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Věnováno Johnovi, stejně jako všechno ostatní



Nebožtík
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1.

Odepřel tomu klukovi právo vrátit se do vlastního domu. Sbohem 
a šáteček, hodně štěstí. Rozhodně už ho nehodlá dál živit; odteď 
už jenom hranatý ramena a čelisti a silný paže, hlavně vykročit tou 
správnou nohou. Nechal ho tam, zdrcenou hromádku s párátky 
místo rukou a nohou, a sám vkročil do dveří jako čerstvě zrozený 
mladík, trochu nesvůj z pohledu na tu nadpozemskou krásku, kte-
rá ho měla celou tou metamorfózou provést. Jmenovala se Kari-
ne D’Arcyová. Bylo jí patnáct a kousek a už spolu chodili do třídy 
tři roky. Mimo školní lavice nad ním měla jednoznačně navrch, 
a přesto teď byla tady, namísto ve frontě na pondělní oběd stála 
u něj v předsíni. A tak se toho kluka musel zbavit – toho, co z něj 
zbylo, co z něj ještě sama neservala a neslíbala. 

„Víš určitě, že se tu neobjeví tvůj táta?“ zeptala se.
„Jasně,“ ujistil ji, ačkoliv jeho otec si dělal, co chtěl, a nic se u něj 

neřídilo logikou. Ráno sice všem oznámil, že si mají připravit veče-
ři sami, protože bude celý den pryč, jenže až se pozdě večer vrátí, 
určitě si je zase všechny škodolibě (a po dni stráveném v laskavé 
náruči démonů taky řádně vztekle) vychutná.

„A co když jo?“
Vyprostil ruku z jejího sevření a objal ji kolem pasu.
„Nevím,“ připustil. Páni, pravda zněla drsně, drsněji už to ani 

nešlo – nenacvičená odpověď ze zbrusu nového krku. 
Bylo mu čerstvých patnáct. Kdyby se ho na to samé zeptala, než 

překročili práh, dostalo by se jí v odpověď nějaké silácké formulky 
rádoby zkušeného patnáctiletého frajírka, jenže teď bylo všechno 
jinak a on už se najednou nedokázal takhle předvádět. 

„Stejně bych za to moh já,“ dodal. „Ne ty.“
Měli být ve škole, což by určitě neuniklo ani jeho tátovi. Kdyby 

teď přišel domů, byť v sebeporaženečtější náladě – třeba totálně 
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namol, po partičce pokeru nebo tak něco –, stejně by mu netrvalo 
dlouho, než by mu došlo, že jeho kluk právě zatahuje školu a to 
z jednoho jediného důvodu. 

„Jo, tady bys za to moh ty,“ řekla. „Ale co kdyby to vyzvonil 
našim?“

„To by neudělal.“ Za to by dal ruku do pekelného plamene. O je-
ho tátovi se toho dalo říct hodně, ale rozhodně ne, že je zodpověd-
ný. Nebo odvážný. Nebo spravedlivý.

„Víš to určitě?“
„Táta se kromě nás s nikým nebaví,“ vysvětloval. „Stejně by ho 

nikdo jinej neposlouchal.“
„A co budem dělat teď?“
Ten odvážný znovuzrozený mladík, ještě pořád celý rozklepaný 

ze všech příležitostí, co na něj dotíraly a věšely se na něj ze všech 
stran, se jmenoval Ryan. Jeho dospělá podoba se ve skutečnosti 
od oné nemotorné tělesné schránky, kterou nechal za dveřmi, 
moc nelišila – pořád byl černovlasý a pobledlý a měl černé oči. 
„Vypadáš jako posedlej,“ přeběhl z něho kdysi jakési holce, co se 
k němu dostala dostatečně blízko, mráz po zádech; pak prohlá-
sila, že mu toho démona zkusí vysát z jazyka. Za posledních pár 
měsíců se trochu vytáhnul. „Rosteš děsně pomalu,“ povzdychla si 
babička, když mu naposledy projížděla fotky na Facebooku. Stála 
si za tím, že Ryan nikdy nepokoří hranici sto osmdesáti centimetrů. 
Matka mu zemřela před čtyřmi lety a táta byl troska, co spala na 
gauči stejně často jako v posteli. A Ryan byl nejstarším potomkem 
téhle trosky. Chodil kolem táty po špičkách a pak si to vybíjel na 
všech ostatních. 

Něco tam bylo špatně. Jasně, chlapi všeho věku mají samozřejmě 
právo jen tak se pofl akovat a navážet se do každého, kdo vypadá, 
že by se do nich snad mohl chtít opřít, a přesně tak se taky chovala 
tahle troska: až na ten vroucí, buranský vztek byla prázdná, potá-
cela se mezi výsluním a protialkoholickými sezeními v ubohých 
léčebnách na místech, kde už nedávaly dobrou noc ani lišky. Ryana 
sice dohánělo k zuřivosti opovržení v očích učitelů i provokativní 
naschvály větších dětí, ale i tyhle pokusy vydráždit ho do nepříčet-
nosti mu přišly stejně prázdné. Hledal něco, co by ho ráno přimělo 
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vyskočit z postele rovnýma nohama, a nikdy by ho nenapadlo, že 
by tím mohla být právě ona. 

Patřila mezi holky, co nosí kraťounké sukně a každou přestáv-
ku se opírají o topení a dokážou s učiteli jednat jak přidrzle, tak 
s přeslazenou ležérností. Nikdy by si nepomyslel, že by ho mohla 
brát jinak než jako zakrslého rváče, i když ji o to prosil – v duchu, 
za semknutými ústy a sklopenýma očima – už celé roky. 

Před třemi týdny, večer o jeho narozeninách, se od něj nechala 
políbit. 

Seděl zrovna v autě kámošů – starších než on, vrstevníků jeho 
šestnáctiletého bratrance Josepha, který Ryana znal dost dobře na 
to, aby pro něj věk nehrál roli –, když si jí všimnul, jak postává před 
místní diskotékou, směje se a klepe se v tom svém dlouhém čer-
ném tričku a bílých šortkách zimou. Vyklonil se ze zadního okýnka 
a zavolal na ni; ani ji nemusel přemlouvat, aby si vlezla k němu. 
Měl prostě štěstí, že měla zrovna chuť se sjet. Ale stejně mu srdce 
poskočilo tak, až uvěřil, že za tím je něco víc: trocha obyčejnýho 
štěstí a taky důvěra. Věří mu. Proboha: líbí se jí!

Jen tak se pofl akovali. Dali si pár plechovek piva a pár džointů 
a studený vítr mu nahrál do karet a přimáčkl ji k němu. Postupem 
večera mu došlo, že svoji nervozitu ničím nepřehluší, a rozhodl se 
znovu zkusit štěstí: položil jí ruku nad zadek, aby jí naznačil, co k ní 
cítí, načež napočítal do dvaceti, třiceti a nakonec osmdesáti, než mu 
došlo, že se od něj vážně neodtáhne, vzal ji za ruku v naději, že se 
ta jeho snad přestane klepat, a pak konečně – konečně! – překonal 
těch nebetyčných třicet centimetrů, přiložil ústa na její a políbil ji. 

V následujících dnech svými ústy prozkoumal celé míle dosud 
neprobádaného území a rozhodl se, že z toho vytěží co nejvíc. Byli 
spolu v kině, jedli zmrzlinu, na konci každé schůzky se pomaličku 
courali k její ulici a drželi se za ruce. A aby je snad někdo neměl za 
absolutní svatoušky, hledali si zapadlé uličky a tmavé kouty, kde 
by tohle své přátelství mohli podrobit důkladnému zkoumání; dla-
němi porovnával kůži na jejím pase a ňadrech a tiskl se k ní, aby 
si zapamatoval, jak do sebe pasuje každičká prohlubeň jejich těl.

A teď, v předsíni o pondělní polední přestávce, jí odpověděl 
otázkou. 
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„Co bys chtěla dělat ty?“
Vstoupila do obýváku a otočila se na patě kolem dokola, aby si 

ho celý prohlédla. Ani nemusel strčit hlavu do dveří, aby věděl, že 
ji ten pohled zrovna neuspokojil. Táta ve své neschopnosti udělal 
z pokoje muzeum matčiných pokusů o zvelebení domácnosti – 
a mámě se dařilo hromadit harampádí stejně dobře, jako když 
vichr proplétá stébla trávy. 

„Ještě jsem u tebe nebyla,“ prohlásila. „Divný.“
Měla na mysli svoji přítomnost, ne dům jako takový. Ale vlast-

ně by se nespletla ani tak: bylo to tu divné. Pětipokojový řadový 
domek se bez matky zdál velký a prázdný, až se to skoro nedalo 
vydržet. Propasti, co tam neměly co dělat, mu připomínaly spoustu 
svinstva, na které by nejradši zapomenul. Byla to střecha nad hla-
vou. A taky požární riziko – občas si říkal, že by to tu prostě mohl 
všechno polít benzínem, škrtnout zápalkou a sledovat, jak se spolu 
s domem hroutí i noční obloha. 

Věděla, jak to s ním je. Dva dny předtím sebral odvahu a přiznal jí, 
v čem žije; bál se, že ji tím vyděsí a ona se s ním rozejde, a zároveň 
jí zoufale toužil vysvětlit, že ne všechno, co koluje o jeho tátovi, je 
pravda. Seděli propletení jeden do druhého na studeném betono-
vém schodišti za školou a on se jí přiznal, že se s tátou sice moc 
neshodne, ale rozhodně ne tak, jak naznačovali někteří škodolibější 
vypravěči. Jo, holka, je to debil, udrží se na nohou, jenom když se dost 
naleje, ale rozhodně není… On… Vim, jaký pitomosti se o něm šíří, ale 
fakt není žádnej křivák, holka. Je to akorát… zasranej… já nevim co.

Neutekla, ani to nikomu neřekla. Dost se mu ulevilo a zároveň 
to byl ten nejblbější nápad, protože to oba akorát utvrdilo v tom, 
že se před ní tak maximálně může plazit v prachu. Na jednu stranu 
mu to nevadilo, stejně věděl, že nad ním má navrch – pálilo jí to 
a byla přenádherná a při pohledu na ni se mu pokaždé zamotala 
hlava z toho, jak silně najednou vnímal krev v žilách a vzduch v pli-
cích a rozbušené srdce v hrudníku –, ale taky ho dost štvalo, že k ní 
nemůže jen tak přijít po svých. Že nedokáže stát vzpřímeně o nic 
líp než jeho táta. Že je budižničemnost dědičná. 

Teď ovšem žádný vztek necítil. Nechal ho přede dveřmi spolu 
se svými uvadajícími ostatky. 
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Natáhla k němu ruku. 
„Zahraješ mi?“
U zdi za dveřmi stál maminčin klavír. Stejně tak dobře mohl být 

jeho. Dřív u něj trávil dlouhé hodiny, zatímco ona se hádala s tá-
tou nebo vyhrožovala, že změní profesi, nebo válčila se sousedy 
nebo vyhrožovala, že vezme Ryana i ostatní a vrátí se k rodičům. 
Odklidila ho na židličku ke klavíru pokaždé, když se chtěla věnovat 
některé ze svých podivínských zálib, a on si tak vypěstoval šikov-
né ruce a schopnost číst z not. Moc lidí to o něm nevědělo, něco 
takového by si s ním nikdy nespojili. 

Mohl by Karine D’Arcyové zahrát, kdyby chtěl. Některý z těch 
klasických kousků, co by mohl vydávat za víc než pouhou etudu, 
nebo třeba nějakou popinu, co ho sem tam učila máma, když se jí 
zrovna na chvíli ujala nějaká zábavová kapela nebo si mohla za-
zpívat v hotelovém loby na zaprděném uměleckém minifestivalu. 
Třeba by to i zabralo. Třeba by to Karine dostalo natolik, že by ze 
sebe strhala veškeré oblečení a nechala by ho, aby ji ojel hned tady, 
na podlaze v obýváku.

I tahle fantazie ale svým způsobem působila prázdně. Pravda 
byla taková, že prostě zrovna stála u něj doma během pondělní 
přestávky na oběd a byla na světelné míle daleko od toho, aby se 
najednou proměnila v nadrženou striptérku. A právě s tím se musel 
vypořádat: Karine D’Arcyová tam vážně je!

Nechtěl jí zahrát. Ze všeho toho očekávání by mu zdřevěněly 
prsty. 

„Možná pozdějš,“ odpověděl. 
„Pozdějš?“
Mohl se jí zadívat hluboko do očí a zašeptat Jo, pozdějš, jenže to 

by musel mít víc času, aby si zvyknul na svoje nové tělo. Místo toho 
se usmál, odvrátil zrak a v duchu si pohrával se slovíčky „pozdějš“ 
a „potom“. Možná POTOM. Byla by to ztráta času, vždyť teď máme 
barák jenom pro sebe. Určitě bude nějaké POTOM. Tím si byl jistý. 

Prošla kolem něj do kuchyně a zadívala se z okna do zahrady, 
na šťovíkem zarostlý trávník obehnaný nízkou zídkou z masivních 
betonových kvádrů. Natáhla ruce směrem ke dřezu, vytáhla se na 
špičky a prohnula se v zádech. 
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„Je to divný,“ zopakovala. „Že jsem tady ještě nebyla. Když se 
kamarádíme už tak dlouho.“

Bylo to prapodivné přátelství. Školní projekty a večírky a kočko-
vání a jednou i skutečná hádka, během níž ji obvinil, že s ním chodí 
jenom proto, aby si zajistila vstup na všechny ty večírky. A právě 
během tohohle výbuchu bezmocného vzteku mezi zašedlými stě-
nami široké školní chodby si uvědomil, že si jsou tak blízcí jen díky 
tomu, jak s ním už celé roky smýká jako ocas komety ulomeným 
kouskem šutru. 

Jako by ho propleskla sestřička na porodním sále – došlo mu, 
že kdyby tenhle barák nebyl taková díra, kdyby táta nesháněl po 
celým městě levnej chlast a nevalnou společnost, kdyby se vejta-
hové jako on víc zajímali o muchlování za školou, nebyla by tu teď 
s ním, nenabídla by mu příležitost zbavit se nálepky kamaráda 
a aspoň části jejího oblečení. Karine D’Arcyová se pořád jednou 
rukou opírala o odkapávač, ale když na něj otočila hlavu, kuchyň se 
najednou proměnila jako při chemickém pokusu, kolem světlounce 
blond vlasů jí kroužily pochmurné momentky a pak jako mýdlové 
bubliny praskaly při srážce s lemem její šedivé školní sukně. Dům 
najednou vypadal jinak, když byla uvnitř, po jeho boku. Neznala 
příběhy, jež by mohla vyprávět každičká místnost a každičká ošou-
paná hrana. První schod. Konferenční stolek, který tam prostě pořád 
stál, jen tak, aby se o něj přerazil pokaždé, když ho úder pěsti vyslal 
z chodby do obýváku. Zeď v kuchyni, skvrna u zadních dveří, kde 
s tváří přitisknutou k bledě modré stěně pozoroval z milimetrové 
vzdálenosti vypínač, zatímco táta vkládal celou svoji váhu do dla-
ně na synově levém spánku ve snaze protlačit ho sádrokartonem. 

„Jsi nádherná,“ řekl jí a ona se zasmála a zamrkala a odpověděla: 
„Bože, co tak najednou?“

„Vážně,“ trval si na svém. „Co tady vůbec děláš?“
Položila mu hlavu na rameno. Mohla říct: Ulejvám se ze zemáku. 

Ale ona byla zticha, a čím déle mlčeli, tím blíž byli ke schodům, 
k jeho posteli, ke všemu, co bývá potom.

Svůj pokoj nenáviděl o něco málo míň než zbytek domu. Obý-
val ho spolu s Cianem a Cathalem, svými dvěma bratry, kteří byli 
s pořádkem ještě víc na štíru než on. Jako by se místnost dělila 
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podle Vennova diagramu; ať nadával jakkoli hlasitě nebo se jak-
koli přepečlivě snažil oddělovat svoje věci od jejich, stejně se jim 
nakonec vždycky podařilo zasáhnout do jeho prostoru. Posadila 
se na jeho postel – potěšilo ho, že ví, která to je – a on si razil cestu 
za ní, odkopával pod postele a do rohů modely autíček a kostky 
lega a kalhoty od pyžama otočené naruby. 

Seděla si na rukou, takže jejich polibek vypadal, jako by se 
líbali poprvé a nebyli si tak docela jistí, jestli se jim to bude líbit. 
Druhý pokus už dopadl lépe. Vytáhla ruku a pohladila ho po tváři. 
Bříšky prstů mu přejela po ušním boltci. Vytáhl jí školní svetr nad 
prsa, a když se od něj odtáhla, aby si ho sundala, vysvlékl se po 
jejím vzoru. 

„Možná,“ prohlásila po třech rozepnutých knofl íčcích, „bysme 
třeba měli zavřít dveře. Jako pro jistotu.“

„Moh bych před ně strčit postel.“
„Jo.“
Taky zatáhnul závěsy. Leželi na jeho posteli a objímali se a líbali 

a měli na sobě čím dál míň oblečení a jemu se celou dobu honilo 
hlavou, že Karine určitě nakonec cukne, že ho ruce zradí stejně, 
jako by se mu to nejspíš stalo u kláves piána. 

Necukla. Opětovala jeho polibky a tiskla se k němu a pomáhala 
mu. Roztěkaně ho napadlo, jestli by to s ní neměl dělat v každé 
místnosti – třeba by to celý dům vysvětilo, vymýtilo všechny ty 
ozvěny uštěpačných poznámek a přimělo stěny, podlahy i nábytek 
zapomenout na všechny ty otřesy a nárazy?

A pak ho napadlo, že by neměl být takhle roztěkaný, protože 
roztěkaná mysl je mysl kacíře. 

„Buď opatrný,“ zašeptala. „Prosím tě, Ryane, hlavně buď opa-
trný.“

Rukama ho objala kolem krku a on si najednou uvědomil, že má 
pravačku položenou na jejím levém koleni a zlehka ho odtahuje; 
do háje, tohle je určitě ono, tohle bude jeho konec!

Cork si prvních odvážných krůčků rázného mladíka ani nevšimne. 
Město žije ve velkém měřítku: dopravní zácpy, mistrovství ve fot-
bale, razie v drogových doupatech, parlamentní volby. Pořád je na 
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co nadávat: na ekonomiku, vládu, jakej kousíček irský identity ty 
hajzlové tenhle tejden zase zaprodali zbytku Evropy.

Ale pondělní poledne představovalo pro jednoho čerstvě zro-
zeného muže celý svět – a pravděpodobně i pro tisíce dalších lidí, 
kteří se během těch dvou hodin dočkali povýšení nebo si koupili 
těhotenský test nebo v bazaru převzali klíčky od svých zbrusu no-
vých aut. A pak tu byli ti, co zrovna umírali. Takhle už to v Corku 
chodí: znovuzrozený člověk zabírá místo po někom jiném, kdo 
zrovna nezadržitelně krvácí na naleštěné kuchyňské podlaze.

Maureen právě zabila nějakýho chlapa.
Nechtěla to udělat. Což by snad ani nemusela nikomu dokazovat, 

doufala; nikdo by přece při pohledu na takovou devětapadesátile-
tou vychrtlinu netipoval, že bude vražedkyně. Kdykoliv se nějaká 
taková troska, co za sebou nechává akorát spoušť, objeví v tele-
vizi, vždycky vypadá trochu mimo. Moc pozornosti od slizkejch 
strejčků, málo listový zeleniny. Ksicht jak pytel trojúhelníků a oči 
jako knofl íky na šťopkách. Kdykoliv člověk nějakou takovou mine 
na ulici, vrazí vzápětí do policajta, co tu vrávorající darmošlapku 
nejspíš pronásleduje proto, že by se mamince tam někde v Horní 
Dolní rád pochlubil povýšením. Ale Maureen taková není. Jo, když 
se zrovna nehlídá, jak se tváří, příšerně se šklebí, ale protáhlej 
ksicht by žádnýho policajta nepřiměl k tomu, aby se blíž zabýval 
jejíma zvrácenýma choutkama. To by asi mezi pánbíčkářema ne-
docházelo k tolika skandálům, kdyby policajti měli čuch i na tohle. 

Podívala se na chlápka s obličejem zabořeným do dlaždiček. 
Rozlévala se pod ním kaluž krve. Zažírala se do spár. Bude to mu-
set vzít drátěnkou. Jedlou sodou. Bělidlem. Nejspíš něčím ještě 
silnějším; v tomhle se nevyzná. Nemá ve zvyku chodit po špičkách, 
aby mohla překvapit vetřelce tupým úderem do hlavy. Tohle bylo 
poprvý. 

Ani uklízení jí zrovna nejde. Domácí práce jsou pro hodný 
holky a tohle označení zaslechla na svoji adresu naposledy před 
čtyřiceti lety. 

Stoprocentně byl v pánu, ať už to byl kdokoliv. Měl na sobě 
sepraný černý svetr a lesklé tepláky. Vzadu na hlavě mu zela díra 
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a vlasy měl slepené, ale předtím byly zrzavé. Byl to vysokej chlap, 
takovej vyzáblej zpustlík, další protáhlej ksicht – a už bylo po něm. 
Ani se mu nestačila podívat do obličeje, než ho praštila tím sva-
tým kamenem, a teď se nedokázala přimět, aby ho otočila. Jako 
by měla obrátit kotletu na grilu; z té představy se jí zvedal žaludek. 
Teď toho do sebe moc nedostane. Co když má pořád otevřený oči?

Volat na policii nepřicházelo v úvahu. Skláněla se nad ním, když 
vtom ji napadlo, jaká by byla legrace přivolat sem kněze, jen aby 
viděla, jak se na něco takového asi tváří Bůh a ti jeho pochopové. 
Možná by se pokusili vyčistit podlahu požehnáním, z moci mi svě-
řené. Nikoho takového by si ovšem nejspíš nedokázala pustit přes 
práh. Dva vpády za jediný den? Vždyť tu ani nemá bělidlo. 

Otočila se k mrtvole zády a vzala do ruky telefon. 
Kvůli Jimmymu se k ní kněží stahovali jako racci na most za 

špatného počasí. Ten chudáček byl ztělesněný hřích – byl v hříchu 
počat a pak se stal jeho synonymem, jako všechna špatná tajemství 
bobtnal a bobtnal, až ji roztáhl do takových rozměrů, že už před 
tím nešlo zavírat oči. 

Moc dobře věděla, že kdyby se narodila o desetiletí dřív, před-
určilo by ji nemanželské dítě k doživotnímu trestu drhnutí ložní-
ho prádla v oparu chemikálií – neskutečná dřina, jež měla ženy 
usmířit s Bohem a zajistit jim domov. Sedmdesátá léta jí ale po-
skytla dostatek prostoru k tomu, aby se otočila na patě a zamířila 
do Anglie, kde střídavě pobývala až do chvíle, než ji ten její hříšný 
skutek, jemuž dala jméno James, znovu našel, aby jí představil 
svůj vlastní outěžek. 

Z nemanželských dětí některých žen vyrostou účetní či učitelé 
či dědicové kvalitní půdy o slušných rozměrech někde ve střední 
Anglii. To ale pro Maureen neplatilo. 

Zamračila se na krev na podlaze a navolila číslo. Jimmy už bude 
vědět, co s tím. Přesně v tomhle byl totiž dobrý. 
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