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Všichni pilníci a hákovači, co se pětkrát týdně dvakrát denně chytnou v metru za madlo, aby 

dopravili sebe a svoji sváču v papírovým pytlíku do rachoty od devíti k pěti a pak bez sváčy 

zase nazpátek, zkrátka všechny řádné lopaty a kravaty už byly doma nebo na cestě domů, 

když Harry a Marion vklouzli do nového dne. Kdykoliv se jim otevřely oči, byť jen zčásti, 

jako by na ně udeřily okolní stíny a přinutily je znovu se zavřít, a tak se oba převalovali na 

tom úzkém kanapi, jak nejlépe uměli, bezděčně u toho vzdychali a pokoušeli se opět usnout, 

jenže i když měli těžká víčka a tělo jako zpomalený film, dál spát už nebylo možné, a tak 

zůstali viset mezi temnotou a bděním, dokud temnota nezačala být až příliš nepříjemná, takže 

přinutili svá ztuhlá těla, aby se zvedla, a posadili se na kraj kanape a chvilku se snažili 

zorientovat. Harry si mnul zátylek, Fíííha, mně je, jako dybych hrál americkej fodbal. Zatahal 

si za triko, Sem úplně propocenej. Svlíkni to ze sebe a polož to tady přes židli. To máš hnedka 

suchý. Postavim na kafe. Harry se díval, jak Marion kráčí pokojem a zadek se jí přitom kroutí 

ze strany na stranu. Přehodil si tričko přes opěradlo židle, poodtáhl závěs o několik centimetrů 

od okna a chvilku se koukal ven, civěl na to, co se děje na ulici, a přitom byl natolik duchem 

nepřítomen, že se mu všechno jakoby tříštilo do spousty obrazů, až nakonec musel mrknout, 

aby se mu všechno opět srovnalo do jedné perspektivy. Podrbal se na hlavě a na okamžik 

široce rozevřel oči. Postupně si začínal uvědomovat zvuky, které k němu doléhaly z kuchyně, 

pak pustil závěs a šel k Marion, která právě postavila na stůl dva hrnky s kávou. Deš akorát 

včas. Nojó. Posadili se a začali upíjet horkou kávu a přitom kouřili. Jéžiši, já si ani 

nepamatuju, jak sem usnul, vybavuješ si to trochu? Marion se usmála, Já si vzpomínám akorát 

na to, jaks mě žmoulal vzadu na krku a šeptals mi do ouška. Harry se uchechtl, Podle toho, 

jak mám neska namoženou ruku, tak sem tě musel žmoulat nejspíš celou noc. Marion se na 

něj podívala a promluvila a znělo to skoro až nesměle, Bylo to moc hezký. Mám to strašně 

ráda. Včerejší noc, to byla ta nejlepší noc v mým životě. Ty mě jen tak šimráš na koulích, co? 

Usmála se měkce a sladce a zavrtěla hlavou, Ne. Když si se mnou spal v kalhotách, jak bych 

tě mohla šimrat na koulích? Harry se zazubil a pokrčil rameny, Tojo. To je kapku zvláštní, že? 

Ale bylo to jako fak báječný. Myslím, že je to krásný, přikývla Marion. Harry se znovu 

protáhl a zakroutil hlavou, Tý vole, dneska ráno se furt ňák nemůžu probrat nebo jesi je 

vodpoledne nebo večer nebo já nevim co. Na, Marion mu podala tabletku, vem si to a za 

chvilku seš jak rybička. No né, co to je, strčil si ji do pusy a spolkl, pak ji spláchl kávou. 

Dexík ve formě dražé. Klidně si vem ještě jedno, než půjdeš do práce. Do práce? Ajó, neska v 

noci máme vlasně tu pakárnu s těma novinama, co? Jéžiš. Ale neboj, než stihneš dopít druhý 

kafe, budeš se na to dívat jinak. Zvlášť až si vzpomeneš, proč vlastně do tý práce chodíš. 

Harry se poškrábal na hlavě, Jó, nejspíš jo. Jenže teď mi to všecko příde nemožný. Tak už nad 

tím nepřemejšlej. Dolila sobě i jemu kávu. Až to dopijem, tak si dáme sprchu. Ta dycky 

pomůže. Jasně. Usmála se, Jako když se procházíš v dešti. 

 

Když později zavolal Tyrone, byl Harry nejenom úplně probuzený, on přímo hořel 

nedočkavostí jako neklidný hřebec, který si ze samé netrpělivosti hryže uzdu. Už několik 

hodin bez přestání mluvil a tu a tam si dal pár prásků z jointa, aby se účinek dexíků zjemnil. 

Čileji se teď vžíval do muziky, tiše luskal prsty, tělo v energickém pohybu, hlavou jakoby 



uprostřed akordů, které do sebe nasával. Když se odmlčel alespoň na tak dlouho, aby si stačil 

dát loka kafe, páva z cigarety, páva z jointa, nebo se prostě jen nadechnout, čelisti se mu 

stejně bez ustání pohybovaly, jak skřípal zuby. Sakra, tohle můžu poslouchat celou noc. Ten 

chlap má neuveřitelnej zvuk, to je fakt úplná fantazie... jasně vole, jen do toho pořádně 

foukni... Harry zavřel na chvíli oči, hlavu měl nahnutou k rádiu a rytmicky s ní kýval podle 

hudby, Slyšelas tó? Jó? Sleduješ, jak sjíždí dolu a pak to přitlumí? Sleduješ ty přechody? Tý 

vole! to je moc... správě, rozbalto a berto bejby, hahaha, foukej do toho vo sto péro, ježiš, ten 

je skvělej. To, jak normálka jako vklouzne do toho svižnějšího tempa, tim mě fak dostává, 

slyšiš to? Jako, ne ňákej náhlej hogo fogo přechod s vířenim a mlácenim do virblu, ale jen tak 

hezky pomaloučku sklouzne do toho svižnějšího tempa a už si luskáš do rytmu, ani nevíš jak. 

Ty vole, von je prostě úžasnej, fak prostě úžasnej... Píseň dohrála a Harry dopil kafe a rázem 

se zase začal věnovat Marion. Marion mu dolila hrnek. Hele, až koupíme tu třicítku a 

vyděláme ty prachy, tak musme zajít dolů do města a poďvat se do ňákýho z těch klubů a 

dopřát si ňákou muziku. To bych strašně ráda. Až vyděláme ty prachy, tak provedem vůbec 

spustu věcí. Vodstěhujem se vocaď pryč. Postavíme se na nohy a všecko vobrátíme naruby. 

Ten kafáč se nám rozjede, než bys řek švec, a pak pojedeme do Evropy a ty mi tam můžeš 

ukázat všecky ty obrazy, co vo nich furt mluvíš. Mužem ti třeba i zařídit ňáký studio, abysi  

zas mohla malovat a dělat sochy. Dyž je povedou správný lidi, ty kavárny se už postaraj samy 

vo sebe a my si budem moct ňákou dobu jen tak jezdit po světě a koukat kolem sebe a lebedit 

si. Harry, to se ti bude děsně líbit. Až se budem procházet po Louvru mezi mrakama Tiziánů. 

To myslíš jako v Lůůůbru, hahaha. To já se dycky chtěl jet poďvat do Istanbulu. Nejrač tim 

Orient Expresem, né? Třeba s takovym Turhanem Beyem a Sydneym Greenstreetem a 

Peterem Lorrem. Tývole, na toho nemužu zapomenout. Pamatuješ si na něho v M? Marion 

přikývla. Dycky mně vrtalo hlavou, jaký to asi musí bejt, bejt takovejhle, prostě pedofil. 

Nevim, ale těhlech chlápků mi bylo dycky tak ňák líto, teda, těch dětí mi je líto taky, ale ty 

chlápci, tývole, to fakt musí bejt něco, dyž musíš lákat malý děti někam do nějakýho sklepa 

nebo jinam a pak to tam s nima dělat, jéžiš... Fakt by mě zajímalo, co se jim honí hlavou, na 

co prostě myslej? To musí bejt děs, dyž se probuděj úplně sami a věděj, co udělali... 

kristepane. A v lochu je všichni vostatní vězňové nenáviděj, viš to? Marion opět přikývla, To 

sou ty nejvopovrhovanější chlapi v celý base. Všichni po nich dou, a když je nějakej mukl 

sejme, tak nikdo nehne brvou, i kdyby se vědělo, kdo to byl. Všichni se prostě votočej zádama 

a dou si po svejch a v některejch lapácích si z nich dělaj kurvy, a dyž se jim nechce, tak je 

znásilněj. Tý vole, to musí bejt pořádně drsný. Já sem hrozně šťastnej, že tohle není muj štyk, 

a při tom, jak to říkal, se nakláněl dopředu a hleděl na Marion s ještě větší horlivostí, oči mu 

lezly z důlků, hruď se mu chvěla, jak mu bušilo srdce, Sem rád, že to je právě tak, že sme my 

dva spolu a že nic jinýho už nepotřebujem, akorát sebe, popadl ji za ruce a chvíli se s nimi 

mazlil, potom jí zulíbal konečky prstů, po nich dlaně, pak si je pevně přitiskl na ústa a laskal jí 

dlaně špičkou jazyka a přes ruce na ni hleděl a ona se na něho usmála, pusou, očima, srdcem a 

celou svojí bytostí, Harry, já tě miluju. My dva spolu uděláme velikánský věci, holubičko 

moje, a ukážem tomudle světu, zač je toho loket, poněvadž to normálně cejtím v kostech, ale 

to jako fakticky, že neexistuje nic, ale nic, co bych nedokázal udělat, a z tebe udělám tu 

nejšťastnější holku pod sluncem, a to je slib a to je fakt, protože mám v sobě něco, co se celou 

dobu snažilo dostat ven, a s tebou, holubičko moje, to ven vyjde a nic už mě nezastaví, teď 

poletím vzhůru jako raketa, a jesi chceš měsíc, máš ho mít a ještě ti ho zabalím — Marion ho 



dál držela za ruce a s něhou a láskou mu hleděla do očí — Já ti povidám, že si připadám jako 

Cyrano, a nato se postavil a zamával pravou paží, jako kdyby v ní držel meč, Přiveďte mi 

obry, já nechci pouhé smrtelníky, přiveďte mi obry a já je rozsekám na nudličky a — Vtom 

zazvonil zvonek a Marion vstala a šla ke dveřím a smála se u toho, No doufám, že tenhle 

nebude až tak děsně velkej. Otevřela dveře a dovnitř se vbelhal Tyrone. Harry stál uprostřed 

obýváku a mával svým imaginárním mečem, Tohle má být obr? Do střehu! a začal se s 

Tyronem šermovat, zatímco ten jenom stál a pokoušel se zvednout víčka, Můj otec uměl 

zacházet s kordem tak jako nikdo v celém Tel Avivu, a pokračoval ve svém šermířském čísle, 

prováděl náhlé výpady, kryl se, bodal, pak poklekl na jedno koleno a odtud nečekaně vyrazil a 

svým věrným rapírem zasadil svému sokovi smrtelnou ránu, touché! Posléze se, s kordem po 

boku, uklonil a uvedl Tyrona do kuchyně. Marion se smála. Hele, co se to s tebou kurva děje, 

tyvoe? Co se se mnou děje? Nic. V životě mi nebylo líp. Dneska je skvělej den. Významnej. 

Den, jenž vejde do historie jako den, kdy Harry Goldfarb pohnul světem, vobrátil ho vzhůru 

nohama a posadil ho na prdel, den, kdy sem se beznadějně a totálně zamiloval a daroval té, s 

níž jsem zasnouben, své bílé pero, a Harry se opět zhluboka uklonil a Marion obřadně udělala 

pukrle a přijala bílé pero a on jí poklekl k nohám a políbil jí nastavenou ruku, Ó povstaň, Sire 

Harolde, královský rytíři řádu Podvazkového, obránce říše, můj milovaný princi — Kůůůrva, 

tak já se ho akorát voptám, co se to snim jako děje, a mám z toho telku naživo, voe — Marion 

s Harrym se řehtali a Tyrone vypadal, jako kdyby jej držely neviditelné šňůrky, které se měly 

každým okamžikem přetrhnout — Vám hráblo. Tyrone, není ti něco? Seš ňákej pobledlej, a 

Harry se rozchechtal. No neni tohle prasárna? Neni tohle ale kurva prasárna? Rači vole rychle 

zavři voči, jinak nám tu vykrvácíš, a Harry se řehtal na celé kolo a Marion se hihňala a 

kroutila hlavou. No kůůůrva. Já si tady připadám jak v ňákým posranym komiksu, voe. Harry 

se pořád smál, Musíš se s tim prostě smířit, vole. Prostě nebuď labuť. Tyrone si kecnul za 

kuchyňský stůl a podíval se na Marion. Cim toho svýho kocoura krmíš, bejby? Láskou, ty 

vole. Krmí mě láskou. Konečně sem našel tu správnou výživu, kterou sem celej život hledal. 

Copak, vole, nevíš, že láska je to, co hejbe světem? Se světem si, bejby, nedělám starosti, 

akorát s tebou. Harry a Marion se řehnili a Tyrone se chabě pousmál, nato Harry zatočil 

Marion dokola a chytil ji okolo pasu, a jak se mu mírně zaklonila přes ruku, s nesmírnou 

něhou ji políbil na její útlý krk. Celou noc a celej den sem proprcal, že sotva lezu, a ty si tu 

stojíš a ta tvoje velká hnusná huba se ti třepetá ve větru a vykládáš mi tu, že prej láska hejbe 

světem. Kůůůrva. Z toho bych nejrač vytuhnul na sedmatřicet let. Nato se Tyrone zakřenil a 

Harry s Marion se smáli a ona mu pak dala dexíka a Tyrone ho slupl a lokl si z hrnku kávy. Já 

nevim, co tady dělám. Přísahám, že nevim. Dyby mě ta roštěnka bejvala nevzbudila a neřekla, 

že musim jít, protože sem ji donutil, aby mi slíbila, že mě vykope z pelechu... kůůůrva, já 

bych se vychrápal i na laťkovým plotě. To je síla lásky, Tyrone. Ta tě sem dokopala. Vysílali 

sme vibrace lásky, aby se ta tvoje pobledlá, ale zato sličná prdelka zvedla z pelechu a 

došmrdolila se až sem, abysme mohli jít vydělávat prachy, za kerý koupíme tu třicítku. 

Kůůůrva. Co má láska společnýho s choutkama na třicet géček heráku? Harry ohnul Marion 

přes ruku, kterou jí držel za zády, a zapěl po vzoru Russe Columba, Ó, ty říkáš tomu 

bláznivost, já však říkám tomu láska. Já akorát doufám, že mi ta prdlá pilule začne fungovat 

dřív, než se z toho vokotim. Bacha, aby ses přitom eště nevokokotil, a Harry se rozchechtal a 

Marion se hihňala a kroutila hlavou, Teda Harry, fuj, a Tyronovi krátce svitlo v očích, podíval 

se na Harryho a naschvál nasadil jakoby nevěřícný výraz, Tý vole, rači ho někdo střelte, ten 



už se akorát trápí trapnostma, a oba s Harrym se chlámali a Marion s nimi a všichni se 

posadili za stůl. a když se Marion přestala smát, dolila všem pávu a Harry konečně zpomalil, 

alespoň do té míry, by se párkrát zhluboka nadechl a ulítl na melodii, která se linula z rádia, v 

duchu se do té melodie pohroužil a úplně se do ní zapletl a přivřel oči a naslouchal, k tomu 

začal kývat hlavou a luskat prsty, Kůůůrva, možná vypadá jak magor, ale takhle Tho můžeš 

aspoň poslouchat, aniž byses vokotil... p Marion se dala do smíchu a Tyrone se řehnil pořád 

pal, Sakra, to lechtá, a Harry si ho změřil chladným okem, Klídek, vole, a zase kýval hlavou a 

luskal (prsty a Tyrone C. Love dopil druhý hrnek kávy a panty na očích se mu uvolnily a 

víčka se rozevřela dokořán a začal pít ze třetího hrnku a zapálil si a uvelebil se na židli, Jen na 

to, bejby, zatrub, ať to má grády, a začal kývat hlavou a luskat prsty a Harry, s očima stále 

přivřenýma, mu nastavil ruku dlaní vzhůru a Tyrone do ní plácl, Kůůrva, bejby, my to 

zmáknem, a teď zase jemu plácl do dlaně Harry, Jááásňééé, a Marion se o Harryho opřela, on 

kolem ní ovinul ruku a všichni poslouchali a cítili, 1 jak v nich tepe síla odhodlání, přitom 

občas jukli na hodiny, jak čekali, až přijde jejich čas, čas, který kolem nich právě teď prchavě 

ubíhal, čas vkročit do nové dimenze... 


