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„V rohu map z 15. století bývá prázdný prostor bez tvaru a jména, kde jsou napsána tři slova: hic 

sun leones. Onen temný kout je i v člověku. Vášně obcházejí a bouří kdesi v nás, a v tomto temném 

prostoru duše lze oprávněně říci: Zde jsou lvi.“ 

- F. M. Dostojevskij 

 

 Muž ležel nahý ve vlažné vodě, hlavu do půli ponořenou. Měl zavřené oči a tvář mu 

brázdily hluboké vrásky připomínající jizvy. Zaposlouchal se. Slyšel pohyb tekoucí vody a za tím 

ještě něco… ještě cosi na pozadí, hluboko uvnitř sebe. Muž vnímal vlastní pulz. Nenáviděl ten 

zvuk, neboť mu připomínal smrtelnost, ty věčně tikající hodiny zabořené do hrudi. Buch buch, tik 

tak, už se blíží, už jde… Pomalu a stále. Otevřel oči a rychle se vynořil, aby tu myšlenku zahnal. 

Přejel si dlaní po řídkých vlasech a chvilku jen tupě zíral na staromódní dlaždice pravidelně 

rozmístěné po zašedlé stěně koupelny. Místnost byla malá a navlhlá, vana příliš krátká pro mužovo 

tělo, takže musel krčit kolena až k břichu, chtěl-li se vykoupat. Na pračce, jež se krčila v protějším 

rohu, se zabydlela vrstva špíny. Muž s prázdným pohledem vylezl z vany. 

 „Odporné,“ poznamenal Hlas se znechucením. „Jak to můžeš pořád snášet?“ 

 „A co mám dělat?“ ptal se zoufale Člověk. 

 „Moc dobře víš...“ zašeptal Hlas a chladně se zasmál. „Oba to víme, myslíš na to, stále to 

máš v hlavě, sníš o tom. Pořád dokola a dokola. Je jen otázka času, kdy se nápad promění v čin.“ 

 „Ale,“ zajíkal se Člověk, „jak je to všechno nízké! Jak je to ohavné a nuzné!“ 

 Zatímco vteřinová ručička trhavě tikala, muž přecházel pokojem jako šelma v kleci. 

S rukama složenýma za zády pochodoval a bloudil kdesi v hlubinách vlastního nitra. Bylo mu 

kolem čtyřiceti let, ale vypadal na padesát. Především jeho oči… jeho oči se zdály starší než sám 

čas. Ta bolestí protkaná modř hleděla kamsi a zároveň nikam. Odbila jedenáctá, muž se zadíval na 

kuchyňský nůž ležící na rozviklaném se stole. 

 „Navíc,“ pokračoval Člověk, „nic to nezmění.“ 



 „Změní se vše,“ sykl Hlas upřeně pozorující Člověka. „Už jen ten pocit jednat. Natáhnout 

ruku a zdvihnout korunu ze stoky. Překročit tu mez. Konat… jak odvážně to zní! Všichni velcí muži 

se tak jednou rozhodli a dnes jim stavíme pomníky, vítězné oblouky a sochy se zlatými vavříny!“ 

 „Já… já nemůžu, je to nelidské!“ Člověk se sesunul do rohu, roztřesenými dlaněmi 

si zakrýval obličej. 

 „Nic není lidštějšího,“ usmál se Hlas, pokládaje paži okolo ramen Člověka. 

 K jeho chřípí pronikal z kuchyně pach kyselého zelí. Zhnuseně si odfrkl a odplivl 

na potrhaný koberec. Nenáviděl ten puch, a přeci jej musel čichat každý den jeho stejně tak 

smrdutého života. Náhle se zastavil. Vlna vzteku jím projela jako elektrický výboj, zaťal pěst 

a bušil do už tak poničené omítky, až z tenké kůže vytryskla krev. 

 Klouby teď měl nachové, ale bolest necítil. Celou jeho podstatu ovládl zvířecí hněv. 

Rozpálený jako oheň, a přeci ledově klidný, uchopil nůž a vydal se na mlhavou ulici. 

 Člověk znenáhla vnímal Hlas docela jinak. Jeho hebkost a nádherná slova měkce dopadaly 

na zbědovanou duši Člověka. 

 „Pojď za mnou,“ volal Hlas a vedl Člověka za ruku do své sluje. Uvnitř plál oheň, který by 

normálně Člověka vystrašil, teď ho ale lákalo teplo, jež se tam rozprostíralo. „Jak je to všechno 

nízké,“ zamumlal naposledy Člověk, když se držel Hlasu, a zmizel ve sluji. 

 Nůž projel tělem překvapivě hladce. Ostří drtilo kůži, kosti a tkáň s každým křečovitým 

pohybem mužovy paže, až z břicha zbyla jen rudá kaše. Dívka měla oči i ústa široce rozevřená, ale 

žádný výkřik z nich nezazněl. Už nikdy. 

 Hlas se usmíval na své cestě ze sluje. Po jeho boku kráčela ještě jakási osoba, ale Člověk to 

nebyl. Člověk vyhasl společně s dívčiným životem a Hlasu dělal společnost Vrah. Už navždy. 
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