
Ani jednomu z nás nebylo moc do fieãi. Pro dne‰ek jsme

skonãili.

Zamkli jsme a já jsem se ‰el podívat za Walterem, jak je

daleko s tím malováním.

¤ekl, Ïe zítra to dorazí.

Venku padá dé‰È se snûhem a já pfied sebou pofiád vidím

obliãej toho dûvãete. Mám z toho silnû nepfiíjemn˘ pocit 

a tisíckrát si mÛÏu namlouvat, Ïe je to jenom figurína.

Jenom by mû zajímalo, jak se bude tváfiit Ivanka, aÏ zjistí,

Ïe máme vedle loÏnice mauzoleum.

Pátek 10. listopadu

Dodûlali jsme inventuru. Koneãnû. Kupodivu nic nechybí.

Odpoledne pfiijel veterináfi, aby naoãkoval Raga proti

vzteklinû. ¤ekl bych, Ïe je to takov˘ zvífiecí Mengele. Rago

byl asi stejného názoru, protoÏe si nechal sice píchnout in-

jekci, ale potom se Ottovi vysmekl, jak˘msi záhadn˘m gri-

fem si shodil náhubek a zakousl se tomu chlapovi do ruky.

Mûli jsme co dûlat, abychom ho z nûj dostali. Stra‰nû nám

vynadal. ¤ekl jsem mu, aÈ je rád, Ïe neoãkoval medvûda. To

ho rozlítilo a zaãal mi vyhroÏovat soudem. Poslal jsem ho

do háje.

Alexandr Ott mû pozval na obûd!

Doslova fiekl: „Budeme rádi, kdyÏ k nám zítra pfiijdete na

obûd.“

No toto.

Pozdûji
NemÛÏu usnout. V místnosti nade mnou pofiád sly‰ím

nûjaké zvuky, ale nejsou to kroky, spí‰ jakési tupé údery. Asi

bych se tam mûl jít podívat.
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JenomÏe to uÏ si fiíkám dobrou pÛlhodinu, a pofiád se 

k tomu nemÛÏu odhodlat. Jsem smû‰n˘. LeÏím a myslím je-

nom na to, aÏ se to znovu ozve. Chvilku je klid a znovu. UÏ

jsem vymyslel nûkolik teorií o pÛvodu tûch zvukÛ, ale

v‰echny jsem je postupnû zavrhl. Dal jsem si ultimátum:

je‰tû pûtkrát to usly‰ím a jdu tam. Zlat˘ oãi. Pofiád leÏím

a nadávám si do pitomcÛ a debilÛ.

Já se prostû nepoznávám. Cel˘ Ïivot se vrtám sám v so-

bû, pitvám kaÏdou my‰lenku, abych vÏdycky nakonec pfii‰el

k názoru, Ïe nic nemá smysl a v‰echno je úplnû na hovno.

Laura mi kdysi fiekla: „Jsi nechutn˘, cynick˘ chechtal.“

JenomÏe teì civím v obrovské staré ratejnû a mÛj humor

vysychá.

Pozdûji
Tak jsem se tam byl podívat.

Pomalu jsem stoupal po dfievûném schodi‰ti, které ne-

skuteãnû vrÏe (tady vrÏe v‰echno – dvefie, okna, Ïidle, po-

dlaha...), a srdce jsem cítil aÏ v krku. Tohle jsem naposledy

zaÏil snad na tábofie v páté tfiídû pfii stezce odvahy. Scho-

di‰tû má ãtyfiicet jedna schodÛ a uÏ na pátém jsem mûl co

dûlat, abych se neotoãil a ne‰el zpátky. Já to nechápu.

Zdráhám se uvûfiit, Ïe bych se mohl nechat ovládat 

nûãím tak smû‰n˘m, jako je strach. Kdyby to byl alespoÀ

strach z nûãeho konkrétního.

Na prvním odpoãívadle jsem si vzpomnûl na Marii-Ar-

no‰tu. A pak uÏ to jelo a já jsem nebyl schopn˘ tomu za-

bránit. SvobodÛv epileptick˘ záchvat, ten astmatick˘ ‰a‰ek

z toho snu, pfiízraãn˘ Ott, je‰tû Ïe nevím, jak vypadal Wilczke.

Tûch pár desítek vtefiin, neÏ jsem vy‰el nahoru, mi pfiipa-

dalo nekoneãn˘ch. Takhle moÏná vypadá cesta na popra-

vi‰tû.
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Zastavil jsem se pfied dvefimi do pûta‰edesátky. Ticho.

A najednou ten úder, kter˘ mi pfiipadal jako rána z kanónu.

Odemkl jsem dvefie a ve‰el dovnitfi. ZÛstal jsem stát na

prahu a baterkou zmatenû tûkal po místnosti. Nikde nic.

Udûlal jsem pár krokÛ a zastavil se. Polykal jsem nasucho.

Tep jako sbíjeãka v plném v˘konu.

Byl jsem v obrazovém depozitáfii, místnosti, kde jsme

dneska ukonãili inventuru. Portréty ‰lechticÛ s trojit˘mi bra-

dami, ‰ilhav˘ma oãima a obludnû odul˘mi tváfiemi mi uÏ

vÛbec nepfiipadaly smû‰né, ale naopak je‰tû umocÀovaly

moji úzkost. V tom rozpoloÏení by mû dûsil snad i obrázek

Kaãera Donalda.

„Je tady nûkdo?“ houkl jsem (kupodivu dost razantnû,

nebo mi to tak pfiipadalo) naprosto nesmyslnou otázku,

abych alespoÀ na chvilku rozbil to nesnesitelné ticho. Pfii-

tom jsem pofiád klouzal kuÏelem svûtla po místnosti z jed-

noho zdegenerovan˘ho ksichtu na druh˘.

Otoãil jsem se ke dvefiím, Ïe pÛjdu pryã, kdyÏ jsem spí‰

vytu‰il, neÏ zaslechl, jak˘si pohyb po své pravé ruce. Je‰-

tû jsem staãil zaznamenat prudké máchnutí a pak mi ná-

raz vyrazil z ruky baterku, která odletûla a pfii dopadu na zem

zhasla. Totálnû ochromen˘, ocitl jsem se v naprosté tmû.

Ale hned vzápûtí jsem v úrovni svého obliãeje spatfiil dvû

naÏloutlá svût˘lka, která se rychle pfiibliÏovala. Instinktivnû

jsem si zakryl hlavu a ucítil, jak se o mû nûco otfielo. HrÛ-

zou jsem byl úplnû bez sebe. Spustil jsem se na ãtyfii a za-

ãal postupovat smûrem, kde jsem pfiedpokládal dvefie. Co

chvíli mi nad hlavou pro‰ustilo to velké nûco. Myslím, Ïe

jsem v tûch okamÏicích nebyl daleko od mrtvice. Koneãnû

jsem na‰el v˘chod a zavfiel za sebou dvefie.

Nevím, jak dlouho jsem sedûl na chodbû, zády opfien˘ 

o zeì. KaÏdopádnû jsem se za tu dobu ve tmû docela slu‰-
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nû rozhledûl a zpáteãní cestu jsem zvládl bez problémÛ, aã-

koliv jsem cítil, jak se pode mnou podlamují kolena. Zamí-

fiil jsem rovnou na vrátnici. Studen˘ vzduch mû nepatrnû

uklidnil.

Svoboda spal jako dfievo, a kdyÏ jsem ho probudil, v˘raz

zdû‰ení v jeho obliãeji byl tak upfiímn˘, Ïe jsem nebyl ani

schopn˘ mu vynadat.

¤ekl jsem mu, aby vzal baterku a psa a ‰el se mnou do

zámku. Trhl sebou, udûlal ten svÛj tik a zaskfiehotal: „Co, co

se dûje?“

Vypadal velmi nepokojnû. Nicménû si oblékl (zdálo se

mi, Ïe dost neochotnû) zama‰tûn˘ pro‰ívan˘ kabát, pískl na

Raga a ‰el.

SnaÏil jsem se mu popsat, co se mi stalo, ale zfiejmû

jsem mluvil dost zmatenû, protoÏe se na mû díval hodnû

nedÛvûfiivû.

Rago vybûhl po schodi‰ti a zastavil se pfied tûmi dvefimi.

ZjeÏil srst a zaãal temnû vrãet. Svoboda se na mû tázavû

podíval a já jsem si v‰iml, Ïe se mu klepou ruce. Hlavou mi

blesklo – JeÏi‰, co kdyÏ se tady sloÏí?

Uvnitfi se ozvala rána a Rago zaãal zbûsile ‰tûkat. Ten

‰tûkot byl ohlu‰ující.

To uÏ jsem nevydrÏel. Pootevfiel jsem dvefie a pustil ho

dovnitfi.

Svoboda vypadal dost nepfiíãetnû. ·kubal hlavou, poulil

oãi a já nabyl dojmu, Ïe mû vÛbec nevnímá. Ten chlap byl

úplnû mimo v˘seã. Ale já jsem na tom nebyl o moc líp.

Dost ‰ílená situace. Rago uvnitfi ‰tûká, co ‰tûká, on pfiímo

five jako o Ïivot a já stojím venku s polo‰ílen˘m zoufalcem,

kter˘ to tady má hlídat. Vzal jsem mu z ruky baterku a no-

hou otevfiel dvefie. Stejnû jako pfiedtím jsem zÛstal trãet na

prahu. Byl jsem tak vynervovan˘, Ïe se mi chtûlo zvracet.
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