
28. 

Minulé noci slunce nezašlo. Nezachází teď nikdy. Proplouváme dny bez konce a zdravíme 

u toho půlnoční slunce. Na samém okraji světa si teď zas aspoň na chvíli vidíme na špičku 

nosu a jeden druhému do tváře. Máme pro sebe nekonečné moře, lesy a světlo. Aspoň do 

konce července. Pak se mince začne obracet a skončíme v černočerné tmě. Na dlouho. 

Ale teď se minulé noci přelévají do dneška a ten zas do nocí a pak dnů příštích. Někdy 

chodíme spát ve čtyři odpoledne a probouzíme se do oranžové záře jedné hodiny ranní, 

máčíme se v ledovém moři a obědváme když lidé na jihu vstávají. Zbylo nás tu jen pár, 

kdo tuhle těžkou poezii unese. Všechno nebo nic. A tak tu žijeme čtyři měsíce v roce a 

zbytek přežíváme. Ale řeknu vám, léto na severu se vším tím prostorem a sluncem, které 

nás neopouští, je jako sen.  

Sedíme a hodiny se díváme na vodu, popíjíme a hřejeme se u ohně. Zpíváme a 

vyprávíme si příběhy, někdy se zahříváme i milováním, častěji ale vodkou. Minulá noc 

začla jako kterákoliv jiná před ní, ale pak k nám moře doneslo to tělo. Byli jsme napůl 

omámení sluncem, napůl zpola prázdnou flaškou a nevěděli jsme, jestli se nám to 

všechno jenom nezdá. Hodiny ukazovaly dvě ráno a kdosi nám zrovna šeptal legendu o 

bitvě mrtvých s mořskými duchy, když na naši pláž moře vyneslo zvláštní stvoření. Viděli 

jsme to všichni a všichni jsme na chvíli zkoprněli, nevěda, jestli blouzníme opilostí a 

únavou, nebo jestli se to opravdu děje. Po pár okamžicích v ustrnutí jsme vyskočili na 

nohy a obklopili ji, mráz nám šel po zádech při pomyšlení na mořské duchy. U nohou nám 

leželo divné stvoření s prsy ženy a dlouhatánskými vlasy barvy nejtemnějších hlubin. 

Bělostné ženské tělo, které přecházelo do ještě bledších chapadel olihně na úrovni pasu.  

Byla skoro průsvitná. Pohádky o mořských vílách lhaly. Obličej s ostrými rysy, 

vytřeštěnýma černýma očima a zlým výrazem se vůbec nepodobal kráskám od Tritona. 

Měla zkažené zuby a modrý jazyk, svalnaté paže, blány mezi prsty, dlouhé špinavé nehty 

a na boku ránu. Vypadalo to na bodnutí. Někdo nadhodil, že to mohla být chiméra. 

Poslední dobou vyplouvaly u našeho pobřeží z hloubek pod hladinu a odpočívaly v 

mělčinách. Kdo z nás někdy neuvěřil chimérám? Kdo z nás se někdy nenechal zranit 

představami? Ale ona nebyla jednou z nás. Nikdo na ní nechtěl sáhnout. Báli jsme se a 

štítili jejího slizkého studeného těla. ,,Co to k čertu je? Vidíte to taky?!”, ujišťovali se někteří 

z nás. ,,Co budeme dělat?”, ptali jsme se jeden druhého. Potají jsme sami sebe štípali do 

kůže a snažili se z toho špatného snu probudit. Jenže ona tam dál ležela, ačkoliv jsme 

stokrát zamrkali s přáním se probrat. ,,Musíme ji pohřbít! Musíme zavolat policii! Musíme 



zavolat sanitku! Musíme ji vyfotit! Musíme se trochu napít!” A tak to jako vždycky skončilo 

u dalšího přípitku, tentokrát na posilněnou. A dalšího na kuráž, dalšího na zahřátí. Snažili 

jsme se propít do momentu, kdy by nám zmizela z mysli, z představ, z dohledu.  

 A po několika dalších lahvích zmizela ta, které jsme se báli a místo odpudivé noční 

můry před námi leželo sdílené tajemství. Byli jsme to právě my, kdo ji objevil a jen my na 

celém světě jsme věděli o její existenci, o její podobě a její nechutné výjimečnosti. Položili 

jsme ji na staré dveře a vystavili u ohně, někdo jí upletl korunu z květin, další ji zavřel 

víčka, začali jsme bezděky s bujarým pohřbem v paprscích rána. Nebo dne, nebo 

odpoledne, kdo ví. Přikládali jsme na oheň, zpívali společně s kytarou a harmonikou a 

podávali si dál lahev. Vyřvávali a chraptěli jsme písně o zrazené lásce, o dálce, o smrti, o 

stesku. Při pomyšlení na to, že i ona tohle všechno možná někdy cítila, při pomyšlení na 

to, že třeba někomu teď chybí, se nám draly slzy do očí. A jak to stávalo ve vikingských 

legendách, chtěli jsme jí taky dopřát posledního dobrodružství, poslední cesty do 

neznáma. Pod složené ruce jsme jí dali jednu z našich lahví a zbytek té zrovna načaté 

jsme na ní vylili. Položili jsme ji na vodu, do úst jí vložili kus hořícího dřeva a odstrčili její 

dveře do nebe - nebo možná do pekla - co možná nejdál od břehu.  

 Někteří usnuli ještě než nám oheň zmizel z dohledu, my další jsme ještě chvíli 

zpívali a pak už jen šeptali na rozloučenou našemu nehezkému přeludu, upadávajíc 

postupně do neklidného spánku okolo ohně. Možná odpoledne, možná k večeru, nebo k 

ránu, jsme se pak probudili a snažili se vzpomenout si, co všechno se minulé noci vlastně 

stalo a co bylo jen snění. Nikdo o ní nechtěl začít mluvit. Jenže fotky a videa v našich 

telefonech, ani  alkoholem zamlžené vzpomínky, nešlo přehlížet. A tak jsme se bezradně 

vyhýbali pohledům druhých, až se do ticha ozvalo ,,Co jsme to včera udělali? Nemáme 

jakýkoliv důkaz, že tu byla!”  

,,Máme fotky. A video.” 

,,Nikdo nám neuvěří, že byla pravá. Že to nebyla jen loutka.” 

,,Ale všichni to můžeme dosvědčit!” 

,,My všichni, co jsme ji ožralí zapálili a pustili na vodu? My všichni, co jsme se ztřískali do 

němoty, abysme s ní nemuseli nic dělat?” 

,,Musíme to ale stejně nahlásit. Aby se aspoň vědělo, že existovala. Že takových možná 

existuje víc!” 

,,A pak nás zas v televizi zesměšní jako bandu opilců z provinční osady na severu. 

Obzvlášť teď v létě, když je nouze o zprávy, bude naše historka bavit boháče z jihu a 

budou o nás mluvit jak o buranech zeshora, co si zase jednou vychlastali společnou 

psychózu.” 



,,Ale pro takový vědce to bude důležitý!” 

,,I vědci potřebujou důkazy.” 

 Všechno to byla pravda. Nebylo třeba nahlas říkat, že bez těla nebude možné 

jakkoliv noční událost potvrdit. Nebylo třeba opakovat, že bez důkazů nám těžko někdo 

uvěří. Digitální svědectví se dají falšovat, čestné slovo ztratilo váhu.  

 Zase jsme zbyli jen jeden druhému a každý sám sobě. Ostatně, tak to tady na 

severu už bývá. Zas nám jedna letní noc bez konce přinesla zážitek z jiného světa. Zas se 

jedna noc stala dneškem aniž bychom to postřehli. A my jsme zas bohatší o jedno sdílené 

tajemství. Kolikáté už? 

25. 

Minulé noci jsem ležel vedle tebe a díval se jak spíš. Poslouchal jsem tvoje oddychování, 

prohlížel si tvoje pootevřené rty, řasy. Říkal jsem si, že bude lepší když usnu taky, ale 

nešlo to. A tak jsem skrz lehce spuštěná víčka pozoroval tvojí bradu, důlek v ní, tvoje 

obočí, začínající vrásky ze smíchu, rozcuchaný vlasy a spousty pih na krku. Prohlížel jsem 

si tvoje paže složené pod hlavou, žíly na rukách, stoupající a klesající hrudník, linii tvých 

boků, deku shrnutou ke kolenům. A pod tou samou dekou i moje nohy, já ve stejné poloze 

čelem k tobě, všichni kolem dýchali ve spánku stejně, tiše a pravidelně. Měkké ranní 

světlo a nakyslý vzduch, okolo ruce, tabák, plechovky a telefony. Nechtělo se mi spát ani 

vstávat a spánek jsem předstíral, abys mě náhodou nepřistihla, jak tě sleduju. Uvažoval 

jsem, jestli to třeba taky nehraješ a neprohlížíš si mě úplně stejně, ale dýchala jsi krátce, 

občas sebou cukla, zdála ses vzdálená. Nafukovací matrace, na který jsme leželi, 

přestávala sloužit, a tak jsme při sebemenší pohybu houpali jeden druhým. Bylo mi hrozně 

horko.  

 Cítil jsem se najednou překvapený tím, jak vypadáš, jak kdybych se na tebe díval 

poprvé a nechápal jsem, proč ten kluk, co byl celej večer s tebou, k ránu zmizel. Tvoje 

vlasy mě šimraly na čele a voněly skoro jak smůla, silně a hezky. Položil jsem si ruku tak, 

abych se jich mohl dotknout někde nad tvojí hlavou. Tak, aby to vypadalo jako náhoda. 

Někdo prošel kolem cestou na záchod, stiskl jsem pevně víčka k sobě. Začínalo být jasné, 

že je pomalu čas vstávat. Chtěl jsem tě hrozně políbit, ale netroufl jsem si risknout to bez 

souhlasu. Možná bys i chtěla, abych to udělal, ale celej večer jsme se věnovali oba 

někomu jinýmu, prohodili mezi sebou jen pár spíš zdvořilostních frází a až pak nad ránem 

sis najednou lehla vedle mě na matraci, uvelebila ses na boku, mrkla na mě a s úsměvem 

usnula. A já od té doby ležím, nemůžu spát a propadám tvojí vůni.  



Vždycky si můžu vybírat. Přichází za mnou samy, všechny ty krásné i nehezké ženy se 

zářícíma očima a já chci samozřejmě nejvíc ty, který mít nemůžu. Jsme lovci, honíme se 

za něčím, co nám uniká. Za něčím, co je nedostupné. To, co stojí na místě, na dosah ruky, 

co se nám nabízí, míjíme bez povšimnutí a když je hlad, tak si ukousneme, přežvýkáme a 

jdeme dál. A tak jsme celý večer tančili, lovili a propíjeli se do čím dál větší rozjařenosti a 

už nevím, ve který chvíli to bylo, jsme se ocitli ve větší skupině lidí já i ty, ačkoliv nikdy 

předtím jsme se nepotkali. A rytmus se měnil a pak najednou hudba ustala a my jsme byli 

venku a jako v jiných ránech jsme se i tohle ocitli v cizím bytě. Posedávali jsme, popíjeli, 

někdo zpíval, někdo tančil, někdo odcházel ven kouřit a pak jsme všichni postupně začli 

usínat když bílé světlo proniklo skrze záclony až na stůl uprostřed pokoje. Líbila se mi 

jedna ze skupiny holek, která se k nám přidala cestou z klubu. Doufal jsem, že zůstane a 

bude si se mnou někde potají šeptat věci, který by nikdo jinej neměl slyšet. Že mě bude 

hltat očima s rozšířenýma zornicema, že se jen usměje až jí rukou zajedu pod triko. Jenže 

odešla a já se natáhl ke spánku na tu starou ucházející matraci, na kterou ty sis rozesmátá 

přilehla a skoro okamžitě někam odplula.  

 A já si tě prohlížel a nakonec se neubránil představám o tom, jak dokonalá bys 

mohla být. Těm představám, který si o všech těch láskách na jednu noc maluju a ony jsou 

vždycky jen zklamáním. Moje hledání té dokonalé se proměnilo v nekonečné poznávání 

nedokonalých žen. Byl jsem s tolika, že už si ani nepamatuju jejich jména, že už jednu od 

druhé ve vzpomínkách vlastně nedokážu odlišit. Vystavěl jsem si z toho dobrého, co jsem 

v jedné po druhé nacházel, ideální formu, kterou zatím žádná nenaplnila. Pořád ale ještě 

doufám, že potkám tu, která ve mě bude donekonečna vzbuzovat zvědavost a touhu. A co 

když to jsi zrovna ty? Mohl jsem si tě představovat a vymýšlet a říkat si, že tak, jak se na 

tebe dívám teď, tě uvidím znovu. Pokaždé, když se na tebe podívám. Zítra nebo za dvacet 

let. Věděl jsem, že si tě takhle můžu vykreslovat jen do chvíle kdy se probudíš a staneš se 

reálnou bytostí, která buď bude jen nabízejícím se odleskem mé představy, nebo 

chladným odrazem tvojí spící krásy. 

A pak ses najednou probudila, zvedla a s úsměvem začala tančit okolo, podávala všem 

sklenice vody a budila ty co ještě spali lehkým pohlazením a sladkým přáním dobrého 

rána. Poděkovalas mi zas s mrknutím za příjemnou společnost na matraci a hostiteli za to, 

že jsme mohli všichni zůstat a vytratila ses.  

Šel jsem pak s ostatníma pryč ranníma ulicema a myslel na to, že jsi moje představy o 

dokonalosti nezničila, dala jsi jim spíš konkrétní podobu. Cítil jsem v sobě ještě alkohol, oči 



rozostřený, sluneční světlo mi nedělalo dobře. Ostatní se smáli, skákali přes patníky, 

pořád ještě zpívali, a já jsem se ztrácel v myšlenkách na předešlou noc. Uvědomil jsem si, 

že ses na mě pokaždý dívala pobaveně, jako kdyby sis užívala okamžiku víc než kdokoliv 

jinej a zároveň i víc než kdokoliv jinej věděla. Znejisťovalo mě to a přitahovalo zároveň, 

takhle se na mě totiž žádná nedívá. Nemohl jsem si vzpomenout s kým jsi vlastně v noci 

přišla, věděl jsem jenom, žes odcházela sama a nikdo nezmínil tvoje jméno. Nechtěl jsem, 

aby to vypadalo, že se o tebe víc zajímám, ale nakonec jsem se u metra přeci jen pár lidí 

zeptal, jestli neví, kdo jsi, jestli tě znají. Vypadali překvapeně a ptali se, koho myslím. 

Popsal jsem tě a vysvětloval, že myslím tu, co vedle mě spala na matraci a ráno odešla 

jako první. Můj nejlepší kamarád se nejdřív zarazil a pak rozesmál, naklonil se ke mě a 

pobaveně zašeptal: ,,Na tý matraci jsi celou noc spal sám, kámo. Když jsem si v noci šel 

pro vodu, tak ses ve spánku usmíval od ucha k uchu. Teď je mi jasný proč!”   


