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Věnování
Tuhle svou první knihu bych chtěl věnovat všem 
snílkům, beznadějným romantikům a  dalším 
bláznům. Všem těm, co hledají štěstí, ať už je 
kdekoliv, a  snaží se přitom pohybovat v  mezích 
zákona. Všem, kteří se nebojí stáhnout kalhoty 
a  vystrčit na svět svoje půlky, i  když přes ně 
občas něčím dostanou. Všem, kteří se nedokážou 
spokojit s málem a vždycky budou chtít od života 
trochu víc, ikdyž se jim přitom možná dostanou do 
těla předměty, který tam předtím nebyly a možná 
je přitom i  trochu bude bolet zadek. Všem, pro 
který NE není odpověď a snaží se žít něco pravýho 
v tomhle vylhaným světě. Všem těmhle pošukům 
bych chtěl říct: Díky. Taky bych ji chtěl věnovat 
těm, kteří už tu s  námi dnes nemohou být, ale 
o  kterých víme, že nás sledují odněkud zeshora, 
a  na které stále vzpomínáme, takže s  námi 
mohou být hluboko v našich srdcích; svým dvěma 
babičkám a svému učiteli češtiny, který mě přivedl 
ke psaní a vzbudil ve mně zájem o literaturu. Dále 
bych chtěl tuto knihu věnovat své rodině, která 
mě celou tu dobu podporovala, ať už neustálým 



ujištováním o tom, že bych krom válení koulí mohl 
mít talent i na něco jinýho a že to muselo dát sakra 
hodně práce, protože, přiznejme si, válení koulí 
mi jde fakt dobře nebo i  materiálně (díky, tati, 
to stavební spoření ti snad někdy vrátím). Taky 
bych ji chtěl věnovat všem svým láskám, idolům 
a  taky všem lidem, co se v  mým životě objevili 
a co za něco stáli. Nakonec bych chtěl poděkovat 
tomu, bez něhož by tohle všechno nebylo možný. 
Díky, Pane Bože, že jsi krom stvoření světa nechal 
vzniknout i  tohle vysoce kvalitní dílo, a  dej ať 
i nadále produkuji tak kvalitní díla, za který mi 
lidi budou dávat svoje těžce vydělaný peníze a já 
je posléze budu moct utrácet za zbytečnosti, který 
vlastně ani nepotřebuju.

  Autor



Uchem jehly
Kluk co pochází z  dobré rodiny, ve škole 

vždycky prospíval s  vyznamenáním a  nikdy 
neměl žádnou poznámku. To jsem byl já. Vždy 
perfektně uhlazený s vyžehlenou a naškrobenou 
košilí a  s  patkou učesanou vždy doprava. 
V  době, kdy se ostatní kluci zajímali o  holky, 
já ležel doma v  učení a  můj zájem o  holky se 
projevoval maximálně, když jsem si potřeboval 
půjčit tužku nebo strouhátko. Všechno tohle 
se ale změnilo potom, co jsem potkal Selinu, 
naši sousedku. Bylo mi zrovna patnáct, když 
se k  nám do ulice přistěhovala. Bydlela hned 
vedle nás v  čísle deset. Byl to obrovskej dům 
s  bazénem a  zahradou velkou jako snad moje 
tehdejší iluze o životě. Často jsem chodil kolem 
a představoval si, jaký to je asi vevnitř. Kdo by jen 
tušil, že se tam podívám dřív než bych si vůbec 
kdy dokázal představit. Myslím tím ten dům, 
ne její va… No však mi rozumíte, jakože byl už 
kocour v troubě? Ale zpátky k tématu. Takže jak 
jsem říkal, můj zájem, nebo spíš nezájem o holky 
se v  tý době nijak nezměnil a  škola u  mě byla 



pořád na prvním místě. Občas jsem se sice otočil 
za holkama z vyšších ročníků, zvlášť když měly 
hezký pozadí nebo prsa nebo obličej, nebo nohy, 
vlastně jsem na ně zíral v jednom kuse, ale jinak 
jsem svůj zrak pořád upíral nějak víc do knížek 
než na dívčí pozadí. Nebo prsa, nebo obličej, 
nebo nohy.

„Co je to za lidi, co se mají přistěhovat vedle 
nás. Nevíš Georgi?“

„To nevím. Lidi z  ulice ale říkali, že kolem 
viděli jezdit spoustu aut. Nejspíš to bude asi 
nějaká velká rodina.“

„Pravděpodobně nebudou odtud.“
„Doufám, že mi zase nebudou házet na 

trávník odpadky, jako ti minule. Hned, jak se 
sem nastěhují, půjdu si promluvit s tím chlapem 
a řeknu mu, že jestli si po sobě nebudou uklízet 
ten svinčík, tak mu to budu házet rovnou před 
dveře.“

„Ale no tak, zlato. Přece na ně nebudeš hned 
zlý. Kdo ví, třeba budou docela milí.“

„Nebudu. Jenom ho důrazně upozorním, že 
naše zahrada není skládka a  že já nejsem jeho 
sluha. Já tyhle zbohatlíky znám. Všichni jsou 



stejní. Myslí si, že jenom proto, že mají peníze, 
můžou si sem beztrestně přijet a dělat si, co se 
jim zlíbí.“

„Tak to prr!!! Nechci zase poslouchat Helen, 
jak si mi stěžuje, že nemůže nic vypěstovat, 
protože jsi jim ty polil trávník močůvkou, kterou 
jsi tamtudy v  noci nesl, radši snad ani nechci 
vědět proč, ani Edovy řeči o tom, že bychom si 
od něj už konečně mohli vyzvednout ten kýbl 
rajčat, protože mu tam začínají hnít. A opovaž se 
do toho zase zatáhnout Jamese.“

„O čem to mluvíš?“
„Jenom se nedělej. Já vím moc dobře, co se 

stalo té rodině, která se jako náhodou odstěhovala 
zrovinka hned potom, co jsem jim údajně měla 
upéct koláč a poslat ho po Jamesovi, aby jim ho 
donesl. Dozvěděla jsem se všechno.“

S  tátou jsme se na sebe podívali. Sice nic 
neříkal, ale z jeho výrazu „jak se to sakra mohla 
dozvědět“ jsem tušil něco v  tom smyslu, jako 
že až příště ponesu koláč plnej koňský dávky 
projímadla, měl bych si přitom dávat větší 
pozor, aby mě přitom nikdo neviděl, a obzvlášť 
pak máma. Táta totiž těm, co bydleli vedle 



nás, vždycky dělal nějaký naschvály, aby se jim 
pomstil. Většinou to bylo za to, že mu někdo 
šlapal po trávníku, parkoval před domem nebo 
nechával odpadky na ulici. Ze začátku většinou 
nešlo o  nic vážnýho, ale postupem času tátovy 
útoky nabíraly na síle až do takový míry, že 
drobný sousedský spor obvykle přerostl ve válku 
dvou rodin bez pravidel, v níž však válčila jenom 
jedna strana, to jest můj táta, a na jejímž konci se 
byla dotyčná rodina nakonec nucena odstěhovat, 
protože prý ani zemětřesení, ani kobylky, ani 
povodně se nevyrovnají tomu, co zažijete, když 
bydlíte vedle nás. Já mu s tím samozřejmě jako 
vzorný syn občas pomáhal a možná i pro to se 
u nás sousedi střídali jako na běžícím páse. Takže 
to víceméně byly spíš návštěvy. Prostě přijeli, 
nastěhovali se, neusadili se a zase odjeli.

„A co ty Jamesi? Nevíš náhodou, kdo to je?“
„Nemám ponětí.“
Popravdě, ani mě to moc nezajímalo. Beztak 

to zas bude nějaká rodinka z rádoby vyšší vrstvy, 
proč říkám rádoby, protože jsme si teď prej 
všichni rovni, s chůvou, paničkou s takovým tím 
malým psíkem do kabelky, taťkou, kterej v životě 



nemakal rukama a práce je pro něj sprostý slovo, 
a  dětičkama, který vypadají jak z  továrny na 
čokoládu. Slaďoučký zvenku, ale úplně dutý 
uvnitř. Rodinka, co se tu na chvíli zastaví, aby 
vnesla trochu vzrušení do jejich, mám-li se 
odvážit použít ten výraz, ehm, až trapně nudného 
či dokonce jakýchkoli překvapení prostého 
nedostatku, neposkytujícího ani nepociťujícího 
života plného přebytku a  luxusu. Prostě blbci 
s prachama, jejichž slovník se skládá ze slov, chci 
a koupit, a kteří si myslí, že výška člověka, a to 
i  ta pomyslná, se měří v  penězích nebo že za 
peníze koupí všechno. A  když ne, tak to nemá 
hodnotu. No. Teda alespoň pro ně ne. Nicméně 
i  přes tyhle drobný rozdíly jste si z  nich mohli 
dělat srandu úplně stejnou a  mnohdy dokonce 
i  větší. Obzvlášť pak, když tyhle lidi z  těch 
takzvanejch rádoby vyšších vrstev začali nadávat. 
Nebo jak oni říkali, užívat vulgarismy. Nejenom, 
že se líp oblíkali, jezdili v lepších autech a bydleli 
v lepších domech. Ale dokonce i ty jejich nadávky 
zněly tak nějak líp. Jako by si je snad někde extra 
kupovali nebo co. Abych vám osvětlil, co mám 
na mysli, dám jednoduchej příklad. Tak třeba 



tak banální a jednoduchý slovo, určitě ho všichni 
znáte, jako je… Když to slovo ale řeknu, tak už to 
bude znít sprostě. Tak jinak. Co je to? Sedí se na 
tom, vydává to legrační zvuky a občas někomu 
řeknete, aby vám to políbil nebo ho tam dokonce 
pošlete, to už záleží na tom, jak to používáte. Teď 
to zní jako dětská hádanka. Jako dost sprostá 
dětská hádanka. Vlastně to vůbec nezní jako 
dětská hádanka. Spíš jen jako sprostá hádanka. 
Dost sprostá hádanka. Vlastně je to jenom 
sprostý. Ani to není hádanka. No. Nebýt sprostej 
mi asi moc nejde, ale co, většina z vás už to slovo 
stejně někdy slyšela a  pokud ne, tak ho brzy 
uslyšíte. A kdyby se ani to nestalo, jakože se to 
nestane, tak se aspoň dozvíte něco novýho. 
A pokud by se to přeci jen nestalo, tak vás lituju, 
protože to co se stane, až se to nestane… No, 
nevím přesně, co se v tu chvíli bude dít, ale asi si 
v  tu chvíli budete přát, aby se nic z  toho, co se 
stalo, radši nikdy nestalo. Pravděpodobně se 
z  toho zblázníte. No to asi zrovna ne, ale 
minimálně si budete připadat pěkně divně. 
A  jestli ne, tak jste divní. Ale to už jste vlastně 
teď, protože jste to slovo nikdy neslyšeli. Pokud 



jste teda neohluchli. Pak si za to s  největší 
pravděpodobností nemůžete sami. A pokud si za 
to můžete sami, tak jste asi vážně idi… ty lidi, co 
nepobrali moc rozumu.. Né vážně, není to nic 
osobního, ale jako. Jak se ksakru může někdo 
sám připravit o  sluch? Neřekl bych ještě třeba 
o prsty nebo o zrak, nebo třeba o rodinu, práci, 
manželku, mládí, iluze, důstojnost, znovunabytou 
důstojnost, vlastně je spousta věcí, o  který se 
člověk může sám připravit, ale o sluch? Rozhodně 
jste nemohli přijít o  rozum, protože ten jste 
nikdy neměli. Ale ne, fakt. Kam jste to tu svoji 
dutou hlavu strkali, nebo spíš, co jste si do ní 
strkali? Konkrétně do uší. Do huby jste určitě 
něco lili, o tom není pochyb. Ale určitě to nebyly 
vědomosti. Protože ani s  vypětím všech 
mozkovejch závitů, ani veškeré rozumové 
kapacity, rozumějte tím rozumovou kapacitu asi 
jako má opice, co mlátí do stolu a přitom si myslí, 
že píše na papír a ještě při tom dělá umění, co mi 
ještě zbyla, nedokážu přijít na to, jak ještě jinak, 
popravdě vlastně jak vůbec, byste mohli přijít 
vlastní vinou o  sluch. To je zvláštní, teď se mi 
zdá, jako bych neslyšel na jedno ucho. I  když, 



jestli se vám povedlo přijít o sluch, tak už způsob, 
kterým se vám to povedlo, mě asi nemůže 
překvapit. Navíc mě to ani nezajímá, protože 
jsem jenom blbá opice. Nasrat EVOLUCI!!! 
(Pozn. budoucím generacím – v době, kdy tahle 
knížka vznikala, dosahovala míra debility lidstva 
maxima a  tak se nesmíte divit, že autor počítá 
i s tak na první pohled absurdními variantami. 
Asi to bude taky tím, že už proběhly dvě světové 
války a ke třetí nebylo daleko. A jestli už propukla 
i ta třetí, tak jste ještě větší kreténi, než my, pozn. 
za tím následuje autorův zlověstný smích.) 
Takový otázky mi vždycky nedaly spát. Třeba 
i  jako teď ta, jak jsem se sakra vůbec dostal až 
sem? Ale abych se vrátil zpátky k tématu. Zkrátka, 
nelamte si s tím hlavu. A navíc. Horší než sprostá 
slova jsou sprosté činy. Alespoň podle mě teda. 
Jestli to teda neřekl někdo přede mnou. To už by 
pak nebylo podle mě, ale podle toho, co to neřekl. 
Ale jak mám vědět, že to nikdo neřekl, když to 
neřekl a  navíc to ještě k  tomu ani nenapsal? 
Takže? Takže má smůlu. A je to!!! Teď jsem zase 
zapomněl, kde jsem skončil. Á už vím. Skončili 
jsme v prdeli. Sakra! Já to řekl? No ne. Vážně! Já 



to skutečně řekl. Teď se asi ptáte, jestli náhodou 
něco neberu. Musím vás zklamat. Bohužel ne. 
Takhle to mám od přírody. No. Možná bych měl 
začít brát drogy. Třeba bych pak po nich byl 
alespoň trochu normální. Ale silně pochybuju. 
Spíš bych měl v  hlavě ještě víc nasráno. I  když 
jsem stejně geniální, takže by mi to vlastně stejně 
nic neudělalo. Ale to vy nejste!!! Takže poučení 
pro dnešek? DĚTI, neberte drogy!!! Ne. Jako. 
Nechci bejt nějak přehnaně úzkoprsej nebo vás 
nějak moralizovat, ale když vám to neřeknou 
vaši rodiče ani váš dealer, tak holt musím 
přistoupit já a  říct: „Ne ne ne. Neber to do tý 
pracky. Polož to, jestli nechceš sám sebe ještě víc 
dementovat (pozn. dementovat – prohlásit za 
nepravdivé; popírat; vyvracet – tu definici jsem 
mimochodem našel ve slovníku, to znamená bejt 
ještě větší dement, než jsi teď). Ale abych opět 
navázal tam, kde jsme skončili. Už podruhé. No 
zkrátka a  dobře, když tohleto slovo. To slovo, 
který jsem teď navíc ještě řekl, řekne v uvozovkách 
normální člověk, tak to zní… Sprostě. Zní to 
prostě jako… To slovo. Teď musí být zábavný 
sledovat, jak někteří pořád neví, co za slovo mám 



na mysli. A  otevírají přitom ty slovníky 
a internety a další hovadiny, který pravděpodobně 
v budoucnosti ještě vzniknou, a říkají si, o čem 
to sakra mluví? A hledají, i když už jsem to slovo 
řekl. Všímáte si, jak pořád opakuju, že jsem to 
slovo už řekl? To znamená, že se máte podívat 
dozadu! (Další pozn. budoucím generacím – 
jestli budete potřebovat všechno hledat tak jako 
já, tak se s  prominutím za chvíli sami ani 
nevyserete, na rozdíl ode mě.) Ale je těžký udržet 
pozornost. Tak dobře. Dám vám ještě jednu 
nápovědu. Ještě by vás k  tomu slovu mohla 
napadnout spousta dovětků, jako je třeba 
špinavá, holá, posran… tak bacha Jamesi, tady 
už jsi na tenkým ledě!… chlupatá, to je pěkně 
nechutný, a  tak podobně. Teď už určitě všichni 
musí vědět, co je to za slovo. Zvlášť, když už jsem 
ho navíc řekl. No, ale když to slovo řekne, jak to 
teď říct aby to bylo… Teď nevím ten výraz… 
Striktní? Ne. Neutrální? Ne. Kulantní? Aaanooo. 
Kulantně. To je ten správnej výraz. Takže když to 
slovo řekne, ehm pozor teď to přijde, KULANTNĚ 
řečeno zazobanec, pitomec, profesionální syn 
bohatýho taťky, ten co si nikdy na nic nevydělal 



sám, nemakačenko, zoban, darmošlap, ten, co si 
jenom válí koule, docela dobrej kluk, není zas 
tak špatnej, vždycky za nás zaplatí, když někam 
jdeme, a  tak podobně, nezní to jako to slovo. 
Teda zní to jako to slovo, ale jako dovětek vás 
k němu určitě nenapadne špinavá, holá, posran… 
chlupatá a  tak podobně. Spíš vás napadne 
zazobaná, vznešená, královská, vidět tak prdelku 
královny, ve zlatě. Tak si říkám, jestli má vůbec 
cenu to celou tu dobu vysvětlovat, když už 
polovina lidí asi neví, o čem mluvím, a druhá to 
pro změnu zapomněla. Prostě to, co chci říct, je, 
že je v  tom určitá noblesa. Nebo možná ne. Já 
nevím. Mně to tak připadalo. Alespoň občas. 
A  pokud to tak nepřipadalo mně, tak to tak 
muselo připadat alespoň jim. Soudě už jen podle 
toho, jak často ty výrazy používali. To by se dalo 
ještě pochopit. A dokonce byste se tomu mohli 
smát tak, jako já tehdy. Nejhorší ale je, když si 
někdo začne myslet, že i  to jeho hovno smrdí 
jinak, nebo ještě hůř, že nesmrdí vůbec. To pak 
nezbývá než si myslet, že ten, co to o  sobě 
prohlašuje, má toho, co podle něj nesmrdí, 
v hlavě víc než dost. Jóóóó. A protože tam toho 



má tolik, tak už to ani nemůže cítit, protože mu 
to leze ven i  nosem! A  podle toho, co řekne, 
občas i  pusou. Hodně občas. Pořád. Hóotovej 
průůjééém. Vlastně si říkám, že většina lidí musí 
do záchodu strkat spíš hlavu než to druhý, když 
jde na velkou. Až máte někdy chuť někomu 
položit otázku, zrovna v  tom okamžiku, kdy 
začne mluvit: „Hele, nechceš počkat, až budeš na 
záchodě?“ Nebo „Kde máš mísu?“ Já osobně 
tomu říkám prdelní poezie. Vlastně by se tomu 
dalo říkat i pozadí poezie. Poezie zpoza. Legrační, 
co všechno dokážou slova. Teda kromě vymývání 
mozků, fanatizování mas a změny průběhu dějin. 
To by mohlo znamenat, že kdyby neexistovalo 
slovo „válka“ nebo „zabít“, tak by se neválčilo, 
ani nezabíjelo. Že by to bylo až takhle jednoduchý? 
Vím, že to sem nepatří, ale, ksakru, já se tu 
snažím vyřešit problémy světa, tak mi dejte 
pokoj!!! To je zajímavá myšlenka, představit si 
svět takhle kupříkladu beze zbraní. Ale co by pak 
dělali všichni ti ubozí prodejci zbraní a diktátoři, 
všichni ti uzurpátoři, dobyvatelé nebo snad 
nedejbože dokonce demokraticky zvolení 
zástupci, to je vůbec ta nejhorší chátra, a  další 



šílenci, co se snaží ovládnout svět? Hmmm? 
Kam půjdou? Čím se budou živit? Co budou jíst? 
Co budou dělat? Mohli by třeba, co já vím, 
vyrábět hračky pro děti. Ale to už vlastně tak 
trochu dělají, když jim dávají do rukou zbraně. 
Že by byl tady zakopán pes? Teď jsem na to přišel, 
problém je v  dospělých. Berou zbraně dětem. 
Z  toho ale pak logicky vyplývá, že kdybychom 
dali zbraně dětem, tak by nebyly války? To je 
pěkná píčovina (teda až na to, že problém je 
v  dospělých), dosud největší, co jsem kdy 
vymyslel, stejně tak, jako kdybych chtěl zastavit 
výrobu zbraní. Ale nebojte. Aby se tohleto stalo, 
museli by lidi nejdřív používat takovou věc jako 
je rozum, nebo ještě hůř, srdce a  to nezačnou. 
Zvlášť, když ho nemají. Takže v klidu. Jsme přeci 
lidi, ne hyeny. A navíc by tu bez vás byla nuda. 
Všude jen mír a  láska. Taková nuda. Svět beze 
zbraní a  bez válek? Děkuji, nechci!! To je ten 
černej humor. Asi tak jako jít k volbám a doufat 
v lepší zítřky nebo k nim nejít a doufat v totéž. 
A už to zase dělám, odbíhám od tématu. Budu se 
snažit krotit, ale to víte, filozofie. Hmmm (pozn.: 
představte si takový to slastný hmmm, a  ne 



obyčejný hmmm, takže všichni ještě jednou: 
hmmm), to je moje. Teda, ne že bych jí rozuměl, 
ale rád si hraju na chytrýho, jako každej nechytrej. 
Teď nevím, kde jsem skončil. Ahh. Už vím. Přijeli 
k nám sousedi. Vlastně jenom jeden. Sousedka. 
Což jsem v tu dobu ještě netušil. O to víc jsem 
byl ale překvapenej, když jsem Selinu poznal. 
Poprvé jsme se setkali, když u nás zazvonila.

„Dobrý den. Promiňte, že vás obtěžuji. 
Jmenuji se Selina Hamiltonová a  bydlím hned 
vedle.“

Ve dveřích ji přivítala moje máma.
„Á tak to jste vy ta nová sousedka?“
„Selina. Těší mě.“
„Ráda vás poznávám, já jsem Jude.“
„Těší mě, Jude. Víte, je mi to strašně trapné, ale 

přestala mi jít voda v kuchyni a opravář říkal, že 
může přijet až ke konci týdne. Tak jsem se chtěla 
zeptat, jestli bych nemohla malinko zneužít 
vašeho manžela?“

„Ale jistě.“
Zatímco se máma seznamovala s naší novou 

sousedkou, my s  tátou jsme seděli v  kuchyni 
a  přitom jsme se střídavě hádali, jestli zase 



někdo náhodou nepřišel na náš další plán a  čí 
že to byla vina a  střídavě, když nás teda přešly 
návaly paniky, jsme se zase spiklenecky radili, co 
povíme mámě, až na to přijde.

„Georgi? Georgi. Můžeš sem prosím tě na 
moment přijít?“

„A už je to tady.“
„Myslíš, že to prasklo?“
„Nevím. Počkej. Zkusím to zjistit,“ odpověděl 

mi a pak zavolal směrem ke dveřím.
„Co se děje zlato?“
„Tady Slečna Hamiltonová by potřebovala 

s něčím pomoct,“ ozvalo se od dveří. Táta se na 
mě podíval a přitom se mě zeptal:

„Hamiltonová. Kdo to sakra je?“
„Nevím,“ odpověděl jsem mu.
„Není to náhodou ta stará bába, co bydlí hned 

na konci ulice?“
„Myslíš ta, jak sedí celej den před barákem, 

přitom hází ptákům drobky, a když ji pozdravíš, 
tak dělá, že tě nevidí?“

„Přesně ta. Jak se jmenuje?“
„To nevím.“



. . . . .



nic jinýho nedělali, pokud jsme teda nedělali to, 
co jsme obvykle dělali, někde jinde. Nesnášel 
jsem to ticho potom. To jak jsem se nemohl 
pohnout ani nic říct. Ale bylo mi to jedno. Chtěl 
jsem něco víc. Nestačilo mi to. A  tak jsem si 
znovu zkoušel hrát s ohněm.

„Zítra mám volno,“ řekl jsem zničehonic, při 
jedné z chvilek ticha.

„No a?“
„No. Říkal jsem si, že bychom se mohli jít 

třeba někam projít nebo prostě jen tak něco 
podniknout.“

Selina znechuceně vyfoukla cigaretový dým. 
Věděla, kam tím směřuju a  nechtěla se o  tom 
vůbec bavit.

„Ah, Jamesi,“ povzdechla si. „Tohle už jsme 
snad jednou řešili ne?“

Jistě.
„A proč se mnou nechceš nikam jít?“ ptal jsem 

se, jako kdybych snad čekal, že se její odpověď 
změní. Ale chtěl jsem to vědět. Chtěl jsem vědět, 
co jí na tom tak vadí. Co je na tom tak hroznýho, 
když si dva lidi, co se mají rádi, vyjdou třeba jen 
na blbou procházku. I když mě to vlastně vůbec 



nezajímalo. To, na co jsem se jí chtěl doopravdy 
zeptat, bylo, proč se ke mně tak chová. Proč je ke 
mně tak chladná. Kdykoliv se k ní snažím jenom 
trochu přiblížit. Proč ke mně necítí to, co já k ní. 
A proč se mnou vlastně je. Ale nechtěla o  tom 
vůbec nic slyšet.

„A už je to tady zase? Vážně se chceš o  tom 
bavit?“

„A proč ty se o tom nechceš bavit?“
„Prostě nechci. Rozumíš?“
Byl jsem potichu. Jenom jsem seděl na posteli 

a  nemohl pochopit, proč se ke mně tak chová. 
A Selina? Tu to jenom ještě víc naštvalo.

„Nechci se bavit o  mně ani o  tobě. Nechci 
s tebou nikam chodit. Rozumíš. Je mi fuk co máš 
rád nebo co tě baví. Nezajímá mě to.“

Díval jsem se na Selinu a pohledem jsem se jí 
omlouval, jako bych snad něco provedl.

„A nedívej se tak na mě.“
„Jak jako?“ zeptal jsem se.
„Takhle. Přesně tak. Jako naivní chlapeček.“
„Tak promiň.“
Nevěděl jsem, co jinýho jsem jí na to měl říct.
„A neomlouvej se pořád.“



Kdyby neříkala, abych mlčel, zase bych jí asi 
řekl, promiň. Ale mlčel jsem. A  zase to ticho. 
Stejný, jako náš vztah. Prostě blbý nic neříkající 
ticho.

„Myslela jsem, že víš, o čem to mezi náma je,“ 
dodala Selina.

Potom za sebou zabouchla dveře a odešla.
Sedl jsem si na postel a opřel se o rám. Přitom 

jsem koukal do země a snažil se přijít na to, co 
jsem udělal špatně. Zkoušel jsem se zamyslet nad 
tím, co mi řekla. A jak jsem tak přemejšlel, došlo 
mi, že jsem vlastně mohl přijít jenom na jedinou 
odpověď. I když jsem se to bál vyslovit.

„O NIČEM.“
Vlastně to bylo asi vůbec poprvé, kdy jsem 

se odvážil něco takovýho přiznat. Tu možnost. 
Že by to vlastně mohlo být o  ničem. Vždycky 
před tím jsem to tak nějak tušil, ale nikdy jsem 
si to nechtěl přiznat. Jako bych to snad nějak 
mohl oddálit nebo co. Tu nepříjemnou pravdu. 
Ale nechtěl jsem tomu věřit. Ještě jsem se tomu 
pořád snažil dávat alespoň nějakou šanci. Chtěl 
jsem, aby mě milovala. Byl jsem sice osamělej, ale 
neměl jsem důvod hledat něco novýho. Protože 



nikdo jinej kromě Seliny v  mým životě nebyl. 
A nakonec, miloval jsem ji. I přesto, že jsem věděl, 
že ona mě ne. I přesto, že jsem si připadal sám. 
Popravdě, byl jsem asi ten nejosamělejší člověk 
na světě. Těžko byste hledali osamělejšího. Jako 
bych si to snad nezasloužil. To co měli všichni 
ostatní kolem mě, toho bylo pro všechny na 
světě dost. Jen pro mě ne. Jako bych chtěl snad 
růžovýho slona nebo lítající prase nebo podobný 
hovadiny. Přitom jsem chtěl jenom kousek citu. 
Nic jinýho. Jenom kousek citu. To jediný jsem 
chtěl. Trochu zasranýho citu. Nic z  toho se mi 
však nedostávalo. Když nad tím tak přemýšlím, 
vlastně jsem od Seliny nikdy neslyšel ani jediný 
hezký slovo. Vraž mi ho tam, Jamesi, a  přidej 
nebo poplácej mě, to jo. Ale že bych třeba slyšel: 
Mám tě ráda, Jamesi. Chybíš mi. Nemůžu bez 
tebe být. To ne. Nic takovýho. Nikdy. Ani mě 
nikdy nepohladila ani mi nedala pusu. Vždycky 
jsem k  ní přišel, vyspali jsme se spolu, potom 
jsme chvíli leželi a  já pak zase odešel. A  tak to 
pokračovalo ze dne na den, z  měsíce na měsíc 
a furt dál. Kdybych to měl popsat jedním slovem: 
VĚZENÍ. Tak bych to nazval, kdybych to měl 



popsat jedním slovem. Můj, v uvozovkách, vztah 
se Selinou. Když to tak vezmu, tak jsem vlastně 
na jednu stranu nebyl nic jinýho, než její děvka. 
Dokonce jsem si tak i sám připadal. Akorát s tím 
rozdílem, že mi za to nic neplatila. Já jí zase na 
oplátku všechno. Možná to některý holky znají. 
To když se místo peněz platí citama. Ale počkat, 
ona mi vlastně platila. Takže jsem byl vážně 
jenom její děvka. Vážně. Byl jsem děvka. Musíte 
mi dát chvíli, abych si to nějak přebral. Tohle 
potřebuju rozdejchat. Víte. Už jsem byl v životě 
sice hodně věcí, ale děvka mezi ně ještě nepatřila. 
Ale co. Všechno se má prej jednou zkusit. I když 
tohle bych si teda klidně mohl odpustit. Dlouho 
jsem se s tím nemohl vyrovnat. Ani jsem se s tím 
vyrovnávat nechtěl. S tím, že pro Selinu vlastně 
nic, vůbec nic neznamenám. Nejdřív jsem to 
zkoušel nějak překonat. Ignorovat to. Ale stejně 
jsem si nakonec připadal úplně stejně. Jako 
malá děvka. Ale i děvka má city. Někdy dokonce 
mnohem víc, než by se mohlo zdát. A tahle děvka 
jménem James se už nechtěla nechat pořád jen 
ojebávat.



A jak čas plynul, potácela se životem a hledala 
východisko z  týhle bezvýchodný situace. Ale 
abych našel odvahu odejít, muselo přijít něco 
velkýho. Něco, co by mi řeklo, že už nemá cenu 
zůstávat a  že bych se měl posunout dál. No jo. 
Ale co? To se snáz řekne, než udělá. A jak už to 
tak v životě chodí, to, na co celou dobu čekáme, 
nás většinou zastihne zrovna, když to nejmíň, 
nejmíň čekáme. Nevím, jestli je to něčí smysl 
pro humor, nebo mi to jenom tak připadá, ale 
hodně lidí vám to potvrdí. Je to, jako když jdete, 
co já vím, někam, třeba nakoupit, a někdo, koho 
neznáte, na vás na ulici zčistajasna zavolá: „Hej, 
nemáš chvilku?“ A  než se nadějete, už v  tom 
lítáte. Najednou ani nevíte, že jste někam šli. 
A  už vůbec ne pro co. Protože ten chlápek, co 
tam stojí u zdi, si řekl, že vám udělá dobrej den. 
A  při tomhle všem se dozvíte ještě něco. Jak 
jsem už jednou říkal. Aby to bylo skvělý, musí 
to bejt občas před tím pěkně na hovno. Takhle 
nějak to bylo i se Selinou. Byl to zase jeden z těch 
večerů, kdy jsem si zkoušel ověřovat, že láska 
hory přenáší, a při tom se z ní snažil vydolovat 
alespoň jediný slůvko. Dotek. Náznak čehokoliv, 



co by mi ukázalo, že jí na mně alespoň trochu 
záleží. Jenom abych si nemusel připadat tak, jak 
jsem si připadal. Jako její hračka. Ale dopadlo 
to úplně stejně jako všechny předchozí pokusy. 
Zuřil jsem, protože už jsem nevěděl, jak dál. 
Nevěděl jsem, co mám ještě udělat, aby si mě 
konečně začala trochu všímat. Měl jsem toho 
všeho už dost a potřeboval jsem to ze sebe dostat. 
Chtěl jsem ztropit scénu. Cha. Myslíte, že se snad 
něco změnilo? Ani to s ní nehnulo.

„Už mě nebaví, jak se mnou pořád zametáš. 
Slyšíš? Vždycky sem přijdu, vyspíme se spolu 
a ty mi neřekneš ani půl slova. Už mě to nebaví. 
Mám toho dost.“

„A co bych ti jako měla říkat?“ zeptala se mě 
Selina a přitom dlouze potáhla z cigarety. Z úst 
pak vyfoukla hustej obláček dýmu. Lhostejnost, 
s jakou to dělala, mě rozpalovala doběla. Připadal 
jsem si jako ten obláček kouře, kterej se nad 
ní vznášel. Odkopnutej, použitej, nepotřebnej 
a totálně v její moci, když byl uvnitř.

„Co? Nevím. Třeba jak se máš, Jamesi? Nesere 
tě třeba něco? Ále víš, tak trochu mě mrdá moje 



stará, aniž by mi řekla půl slova, jako třeba miluju 
tě, Jamesi, nebo seš mi kurva u prdele…“

„Drž hubu a pojď šukat.“
Ta věta mnou projela a zabodla se mi do srdce 

jako nůž.
„Cože?“
Nevěděl jsem, jestli mám brečet, nebo se smát. 

Popravdě se mi chtělo od obojího trochu. Smát 
se. Smát se nad tím, jak mě celou tu dobu držela 
v hrsti a pohrávala si se mnou jako kočka s myší. 
Poprvé jsem na vlastní kůži poznal, co to je, když 
vás někdo drží, jak se tak říká, za koule. Horší na 
tom ale bylo, že ty koule, který držela v ruce, byly 
moje. Nebo brečet. Brečet pro tu svou ubohost.

„Tak já si tu před tebou vylejvám svoje zasraný 
city a  ty se nezmůžeš na nic jinýho, než na to 
svoje pojď šukat?“

Čekal jsem, co mi řekne. Ona tam ale ležela 
jen tak a projížděla mnou tím svým pohledem, 
jako bych tam snad ani nestál. Po chvíli čekání, 
co bude dál a  než dokouří další cigaretu, si 
Selina zničehonic odhrnula přikrývku a  celá 
se odhalila. Byl jsem, jako kdyby na mě mířila 



odjištěná zbraň. Stačilo jen natáhnout a vystřelit. 
Prásk.

„Budeš tam jen tak stát celou noc, nebo půjdeš 
do postele?“

Srdce se mi v  tu chvíli rozletělo na tisíc 
kousků maličkých jako střepy. Ani trochu přitom 
nezměnila výraz, až mi to nahánělo hrůzu. Byl 
jsem odzbrojenej. Nezbývalo mi nic jinýho, 
než zase vlízt k  ní, do tý zatracený postele, 
a pomilovat se s ní, jako jsem to udělal už stokrát 
před tím. Taky jsem možná mohl odejít. Ale když 
před váma leží nahá ženská, tak vás asi moc věcí, 
co by vás od ní mohlo odtáhnout, nenapadne. 
Naivní James. Jako by se tím snad mohlo 
něco změnit. Když se s ní pomiluje. Teď už asi 
chápete, proč jsem tomu říkal zrovna VĚZENÍ. 
Ať jsem se snažil utýct jakkoliv, nakonec jsem 
stejně vždycky skončil v tý podělaný klícce u ní 
v posteli. Často jsem byl naštvanej, že tomu, že 
jsme se spolu milovali, říkala šukat. Měla pravdu. 
Šukali jsme spolu. Nemilovali jsme se. To by 
nejdřív mezi náma musela bejt nějaká láska. A to 
nebyla. Alespoň teda ne vzájemná. Když jsme 
skončili, zeptal jsem se sám sebe.



„Proč tě musím tak milovat?“
„Drž hubu,“ odpověděla Selina.
„Nesnáším tě. Seš odporná.“
Selina jen potáhla z cigarety a potom pronesla:
„Neměl bys už jít domů?“
„Naši dnes nejsou doma. Nemůžu tady 

přespat?“
„Ne. Znáš pravidla.“
„Ty a  ty tvoje pravidla. Seru ti na nějaký 

pravidla. Proč tady nemůžu přespat?“
„Prostě to nechci,“ trvala na svým.
„Dobře. Odejdu.“
„Konečně.“
Dokonce jsem se jí pokoušel i  vyhrožovat. 

Poslední výkřiky mýho zoufalství.
„Taky už nemusím chodit vůbec.“
Se Selinou to ale ani nepohnulo. Jen si 

povzdechla a řekla:
„Ještě něco před tím, než odejdeš?“ Už jsem 

neměl sílu na víc.
„Už toho mám dost. Jdi do prdele.“
Zvedl jsem se a odešel.
„Nezapomeň při odchodu zavřít dveře.“



Byl jsem… V PRDELI. Tak neuvěřitelně mě 
měla v hrsti. Vylezl jsem před dům a zabouchl 
za sebou venkovní dveře. Venku zrovna pršelo. 
Hotovej slejvák. Stál jsem tam a připadal si, jako by 
mi na hlavu padaly všechny chcanky světa. A jak 
jsem tam tak stál, v dešti a promočenej úplně na 
kost, najednou jsem si začal něco uvědomovat. 
Uvědomil jsem si, že ať udělám nebo řeknu cokoli, 
stejně to nikdy nebude dost. Né na to, abych za 
těma dveřma mohl zůstat. Né na to, abychom 
my dva mohli zůstat spolu. My dva spolu nikdy 
nebudeme. Nikdy spolu nebudeme ulehat do 
jedný postele ani se v ní probouzet. Nikdy jsme 
se nemilovali. Už jsem si to myslel dřív, ale teď 
jsem to najednou věděl. Konečně mi to došlo. 
Najednou jsem přišel o  veškerý iluze. Už jsem 
si nemaloval žádnou společnou budoucnost, 
protože žádná budoucnost neexistovala. Tehdy 
to bylo naposled, co jsem se o něco snažil. To ale 
nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, že jsem si na to 
zvykl. Zvykl jsem si, že je normální bejt opuštěnej. 
Zvykl jsem si, že mě nemá mít kdo rád. Zvykl 
jsem si, že je normální žít bez pocitů. Už mi to 
bylo jedno. Nezajímalo mě to. Nezajímalo mě, 



co bude za rok, za dva nebo za deset let. Bylo to 
jedno. Nevěřil jsem, že by se někdy mohlo něco 
z toho změnit. Chodil jsem sice dál za Selinou, 
ale už dávno jsem od toho nic nečekal. Myslel 
jsem si, že už to tak zůstane nafurt. A všechno co 
je teď, bude už napořád. Tohleto všechno se ale 
mělo už velmi brzo změnit.

Šel jsem zrovna na vejšku.
Jmenovala se Kate. Chodila se mnou na 

střední školu. Neznali jsme se, ale vždycky se mi 
líbila. Chodila do vedlejší třídy. Občas jsme se po 
sobě sice poohlídli, když jsme se potkali na 
chodbě. Teda spíš jsem se poohlížel já po ní. Ale 
už tehdy měla kluka, takže jsem ji tenkrát nějak 
pustil z hlavy. Ani jsem netušil, že se hlásila na tu 
stejnou školu. Každopádně, toho kluka, s kterým 
chodila na střední, pořád měla, takže ani potom 
jsem tomu nepřikládal nijak extra pozornost. 
Občas jsme se sice pozdravili a usmáli se na sebe. 
Ale jinak jsme se spolu nebavili. Zvláštní. Život 
nás vede cestama, který nás vezmou na různý 
místa, přitom se různě klikatí a  protínají se 
s cestama ostatních lidí a mnohdy jim ani sami 
nerozumíme. Nikdy jsem netušil, že se zamiluju 



zrovna do ní. Ale osud tomu tak chtěl. Kdybych 
si mohl vybrat, nikdy bych se do ní nezamiloval. 
Kéž bych si mohl vybrat. Ale. Bohužel, určitý 
věci si v životě vybrat nemůžeme a jednou z nich 
je i to, do koho se zamilujeme. Můžete se vztekat, 
můžete nadávat, dokonce si můžete myslet, že to 
tak nemá být. Ale je to jedno. Nakonec se to 
stane, ať chcete nebo ne. Stejně s  tím nic 
neuděláte. Můžete mi věřit. Taky jsem to zkoušel. 
Bojovat proti tomu. Vzdorovat. Všemožně se 
vzpouzet. Ale, nejde to. Prostě to nejde. Jediný 
co můžete dělat, je jen tiše sedět a pozorovat, jak 
se vám ten váš svět, kterej jste donedávna znali, 
najednou začne rozpadat jako domeček z karet 
a měnit se před vašima očima. Mnohdy do toho 
ale stejně spadnete, ani nevíte jak. Takže stejně 
nestíháte nic sledovat. Tak jako tenkrát já. První 
rok probíhal stejně jako na střední. Vždycky 
jsme se akorát pozdravili, usmáli se na sebe, 
a  pak šel zase každej dál svou vlastní cestou. 
Prostě jen dva lidi, co se potkají a pak jdou zase 
dál. Nic víc. Osudy, co se protnou jenom proto, 
aby se zase mohly rozejít. A navíc. Konec konců. 
Můj osud byl tak nějak propojenej se Selinou. 



A tak jsem to i bral. My dva s Kate jsme se nikdy 
neměli setkat. Naše cesty vedly každá jinam. Já 
jen čekal a ona jen přestupovala. Nebýt té jedné 
křižovatky, nikdy bychom se nesetkali. Ona se 
neměla zastavovat a  já neměl zůstávat. Protože 
tak to mělo být. Takhle jsme byli předurčeni. Tak 
a  nijak jinak. Nikdy jsme se neměli setkat. 
Nepatřili jsme k  sobě. I  přesto, že jsem žil 
v tomhle pološeru. Spíš by se dalo říct poseršeru. 
I přesto, že jsem věděl, že to nikam nesměřuje. 
Věděl jsem, že mě Selina nemiluje. Věděl jsem, 
že už bych se s  ní měl asi zatraceně konečně 
rozejít, abych mohl jít dál. Věděl jsem to. Bylo to 
ale, jako když odkládáte něco, co byste měli 
udělat hned, na zítra, pořád a pořád dokola, až se 
z toho nakonec stane zvyk a po chvíli už vám ani 
nepřijde, že byste vlastně měli něco měnit. A tak 
čekáte. Tak dlouho, dokud se nezmění něco 
kolem vás. Tak, jako jsem čekal já a  přitom 
zůstával v  něčem, co vlastně ani nemělo cenu. 
Ale bylo mi to jedno. Nehodlal jsem nic dělat. 
Nechtěl jsem tomu chodit naproti. Pokud má 
něco přijít, ať to přijde. Hlavně, ať mě to zasáhne 
nepřipravenýho jako blesk z čistýho nebe. Když 



to budu nejmíň čekat. Tak abych se nestačil ani 
nadechnout a potopil se. Hluboko do hlubin. Až 
na dno. A topil se. Tak dlouho, dokud mě někdo 
nezachrání. A tak jsem čekal dál na ten pomyslnej 
blesk. Ale ať jsem se díval, jak chtěl, nikde na 
obzoru žádná bouřka nebyla. Všude vymeteno. 
Ani jeden debilní mráček. Chyběla už jen 
posraná duha. A podělaný růžoví králíčci, abych 
to měl komplet. Kytičky ne, ty bych zašlapal do 
země. A králíčky bych stáhl z kůže. Vůbec. James 
a celá ta jeho zasraná vize dokonalýho světa. Měl 
jsem pocit, jako by byla dobrá jenom na vytření 
prdele a  spláchnutí do hajzlu. Hněval jsem se. 
Hněval? To je slabý slovo. Zuřil jsem. Co zuřil? 
Byl jsem nasranej. Na celej všivej svět. Všichni za 
to mohli. Jenom já ne. Jako bych pořád dělal 
něco špatně, ale nevěděl co. Nikdy jsem s žádnou 
nespal, pokud jsem k  ní něco necítil, ani jsem 
nikdy žádnou nepodvedl. Dokonce i Selině jsem 
byl pořád věrnej. I  přes to všechno. I  potom 
všem, co mi provedla. A přitom jsem to odnášel 
úplně stejně. Vlastně ještě hůř. Ostatní by si totiž 
alespoň mohli říct, že si to zasloužili. Ale já? Mně 
se to dělo prostě jen tak. Ze srandy. Jenom, že 



jsem byl. Zatímco ostatní dělali všechny tyhlety 
špatný věci, já se snažil vždycky zachovat správně. 
A  přece jsem dostával stejnou měrou. A  proč 
jsem to nikdy neudělal? Protože jsem nechtěl. 
Nechtěl jsem. Proto. Takže jsem si za to asi 
nakonec mohl zčásti i sám. Ale stejně. Připadalo 
mi, že to není spravedlivý. Už jsem sice dávno 
věděl, že svět asi nikdy nebyl moc spravedlivej. 
A  že špatnejm lidem se stávaly dobrý věci 
a dobrejm lidem ty špatný. A když už to vypadalo, 
že se špatnejm lidem začaly stávat špatný věci, 
dobrejm se pak většinou stávaly ještě daleko 
horší. Ale stejně mi to připadalo, jako by všechny 
hříchy světa ležely na mně. A že všechno špatný, 
co se stane, padá jenom na mou hlavu. Každý 
dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Říká se. 
Teda, musím říct, že občas by se až chtělo říct, že 
je na tom kus pravdy. I když. Asi je pokrytecký 
o tom takhle mluvit, obzvlášť k lidem, co nikdy 
neměli moc štěstí, z pohledu člověka, u něhož se 
může zdát, že byl jeho dosavadní život převážně 
procházkou růžovým sadem. Protože, když se 
tak nad tím zamyslím, na jednu stranu jsem měl 
až moc jednoduchej život a nikdy jsem nemusel 



o nic doopravdy bojovat. Tak, až mi to připadalo, 
že vlastně nežiju. Vážně. Já. Nikdy neměl žádný 
vážný problémy. Narodil jsem se zdravej. Moji 
rodiče mě vždycky milovali. Nikdy jsem nebyl 
těžce nemocnej ani jsem nikdy netrpěl nouzí. 
Vlastně mi ani nikdy nic pořádně nechybělo. 
A  přesto jsem si stěžoval. Zvláštní věc. Tahleta 
sebereflexe. Najednou se rozhlídnete kolem sebe 
a vidíte věci, který jste před tím neviděli. A když 
si pak tohleto všechno uvědomíte, tak najednou 
zjistíte, že už svět není jenom nespravedlivej. Ale 
že je k někomu prostě spravedlivej víc a k někomu 
je holt spravedlivej míň. Nebo naopak. K někomu 
je nespravedlivej míň a k někomu je nespravedlivej 
víc. Asi záleží na tom, jak se na to díváte. Tak 
jsem se pak nad tím zkusil zamyslet znovu a víte, 
co jsem zjistil? Že jestli byl tehdy někdy k někomu 
svět nespravedlivej, já jsem byl jeden z těch, ke 
komu byl spravedlivější. Nevím proč. Ale prostě 
to tak bylo. Je mi líto těch, ke kterejm byl, mohlo 
by se zdát, život jenom nespravedlivej. Takový 
lidi jsou jako světýlka, co nám ostatním svítí na 
cestu. Přitom by sami potřebovali posvítit. 
Požehnaní ti, co celý život zakoušeli pouze 



nespravedlnost a trpělivě snášeli svůj úděl. Neboť 
ti budou nasyceni a jejich žízeň po spravedlnosti 
bude uhašena. Tohle řekl už hodně dávno někdo 
daleko chytřejší, než jsem byl já nebo vy. Ale 
vám, co jste měli prostě trochu víc štěstí, pokud 
vám můžu něco poradit, tak si toho važte. 
A vzpomeňte si na to občas. Prosím vás. Za vás 
ostatní se budu modlit a doufat, že i pro vás si 
život utrhne alespoň kousek tý světský 
spravedlnosti. Protože, co si budeme povídat, 
jestli si to někdo zaslouží, tak právě vy. Možná, 
že je to tak všechno jenom proto, abychom si 
uvědomili, že bychom si měli vážit i  těch 
maličkostí, co v životě máme. Jako to, že můžeme 
chodit. Že můžeme každý ráno vstát, otevřít oči 
a  vidět něco novýho. Že můžeme poslouchat 
ptáky, dýchat vzduch, ochutnávat svět po 
kouskách, tak jak nám ho život servíruje. Že 
můžeme prožít každej den tak, jako už nikdy 
před tím ani potom. Že máme někoho, kdo nás 
miluje. Možná právě proto, abychom si 
uvědomili, že ty maličkosti, co v  životě máme, 
vlastně ve skutečnosti vůbec žádný maličkosti 
nejsou. Teď už to vím. Vím to. A  děkuju za to 



Bohu. Ale. Někdy je to tak těžký. Tak strašně 
moc. Zachovat se pokaždý správně. Bejt vždycky 
jenom ten dobrej, když se zdá, že všichni ostatní 
jsou špatný. Chovat se vždycky podle pravidel. 
Tak, abychom mohli zachovat to, čemu věříme. 
Trvalo mi dlouho, než jsem na tohleto přišel 
a stálo mě to hodně sil. Hodně sil a hodně hněvu. 
A zatímco jsem se hněval a zadupával ty záhonky, 
vypaloval města a  znesvěcoval chrámy, 
popravoval matky i s jejich dětmi v lůně a celkově 
bičoval svět svým hněvem, všechno samozřejmě 
obrazně, chodila Kate kolem mě a vždycky, když 
prošla, mi úsměvem rozzářila ten můj svět 
v plamenech a popelu tak, že jsem se na chvíli 
mohl zastavit a  soustředit se i  na něco jinýho, 
než na to bezhlavý ničení kolem sebe. Trochu víc 
jsem si jí pak začal všímat, když jsme se jednou 
s klukama bavili o tom, komu se kdo na škole líbí 
a  v  tom pak přišla řeč i  na Kate. Dokonce si 
pamatuju, že jsem si jednou, to bylo ale ještě 
dlouho před tím, říkal, že kdybych neměl Selinu, 
do někoho takovýho, jako je ona, bych se chtěl 
zamilovat. Vlastně jsem se zeptal, proč se do 
někoho takovýho nemůžu zamilovat. Ale. 



Plácnul jsem to jenom tak. Ani nevím proč. 
Nemyslel jsem to vážně. Bylo to v době, kdy už 
jsem věděl, že to se Selinou nemá žádnou cenu, 
ale pořád jsem k  ní ještě něco cítil. Nemyslel 
jsem si, že mě to někdy pustí. Možná, že jsem si 
tím svůj osud tenkrát sám zpečetil. Možná, že 
kdybych to neřekl, nic z toho by se nikdy nestalo. 
A  možná, že je úplně jedno, co řekneme nebo 
uděláme. Některý věci jsou prostě daný. A  jak 
jsme tak kolem sebe procházeli, najednou se to 
stalo. Zničehonic. Zamiloval jsem se. Věděl jsem, 
že to není správný a  chtěl jsem tomu zabránit. 
Ale nešlo to. Přišlo to jako blesk z čistýho nebe 
a než jsem s tím stačil něco dělat, byl jsem v tom. 
Takhle to ale na světě chodí. Jeden den stojíte 
s prstem v nose, přitom se občas poškrábete na 
koulích nebo v  prdeli, záleží na tom, kde vás 
svědí, a  než se nadějete, přiletí k  vám pták 
a posere vám záda nebo přijde nějakej somrák, 
co po vás hodí kamenem a  trefí vás do hlavy. 
Nebo vůbec nejhůř, přiletí ten malej parchant 
s dětským tělíčkem a křidýlkama, co nosí v ruce 
luk, a trefí vás s ním přímo do prdele tím svým 
zasraným šípem lásky, protože si řekl, že už zase 
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v  pohodě. A  že je tady Kate? Nééééé. Takovou 
smůlu přece mít nemůžu. Skoro jsem se musel 
až začít smát. A jak jsem tak poslouchal příjmení 
lidí, kteří spolu měli být ve dvojici, najednou 
jsem si začal, jen tak pro jistotu počítat.

„Kolikátá, že je vlastně Kate v  abecedě? A, 
B, C… V pohodě, jsem až za ní. A pochybuju, 
že by nikdo neměl příjmení začínající na stejný 
písmeno, jako já. To snad ani není možný.“

Ale pro jistotu.
„Kolik, že nás vlastně dělí písmen? Pět? To je 

dost. Kdyby to bylo jedno, neřeknu, ale pět?“
Takovou smůlu neměl ani ten chlápek, co 

zabil otce a pak spal s vlastní matkou. Už jsem 
si pomalu začal nacvičovat vítěznej pokřik 
a přitom se těšil na to, jak se seznámím s někým 
novým, když v tom řekla naše jména.

„Cože?“
Podívali jsme se na sebe s Kate.
„Slyšel jsem dobře, říkala, že budeme spolu?“
„Asi jo,“ odpověděla se stejným překvapením 

ve tváři jako já.
Blbý jména. Blbá abeceda. Tohle tak nemůže 

zůstat.



„Ne. Ne. Nemůžeme být spolu. Tohle se nějak 
musí vyřešit. Počkej, něco zkusím,“ řekl jsem 
Kate a potom jsem začal dorážet na tu stoletou 
vraždu, co nás dala dohromady.

„Slečno. Slečno? Promiňte. Promiňte, slečno. 
Ale? Nemohli bychom se s někým vyměnit?“

„Proč. Jste snad manželé nebo co?“ utrousila 
hned tuhle jedovatou poznámku.

„Cha chá.“
Musel jsem se začít nahlas smát tomu, jak 

debilní byl tenhle vtip.
„Něco takovýho, ne vážně, raději bych byl 

s někým jiným, řekněme z osobních důvodů.“
Ta příjemná paní se na mě podívala svýma 

jedovatýma očima, pozorně si mě prohlídla, 
a potom spustila tou svou jedovatou hubou.

„No, vzhledem k  tomu, že studujete na 
univerzitě, předpokládám, že jste dospělí lidé, 
a dokážete se spolu domluvit.“

„Takže.“
„Smůla. Už jste zapsáni. Budete si holt muset 

zvykat. Tak, další dvojice…“
„Děkuju. Že jste tak vstřícná. Až budu něco 

potřebovat, zase se na vás obrátím. Sakra,“ řekl 



jsem potichu. Ale tak, aby mě ostatní lidi kolem, 
asi dva, slyšeli.

„No jo. To je skvělý. To je vážně skvělý. 
Sakra. Ale čemu se divím. Tohle snad ani jinak 
dopadnout nemohlo. Možná jsem jí měl říct 
raději z  náboženských důvodů, na to by mi 
nemohla nic říct.“

Kate mlčela. Já jsem ještě chvíli chodil kolem, 
jako lev v kleci, a nadával. Přitom jsem přemejšlel, 
co teď, sakra, budu dělat.

„Ale zase na druhou stranu musíš uznat, že 
kdybychom nebyli v týhle, alespoň teda pro mě, 
dost trapný situaci, asi by nám to připadalo dost 
směšný.“

„Co teď budeme dělat?“ zeptala se mě Kate.
„No, obávám se, že ta paní, co nás dala 

dohromady, asi nebude o  moc vstřícnější, ani 
když za ní půjdu podruhý. Jestli chceš, můžeš to 
zkusit. Ale já bych tady rád dostudoval.“

„Takže?“
„Takže…“ pokračoval jsem, přitom jsem ne 

zcela úplně věděl jak pokračovat. A  tak jsem 
udělal to, co jsem chtěl udělat už dávno. Vyspat 



se s ní? Ne. Jo. Ne. Jo. Jo. To trochu míň dávno. 
Omluvit se.

„Omlouvám se? … Alespoň teda pro začátek?“
„No jasný. A dál?“
„Nešla bys na rande?“
„Myslím, že to stačí.“
Kate se urazila. Asi měla svoje dny. I když na 

to, abyste urazili ženu, nemusí mít svoje dny. 
Stačí, že se chováte jako kretén. A  jestli nic na 
světě, tak to mi jde.

„Asi přeci jenom zůstaneme raději každej 
sám,“ řekla a začala se zvedat.

„Počkej. Slyšíš?“ snažil jsem se ji zastavit. 
„Omlouvám se. Vážně. Je mi to líto. Já… Hele. 
Už nechci bojovat. Prostě mě nemiluješ a hotovo. 
Beru to. Chápu to. Přijímám to a cokoliv dalšího 
chceš, abych udělal. Nemohli bychom prosím 
dělat, že se tohleto všechno nikdy nestalo? 
A bavit se spolu jako dva normální dospělí lidé.“

„A jak to chceš udělat?“
„Navrhuju příměří. Alespoň dočasný. Dokud 

spolu budeme muset zůstat. Já se budu snažit 
ovládat a  ty se zase na oplátku budeš snažit 
ignorovat to, že se občas chovám jako debil, 



i když to asi půjde dost těžko. Potom můžeš vstát 
a, co já vím, klidně mi naplivat do ksichtu nebo 
mě zase ignorovat nebo tak něco. Prostě cokoliv, 
co ti udělá radost. Co ty na to? Platí?“

Kate se zamyslela. Po chvíli ale souhlasila. 
Nakonec, neměla jinou možnost, stejně tak jako 
já.

„To zní asi rozumně.“
„Co? To, že mi napliveš do ksichtu?“
„Měla jsem na mysli spíš to první.“
„Příměří?“
„Jo. Příměří.“
Zaplať Pán Bůh, řekl jsem si a  potom jsme 

zase oba mlčeli. Přitom jsme se nenápadně dívali 
jeden na druhýho a nevěděli, co budeme dělat.

„No,“ pokračoval jsem, přitom vlastně ani 
nevěděl jak. Zkusím bejt zábavnej. To mají holky 
rády. „Možná bychom mohli začít znovu.“

„Jak to myslíš?“
„Myslím takový to. Ahoj, já jsem James. Ty seš 

Kate. Jsem moc rád, že tě poznávám, i když už se 
vlastně známe…“



Začal jsem si uvědomovat, že to, co dělám, je 
spíš trapný, než zábavný. Částečně jsem to poznal 
i z jejího výrazu ve tváři.

„Je to trapný co?“
„Trochu.“
A  tak jsme se spolu začali bavit. Konečně. 

Hurááá. Dokonce jsme už zase dokázali sedět 
vedle sebe a  sem tam jsme se i  pozdravili. 
Dokonce se na mě občas i  usmála. Bylo to 
zvláštní, ale v  duši jsem měl najednou takovej 
klid. I když jsem ji měl pořád rád. Ale nevím proč. 
Před tím jsem se cítil jako rozpůlenej. Jako bych 
měl v  sobě pořád takovou prázdnotu, protože 
jsem neudělal něco, co jsem měl udělat. Ale teď 
už najednou ne. Asi proto, že jsem ji zase viděl 
šťastnou. A tak jsem mohl být zároveň alespoň 
trochu šťastnej i já. I když bych si přál ještě víc, 
aby byla šťastná se mnou. Asi nemůžeme mít 
všechno, hádám. I  tak jsem byl ale rád. I za ni. 
A  tak jsme s  Kate kolem sebe zase procházeli. 
Tentokrát jsem se však snažil být opatrnější. 
Přitom mi rozum v jednom kuse říkal.

„Jamesi, neblázni, jednou už ses spálil.“



Tentokrát jsem si řekl, budu poslouchat 
rozum. Blbý srdce. K  ničemu ho nepotřebuju. 
Dvakrát jsem ho použil a pokaždý se mi zlomilo. 
Nechám si tam místo něj vložit kámen. Ten 
nikdo nerozbije. BLBÝ CITY!!!

„Budu jako kámen,“ říkal jsem si. Myslíte, že 
to k  něčemu bylo? Pořád jsem k  ní něco cítil. 
Nechtěl jsem. Ale bylo to tak těžký, nepropadat 
tomu jejímu úsměvu. Každej úsměv, kterej mi 
poslala. Pod tím by roztál i ten nejtvrdší ledovec. 
Jako blbý pohlazení slunce po tváři nebo co. 
Prostě to nešlo. Nešlo to, nemít ji rád. Nesměl 
jsem ji milovat, ale zároveň jsem ji nemohl ani 
nemít rád. Jak moc můžou být matoucí. Tyhle ty 
pocity. Jak moc emocí v nás může vyvolat jeden 
člověk, aniž by k  nám něco cítil. A  přestože to 
víme, což samozřejmě nevíme, nebo to nevíme 
a přesto všechno to víme, to je jedno, prostě přes 
to všechno, si stejně nemůžeme pomoct, když 
stojí vedle nás. Až se tomu nechce věřit. Musel 
jsem ale doufat, že ke mně nic necítí. Musel 
jsem tomu věřit. Že mě nemiluje. Jinak bych si 
zase mohl myslet, že k sobě něco cítíme, že snad 
o  něco přicházím, a  celý by to začalo znovu. 



Nechtěl jsem to ale už zažít znovu. Tak jsem se 
s ní raději přestal bavit a znovu jsem se jí začal 
vyhýbat. Nejdřív jsem ji začal zdravit každý 
druhý setkání. Potom každý třetí. Nakonec 
jsem ji přestal zdravit úplně. Chtěl jsem ji 
nechat pomalu odejít. Nebo jsem chtěl možná 
odejít sám. Nevím. Kate si toho zpočátku moc 
nevšímala, ale postupem času si toho pak začala 
všímat víc a víc. Občas jsem ji viděl, jak sleduje, 
jestli se dívám. Když jsem se na ni podíval, 
otočila hlavu. Věřte nebo ne. Nedělalo mi to 
žádnou radost, takhle ji ignorovat. Ale chtěl 
jsem zůstat silnej. Už jen kvůli ní. Bude lepší pro 
nás pro oba, když se budeme vídat co nejmíň. 
Ale čím víc jsem se ji snažil ignorovat, tím víc 
se mě snažila přivolat zpátky. Až jednou, seděl 
jsem v učebně, když přišla a sedla si přede mě. 
Mohla si sednout za mě, vedle mě, na mě, prostě 
kamkoliv jinam, jenom ne tak, abych se na ni 
musel dívat. Ale sedla si přímo přede mě. Chtěl 
jsem odejít, ale když Kate slyšela, jak se zvedám, 
otočila se na mě a zeptala se.

„Budeme ještě dlouho hrát tuhle hru?“



„Nevím, jakou hru to myslíš?“ dělal jsem, 
jakože nevím, o čem

mluví.
„Na schovávanou.“
„Aha. Tuhle Hru. No. Už je přeci po příměří.“
„Po jakým příměří?“ zeptala se mě nechápavě.
„Už si to nepamatuješ. Uzavřeli jsme spolu 

přeci příměří.“
„Jo myslíš tohle příměří.“
„Přesně to.“
„Dobře. No a?“ kroutila Kate hlavou.
„No a myslel jsem si, že bych měl nejdřív raději 

počkat, až přijdeš ty. Jestli teda budeš chtít.“
„Tak kvůli tomu ses mi vyhýbal?“
„Taky.“
„Jamesi, nemusíš se ptát po každý, když mě 

chceš pozdravit nebo se na mě chceš podívat.“
„Dobře. Tak promiň.“
„A neomlouvej se pořád. Nic se přeci nestalo.“
„Dobře. Takže to znamená, že je všechno 

v pořádku?“
„Jo.“
„Nic se nestalo?“
„Ne.“



„Dobře. To jsem rád.“
A zase bylo chvíli ticho. Tak nádherný ticho. 

Kdy se nic neděje. Ale já ne. Nevím, kde se ve mně 
pořád bere ta potřeba otvírat hubu pokaždý, když 
je ticho a obzvlášť pak v těch nejnevhodnějších 
situacích.

„Hele, když už se teď bavíme,“ pokračoval 
jsem. „Můžu se tě na něco zeptat?“

„A na co?“
„Víš, vždycky jsem se tě chtěl zeptat. I když už 

vím, že k sobě nic necítíme, alespoň teda ty ke 
mně ne, no víš, chtěl bych se tě zeptat na jednu 
věc. Jenom tak pro klid. Ani mi na ni nemusíš 
odpovídat. Kdybych za tebou přišel dřív. Dala 
bys mi šanci?“

Ani nevím, jestli mě to ještě zajímalo. Možná 
jsem se zeptal jenom proto, že jsem měl někde 
uvnitř hluboko vztek, protože jsem věděl, že 
u ní nejsem na prvním místě. Protože na rozdíl 
od holek, nebo nevím, možná že to tak holky 
mají taky ale, když vás někdo odmítne, tak 
si automaticky začnete říkat, proč mě, sakra, 
nechce? To jsem vážně tak hnusnej, smrdí mi 
tak moc z  huby nebo co? Najednou si myslíte, 



že pro něj nejste dost dobrej. Berete to jako 
porážku. Cítíte se ponížení. A chcete vědět proč. 
Proč vás nemiluje? Tak jako vy ji. Přitom vás 
ani nenapadne, že to nemusíte být vy, kdo pro 
toho druhýho není dost dobrej, ale že možná 
ten druhej jenom není dost dobrej pro vás. Ale 
ať už je to tak nebo tak, je to jedno. Chcete znát 
odpověď. A když někoho milujete, tak je to ještě 
desetkrát horší. I když mé city k ní byly, dalo by 
se říct, slušně řečeno, dosti rozporuplné. Chvíli 
jsem ji měl rád, a  chvíli jsem ji zase nesnášel. 
Jeden den to pro mě mohla být ta krásná 
princezna, pro kterou bych byl ochoten udělat 
všechno na světě, a druhej zase ta ...slečna, co se 
prodává za peníze a co mě celou tu dobu tahala 
s  cenou za nos. I když to druhý bych nemyslel 
vážně a  za ten nos bych se tahal sám. Vlastně 
i za to první. Jako na houpačce. Vlastně jsem už 
ani pořádně nevěděl, co k ní cítím. Lásku, hněv, 
nic? Asi jsem nemohl zůstat, bez toho aniž bych 
se zeptal. I když to už nic nezmění. Prostě byste 
jenom chtěli znát pravdu.

„Ahh, Jamesi.“



„Já vím. Je to hloupá otázka. Vlastně ani 
nevím, proč jsem se na to zeptal. Promiň.“

„Já… Já nevím, co chceš slyšet? Jsem zadaná. 
Mám přítele.“

Už jsem zase chtěl znát pravdu. Jsem jako 
žena. Řeknu A, chci B, myslím C. A muž, teda 
žena, by měla udělat D. Tak, teď to má logiku. 
Kdo se pak ve vás má vyznat?

„Já vím. Já vím. Ale kdybys neměla?“ Kate se 
chvíli rozmýšlela.

„Já nevím, těžko se o tom dá takhle mluvit… 
Proč, proč jsi za mnou nepřišel teda dřív, když tě 
to zajímalo. Proč jsi něco neudělal?“

„Já? Ale já přeci dělal. Přišel jsem za tebou, 
nebo už si to nepamatuješ? Co víc jsem mohl 
dělat? To jsem tě měl jako chytnout za ruku 
a říct: budeš se mnou?“

„To bylo teď. Ale myslím před tím. Když jsme 
ještě chodili na střední?“

„Není to snad jedno?“
„Tak proč jsi za mnou nepřišel dřív?“
Pořád to nechtěla pochopit. Nebo snad 

nemohla.
„Proč ti na tom tak záleží?“



„Tak proč?“
Připadalo mi, jako bych říkal to, co už dávno 

měla vědět. Ale dobře, když to chceš vědět, máš 
to mít.

„Protože jsem tě nemiloval!!!“
„Cože?“
„Co?“
„Říkáš, nemiloval.“
„No a?“ Nechápal jsem, kam tím směřuje. Ale 

ani jsem nechtěl. Bylo mi to jedno. Stejně už nic 
nemělo cenu.

„Znamená to snad? Nechceš snad říct, že 
mě…?“

„Co?“
Mlčel jsem, jako bych čekal, až to vysloví 

sama. I když jsem věděl, že to asi, teda vlastně 
určitě, nebude chtít říct.

„No tak.“
Provokoval jsem ji. Ale ani přesto se to 

neodvážila říct.
„Jenom to řekni.“
Musel jsem se začít smát. Tomu, jakou hrůzu 

jí to nahánělo. Že by to mohla být pravda.



„Tak moc se toho bojíš, že to nemůžeš ani 
vyslovit? Tak moc se bojíš toho, že by to mohla 
být pravda?“

„Ne to nejde. Ty mě nemůžeš… Já… Musím 
už jít.

Kate se otočila a chtěla odejít, ale nemohl jsem 
jí nechat.

„Miluju tě.“
Najednou jsem to řekl. Ani nevím proč. Asi 

proto, že jsem už nevěděl jak dál. Když to Kate 
slyšela, zastavila se…

„Cože?“
„Slyšelas. Miluju tě,“ zopakoval jsem bez 

mrknutí oka. Jako by to snad mohlo něco změnit. 
Kate zůstala stát.

„Promiň. Ani nevím, proč jsem to řekl. Vždyť 
je to ale jedno. Ty mě stejně nemiluješ.“

Kate mlčela. Nečekal jsem ale na odpověď. 
Stejně by to neřekla. Tak jsem si řekl, že než 
abych se trápil, bude lepší odejít. Ale ještě před 
tím jsem ze sebe potřeboval něco dostat.

„Víš co je legrační? Říkal jsem si, že tentokrát 
to neudělám. Že se do tebe nezamiluju. Protože 



jsem věděl, že to tak dopadne. Přesně takhle… 
Radši už půjdu.“

A potom jsem odešel. Kate se se mnou od tý 
doby nebavila. Kupodivu. Zase. Až to začínala 
bejt nuda, to jak to nuda nebyla. Už mě ale 
nebavilo donekonečna hrát nějakou hru, který 
rozuměla snad jen ona a jejíž pravidla spočívaly 
v  tom, že si jí nesmíte všímat. Ale běda, jak 
si ji nevšímáte, potom jste porušili pravidla. 
Nevšímáš si mě. Je to špatně. Všímáš si mě. 
Špatně to je. Víte, nejsem moc chytrej, ale mohli 
byste mi někdo popsat ten stav, kdy si někoho 
nevšímáte a zároveň si ho všímáte tak, abyste si 
ho nevšímali? Sice bych z toho byl před tím zase 
na dně, celý dny bych se užíral a snažil bych se 
to všelijak ignorovat, nakonec bych se pak nasral 
a v závěru bych se zase litoval. Už jsem si na to ale 
zvykl. Protože když vás něco pronásleduje, nebo 
chcete-li, sere, od rána do večera, čtyřiadvacet 
hodin denně, sedm dní v týdnu, celej rok, tak si 
na to nakonec asi taky zvyknete. Buď to, nebo 
se z  toho ještě můžete zbláznit. Vyberte si. Ale 
i  když jsem se s  tím smířil, vždycky tak asi na 
pět minut, Kate ne. Pořád se po mně dívala. Jako 



by přemýšlela nad tím, co jsem jí řekl. Jako by se 
pořád ptala, jestli to myslím vážně. To víte, měl 
jsem pro ni pochopení.

„Myslíš to vážně? Ne. To že někoho miluju 
říkám jen tak na potkání, jako bych snad něco 
dostával. A pak. Je tu ta záležitost s tvým klukem.“

Takhle nějak probíhaly moje imaginární 
rozhovory. Moje blbá nevymáchaná huba totiž 
jela, i  když jsem ji měl zavřenou. A  když jsem 
ji měl otevřenou, tak to kolikrát bylo ještě 
mnohem horší. Nevím jak to nazvat. Takový 
to umění: říct něco v  tu nejnevhodnější dobu. 
Jako byste dokázali třeba najít vodu, ale úplně 
obráceně. To co řeknete, není nikomu užitečný, 
příjemný ani ku prospěchu. Zraňovat slovem se 
tomu myslím říká. Tohle mi šlo dobře. Ještě líp 
mi šlo ale zraňovat činy. A tak jsem to dělal. Byli 
jsme zrovna na nějaké společenské události, bál, 
ples, párty, říkejte si tomu, jak chcete. Bylo tam 
strašně moc ženskejch. Tlustejch, hubenejch, 
ošklivejch, pěknejch, normálních i  bláznivejch, 
prostě, jakou jste si představili, ta tam byla. Na 
tom nezáleží. Hlavní bylo ale jedno. Kromě nich 
tam byla ještě Kate. Moje milovaná, nenáviděná, 



lhostejná, udělal bych pro ni cokoliv na světě, 
Kate. Sice mi byla ukradená, ale hrozně jsem ji 
chtěl. Tak jsem si řekl, že bych jí vrátil všechno 
to trápení. Jasně. Mohl jsem si za to sám. Ale 
přeci nebudu trestat sám sebe. A nakonec. Stejně 
mě přeci nemiluje. Takže jí to určitě nebude 
vadit a  v  žádným případě nebude vůbec žárlit. 
Smál jsem se, užíval jsem si, bavil se, ochutnával 
pohledem i dotekem, maximálně jazykama, díval 
jsem se pečlivě všude kolem sebe a při tom všem 
jsem dbal na jedinou věc. Dbal jsem, aby každej 
úsměv, každej pohled, každej dotek, a nakonec 
i  jazyk, každej, dokonce i  ten nejmenší náznak 
toho, že by z  toho mohlo být něco víc, dobře 
viděla. Z první řady. A šlo mi to zatraceně dobře. 
Ze začátku večera si toho sice moc nevšímala. Ale 
potom už si toho začala všímat dost a nakonec se 
mi zdálo, že už ani nic jinýho nevnímá. Byl to 
dobrej pocit. Víte. Ne, že bych byl lstivej člověk, 
ale. Občas je to tak kurevsky nádherný, ukázat 
tomu druhýmu, o  co přišel, když vás nechal. 
Zadostiučinění. Čím víc jsem viděl na Kate, jak 
moc se snaží dělat, že jí to nevadí, tím líp mi bylo. 



V jednom okamžiku už to pak Kate nevydržela 
a přišla za mnou.

„Jamesi.“
Dělal jsem, jako že ji neslyším.
„Jamesi.“ Neslyším.
„Jamesi mohl by ses na chvíli zastavit?“
„Co chceš?“
„Ráda bych s tebou na chvíli mluvila.“
Choval jsem se teatrálně, aby si myslela, jak 

moc strašně mi to dělá problém se na chvíli 
zastavit a  jak moc se musím přemáhat. Prostě 
jsem se choval jako kokot bez špetky citu. To mi 
šlo mimochodem dobře.

„A o čem?“
„O nás.“
„Ono je nějaký my? Myslel jsem, že jsem 

jenom ty a já.“
„Musíš být pořád takovej?“
„Já? Cha cha cha.“
Jako když vám řekne zrcadlo, proč po něm 

pořád opakujete to, co dělá.
„Promiň. Tak co jsi mi chtěla říct.“
„Přemýšlela jsem nad tím, cos mi tenkrát 

řekl.“



„Nad čím?“
„Nad tím, jak ses mě ptal. Jestli bys měl šanci. 

Kdybys přišel dřív.“
„Jo tohle. Nelam si s tím hlavu. Už jsem na to 

zapomněl.“ Dělal jsem, jakože mě to nezajímá.
„Měl.“
„Cože?“
„Říkám, že bys měl šanci.“
Nějak jsem nevěděl, co na to říct.
„Dobře… Skvělý. Tak bych měl šanci. A  co 

jako?“
„Ptal ses. Tak jsem ti to chtěla říct.“
„Aha. Skvělý. Tak jsi to řekla… Ale pořád 

nějak nechápu, proč mi to vlastně říkáš. To se 
mám jako vrátit do minulosti nebo co? Já žiju 
v přítomnosti. Né v minulosti.“

Podíval jsem se jí do očí, jako bych se z nich 
snažil vyčíst, co po mně vlastně chce.

„Co po mně vlastně chceš?“
„Nic. NIC!!! Já nevím. Co chceš slyšet?“
„Já nevím. Říkáš, že bych měl šanci, kdybych 

přišel dřív. Ale já nepřišel. To mi chceš říct? 
Prostě jdu pozdě? Aha, už to chápu. Takže to jsi 
mi chtěla celou tu dobu říct? Že jdu pozdě? Tak 



to je skvělý, teď už se alespoň nemusím cítit tak 
mizerně, protože jsem měl kdysi šanci,“ začal 
jsem se smát sám sobě. Jak jsem mohl bejt pořád 
tak hloupej. Tak dlouho.

„Proč se vůbec o něco snažím? Vzdávám to.“
Otočil jsem se a šel jsem ven. Kate za mnou 

ale vyběhla a začala volat.
„Jamesi! Počkej, Jamesi!“
Kate přiběhla až ke mně a chytla mě za ruku.
„Kam chceš jít?“
„Nevím. Domů.“
„To chceš jenom tak odejít?“
„Nemám důvod zůstávat.“
„Jamesi…
Zrovna když se mi chystala Kate něco říct, 

vylezla ven jedna holka a skočila nám do řeči.
„Ahh. Kde jste vy dva?“
„Potřebovali jsme se trochu nadýchat 

čerstvýho vzduchu,“ řekl jsem jí podrážděně.
„Co se děje?“ zeptala se nás ta holka a přitom 

si nás prohlížela. Podívali jsme se na sebe s Kate. 
Zase měla na tváři ten výraz,
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