe. . . najíme se. . . “ Pomalu nevím,
co plácám. Chtěl bych se tě dotknout, chtěl bych tě obejmout,
ale neodvažuji se, neodvažuji se k tobě ani přiblížit.
Přemýšlíš, nevím o čem. Sleduji pozorně tvou tvář. Nakonec
vzhlédneš, nevesele se pousměješ. „Dobře. . . ale. . . to je teď
jedno. . . “
Vydechnu, konečně, ani si neuvědomuji , že jsem zadržoval
dech. Pomalu přejdu ložnici, přiblížím se k tobě. Ustoupíš.
Chtěl bych se tě dotknout, jen lehce, tvé tváře, vlasů, které ti
spadají na ramena, zvednu ruku, ale ty ustoupíš ještě o krok.
Pevně stisknu rty. Bolí to. Tak nesnesitelně to bolí. Máš strach.
Máš strach ze mě. Kde je kouzlo, které se zrodilo včera a ještě
ráno nás obestíralo jako plášť z chvějivého štěstí? Kde je to,
co se včera tetel i lo ve vzduchu? Kde jsme my?
Máš strach. . . a tvůj postoj mě děsí. Děsí mě, že budeš chtít
odejít. Unikáš mi mezi prsty jako mlha, nepolapitelná. A i když
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jsi stále tady, něco se posměšně tetelí v mé mysli . Něco. . .
někdo čeká, až mě svým odchodem svrhneš do její náruče,
obětuješ mě.
Musíš zůstat!
Pevně zavřu oči, promnu si je prsty, stále ještě se snažím
přemoct tepající bolest v mysli , která mě tříští na kousky, udržet
se na nohou. Smích někde v pozadí mých zmatených
myšlenek bodá a pálí.
Prosím, nenech mě s ní! Nenech ji mě zničit!
Následuješ mě do kuchyně, mlčky, strnule. Já automaticky
připravuji hrnky, kávu, zalívám ji chladnoucí vodou. Nevnímám
nic, jen tvou sklopenou hlavu, prsty, ve kterých mneš lem svého
svetru.
Dvě sklenice vody, ruce se mi chvějí. Oddaluj i tu chvíl i , kdy se
posadím proti tobě, oddaluj i j i , co to jde.
„Jamesi, já. . . “ začínáš první, vyhledáš mě očima. Sedím
prkenně, tiše, opětuj i tvůj pohled. Prosím, celou svou bytostí
prosím, abys mě neopouštěla. Skousneš si ret, chvíl i váháš.
„Tohle. . . co je to s tebou? Co to bylo včera, byl. . . “ polkneš,
zavrtíš hlavou. „Nechápu to. . . “
Nevydržím tvůj pohled, nevydržím sedět. Prudce vstanu. Pevně
se chytím linky, tvé otázky mám v zádech a v hlavě posměšný
smích. Její smích. „Odejde! Nezůstane s tebou, ty bestie!
Nezasloužíš si to!“ opakuje stále dokola jako pokažená deska,
jako ničivá ozvěna, která hrozí, že strhne lavinu. Lavinu, která
mě pohltí.
„Zůstaň. . . “ zachraptím tiše, nehty zarývám do dřeva, tisknu
zuby k sobě, nutím plicím vzduch. „Prosím. . . “
„Jamesi. . . to. . . “ překvapení ti sálá z hlasu.
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„Prosím!“ Bolest mě sápe na kusy, ruce se mi třesou.
„Odchází!“ šeptá mi do ucha. Vzdoruj i jí ze všech sil . Bráním se
jejímu hlasu, který se mě chystá zničit.
Slyším, jak vstáváš. „Já. . . “ odmlčíš se, zmatek se kolem tebe
rozlévá. „To nejde. . . já musím dnes domů. . . to. . . nemůžu zůstat,
ne teď.“
Její smích je jako vodopád, co mi dopadá na hlavu, vodopád
ostrých břitev, které mě rozdírají, do krve, bolestivě,
nesnesitelně, stejně jako tvá slova. „Ne. . . prosím. . . nemůžeš
odjet! Nemůžeš odejít! “
Zadrhne se ti dech. Slyším, jak zalapáš po vzduchu. „Ale já
musím. . . můžu se vrátit. . . při jet za tebou. . . promluvíme si, až ti
bude líp, za tři týdny. . . možná za dva. . . “
Dva týdny nikdy nekončící trýzně, utrpení. . .
„Nevrátí se, a ty to víš! Nezadržíš j i , nezůstane s tebou!
Zasloužíš si to, ty můj malej parchante!“
Už se stěží držím na nohách, třesu se. „Ne!“ sípu, hlavu
skloním na prsa. Tohle ne! To není pravda, nemůžeš odejít!
Nemůžeš jí mě nechat! Nemůžeš mě nechat tady!
„Jamesi. . . “ tvůj hlas se mísí s jejím. . . dlaněmi si ucpu uši.
Neříkej to! Neříkej! Nesmíš odejít! A ona. . . Vidím její tvář, i když
mám oči pevně zavřené. Její pohled pálí jako ledová čepel,
seká mě na malé kousky, tříští mě, strhává mě do temnoty.
„Neodcházej. . . “ nevím, jestl i mluvím, nedokážu posoudit,
co slyším, ani co říkám. Všechno se rozplývá v nekonečném
víru, který mě strhává. Už nevnímám, nevím, jestl i tu stále jsi .
Ona mě svírá, tiskne, zarývá mi nehty do kůže, do mysli .
Vlastně to není důležité, je pozdě. . . nejsem.
Odejdeš.
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Svět kolem se houpe a já se rozpadám, tříštím se jako sklenka
z tenkého skla a zvuk otevíraných dveří je jako těžká bota,
která na střepy dopadá, drtí je na prach s tvrdou samozřejmostí
ocelové palice. . . Už nevím, kde jsem, co jsem, kdo jsem.. .
existuje jen bolest, nekonečná, nesnesitelná. . . jsem.. . nejsem.

„Zůstaň. . . “ zachraptěl tiše. Sotva ho slyšela. Překvapeně
vykuli la oči. Ona přeci nemohla zůstat. Ne teď, v tuto chvíl i .
Musela si to všechno promyslet, probrat ze všech stran. Ne. . .
nemohla zůstat tady, odpoledne jede domů, čekají j i . „Prosím. . . “
Z tónu, jakým to řekl, jí běhal mráz po zádech. Co se to děje?
Kruci. . . Co se to děje s ním? Nechápala to, nechápala nic.
Zavrtěla hlavou, promnula si obl ičej rukama. „Jamesi. . . to. . . “
„Prosím!“
Prosil a zoufalství odkapávalo z jeho hlasu. Děsil j i , děsi lo j i to,
co viděla, co viděla dnes. A to, co se stalo včera? Neměla to
udělat? Měla odolat své touze? Šlo to? Co vlastně chtěla?
Sen se rozplynul, vzpomínka na včerejší nádherný večer
zmatněla, shořela, zbyl prach a otázky. . . otázky, na které
neznala odpovědi. Potřebovala být sama, potřebovala si to
všechno promyslet, než. . . než co?
Prudce vstala. „Já. . . “ prohrábla si vlasy, odmlčela se. „To
nejde. . . já musím dnes domů. . . to. . . nemůžu zůstat, ne teď.“
Co má dělat?! Co má, sakra, dělat?! Nemohla nevidět jeho
napětí, třásl se po celém těle. Co je s ním?! Děsilo j i to!
Všechno! A na druhou stranu, má ho v tom nechat? Ale co má
dělat?
„Ne. . . prosím. . . nemůžeš odjet! Nemůžeš odejít! “
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Překvapeně zalapala po dechu. PRYČ! Musí pryč, hned. . . tohle
ne. . . „Ale já musím, ale. . . ale můžu se vrátit. . . při jet za tebou. . .
promluvíme si, až ti bude líp, za tři týdny. . . možná za dva. . . “
snažila se vymyslet způsob, jak ho uklidnit, ukl idnit sebe, jak
se zbavit neodbytného svědomí, které j i nuti lo zůstat, obejmout
ho, utěšit. . .
Ne. . . tohle není normální, on. . . ne, není. . . nikdy nebyl ale. . .
Bože. . . pohled na něj jí drásal nervy. . . ne, nemohla ho tak
vidět. . . tohle ne. . . Couvala ke dveřím ven. . . Netuši la, co by
mohl udělat. . . co má čekat.
„Ne!“
Nespouštěla ho z očí, bála se. . . neuvěřitelně. „Jamesi. . . “
zašeptala a netuši la, jestl i j i slyší. Co vlastně slyší, když
si ucpal uši rukama. . . jeho ruce, prsty křečovitě zaťaté do vlasů.
V očích ji pál i ly slzy. Promnula si nos prsty.
Tohle bylo špatně, všechno bylo špatně! Nemohla tu s ním
zůstat, nedokázala s ním zůstat!
„Jamesi. . . já. . . musím si to ještě promyslet, pochop. Já. . .
je toho na mě najednou moc. . . “ blekotala, jen aby něco říkala.
Prázdné fráze se tříšti ly ve vzduchu. Netuši la, jestl i j i slyší, ruce
si stále tiskl k hlavě.
„Neodcházej. . . “
Ne. . . tohle nešlo. . . nemohla. . . nemohla to vidět, nemohla
tu zůstat už ani minutu, ani vteřinu. Popadla kl iku dveří
z kuchyně a prudce je otevřela, vykročila do předsíně.
„STŮJ!“
Zalapala po dechu. To nebyla prosba, to byl příkaz, tak ostrý,
že jí projel myslí jako nůž. Zarazila se a pomalu se otočila.
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„Jamesi, já. . . “ zalapala po dechu, nedořekla, něco jí ukradlo
slova. Zíral na ni přimhouřenýma očima, rty pevně stisknuté.
Ustoupila o krok, pak o další. Jestl i z něj před tím měla strach,
teď ji pol i la nefalšovaná hrůza. Jeho oči! Jeho pohled. . .
„Nikam nepůjdeš!“ mluvil kl idně, jasně a s takovou dominancí,
až jí zatrnulo. Následoval j i . Co se to děje?! Jen zděšeně
zavrtěla hlavou. Ustupovala. Musí pryč. . . teď už to věděla. . .
on. . . co je to s ním?! Nechtěla se ptát, nechtěla to vědět.
Klika domovních dveří byla nadosah, jen natáhnout ruku.
Sledoval j i , nespouštěl z ní pohled. Blíži l se rychlej i , než se ona
vzdalovala.
„Neutečeš mi!“ zasyčel.
„Jamesi. . . “ našla konečně ztracený hlas. „Co. . . co je to
s tebou?“
Jen se křivě pousmál, neodpověděl. Chladný kov kliky jí vklouzl
do dlaně, sevřela j i pevně, jako poslední stéblo. Poslední
záchranu. Stiskla j i a prudce otevřela, ale on k ní mrštně
přiskočil a tvrdě přibouchl dveře dřív, než to stihla zaregistrovat.
Popadl j i za vlasy a přitáhl k sobě, druhou rukou ji sevřel pod
bradou. Nuti l j i k tomu, aby se o něj opírala zády. Vykřikla. Z očí
jí vyhrkly slzy, nehty zaryla do jeho předloktí, ale on pevněji
stiskl její vlasy, přitáhl si její hlavu blíž. Cíti la jeho dech na tváři.
„Jamesi. . . co to děláš!“
„Neodejdeš! Odtud se neodchází, rozuměla jsi?!“
„Proboha, Jamesi. . . “
„Nejsem James. . . “ sykl.
Pevně zavřela oči, zhluboka se nadechla, přemáhala paniku,
strach. Musela se odtud dostat, prostě musela! Nabírala sílu,
vůl i odolat bolesti , vyškubnout se z jeho rukou. Když pusti l její
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krk a chtěl pro něco sáhnout, využila příležitosti . Prudce trhla
a cíti la, jak j i opusti l chomáč vlasů. Bolestí jí vytryskly další slzy,
ale neváhala a uskočila ke dveřím. On byl ale znovu rychlejší.
Popadl j i za paže a hrubě ji strhl do strany. S výkřikem spadla
na zem. Snažila se zvednout, ale on znovu stiskl její vlasy
a přimáčkl jí obl ičej ke studené dlažbě. Cíti la, jak jí klekl
kolenem na záda. „O tohle se nepokoušej. . . “ zavrčel ledově.
Pevně zavřela oči. Snažila se mu vykroutit, ale byla bezmocná,
nemohla nic.
Popadl jednu z jejích rukou, bolestivě j i zkrouti l za záda
a donuti l j i vstát, než ji celou vahou přitiskl ke dřevu dveří
naproti těm domovním.
„Jamesi. . . prosím, proč to děláš?“ šeptala.
Neodpověděl. Cíti la, jak pusti l její vlasy. Nemohla vidět, jak
sundal malý obrázek, klíč ukrytý na jeho háčku. Zaslechla
až zvuk, jak ho zasunul do zámku a otočil .
„Jamesi. . . prosím. . . pusť. . . to bolí. . . “
„James tě neslyší, nesnaž se, není tu. Ublíži la jsi mu. . . oškl ivě,
a to se nedělá. Zaplatíš za to!“
„Ne. . . prosím, nechtěla jsem nikomu ublížit. . . opravdu ne. . . “
plakala, slzy jí stékaly po tvářích.
„Prosby jsou k ničemu,“ stiskl kl iku, a jak j i tlači l ke dveřím,
prudce se otevřely. Kdyby ji nedržel, upadla by a skutálela se
po schodech, které vedly dolů do tmy.
„Co po mně chceš?“
„Chci vidět tvoj i bolest! Stejnou bolest, jakou jsi způsobila ty
jemu!“ zavrčel, než do ní prudce strči l a ona se s výkřikem
zříti la dolů.
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Temnotou se rozl i lo světlo. Zasténala. Pokusila se
zvednout na rukou. Bolelo j i celé tělo a prokousla si ret, možná
i vyrazila zub. V ústech cíti la pachuť krve. Hlava jí třešti la, z očí
tekl nezadržitelný proud slz. Zaslechla tiché kroky
na schodech. Vyděšeně zvedla hlavu. Stál tam, pozoroval j i .
Měla strach. Bušil jí v hlavě společně s bolestí.
Pokusila se odsunout, ale narazila na zeď. Rozhlédla se kolem
a zajíkla se. Na podlaze byla velká hnědočervená skvrna,
páchlo to tu. Nemusela dlouho přemýšlet nad tím, aby
pochopila, že je to krev. Přitiskla se ke zdi. Vzlykla.
Bože, co se to děje?! V čem se to ocitla?!
Nechápala. Hrůza ovládala její mysl. Obava, zda se odtud
vůbec někdy dostane. Děs. . . děs z něj. Sledovala, jak se k ní
blíží, v obličej i lehký úsměv. Ďábelský úsměv. Pozoroval j i ,
probodával j i pohledem, pásl se na jejím strachu. Vyděšeně
se sunula od něj, až to dál nešlo. Vmáčkla se do kouta, kryla se
rukama.
Dřepl si před ni, nespouštěl z ní pohled. Odložil něco na zem.
Kovově to cvaklo. Netuši la, co to je, a možná to ani vědět
nechtěla.
„Co po mně chceš?“ zašeptala, nezvladatelně se roztřásla.
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Jen zavrtěl hlavou. „Šššššš, ticho, ukl idni se. . . “ mluvi l na ni
konejšivě jako na malé dítě, než natáhl ruku a chtěl se prsty
dotknout její tváře. Pokusila se ho odstrčit, ale druhou rukou
chyti l její dlaň a bolestivě j i stiskl. „No tak, buď hodná holka. . . “
„Nech mě být. . . “ šeptala a uhnula před jeho dotekem. Zhluboka
oddechovala a hledala záchranu, hledala poslední zbytky sil .
Musí se odtud dostat! Hledala šanci, příležitost.
Sklonil hlavu na stranu, přimhouři l oči a nespouštěl z ní pohled.
Skousla si ret. Když se znovu pokusil dotknout její tváře, polkla.
Ale teď neuhnula. Možná když mu dá, co bude chtít, dostane
se odtud. . . Jenže co chce?!
Snad by pak měla šanci, kdyby. . . Z jeho výrazu nedokázala nic
vyčíst. Neměla čas přemýšlet, musela se rozhodnout.
Proboha, měla snad volbu?
Nakonec sama vyšla vstříc jeho dlani a jeho dotek jí rozechvěl
každý nerv v těle. Zadržela dech, když jí prsty přejel po tváři,
setřel slzy. I přestože jí tělo pulzovalo bolestí, že jí drti l zápěstí,
i přes hrůzu, která ochromovala její mysl, se jí do hlavy vloudily
vzpomínky na včerejší noc. . . Na jeho nádherné ruce na svém
těle. Rozkoš, kterou jí dokázal dát. Teď to bylo tak jiné,
a přesto. . .
Vydechla a pevně stiskla zuby. Děs a bolest se mísily se
vzrušením. Odpor j i opouštěl. Nechtěla, ale jediným dotekem
dokázal znovu probudit její tělo, když jí zajel prsty do vlasů,
palcem se překvapivě něžně dotkl rtů. Lehce je pootevřela.
Možná to byla šance, šance dostat se pryč, a zároveň ji to
lákalo.
Bránila se tomu, ale zrazovala sama sebe. Zavřela oči, pevně,
aby na něj neviděla, aby se nemohla topit v jeho pohledu,
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ze kterého sálala dominance, krutost, temnota. Nemohla
se tomu poddat! Nemohla se poddat jemu! To přeci nešlo!
Bránila se ze všech sil , ale když se nad ní skloni l , když ucíti la
jeho dech na tváři, jak rty přejel po její kůži, bezděky
se zachvěla. Něco zvráceného v ní spokojeně zavrnělo, a když
jí líbal krev ze rtů, neodolala, nemohla odolat, volnou rukou mu
přejela po tváři. Nemohla se ubránit, nešlo to. Na to byly
vzpomínky moc čerstvé, moc živé, moc. . . vzrušující. Jeho ruce
byly rovnou cestou do pekla. Jeho dotek ji niči l , l ikvidoval,
spaloval.
Bože, chtěla, aby ji l íbal! Zoufale! Snad přišla o rozum, snad ji
o rozum připravil on sám ve chvíl i , kdy ho poprvé viděla, kdy se
jí poprvé podíval do očí. Nechápala, co se s ním stalo. Kde je
muž, kterého znala? Ale. . . bože. . . bylo snad tohle, co jí na něm
tak lákalo?! To, jaký byl včera a jaký byl dnes, bylo jako dvě
strany jedné mince. Obojí stejně lákavé, stejně vzrušující,
stejně nebezpečné. . . jako hra s ohněm, který j i měl každou
chvíl i pozřít. Nebe a peklo v jedněch rukou.
Zajíkla se, když jí prsty přejel po krku, po napjatých svalech,
pevně, bez něhy. Přitáhla si jeho hlavu blíž, chtěla si přivlastnit
jeho rty, ale on uhnul, stiskl její dlaň stejně jako tu druhou
a silou j i odtáhl od sebe, přimáčkl ke zdi. Cíti la, jak vydechl, než
j i políbi l , tvrdě, nesmlouvavě. Nebránila se, nemohla se bránit.
Nechala ho proniknout jazykem do úst, nechala ho, aby silně
skousl její ret. Nechtěla, aby přestal, nechtěla, aby se odtáhl,
ale on přerušil pol ibek, ústy přejel po jejím krku, kousl j i do
napjaté kůže. Jestl i měla platit takhle, tak bude platit ochotně,
ráda! Bože, myslela, že každý mil imetr její kůže, které se dotkl,
uhoří, vzplane jasným ohněm. Nešlo mu odolat! Chtěla hltat
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jeho tvrdou rozkoš, stejně jako něhu. Nechtěla, aby
se vzdaloval. Zprudka vydechla, zaklonila hlavu, nechala ho,
aby ji l íbal, a chtěla víc, mnohem víc. Když se odtáhl, konečně
otevřela oči. Jeho tvář byla blízko, zatraceně blízko. Zalapala
po dechu.
„Jamesi. . . “ zašeptala, „dám ti všechno, co chceš. . . “ Všimla si,
že posměšně škubl koutkem rtů. Nestihla ale zaregistrovat, jak
pusti l její ruku, a tvrdě ji prašti l přes tvář, až se sesula podél zdi
k zemi.
„Dáš, i kdybys nechtěla! Dáš mi víc, než si myslíš, ale ty
už nedostaneš nic!“ zasyčel. „Nejsem James, ode mě brát
nebudeš! Brát budu já a já beru všechno, co máš. Tohle ale
nechci!“
Překvapeně zalapala po dechu. Vzrušení j i opusti lo tak rychle,
jak přišlo. „Co teda chceš?!“ zasípěla. Stiskl její zápěstí, které
stále svíral v ruce, a bolestivě ho zkrouti l .
„Chci tvoj i bolest! Chci vidět, jak trpíš, stejně jako trpí on!
Zradila jsi ho, stejně jako ho zradila Monika. A ještě mnohem
víc! Ty jsi vinna! Zaplatíš za to!“
„Ne. . . prosím. . . “
„Nepros! Je to zbytečné!“ ušklíbl se a trhl jejím zápěstím, až
v něm zapraskalo. Vykřikla. Volnou rukou se pokusila bránit.
Vzpírala se mu, ale on ji popadl za vlasy a vytáhl j i do sedu.
Bolestí jí znovu vyhrkly slzy. Chtěla se mu vytrhnout, i když to
nesnesitelně bolelo, ale dřív, než se jí to povedlo, prašti l j í
hlavou o zeď tak tvrdě, až se jí před očima zatmělo. Její obrana
ochabla. Lapala po dechu, nedokázala se dál vzpírat. Pusti l j i .
Zhrouti la se bezvládně na zem. Nebyla schopná vzdorovat.
Cíti la, jak jí něčím svazuje ruce, jen j imi několikrát bezmocně
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škubla. Další slzy jí máčely tváře, po čele jí stékala krev, hlava
jí třešti la.
Zírala na podlahu před sebou. Viděla, jak se po ní pohybuje
jeho stín. Bála se. Znovu ji ovládal děs. Bála se, že svou šanci
propásla. Bála se toho, k čemu se chystal, toho, co při jde.
Když ji popadl pod paží a vytáhl do sedu, odtáhla se od něj.
Vmáčkla se do kouta a odvráti la hlavu, zavřela oči. Nechtěla
se na něj dívat. On ji ale stiskl pod krkem. „Podívej se na mě!“
zavrčel. Zachraptěla a široce otevřela oči, nehty zaryla do
hřbetu jeho ruky, ale on to snad ani necíti l . Drti l j i dál a po tváři
jí pomalu, loudavě přejel špičkou nože, který svíral ve druhé
ruce. Škubla sebou, ale nemohla uhnout. Cíti la, jak jí ostrý kov
pronikl kůží, jak úzká rána pálí.
„Nezasloužil si to. . . nic si nezasloužil . . . to, co mu udělala ona,
to, co mu udělala Monika, to, cos mu udělala ty!“
„Já. . . nechtěla jsem ti ublížit! Nechci ti ublížit, prosím. . . “ lapala
po dechu. On se jen ušklíbl. Sjel špičkou nože na bradu, stále
drti l její krk.
„Na tom nezáleží. Udělala jsi to, a to se nepromíjí. Opusti la jsi
ho, odešla jsi . Nechala jsi ho samotného!“
Před očima se jí začalo zatmívat, zoufale se snažila
nadechnout, bojovala o sebemenší možnost naplnit své plíce
vzduchem. Nejspíš to vycíti l a povoli l prsty. Nadechla se trhavě
a ihned znovu. Lapala po vzduchu. Zírala mu do tváře. Bavil se
její bezmocí, usmíval se.
„Kdo jsi?! Kde je James?“ nechápala to, nemohla to pochopit.
„James odpočívá. . . řekněme, a já jsem někdo, kdo tě naučí,
že od něj se neodchází!“ sjel špičkou nože na krk. Polkla.
Cíti la, jak přitlači l , a zděšeně vykřikla, škubla sebou.
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„Nehýbej se! Stačí málo a zemřeš. Hned. . . to by byla škoda,
nemyslíš?“
„Ty mě chceš zabít. . . “ sledovala ho. Byla si tím jistá. Jeho
pohled, krutá radost, které byl plný.
„Později , ještě je čas.“
„Zabil jsi i Moniku. . . “ vydechla, došlo jí, čí je krev na podlaze.
„Zradila ho stejně jako ty,“ ušklíbl se.
Cíti la, jak jí po tváři stéká kapka krve, slzy, které páli ly v ráně,
štípavou bolest na krku. Polkla. Chce ji zabít, věděla to.
Nedostane se odtud. Hlava jí třešti la, neměla sílu se bránit.
Jenže on si to chtěl užít, chtěl j i vidět trpět. Ona trpět nechtěla.
Ne, nedá mu, co chce! Vzdorně se mu zadívala do tváře,
pevně stiskla zuby. Nepřemýšlela, sbírala síly. Stále cíti la
špičku nože na svém krku. Zhluboka se nadechla a prudce
sebou trhla proti ní. Proti ostrému kovu, poslední naději
na bezbolestný konec. . .
Ale on nejspíš zaregistroval její úmysl, a dřív než jí stihl nůž
zajet do krku, uhnul, strhl jeho ostří stranou. „Ještě ne, moje
milá. Ještě je brzy, ale chceš, aby to bolelo?“
Zděšeně ho sledovala. Povoli l stisk, rukou jí sjel na hrudník,
tlači l j i ke zdi. Snažila se ji odtáhnout, snažila se, co jí poslední
síly stačily, vykroutit se z jeho sevření. Chtěla využít příležitosti ,
kdy bylo ostří daleko. Ještě žije! Pokusila se ho nakopnout,
odstrčit od sebe, ale on uhnul a jediným rychlým pohybem jí
nůž zarazil do stehna. Zděšeně vykřikla, zkrouti la se bolestí.
Očima rozšířenýma hrůzou sledovala jeho dlaň, jeho
nádhernou ruku, která tlači la štíhlé ostří hlouběji do svalu, krev,
která se vsakovala do látky kalhot. Lapala po dechu, nehty
zarývala do jeho kůže, možná křičela. Nevnímala to, jen bolest.
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„Spokojená?“ usmíval se.
„Proč to děláš?“ zachraptěla přes slzy.
„Stejně to bolelo Jamese, víš?“ zamračil se a pomalu povytáhl
nůž tak, aby špička zůstala v ráně. „Bolelo ho to úplně stejně,
když mu ubližovala, a bolelo ho stejně, když jsi chtěla odejít,
když chtěla odejít Monika.“
„Tímhle mu ale nepomůžeš!“ snažila se najít cestu, jak ho
obměkčit, ale on jen zavrtěl hlavou. Se zájmem si prohlížel
ránu, podebral čepelí látku kalhot v díře, kterou před chvílí sám
udělal, a pomalu je rozřezával. Tlači l ostří proti plátnu a stejně
tak proti její kůži, na které po špičce nože zůstávala hluboká
krvavá stopa.
„Nepomáhám mu,“ mluvil pomalu a sledoval se zaujetím svou
činnost, „jen trestám. Je slabý, nevydrží dlouho.“
„O čem to mluvíš?“ zasténala. Mysl jí otupovala bolest,
a přesto. . . proč to dělala? Proč s ním mluvila? Měla ještě
naději?
„Jsi poslední, komu věři l , jsi poslední, kdo ho dokázal udržet
nad vodou.“
Překvapeně zalapala po dechu. „Chceš ho zničit. “ Špička nože
se zastavila na straně jejího stehna. Vzhlédl a usmál se. Chvíl i
pozoroval její tvář. Zatlači l na nůž. Ostří znovu nesnesitelně
pomalu pronikalo do svalu. Bolestí tiskla zuby.
„Ne. Chci, aby byl v bezpečí, aby se netrápil . Teď se netrápí,
jako by zemřel. Bolest je nutná k tomu, aby mohl dojít kl idu,
a ty tu zůstaneš s ním, až zemřeš. Navždy,“ ušklíbl se. Stejně
pomalu vytáhl nůž z rány, zvedl ho a se zájmem si prohlédl
jeho ostří pokryté krví.
„Jsi šílenec! Bestie!“
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„Možná. . . Možná jsem sám ďábel, “ usmál se. „A cesta do pekla
je dlážděná tvojí krví, “ přetočil nůž mezi prsty a vrazil jí ho
až po rukojeť do břicha. Vykřikla. Bolest j i naplni la, explodovala
v hlavě, i když ještě před chvílí měla pocit, že to víc bolet
už nemůže. Lapala po vzduchu. Usmál se, jemně ji pohladi l
po tváři. Nevnímala to, jen čepel, která sápala její myšlenky, její
tělo. Nevěděla, kdy nůž vytáhl, nevnímala, jak jí jeho špičkou
přejel po krku od brady až po jamku mezi klíčními kostmi, přes
hrudník, kam kresl i l krvavou stopu. Jak její oblečení povoli lo,
aby se ostří nože mohlo dostat na holou kůži, na prsa, hrudní
kost, kde se na chvíl i zastavilo.
„Tak mě zabij , “ zachraptěla.
„Ne!“ trhl koutkem rtů. „Nebudu dělat, co chceš!“
Zavřela oči, pevně, tak aby ho neviděla. Jeho lačný pohled,
ďábelský úsměv. Slzy se mísily s krví, topila se v bolesti . Bože,
ať už je konec!
Nevnímala další rány, kterými l ikvidoval její tělo. Bolest pohlti la
její smysly, pohlti la j i celou. Netuši la, odkud se bere krev
v jejích ústech, její odporná chuť. Bolest. Nic j iného
neexistovalo. Svět, čas se rozplýval, topil se v krvi. Polkla
a rozkašlala se.
Téměř nevnímala, jak j i pusti l , narovnal se. Svázanýma rukama
si stiskla rozdrásané břicho. Cíti la lepkavou krev mezi prsty.
Cíti la, jak jí stéká po těle. Šílela bolestí, nehty zarývala do látky
svého oblečení, sesunula se na podlahu. Chtěla, aby byl
konec, konec bolesti , konec všeho. Konec světa, který už nikdy
neuvidí. Křišťálová voda, do které se včera ve svém pošeti lém
bláznovství vrhla, se barvila rudě. Temné dno ji objímalo pevně,
nesmlouvavě, drti lo j i . Poddala se mu. Nemohla j inak. Neměla
šanci.
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Nevnímala, jak si k ní klekl, a až když ji jednou rukou podebral
pod krkem a druhou téměř mateřsky objal kolem ramen, aby
si j i mohl přitáhnout na klín, otevřela oči. Jeho tvář byla
rozmazaná. Polkla. Přidržel j i a prsty ruky jí jemně setřel krev,
která jí stékala z koutků úst. Sledoval j i pozorně, její obl ičej,
trhavý dech. To, jak z ní odchází život, a při tom se jí lehce
dotýkal prsty. Přejížděl jí jej ich konečky po tvářích, hladi l j i
po čele. Něžně, lehce, jako kdyby ji láskyplně laskal. Usmíval
se a sklonil se nad ni. Zadíval se jí do vytřeštěných očí a dotkl
se rty jejího čela. Políbi l j i , než j i stiskl v náručí a špičku nože
opřel mezi žebra, konec rukojeti do dlaně, lehce na ni tlači l
a čepel pomalu procházela kůží.
Lapala po dechu. „Neodejdeš, nikdy. . . “ promluvil tiše, obl ičej
skloněný těsně nad její tváří, pohledem fixoval její vyhasínající
oči. Opřel se do nože, který hladce pronikl hrudníkem. Když
se nepatrně napjala a naposledy vydechla, okolní prostor
rozrezonoval jeho šílený smích.
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Dýchám, jen dýchám a každičkou buňku mého těla
naplňuje bolest. Mysl oněměla, myšlenky mi někdo ukradl.
Hlava je jako prázdný hrnek, nevnímám nic než tlukot svého
srdce a prázdno. Jako bych se propadl do ohlušující nicoty
a bylo by mi v ní dobře nebýt bolesti , která mě drtí, která mě
nutí lapat po vzduchu, která probouzí mé otupělé vědomí
k životu. Ležím na něčem tvrdém, tlačí mě to do ramena
a do pánve. Ruka mi mravenčí. Zkouším pomalu pohnout prsty,
skoro je necítím. Zhluboka vydechnu, je mi chladno. Nevím,
kde jsem, nechce se mi otevírat oči, ale budu muset. Vím to.
Budu muset pryč z konejšivé tmy. Proč jen to tak bolí?!
První světlo mi proniklo do mysli , zarazilo se do ní jako žhavý
osten. Usyknu, promnu si čelo dlaní, zavřu oči.
Bolí to, zatraceně!
Zamrkám a znovu se rozhlédnu. Tváří se opírám o ledovou
dlažbu, její barva je mi povědomá. Otřesu se, přetočím se
na záda a zalapu po dechu. Studí to na holé kůži, ale
neuhýbám, chlad mě probírá k životu. Dlaněmi si promnu
obličej a nakonec se pokusím zvednout do sedu. Musím sklonit
hlavu, zhluboka se nadechnout, abych překonal závrať.
Snažím se rozkoukat kolem, obraz se konečně vyostřuje.
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Co dělám v kuchyni? Na zemi?
Vedle mě leží povalená židle. Zatřesu hlavou. Nechápu to, mysl
je stále zastřená. Postavím se na nohy, plosky chodidel mě
zastudí, opřu se rukama o stůl, mrkám, třesu hlavou. Nakonec
si protřu obličej dlaní, prohrábnu vlasy. Co se to, kruci, děje?
Co se děje se mnou?
Přes bolest sotva vnímám denní světlo, ale mou pozornost
zaujme něco jiného. Na desce stolu stojí dva netknuté hrnky
se studenou kávou, dvě sklenky vody.
Zmateně je pozoruj i . Nechápu. Zhluboka vydechnu a nakonec
je oba seberu a vyleju do dřezu. Studené kafe nemám rád.
Automaticky je umyju a opláchnu si ruce. Monika nemá ráda,
když tu zůstává moc nádobí. Ale že by si nevypila svou kávu?
Zarazím se. Ale Monika. . . Zírám před sebe, nehybně, strnule,
myšlenky se převalují bez ladu a skladu. Nejsem schopen je
roztřídit, srovnat je. Promnu si čelo dlaní, pevně stisknu zuby,
kdyby mě aspoň tol ik nebolela hlava!
Pomalu vyjdu z kuchyně. V předsíni se svítí, i když je už dávno
světlo. Zhasnu. Leží tu cizí dámské boty. Sandály. Čí jsou?
Chvíl i na ně nehybně zírám. Až se mi konečně v hlavě vybaví
tvoje tvář.
Alison! Jsi tady! Chci se usmát, vyběhnu po schodech, vpadnu
do ložnice, postel je ale prázdná. Co se to. . . nechápu.
Vrátím se dolů. „Alison?“ zavolám do pokoje. Všude je ale
ticho. Přeci bys neodešla bez bot. Mysl je pomalá, znovu zírám
na boty před sebou. Nedochází mi nic, nic mě nenapadá.
Rozhlédnu se a strnu v půli pohybu, polknu. Nehybně zírám
na něco, co mi předtím uniklo. Na zemi, na světlé dlažbě
se jasně rýsuje tmavá skvrna. Tajím dech, skloním se nad ní,
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dotknu se jí prsty, srdce snad vynechalo několik úderů, když si
konečně uvědomím, že je to napůl zaschlá krev.
Uskočím, zírám na ni. Kde se tu vzala?! Proboha! Na dveřích
sklepa se vyjímá podobný flek. Zírám na ně, nehybně.
Polknu, zamrkám očima. . . tam. . . tam to všechno začalo. . .
kdysi. . . tam. . . proboha. . . Už nepřemýšlím, nesmím přemýšlet,
j inak. . . zalomcuji kl ikou.
„Alison!“ Je zamčeno. . . Vždyť tak to nebylo! Nikdy jsme je
nezamykali . I když do nich několikrát praštím rukou, neotevřou
se.
Hledám klíč. Vždycky býval ve dveřích, teď je ale pryč. Hledám
ho na věšáku. . . všude, kam dosáhnu. . . bezvýsledně, zbytečně.
Ještě jednou se opřu do dveří. „Al ison!“
Proboha, co se to děje?! Zírám na svoji ruku, přitisknutou na
hladkém dřevě. Je špinavá, chvíl i mi trvá, než mi konečně
dojde od čeho.
Lapu po dechu, pomalu j i stáhnu. Na dřevě zůstal její otisk.
Rudý otisk. Očima těkám ze dveří na ruku a zpět.
Bože! Na mojí ruce je napůl umytá krev! Na obou mých rukou!
Rýsuje se tam jako odporná mapa. PROČ?! Nechápu. . . nevím,
proboha, já NEVÍM! PROČ MÁM KREV NA RUKOU?!
Kohoutek v kuchyni je nejblíž. Vyděšeně ji smývám, mizí
v odpadu. Drhnu ji a na rukou, na předloktí mě pálí drobné
oděrky. Nevím, jak jsem k nim přišel. . . NEVÍM!
Co se to tady děje?! Co se to děje se mnou?! Kde je Alison?!
Kde jsi?!
Hlava mi praská bolestí, a přesto vím, že tě musím najít,
musím se přesvědčit, že jsi v pořádku. Musím vědět, že. . . že ta
krev není tvoje! Musím. . . pryč, dřív než. . . než při jde ONA!
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Nejrychlej i , jak dokážu, vyběhnu nahoru, popadnu první triko,
které mi při jde pod ruku. Je to jako reflex. Musím mít triko,
nikdo nesmí vidět. . .
„Odešla!“
Její hlas mi podrazil nohy. Dopadám bolestivě na kolena.
Ucpávám si uši.
„Je pryč, má malá bestie! Co když jsi j i zabil?“
„Ne!“ křičím, musím tě najít! Musím! Touha vědět, že jsi
v pořádku, je si lnější než děs, než slabost. Moje poslední
naděje! Drápu se na nohy, vysmívá se mi tím odporným,
šíleným smíchem. Nevnímám schody, je zázrak, že jsem
se neskutálel dolů. Boty, klíče. . . jednám automaticky. Prchám
před ní a zároveň tě hledám, i když se mě snaží strhnout, snaží
se mě zadržet. Nemůžu se jí poddat, i když mi hlava praská
bolestí. Její smích mi nepřestává znít v uších.
Branka za mnou klapla. Kam mám jít? Kde tě hledat?
Zmateně se rozhlížím ulicí, neschopen myšlenky. Nevím,
co dál, ale strach o tebe mě drží při vědomí.
Knihovna! Zhluboka se nadechnu a nutím tělo k pohybu. Mám
pocit, že mě každý úder vlastního srdce roztrhne na bolestivé
cáry, každý dotek nohy na zemi rozdrtí na prach, a přeci se
nutím k pohybu. Prudce vpadnu do prosklených dveří. Chvíl i mi
trvá, než se zorientuj i , myšlenky mi stále unikají.
„Jamesi!“ trhnu hlavou, nějaká žena. Tváří se starostl ivě. Jde
ke mně. . . Měl bych ji znát? Snad. . . Nevím. Jediné, co vím, je,
že tě musím najít. „Jamesi, kde jsi byl?“
Lapu po dechu. Nevím, nechápu vůbec nic. „Kde. . . “ nejsem
schopen nic říct, dech se mi zadrhává.
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„Jamesi, já vím, že ti asi bylo zle, ale proč jsi aspoň včera
nezavolal, že nepři jdeš? Nebo dnes ráno?“ vyčítá mi.
Nechápu. Kdy bylo včera? Co je dnes? Zírám na ni. Co je
za den? Kolik je hodin? Nemám pojem o čase, real ita mi uniká.
Vydechne, než skloní hlavu, skousne si ret. „Je tu někdo, kdo
by s tebou chtěl mluvit. “
„Al ison?“ vypálím hned, ale když zavrtí hlavou, ustoupím
o krok. Nechci s nikým mluvit!
Musím tě najít!
„Pane Gaffele, “ oslovi l mě starší muž. Ustupuji ještě o krok.
Ať mi dá pokoj!
„Nechte mě být. . . já, nemám čas. . . musím najít Alison,“
mumlám a on se zamračí.
„O Alison s vámi potřebuji mluvit. “
Strnu. „Kde je?“
„Pane Gaffele, Jamesi, nechcete se posadit?“
„KDE JE?!“
Muž se odmlčí. Nervózně tisknu pěsti. Proč nemluví? Chce se
mi ho popadnout za klopy saka a zatřást jím, vymlátit z něj
odpověď.
„Slečna Madensová byla dnes ráno nalezena mrtvá.“
Zírám na něj a jen naprázdno otevřu ústa, několikrát za sebou,
než zběsile zavrtím hlavou.
Ne. . . to přeci. . . to nemůže. . . NE! Pevně zavřu oči, prsty vrazím
do vlasů, křečovitě je stisknu. „Lžete. . . “ sípu.
„Byla zavražděna, můžete nám.. . “
„Lžete!“ Nečekám, až domluví. Nepřemýšlím. Skočím po něm.
Nechci to slyšet, nechci slyšet nic! Ale dřív, než se ho vůbec
stihnu dotknout, pevně mě svírá. Nevím jak, nemůžu se hnout.
Zoufale sebou škubu, zmítám se, oči mě pálí.
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„Pane Gaffele, ukl idněte se, potřebujeme vás. Můžete nám
pomoct najít toho, kdo jí to udělal. “
Nevnímám ho. V hlavě mi zní její výsměšný hlas, drásá mě:
„Je mrtvá! Je z cesty a ty jsi můj!“ Nemám volné ruce, nemůžu
si zakrýt uši, přestože vím, že by mi to nepomohlo.
„Ne!“ Nejspíš křičím nahlas. Můj odpor ochabl, nejsem schopen
ničeho. To vlhko na tvářích jsou snad moje slzy. Nevnímám
hlasy l idí kolem, vše okolo se rozplývá v jejím smíchu, vidím
jen její tvář, její oči. . .

„Pane Madensene, byl jste. . . “
„Jo. . . “ mladý muž pevně stiskl rty, než se zhrouti l na židl i ,
promnul si oči prsty, a přesto nedokázal zadržet slzy. Právě
se vráti l z márnice a to, co tam viděl, v životě nezapomene.
Musel potvrdit identifikaci Alison.
„Při jel jste rychle,“ pousmál se starší muž, než před něj na stůl
postavil sklenici vody. Jen si odfrkl. Byl tu rychle, tak daleko to
nebylo. Nikde by pro něj nebylo dost daleko.
„Kdo to mohl udělat? Jaká svině?!“ zvedl oči. Leskly se.
„Hledáme ho,“ stiskl rty muž a zadíval se přes prosklenou stěnu
do vedlejší místnosti , kde probíhal jeden z výslechů.
Zamyšleně si promnul bradu a chvíl i sledoval pol icejní
psycholožku, která se na chvíl i odmlčela, než se usmála
a znovu promluvila. Neslyšel, co říká.
„Zůstanu, pomůžu vám.“
„Ne, nepatříte sem, není to ve vaší pravomoci, “ změři l si starší
muž mladšího pohledem.
„Je mi to jedno, inspektore! Dostanu ho!“ štěkl a vstal. Vztekle
zaťal pěsti .
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„To je práce profesionálů, jako řadový strážník, ještě z j iné
oblasti , se do toho nemůžete míchat. Je mi líto, “ odpověděl
kl idně.
„To mám sedět na zadku a nechat tu besti i , která jí to udělala,
běhat na svobodě?!“
„Vraťte se domů,“ pousmál se, „tam vás teď potřebují. “
„Na to se vám můžu vysrat! Chci vidět, jak na těch krvavých
rukách zaklapnou pouta, a je mi jedno, jestl i mi k tomu dáte
povolení!“ už se neovládl, křičel muži před sebou do obličeje.
Naštvaně ho popadl za klopu saka. On se ani nehnul, jen
se zamračil .
„Chápu, že je to pro vás těžké, ale radil bych vám, abyste
se uklidni l , než vás nechám vyvést, pane.“
Jen si odfrkl a spusti l ruku. „Chci vám ho jen pomoct dostat,
copak je to tak nepochopitelný?!“ skloni l hlavu a promnul si
čelo prsty.
„Ano, já vás chápu, ale v tomto stavu byste se měl vrátit domů.“
„Byla to moje sestra, do háje! Nemůžu jen nečinně sedět!“
„Richarde, tady nám ale nebudete nic moc platný, rodiče vás
potřebují víc,“ stiskl mu rameno.
Jen zavrtěl hlavou. Chtěl ještě něco říct, ale dveře do vedlejší
místnosti se otevřely. Vzhlédl.
„Děkujeme, Jamesi, “ stiskla žena rameno mladého muže, který
nepřítomně zíral do prázdna, a kývla.
„Pane Gaffele, “ oslovi l ho muž, „zařídíme vám odvoz domů,
v tomto stavu nemůžete jít sám.“ On nereagoval, jen zvedl
pohled. Richard pevně stiskl rty a pečlivě si ho prohlédl, než
oba zmizel i .
„Kdo to byl?“ zeptal se tiše, když se ženou osaměl. Ta si ho
zkoumavě změřila.
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„Vy jste Richard Madensen, že?“ Kývl hlavou a škubl koutkem
úst. Ona povzdechla a pevněji stiskla v ruce složku, kterou
s sebou přinesla. „To jeden ze svědků, James Gaffel. Znal se
s vaší sestrou, stýkali se. Viděl i je spolu dva dny před tím, než ji
našl i . “
„Je divnej, “ zavrčel Richard a nehybně sledoval zavřené dveře.
„Ano, má v sobě vysokou dávku sedativ. Zhrouti l se,“ pousmála
se žena.
„Co je zač?“ zeptal se Richard tiše.
„Pane Madensene, já vám nemohu sdělit nic, pokud nejste
zapojen do vyšetřování, je mi líto.“
„Ale já jsem zapojen do vyšetřování, madam,“ pousmál se.
Doufal, že na něm nepozná, že lže. Ale nemínil to tak nechat
a ten chlap se mu nelíbi l . Měl divný oči. Proklepne ho sám,
i kdyby se měli vzteknout! Rozhodl se, že udělá všechno pro to,
aby dostal i vraha, a bylo mu jedno, jestl i půjde proti předpisům.
On byl první stopa.
Žena ho chvíl i pozorovala, pak si skousla ret a podala mu
složku. „Podle výpovědi jejích kolegů ze školy se seznámil i
v knihovně. Pomáhal jí se závěrečnou prací. Prý je to takový
neškodný podivín, straní se l idí. Našla si k němu cestu.“
„Je podezřelý?“
„Každý je v tuto chvíl i podezřelý, ještě pořádně nevíme vůbec
nic, našl i j i před sotva půl dnem.“
„Ale jednoho z jejích kolegů napadl. . . zbytečně a nepřiměřeně,“
prohlížel si Richard jednu z výpovědí, než zvedl pohled.
„Ano, to je pravda, jenže v tuto chvíl i nemohu říci, zda to může
mít souvislost a kolik je na tom pravdy,“ zachmuři la se.
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„Řekl vám něco?“ na okamžik vzhlédl, než znovu svou
pozornost obráti l ke složce. Pečlivě si prošel formulář s jeho
osobními údaji a snažil se zapamatovat si adresu.
„Moc toho nebylo. Je zmatený, ale s takovým množstvím
sedativ v krvi je to pochopitelné.“
Richard jen kývl hlavou, zaklapl složku, pousmál se a podal j i
ženě. „Díky, madam.“
Inspektor se vráti l zpět, změři l si Richarda podmračeným
pohledem, než obráti l svou pozornost na ženu. „Díky Grace,
až o panu Gaffelovi při jdou další informace, předám ti je, už teď
by měly být na cestě. Potřebujeme od tebe jeho profi l .
Předpokládám, že jsme se toho moc nedozvěděli , “ mluvi l na ni
tiše.
Ona jen zavrtěla hlavou. „Ne, Tomasi, bohužel. Zítra snad
budeme úspěšnější. “
„Díky.“
„Není zač, dnes bude to opět dlouhá noc,“ skloni la hlavu,
„půjdu, je toho ještě moc.“
Muži osaměli a Richard se zvedl. „Taky půjdu, potřebuju si
sehnat ubytování, “ škubl koutkem rtů.
„Pane Madensene,“ zastoupil mu ještě cestu inspektor
a zamračil se. Richard jen tázavě zvedl obočí. „Jestl i
se jakýmkoliv způsobem pokusíte zasahovat do vyšetřování,
nechám vás zavřít, dokud nebude po všem, je vám to jasné?!“
promluvil na něj s tichou hrozbou v hlase. „Vraťte se domů! To
je rozkaz!“
„Samozřejmě, pane,“ procedil mezi sevřenými zuby Richard.
„Jen dneska mi už nic nejede!“ Vyhnul se mu a práskl za sebou
dveřmi.
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Dveře domu otevřu jen automaticky, tiše za mnou
klapnou. Nevnímám nic. Nevnímám chladnou podlahu pod
nohama, koberec v pokoji , stmívá se. . . asi.
Lampa ozáří místnost. Svalím se do křesla, hlavu opřu
o čalounění. Všechno vnímám jako ve snu, vše kolem mě
proplouvá, nedotýká se mě, jako bych byl uzavřený ve velké
němé bublině. Vlastně je mi dobře. Dělá mi potíže
si vzpomenout i na vlastní jméno, chce se mi spát. Nebráním
se.
Asi na mě někdo mluví, někdo se směje. Čemu? Netuším.
Je mi to lhostejné. Je mi lhostejné úplně všechno.
Tělo mám těžké, měl bych zvednout ruku? Proč? Nechápu. . .
nechápu nic. Zhluboka vydechnu, než mě obejme spánek.
Klidný. . . nic j iného neexistuje, jen konejšivá temnota
za zavřenými víčky. Škubnu koutky rtů, než se propadnu do její
teplé náruče.

„Tak to by stačilo, zavíráme,“ sebral barman prázdnou
sklenici před mladým mužem, který se na něj podíval
a prohrábl si vlasy, než pevně stiskl rty a hodil na bar
bankovku.
„Drobný si nech,“ zavrčel a pomalu opatrně vyšel ven.
Svěží ranní vzduch ho pohladil po tváři, venku se rozlévalo
svítání. Nevšímal si toho. Promnul si obl ičej rukama. Vypil toho
relativně hodně, ale ne tol ik, aby dokázal zapomenout. Ne dost,
aby otupěl tak, jak chtěl. Chtěl svůj vztek utopit v alkoholu.
Chtěl. . . do háje, co vlastně chtěl?
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Celou noc se rozhodoval. Přemýšlel. Nad čím, proboha? Pevně
stiskl pěsti . Měl by se vrátit domů, jak mu doporučil i? Do háje!
Ať jdou všichni do prdele!
Z posledních sil se snažil udržet na uzdě. Jestl i udělá, co měl
v plánu, už si u policie neškrtne. Ale Alison je mrtvá a její
pobodané tělo pohodil i jen tak na ulici !
MRTVÁ! Jeho malá sestřička! A James Gaffel mu nešel z hlavy.
Jeho pohled. . . byl zdrogovaný, ale. . . Copak si toho nikdo jiný
nevšiml?! Kam dali oči!
Zhluboka se nadechl. Ještě váhal, ještě se rozhodoval. Pevně
tiskl zuby. Sakra, musí něco udělat! Jestl i je nevinný, nemá
co skrývat! A jestl i . . . Zavřel oči a přes bundu nahmatal pouzdro
se služební zbraní. Al ison je mrtvá! Nebude sedět na zadku!
Ne, už ne! Ať jdou všichni do háje, je mu všechno jedno!
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Slunce pomalu zahánělo tmu, přinášelo nový den. Mladý
muž, který odhodlaně kráčel ul icí, to ale nevnímal. Nevnímal
nic, jen touhu najít besti i , najít vraha své sestry a potrestat ho.
Krok měl nejistý, alkohol ještě nevyprchal z jeho těla, ale
nedbal toho. Už mu bylo všechno jedno. Na chvilku se zastavil
u každého z domů, prohlédl si popisné číslo. Všude byl kl id,
okna byla temná, až na jeden, kde se svíti lo.
Zamračil se, opřel se do branky. Bylo mu lhostejné, kol ik je
hodin, že každý normální člověk touto dobou spí. Vytáhl
služební pistol i , zkontroloval zásobník a vráti l j i do pouzdra pod
bundou, ale nezapnul ho. Hlučně zaklepal na domovní dveře,
skousl si ret a chvíl i čekal. Když se nic nedělo, zkusil to ještě
jednou. Zamračil se, vyčkával. Nakonec neodolal a sáhl
na kliku.
Dveře povoli ly, bylo odemčeno.
Zhluboka se nadechl. Tohle je konec jeho kariéry u policie. . . ale
vem to čert, sakra!
Malou skromně zařízenou předsíň zalévalo světlo. Strči l
do dveří, pomalu se otevřely. Strnul a zalapal po dechu. To,
co viděl, ho dokonale znehybnilo. Na dřevě protějších dveří
byla zaschlá krev, otisk ruky téměř ve výšce jeho obličeje.
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Polkl, promnul si oči prsty, zatřásl hlavou a sklopil j i . Snad
doufal, že se mu to jen zdá. Chtěl zvednout pohled. Chtěl ho
odtrhnout od dlažby, když jeho pozornost zaujalo ještě něco
jiného.
Boty. . . boty, které znal. Byl to dárek. Dárek od něj! Pro Alison!
Víc vidět nepotřeboval. Pevně stiskl zuby a v jeho hlavě
explodoval nezvladatelný vztek.
Ta svině! Ta bestie odporná! Věděl to! Byl to ON!
Chtělo se mu křičet nahlas. Zaťal pěsti a rozhlédl se.
Pootevřenými dveřmi z vedlejší místnosti sem pronikalo slabé
světlo. Neváhal. Hlučně je rozrazil , až s prásknutím narazily do
stěny, a vpadl dovnitř jako velká voda.
Mladý muž, který spal na křesle, se poplašeně rozhlédl a chtěl
vstát. Nedal mu šanci. Než se narovnal, popadl ho za ramena
a hodil ho na malý stolek, který pod ním povoli l a s třeskem
se rozbil .
Spadl na záda, jen si kryl rukama hlavu. Otočil se na břicho
a pokusil se vydrápat na všechny čtyři. Když ho Richard
nakopl, padl znovu na záda. Klekl si obkročmo nad něj, popadl
ho pod krkem, pěstí ho prašti l do obličeje. „Ty odporná bestie!
Zabil jsi j i ! ZABIL!“ Chtěl z něj vymlátit duši.
James jen lapal po dechu, oči rozšířené strachem. Zarýval
prsty do jeho ruky a nebyl schopen pohybu, když mu uštědři l
další ránu.
„Hajzle! Odpornej, zvrácenej hajzle! Víš, jak vypadala?! Víš, co
jsi jí provedl, Gaffele?!“ křičel mu do obličeje jako smyslů
zbavený. Z očí mu tekly slzy, nedokázal je zadržet. Sáhl pod
bundu a vytáhl pistol i , povoli l kohoutek a přimáčkl mu hlaveň
k tváři. „Zabiju tě, ty ďáble! Hnusnej vrahu!“
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Muž pod ním se mu podvoli l , uvolni l prsty, které zarýval
do hřbetu jeho ruky. Ležel nehybně, sledoval ho, než stiskl
zuby, přimhouři l oči. Richard nedokázal vnímat nic, jen svůj
vztek. Nevšiml si, jak se jeho výraz změnil , jak strach a bolest
zmizely z jeho tváře a vystřídal je kl id. Nevšímal si, jak šátral
rukou po zemi v troskách stolku, jak pevně sevřel v dlani jeho
nohu. Zaslepený vztekem a alkoholem nedokázal postřehnout,
jak se jí rychle rozehnal a prašti l ho ze strany do hlavy.
Překvapeně zalapal po dechu a svali l se na bok, povoli l
sevření. Hlava mu třešti la. Cíti l , jak se jeho protivník sápe nad
něj, snaží se dostat ke zbrani.
Neměl čas na nic, jen skrči l nohy a prudce jimi vykopl, odhodil
ho stranou. Rozostřeně sledoval, jak narazil do stěny, jeho
vzteklý pohled, zrychlený dech. Když znovu zvedl nohu
od stolu a chtěl zaútočit, namíři l na něj pistol i . „Stůj, ani
se nehni. . . “ zavrčel a zamrkal očima, aby rozehnal mžitky, které
se mu před nimi honily.
Muž před ním sice zastavil , ale ušklíbl se. „Tak mě zabij , jestl i
to dokážeš!“ sykl a pomalu vykročil . Richard ležící na zemi
zaváhal. Do háje! Tohle nečekal. Měl by ho zabít? Není přece
vrah! Chtěl ho jen vystrašit. . . potrestat. . .
Ale James byl příl iš blízko. Nemusí ho přece zabít! Obraz měl
ale rozostřený. Jenže nebyl čas na přemýšlení! Už neváhal
a stiskl spoušť. Výstřel rozrezonoval místnost a muž před ním
překvapeně ztuhl.
Nečekal, až se vzpamatuje. Neviděl, jak se letmo dotkl prsty
díry v rukávu trika, kterou pomalu začala prosakovat krev, jeho
obličej stažený zuřivým vztekem. Přetočil se na břicho a chtěl
se zvednout na rukou, ale tvrdá rána přes záda ho poslala
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znovu na zem. Nestihl zareagovat, když mu James tvrdě dupl
na předloktí ruky, ve které svíral zbraň. Kosti zapraskaly a její
pažba příl iš rychle opusti la dlaň. Procedil skrz bolestí stisknuté
zuby několik nadávek. Chtěl se vzepřít na zdravé ruce, ale
James si celou vahou klekl na jeho záda, koleno mu vrazil mezi
lopatky. Přišpendli l ho k zemi. Škubl sebou, ale hlaveň pistole
ho zatlači la na tváři, kohoutek cvakl.
„Ale, role se obráti ly. Teď zabiju já tebe. Váhat nebudu. A věř
mi, bude to bolet!“ zavrčel mu do ucha a ďábelsky se usmál.
Richard nečekal, vztekle zatnul pěst zdravé ruky, škubl sebou.
„Přestaň!“ štěkl na něj James. „Myslím to vážně!“ Richard
se ale znovu pokusil o odpor. Muž klečící na jeho zádech mu
rychle přitlači l pistol i k rameni a další výstřel rozezněl
v Richardově hlavě celý sbor odporných zvonců. Neudržel se
a vykřikl bolestí, když kulka prošla svalem a roztříšti la jeho
klíční kost.
„Co seš to za besti i ! “ zasyčel. Chvěl se vztekem a bezmocí.
Zvoral to! Proč sakra pil , než sem šel?!
„To bys nepochopil , “ ušklíbl se.
„Tak mě sakra zabij , na co čekáš?!“ zavrčel Richard, když
znovu ucíti l chladný kov pistole na tváři.
„Hmmm.. . “ ušklíbl se zamyšleně James, než přimhouři l oči
a skloni l se nad ním. Opřel se rukou o jeho hlavu, v prstech
pevně stiskl přerostlé vlasy. „Ne, to bys měl moc jednoduché,
víš? Ty ještě zaplatíš, zaplatíš za to, že jsi chtěl ublížit
Jamesovi!“ promluvil mu mrazivě do obličeje. Richard
se bezděky zachvěl a polkl. Bože, co je ten chlap zač?!
Postřehl ještě, jak se zvedl, než ho tvrdá rána pistolí do spánku
poslala do bezvědomí.
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James se narovnal, sjel ho opovržl ivým pohledem a z obličeje
si setřel krev. Nezúčastněně si prohlédl zraněné rameno. Krev
mu stékala po ruce, vsakovala se do rukávu trika. Bylo mu to
lhostejné, bolest nevnímal. Pomalu došel ke dveřím do sklepa.
Prsty lehce přejel po otisku na jej ich dřevě a pousmál se.
Na zaschlé stopě zůstala nová, čerstvá. Jeho vlastní krev,
kterou cíti l v dlani, mezi prsty. Když se mu ale do hlavy
zakousla bolest, promnul si čelo, zamračil se a zavrávoral.
Zatřásl hlavou, zamrkal očima. Sundal malý obrázek a klíč
z jeho háčku strči l do zámku dveří, otočil jím. Ale neodbytná
bolest tříšti la jeho myšlenky. Zalapal po dechu. Opřel se o ně,
zbraň mu vypadla z ruky. Prsty si vrazil do vlasů, pevně stiskl
zuby, a přestože se to snažil potlačit, zasténal. Sesul se
na kolena, nakonec bolestivě dopadl na zraněné rameno.
Vykřikl a jeho vědomí pohlti la temnota.

Bolest. Nesnesitelná bolest mě sápe na kusy a drtí.
Nutím plicím vzduch. Nutím se nadechnout. Všechno mě bolí.
V ústech cítím pachuť krve. Nechápu to, nevím, co se stalo.
Něco tvrdého mě tlačí do ramena, které tepe bolestí. Ruka mi
mravenčí, cosi vlhkého se mi lepí mezi prsty.
Otvírám oči, víčka jsou ztěžklá, pálí. Přikryj i si je dlaní.
Zamrkám a zapřu se do podlahy, abych se mohl zvednout.
Skloním hlavu a zírám na zem, sbírám myšlenky, které
se rozlétly. Mám vlhké triko. Nemohu odtrhnout pohled
od dlažby, nechápu, co znamená rozmazaná červená barva.
Mrkám očima a prsty si přejedu po rameni. Je stejně
nepříjemně vlhké. Zvednu ruku, roztáhnu prsty a trvá mi snad
nekonečně dlouho, než mi dojde, že rudá na mé kůži je krev.
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Lapu po dechu. Snažím se zahnat závrať, která se mě snaží
znovu srazit na zem. Prsty se znovu dotknu ramena. Zasténám
bolestí, která vystřel i la s novou intenzitou z tepající rány.
Co se to děje?! Proboha, co se to děje? Nevím. . . nevím nic!
Co se stalo?! Zmatek a panika se mě snaží připravit o rozum.
Naprázdno polknu.
„Jamesi!“ její hlas ještě přidal bolesti na intenzitě. Netuši l jsem,
že může být ještě si lnější. Zasténám, opřu se zády o dveře.
Přitisknu se k nim, rukama si ucpu uši. Cítím v obličej i vlhkost
krve.
„Jsi bestie!“ šeptá, ovíjí se kolem mě. Nemám sil odporovat.
Jen nutím plicím vzduch. Pevně zavírám oči, a přesto j i vidím.
„Jsi vrah, můj malý Jamesi, “ usmívá se. Rukou se dotýká mé
tváře, rozdírá j i nehty.
„Ne. . . “ sípu, uhýbám.
„Jsi! “ usmívá se, jako by mě chtěla utěšit. „Jsi vrah, odporný
vrah!“
„Ne!“ snad křičím nahlas, topím se v bolesti . Směje se.
„Zabil jsi ! Zabil jsi Moniku! Jsi můj hodný chlapec, sám jsi zniči l
svou naději ! Zniči l jsi i Al ison. A teď jsi jen můj!“ vysmívá se.
„Ne, to není pravda! To nemůže být pravda!“ zděšeně se tisknu
ke dveřím. To přeci nemůže být pravda!
„Máš na rukou krev! Už dlouho a ty to víš, můj malý Jamesi!“
NE! Snažím se posbírat na nohy. Musím pryč, pryč odtud, pryč
od ní.
„Nevěříš? Pojď se přesvědčit, pak snad pochopíš, jaká jsi
bestie, vždycky jsi byl. Ty víš kde.“
Ne. . . stojím. . . krev na dveřích od sklepa se na mě výsměšně
šklebí, z jeho zámku trčí klíč. Klíč, který jsem nemohl najít.
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„Zabil jsi , Jamesi. Ty jsi je zabil , stejně jako kdysi, “ syčí mi
do uší. Ne. . . to přeci nemůže být pravda!
„Běž, tam dole najdeš odpovědi! Tam, kde to všechno začalo!“
Začalo. . . začalo, tam.. . polknu. Tam to začalo! Tam to začala
ONA.. . Třesu se, povolím ruce, zírám vytřeštěně na svou dlaň,
která se pomalu opřela do kliky, schody zali lo světlo.
Automaticky sestupuji dolů. Není j iné cesty, chci znát pravdu!
Alison. . . je mrtvá. . . někdo ji zabil , kdosi to říkal. . . někdy. . . Kde je
Monika?!
Rozhlížím se kolem, odporný zápach mi zkroutí žaludek. Zírám
před sebe, na podlahu, na hnědavé skvrny. Na několik
zmuchlaných hadrů na nůž, jehož ostří pokrývá zaschlá krev
a v hlavě mi buší její smích. Zběsile vrtím hlavou. NE! Ne. . .
to přeci nemůže být pravda. „Kde je Monika?!“ šeptám, rukama
si zakrývám obličej, nechci to vidět, couvám.
„Zabil jsi j i ! “
„NE!“ křičím. Padám na kolena a nevnímám bolest v nich.
„Zabil jsi j i ! Ty za to můžeš! Za všechno můžeš TY!“ opakuje
stále dokola.
Ne! A její šílený smích se mísí ještě s j iným. Poznávám ten
hlas, svůj vlastní hlas! Směje se zběsile. . . směji se já!
„KDE JE MONIKA?!“ křičím a má slova se ozvěnou vracejí,
dopadají na mou hlavu.
„Ty víš, kde je. . . “ Nevím, jestl i to říká ona, nebo já, hlasy
se mísí ve ďábelské kakofonii , míchají se s obrazy. Útočí na mé
rozpadající se vědomí.
Bože. . . má snad pravdu. . . ten smích v mé hlavě, můj smích. . .
odporné obrazy, které se mi míhají v mysli . . . kdo to ve mně
žije?! Kde je ten ďábel?! Kdo jsem?! Křičím beze slov.
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Směje se, stále dokola, směje se mým smíchem, směje se
mým hlasem. „Najdi si svou Moniku! Víš, kde je, sám jsi j i tam
ukryl! “
Lapu po vzduchu, podlaha se mi zarývá do kolen a hlasy v mé
hlavě se překřikují, svírají mě, děsí, mučí. Chci tomu všemu
utéct, ale není úniku, nemám kam utéct. Zoufalství, děs. . . děs
sám ze sebe.
Kdo sakra jsem?! Kdo je ta bestie, která ovládá mé myšlenky?!
Musím ji najít, přeci. . . ne, nemohl jsem to být já! Nechci tomu
věřit, stále tomu nechci věřit, i když moje rozdrásané vědomí
tvrdí opak. Hledám síly, poslední síly vymanit se z toho všeho.
Musím ji najít! Pokouším se vstát, opírám se o stěnu. Bolestivě
tisknu hlavu rukama a šílené hlasy neustávají ve svém
výsměšném křiku. Vrávorám po schodech, stěží se udržím
na nohách. Dveře od sklepa jsou stále otevřené a na podlaze
ušpiněné krví leží pistole.
Zarazím se, němě na ni zírám. Kde se tu vzala? Nechápu.
Nechápu nic, a přeci se pro ni sehnu, stisknu ji v dlani. Chladný
kov mě podivně uklidňuje.
Možná je cesta! Jestl i je Monika mrtvá. . . otevřu dveře, ráno mě
pohladí po tváři. Zhluboka se nadechnu svěžího vzduchu.
Pomalu vykročím ven, pod bosými chodidly cítím chladivou
dlažbu. Pálí jako pekelný oheň. Stejně jako mě pálí paprsky
ranního slunce, lehký vánek, který mi čechrá vlasy.
Zrychluj i . Branka se rozletí, nohy dopadají na asfalt ul ice. . .
„Neutečeš!“ křičí hlasy v mé hlavě. Je mi to jedno, je mi
všechno jedno. Prchám a nevím kam, nebo možná vím. . .
snad. . . Za Monikou. . . za pravdou. . .
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Richard se zhluboka nadechl a vzápětí se rozkašlal,
stáhl obl ičej bolestí. Chtěl si promnout čelo, ale když zvedl
ruku, která ho bolela méně, vystřel i la mu prudká bolest
z ramena. Zaklel, pevně stiskl zuby. Chvilku si odpočinul, než
se pokusil přetočit na bok. Zasténal a zapřel se rukou o zem.
Bolestivou křečí se mu tlači ly slzy do očí, lapal po dechu, ale
nakonec se mu podaři lo se posadit. Hlava se mu točila. Měl
co dělat, aby se udržel ve vzpřímené poloze. Zamrkal očima
a rozhlédl se. Neznámý pokoj zalévalo světlo, slunce bylo ještě
nízko.
Kolik je asi hodin? Matně si pamatoval, co se stalo, i když
nedokázal najít souvislosti . Obrazy se mu míhaly myslí bez
ladu a skladu. Jediné, co byl schopen domyslet, bylo, že ho
chtěl Gaffel zabít. Proč to neudělal? Kde vlastně je? Rozhlédl
se prudčeji , než byl schopen snést, a málem se znovu
odporoučel na zem. Musel se opřít o ruku. Bohužel si vybral tu
zlomenou. Zasténal a stiskl j i dlaní.
Sakra! Rozdýchával bolest. Musí něco udělat! Prohledal si
kapsy, našel kapesník, který si chtěl přitisknout na ránu
v rameni, když si uvědomil , že j i má na zádech.
„Do prdele!“ zavrčel a opatrně se pokusil nahmatat místo, kam
pronikla kulka, ale se zlomeným předloktím to šlo těžko.
Nakonec kapesník odhodil a rozhlédl se ještě jednou,
pozorněji , pomalej i , chvíl i napjatě poslouchal.
Všude bylo ticho. Pokusil se postavit na nejisté nohy. Stálo ho
to hodně bolesti . Skrz sevřené zuby drti l nadávky.
Všude byl kl id, nikde nikoho neviděl. Je pryč? Očividně. . .
Nechal ho utéct! Do háje! Stiskl zuby a přemáhal vztek sám
na sebe. Podcenil ho. Když si vzpomněl na jeho výraz, přeběhl
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mu mráz po zádech. Opravdu nečekal, že půjde proti pistol i , to
nebylo normální! Pistole! I když ho zlomené předloktí
nesnesitelně bolelo, zajel dlaní pod bundu, kde měl pouzdro
na zbraň. . . Prázdné pouzdro! Bože! Je idiot! Totální idiot! Ještě
mu poskytl zbraň!
„Kurva!“ zaklel nahlas.
Ale co má dělat? Je v háji a on v tomhle stavu moc nezmůže,
sotva se drží na nohou. Pomalu vrávoravě vykročil ke dveřím
do předsíně. Podlaha byla umazaná od krve, oboje dveře
otevřené, schody do suterénu zalévalo světlo a několik
krvavých otisků bosých nohou vedlo ven. Je pryč. . . Opřel se
o rám dveří, hlava se mu motala, praskala bolestí, svaly
v rameni se mu stáhly bolestivou křečí, skoro nemohl hýbat
paží. Oblečení měl zvlhlé od krve.
Zvoral to! Totálně! Má jen jednu možnost. Zatnul zuby, pevně
stiskl rty. On skončil ! Zavřel oči a zhluboka dýchal svěží
vzduch. Chladil jeho bolavou hlavu, odřeninu, kterou cíti l
na spánku. Chvíl i sbíral síly, než pomalu vykročil , třeba někde
potká telefon. . . nebo třeba taky ne.
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Běžím, nevnímám kam a země pod bosýma nohama mě
řeže jako ostré břitvy. Bolest, jen bolest, děs mi tříští myšlenky.
Jen zoufalá touha najít pravdu mě drží na nohách. Vzduch
v plicích se mi zadrhává a pálí.
Kdy bude konec? Nevím, kde jsem, nevnímám to a tělo
ochabuje. Musím na chvíl i zastavit, popadnout dech, okolí
se mi rozmazává, nevnímám nic než její výsměšnou tvář, ruce,
kterými se mě snaží roztrhat. Ucpávám si uši, ale jen jednu
ruku mám volnou, ve druhé svírám zbraň, zahřála se teplem
mého těla. Držím se jí jako posledního stébla, jako spojnice
s realitou, poslední záchrany. „Kde je?!“ sípu. „Kde je Monika!“
„Zabil jsi j i . . . Zabil jsem ji! “ vysmívají se hlasy v mé hlavě,
překřikují se. Zaryj i nehty do kůže ve vlasech, bolest mi pulzuje
celým tělem, slzy se koulejí po tvářích. „NE!“
„Zabil jsi j i ! “ syčí ona a svírá můj krk, nemůžu se nadechnout.
Tříští mé vědomí, sápe ho.
„Kde je?!“
„Ty to víš, kde je. . . Jdi a najdi si j i , když po tom tolik toužíš. Jsi
vrah, víš, kde je!“ drtí mě svým hlasem. Lapu po vzduchu,
nutím ho rozdrásaným plicím. Nutím tělo k pohybu, musím ji
najít! Nevnímám, jak se tvrdost podkladu změnila v měkkou
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lesní půdu. Slunce zakryly mraky, nepálí mě v očích, vítr šumí
ve větvích stromů. O jeden se opřu, tisknu k němu čelo, prsty
zarývám do kůry. To místo. . . je mi povědomé. . . asi. . . asi bych
ho měl znát, snad kdysi. . . nevím. . . do háje!
Nevím, myšlenky jsou neuchopitelné, krouží mojí hlavou jako
hejno černých ptáků, které rozehnal její smích. Hledám sílu
udržet se na nohách, běžet dál, i když nevím kam.. . nebo vím?
Všechno mi uniká, topím se ve své bolesti . Musím dál. . .
Proč?. . . sunu se podél kmenu na kolena, rozdírám si čelo
o jeho hrubou kůru, možná křičím, šílím bolestí, šílím sám
ze sebe, ze své mysli . . . kam mám jít? Co hledat?
„Zabil jsi j i ! Ty za to můžeš!“ znovu útočí na moji mysl.
Už nevnímám, komu který hlas patří, pohlcují mě. Musím dál. . .
Kde hledat sílu? Kde hledat sebe? Co jsem vlastně já? Kde
končím a kde začíná okolní prostor? Kde je konec
nekonečnému utrpení?
Třesu hlavou, mrkám očima, pl icím nutím vzduch. Musím dál
a někde v mé hlavě je důvod proč. Musím dál, něco hledám
a je. . . je to důležité. . . asi.
„Moniko!“ křičím a vlastně nevím proč.

„Pane. . . pane, to. . . stůjte. . . “ snažila se žena v policejní
uniformě zadržet mladého muže, který se zaťatými zuby uhýbal
před jejíma rukama.
„Držte sakra hubu a otevřete mi ty dveře!“ vrčel vztekle.
„Potřebuju s nima mluvit! “
„Jste zraněný, stůjte!“
„Tak mi sakra otevřete ty dveře!“
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„Co se to tady děje?“ prudce otevřel inspektor dveře do další
místnosti a zamračeně se rozhlédl. Vypadal unaveně, pod
očima měl hluboké stíny, přesto byl i v této brzké denní době
na nohou a v plné práci.
Žena se sotva stihla nadechnout, když Richard rázně promluvil :
„Pane, potřebuji s vámi mluvit. “
„Pane Madensene?“ zkoumavě si ho prohlédl muž. Nečekal tak
brzy ráno zrovna tuto návštěvu, ale když si uvědomil , jak
vypadá, tázavě zvedl obočí. „Co se stalo? Co se stalo vám?!“
„Pane, já. . . “ sklopil hlavu Richard, skousl si ret, „Vím, kdo to
udělal. “
Muž před ním jen pevně stiskl rty, než se zhluboka nadechl
a přejel si po čele prsty. „Neposlechl jste mě, že?!“
Richard pevně zavřel oči a zavrávoral, opřel se o stůl, který byl
nejblíž. Měl méně síly, než dával najevo. „Pane, vím, kdo to
byl! “ promluvil tiše a prosebně vzhlédl.
„Zavolejte záchranku a přineste mi lékárničku,“ promluvil muž
na ženu v uniformě, která vše mlčky sledovala, ta jen rychle
kývla hlavou a spěšně odešla.
„Pane. . . já. . . “
Inspektor ho přerušil mávnutím ruky. „Než při jede doktor,
můžete nám říct všechno, co víte,“ Podepřel ho, aby mu
pomohl dostat se do své kanceláře, kde mu sundal bundu
a usadil ho na židl i . Roztrhl triko zezadu na rameni a sundal si
sako, vykasal rukávy košile. Richard jen sevřel rty, když mu
rukou pevně stiskl ránu v rameni, aby zastavil krev, která z ní
stále ještě stékala. „Tak povídejte, Richarde, co víte? Co
se stalo?!“ měři l si ho podmračeným pohledem.
„Byl to Gaffel, byl jsem u něj, “ vydechl přes zaťaté zuby.
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„Ano?“ zavrčel muž tiše. „A evidentně to nedopadlo zrovna
dobře, že?! Říkal jsem vám, že se do toho nemáte motat!“
„Pane, ten chlap je bestie!“ zvedl Richard oči. „Udělal to on,
našel jsem důkazy!“
„Výborně, když už jste šel proti mému rozkazu, měl jste je
zajistit a zavolat nás, abychom ho zadrželi , že?! Copak neznáte
postup?! Pár měsíců u policie z vás ještě nedělá zachránce
světa, Richarde!“
Richard uhnul pohledem. „Já. . . “ skousl si ret, „co byste dělal vy
na mém místě?!“
Muž jen zavrtěl hlavou a stiskl zuby, chvíl i se odmlčel, než
znovu promluvil . „Můžete mi konečně říct, co se stalo?!“
„Napadl jsem ho. . . “ promluvil tiše Richard a muž nad ním
si odfrkl. „Chtěl. . . “
„Je mi jedno, co jste chtěl! Teď hlavně potřebujeme vědět,
co se stalo a kde je James Gaffel! Přišel jste sám, takže je buď
mrtvý, nebo vám utekl. “
„Zdrhl, “ vydechl Richard a muži nad ním se evidentně ulevilo.
„Jsem rád, že jste se nakonec udržel a nespáchal vraždu,
ublížení na zdraví a vniknutí do soukromého objektu vám
už taky nepřidá,“ pronesl ironicky.
Přerušilo ho zaklepání na dveře, když žena v uniformě přinesla
kufřík s červeným křížem a položila ho na stůl. „Pane,
záchranka tu bude během několika minut, “ mluvi la, zatímco
se přehrabovala mezi balíčky, než jich několik vytáhla a roztrhla
obaly.
„Díky,“ škubl koutkem rtů a převzal od ní steri lní polštářky.
„Zavolejte Grace, je u sebe, budeme ji tu potřebovat, “ zvedl
ruku a přitiskl je na ránu. Richard jen usykl.
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„Ano, pane.“
„Já nepotřebuju psychologa!“ zavrčel Richard. Skoro nevěděl,
co říká.
„Vy možná ne, ale ona má u sebe profi l pana Gaffela, a když
se mi konečně uráčíte říct, co se vlastně stalo, mohli bysme
pak snadněji zj istit, kam šel a co se asi chystá udělat!
Potřebujeme vědět všechno, každý detai l . “
Richard se zamračil . „Nuže?“ vyzval ho muž.
„Napadl jsem ho. Když jsem přišel, spal, sotva svítalo. Já. . . “
odmlčel se a zhluboka vydechl. „Nejdřív se nebránil . Já nevím,
co mě to popadlo, vyhrožoval jsem mu. . . zbraní, “ provini le
zvedl oči. Muž jen stiskl rty.
„Pak ale. . . já nevím, co to do něj vjelo. . . sejmul mě, ani nevím
jak. Nechápu to.“
„Podle zápachu z vašich úst soudím, že jste požil nemalé
množství alkoholu, že? Pak to nemohlo být tak složité.“
Richard jen poraženecky sklonil hlavu. „Jo. . . ale tohle, já nevim,
šel i proti pistol i , i když jsem ho postřel i l . Vypadal, že je mu to
úplně jedno. Jako by ani necíti l bolest. Nechápu to. Chtěl mě
zabít. “
Muž jen tázavě zvedl obočí, než se zamyslel. „A potom?“ zeptal
se tiše.
„Omráčil mě, a když jsem se probral, byl v háji . . . “ skousl si ret,
odmlčel se, „a moje zbraň taky.“
„Výborně, takže nám tu nejspíš pobíhá psychopat, kterému jste
ochotně poskytl svou služební zbraň! Skvěle, můžete
si gratulovat!“ zavrčel.
Richard se jen nadechl a chtěl něco říct, když někdo zaklepal
a dovnitř s pozdravem vešla policejní psycholožka. Měla tvář
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stejně unavenou jako její kolega. Oběma nedal nový případ
spát. Opatrně za sebou zavřela dveře a překvapeně zvedla
obočí.
„Grace, máme problém,“ promluvil na ni muž, „tady pan
Madensen byl na noční návštěvě u Jamese Gaffela, a místo,
aby zajisti l důkazy a zavolal nás, napadl ho a vyprovokoval
k útoku. Pan Gaffel je nezvěstný. Potřebuju všechno, co o něm
víš, abychom ho mohli najít. Je ozbrojený a obávám se,
že nebezpečný.“
Žena jen kývla, otevřela složku, kterou s sebou přinesla,
a zachmuřila se, než promluvila: „James Gaffel - když mu bylo
deset let, napadla ho jeho vlastní matka, způsobila mu velké
množství řezných ran na horní části těla, pak zemřela, tehdy to
policie klasifikovala jako sebevraždu. Zřejmě poté obráti la
zbraň proti sobě. Víme, že trpěla schizofrenií. Po tom, co její
manžel odešel, se nemoc projevila, ale ona se odmítla léčit.
Tohle je z policejního archivu,“ vytáhla několik fotek, Richard
si skousl ret a uhnul pohledem, aby se nemusel dívat
na nespočet sešitých ran na chlapeckém těle. „Nikdo pořádně
neví, co se tenkrát stalo. Jediné, co je zřejmé, je, že s ním
zůstala sama. Dle výpovědí známých se na něj po odchodu
otce fixovala. Jmenoval se stejně. O jeho otci moc nevíme, jen
že krátce po tom, co odešel, odjel do zahraničí, dál se o rodinu
nezajímal.
Jamese, který byl už dříve plachý, to, co se stalo, samozřejmě
poznamenalo. Velmi špatně navazoval sociální kontakt,
nesnesl kolektiv. Ač je velmi intel igentní, z tohoto důvodu
nedokončil ani střední školu. Pokud ho někdo i nechtěně
vyprovokoval, uchyloval se k nepřiměřené agresi. J inak
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se choval odtažitě, uzavíral se do sebe. Po tom, co ho napadla
matka, trpěl bludy a halucinacemi, které ale, i díky lékům,
do patnácti let vymizely. Ani medikace už časem nebyla nutná.
Ještě stále čekáme na vyjádření z psychiatrie, ale vzhledem
k tomu, že dispozice ke schizofrenii jsou dědičné, a vzhledem
k obtížím, které měl. . . Mám obavu, že u pana Gaffela můžeme
čekat obdobné problémy, jako měla jeho matka. I jeho chování
by tomu napovídalo. Je pravděpodobné, že po těžkém
traumatu, které prodělal v dětství, se u něj schizofrenie
projevi la poprvé.
Jediný blízký člověk, kterého má, je jeho starší sestra, na které
je až chorobně závislý. Dříve oba žil i ještě s babičkou, ta ale
před sedmi lety zemřela. Jeho sestra se o něj stará, sám toho
není schopen. Jinak se vůči okolí chová nedůvěřivě, odtažitě,
plaše. Pracoval v knihovně a po pracovní době tam trávil
dlouhé hodiny studiem knih, odcházel až se zavírací dobou.
Jedna z knihovnic je jeho dlouholetá známá, zajisti la mu tam
zaměstnání. Pokud si ho nikdo nevšímal, byl v kl idu, ži l
ve svém naučeném stereotypu. Kontaktu s ostatními
návštěvníky knihovny se vyhýbal, se zaměstnanci komunikoval
minimálně, držel se stranou. Víme, že slečna Madensenová
si k němu dokázala najít cestu a je více než pravděpodobné,
že si k ní vytvoři l podobný vztah jako ke své sestře.
Kontaktovala jsem jeho psycholožku, která jej převzala do péče
po tom, co prodělal léčení na psychiatri i . Tenkrát byl ve velmi
špatném psychickém stavu, trvalo prý roky, než udělal nějaké
pokroky. Obviňoval se z toho, že jeho otec odešel, z toho, co se
stalo poté. Když jsem nad tím přemýšlela, napadlo mě, zda si
o něj jeho matka v záchvatu bludu nepromítla muže, který j i
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opusti l . . . “ Na chvíl i se zamyšleně odmlčela, než potřásla hlavou
a věcně pokračovala: „Psycholožka mě informovala o tom,
že před několika dny mluvila s jeho sestrou. Měli nějaké
problémy, ale na objednané sezení nepřišl i ani jeden.
Neomluvil i se, telefon nikdo nebral. Slečnu Gaffelovou se mi
nepodaři lo sehnat, v práci o ní posledních několik dní nevědí,
neozvala se.“
Muž jen pokýval hlavou, než znovu promluvil : „Výborně, nějaký
závěr? Pan Madensen tvrdí, že se James choval jako
psychopat, vyhrožoval mu, že ho zabije, nevnímal svoje
zranění. Co to může znamenat?“
Žena sklopila hlavu, skousla si ret, na chvíl i se zamyslela
a těkala pohledem od složky ve svých rukou a fotografií v ní
na nástěnku s fotografiemi oběti. „Obávám se, že James má
ve stresových situacích, které přesáhnou určitou mez, sklony
k sadismu, který se ke schizofrenii přidruži l , což sice není
obvyklé, ale stát se to může. Nemoc se musela projevit velmi
rychle. Je pravděpodobné, že tyto situace opět nějak souvisí
s tím, co zažil jako dítě. Dalo by se říci, že pak v podstatě
přejímá chování své matky. Možná, když se cítí ohrožen, když
má strach. . . Ovšem jistotu budeme mít, až ho zadržíme. Včera
byl pod vlivem sedativ, nebylo možné zjistit víc.“
Muž jen kývl hlavou a vydechl: „Díky. Mohla bys, prosím,
kontaktovat tu jeho známou knihovnici a zj istit, kam mohl jít?
Je sice brzy, ale snad nám bude nápomocná, ať se máme čeho
chytit. Vem si můj telefon. Po jeho sestře vyhlásíme pátrání, ale
dřív ho musíme zadržet. Je ozbrojený a evidentně raněný,
můžeme se jen dohadovat, v jakém psychickém stavu
se zrovna nachází. Budeme tě potřebovat. Budeme potřebovat
někoho, kdo ho případně uklidní. “
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„Jistě, Tomasi, “ pousmála se a posadila se za jeho stůl.
„Tak, pane Madensene,“ obráti l se zpět Richarda, „očividně jste
zkazil , co se dalo! Kdybyste postupoval tak, jak máte, mohlo
všechno proběhnout v kl idu, už to chápete?!“
„Kruci, copak jsem mohl vědět, jaká je to bestie?“
„Pane Madensene, s největší pravděpodobností je nemocný!
Za svůj stav nemůže! Není to jeho vina! On za to, co se stalo,
nenese žádnou zodpovědnost!“ zvedla hlavu Grace, která
vytáčela číslo na telefonu a zamračila se. Richard jen naštvaně
stiskl rty a už nepromluvil , dokud nedorazil lékař. Neochotně si
nechal pomoct na nosítka.
Jo. . . zkazil , co se dalo. Nevěděl, co si o tom myslet, vědomí
měl těžkopádné. Ten muž je prý nemocný. . . Do háje, copak. . .
jo. . . je pitomec! Proběhlo mu hlavou, než se za ním zavřely
dveře sanitky.

Lesní půda mi podkluzuje pod nohama, nutím se
k dalšímu pohybu. Nevím, kam jdu, nevím proč, ale snad najdu
něco, co jsem hledal. Nevím nic, moje roztříštěné vědomí
na otázky neodpovídá. Naplňuje ho jen smích. . . Čí? Nevím, ale
šílím z něj, šílím bolestí, ale něco, něco, co nechápu, mě nutí jít
dál, nutí mě ždímat poslední síly ze zmučeného těla. Vzhlédnu,
když na mou tvář dopadnou kapky vody, světlo se tříští v l istech
stromů šumících deštěm.
Prší. Mrkám očima, nechávám vodu dopadat na svou tvář.
Co přináší? Chladí bolavé čelo, pálí v odřeninách na obličej i ,
máčí už tak podivně zvlhlé triko, oblečení, ruce. Setřu si vodu
z tváře, chce se mi smát, šíleně se rozesmát, a nevím čemu.
Možná zoufalství, které mě pohlti lo. Možná děsu, který svazuje
mé myšlenky, panice, která na mě doráží.
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Směju se. Směju se a křičím zároveň. Jako ďábel. Padnu
na kolena a roztáhnu ruce, v rameni mi škube bolestí, je mi to
jedno. Bolest mě ovládá, celého, naplňuje každou buňku,
každou částečku mého těla a déšť dopadá na kůži, obl ičej,
ruce, do dlaní a smývá z nich krev. Mísí se se slzami, které
už ani nevnímám.
Klečím v mokré půdě. Proč tu jsem? Hledám odpovědi. . . Jsou
vzdálené. V rozpadajícím se vědomí je nenacházím. Tisknu si
spánky rukama, zbraň mě tlačí, nepustím ji . . . chvíl i si j i
prohlížím, nesmím ji pustit. Vím to, i když netuším proč.
„Proč jsem tady?“ sípu a vlastní hlas mě děsí. Můj hlas, můj
smích. . . polknu. Vyškrábu se na nohy, opřu se o strom.. .
„PROČ JSEM TADY?!“ křičím a můj hlas mi rezonuje v hlavě,
tříští střepy mysli na prach.
„Zabil jsi j i . . .Moniku,“ odpovídám sám sobě. . . odpovídá
výsměšný hlas v mé hlavě, odpovídá odporná tvář v mé mysli .
Moje tvář, tvář ďábla, bestie. . . netvora.
„Ne!“ křičím. Jen se usmívá. Kdo? Žena, nebo muž? Mísí se
jej ich oči, jej ich hlasy, jej ich tváře, moje tváře. . . Neudržím se na
nohách, kolena se mi znovu podlamují, padám na zem a ona
pode mnou ustupuje. Kutálím se. Co chvíl i mě něco praští,
kryju si hlavu, dokud zběsilý pohyb nepřestane. Ležím v měkké
půdě. Schoulený do klubíčka. Proč jsem tady? Tak sakra proč?!
„Monika. . . “ vysmívám se sám sobě.
Bože! Monika. . . jak jsem mohl zapomenout?! Hrabu se na nohy
a bolest mě svazuje jako pevné okovy, bráním se jim. Kde to
jsem? To místo. . . je mi povědomé. Rozhlížím se, a i když
se okolní svět houpe, vnímám ho. Tady nedaleko, chodil i jsme
si sem hrát! Čeká tam na mě! Vždycky čekala, když se mi
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schovala! „Moniko. . . “ zašeptám. Už mě nic neudrží, běžím.
Znovu nutím tělo k pohybu, nutím ho, i když mokrá půda
klouže, kameny kolem cesty mi drásají chodidla. „Moniko!“
křičím nahlas.
Jak dlouho jsem bloudil okolo, než mi konečně došlo kam jít?
Netuším. Teď už vím. . . neváhám, i když tělo opouští poslední
síly, nutím ho k pohybu.
Tady je to, malé údolí, tady jsme to měli rádi jako děti. . .
i s mámou. . . zarazím se. Strnu v půli pohybu. „Moniko?!“ křičím
a odpovědí je mi jen ozvěna. Křičím, co mi síly stačí, ale nikdo
se neozývá, jen ozvěna se mi zahryzává do mysli , drásá ji .
Stisknu si uši rukama, rozhlížím se okolo zděšeně. . . Jsem tu
sám.. . s ní, s mámou. . .se sebou. . .
Když o něco zakopnu, svalím se na zem do starého listí, hrabu
se na nohy, ale to, co vidím před sebou, mě znovu srazí
na kolena. Lapu po dechu, a přesto se mi ho nedostává. Ne,
ne, NE! Moniko! Hlas mi asi někdo ukradl a jen její prázdné oči
na mě zírají z mrtvolné tváře. Nevím, co dělám. Odhrabávám
listí, nevšímám si odporného zápachu, který se tu vznáší.
Možná křičím, nevím, zbraň jsem odhodil vedle sebe, abych
měl volné ruce. Klečím v listí a zírám na odporný obraz před
sebou. Zvedá se mi žaludek. Je mrtvá. MONIKA JE MRTVÁ!
„Zabil jsi j i ty, můj malý Jamesi!“ vysmívají se hlasy v mé hlavě.
„Zabil jsi . . . ne poprvé, pamatuješ?“
Drtím si hlavu rukama, zběsile jí vrtím. NE! Křičím snad nahlas,
nejsem schopen to vnímat. . . křičím ne, a přesto vím, že ano je
správná odpověď.
„Zabil jsi už dávno, už dávno jsi vrah. Nepamatuješ si to?!
Copak jsi zapomněl, koho jsi zabil?“
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Ne. . . vidiny, jedna za druhou, mrtvé tváře, které stěží
poznávám. Nůž výsměšně trčící z hrudi, krev na rukou. . . .
Monika, její mrtvá tvář, se překrývá s Alison, s JEJÍ výsměšnou
mrtvou tváří.
„Jamesi. . . zabil jsi , už dávno. . . “
Ne! NE! Obrazy se slévají. Ruce na rukojeti nože. . . ruce
vyděšeného, rozdrásaného, bolestí šílejícího dítěte,
rozškubaného na cáry. Strach, bolest, šílenství.
Ne. . .
„Ty za to můžeš, Jamesi, za všechno!“ vysmívá a krev z její
hrudi mi stéká přes prsty. JÁ. . . něco ve mně. . . ďábel. . .ONA ve
mně. . . Byl jsem to JÁ!
Spustím ruce do klína. Zírám na ně, jako ve snu. „Máš krásný

ruce, Jamesi,“ promlouvá kdosi v hlubině mé mysli . Nevím, kdo
to je. Nádherné ruce. . . ruce vraha! Moje ruce!
„Pane Gaffele, Jamesi, “ někdo na mě mluví, vrtím hlavou,
nechci slyšet vůbec nic.
„Pane Gaffele, už je to v pořádku, ukl idněte se. . . “
Zmateně se rozhlížím, automaticky sáhnu po pistol i natáhnu
kohoutek. Ne! Ať jdou pryč! Ať mě nechají být! Mám strach.
Všechno mě děsí a nejvíc já sám. JÁ vrah. . . já. . .
„Jamesi, prosím, odložte tu zbraň, nic se vám nestane!“
„Nechte mě!“ křičím a všechno ve mně se mi vysmívá. Já
se vysmívám.
„Jamesi, sl ibuj i , nic se vám nestane, odložte tu zbraň, prosím.
Nechceme vám ublížit! “
„Jdou si pro tebe, zničí tě,“ šeptá. „Já tě zničím, jako jsi zniči l
mě! nemáš šanci, tohle je tvůj konec. . . ty za to můžeš!“
„Ne. . . “ sípu, rozhlížím se okolo. Nedaleko se něco pohnulo.
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Trhnu sebou, zmáčknu spoušť. Hluk sápe moje vědomí,
všechno se směje děsivým šíleným smíchem. „Ano. . . ano, je
konec, je konec s tebou!“
„Jamesi, prosím, nic se vám nestane! Odložte tu zbraň!“ vyzývá
mě hlas z venku. Třesu se. Copak můžou pochopit?! Copak to
jde? Ne. . . tohle musí skončit! Já už nemůžu! Už ne!
„Kde seš, ty bestie?!“ sípu. Myšlenky mě neposlouchají.
„Jsem TY, to nevíš?“ Pevně tisknu zuby. Natáhnu kohoutek.
„Nezničíš mě!“
„Jamesi, prosím, slyšíte mě? Odpovězte!“
Nevnímám ten hlas. Nevnímám nic, jen smích ve své hlavě.
Bolest mě otupuje. Mé vědomí se rozpadá na prach, upadá
do temnoty, tělo se ztrácí. Svírám pažbu pistole, pevně,
křečovitě. . .
Vím, co musím udělat!
Očima vyhledám Moničino tělo, slzy mi tečou po tvářích.
„Promiň,“ šeptám, „promiň mi to, já. . . jsem nechtěl, já ne. . . “ hlas
se mi láme, a přesto ho hledám. Hledám sílu zvednout zbraň,
naposledy. Ta bestie ve mně. Já jsem netvor, vrah, ďábel. . . já. . .
nesmím tu být, nesmí tu být ona. Ona žije ve mně a s ní to, co
jsem zavini l , co jsem udělal. Teď už to vím. . . vzpírám se sám
sobě s nadlidským úsilím.
To odporné ve mně se směje, stále, chce mě ovládnout, vím
to. . . a dešťové kapky dopadají na mou tvář. . . chladí j i , stékají
po ní.
Hledám dech, hledám hlas, propadám se někam, kam nechci. . .
„Nepoddám se ti, ďáble, nejsem tvůj. . . matko!“ křičím, než
zvednu zbraň, která váží snad víc než celý můj život, a při ložím
si j i na spánek.
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„JAMESI , NE!“ pronikne ještě cizí hlas k mým myšlenkám, než
stisknu spoušť. Rána prorve moje zmučené vědomí a. . .

Jeden z policistů pomalu došel k tělu mladého muže,
ukl idi l svou služební zbraň, a i když to bylo zbytečné, pokusil se
nahmatat tep. Vzhlédl k ženě, která se k němu loudavě
připoji la, chouli la se do nepromokavé policejní bundy. Všiml si,
jak nenápadně setřela slzu, která jí vyklouzla na tvář. Zhluboka
vydechl, prohlédl si jeho obličej. I přes odřeniny, špínu
a modřiny byl kl idný, dokonale kl idný. Prsty mu zatlači l oči, než
se zvedl a objal ženu kolem ramen. Lehce se o něj opřela. Tady
už je místo pro jiné. Oni už tu nic nezmůžou. Přišl i příl iš pozdě.
Všechno přišlo příl iš pozdě.
A letní déšť smýval krev ze starého listí. . .
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„Už s chmurným mírem vchází chmurný den

a samo slunce těžkou hlavu skrývá.

Jen zprostit toho, kdo je nevinen

a trestat provinilé ještě zbývá.

W. Shakespeare
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Tento příběh je smyšlený, podobnost se skutečně
žijícími osobami je čistě náhodná.

Sadismus, který se projevi l u Jamese, není projevem ani
příznakem schizofrenie. Je zřejmé, že díky traumatu z dětství
se k nemoci samotné přidružily ještě další psychické potíže.
Nejen Jamesův život by zachránil včasný zásah lékaře
a příslušné léky.
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Děkuji všem mým čtenářům, za jej ich podporu a čtení.
Bez Vás by to nešlo!

Velký dík patří Jankovi za korektury, které tentokrát dělal
vyloženě nerad, ale zvládl je i ve vražedných termínech. Díky ti .

Další hluboký dík patří Martě, mojí první čtenářce, která
nejen že se ochotně pusti la do prvního čtení, ale i za to, že mě
celou dobu, kdy jsem toto psala, podpírala. Také jí vděčím
za to, že mě nasměrovala na hudbu, kterou jsem celou dobu
při psaní poslouchala a bez které by Tvář nebyla Tváří.
Díky moc!
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Ze skupiny psychotických duševních poruch je
nejčastější a nejzávažnější. Lidé nemocní schizofrenií ztrácejí
kontakt s realitou, slyší nebo vidí věci, které nejsou skutečné
a pod vlivem svých představ pak jednají neobvykle
a nepřiměřeně. Zhoršující se neřešené problémy mohou vést
až k rozpadu osobnosti.
Schizofrenie se vyskytuje poměrně často, u 1 -1 ,5% populace,
což znamená, že onemocní přibl ižně jeden člověk ze sta.
Četnost výskytu je stejná v různých kulturách
a na kontinentech. Onemocnění se vyskytuje stejně často
u mužů jako u žen, rozdíl je pouze v začátku onemocnění.
Začátek schizofrenního onemocnění je v mladém věku, u mužů
nejčastěj i mezi 1 5 až 25 lety a u žen nejčastěj i mezi 25 až 35
lety.
Schizofrenie je u každého postiženého v něčem jiná. Vliv
na podobu nemoci má osobnost nemocného, tím je diagnostika
obtížnější. Schizofrenie neovlivňuje intel igenci člověka.

Jak schizofrenie vzniká
Podle dnešních představ nejsou psychotické poruchy
způsobovány jedinou příčinou, ale společným působením řady
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dílčích příčin. Některé z nich jsou vrozené, j iné způsobené vlivy
prostředí, v němž nemocný žije, a událostmi, které prožil . Mezi
vrozené biologické faktory patří především dědičnost a průběh
těhotenství. Bylo prokázáno, že pokud jeden z rodičů trpí
schizofrenií, je asi 1 0% pravděpodobnost, že jeho dítě
onemocní také. Dá se říci, že se dědí určitá dispozice
k onemocnění, nikol iv nemoc sama. Dispozici k onemocnění
tvoří nadměrná citl ivost (hypersenzibi l ita) a zvýšená
zranitelnost (vulnerabil ita). Při vzniku schizofrenie hraje rol i
vzájemné působení biologických a psychosociálních vl ivů,
důležitá je kvalita vztahů s blízkými l idmi. Vl ivem výše
uvedených faktorů dojde k narušení komunikace mezi neurony
v mozku a změnám v chování, které se pak projeví v období,
kdy je jedinec ve velkém psychickém tlaku, nejčastěj i v období
adolescence a časné dospělosti . K propuknutí psychózy
dochází tedy tehdy, když jsou l idé s dispozicí k nemoci
vystavení nadměrné psychické zátěži.

Počátek onemocnění
Schizofrenie začíná nejčastěj i během dospívání. Zřídka
dochází k onemocnění náhle a nečekaně. Onemocnění může
předcházet různě dlouhé období několika měsíců až let, kdy se
člověk postupně mění, uzavírá se do sebe a přerušuje sociální
kontakty. Rodiče si leckdy náhle uvědomí, že mají doma
někoho úplně jiného, komu přestal i rozumět. Svět se pro
nemocného postupně začíná stávat nesrozumitelným, dochází
ke změně vztahu ke skutečnosti. Věci se stávají nejasnými,
nabývají mnohoznačných či symbolických významů. Pocit
ztráty kontroly nad skutečností a jakési inscenovanosti dění
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se projevuje hlubokými depersonalizačními a derealizačními
stavy. Nemocný se začíná viditelně měnit, hůř komunikuje,
uzavírá se do svého světa, mluví nesouvisle, nesrozumitelně,
sám pro sebe, dělá podivné rituály, bývá podrážděný, ztrácí
původní zájmy, experimentuje s drogami, zkrátka je "divný".

Včasný záchyt, léčba a prognóza onemocnění
Vzhledem k tomu, že tak závažné onemocnění začíná tak
časně, může podstatně ovlivnit celý život nemocného. Důležité
je včasné rozpoznání prvních změn vedoucích k nemoci.
Předpokládáme, že čím dřív začne léčba, tím je prognóza
lepší. Bohužel je velmi časté, že člověk ohrožený nemocí
zůstává bez odborné péče 1 -2 roky. První nápadnosti je
u nemocného možné často vystopovat 2-6 let před vyhledáním
pomoci. Proč léčba začíná tak pozdě? Rodina nemocného
se často snaží kompenzovat problém vlastními si lami. Často
jsou také projevy nemoci připisovány projevům dospívání
či užívání drog. Svou rol i hraje i strach, popření závažnosti
potíží, obavy z psychiatrie. Co dělat? Nejdůležitější je
si uvědomit, že schizofrenní onemocnění je léčitelné. Je
známo, že třetina nemocných se úplně uzdraví, u druhé třetiny
se nemoc čas od času vrátí a třetina onemocnění má průběh
chronický.
Průběh onemocnění ovl ivňuje řada faktorů, především dobře
fungující rodinné zázemí, včasná a dobře vedená
medikamentózní a psychologická léčba. V době zmírnění nebo
vymizení příznaků nemoci se dostává do popředí
psychoedukace (informace o nemoci) a psychoterapeutické
postupy (individuální, skupinová a rodinná terapie). V období



11 9

návratu k běžnému životu mohou pomoci různé formy
psychosociální rehabil itace (podpora a poradenství v oblasti
bydlení, práce, studia, volného času). Průběh a vyhlídky
onemocnění jsou v současnosti díky včasnému záchytu,
moderním formám léčby a rehabil itace podstatně lepší, než
tomu bylo dříve. Mnoho dobře léčených pacientů s dobrým
zázemím vede plnohodnotný život.

Příznaky a obraz nemoci
Schizofrenie probíhá jako epizodické onemocnění. Objevuje se
v psychotických krizích, tzv. atakách nemoci či posléze
v opakováních (relapsech) nemoci. V akutní atace dochází
k rozvoji příznaků psychózy a je potřebná medikamentózní
léčba. Nejčastějšími příznaky nemoci jsou poruchy vnímání
a myšlení (halucinace, bludy, nesouvislé myšlení), poruchy
nálad (deprese, úzkost, mánie), snížení až vymizení motivace,
ochuzení citového prožívání, poruchy chování, kognitivní
poruchy (poruchy paměti, pozornosti). Pokud jsou příznaky
intenzivní nebo se nemocný chová tak, že ohrožuje sebe
i okolí, je nezbytná hospital izace. Je proto nesmírně důležité,
aby se nemocný naučil rozpoznávat "varovné příznaky"
vracející se nemoci. U někoho je to nespavost, podrážděnost,
nesoustředěnost, vnitřní pocit "že se zase něco děje". Při dobré
spolupráci s lékařem se lze naučit návratu nemoci předejít. Tato
období jsou střídána fázemi zlepšení, kdy je zdravotní stav
stabil izován a nemocný se vrací ke svému běžnému životu
(remise).

Převzato z http: //www.greendoors.cz/
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