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UKÁZKA 

 

Na věži kostela odbila půlnoc, když do dveří mého pokoje nakoukl lapiduch 

Jaroušek. Byl to pozoruhodně vychrtlý chlapík mdlého zjevu, zato bystré povahy. Na 

hlavě měl střapaté vrabčí hnízdo nedbale ostříhaných vlasů, které mu trčely do všech 

stran. 

„Nazdárek, starý brachu,“ pozdravil mě zdvořile. Byl jsem přece jen o pár staletí 

starší než on. 

Jaroušek toho většinou moc nenamluvil. Představoval příjemné zpestření 

dlouhých nocí. Chodil za mnou na pokoj, aby se tu oddával sladkému nicnedělání. 

Většinou se uvelebil na bílé židli z plastu a pustil televizi. Měl totiž rád tu nevinnou 

televizní břečku, úplně nejraději však sledoval sitkomy, takové ty pořady 

s přednatočeným smíchem. 

Ačkoli Jaroušek patřil k barbarům, velice jsem si ho oblíbil pro jeho neocenitelné 

povahové vlastnosti jako: laxní přístup k životu, železné nervy flegmatika, chronická 

ospalost a nutkavá touha vyhýbat se jakékoli fyzické námaze. Jarouškovo kouzlo 

však spočívalo především v tom, že byl málomluvný. Jeho ohromující slovní zásoba 

se převážně omezovala na čtyři moudrá slova: pivo, řízek, rum a šukání. Občas ze 

sebe vymáčkl i výrazy jako: vole, kámo, starý brachu a nazdárek. V této báječné 

kombinaci to mnohdy dotáhl i na souvětí. 

Jaroušek neřešil nepodstatné detaily, jako že mrtvý nebo upír. Nezabýval se 

živočišnými druhy a ani nižší či vyšší rasou. Sprostý barbar, nebo urozený vampýr. 

Nevyptával se mě na kraviny typu: Jestli upíři čůrají? Jestli ke spánku uléhají do rakví 

nazí? Zda se lesknou na slunci? Zeptal se pouze jedinkrát na jedinou věc: Jestli upíři 

jako tento… tam dole… dělají jaksi… takové ty věci? Když jsem pochopil, co má na 

mysli, odpověděl jsem mu, že asexualita nočních bytostí je naprostý mýtus, opakuji – 

naprostý mýtus!, který vymysleli závistiví lidé, jelikož nám nesmrtelným nechtěli uznat 

ani jednu tělesnou výhodu. My jsme totiž i po této stránce velmi aktivní a výkonní. 

Nevadilo mi, že Jaroušek u mě trávil převážnou část své pracovní doby. Jeho 

přítomnost odváděla mou pozornost od bolesti. Jeho myšlenky mě fascinovaly svou 

průzračností, byly až dětsky bezelstné a nekomplikované. Nepomyslel si nikdy nic, co 

by neřekl i nahlas. Po třech měsících strávených posloucháním cizích, velice 

mrzutých a zákeřných myšlenek to pro mne bylo docela osvěžující. 



Dnes nechal Jaroušek televizi vypnutou, pootevřel okno a usadil se vedle mé 

postele. „Něco tu pro tebe mám, kámo,“ oznámil mi a zaculil se od ucha k uchu. 

„Dáme si travku, nejlepší lék proti bolesti a depce.“ 

Z kapsy vytáhl sáček a ukázal mi dokonale ubalený obří joint, svým způsobem 

termonukleární zbraň hromadného ničení. „Užijem si dne, starý brachu. Vyhulíme si 

palici a svět bude zase v pořádku.“ 

Jak jsem řekl, Jaroušek byl moudrý muž. 

Obřadně si přičichl k jointu a zapálil ho. Slastně vdechl kouř. Následoval záchvat 

chraplavého kašle. 

Dal jsem si dva mocné prásky. Přitom jsem po vzoru Jarouška zadržel kouř. 

Notnou chvíli jsem přemáhal instinkt vykašlat si plíce z těla. 

Netrvalo dlouho a moje bolesti odpluly neznámo kam. Jaroušek se mi najednou 

zdál tím nejlepším kamarádem pod sluncem. Prostoupily mě hřejivé pocity 

upřímného přátelství. Už jsem nestál mimo, nýbrž jsem byl pevnou součástí běhu 

světa, nekonečně dobrého světa. 

Kolem nás bylo tolik veselí. Pohlédl jsem na Jarouška a oba jsme se rozesmáli. 

Najednou mi vše připadalo absurdně krásné. Proč jsem dříve míval vražedný vztek 

na ty vyvrhely, kteří mě zajali a mučili? Smířit se s tím byla přece hračka. Vždyť 

každá bytost žila svůj život s neviditelnou pistolí u hlavy, s neustálou hrozbou smrti. 

Pochopil jsem, že se dá najít smysl i v absurditě světa. 

Jaká nesmírná škoda, že můj metabolismus brzy spálil ony blahodárné účinky 

„travky“. Záhy se opět dostavily záludné bolesti. 

Nemocniční chodbou se znenadání rozlehly kroky, vzrušené hlasy a nelidský řev. 

Pak se rozletěly dveře dokořán. 

„Kde je ten vyzáblý skřet?“ zavřeštěla vrchní sestra Šavlozubá, ďábel v lidské 

podobě. Rozhlédla se a zavětřila. S neomylným čuchem loveckého ohaře přešla 

k židli, na které se lapiduch Jaroušek tak rád ulíval a kde dokázal prospat celé 

hodiny. Jenže židle zela prázdnotou. 

Jarouškovi přálo štěstí (byl to prostě klikař), jelikož si čirou náhodou musel 

odskočit. Neobtěžoval se zajít na toaletu pro personál, spokojil se s mým 

záchodkem. Nyní vyrazil z toalety se štětkou v ruce a zamával s ní vrchní sestře 

Šavlozubé před očima. Prý právě řešil jeden neodkladný sanitární problém. 

Vrchní sestra znachověla v obličeji a ztěžka zalapala po dechu. Upírala zrak na 

posmolenou štětku a vyštěkla: „Na šestce na vás už přes půl hodiny čeká pacient!“ 



Jaroušek s hrdě vztyčenou hlavou té semetrice oznámil, že snad nejprve dořeší 

ten sanitární problém zde a že pro pacienta zajede potom. 

Hrůzou jsem zatajil dech a chvíli jsem měl dojem, že se o vrchní sestru 

Šavlozubou pokouší infarkt. 

Jaroušek zůstal klidný jako vodní hladina. 

Šavlozubá zaskřípala zuby a vztekle si odfrkla. Poté se na podrážkách gumových 

nazouváků obrátila a vypochodovala z pokoje. Sotva za ní zapadly dveře, odložil 

Jaroušek nevábný předmět doličný a klesl opět na židli. Natáhl si nohy, zamžikal 

a zívl. Víčka mu ztěžkla a on se oddal sladkému nicnedělání. 

Jak už jsem se zmínil, Jaroušek byl dítě Štěstěny a naprostý klikař. 

„Mám hlad jako vlk,“ prohlásil jsem a zálibně jsem se podíval na Jarouškovo hrdlo, 

kde lákavě tepala tlustá krční žíla. 

Potlačil jsem chuť se z něj nakrmit, přece jen to byl kamarád. 

Jaroušek podřimoval. 

Neměla nám však být dopřána ani chvilka klidu. 

Z přemýšlení mě vytrhlo rázné otevření pokojových dveří. Už mě docela štvalo, 

s jakou samozřejmostí sem všichni lezli bez zaklepání. Ani moje fyzioterapeutka 

Ivanka nikdy neřešila tak nepodstatné detaily jako pravidla slušnosti. Vplula dovnitř, 

při chůzi se jí na bocích, na stehnech a v kozách houpalo nejméně třicet tučných kil 

navíc. 

Ivanka za mnou chodívala každou noc, aby mě rozhýbala. Tato tlustice po 

dvacítce byla širší než delší, navíc rázná a nepříjemná, od pohledu zlá, permanentně 

naštvaná nejspíš z toho, jak ji od dětství všichni jenom šikanovali. 

Dobrá nálada mě rázem přešla. 

Tlustice se nadechla, aby mě pozdravila, ale pak si všimla podřimujícího Jarouška. 

Položila si klobásovitý ukazováček na ústa, aby mi naznačila, že mám být zticha. Po 

špičkách přešla k ubohému Jarouškovi, sklonila se, až se rty téměř dotýkala jeho 

ucha, a zaryčela: „Godzilla se po vás shání! Máte odvézt pacienta z šestky na 

rentgen!“ 

Během toho, co jsem úlekem lapal po dechu, mi blesklo hlavou, že má na mysli 

semetriku Šavlozubou, vrchní sestru Frankensteinova křídla. 

Jaroušek vyskočil, jako by měl v těle pérko, a šíleným pohledem těkal po pokoji ve 

snaze zjistit, kde nechal tesař díru. Jeho pohled se ustálil na dvou ohromných 

kozách, které se Ivance divoce vzdouvaly pod bílým pláštěm. 



„Pacient na šestce stále čeká!“ zaječela mu Tlustice do tváře a dala si ruce v bok. 

Stála tam jako hokynářka a zlomyslně se mu pošklebovala. 

Na jeho místě bych nejspíš srazil podpatky a tryskem vyrazil na šestku, jenže 

Jaroušek byl z jinačího těsta. Zazubil se na Tlustici a jeho oči ji lačně olízly, od 

hlavy – přes ty kozy – až k patě. 

Všiml jsem si, že Tlustice koketně pohodila mastnými vlasy. 

Znechucením jsem se ušklíbl. 

„Tak padejte!“ zařvala Tlustice téměř přátelsky. 

Jaroušek si povzdechl a zkroušeně se odšoural ke dveřím. Při jeho tempu jsem se 

však nemohl zbavit dojmu, že pacient z šestky skoná na sešlost věkem, než se na 

ten rentgen vůbec dostane. 

Nasadil jsem svůj nejlepší falešný úsměv a požádal Tlustici Ivanku, aby byla od té 

dobroty a tentokrát mě při cvičení nešetřila, že do rána potřebuju být fit. Málem jsem 

jí vystřihl kompliment. Naštěstí jsem se udržel. 

Ivance se v očích blýsklo, přes kulatý obličej jí přelétl závan nedočkavé radosti. 

Nechal jsem ji, aby mě obnažila, namazala mi zjizvenou kůži olejem, namasírovala 

a protáhla mi svaly na pažích a na stehnech. Pokaždé, když moc přitlačila, jsem 

zaúpěl bolestí. 

Prskla na mě, že fňukám jak rozmazlené děcko. 

Brzy jsem svého entuziasmu litoval. Ivanka totiž měla nadlidskou sílu. A dnes si 

dala skutečně záležet. Byl jsem přesvědčený o tom, že Tlustice sama nikdy 

nepoznala bolest a v týrání si prostě libuje. Nechtěl jsem jí dopřát tu radost, tak jsem 

zatnul tesáky a snažil se to vydržet. Jenže tahle metráková bestie měla sílu jako 

rozlícená slonice a hodlala otestovat moje hranice. Jo, skutečně bych bolestí dokázal 

lézt po zdi. 

Zařval jsem pokaždé, když se dotkla čerstvě srostlé kůže. Celé tělo mě bolelo, 

jako by se v něm šťourala rozžhaveným tupým hákem. 

Po hodině mučení Ivanka rozhodla, že nadešel čas, abych se postavil na nohy. Při 

té představě se mi hrůzou orosilo čelo. 

Sjela mě nevraživým pohledem. 

Zvedla mě do sedu a vyzvala, abych našlápl nejprve na pravou nohu. Připravil 

jsem se na nejhorší. Postavil jsem se a pokoušel se zatížit i druhou. Projel mnou 

záblesk bolesti, až to se mnou málem seklo. Udělal jsem jeden krok a pak druhý. 

Přemáhal jsem se, bojoval jsem sám se sebou a koupal se v potu. Jenže pak mě 



opět přemohla ta moje bolest, temná jako půlnoční vlak z pekla. Skřípala mi 

v kostech a hučela v kloubech, vyla mi v hlavě tu věčnou píseň poražených. Moje 

věrná společnice proklatá byla pořád se mnou. 

Měl jsem pocit, že další krok už prostě nezvládnu. Vzdal jsem to a klesl zpátky na 

postel. Ani moje hrdost a ani paličatost mi nebyly nic platné proti té šílené bolesti. 

Skučel jsem jako zraněné zvíře. 

Ivanka se na mě utrhla, že mi dá něco proti bolesti, když jsem takový padavka. 

Poté mi Ivanka protahovala zkrácené šlachy. Zjizvená kůže praskala ve švech 

a klouby praštěly, až to znělo jako střelba z pistole. Dál mi drtila svaly na stehnech 

a na zádech, že by ji španělská inkvizice z fleku prohlásila za svatou. 

Nejspíš se skutečně jednalo o zázrak, jelikož jsem se dokázal ovládat natolik, aniž 

bych kypré Ivance přerazil frňák i čelist, nadal jí do sadistických sviní, utrhl jí hlavu 

nebo jí jedním dobře mířeným úderem rozdrtil krkavici a se zadostiučiněním přihlížel, 

jak se na podlaze dusí svou vlastní krví. 

Když Ivanka odcházela, její tři brady se třásly potlačovaným radostným smíchem. 
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Narodila jsem se a vyrůstala v Česku. Studovala jsem žurnalistiku, masová média 

a komunikační vědy na mnichovské univerzitě LMU. Jsem lektorkou němčiny 

a vyučuji online pro jazykovou školu Aslan. Věnuji se psaní knížek a povídek, 

převážně žánru fantasy. V roce 2016 jsem uveřejnila psychologický román 

Rovnováha života a v roce 2017 fantasy pro mladé dospělé Kletba krve, která letos 

vyšla s novou obálkou v nakladatelství Martina Koláčka E-knihy jedou. Od roku 2017 

se moje povídky pravidelně umísťují ve finále literární soutěže Daidalos. V science 

fiction & fantasy časopise XB-1 mi vyšla povídka Golemova kletba; v překladu do 

němčiny a angličtiny je uveřejněna na Amazonu. V časopise XB-1 mi vyšly i další 

povídky: Květ života, Probuzení, Tanec se smrtí, Den, kdy utichlo srdce zvonu 

a Z pekla štěstí, která se v literární soutěži Daidalos umístila na pátém místě. Tento 

rok připravuji k vydání druhý díl Kletby krve s názvem Studna věčnosti, dvojjazyčné 

texty a rovněž překlady delších povídek do němčiny a angličtiny. Aktuálně také 

pracuji na knihách o čarodějce Veronice Bachové, které plánuji nabídnout 

nakladatelství do tisku. 
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