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žitelem ceny Magnesia Litera za prózu (Zůstaňte s námi, 2012; Únava ma-
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Gottwald zavraždil Slánského, Nejisté domovy: Nebuď jak gádžo! a další) 
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Do sněhu dopadl batoh a  za ním 
kluk. Večer. Na obzoru jas. Syrový 
kus nebe vykrojený v šedi. Dech je 
vidět. Kovový plot jiskří mrazem. 
Jiskří i stěna z betonu. Za zdí řada 
skel, tabule světla, záře panelo-
vého domu. Kluk rychle vstane, 
oklepe sníh z  kolen. Přes kotouč 
ostnatého drátu visí deka s  erár-
ním číslem. Všechno tady má svoje 
číslo, bleskne mu hlavou. Rozhléd-
ne se, batoh si hodí na záda. V ba-
tohu má triko, mýdlo, sirky, nůž, 
co ukradl v jídelně. V kapse pečlivě 
složený kus papíru, na něm jméno 
města kdesi na severu. Musí na se-
ver. Někde tam je bratr. Ze všeho 
nejdřív musí sehnat telefon, nebo 
aspoň mapu. Ne. Ze všeho nejdřív 
musí stáhnout deku z plotu, jinak 
ho najdou. Taky kvůli mrazu. Ni-
kdy nezažil takovou zimu. Potře-
buje deku, aby nezmrznul.

Rve deku z plotu, ale hroty drátu 
se jen hlouběji a hlouběji prořezá-
vají do vláken. Je to marné. Někde 
v  dálce štěkne pes. Zatmí se mu 
před očima. Nechá deku být. Běží 
pryč. Mizí mezi stromy. Ruce po-
škrábané. Někde si protrhl kůži. 
Otírá si dlaň sněhem. Saje ránu. 

Uvnitř dlaně tepe krev. Už o něm 
vědí? Deka visí přes plot, ještě se 
po ní ohlédne, ale není čas. Běží. 
Kolem hlavy mu šlehají větve, kři-
volaké praskliny keřů proti nebi, 
větve stromů suché z mrazu. Mohl 
by je lámat. Všechny by je ulámal, 
kdyby měl čas. Dupe do sněhu. 
Podjedou mu nohy, ale hned zase 
vyskočí, kopne do nejbližšího 
kmene a běží dál. Nenávidí ty stro-
my, kolik měsíců na ně hleděl skrz 
zamřížovaná okna toho domu, po-
zoroval, jak se zbavují listí, jak sta-
hují mízu pod zem, jak křehnou. 
Neznal jejich jména, nikdy neviděl 
takové stromy, byly plné ptáků, 
které ze samé bezmoci po čase za-
čal nenávidět taky. Běží skrz mrt-
vou trávu, duté stonky bez mléka. 
Nic tady nežije. I  v  lidech život 
ustal. Zkazil se zevnitř a odumřel. 
Vším prosákla apatie.

Musel se zastavit, aby popadl 
dech. Teprve teď mu došlo, jaký 
má strach. Kolena a  ruce se mu 
třásly. Ohlédl se. V dálce ještě bylo 
vidět ten dům obehnaný plotem. 
Zářil pod večerním nebem. Za 
chvíli padne tma, začne další noc 
v  té vydýchané hale. Povzdechy 

z neklidných snů. Viděl všechny ty 
mimovolné záškuby svalů, nechtě-
né pohyby. Žebra trčící z  těla jak 
z topení. Někdo objímá deku a zírá 
do tmy. Někdo spí. Tělo se hýbe, 
dýchá, přijímá potravu. Ale život 
už v něm ustal. Nic tady nežije.

Prasklina v mracích na obzoru se 
zacelila. Nebe se slilo v  jednoli-
tou šedivou masu, vypadala jako 
vlny. Už zapomněl, jak dlouho je 
na cestě. Kolik dnů, měsíců nebo 
snad let uplynulo, než vyrazili. Nic 
už o tom nechtěl vědět. Měl papír 
s adresou, musí na sever. Musí na-
jít bratra. Znovu se rozběhl. Na-
jednou si vzpomněl, že kdysi bě-
hal. Kdysi byl nejlepší v celé škole. 
Vytrvalostní běžec. Jenže ta škola, 
ani zem, po které běhal, už nee-
xistují. Čáry sportovních drah sy-
pané bělostným vápnem odvanul 
vítr. Školu během bombardování 
prorostla prasklina od sklepa až 
po střechu – celý dům se s puknu-
tím rozlomil a  sesunul se k  zemi. 
V druhém patře do prostoru trče-
lo umyvadlo chemické laboratoře 
jako zub z  obnažené dásně. Zíral 
na to umyvadlo užasle, neschopen 
pohybu, dokud ho někdo neodvedl 
pryč, dolů, do podzemí. Strop skle-
pa se třásl, sypal se z něj prach.

Tělo si pamatuje víc. Pamatuje si 
poctivěji. Nohy se opřely o  terén. 

Budeš závodit, řekl tenkrát kdosi. 
Budeš… Spadl do sněhu, ale hned 
zase vyskočil. Nehty se zachytil os-
tré vrásčité kůry. Dostal se na lepší 
terén. Budeš – řekl tenkrát kdosi. 
Běžel ze všech sil. Dech mu postup-
ně rozpumpoval celé tělo. Ledový 
kyslík jako jehla projel nosem, roz-
větvil se v plicích, s krví se nalil do 
stehen a  paží. Viděl své ruce, jak 
vystřelují do mrazivého vzduchu, 
jak padají ze zorného pole. Ohlédl 
se, někde v dálce psí štěkot: deka, 
blesklo mu hlavou, už ji našli.

Les se zlomil. Začal se svažovat. 
Dole vedla silnice. Slyšel auto. Rudé 
body koncových světel mezi holý-
mi větvemi. Zarazil se o kmen stro-
mu, sklonil hlavu, dýchal, polknul. 
Rychle se rozhlédl do všech směrů: 
les, silnice, les, štěkot. Zvolil silnici. 
Není čas myslet. Běžel dolů strání. 
Prodral se nízkým náletem. Šla-
houny stromů, hřbety dlaní. Větve 
ho švihaly do rukou, ale pro mráz 
bolest necítil. Plot. Všude ploty, 
pomyslel si a vsunul prsty do drá-
těných ok. Plot se třásl, chrastil, 
jak se do něj zapíral nohama. Prsty 
mu mrzly, kov se lepil na bříška. 
Konečně se přehoupl na druhou 
stranu. Pustil se. Plot se odpružil. 
Zvuk, jako když se rozsype bedna 
hřebíků. Dopadl do sněhu. Rychle 
vstal. Rozběhl se. Pod botama se 
rozvrzal sníh.
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