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Stála pod pouliční lampou a byla krásná. 

Sněhové vločky se diamantově třpytily na černých vlasech. 

Jediný pohled zelených očí byl silnější než zpěv sirény. Něžně lákal, vábil, co by muž dal  
za jediný polibek dokonale tvarovaných rtů. Mráz jí vehnal růž do tváří. V bílých šatech byla 
vzorem neposkvrněné krásy.          
 Šofér zavřel dveře auta a nabídl Krásce rámě. Věnovala mu úsměv. Tak vřelý  
a krásný, že musel dozajista zrcadlit to nejčistší srdce.      
 Vykročili k Národnímu divadlu a sníh tlumil jejich kroky. 

* * * 

Jen o uličku dál muže zkroutil záchvat kašle. Byla hrozná zima a noviny nacpané pod 
kabátem ani láhev rumu ji nedokázaly vyhnat z těla. Popraskané rty stiskly filtr cigarety  
a prokřehlé prsty začaly zápasit se zapalovačem.      
 Další dusivé zakašlání. Zapalovač přistál v čerstvém sněhu obklopen souhvězdím 
krvavých kapek.           
 V hrudníku mu hořelo, na jazyku cítil železitou pachuť smrti. S nepopsatelnou hrůzou 
se před ní dal na útěk.  Alkohol třeštil v hlavě a zamotával nohy. Několikrát upadl. Opíral se 
o špinavé zdi. Mířil ke světlům hlavní ulice. 

* * * 

Nádherný večer, pomyslela si Kráska. Kývnutím pozdravila několik svých přátel. Mladíky, 
kteří při pohledu na ni ztráceli rozum i řeč.       
 Kolem proudili lidé v překrásných šatech a na míru šitých oblecích. Na tuto premiéru 
nemohl přijít jen tak někdo. Kráska se již nemohla dočkat, až se usadí v lóži  
a každou buňku jejího těla rozvibruje divadelní orchestr.     
 Dokonalý večer.         
 Na hranici zorného pole, v místech, která patří mžikům a přeludům, zpozorovala pohyb. 

* * * 

Oči mu zalily slzy. Hrozně se bál.        
 Tam na konci černé špinavé tmy spatřil světlo… A Ji.    
 Napnul poslední zbytky sil. Šel za tou září, nevěřil, že by mohla být skutečná, ale musel 
za ní… musel. Jeho život byl samý krok do prázdna, nejistota, nevyužité příležitosti, 
promarněné šance, žádná kotva nebo orientační bod. Teď si však byl naprosto jistý.  
 ONA ho zachrání. 

* * * 



Mráz se jí zabodl do útrob. Viděla ho, vypotácel se z temnoty. Otrhaný, špinavý, světlé vousy 
měl slepené krví.           
 Posedla ji hrůza. Blížil se. 

Pomoc! Pomoc! Nemohl mluvit, zima mu vzala hlas. V mlžném oparu jeho vlastního dechu 
vypadalo vše jako zlý sen s dobrým koncem. 

Dvě srdce, která narážela do žeber jako jedno. 

Je tak krásná. 

Je strašlivý. 

Ty vlasy. 

Odporná zavšivená hříva. 

Vypadá jako… 

Zvíře! 

Anděl. 

Padl na kolena. Jeho tělo se houpalo dopředu a dozadu. Rty cosi šeptaly. A pak nekonečně 
dlouhý pád a vousatá tvář se zaryla do sněhu.        
 Kráska o krok odstoupila. Tvář jí zhyzdila znechucená maska, odpudivý škleb. Ten přeci 
nemohl patřit tak krásné bytosti. Musel to být jen ošklivý přelud.    
 Zahnala nutkání zvracet. Opět nasadila okouzlující úsměv. Lodička ladně obešla 
nehybnou postavu na zemi.          
 Přeci si nenechám takhle zbytečně pokazit večer. 

 

Přicházeli další elegantní páni a krásné dámy. 

Nenuceným obloukem obcházeli Zvíře, které v tom velkém davu leželo zcela samo. 

Do sněhu se vsakovala krev a s ní i život. 

 

 

 

 


