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 Byl překrásný den, když se mi zbortil svět. Byl to den tak čistý, že se ani trochu neshodoval 
s  nekalými úmysly a pochmurnými myšlenkami, jež chaoticky poletovaly mou hlavou. I přesto, že 
bylo poměrně brzy ráno, ulicí už proudily davy lidí. Někteří civěli do svých telefonů, jiní procházeli 
mlčky zahledění do dáli, ostatní byli pohlceni ve společnosti přátel, kolegů či partnerů. Já se prodíral 
stovky těl za jediným cílem. Za ní. 

*** 
 Jako dítě jsem nebyl nikdy zrovna oblíbencem. Ostatními šikanován pro svou slabost osvojil 
jsem si jedinečnou schopnost vyhýbat se konfliktům – tedy vyhýbat se lidem. Proplouval jsem tak 
školkou i školou, útěchu hledal jsem pouze v náručí své matky. Ona byla jediným důvodem, proč 
jsem jako dítě nebyl sám, ona byla mou Kleopatrou, mým sluncem nad Slavkovem, mojí pevnou 
půdou pod nohama. Ale ani maminka nedokázala zmírnit zlost, kterou jsem cítil ke svým vrstevníkům. 
Nenáviděl jsem je pro jejich lhostejnost ke mně, pro jejich ignoranci vůči mým slovům. Nemohl jsem 
s nimi mluvit, chtěl jsem je proto ovládat. Toužil jsem jimi pohybovat jako figurkami na šachovnici. 
Opovrhoval jsem jimi, ale kdybych je vlastnil, snad bych je i miloval. 
 Jednoho dne, bylo to tuším ve čtvrté třídě základní školy, přestoupil k nám nový chlapec. Byl 
drobné postavy a s tváří, jež má tu zvláštní vlastnost, že když se na ni podíváte, za několik dnů si 
nevzpomenete, jak vlastně vypadá. Tedy tato šedá myš si sedla vedle mne. Hned jsem pocítil svou 
příležitost. S tváří svrchované moci, která je o to hrozivější, chybí-li člověku moc, pohlédl jsem na něj 
a přísně pravil: „Tak abys měl jasno, prcku, jestli nechceš dostávat nařezáno každou přestávku, budeš 
dělat, co ti přikážu. Rozumíš?“ Hoch zmateně zamrkal svýma nevýraznýma očima a vyplašeně 
pokýval hlavou. Měl jsem konečně nástroj a hodlal jsem ho patřičně využít. První týden mi malý 
Petřík, tak se ten trpaslík jmenoval, nosil tašku, kupoval sladkosti za své kapesné a říkal mi „pane“. 
Zkrátka stal se velmi nadaným sluhou. 
 To mi ovšem nestačilo. Hlavní postava ve třídě se jmenovala Ondra Kysela. Už v tom věku 
měl onen dar vůdcovství. Se širokými rameny a zvučným hlasem si získával většinu dětí ve třídě. 
Charisma z něj přímo sršelo. Jednou po škole stál hrdě na lavici obklopen poddanými, předváděl 
všem svoji novou helikoptéru na dálkové ovládání. Přistihl jsem Petříka, jak na něj obdivně zírá. To 
mě dopálilo. 
 „Petře, mám pro tebe úkol,“ zavelel jsem. 
 „Co m-mám dělat, pane?“ 
 „Potřebuji, abys dal Ondrovi do vrtule tenhle drátek,“ pravil jsem tiše a vytahoval z kapsy 
kalhot tenký černý drát. 
 „To neudělám!“ 
 „Ne?“ povytáhl jsem obočí a vyndal z druhé kapsy vystřelovací nožík, se kterým jsem 
mu vyhrožoval, když šlo do tuhého. „Přece bys nechtěl, abych řekl panu Přibylovi, kdo mu ten nůž 
vzal, viď?“ 
 „To tys mě k tomu navedl,“ zašeptal. 
 „A myslíš si, že pan Přibyl bude věřit mně, který za ním chodí každou neděli s mamkou 
na návštěvu, nebo nějakému Petříkovi, o kterém ode mě slyší každičkou neděli jen to nejhorší? Tady 
máš drát a mazej!“ 
 Péťa hleděl před sebe, ale za okamžik nervózně přešlápl, schoval drátek pod rukáv košile 
a vykročil směrem ke Kyselovi. „Ondro,“ začal a hlas se mu zachvěl, „mohl bych si prohlídnout ten 



tvůj vrtulník?“ Ondra si měřil Petra trochu zmateně, ještě nikdy ho ten nenápadný chlapec neoslovil, 
nakonec se ale usmál, přistál s helikoptérou a podal ji Petříkovi se slovy, aby na ni dával pozor, že si 
zatím skočí do skříňky pro věci. Ostatní děti o hračku ve chvíli, kdy Kysela odešel, ztratily zájem 
a odšouraly se do svých lavic. Můj sluha předstíral, že si onu věc se zájmem prohlíží, po chvilce mu 
však sjela ruka směrem k vrtuli. Dílo bylo vykonáno. 
 Další přestávku Ondra opět vylezl na lavici a chystal se vzlétnout. „Vsadím se, že doletím 
na katedru a zpátky bez toho, abych do něčeho naboural!“ zvolal slavnostně. Nastartoval motor 
a… nic. Vrtulník sebou škubl a převrátil se na bok. Z přehřáté vrtule se lehce kouřilo. Ondra 
s tragickým výrazem přistoupil k hračce a pečlivě ji zkoumal. V rukou sevřel černý drátek. Jemné 
rysy se mu zkřivily vztekem. Pohlédl na Petříka sedícího v rohu místnosti. „To jsi byl ty, ty mizero! 
A mně se zdálo divný, že se se mnou najednou bavíš!. Kluci, na něj!“ 
 A já vše pozoroval. Připadal jsem si jako divák, jenž sleduje dramatický zvrat v divadle. 
Srdcem se mi od komůrky ke komůrce plížil jediný pocit – pocit vítězství a nadšení ze své hry. Necítil 
jsem k Petříkovi lítost, obdivoval jsem ho za jeho výkon a byl s ním spokojený tak, jako je režisér 
spokojen se svou filmovou hvězdou. 
  
 Teď čtenář ví, jaký jsem byl, jaký vlastně stále ještě jsem. Moje povaha není však tak černobílá, 
jak se může z této historky zdát. Nikoho by asi ale nenapadlo, že bych se zrovna já mohl zamilovat. 
Stalo se to tedy takto… 
 
 Byl to jen prchavý okamžik, ale převrátil všechno. Nutno říci, že ve svých čtrnácti letech jsem 
se i já sám změnil. Hodně jsem četl - hltal jsem řádky Hugovy a verše Villonovy. Utápěl jsem 
každodenní život v nevšedních představách a obdivoval velké muže, smyšlené i reálné. Skutečné 
přátele jsem stále neměl, ale dokázal jsem se s lidmi bavit, když se mi to hodilo. Více než kdy dřív 
jsem považoval lidi za hloupé a jejich povahy za jaksi mělké. Chápal jsem, že nevidí svět mýma 
očima. Jejich intelekt brzdila nevzdělanost a morálka. Ach, jak já si připadal sám! Ale ne, nebyl jsem 
ještě sám, ať jsem chtěl, či nechtěl, byl jsem pořád dítětem a uchovával si svou trochu naivní oddanost 
a lásku k mamince. Děti své rodiče milují, nevidí je totiž jako lidi, vnímají je téměř jako bohy. Dospělý 
člověk začne soudit a vinit. Dospělý člověk jen pramálo odpouští. Jaké štěstí, že jsem tou dobou nebyl 
dospělý. 
 Onen moment přišel znenadání, doslova mě přepadl neozbrojeného, obnaženého. Dýka toho 
krásného a zároveň strašného pocitu se vryla do mých zad. Ani jsem nestačil vykřiknout, tak jsem byl 
překvapen! 
 Jmenovala se Marie. Zvláštní na tom všem je, že s Marií jsem chodil do třídy už tři roky, jenže 
po tu dobu ve mně nevyvolala větší zájem. Jistě se mi zdály půvabné její nazlátlé vlasy a roztomilý 
úsměv, ale nic víc. Nikdy jsem s ní pořádně nepromluvil. Znal jsem ji jen povrchně, tak jsem i ji 
považoval za povrchní. 
 V ten osudný den při hodině češtiny byla vyvolána před tabuli, aby přečetla svou slohovou 
práci. Spustila. 
 Jak jen mě učarovalo její něžné líčení podzimní krajiny zjemnělé tím hebkým hlasem! 
V tu chvíli nebylo nic, jen její hlas a představa dokonalosti, již líčila. Náhoda - nebo snad 
prozřetelnost - tomu dala, abych byl předvolán hned po Marii. Jako ze snu vytržen kráčel jsem mezi 
lavicemi. Když jsme se míjeli, naše pohledy se střetly a já se utopil. Tonul jsem v jejích tmavě 
modrých očích, celé tělo rozechvělé, toužil jsem odvrátit pohled od té zhouby, kterou jsem si už tehdy 
uvědomil. Nemohl jsem, byl jsem k těm očím přitahován jakousi silou. Věděl jsem, že jsem lapen. 



V mém nitru se tloukla hrůza z toho nenadálého citu s něčím překrásným. Jak obtížné je vylíčit, co 
se v tu chvíli ve mně dělo! Všechno, a nic. Byl jsem u pramene, žízní jsem však hynul… 
 
 Léta postupně plynula. S Marií jsem se dostal do styku. Nikdy o mě ovšem neprojevila velký 
zájem. Přes všechnu mou snahu, přes pokusy a sebezapření nikdy mou lásku neopětovala. Věřil jsem, 
že mohu proměnit černé v bílé. Snad by mě byla měla ráda, kdybych byl dobrý? Cítil jsem zoufalství, 
chtěl jsem dokonce zemřít. Ale i přesto, že nebyla mou, stala se důvodem, proč jsem každé ráno vstal 
z postele. Nebyl jsem tedy sám, měl jsem ji, svou bohyni, svou múzu, svou milovanou Beatrici, svou 
nádhernou Lauru. 
 Nevím, jestli to je trest za mou povahu, ale Marii jsem nepřestal nikdy milovat. Až do svých 
třiatřiceti let vláčel jsem ji jako kříž na svých zádech. Tížila každé rozhodnutí, které jsem učinil. Bylo-
li to vůbec možno, z úctyhodného citu vytvořil jsem něco ohavného a sobeckého. Topil jsem se tedy 
v sebelítosti a plánoval pomstu. Komu pomstu?  Mé Lauře? Ne, na to byla příliš 
krásná a neposkvrněná životem. Mstil jsem se proto svému okolí. Intrikami jsem stoupal, šplhal po 
žebříku výš a výš, shazoval všechny, kdo se opovážili zkřížit mi cestu. Čtenář si jistě dokáže představit, 
čím jsem se stal. Není to směšné? Vraťme se ovšem k ději... 
 
 Už jen přejít jednu ulici a octnu se u jejích dveří. Čekám, jako tygr se šklebím na dveře, v ruce 
mačkám ten hrozný dopis. Znovu ho rozevírám a čtu pečlivě písmeno za písmenem, nechávám na 
sebe působit každičké slovo. Píše se tam: 
 

„Milovat a milován býti je největší štěstí na světě .“ 
       Goethe 

Marie Rothová a Vojtěch Šťastný 
 

si dovolují oznámit, že budou oddání dne 18. 6. 2015 
v kostele sv. Máří Magdalény na Malé Straně . 

 
 Jak jen jsi mi to mohla udělat, Marie? Proč jsi mi ten dopis poslala? Uvědomuješ si vůbec 
svou krutost? Teď ty za to musíš zaplatit, ty si to odpykáš! Ach, jak nerad to dělám, musím však. 
Všichni ať trpí, jen ty, Maruško, jsi měla býti šťastna. Ne, nedáváš mi jinou možnost, tolik jsi ranila 
tu šelmu ve mně. 
 Klepám na dveře. Objevuje se  vysoký muž atletické postavy s čelistí jako kovadlina, vojensky 
ostříhanými vlasy a upřímným úsměvem na tváři. Okamžitě jsem ho začal nenávidět. 
 „Potřeboval bych mluvit s Marií.“ 
 „Kdo jste?“ 
 „Starý přítel.“ 
 „Jak se jmenujete?“ 
 „Vyřiďte, že její Petrarca. Ona bude vědět.“ Muž překvapeně pozvedl obočí, ale otáčí se a jde 
za svou nastávající. 
 „Máte jít dál.“ Vstoupil jsem. Marie seděla v koženém křesle s knížkou v ruce. Věk 
se na ní nepodepsal. Byla pořád tou dívkou, do kterého jsem se zamiloval. Na malý okamžik jako by 
ve mně všechno černo zmizelo, ale vzpomněl jsem si na dopis v kapse a bílé světlo opět zhaslo. 



 „Ach, myslela jsem, že jsi to ty! Jsi legrační, dočista jsem na ty tvé verše, co jsi mi psával, 
zapomněla. Tak dlouho jsme se neviděli!“ 
 „Potřebuji s tebou mluvit.“ 
 „Jistě, jistě. Máme si hodně, co povídat. Vojta už stejně odjíždí do práce. Jen se posaď, 
mezitím dám vodu na čaj.“ 
 Jako ve snu vcházím za ní, strnulý jako socha, pozoruji útulně zařízenou domácnost.  
Sametově černá křesla šikovně rozmístěna uprostřed místnosti, dřevěná knihovnička hned naproti 
dveřím, na stěnách roztomilé reprodukce Monetových obrazů... 
 Tohle jsme mohli být my, ty hloupá. Ba co víc! Stoupali bychom spolu po hlavách ostatních. 
Jak šťastný bych byl! A ty jsi radši s tímhle… s tímhle Kyselou. Hračku už jsem dokázal zničit jednou. 
Proč to neudělat znovu? Jak povznášející pocit to pro mě byl, proč jej nezopakovat? Nebylo by krásné 
zničit veškerý srdcebol jedním mávnutím nože, jediným pohybem paže? Konej, ty padouchu, spáchej 
ten zločin! 
 Jako šelma plížím se k Marii stojící ke mně zády. Z kapsy saka vytahuji kudlu, onen nůž, 
kterým jsem vyhrožoval nebohému Petříkovi. Lovec si vždy u sebe nechává trofej. Zdvihám ruku 
a užuž se chystám k tomu strašnému činu, když vtom se na mě Marie otáčí. 
 Slyším zděšený výkřik, hrnky s čajem se tříští o zem. A ty oči! Mariiny oči vytřeštěné hrůzou 
na mne se smrtelným strachem zírají. Dívají se mi přímo do duše. A do jaké vlastně? Do mého nitra 
prožraného červy hledí ty čisté oči. Pouštím dýku a utíkám. 
 Dlouho jsem bloudil ulicemi, nevím už, kam směřovaly mé kroky. Se svraštělým čelem jsem 
pochodoval sám. Vlastně to je úplně poprvé, kdy se skutečně cítím sám. Jak hnusný a nízký čin jsem 
málem spáchal... Je tomu opravdu tak? Byla moje jediná ctnost, moje světélko v duši, jen sprosté 
sobectví? Snad mužská ješitnost? Vražda spáchána nebyla, viník přesto musí být potrestán. 
 Stmívalo se, když jsem konečně zvedl hlavu a rozhlédl se kolem sebe. Ocitl jsem 
se pod vysokou prosklenou budovou. Vyjíždím výtahem nahoru. 
 Vzduch je stále teplý, ale už se do něj pomaličku vkrádá chlad. Rozhlížím se po večerním 
městě. Nebe je temně modré, hvězdy není možné vidět. Jen měsíc se mne dotýká studenou rukou. 
Pode mnou je vidět lidi v oknech, tisíce osudů se kolem mne v tuhle chvíli odehrává. Jak si připadám 
sám mezi tou masou! Kráčím opatrně po římse směrem ke kraji. Nač vlastně opatrně? Je zvláštní 
a trochu směšné, jak se člověka drží touha žít až do samého konce. Zavírám oči, rty se mi chvějí, ruce 
mám ledové. Ještě chvíli přemýšlím. 
 Velký muž ve mne zhyne! Velký muž? Nikoliv! Zločinec! Bestie ve mne číhá, musí být zahubena 
a aby zemřela, nesmím žít já. Bude v mé smrti něco krásného? Stane se tak okouzlující jako Javert 
padající do Seiny? Může být tak poetická jako Anna Karenina na kolejích? Ach ne, bude to docela 
obyčejná smrt docela osamoceného člověka. 

*** 
 

 Ten večer bylo vidět postavu padající do temnoty, kde našla svůj konec. Docela sama. V černé 
tmě. Žádné světlo tu mrtvolu neosvítilo. 
 

 

 
  

  


