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 Nebylo to nic konkrétního, co mě probudilo. Převalila jsem se na druhý bok, šťastně vnímala teplo, 

které se vpíjelo do mé kůže a ani se nenamáhala otevřít oči.  

 „Pojď.“ 

 Celé moje tělo v neovladatelné křeči poskočilo na matraci a opět na ni dopadlo; zděšené zalapání 

po dechu doprovázelo zavrzání vysloužilého rámu postele. Zuřivě jsem těkala očima sem a tam, 

neschopná jediného pohybu jsem cítila táhlou bolest, když mé zornice dosahovaly hranic svého pole 

a napínaly necvičené svaly, jimiž se začínaly valit první vlny adrenalinu. 

 Nikde nic. Samozřejmě, že nikde nic. 

 „Pojď!“ 

 Teď už se v panické hrůze obracím, jednou rukou nahmatávám lampu a druhou cloumám s 

manželem. 

 Světlo, které zalije naši ložnici, je uklidňující. Nikde nic není. Bez dechu přejíždím očima každou 

skulinu, každý malý stín, vrhaný starým mahagonovým nábytkem, pohledem láskyplně laskám 

kytici růží, postavenou na nedaleké komodě, vpíjím se do sytých odstínů těch nonšalantních květů a 

pomalu zklidňuji svůj dech. 

 „Co se děje?“ 

 Hledí na mě, čelo nevěřícně nakrčeno; v důvěrně známých očích odlesk obav. 

 „Nic, promiň, něco se mi zdálo.“ 

 

 Probudil jsem se s jejím výkřikem. Obrátil jsem se a zíral na zvedající se pokrývku, pod kterou se 

třáslo její vyděšené tělo. 

 „Pojď.“ 

 Zatrnulo ve mně, po zádech se rozběhl mráz, šířil děs do špiček prstů, znovu a znovu; nebyl jsem 

schopen pohybu, ležel jsem paralyzován strachem a v mé hlavě zela díra, nikdy nezacelená paměť, 

jejíž kousek mi vždy chyběl a jenž nyní dopadl na své místo. 

 Rozsvítilo se. Zvedl jsem se na lokti a pohlédl na její vystrašenou tvář, měkce ozářenou teplým 

světlem. 

 „Co se děje?“ zeptal jsem se. Nemohla to být náhoda. Musela to slyšet. 

 „Nic, promiň, něco se mi zdálo.“ 

 Jemně jsem ji zatlačil zpátky, donutil si lehnout a zhluboka dýchat. Já to slyšel taky. A jestliže to 

slyší i ona, nemám moc času. Bál jsem se jako nikdy v životě, děsil se okamžiku, který nastane a 

přes nějž jsem se už jednou dostal a na který se mi podařilo za poslední léta zapomenout.  

 „V pořádku?“ zeptal jsem se starostlivě. 

 „Už ano.“ 

 „Takže už můžeme zhasnout a vyspat se?“ nadhodil jsem naoko pobaveně, jako rodič, potajmu se 

usmívající nad nočními můrami svého dítěte. Nechtěl jsem se na to dívat. 

 

 „Jasně, promiň,“ odpověděla jsem se zarděním a rychle lampu zhasla. Jeho prsty se propletly s 

mými a sevřely je. S ulehčením jsem zavřela oči. 

 

 Držel jsem se její ruky jako záchranného kruhu a poprvé v životě se doopravdy modlil; za sebe, za 

ní, za úpěnlivé přání, aby to byl jen sen. 

 „Pojďte...“ 



 Strnuli jsme naráz, jako dvě mramorové sochy úhledně leželi vedle sebe, s očima vytřeštěnýma na 

strop jsme naslouchali hlasu, který začal postrádat děsivosti, byl podmanivý a panovačný zároveň, 

plný vzteku, ale zároveň porozumění a hlubokého lidského citu. 

 Chtěl jsem jít. Potřeboval jsem. Kdo nepocítil zapálení, nikdy nepochopí osudný plamen, který 

sužuje vaše tělo a mysl, neovladatelnou touhu, jež vás žene jen jedním směrem – za vaším 

nejniternějším přáním. 

 

 „Vaše cesta povede skrz smrt.“ 

 Jeho ruka povolila. To je dobře, pomyslela jsem si; usnul. Neslyší ho. Ten hlas si vybral mě; 

předurčil si mě k vykonání své vůle, ať už je jakákoli a já ho budu následovat. Musím, nelze se 

tomu vzepřít.  

 Mám čas, uvažuji. Spí vedle mě, nevěda, že je mojí překážkou ke štěstí; ke štěstí, kterým se on sám 

cítil být. Jak arogantní dokáží lidé být! Nesmím ho ale probudit. Cesta do kuchyně pro nůž je příliš 

riskantní. Nejlepší asi bude -  

  

 polštář, pomyslím si, napočítám do tří a celou vahou svého těla na něj přes oba obličeje nalehnu. 

 

 Látka obklopila moji tvář; byla to zrada. Ona to věděla. Byl jsem si tak jistý, že já jsem ten, kdo má 

pokračovat, koho už hlas jednou donutil k vraždě a kdo ji má opakovat, aby konečně došel svého 

cíle. 

 Cítil jsem, jak se mi začínají bouřit žíly, prahnoucí po vzduchu, jenž se do nich nedostával; začal 

jsem svým tělem zmítat ze strany na stranu, rukama bezcílně tlouct do matrace, znovu a znovu 

zarýval sevřené pěsti do poddajné matrace. 

 Ucítil jsem něco jiného – na mojí ruku se snesla sprška ran, do mých křečovitě natažených nohou 

se začaly zarývat ostré, na pedikůře hýčkané nehty; zosobnění agónie, ve které se zmítalo tělo, 

ležící vedle mne. 

 Po chvíli údery přestaly. Začínal jsem ztrácet vědomí; z posledních sil jsem se natáhl a vedle sebe 

nahmatal nyní klidný trup své ženy, která svůj boj o život vzdala několik chvil přede mnou. 

 

 Zvedla jsem se a vydala zpět do svého pokoje. Zula se mi jedna z bačkůrek. 

 „To je jedno, už je nebudeš potřebovat. Nic ze svého pokoje už nebudeš potřebovat. Pojď.“ 

 Rozbrečela jsem se; slzy mi tekly po baculaté tváři a padaly na zem. Bez medvídka nikdy nikam 

nechodím. 

  


