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Ti krásní zjizvení lidé šli do všech koutů země, zapalovali budovy a ničili hodiny. 

Ze všech struktur se staly ohrožené druhy. Čas byl zničen. K moci se dostal skutečný 

život. Okamžitě se z nich stali praví bozi. Není času nazbyt. Není čas na otálení. Není 

žádný čas. Není potřeba mluvit. Budeme se dorozumívat dotykem s instinktivním výrazem. 

Nepotřebujeme slova. To už je dávno za námi. Je naším osudem narodit se krásní do ošklivé 

doby. Vdechujeme život do obličeje vyššího rozkazu Smrti. To tvoje zvířecí elegance mě 

udržuje naživu. To kvůli tvým šelmím očím a napjaté kůži mi vystupují na povrch žíly. Jsi 

krásná jako demolice. Jen z pomyšlení na tebe mi bělají klouby. Nepotřebuju boha. Mám tebe 

a tvá krásná ústa, tvé ruce, které se mě drží, nehty, která zanechávají ranky, jež necítím, tvůj 

horký dech na krku. Chuť tvých slin. Tma je naše. Noci patří nám. Všechno, co děláme, je 

tajemstvím. Nic z toho, co děláme, nebude nikdy pochopeno; budou se nás bát a držet se od 

nás stranou. Bude to námět na legendu, diskuse bez konce a nekonečná inspirace pro ty, kteří 

mají odvážné srdce. Jen já a ty, v tomto pokoji, na podlaze. Za hranicemi života, za hranicemi 

morálky. Jsme třpytícími se zvířaty, nakreslenými planoucí barvou potu ozářenou měsícem. 

Naše oči se promění v drahokamy a všechno, co děláme, je příkladem spontánní dokonalosti. 

Celý život jsem čekal na to být s tebou. Srdce mi buší o žebra, když si vzpomenu na všechny 

zmučené noci, které jsem všude možně po světě trávil čekáním na tvůj dotyk. Kolik času jsem 

vyrušil, když jsem čekal jako muž, který si odpykává doživotí. Teď jsi tady a vše, čeho se 

dotkneme, exploduje, vyrazí do květu nebo shoří na popel. S každým naším sdíleným dechem 

se historie rozpráší po světě a sama sebe popře. Potřebuju tě, jako život potřebuje život. Šíleně 

tě chci, jako pohromu. Jsi jediné, co vidím. Jsi jediná, kterou chci znát.  

 

Samota je odhalený krk, který si říká o čepel. Zatvrzelé odcizení je studená ruka 

se ztvrdlou kůží, která v nějaké osvětlené krabici na této pusté planetě svírá hrnek s 

kávou. Jakmile s tím splyneš, tak už nevidíš nic jiného. Starý život vybledne jako 

zapomenutý západ slunce. Nové poznání se vplíží bez povšimnutí. A jsi tam. Z 

popraskané a ztvrdlé tváře betonu pod oknem mého hotelu vyraší záhadné, v noci kvetoucí 

květiny. Jsem ve svém pomateném, osamělém pokoji, zamčený na tři západy. Ochromený 

svou vlastní přítomností. Až dnes večer vyskočím z okna, abych se setkal s městem, tyto anti-

sluneční kvetoucí květiny změkčí můj pád. Je to jediný způsob, jak v těchto zbytečných 

dobách mohu vyjádřit svou zoufalou vůli žít. Žiju proto, abych z těchto povadlých trosek 

vydobyl krásu a lásku. Ale jen v noci. Žiju jen proto, abych viděl to, co ostatní míjejí bez 

povšimnutí. Jejich radarové registry paranoii barevné televize většinu těchto věcí zamlží. Noc 

mě nechá dýchat a existovat, jak chci. Sundám masku a doopravdy žiju. Venku za oknem na 

mě čeká vzduch zabarvený do tmavé indigové. Skočím a bujná vegetace můj sestup předvídá 

a v momentě dopadu mě zahrne svěžím a kyprým objetím. Jsem potichu a sám. Takový, jaký 

jsem se narodil. Před lety jsem si myslel, že jsem se narodil proto, aby do mě udeřil blesk. 

Teď mi dochází, že jsem se narodil, abych zůstal neotřesen a nerozptýlen neustálým 

cestováním po nekonečných, zmučených silnicích. Abych se spřátelil s vyčerpáním a pachem 

nafty. Někde po cestě jsem ztratil přehled o jejich jazycích a zvycích. Když je v noci míjím, 
poslouchám je a nerozumím ani tomu, co říkají, ani tomu, proč dělají to, co dělají. Byl jsem 

někdy jako oni? Co jsem chtěl od života? Co jsem myslel, že mi může nabídnout? Nastal 

někdy moment, kdy mi bylo jasné, že takhle skončím? Viděl jsem to vůbec přicházet? Jedno 

je jisté. Jsem tady a jsem, jaký jsem. Skončil jsem. Tajemství se změnilo v prozkoumávání 



noční poušti eventuality. Každou noc chodím po ulicích. Každou noc si přeju kráčet po 

měsíci. 

 

Tvé oči se minutu co minutu mění. Tvoje krása se rozprostírá jako malovaný 

vějíř. Čím víc se dívám, tím víc vidím. Tvoje krása trůní jako motýl na květině. Ale ta 

květina je tající otrávený led a křídla jsou žiletky. Natáhnu se, abych se jí dotkl, a v tiché 

místnosti skape krev. Umlčuje mě stud za city, které k tobě chovám. Tato pravda a tvé 

jméno nebudou nikdy vyjeveny. To ty jsi mi odhalila neúspěch mého života. Pomyšlení na 

tebe mě naplňuje touhou a zároveň spalujícím ponížením, které po sobě zanechává zjizvenou 

tkáň a mrtvé mozkové buňky. Tvé bytí se mi vysmívá a já se tomu nedokážu postavit čelem. 

Ty nemáš o ničem ani potuchy. Nic z toho není tvoje chyba. Je to zcela na mně. To díky tobě 

vidím, kdo doopravdy jsem. Jsem slabý a sám sobě přestávám rozumět. Jsem rozrušený a 

nejsem ochotný shromáždit odvahu, abych přemohl démony, kteří mi perverzně umožnili 

zahlédnout pravou lásku, jen aby mi ji potom vyrvali z náruče. Chodím po ulicích a vím, že 

právě teď existuješ. Kolik hodin jsem strávil přemýšlením o tobě. Kolikrát jsem si při 

přesunech všemožnými městy světa vymýšlel rozhovory. Jak zcestovalé jsou mé myšlenky na 

tebe. Jsem si jistý, že nejsem jediný. Jsi nevyřčený příběh. Jsi vášní zmítaná pravda, která 

chce vykřičet svou přítomnost, aby byla navždy polapena silnou rukou pevně přimknutou k 

ústům mé duše.  

 

Ochotně jsme čekali na toxickou vodu k pití. Stáli jsme celý den a nad hlavami 

nám míjeli tryskáče a náhodně bombardovaly město. Plazili se po nás kobylky a my jen 

trpělivě čekali. Přesto, že jsme viděli, jak se ostatní, kteří byli před námi, začínali po té, 

co se napili, dávit a zvracet krev, čekali jsme se zadrženým dechem. Měli jsme 

obrovskou žízeň  a kromě toho jsme se k tobě chtěli dostat tak blízko, abychom viděli 

tvůj úsměv. Myslím, že toho dne nikomu z nás nevadilo, že umřeme. Chci, abys věděla, 

že kdybych mohl žít ještě jednou, udělal bych to všechno znovu úplně stejně. Dívám se, 

jak se ti pohybují ústa. Poslouchám tvůj hlas. Dělám všechno, co mi řekneš. O několik minut 

později zjistím, že sedím na kovové židli s rukama spoutanýma za zády. Víš, tohle je podruhé 

v životě, co mi někdo nasadil želízka. Nic neříkáš, ale z tvého výrazu je mi jasné, že je ti to 

jedno. Mně nevadí být v téhle pozici, protože ti důvěřuju, a i když je to pěkně nepohodlné, 

mně to nevadí, protože ten čas trávím s tebou a jakýkoli čas strávený s tebou je mi drahý. Ptáš 

se mě, proč tě miluju, a já ti odpovídám, že se mnou nikdo nemluví tak jako ty. Mezi nejlepší 

chvíle, které jsem kdy zažil, patří ty, kdy mi zavoláš a pozdě v noci si povídáme, fakt. 

Usměješ se a zeptáš se mě, jestli tě chci políbit. Odpovím ti, že tě chci líbat každý den až do 

konce života. Nahneš se blízko ke mně a upřeně se mi zadíváš do očí. Lehce pootevřeš ústa a 

přiblížíš se. V momentě, než se svými rty dotkneš mých, zahlédnu v tvých ústech záblesk 

hlavy kobry. Přitáhneš si mě k sobě, zmocníš se mě svými ústy a ta kobra mi klesá hrdlem a 

brzy po ní následují další a ještě několik škorpiónů. Odtáhneš se. Cítím, jak mě ty potvory 

koušou a štípou v útrobách. Ptám se tě, proč jsi mi to udělala. A ty řekneš, „Štve tě, že s tebou 

nechci píchat.“ Odpovím ti, že o to mi nejde, a ptám se, proč jsi mi ublížila, když já tobě jsem 

nikdy nic neudělal. Vytáhneš nůž a začneš se bodat. Říkám ti, abys toho nechala. A ty na to, 

ať pěkně škemrám. Tak škemrám. Po tváři se mi řinou slzy. Zapomněl jsem na bolest 

způsobovanou hady a škorpióny a jediné, na co jsem schopný myslet, je tvoje bezpečí. 

„Ukazuju ti, jak seš slabej a hloupej,“ říká. Omdlím. Když se probudím, jsem na zemi v 

nějakém hotelu na konci světa. Kobereček je teplý a já jsem rád, že jsem sám. Podívám se 

nahoru na dveře a k mé velké radosti jsou zamčené na tři západy. To je to první, co dělám, 

když vstoupím do pokoje, protože nikdy nevíte, jakou podobu na sebe prokletí vezme. Ať se 

děje cokoliv, nemůže se sem nikdo dostat, ovšem kromě snu o tobě nebo o kobře, kterou mi 



posíláš, aby mi dělala společnost. Když jsem sám, je to dokonalé, protože nic jiného 

nezvládám. Nikdy jsem nevěděl, co si počít s lidmi, kteří se příliš dlouho zdržují, ovšem 

pokud se nejedná o tebe a tvá slova, jež taví tělo. Skoro všechno a všichni zůstávají déle, než 

jsou vítaní. Lidská povaha je anti-lidská. Zdá se mi o očíslovaných nocích v anonymním 

pokoji na rovné podlaze blízko důležitých dálnic. Vždy zůstávám pod úrovní oken a 

nezvedám telefony. Vím, že to nikdy nejsi ty. 

 


