
Tsiolkas je mistrný kronikář ducha doby, 
líčí postavy uvězněné mezi nesmiřitelnými 
světy — mezi dělnickou a střední 
třídou, anglosaským a řeckým světem, 
gayi a heterosexuály, světem tělesným 
a intelektuálním. Jestliže Facka byla 
vynikající předlohou pro televizní seriál, 
Barakuda má díky silnějšímu ději všechny 
charakteristické rysy celovečerního fi lmu.
the guardian

Barakuda je klasický Tsiolkas: vášnivý, občas 
brutální… ale vždy strhující.
the sydney morning herald 

Nesmírně dojemné… Tsiolkas píše 
s přesvědčivou srozumitelností 
o základních věcech, které nás všechny 
pohánějí kupředu: o lásce, nenávisti 
a strachu z neúspěchu… V této brilantně 
napsané, krásné knize zaznívají ozvěny 
faulknerovské prózy. Pokud vás nerozpláče, 
nejste snad ani živí.
the sunday times 25
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christos tsiolkas  (nar. 1965) je australský 
spisovatel řeckého původu. Vyrostl a  žije 
v  Melbourne. Píše fi lmové scénáře a  diva-
delní hry. Za své romány Ari (1995; česky 
Mladá fronta 2002), � e Jesus Man (Ježíšův 
člověk, 1999) nebo Dead Europe (Mrtvá Ev-
ropa, 2005) obdržel množství literárních 
cen, kniha Ari byla také zfi lmována (Head 
On, 1998). S románem Facka (2008; česky 
Host 2011) se probojoval do širší nominace 
na Man Bookerovu cenu 2010 a v roce 2009 
získal Zlatou medaili Australské literární 
společnosti. Barakuda (2014, e-kniha 2013) 
je jeho pátým románem.

přišel o všechno.
přede očima všech. co teď? 
nový podmanivý román
autora bestselleru facka 

Mladý talentovaný plavec Daniel Kelly do-
stane jedinečnou příležitost uniknout z pro-
středí dělnické třídy. Jeho vynikající schop-
nosti v  bazénu, stejně jako touha pomstít 
se bohatým chlapcům ze soukromé školy, 
na niž dostal sportovní stipendium, by mu 
měly pomoci získat slávu a bohatství.

Všechno, co Danny kdy udělal, každá 
oběť, kterou přinesla jeho rodina — vše se 
podřizovalo honbě za tímto snem. Ale po 
selhání na prvním mezinárodním mistrov-
ství, kde skončí až na pátém místě, začne 
ničit vše, za co doposud bojoval, a ke všem 
okolo sebe se otočí zády.

Barakuda je román o snech a ztrátě iluzí, 
o  přátelství a  rodině. Teprve když Daniel 
Kelly ztratí úplně všechno, zjistí, co to zna-
mená být dobrým člověkem a  co je zapo-
třebí k tomu, aby se jím stal.
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A teď mi to řekněte
jinými slovy,
říká vycpaný puštík
mouše,
která bzučíc
snaží se prorazit hlavou
okenní sklo.

Parádní pokoj čili výklad básně
Miroslav Holub
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Když se spustí déšť z chuchvalců těch bělostných mračen, kte-
ré se zdají až příliš hebké na podobnou spoušť, ztuhnu. Těžké 
kapky ševelí při dopadu na suchou trávu; napadá mě, že stejný 
zvuk by zřejmě vydávalo klubko hadů. A z deště je náhle vodní 
stěna, přestože nebe je stále modré a slunce stále svítí. Glasgowa-
né na oblázkové pláži křičí a vřískají, vybíhají ven z vody, srocují 
se pod stromy, utíkají k autům. Až na onoho podsaditého mla-
díka, který má na bicepsu vytetovaný bílý svatoondřejský kříž 
na modrém pozadí; stojí po kolena ve vodě, usmívá se, ruce má 
rozpřažené, vítá déšť, vyzývá ho.

A stejně tak náhle déšť ustává a všichni se trousí zpátky na pláž. 
Probíhají kolem mě dva kluci a vrhají se do jezera. Pubertální dív-
ka odhazuje časopis, pod kterým se schovávala, vytahuje taštičku 
na šminky a pudruje si tváře a nos, maluje si rty, dokud je opět 
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nemá růžové jako cukrovou vatu. Někdo znovu zesílil hudbu 
a údolím duní slova písně o lásce. Hubený bledý mladík s křivý-
mi zuby a mastnou černou kšticí se prožene kolem mě a skáče; 
křišťálově čistá voda vyšplíchne a od hlavy k patě zmáčí toho po-
tetovaného, který stojí ve vodě, ten chytí kamaráda zezadu, se-
vře ho pevným, medvědím stiskem a potopí ho pod hladinu. Se 
smíchem ho zasedne. Z břehu se ozve ženský křik: „Slez z něho, 
Colme, slez z něho!“

Tlusťoch s úsměvem od ucha k uchu vstává a hubeňour se 
s námahou škrábe na nohy, vykašlává vodu.

Všechny ženy a dívky na sobě mají bikiny; muži i chlapci mají 
buď holou hruď, nebo jen nátělník, a všichni jsou v kraťasech. 
Kromě mě: já na sobě mám džíny a nahoře dvě vrstvy, tričko 
a starou zažloutlou košili. Slunce mi připadá slabé; jako by ne-
umělo svítit víc než jen příjemně, neumělo se rozpálit, neumělo 
nabrat sílu.

„Dane, já se tam nemůžu vrátit. Nemůžu. Všechno je to strašně 
daleko.“

Clydova slova mi znějí celý den v hlavě. Strašně daleko.
Včera večer v restauraci jsme poslouchali, o čem si povídají 

u vedlejšího stolu. Seděla tam skupinka přátel, tři páry: jeden 
skotský, jeden anglický a jeden německý. Táhlo jim na šedesát, 
všichni muži měli plnovous a velké pupky, obě Britky měly vlasy 
čerstvě zastřižené na mikádo a Němka dlouhé šedé vlasy, stažené 
do neupraveného ohonu. Právě ona se k nám otočila, když jsme 
se začali hádat, když jsem poprvé zvýšil hlas.

„A já zas nemůžu žít tady.“
„Proč?“
„Protože je to strašně daleko pro mě.“
Hleděli jsme na sebe přes stůl. Jeden z nás se bude muset 

podvolit. Jeden z nás musí vyhrát. Mladý číšník nám přinesl hlav-
ní chod a my jsme se do něj v zavilém mlčení pustili.
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Skupinka působila jako staří kamarádi z vysoké, pronikalo 
k nám jejich veselé povídání a hlasitý smích. Omáčka na mém 
steaku byla jen samá sůl a rozpuštěné máslo. Pustil jsem se do jíd-
la, byl jsem hotový jako první. Odsunul jsem talíř a odešel na zá-
chod. Za zády jsem od vedlejšího stolu uslyšel spor. Vyrozuměl 
jsem, že se setkávají jednou za dva roky, pokaždé v jiném městě. 
Němka se snažila prosadit, aby to příště bylo v Barceloně, Skot 
pomýšlel na Kodaň a Angličan chtěl do Londýna.

Když jsem se vrátil ke stolu, chovali jsme se k sobě s Clydem 
odtažitě, snažili jsme se být jeden ke druhému zdvořilí.

„Hlasovali a skončilo to remízou tři tři mezi Barcelonou a Ko-
daní.“

„Fakt? Takže pro Londýn nehlasoval ani Angličan?“
„Jo, dokonce i jemu došlo, jak debilní to byl nápad.“
Tomu jsme se spiklenecky a po milenecku zasmáli; vyvěsili jsme 

bílou vlajku. Ohlédl jsem se a Němka pokrčila rameny, usmála se 
na mě a gestem mi dala najevo, jak ji to celé naprosto vyčerpalo.

„Barcelona,“ zavolal jsem na ně, „já bych jel do Barcelony — 
tam bude lepší jídlo.“

Angličan se poplácal po mohutném pupku. „Víc dobrýho jíd-
la nepotřebujeme. Už jsme ho měli až až!“

Tomu jsme se zasmáli všichni.
Clyde se ke mně naklonil. „Kdybysme se vrátili do Austrálie, 

nemohli bysme si tam zajet.“
Neodpověděl jsem. Byla to pravda a moje mlčení to potvr-

zovalo.
„Je to strašně daleko, Dane, já se tam nemůžu vrátit.“
Měl pravdu. Prohrál jsem.
Ta slova přišla odkudsi z hloubi uvnitř ve mně, ani jsem je ne-

musel hledat, vyšla ze mě sama jako zaklení. Zašeptal jsem: „A já 
zas, kamaráde, nemůžu zůstat tady.“

Tu noc mi v posteli řekl, že nechce, abych se ho dotýkal svým 
holým tělem, že nemůže snést můj dotek, a já jsem se poslušně 
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odsunul ke kraji. Ale už za chvíli jsem cítil, jak se ke mně přisou-
vá, pak mě pevně objal a přitiskl k sobě. Celou noc mě svíral 
v náručí a celou noc nedokázal přestat plakat.

Tlusťoch má spálený krk, ramena i obličej. Všichni Glasgowané 
do jednoho se na břehu jezera Loch Lomond opalují, brouzda-
jí ve vodě, procházejí, líbají, jedí a popíjejí a všichni mají rů-
žová ramena a růžové obličeje a růžové zátylky i ruce. Jedna 
indická rodina na břehu svačí sendviče z Tesca a je tu i černoš-
ka, které jsem si všiml už ve městě, jak se svým zrzavým klu-
kem hledí do výkladu obchodu se skotskými hadry s nějakým 
idiotským nezapamatovatelným názvem. A pak jsem tady já. 
I na tom nedomrlém slunci jsem zhnědl. Pokud tu zůstanu, ne-
ztratím nakonec barvu? Nevyblednu a nebudu se taky opalovat 
do  růžova?

Tlusťoch stojí ve vodě, je v ní pořád jenom po kolena. Jeho 
kámoši skáčou do vody, noří hlavu pod hladinu, cákají kolem 
sebe, blbnou, cachtají se. Ale neplavou. Nikdo z nich neplave. 
Nikdo se neodváží od břehu dál než na pár metrů. Přitom tu 
není nic, čeho by se měli bát, žádní žraloci ani žahavé medúzy, 
ani spodní proudy, ani přepadávající vlny, které dokážou člově-
ka titánskou silou srazit k zemi. V téhle vodě se není čeho obávat. 
Kromě chladu. Studená je dost.

Jsem na břehu. Vlny nemají žádnou energii, něžně omývají 
oblázky a kameny. Natahují se mi k teniskám, líbají lem mých 
džín.

Sundávám si boty a svlékám si také ponožky.
Skutečná voda umí trestat. Abyste si skutečnou vodu  ochočili, 

zkrotili ji, musíte tvrdě makat. Skutečná voda vás může zabít.
Sundávám si košili, svlékám si tričko.
V tomhle jezeře už muži i ženy umírali, muži i ženy v jeho vo-

dách umrzli, tohle jezero si už několik mužů i žen vzalo. Voda 
vás může zabít, voda umí být zrádná. Voda vás může obelstít.
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Cítím cukání v ramenou, cítím, jak se mi v nich napínají svaly.
Rozepínám si pásek, svlékám si kalhoty.
Tlusťoch se na  mě dívá, jeho překvapený výraz se mění 

v škleb. Asi si říká, co je to za magora, co je to za úchyla, že se 
na břehu svlíká do slipových plavek. Za mými zády se rozhihňá 
nějaká holka.

Vcházím do vody až po stehna, po rozkrok, po břicho. Studí, 
studí, studí, mám pocit, že mi nohy bolestí puknou. Nemůžu se 
nadechnout.

Svaly, které se už roky nehýbaly, dávno nepoužívané svaly 
nyní zpívají.

Plavu.
Neslyším je z břehu, ale vím, co na mě volají: Co děláš, co sakra 

děláš, zbláznil ses?
Jsem ve vodě. Prohýbá se pode mnou, ustupuje mi. Vítá mě.
Plavu.
Sem patřím.
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první týden školního roku, 
únor 1994

První rada, kterou kdy trenér Dannymu dal, se netýkala plavání: 
nebyla o tempech, nebyla o dýchání, nebyla ani o tom, jak zlep-
šit skok do vody nebo obrátky. To všechno přijde později. Nikdy 
tu první radu nezapomene.

Oddílu právě skončil trénink a Danny stál u okraje bazénu 
a třásl se. Ostatní kluci se znali; osud jim předurčil, že se jednou 
spřátelí, když ještě byli embryi v matčině lůně a když je jejich 
otcové připsali na seznam studentů Píčovskýho gymplu. Danny 
si ta slova v duchu opakoval stále dokola: Píčovskej gympl, Píčov-
skej gympl, Píčovskej gympl. Tuhle přezdívku vymyslel spolu s De-
met, když jí prozradil, že musí přestoupit na jinou školu. „Musíš, 
nebo chceš?“ Nezbývalo mu než odvrátit zrak, když jí odpovídal: 

„Udělají tam ze mě lepšího plavce.“ „Bude to tam samej boháč,“ 
namítla. „Na Píčovskej chodí jenom zazobanci, to snad víš, ne?“ 
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Ale nechala to být. Nechtěla se s ním hádat, rozhodně ne o pla-
vání; věděla, co pro něj plavání znamená.

Danny pohlédl na ostatní. Za celé dopoledne s ním praktic-
ky nepromluvili jediné slovo, jen sem tam něco zabručeli, sot-
va znatelně kývli hlavou. Takhle to bylo celý týden. Připadal si, 
jako by byl neviditelný a zároveň se neměl kam schovat. Jedině 
ve vodě se cítil být sám sebou. Jedině ve vodě měl pocit, že jim 
může utéct.

Taylor, kluk, který stál první v řadě, se vydal směrem k šatnám, 
a když Dannyho míjel, šišlavě a zženštilým hlasem mu nahlas 
řekl: „Dino, ty máš ale parádní trencle.“

Ostatní se mohli potrhat smíchy, otáčeli se a  prohlíželi si 
ho, upírali zrak k  jeho volným plavkám ze syntetického vlák-
na, chechtali se jako smečka hyen z kresleného seriálu. Všichni 
měli na sobě fungl nové závodní plavky se zářivě žlutým logem 
značky Speedo přes zadek. Danny měl plavky z obchoďáku — 
jeho máma by za kus hadru z lycry nikdy nedala polovinu svého 
denního výdělku. A bylo to od ní rozumné. Bylo to rozumné, 
ale Danny se přesto cítil hrozně. Procházeli kolem něho a dál se 
šklebili, všichni šli za tím vychloubačným kreténem Taylorem. 
Nejstarší z nich, ten, co měl nejsvětlejší kůži, ale nejtmavší vlasy, 
Scooter, do něho vrazil. Byl to jen letmý dotek, jen slabý kontakt, 
aby to mohlo vypadat jako náhoda. „Sorry,“ vyhrkl Scooter a za-
čal se smát. Pak spustili znovu i všichni ostatní. Zase ten stejný 
chechot. Jenže Danny věděl, že o žádnou náhodu nešlo. Stál tam 
dál, nehýbal se, navenek nedával nic najevo. Ale uvnitř, uvnitř to 
vířilo, uvnitř to bublalo.

„Hele, Scootre, ty se moc nesměj. Tys dneska nic neuplaval — 
plácal ses ve vodě jako idiot.“

To jim zavřelo pusu. Trenér byl jediný, komu prošlo, když 
jim nadával. Dokonce i ředitel školy Canning předstíral, že ne-
slyší, když Frank Torma chrlí na žáky nadávky a urážky. Škola 
trenéra Tormu potřebovala. Byl to jeden z nejlepších trenérů 
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v celém státě a jako trenér dovedl Píčovskej gympl k vítězství 
na každých závodech za posledních sedm let. Takovou měl moc. 
Kluci okamžitě zmlkli a pokračovali do sprch. Danny vykročil 
za nimi.

„Kelly, ty počkej, chci s tebou mluvit.“
Trenér nic dalšího neřekl, dokud ostatní kluci nezmizeli v šat-

nách. Poprvé za celou dobu se Dannymu podíval do očí.
„Proč si to necháš líbit?“
„Co?“
„Proč si ty jejich sračky necháváš líbit?“
Výslovnost některých hlásek na trenéra prozradila, že mluví 

s cizím přízvukem.
„Nevím,“ pokrčil Danny rameny.
„Mladej, pokaždý když tě někdo urazí, musíš mu to vrátit. 

Musíš to mít pořád pod kontrolou, musíš tomu hajzlovi, co tě 
urazil, něco říct. A to hned. I kdyby to tak náhodou nemyslel, 
musíš mu něco říct. Urážka je útok. Musíš jít do protiútoku. Ro-
zumíš?“

Dannymu zacukal koutek. Napadlo ho, že si trenér určitě 
dělá legraci, znělo to, jako by to říkala Demetina máma nebo 
Savova jaja, jako by urážka byla uhrančivá kletba a on mu radil, 
ať u sebe na ochranu proti ní nosí nazar boncuğu. Danny povolil 
sevřené čelisti a zaklonil hlavu. Ani si to neuvědomil, zkrátka za-
ujal postoj; ve staré škole takhle všichni reagovali na každý příkaz, 
prostě se pokaždé, když se jim někdo z dospělých pokusil dělat 
přednášku, zatvářili znuděně.

Ale Frank Torma se i nadále tvářil vážně. Nebyl to vtip.
„Poslouchej, ty tupče, i kdyby v těch jejich řečech nebyla žád-

ná zloba, žádná nenávist nebo závist, na tom nezáleží. Tys nepro-
hrál.“ Trenér si poplácal svůj obrovský pupek, mohutný, pevný 
a  kulatý břich, který se mu rýsoval pod tričkem jako basket-
balový míč. Ukazoval si někam za žaludek, na něco tam uvnitř, 
ale Danny netušil, co by to tak mohlo být. „Věř svým instinktům, 
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mladej, nedovol jim, aby ti to znechutili. Musíš se chránit.“ Po-
kynul směrem k šatnám. „Všichni ti závidí.“

„To je blbost.“
Danny si na okamžik pomyslel, že jej trenér uhodí, když jeho 

pravá ruka vylétla vzhůru, zatřásla se a zůstala viset ve vzduchu.
Místo toho trenér Dannymu silou zabořil do prsou svůj tlustý 

prst. „Poslouchej mě. Oni ti závidí — to je jasný. Máš potenciál 
být nejlepší z celýho oddílu. A ostatní to cítí.“ Zatlačil prstem 
ještě větší silou. „Budou se ti snažit dostat pod kůži a mají na to 
právo. Nejste kámoši, jste soupeři.“

Místo, kde jej trenérův prst probodával, ho bolelo. Ale bolest 
ho vůbec nezajímala. Je nejlepší, je nejlepší z celého oddílu. Lep-
ší než ten blbeček Scooter, lepší než ten připosranej Morello i ten 
buzerant Fraser, křivák Wilkinson nebo zazobanej a nafoukanej 
Taylor. Je lepší než ti všichni. Silnější, rychlejší, lepší. Nejsilnější, 
nejrychlejší, nejlepší.

Trenér šel do sprch za ním. Dannymu se ulevilo; kluci si na 
něho nebudou dovolovat, když tam Frank Torma bude. Ostat-
ní se ještě sprchovali a vymýšleli chabé vtipy na téma Wilkinson 
a mýdlo. Ta blbá buzna si to všechno nechávala líbit, nevrátil jim 
vůbec nic. Dannymu došlo, že trenér má pravdu. Musí jim to 
vracet. Zranit je dřív, než oni zraní jeho.

Torma si sedl na lavici, Danny si svlékl plavky a odběhl do spr-
chy. Otočil kohoutkem s horkou vodou, ale první příval vody 
byl ledový. Studený kohoutek pustil teprve tehdy, až tekla teplá 
a kolem něho stoupala pára. Namydlil se po celém těle, divoce, 
až zběsile se drhl, snažil se třením zahřát.

„Dino, ty si ho honíš?“ ucedil k němu Taylor s předstíraným od-
porem v hlase. Všichni ostatní se opět začali řehtat jako debilové.

Danny se přes rameno ohlédl na trenéra, který beze slova se-
děl na lavici a díval se přímo na něho. Vždycky jim to musíš vrátit. 
Teprve teď pochopil, jak to vlastně myslel. Musíš se stát pánem 
situace, vždycky.
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Danny se otočil k  ostatním, stál s  rozkročenýma nohama 
a ruce měl spuštěné podél těla — jen ať ho vidí. Voda mu prou-
dem dopadala na záda a dodávala mu pocit síly. „Jo, Taylore,“ 
odpověděl mu Danny a stáhl si předkožku. „Proč se ptáš? Chceš, 
abych ti ho strčil do huby?“

Viděl, že Taylora zasáhl; Taylor okamžitě sklopil oči a zoufa-
le se snažil zachránit situaci. Pak se zasmál Morello, neudržel se. 
I Franku Tormovi zajiskřily oči a usmál se.

„Čemu se směješ?“
Po Taylorových slovech toho Morello okamžitě nechal. Dan-

ny se k nim opět otočil zády, ale na jeho tváři byl úsměv široký 
jako bazén, jako celá škola, celý vesmír. Je lepší než všichni ostat-
ní. Je nejlepší. Je nejsilnější.

Co tady dělám?
Na pondělí v tom týdnu připadl svátek svatého Valentýna, 

jeho první den na Píčovským gymplu. Máma si v práci vzala do-
volenou a zavezla ho až ke školní bráně. Taky si to zařídila tak, 
aby ho mohla po  tréninku vyzvednout v  novém bazéně. „Je-
nom dneska,“ varovala ho. „Od zítřka budeš jezdit autobusem 
a  vlakem.“

Několik hodin, aspoň tak mu to připadalo, jeli páteří města, 
pak směrem na východ, postáli si v obří koloně, krůček po krůč-
ku se blížili a všechno postupně zelenalo, domy byly čím dál 
větší a postavené dál od sebe. Celou cestu se mračil a tiskl tvář 
na okýnko. Nechtěl chodit do nové školy. Udělají tam z tebe lep-
šího plavce. Nechtěl měnit starý bazén za nový. Udělají tam z tebe 
lepšího plavce. Nechtěl nového trenéra. Udělají tam z tebe lepšího 
plavce. Máma zastavila před bránou, která vůbec nevypadala, 
jako by patřila ke škole, spíš k nějakému honosnému sídlu, jaká 
bývají ve filmech, k sídlu s tisíci pokoji a lokaji a služebnictvem 
a strašidly. Zdi byly postavené z velkých kamenných kvádrů, ko-
vaná železná brána se modravě leskla a na plaketě nad mřížemi 
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spočíval školní erb lemovaný zlatým listovím: hřmotný lev s ko-
runou na hlavě a tlapami opřenými o kříž; vedle lva byla zapále-
ná pochodeň a nějaký latinský nápis. Za bránou se cesta stáčela 
k rozlehlé budově z šedého kamene se dvěma křídly a obří ku-
polí. Vypadá spíš jako chrám, pomyslel si Danny, než jako škol-
ní budova. Za ní se donekonečna rozprostíraly školní pozemky, 
nikde neviděl ani ploty, ani obchody, v nedohlednu byly rovněž 
sklady či domy.

A pak tu byli ostatní kluci. Kluci nastoupení v řadě, kluci 
ve dvojicích, kluci v trojicích a čtveřicích a pěticích v levandu-
lově žlutých pruhovaných sakách a dlouhých pevných kalho-
tách, černých jako uhel, které si Danny ten den ráno se znač-
ným pocitem nepohodlí oblékl také, s pruhovanými kravatami, 
takovými, jakou si sám nedokázal uvázat a nepovedlo se to ani 
jeho otci, když se mu předchozího večera pokusil s uzlem po-
moct, pořád dokola ho uvazoval a rozvazoval a uvazoval a roz-
vazoval, až začal školu proklínat za to, že syna přijala, proklínal 
stipendium, které mu to umožnilo, proklínal svoji manželku, že 
chce, aby tam Danny chodil, proklínal kravatu, tu posranou svin-
skou nahovno kravatu, a Dannyho celou tu dobu napadalo: on 
vlastně proklíná mě, proklíná moje plavání. Uzel na kravatě ho 
teď tlačil do ohryzku, jako by na krku cítil tlak tupé hrany nože. 
A kvůli sněhobílé košili, o které máma prohlásila, že si ji musí vzít 
na sebe, jeho otec nadával ještě víc. „Na co nový košile, co bylo 
špatnýho na těch starejch, kolik nás to všechno ještě kurva bude 
stát?“ „Nic!“ usadila ho máma zvýšeným hlasem, z něhož bylo 
cítit nebezpečí, a Danny si všiml, že otec znejistěl. „Nestojí nás 
to nic, Danny dostal stipendium,“ na což otec nyní už ztišeným 
hlasem odpověděl: „Stejně mi pořád není jasný, proč musí mít 
všechno nový. Nechápu, proč jeho starý školní kalhoty a košile 
najednou nejsou dost dobrý.“

Dannyho máma na to polohlasně cosi odvětila tónem, kte-
rým dala jasně najevo, že téma je uzavřené. Nechtěla, aby ji 
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Danny slyšel. Ale on ji slyšel: „Nechci, aby se tam styděl. Nechci, 
aby si myslel, že tam nepatří.“

Zlaté listoví koruny na hlavě lva a kříž a hořící plamen. Píčov-
skej gympl. Dneska je můj první den na Píčovským gymplu, po-
myslel si Danny.

Máma ho vystrčila ven z auta a on se pokoušel schovat v zá-
hybech saka, které mu ztěžka viselo na ramenou, a pevná lát-
ka kalhot mu dřela kůži na vnitřní straně stehen a v podkolení. 
Napadlo ho, že jistě páchne chlorem a že určitě jde jako idiot, 
pomalu kráčel po cestě, která mu připadala příliš dlouhá a pří-
liš široká, na školu příliš velkolepá, a všechen ten kámen a štěrk, 
všechny ty sochy a žulová schodiště, puch staletí uvnitř budov, 
nic z toho tu nevypadá jako ve škole, nikde žádné unimobuňky, 
žádné betonové základové desky, vypadá to spíš jako katedrá-
la, jako katedrála, kde by mohl bydlet papež. Danny vystoupal 
po jednom dvou třech čtyřech pěti šesti sedmi schodech a spo-
lu s proudem ostatních kluků prošel pod klenbou do vstupní 
haly velké jako dům, vyšší než dům, lemované okny z barevných 
skel, které se nad ním tyčily do výšky, s béžovými zdmi, odkud 
na něho dolů shlížely portréty starých mužů s kníry a  lysými 
 temeny.

Ostatní kluci se prodírali kolem něj a přes něho a před něho 
a měli tu nejčistší pleť, jakou kdy viděl, a ty nejlepší účesy a ty nej-
bělejší a nejdokonalejší zuby. Připadal si špinavý a ošklivý a byl si 
vědom toho, že má uhry na čele a řádku uhrů na bradě, šeredně 
zanícené uhry po celém krku. Volali jeden na druhého, navzájem 
se znali, ale jeho neznal nikdo, strkali do něho, šťouchali a odná-
šeli ho s sebou dalším vchodem ze žuly a šedého kamene, teď byl 
na čistém dlážděném chodníku, který se vinul rozlehlým, bez-
vadně zastřiženým, dokonale rovným, dokonale zeleným trávní-
kem beze stopy po zažloutlých, suchých stéblech. V záhoně se 
zlatými květy a levandulí pracoval zahradník. Kluci se hnali ko-
lem a nevěnovali mu pozornost, ale Danny se zastavil, zadíval se 
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na jeho vrásčitý obličej s propadlými tvářemi a usmál se. Muž mu 
úsměv neopětoval; místo toho sklopil oči ke květinám a dál plel. 
V tu chvíli Dannymu došlo, že květy mají barvy školní uniformy, 
že dokonce i květiny zde mají svůj řád. A bylo to krásné a působi-
vé, protože nikdy předtím žádné takové věže neviděl a podob-
nou opulentnost si ani nedokázal představit, a opět se podivil, 
kde vlastně jsou ty hnusné přikrčené unimobuňky, ve kterých je 
přes léto vedro jako v peci, podivil se, kam zmizely suché ovály, 
žluté jako barvy chcanek, kam zmizela všechna graffiti? A potom 
zazvonilo, ale nespustila ani siréna, ani bzučák, co z něj člově-
ku píská v uších, nýbrž se rozezněl opravdový zvon, stejný jako 
zvon na kostele, a všichni kluci najednou zmizeli a zbyli tu jen 
Danny a zahradník, který se na něho odmítal podívat, který po-
řád zíral do země na žluté a fialové květy v barvách školní unifor-
my a školního erbu. Na květy, jichž si ostatní kluci ani nevšimli. 
A v tu chvíli Dannyho napadlo, jak moc by se holkám z jeho ško-
ly — z jeho bývalé školy, opravdovské školy, kde jsou rozpadlé 
unimobuňky a kde z elektrického zvonku píská člověku v uších 
a kde hnusné, imitací cihel obložené zdi pokrývají tagy a graffi-
ti — jak moc by se holkám líbilo procházet se po zahradě plné 
těchhle krásných květin. Ale tady pochopitelně žádné holky ne-
byly, holkám byl do téhle školy vstup zakázán.

Byla to děsivá myšlenka. Zachtělo se mu při ní utéct pryč. 
Udělají z tebe lepšího plavce.
V tu chvíli uslyšel: „Hej ty, co tady děláš?“
Byla to první slova, která mu kdy kdo na Píčovským gymplu 

řekl: Co tady děláš?
Tu otázku mu nepoložil učitel. Byl to jakýsi starší kluk s pla-

vými vlasy a hladkou pletí, jen na levé tváři měl znamínko velké 
jako otisk prstu. Kráčel přes dvůr k Dannymu.

„Ze které jsi koleje?“
Jaké koleje? Danny tam zmateně stál a snažil se tu otázku roz-

luštit. Nechystal se tu bydlet; na pozemku školy nezůstane ani 
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o chlup déle, než bude muset. Věděl, že někteří kluci tady i jedí 
a spí. On mezi ně nepatřil, nikdy nebude jedním z nich.

„Ty jsi novej, co?“
Na to mu Danny mohl odpovědět: „Ano.“

„Jméno!“
„Danny.“
„Příjmení!“
„Kelly.“
„Dobře, Kelly. Já jsem Cosgrave. Jsem prefekt.“
Cosgrave se zjevně domníval, že by to Dannymu mělo něco 

říkat. Ten si však nebyl jistý tím, co by to mohlo znamenat. Zřej-
mě to znamenalo, že tenhle starší kluk to tady má na povel, že 
tenhle starší kluk bude někdo úžasný. Má úžasné zlaté vlasy, 
úžasnou čistou pleť.

Cosgrave netrpělivě vzdychl a ukázal přes trávník ke scho-
dišti do hlavní budovy. „Pochodem vchod!“

Danny vnímal Cosgrava, jak mu jde v patách. Připadal si jako 
ve válečném filmu, že je novým rekrutem. Stal se vojínem Da nie-
lem Kellym z Modré koleje.

Celý první den jako by přestával být sám sebou a stával se uni-
formou. V mohutné, čerstvě nalakované dřevěné lavici ve třídě 
nedokázal zůstat klidně sedět, nevěděl, co má dělat, co říkat, kdy 
má dávat pozor, kdy mluvit, kdy nemluvit. Nevěřil si v té prostor-
né vzdušné třídě plné vybavení, které působilo jako zbrusu nové, 
knih, které vypadaly, že je někdo otevírá úplně poprvé, učitelů, kte-
ří očekávali, že je žáci budou poslouchat a nebudou je přerušovat. 
A všechno tu jinak vonělo: spoustou čerstvého vzduchu, spoustou 
světla, ale také jako v šatnách — dusivou, oříškovou chlapeckou 
vůní smíchanou se štiplavým pachem potu a pronikavým odérem 
z deodorantů. Nikde necítil parfémy, krémy na ruce, žádné sladké 
květinové dívčí vůně. V tomhle světě nebylo po holkách ani stopy.

S kravatou tak utaženou, s tupou hranou nože tak těsně při-
tisknutou ke krku, že v těch prostorných a vzdušných prostorách 
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nemohl volně dýchat, se Danny vytrácel a nakonec z něj zbyla 
jen uniforma, obrys, který bylo třeba vybarvit. Stával se Kellym.

Kelly, zvládáš nás sledovat?
Kelly, tohle už jsi někdy slyšel?
Kelly, dávej pozor!
Den se pomalu plazil kupředu, do krku se mu zarývala tupá 

hrana nože a on se bál, že v tom dni uvízne napořád, že se bude 
donekonečna opakovat a už nikdy nebude mít příležitost najít 
toho pravého Dannyho. Chtěl být zpátky se svými starými ka-
marády, s Bozem a Shelleym a Miou a Yannim a hlavně s Demet; 
toužil po oprýskaných lavicích a misionářsky hnědých plasto-
vých židlích v bývalé škole. Chybělo mu štěbetání dívek i stří-
lení po sobě papírovými kuličkami; chyběl mu ten hluk, fórky, 
nadávky, posměšky. Den se táhl. Zmizel.

„Kelly!“
Slyšel, jak volají jeho jméno, jak je opakují. S námahou ho 

poznal. Ve dveřích do  třídy stál nějaký tlustý pán a ukazoval 
na něho, pán v šedých teplákách a bílé košili, která mu byla malá 
přes jeho vystouplé břicho a hrudník ve tvaru cihly. Všichni klu-
ci se otočili a hleděli na Dannyho. Učitel mu říkal, že může jít.

„Pospěš si!“ Tlouštík byl netrpělivý. Přízvuk, s nímž mluvil, 
způsoboval, že každé jeho slovo teklo jako sirup. Danny za ním 
vyšel ven na chodbu.

„Já jsem Frank Torma. Tvůj trenér plavání.“
Teď mu došlo, že tohle je muž, který ho viděl plavat na mí-

tinku v Bendigu a který řekl jeho mámě: Váš syn má talent. Tohle 
byl ten muž, který prohlásil: Můžu z vašeho kluka udělat šampiona.

Plavecké centrum se tyčilo na vyvýšenině, odkud byl úchvat-
ný výhled na celé město. Starší kluci si mezi řečí vzali tašky a vy-
hrnuli se z dodávky. Ve chvíli, kdy za nimi Danny procházel 
vstupními dveřmi do nového bazénu, ucítil závan teplého, vlh-
kého vzduchu a štiplavou vůni chloru, a den se náhle vymanil 
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z liknavosti. Den se opět dal do pohybu. Ve studené šatně Danny 
skopl boty, svlékl si těžké sako, sundal hedvábnou kravatu, no-
vou tuhou košili i svědivé kalhoty a stáhl si trenýrky a ponožky. 
Jako by jeho tělo, nyní nahé, mohlo opět dýchat, a Danny se tak 
těšil, až si oblékne plavky, že málem upadl.

Pan Torma mluvil a ukazoval přitom na některé kluky, ale 
Danny viděl jen neskutečně modrý bazén a věděl, že už za chvíli 
se ponoří do vody a voda ho obejme a nadnese a on s ní splyne.

Pan Torma něco říkal a Danny se po vzoru ostatních postavil 
do řady, viděl světlou kůži chlapce před sebou, poprašek červe-
ných pih na jeho lopatkách, a první kluk z řady skočil do vody 
a druhý kluk skočil a potom další a potom další a chlapec s piho-
vatými rameny stál na bloku a trvalo to snad celou věčnost, Danny 
do něho chtěl strčit, byl netrpělivý, nemohl se dočkal, a potom 
chlapec skočil a Danny stál na bloku a díval se dolů na hladinu 
zčeřenou řadou plavců a pak mu Frank Torma dal pokyn a Danny 
skočil a den dostal smysl.

Ve vodě se den tříštil a plynul, zatímco Danny dělal tempa, 
kopal nohama a dýchal, aby jej předstihl, aby byl rychlejší než 
den chýlící se ke konci, ale den nad ním vyhrál. Den vždycky 
vyhrál. Nemohl uvěřit, že dvě hodiny už uplynuly, že musí vy-
lézt z bazénu ven, že musí s ostatními zpátky do studených šaten 
a obléct se.

„Jak mi to šlo, trenére?“ zeptal se vysoký štíhlý kluk, ten s kůží 
tak bílou, až byla málem průhledná: prosvítaly přes ni modré žíly.

„Šlo ti to dobře, Taylore.“
Chlapec se usmál a zvedl ruce vzhůru na znamení vítězství, 

jak to dělají boxeři.
Pak Frank Torma ukázal na Dannyho: „Ale Kelly byl rychlejší.“
Taylorovy ruce poklesly, jako by mu Danny nebo trenér prá-

vě dali pěstí.
Když ostatní kluci vycházeli z šatny, vysprchovaní a obleče-

ní, Danny uslyšel, jak někdo volá jeho jméno. Na tribuně seděla 
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jeho máma, sledovala ho. Když sbíhala ze schodů, málem za-
kopla a dorazila k němu celá zadýchaná. Danny se k smrti styděl, 
že je tady. Nemohl se na ni ani podívat. Věděl, že na ni všichni 
kluci zírají, a nebylo divu: zírali na její vlnité havraní vlasy, učesa-
né ve stylu šedesátých let; na její znamínko krásy, které si každé 
ráno zvýraznila černou tužkou; na její upnuté rudé šaty s hlubo-
kým výstřihem; na černé lodičky se stříbrnou přezkou. Táta jí ří-
kal „moje řecká Marilyn Monroe“, když jí zpíval písně od Hanka 
Williamse nebo Sama Cooka a když s ní tančil v jejich malé ku-
chyni. Dannyho, Regan a Thea to vždycky rozesmálo. Ale dnes 
ne. Nechtěl, aby tu dnes byla, matka, která vypadá jako něja-
ká filmová hvězda z dávných dob. Bylo mu jasné, že Taylorova 
máma se jí ani trochu nepodobá. Ani Scooterova, ani Wilkinso-
nova. Jejich mámy určitě vypadají normálně.

Jako první promluvil trenér a ten ji také představil všem klu-
kům. Danny se na ni stále ještě nemohl ani podívat. Ale věděl, že 
kluci ji budou očumovat. Jak by taky ne, když má ty svoje macatý 
kozy takhle všem na očích? Odcházel pryč a ona se málem mu-
sela rozběhnout, aby mu stačila. Jistě, cítil se kvůli ní trapně už 
dřív, kdo by chtěl mít mámu nebo tátu neustále nablízku, kdo se 
nikdy kvůli matce nebo fotrovi necítil trapně? Ale tak strašně se 
ještě nikdy nestyděl, ještě nikdy ji nechtěl poslat do hajzlu.

Celou cestu domů na ni sotva promluvil. Ale ona si toho ne-
všimla; pořád mlela něco o tom, jak jí ti kluci připadali milí, jak 
byli slušně vychovaní. „Jsou to opravdoví džentlmeni, Danny,“ 
řekla a  jemu bylo jasné, že ho nejen chce uklidnit, ale přede-
vším se o tom snaží přesvědčit sebe samu. Nemohl se na ni dívat, 
nemohl se odtrhnout od světa za oknem. Jsi strašně průhledná, 
chtěl na ni zakřičet, jsi strašně průhledná a snažila ses až moc, 
všichni to viděli.

Jakmile byl ve svém pokoji, uniformu si z těla málem  strhal. 
Oblékl si tričko a  tepláky a  natáhl se na  postel. Chtěl zůstat 
v  pokoji, v  bezpečí známé místnosti s  poličkou s  medailemi, 
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se světélkujícím plakátem sluneční soustavy, fotkami Michaela 
Jordana a Kierena Perkinse, modelem brontosaura, co postavil 
na základní škole, všemi díly trilogie Návrat do budoucnosti v dár-
kovém balení, kterou loni dostal od Demet a Boze ke třináctým 
narozeninám. Nechtěl odtud odejít — pokoj patřil Dannymu, 
ne Kellymu. Ale jeho máma smažila masové kuličky, a  když 
k němu chodbou doputovala jejich vůně, zakručelo mu v žalud-
ku. Byl hladový, klidně by je snědl všechny a žádnou nenechal 
ani bratro vi, ani sestře, ani mámě s tátou.

Večeři snědl v tichosti.
Udělají z tebe lepšího plavce.
Hodinu si telefonoval s Demet. Jaký to bylo? Sere mě to tam.
Udělají z tebe lepšího plavce.
Byl tak vyčerpaný, že se ani neobtěžoval s  čištěním zubů. 

Usnul v tričku a teplákách, co měl na sobě.

V šatnách k němu přišel Taylor zrovna ve chvíli, když zvonilo 
na první hodinu. „Nepracuje tvoje máma v televizi?“

Danny práskl dvířky od skříňky. „Je kadeřnice.“
Taylor zdviženýma rukama předstíral omluvu. „V pohodě, 

Dino. Vypadá skvěle, říkali jsme si, jestli třeba není herečka nebo 
tak něco.“ Mrkl na Dannyho. „Někdo musí lidem stříhat vlasy.“ 
Taylor si strčil ruce do kapes a při odchodu si hvízdal.

Ten den, stejně jako další den i všechny následující dny si 
Danny neustále opakoval: Udělají z tebe lepšího plavce. Nebyl tu 
vítán, nechtěli ho, ale už teď mohl říct, že trenér z něho lepšího 
plavce opravdu dělá. Učí ho, jak rozpoznávat jednotlivé svaly, 
vysvětluje mu, jak správně dýchat, jak předvídat vodu. A dal mu 
tu nejcennější a nejnepravděpodobnější radu: Vždycky jim to 
vrať. Kluci ho tady nechtějí, nejen Taylor s ostatními plavci, ale ni-
kdo z kluků na celé téhle posrané škole, co mají dokonalé úsmě-
vy a dokonalou pleť, nikdo z nich ho tu nechce. Ale trenér ano. 
Trenér si o něm myslí, že je nejlepší, a na ničem jiném nezáleží.
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O víkendu plaval, plaval ráno i večer, sešel se s Bozem a Sa-
vou, každou volnou chvilku strávil s Demet. Když od ní v neděli 
večer odcházel, zeptala se ho: „Co ta škola, zvládneš to?“

„Jasně,“ odpověděl. „Bude to v pohodě.“ Udělají tam ze mě 
lepšího plavce.

Další den, opět v těžké uniformě a s kravatou utaženou kolem 
krku, si byl vědom toho, že někteří kluci si špitají za jeho zády. 
Na ranním shromáždění jim nevěnoval pozornost, ale když šel 
chodbou ke své skříňce, za zády cítil úšklebky a hihňání. Spatřil 
to hned, jakmile otevřel dvířka skříňky; leželo to na jeho učebni-
cích: křídový papír, záblesk růžové bradavky, pubické ochlupení 
a pysky. Dannymu se zastavil dech, ztuhl na celém těle. Vytáhl 
složené stránky a pár jich spadlo na zem.

Všichni kluci kolem něho zírají a šklebí se; nějaký hlas zvo-
lá: „Dino, to je tvoje máma, ne?“ Modelka z dvojstránky mu 
leží u nohou a on vidí její plná ňadra a tmavou kůži, jednu ruku 
v hustých černých vlasech, druhou v rozkroku, úzký pruh tma-
vých chloupků, prsty roztahující pysky vagíny. Nedokáže snést 
lascivní úsměv na tváři té ženy, její pohled, kterým k němu vzhlí-
ží. A pak jsou tam ta slova načmáraná fixou: KELLYHO MATKA 
PORNOHEREČKA. Těch slov si všimne až jako posledních, a vší-
má si jich zároveň jako prvních, ta slova jsou to nejdůležitější.

Proč tam musela chodit a vyzvedávat mě? To byla jeho první 
myšlenka; druhá: nenávidím ji. Já ji kurva nenávidím.

A přicházejí slzy, uvědomí si to o chlup později, až když ho 
pálí pod víčky.

Taylor mu pokládá ruku kolem ramen a říká: „To nic, kámo, 
to nic.“ Ze všech sil se snaží ovládnout, aby se nezačal smát.

Danny ví, že to celé vymyslel Taylor.
Věděl, že se měl prostě otočit a sejmout ho. Ale kluci Taylora 

obstoupili v půlkruhu, zírali a ušklíbali se. Všichni se dívali, jak 
Danny Kelly pláče.
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Chtěl je všechny povraždit. A slíbil si, že jestli se před nimi 
ještě někdy rozbrečí, nikdy si to neodpustí. Už nikdy nedovolí, 
aby znovu pocítil takový stud.

Ten stud mu svíral srdce a vyprazdňoval mu plíce. Danny si 
otřel oči, zvedl stránky a roztrhl je napůl.

Vrať jim to, řekl si pro sebe, všem jim to vrať.
A taky to udělá.
Ale neřekl ani slovo. Sebral učebnice a vydal se na první ho-

dinu. Jeden z kluků si z něho utahoval: „Tvoje máma je herečka, 
Dino?“ Danny neřekl ani slovo.

Učitelé po celý den mluvili, přednášeli učební látku, ale Dan-
ny nic z toho neslyšel. Po celý den chodili kluci k němu, za ním, 
kolem něho; šeptali si, chechtali se, pohvizdovali. Danny neřekl 
ani slovo.

Promluvil teprve odpoledne, poté co skočil do bazénu. Prosil 
vodu, aby ho nadnášela, vedla, aby ho pomstila. Nutil svaly, aby 
usměrňovaly jeho zlost, každý záběr rukama i nohama měl být 
výrazem jeho nenávisti. A voda ho poslechla; voda mu darovala 
odplatu. Nikdo ho nedokázal porazit, žádný z těch čuráků se 
k tomu ani nepřiblížil.

Na okraji bazénu opět nabíral dech i rovnováhu a mezitím po-
slouchal, jak trenér spílá zbytku oddílu. Torma měl obličej rudý 
vzteky a bičoval je nadávkami: „Všichni stojíte leda za hovno, je-
dinej, kdo je co k čemu, je Danny Kelly, vy ostatní jste se narodili 
jako kupa sraček a jako kupa sraček taky chcípnete, je to jasný?“

Danny si dal záležet, aby každému pohlédl přímo do  očí, 
Scooterovi, Wilcovi, Morellovi i Fraserovi. Nejdelší a nejpevněj-
ší pohled upřel na Taylora. Všichni se s jeho pohledem museli 
utkat. Jsem nejsilnější, jsem nejrychlejší, jsem nejlepší.

Ostatní kluci se ploužili do šaten. Danny šel vedle trenéra. 
Nemusel vůbec nic říkat.

A věděl, že tím, co bude využívat, co si bude pamatovat a co 
z něj udělá lepšího plavce, bude nenávist.
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Po téměř dvou hodinách bezvýsledného chození po obchod-
ních domech a buticích v okolí Buchanan Street koupím pratetě 
Rosemary šálu. Chtěl bych jí pořídit něco výjimečného, jelikož 
od doby, co jsem přijel do Glasgow, uplynulo už osm měsíců 
a já ji jdu poprvé navštívit. Jenže ji vůbec neznám; vím o ní jen 
to, co jsem se dověděl z historek od dědečka Billa z dob, když 
ještě byla malá. Po šále, kašmírové šále v barvě královské modři, 
sáhnu jen proto, že mě tlačí čas. Mohla by pocházet odkudkoli, 
a zatímco pozoruju prodavačku při balení, stydím se za to, jak 
obyčejný, nezajímavý dárek to je. Ale když vyjdu na náměstí, řek-
nu si, že ve Skotsku se šála vždycky hodí.

Právě když mě s balíčkem zastrčeným pod paží ta myšlen-
ka napadne, spustí se déšť. Nikde poblíž není kam se schovat, 
mířím na nádraží Queen Street, déšť se mi vsakuje do bundy 
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a proniká až na kůži, proklínám fakt, že v tomhle městě, kde prší 
dvě stě třicet devět dní v roce — Clyde to číslo deklamuje hrdě, 
jako by ho chtěl prodat, jako by na ně bylo třeba být hrdý —, ne-
mají nikde markýzy. Ani jednu. Žádného obchodníka, žádného 
radního, prostě nikoho nenapadlo zbudovat přístřešky. Takhle 
jim to vyhovuje víc, nadávám hořce, zase mají něco, nad čím 
můžou bědovat.

Vběhnu na nádraží, je mi zima, jsem celý promáčený a na-
štvaný.

Muž, který mi prodává lístek do Edinburghu, mi sotva od-
poví. Pečlivě se vyhýbá očnímu kontaktu; celou dobu si povídá 
s mladou ženou u vedlejší přepážky. Ona se mým směrem také 
ani nepodívá, jako bych tu vůbec nebyl. Mluví jeden přes druhé-
ho, nepřítomně kontrolují papírové záznamy; za mnou se tvoří 
fronta a lidi začínají remcat.

Prohlédnu si muže, který mi prodává jízdenku, a vidím přís-
nou, australskou tvář s protáhlou bradou.

Utíkám, abych stihl vlak, protahuju se turniketem a kolem po-
staršího pána, který kontroluje jízdenky; také on má po austral sku 
zarudlou tvář. Přes uličku sedí mladá matka s batoletem na klíně, 
s někým si povídá přes telefon. Na sedadlech za mnou sedí čtyři 
školáci, baví se spolu a hihňají se. Matka, školáci: vidím v nich 
australské tváře. Vystupuju na stanici Waverley, stoupám po ram-
pě na most, míjím lidi zahleděné na obrazovky s jízdním řádem, 
procházím kolem drážních dělníků, kteří ve skupinkách pokuřu-
jí, spolu s davem přecházím přes Princess Street — všude kolem 
sebe, ať se podívám kamkoli, jako bych viděl australské tváře.

Po dlouhé hlavní třídě kráčím do Leithu, stoupám si na schů-
dek a dívám se na ústí řeky Forth, na hladinu třpytící se v jasném 
zimním světle. Míjím sázkové kanceláře a pákistánské večerky, 
míjím tělocvičny v patrech bez výtahu a hospody, míjím zamra-
čené kluky v kapucích, kteří ve stínu schovávají obličeje. A všude 
vidím australské tváře.
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Clyde se mě před pár dny zeptal: „Hele, nemyslíš, že ty 
austral ský ksichty vidíš všude proto, že je vidět chceš?“ Má prav-
du, nachytal mě.

Stesk po domově, jak zjišťuju, není záležitostí klimatu ani kra-
jiny; nepadne na vás z cizí architektury. Stesk po domově vás 
zasáhne nejsilněji uprostřed davu ve velkém, neznámém městě. 
Jak mně se stýská po australských tvářích.

Dojdu na konec cesty, kde je smutná sbírka průčelí obchodů 
se zašlými výkladními skříněmi, na špinavém betonovém okraji 
vyschlé kašny posedává skupinka mladíků, nějaká stařenka s čer-
veným šátkem na hlavě před sebou odhodlaně tlačí přecpaný 
vozík. Netuším, kam bych měl jít. Promiňte, oslovím stařenku, 
nevíte… ale ani mě nenechá domluvit, jen zavrtí hlavou: Nevím, 
nevím, a tak ji nechám jít a otočím se na druhou stranu k mla-
díkům, jeden z nich vstává a vystrkuje bradu, má divoký výraz 
v obličeji a vypadá, že se chystá zavrčet jako nějaký pes, celá ta 
jejich skupinka připomíná smečku divokých psů. Jdu dál, projdu 
plesnivým betonovým tunelem, kde to páchne močí a odpad-
ky a stěny jsou zčernalé od neustávajícího proudu vody, která 
po nich stéká. Jsem na náměstí, které ze tří stran obklopují še-
divé věže.

Míří ke  mně chlap, připomíná mi obrovského brouka, je 
tak hubený, že mu mikina s kapucí a polyesterové tepláky  vlají 
na kostnatých pažích i nohou. Po jeho boku se s ním snaží  držet 
krok mladá žena s  dlouhými zplihlými vlasy po  ramena. Má 
na sobě kovově modrou teplákovku a k prsům si tiskne něco, co 
připomíná růžového plyšového králíka. Jako by si chtěla zakrýt 
prsa, jako by jí králík, kterého svírá, mohl pomoct oblafnout svět, 
přimět ho myslet si, že je malá holčička a ne žena. Hádají se. On 
jí nadává a ona jen neustále opakuje: „Kurva drž hubu, je to  tvoje 
vina, tak drž kurva hubu.“ Když se k nim přiblížím, zeptám se 
jich, jestli neví, kde je adresa, kterou hledám, a muž se náhle za-
staví, jako bych ho praštil. Zvedne hlavu a odpoví mi něco s tak 
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silným, vzteklým přízvukem, že málem zapochybuju, jestli je to 
vůbec angličtina. Žena pokračuje v chůzi, otáčí se a prohlíží si 
mě pohledem, jako bych byl psí hovno, do kterého zrovna šláp-
la. Nemusí nic říkat, stačí to, jak se mračí a s jakým odporem se 
na mě dívá. Je zřejmé, že bych měl jít dál.

Pak slyším: „Jo, jo, jo,“ otáčím se, muž běží zpátky za mnou, 
byť to zdaleka není normální běh, jednou rukou si podpírá dru-
hou, jako by ho celé to úsilí zraňovalo, jako by mu působilo ne-
snesitelnou bolest. „Jo, jo, jo,“ opakuje dál, když se přede mnou 
zastaví, není schopný říct nic jiného, předklání se, lapá po dechu. 
Na tváři má široký úsměv, mrkne na mě a řekne: „Ty jsi Australan, 
co?“ a já přikývnu, ale on už volá na ženu, která se ani nepohnu-
la, stojí s rozkročenýma nohama, růžový králík jí visí z levé ruky, 
druhou ruku má sevřenou v pěst, opřenou o bok, muž na ni volá: 

„Jo, jo, jo, je to Australan.“ Žena se stále mračí a neodpovídá, muž 
se otočí ke mně a začne mi popisovat cestu, ptá se, jestli nechci, 
aby mě doprovodili, a já mu odpovídám, že ne, ale dík, kámo, 
dávám si pozor, abych pořád dokola říkal kámo a dík, kámo a on 
na mě znovu zamrká a odchází za ženou. Slyším, jak mu nadává, 
odcházím směrem k šedým věžím a protentokrát on přeruší její 
výlev slovy: „Už kurva drž hubu, jo? Kurva, drž už hubu.“

Prateta Rosemary bydlí v přízemí ve stínu věží. Na dveřích je 
těžké mosazné klepátko ve tvaru teriéří hlavy. Zaklepu jednou, 
dvakrát a slyším pohyb. Hlas se znatelným glasgowským přízvu-
kem se ptá: „To jsi ty, Danny?“ Já odpovím, že ano, a dveře se 
otevřou. Do nosu mě udeří směs vůní a pachů smažených vají-
ček a lidského těla v uzavřeném prostoru, nevětraného vzduchu 
a domácí kuchyně, spáleného toastu a kolínské. Žena s bílými 
vlasy rozpřahuje ruce a usmívá se na mě, ale já se nemůžu ani po-
hnout; na okamžik si pomyslím, že se mě ten prostor snaží ošálit, 
že se chystám obejmout dědečka Billa. Pak řekne: „Pojď ke mně, 
Danny, ať tě můžu obejmout,“ a dědeček Bill mizí a neznámá mě 
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objímá a já cítím vůni smažených hranolek a levné voňavky, ale 
její objetí je vřelé a důvěřivé.

V  obývacím pokoji není moc světla, a  tak sedíme vzadu 
v kuchyni. U malého kuchyňského stolku stojí dvě židle; vedle 
porce lánové sošky Panny Marie leží na hromádce složené pletení 
a pratetina zarámovaná černobílá svatební fotografie. Sednu si, 
Rosemary se bolestivě šine ke konvici, a tak vyskočím, abych jí 
pomohl, ale ona mě zastaví: „To nic, to nic,“ a uvaří mi čaj a při-
nese talířek sušenek. Sedne si naproti mně, usmívá se, oči má 
vlhké. Nad sporákem je připíchnutý čajový ubrousek, potištěný 
obrázky melbournských tramvají; z poličky s natěsno uložený-
mi šálky a talířky shlíží plyšové mládě koaly. Pod ním jsou zará-
mované fotografie dědečka, když byl ještě malý kluk, fotka mé 
mámy s tátou, Regan a Theem, a pak taky moje fotka; jsem na ní 
hubený a bledý, zubím se, mám na sobě černé plavky, svírám stu-
hu a křením se jako idiot, nadšený z vítězství. Na bílé podložce 
vedle konvice je skleněná sněžící koule na červeném plastovém 
podstavci s miniaturou nádraží Flinders Street.

„Ano, Danny, ano, Danny,“ opakuje neustále prateta Rose-
mary, „tak jsme se konečně potkali, ani tomu nemůžu uvěřit. Vy-
právěj,“ naléhá, „všechno mi pověz. Co Bill a Irene? A co Neal 
a  Stephanie?“ Žije v  tomhle bytě už přes pětačtyřicet let, na-
stěhovala se sem coby mladá nevěsta. Ale stále mluví s jasným, 
hrubým a úsečným glasgowským přízvukem. „Povídej, Danny,“ 
opakuje. „Všechno mi pověz.“

A já vyprávím: nad dalším šálkem čaje, nad sušenkami, nad 
šunkou a gumovým toastem se sýrem, který mi udělala, a slunce 
se šine po nebi a v kuchyni začíná být šero, vyprávím jí všechno, 
co vím. Vstává, aby rozsvítila, a říká: „Pokračuj, Danny, pokračuj, 
chci si to všechno poslechnout.“

A já pokračuju, tvořím slovy Austrálii a zdá se, že se mi pře-
svědčivě daří vykreslovat obrysy i stínování i barvy domova, pro-
tože v místnůstce jako by se náhle oteplilo. Sundávám si svetr 
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a ostrý pach spáleného toastu slábne, jako by mé povídání s se-
bou přineslo vůni eukalyptových lesů, smažených ryb s hranolky 
v pekelně horký den. Všude kolem mě mi něco připomíná moje 
rodné město, i bohorodička a fotografie, které mě sledují, když 
mluvím. A  prateta Rosemary se smutně usmívá,  kývá  hlavou 
a jednou dvakrát mě chytne za ruku a stiskne, ačkoli má artri-
tidu, pevně mě stiskne a nedbá na bolest. A opět jako by tu se 
mnou seděl dědeček Bill.

Mám pocit, jako bych mluvil několik hodin, nejdéle za celou 
dobu, co jsem přijel do Skotska. Náhle už mi žádná další slova 
nezbyla. Rosemary přikývne a z rukávu vytáhne zmuchlaný ka-
pesník, vysmrká se a otře si oči.

„Chtěla jsem do Austrálie jet,“ řekne tiše. „Ale pak Jimmy one-
mocněl. A teď jsi tu ty.“ Opět se usměje. „Dáš si ještě čaj?“

Opět začalo pršet; části oblohy viditelné mezi věžemi vypada-
jí těžce, černé mraky jsou nasáklé vodou. Sedíme mlčky, zatímco 
na okno dopadá déšť.

Poklepe mě po ruce. „Jsem ráda, že se Billovi tak zadařilo, 
jsem moc ráda. Udělal správnou věc, když odešel z téhle studené, 
drsné země a odjel do Austrálie.“ Zavrtí hlavou, jako by to slovo 
vyvolávalo kouzla. „Dostal tam příležitost. Já vím, bratr se nadřel, 
vím to, ale vychoval dva krásné syny a s Irene jsou šťastní a má 
milovaný domov.“ Nepřestává přikyvovat, jako by se modlila.

A potom mě překvapí. „Víš, že chtěl studovat?“
„Ne,“ užasnu, „to jsem nevěděl.“
„Měl ohromný talent na jazyky. Jeden jeho kamarád z činžá-

ku, kde jsme bydleli, byl Rus — jejda, zapomněla jsem, jak se 
ten kluk jmenoval —, hodně si spolu hrávali. Bill pořád mluvil 
rusky — hrozně rychle se to naučil. Říkal nám, že se bude učit 
jazyky, chtěl jich umět pět nebo šest, fakt.“

„To jsem vůbec netušil. Nikdy jsem ho neslyšel mluvit jinak 
než anglicky.“

Když to řeknu, její tvář posmutní.
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„Ano, náš táta to nesnášel, když Bill mluvil rusky. Křičel 
na něho: Kdo si myslíš, že jsi? Takhle chodit s hlavou v oblacích? 
Lidi jako my nemůžou snít.“

Prateta si opět otře oči. Mlčím. „Ach Danny, dovedeš si to 
představit? Dovedeš si představit, že někdo malému klukovi řek-
ne, že nesmí snít? Takový to byl svět.“ Dívá se z okna do venkov-
ní tmy. „Není se co divit, že Bill chtěl odejít, není se co divit, že 
odsud chtěl co nejdál.“

Opět mě překvapí, když se jí úsměv vrátí. „A podle mě se mu 
to povedlo — dál než do Austrálie se odejít nedá, ne?“ Usměje se 
na mě a pokývá hlavou; vím, že chce, abych s ní souhlasil. „Nebo 
dá, Danny? Musí to tam být krásné, moc krásné.“

Za celou dobu, co jsem tady, je prateta první, kdo mi řekl, že 
jí Austrálie připadá krásná. Všichni Clydovi kamarádi a jeho ro-
dina, dokonce i ti, kdo někdy celou tu dlouhou cestu podnikli, 
řeknou: „Je v pohodě,“ nebo: „Ale jo, má svý kouzlo,“ ale drží se 
zpátky; je jasné, že viděli i její ošklivost a izolovanost nebo o ní 
aspoň slyšeli. Zažili její odlehlost. Naučil jsem se mlčet, nevyčítat 
jim, že přehlížejí, jakou roli sehráli Britové v koloniální tragédii 
mé země. Koušu se do jazyka a skrývám své pocity, když mě do-
hání k zuřivosti ta jejich únavná posedlost skotskou nezávislostí, 
jako by zrovna ta mohla nějak ovlivnit život v Glasgow či ales-
poň jedinou duši kdekoli jinde na světě. Naučil jsem se kývat 
hlavou a předstírat, že souhlasím. Jsem cizinec. Být zdvořilý je 
moje povinnost. 

„Jo,“ odpovím pratetě Rosemary. „Myslím, že se mi stýská.“
Hlasitě si povzdychne: „No samozřejmě. Je to tvůj domov.“

Domů se dostanu až za hluboké tmy. Clyde se s někým baví 
po  telefonu, ale hovor přeruší  — „Počkej chvilku, Dan je 
doma,“ — a dá mi pusu na rty a počechrá mě v mokrých vlasech, 
které se mi přilepily na čelo. Jdu přes náš zaneřáděný obývák 
do kuchyně, ale on na mě volá: „Počkej, chce s tebou mluvit táta.“
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Zapne hlasitý odposlech a Alexandrův hlas zahřmí: „Ahoj 
Danny, jak se máš?“

„Dobře, Alexandře, díky.“
„To jsem rád, to jsem rád.“
Je to zvláštní, ale nikoli nepříjemný rozhovor: odpor ke spo-

lečenské konverzaci a dále sklon k mlčení a touhu stranit se světa 
máme s Alexandrem společné.

Jako vždycky, když mluvím s Alexandrem, mě zneklidňuje 
jeho opatrně bezchybná výslovnost. Při našem prvním setkání 
jsem se mylně domníval, že je Angličan, ale nesměle mi vysvětlil, 
že jeho výslovnost je výsledkem toho, že ho jako malého kluka 
poslali do Anglie na soukromou školu. Čekal jsem, že v tomhle 
městě budou všichni mluvit jako dědeček Bill, ale jeho přízvuk 
jsem během prvních pár týdnů zaslechl jen výjimečně. Clydova 
máma Ruth taky mluví s přízvukem, jaký jsem nikdy předtím 
neslyšel, její řeč je měkká a zpěvná, prý proto — jak mi vysvět-
lila —, že vyrůstala na jihu Skotska, na hranici s Anglií. Naučil 
jsem se rozeznávat všechny varianty glasgowského přízvuku, kte-
rými mluví Clydovi kamarádi, příbuzní a kolegové z práce, ale 
jen zřídkakdy narazím na někoho, kdo by mluvil úplně stejně 
jako dědeček Bill.

Kromě pratety Rosemary. Jdu do kuchyně; do chůze se mi 
vrátila únava. Škála přízvuků mi zase jednou připomněla, že jsem 
tady cizinec. 

Laptop leží na stole; vedle něho je obálka z ministerstva vnitra 
adresovaná mně, s královským erbem v horním rohu. Otvírám 
dopis. Je napsaný strohým, oficiálním jazykem bez emocí, v pár 
krátkých větách mi sděluje, že k vyřízení mé žádosti o prodlou-
žení lhůty na obnovení pracovního víza je nutný další pohovor. 
Musím svou žádost o trvalý pobyt doplnit. Znovu si přečtu prv-
ní dva odstavce. Únava stoupá jako příliv, zaplavuje mě zevnitř, 
cítím její žlučovitou pachuť v krku. Trhnu sebou při pomyšlení, 
že se budu opět muset ospravedlňovat, přesvědčovat nějakého 
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podezíravého byrokrata, že nejsem nebezpečný, že nejsem hroz-
ba. Sedám si a zlostně buším do tlačítek na klávesnici laptopu, 
abych se přihlásil ke svému hotmailovému účtu. Je tam jenom 
spam a už se chystám odhlásit, když vtom si všimnu, že jedna ze 
zpráv je od Thea.

Je to celý Theo, jasný a stručný. Píše, že Regan je těhotná, že 
budeme strejdové, ale o tom chlapovi prý nemá moc valné míně-
ní a myslí si, že až se to malé narodí, tak už s Regan nebude. Dou-
fám, že se máš dobře, pozdravuj Clyda. Slyším, jak se Clyde s tátou 
loučí, a rychle mačkám dopis z ministerstva do kuličky; druhou 
rukou zaklapnu obrazovku počítače.

Clyde ke mně přistoupí zezadu a začne mi masírovat ramena, 
bradou mne hladí ve vlasech. Silou vůle se nutím, abych se nepo-
hnul, abych nedal najevo, že nechci, aby se mě dotýkal. Používám 
všechny dovednosti, které jsem se naučil v onom dávném jiném 
světě plavání, jak zůstat klidný a zkrotit dech. Nedávám nic najevo.

Clyde mě políbí na temeno hlavy a opře se o okenní parapet. 
„Co bylo v tom dopise?“ ptá se klidně, ale já vím, že ode mě zou-
fale touží slyšet, že mi schválili vízum, že už to nebude dlouho 
trvat a já získám trvalý pobyt.

Pokrčím rameny. „Ále, nic to nebylo, jenom nějaký řeči o tom, 
abych jim dal vědět, kdyby u mě došlo k nějaké změně údajů.“

Nic neříká, ale lehký pokles brady prozradí jeho zklamání. 
Nadechnu se, natáhnu se k jeho ruce a sevřu ji; pak ji pustím.

„Táta chce, abysme s ním a s Wandou v létě jeli na řecký ostro-
vy. Řekl jsem mu, že vodu moc nemusíš — co kdybysme to pro-
mysleli a jeli někam jinam?“

Už je to tu zas, pomyslím si nevraživě, ta zpropadená lehkost, 
s jakou si Evropané přidávají svět do své sbírky. „Jo. Myslím, že 
by nebylo správný, kdybych jel do Řecka dřív než máma.“

Clyde je překvapený. Zahlédnu útočný výraz, který se mu 
objevil na ústech. Ale řekne jen: „Fajn, pojedeme tam, až budou 
moct přijet vaši.“
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Nedokážu ovládat svůj dech, nedokážu ho zklidnit. Nevím, 
kde se ve mně ta zlost a zášť berou. Abych se vrátil na zem, abych 
tu úzkost ustál, neustále dokola si tiše opakuju: Clyde je pro mě 
příliš dobrý, ten chlap je pro mě příliš dobrý.

„Promiň?“
Něco řekl a já jsem neposlouchal.

„Wanda říkala, že by pro tebe mohla mít práci. Je to jenom 
na pár měsíců. Práce s mládeží po úrazu mozku; myslí si, že by 
ti to šlo výborně.“ Clyde mluví jako o překot a já si teprve teď 
uvědomuju, jak je i on nervózní, jak i on je nesvůj. „Zná prý pro-
vozovatele a mluvila s nima o tobě. Nevadí jim, že máš jenom 
dočasný pracovní vízum.“

Všichni Clydovi kamarádi a příbuzní se snaží, aby nám všech-
no fungovalo normálně. Chtějí mi najít práci, chtějí, abych žil 
opravdový život.

„To zní dobře,“ pokývám hlavou. „Promluvím si s ní.“ Znám 
Clyda dobře, je mi jasné, že mi chce říct ještě něco dalšího.

„Je tu jenom taková drobnost s policejní prověrkou. Budou si 
tě muset proklepnout, když budeš pracovat s dětma.“

„Tak to do toho nejdu.“
Clyde se mě pokusí chytit. „Bude to v pohodě. Wanda si 

s nima může promluvit, nebude to problém.“
„Ne,“ řeknu s takovou razancí, že udělá krok dozadu. „Ne-

chci, aby to Wanda věděla, doprdele, už jsem ti to říkal. Nejdu 
do toho.“

Teď musí zklidnit dech Clyde a dát si pozor na to, co říká. 
Otočím se zpátky k laptopu.

„Jasně, Dane. Žádnej problém.“ Opět mi sáhne na rameno. 
Nechám ho. „Jaká byla Rosemary?“

Vydechnu. „Je to moc milá dáma. Chce tě poznat.“
Clyde se opět usmívá. Cestou z kuchyně přes rameno dodá: 

„Jasně, jasně že jo, budeme se vídat tak často, až se jí omrzím. Lin-
da s Brendanem nás zvou na večeři, nevadí ti to?“
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„Jasně, dobře,“ odpovím tiše.
Zapnul televizi v obýváku; slyším zprávy. Uhlazuju list papíru, 

který jsem držel zmačkaný v ruce, opět si čtu ta slova a potom ho 
zmačkám ještě silněji než předtím. Zahodím ho do koše a jdu si 
do vedlejšího pokoje sednout vedle Clyda.

Venku kvílí vítr, déšť neustává. Sedím vedle Clyda, který je 
v  Glasgow šťastný a  v  klidu, ztrácím se v  televizním vysílání. 
A vím, samozřejmě vím, že je načase, abych odjel domů.
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pátek 8. dubna 1994

Jediné, na čem záleželo, byl začátek dne a konec dne. Poslední 
věc, kterou Danny každý večer udělal, bylo, že si nastavil budík 
na půl páté ráno. Nikdy na to nezapomněl, ačkoli jeho tělo bu-
dík vůbec nepotřebovalo; vždycky se vzbudil, ještě než zazvo-
nil, ale nastavení budíku prostě patřilo k rutině. Nastavoval ho 
pokaždé na vibrace: nechtěl, aby se mu úryvky textů písní nebo 
neodbytný rytmus zaryl do mozku a zastřel soustředění.

Jeho máma byla vždycky vzhůru i s připravenou lehkou sní-
daní. Když byl otec na cestách, vozila ho až k bazénu do města. 

„Nevadí mi to,“ říkala mu. „Takhle brzy ráno není žádný provoz, 
je to hračka.“ Když byl otec doma, vozila Dannyho na zastávku.

Od  šesti do  osmi ráno byl s  oddílem ve  vodě, Torma po-
chodoval tam a zpátky podél bazénu, vyřvával příkazy a štěkal 
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urážky. A velmi zřídka slova chvály. V těch dvou hodinách, kdy 
Danny a voda splynuli v jedno, Danny létal.

Stejně tak opět létal po škole, když trénink pokračoval. Tohle 
bylo skutečné, byla to podstata a hodnota dne; to ostatní bylo 
mezidobí, bludiště promarněného času, s nímž se musel vyrov-
nat. V mezidobí byla škola.

Během obědové pauzy přežíval Danny tohle mezidobí v chladu 
a přítmí knihovny tak, že hrál šachy s Lukem. Houpal se na žid-
li a koleny se opíral o stolek, jedním okem sledoval knihovnici 
usazenou za pultem. Neustále na něho zahlížela s kyselým, po-
dezíravým výrazem. Podle ní sem nepatřil, to mu bylo jasné; po-
dle ní by měl být venku na běžeckém oválu nebo v tělocvičně 
a ne v její knihovně, v jejím prostoru. A byla to pravda: Danny 
sebou cukal, ošíval se, protahoval se a kroutil; jeho tělo v tom 
tichém prostoru neumělo nalézt klid. Knihovna byla pro kluky 
jako Luke, pro kluky, kteří po celý den, mezi prvním a posled-
ním zvoněním, chodili s pohledem upřeným do země. Danny se 
do země nedíval nikdy: dával si záležet, aby se každému z nich, 
ostatním klukům i učitelům, vždycky díval zpříma do očí. Tak 
jako nyní opětoval pohled knihovnice. Bylo jí jasné, že sem ne-
patří, že jeho právoplatným prostorem je běžecký ovál a tělo-
cvična a šatny: místa, kde se on ani ostatní kluci nikdy nedívají 
do země a kde se chovají tak, jako by jim tam všechno patřilo. 
Měl by tam být s nimi, ale oni by ho nenechali; pokaždé když 
se Danny během obědové pauzy přiblížil k fotbalovému zápa-
su nebo tréninku v kriketu, zaktivoval jakýsi nevyřčený kodex 
a všichni kluci přestali hrát a odešli pryč. V bazénu se s ním mu-
seli smířit, v bazénu ho potřebovali, ale to bylo taky jediné místo, 
kde ho tolerovali. Jestli ho tu knihovnice nechce, tak to má blbý, 
on nemá, kam jinam by šel.

Pevně zachytil její pohled a ona stejně tak jeho; začala bitva. 
Přiměl se zívnout, otevřel pusu dokořán. Odvrátila se, v tváři 
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zhnusený výraz. Ještě víc se zaklonil a vtom se židle překotila. 
Vylétla zpod něho, ale on se chytil stolku a síla nárazu shodila 
figurky na zem. Rámus přiměl všechny zvednout hlavu.

Knihovnice vyskočila ze židle a hnala se k němu s obličejem 
staženým zlostí. „Kelly, ještě jednou a zakážu ti sem vstup.“

„Pardon, pardon, paní Arnaudová.“ Zvedl židli a spořádaně si 
na ni sedl, přál si, aby se nečervenal, nejraději by ji poslal do pat-
řičných míst. Odcházela zpátky k pultu a kroutila hlavou. Kráva, 
ucedil pod nosem, byl to jen závan vzduchu, netroufl si, aby se 
to slovo vydalo na cestu.

Luke pečlivě postavil figurky zpět na šachovnici.
Danny se pokoušel soustředit na tah. Luke vyhraje — Luke 

vyhrával vždycky —, ale Danny se ze všech sil snažil pochopit 
všechny možnosti hry. Viděl, že má střelce v pozici, kdy by mohl 
soupeři vzít jezdce, ale než by se mu to mohlo podařit, Luke by 
mu střelce sebral jedním z pěšců. A pak? A pak? Tohle se ho Luke 
už přes dva týdny snažil naučit, že musí myslet dopředu, dva, tři, 
nebo dokonce čtyři tahy dopředu. Ale kdyby si to takto naplá-
noval a Luke potom udělal něco neočekávaného, celá partie by 
se mu rozpadla pod rukama.

Druhý chlapec trpělivě seděl; Danny už netáhl několik mi-
nut. No co, kašlu na to. Přejel střelcem po šachovnici a sebral 
černého jezdce. Luke okamžitě, bez zaváhání, táhl věží a sebral 
mu bílou dámu.

„Do píči!“
Knihovnice se ani nenamáhala šeptat. Vstala a ukázala na dve-

ře do knihovny. „Vypadni, Kelly. Máš zákaz po celý zbytek dne.“
Danny bouchl židlí o  koberec, praštil šachovnicí o  stolek 

a shrnul přitom všechny figurky, potom si přehodil batoh přes 
rameno a odcházel ke dveřím.

„Ehm, pardon…“ ozval se její naštvaný hlas.
„Co je?“
Její výraz ještě víc ztvrdl.
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„Co jsem jako provedl, paní Arnaudová?“
„Čekám na omluvu.“
Bez ní ho nenechá odejít. Mohl by se tvářit, jako že neexis-

tuje — ale pak by musel zůstat po škole a nemohl by jít plavat. 
Nedostal by příležitost vydechnout si, uniknout mezidobí.

„Omlouvám se, že jsem sprostě nadával, paní Arnaudová.“
Sedla si, ani se na něho nepodívala. Toužil po tom, aby se 

těmi dveřmi dalo prásknout, ale samozřejmě to byly staré, těžké 
dveře s masivní dřevěnou zárubní a byla k nim připevněná pru-
žina právě proto, aby se jimi prásknout nedalo. Opřel se do nich 
a vyšel ven na čerstvý vzduch.

„Kdybys postavil střelce před krále, tak bys ohrozil moji dámu 
i věž. Byl jsem si jistej, že to uděláš.“

Danny se zmateně otočil. Debilní šachy — jsou mu úplně 
ukradený. Ale Luke se tvářil tak vážně a vysvětloval mu průběh 
hry tak soustředěně, že se Danny musel usmát. Pokrčil rameny: 

„Nejsem tak chytrej jako ty.“
Ale jsem rychlejší, silnější, jsem lepší.

„U šachů nejde nutně o to, kdo je nejchytřejší, i když samo-
zřejmě určitá inteligence je ke hře nutná.“ Luke se podíval přes 
dvůr na skupinku pokřikujících kluků na fotbalovém hřišti. „Tře-
ba tamti blbci by neměli šanci.“ Posadil se na kamenný sloupek 
zábradlí. „Ty jsi chytrej, ale nejsi vůbec trpělivej.“

Víc než cokoli jiného chtěl být Danny sám. Ale nemohl se 
Luka zbavit. Menší chlapec se k Dannymu přilepil; stalo se to 
tak rychle, že Danny jaksi neměl čas o tom přemýšlet. Vlastně ani 
nevěděl, kdy Luka začal vnímat, kdy se Luke vynořil jako osoba 
z masy ostatních kluků ve třídě, v koleji. Nebo se možná předpo-
kládalo, že budou kamarádi, protože oba byli půl napůl. Nikdo 
jim to neřekl, vůbec o tom spolu nemluvili, ale Lukova máma 
byla Vietnamka a  otec Řek, což byla pro Dannyho jakási úle-
va — znamenalo to, že není sám. Luke nebyl jediný Asiat ve tří-
dě a Danny nebyl jediný Řek. Ale Ju a Leung se Lukovi vyhýbali 
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a zrazovali ho od snah přátelit se s nimi; a Tsitsas a De Bosco, 
stejně jako starší Morello v plaveckém týmu, Dannyho zjevně 
nesnášeli. Jednou, když Danny procházel kolem, zaslechl, jak se 
Tsitsas ušklíbá: „Ten buzerant ani není opravdovej Řek.“ Danny si 
od prvního týdne všímal, že Luke o přestávce nebo během obě-
da sedí pokaždé sám a všichni si na něho dovolují. Bylo to proto, 
že byl tak malý a drobný a k nikomu se nehodil. Celej Píčov-
skej gympl mu dával jasně najevo, že Luke Kazantsis sem nepatří. 
A tak si Danny někdy během druhého týdne sedl u oběda vedle 
Luka. A byl tomu rád: Luke byl chytrý, byla s ním legrace a nebyl 
krutý. Ale teď za ním Luke každý den chodil jako stín, přesvěd-
čený o tom, že jsou s Dannym nejlepší kamarádi. Nebylo to tak; 
Danny to menšímu chlapci mohl tvrdit, ale nikdy to tak nemohlo 
být. Dannyho nejlepším kamarádem byla Demet. Člověk může 
mít jen jednoho nejlepšího kamaráda a  tím jeho byla Demet.

„Kolik je hodin?“
Luke se podíval na hodinky. Určitě byly drahý, pomyslel si 

Danny. Byla to jedna z věcí, o kterých se ve škole nikdy nemlu-
vilo, ale každý věděl, kdo má a kdo nemá peníze.

„Půl jedný.“
„Pojďme dolů k řece.“
Z Lukovy tváře se vytratila barva. „To nemůžeme.“

„Jak chceš.“ Danny se otočil. Nebylo divu, že se ostatní Lu-
kovi posmívali. Byl to srab. Danny odcházel pryč, ale po chvilce 
za sebou uslyšel Lukovy kroky. Danny se otočil a usmál se, ale 
zároveň ho to trochu otrávilo. Tady, v nové škole, se neměl kam 
schovat. Nebylo tu místo, kde by mohl být sám.

Vysoký drátěný plot odděloval školní pozemek od  křovi-
sek, která se táhla až dolů k řece, ale Danny přesně věděl, kam 
jde. Pěšinu k řece objevil hned během prvního týdne na Píčov-
ským gymplu. Všude po celé délce plotu se nacházely poškozené 
a znovu opravené části, ale na několika málo místech se rezavého 
drátu nikdo už dlouho nedotkl, takže odstával od tyček. Danny 
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si dřepl a s lehkostí proklouzl pod uvolněným drátěným pleti-
vem. Když se ohlédl, Luke na něj zíral z druhé strany plotu.

„Jdeš?“
Kdyby je chytili, čekal by je trest. Pravidelně sem chodily 

hlídky učitelů s prefekty. Chycení byla vážná věc, a proto také 
Luke váhal. Ale potom se opatrně a s obavami, aby se unifor-
mou nezachytil o zrezivělý drát, proplazil pod plotem. Danny 
ho vesele poplácal po zádech a Luke se na něj zářivě usmál. Udě-
lá všechno, co mu řeknu, pomyslel si Danny. Myslí si, že jsem 
hrdina.

Danny seděl na zadku a díval se na řeku. Hnědá kašovitá voda 
poklidně tekla a v modrošedém příkrovu eukalyptů se ozývalo 
šustění strak; ve stromech na protějším břehu zahlédl duhové 
opeření dvou papoušků lori. Nemohl uvěřit tomu, jak je tu krás-
ně, jak je všechno svěží a zelené. Parky v blízkosti domu, kde 
bydlel, takové nebyly; byly suché, vyprahlé.

„Měli bysme jít zpátky,“ ošíval se za ním Luke. Dannymu bylo 
jasné, že se dívá na hodinky a odpočítává vteřiny. Jemu se ale 
nechtělo hýbat, nechtěl ten klid u vody, pod stromy a za zpěvu 
ptáků opustit.

„Z atletický dráhy nic neslyším,“ strachoval se Luke. „Už zvo-
nilo. Musíme jít, musíme okamžitě jít.“

Přestaň kňourat, přestaň sakra kňourat. Danny se jediným hbi-
tým pohybem postavil a utíkal mezi křovisky a dlouhou trávou. 
Rychle se protáhl pod uvolněným pletivem, i když věděl, že 
Luke mu stěží bude stačit, že bude opatrně, aby si neponičil sako 
nebo kalhoty, podlézat plot, že bude mít na krajíčku, protože se 
nechce dostat do problémů, nechce si pošramotit svou bezchyb-
nou pověst. Byl to posera, kretén a posera. Aťsi Dannyho  nechají 
po škole, aťsi mu vezmou plavecký trénink: půjde do bazénu 
v Coburgu, půjde zase do svého starého bazénu, on o ně nestojí. 
Vůbec o ně nestojí.
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Slyšel, jak mu Luke funí za zády. Luke, co nemá žádné kama-
rády; kluk, který nemá nikoho jiného než Dannyho.

Danny se zastavil a otočil se, zpomalil. „To bude dobrý, kámo, 
řekni jim, že mi bylo blbě a žes mi pomáhal. Nebudeš z toho mít 
žádný problémy.“

Luke se zjevnou úlevou přikývl.

Jakmile opatrně otevřeli dveře na  hodinu angličtiny, okamži-
tě ucítili, že se stalo něco, co narušilo neměnná pravidla a ryt-
mus dne. Pan učitel Gilbert se k nim otočil a vyštěkl: „Proč jdete 
pozdě?“, avšak na odpověď nečekal. Sedli si na svá místa a roz-
hlédli se kolem sebe. Ostatní byli viditelně rozrušení. Danny se 
naklonil přes uličku a šeptem se zeptal Sullivana: „Co se stalo?“

„Kurt Cobain se zastřelil. Je mrtvej,“ odpověděl Sullivan ti-
chým, vážným hlasem.

Dannyho první myšlenka byla: vlastně to celý dává smysl; a ta 
další: musím mluvit s Demet.

Pan učitel Gilbert zrušil zbytek hodiny a ptal se je na Cobaina 
a Nirvanu a co pro ně jejich hudba znamená. Kluci se zapojovali 
do diskuse, někteří odpovídali uměřeně, jiní dávali najevo, jak je to 
zasáhlo, někteří se dokonce rozohnili. Celé to probíhalo civilizova-
ně a všichni se vyjadřovali tak, že na ně Danny chtěl zařvat: Držte 
huby, držte huby, držte huby. Nechtěl před nimi prozradit, jak se 
cítí, jak je zdrcený, jak málem nemůže popadnout dech — tenhle 
dárek jim nedá, nedovolí, aby mu nahlédli do duše. Musí za De-
met. Ona ho potřebuje, nebude k utišení. Držte huby, držte huby, 
držte huby. Nechtěl poslouchat ty bláboly bohatých dětiček, bylo 
mu fuk, co si myslí. Po celou dobu, co Gilbert mlel něco o hudbě 
a o umění a o sebevraždě a o smrti a o tom, jak je důležité mít si 
o tom s kým promluvit a nedržet v sobě pocity a jak si pamatuje, 
kde zrovna byl, když zastřelili Johna Lennona, chtěl Danny učiteli 
i klukům říct jen jedno: Držte hubu, držte hubu, držte hubu, ale 
pak se k němu Gilbert otočil a zeptal se ho: „A co cítíš ty, Danny?“
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Gilbert je vždycky oslovoval křestním jménem, ale Danny si 
přál, aby mu dneska říkal Kelly — dneska nechtěl mít Gilber-
ta rád, chtěl ho nenávidět —, a tak když zachmuřeně zvedl oči 
a uviděl, že všichni čekají, dokonce i Luke, který o hudbě neměl 
ani páru, ale tvářil se smutně, protože věděl, že Danny Nirvanu 
miluje, pokrčil rameny a nezúčastněně řekl: „Je mi to celkem 
jedno.“

Taylor za jeho zády se začal smát. Danny se neotočil.
„On je hiphoper, pane učiteli,“ slyšel říkat Taylora, a i když to 

nemohl vidět, bylo mu jasné, že se mu Taylor posmívá a schválně 
neobratně předvádí gangsterské pózy. „Ty posloucháš jenom rap 
a duc duc, že, Dino? Víš vůbec, kdo to byl Kurt Cobain?“

„Duc duc duc duc duc duc,“ začal skandovat Tsitsas.
„Duc duc duc duc duc duc,“ přidali se k němu ostatní.
Trvalo to až do okamžiku, než je pan učitel Gilbert okřikl: 

„Ticho!“ A protože tohle nebyla Dannyho opravdická škola, pro-
tože tahle škola byla taková, jaká byla, všichni kluci okamžitě 
zmlkli. Pan učitel Gilbert mu pohlédl do očí — Gilbert byl vlíd-
ný, dobrý člověk — a řekl: „Ale ty jistě víš, kdo to byl Kurt Co-
bain, že ano, Danny?“

A Danny odpověděl: „Jo, taková ukňouraná bílá kunda.“
Ucítil ten šok, to slovo mělo sílu a rychlost, prohnalo se tří-

dou jako uragán. Učitel se na něho jen podíval a Danny věděl, 
že ho zranil, věděl, že zpěvák pro něho něco znamenal, stejně 
jako něco znamenal pro Demet, i pro něho samého, ale nevěděl, 
jak to dát učiteli najevo, aniž by se prozradil před kluky ze třídy. 
A tak neřekl nic, nesvěřil se, nemohl se svěřit. Proto byl lepší než 
oni, byl tvrdší než oni, byl silnější.

„Jestli od tebe ještě někdy uslyším tohle slovo, už ti nikdy ne-
dovolím chodit na moje hodiny.“ Gilbert měl přivřené oči a sta-
žený obličej. Hlas měl zastřený, jak musel krotit svůj hněv. „Je 
to odporné, nenávistné slovo. To slovo používají jen odporní 
a nenávistní lidé.“
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Nikdo nevydal ani hlásku.
„Rozumíš, Kelly?“
„Jo.“
„Pardon?“
„Ano, pane učiteli.“
„Za to, cos řekl, bys mohl dostat důtku. Nebo něco horšího!“ 

zakřičel Gilbert, až Dannyho vyděsil. Všechny vyděsil.
„Ale okolnosti jsou výjimečné.“ Jeho hlas změkl. „Po  vyučování 

sem přijdeš. Dneska zůstaneš po škole.“
Taylor se neudržel a radostně zavýskl.

„A ty buď zticha!“
Nikdo nevydal ani hlásku.

„Takže tady pan Kelly si myslí, že Kurt Cobain byl kňoural. 
Souhlasí s ním někdo?“

Zase hluk. Neposlouchal, nezajímal se, nehodlal jim nic dát. 
Místo toho si představoval, že je zpátky u řeky, uprostřed zpěvu 
ptáků a zeleně listoví. Myslel na vodu a našel v ní klid, takže hluk 
ostatních ustoupil do pozadí, a když zazvonilo, bylo to nečeka-
né. Odkopl židli za sebe a byl první venku ze dveří.

Během odpolední přestávky musel vyhledat Franka Tormu a říct 
mu, že zůstane po škole, že nebude moct jít na trénink. Trenér 
dohlížel na fotbalový zápas, který hráli sedmáci.

„Cos provedl?“
„Byl jsem sprostý.“
„Na koho?“
„Na Gilberta.“
Torma na něho vytřeštil oči. „Jsi idiot.“ Muž se od něho od-

vrátil, dál si ho nevšímal, sledoval malého, ale neohroženého klu-
ka, jak krade jinému hráči balon a běží s ním od hloučku ostat-
ních, jednou, dvakrát, třikrát mu nadskočí, a kopne do něho 
levačkou. Míč se vznesl, zatočil a trefil jenom tyč.

„Co tam pořád stojíš?“
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„Vím, že nebudu moct trénovat s ostatníma, ale večer půjdu 
do bazénu kousek od našeho domu, půjdu hned po…“

„Běž,“ poslal ho trenér pryč příkrým gestem. „Se mnou trénu-
ješ. Když jsi sám, jenom plácáš rukama jako štěně.“

A Danny věděl, že má pravdu: bez Tormy, bez tréninku, zů-
stával trčet v mezidobí.

Další hodina po přestávce byl tělocvik. A Danny věděl, že kluci 
po něm půjdou, cítil to. Vzduch byl těžký, prostoupený různými 
zvuky a horkem, jako by z jednoho chlapce na druhého přeska-
koval elektrický proud, živá, pulzující energie. Viděl to v úškleb-
ku na Sullivanově tváři, v tom, jak se Taylor vedle něho pomalu 
a pozorně svlékal, jako by se připravoval na souboj: pečlivě si vě-
šel košili, kravatu, skládal kalhoty. Danny vklouzl do sportovního 
a na ostatní kluky se přitom neodvážil ani podívat. Výzva nevise-
la pouze ve vzduchu: i krákání strak oznamovalo, že Danny Kelly 
to schytá; pomalé, odměřené kroky ostatních vysílaly hrozbu.

Pan učitel Oldfield jim přikázal třikrát oběhnout ovál a Dan-
ny si hned po startu všiml, že Sullivan s Tsitsasem klušou zároveň 
s ním a celou dobu si prozpěvují, pomáhají si udržovat rytmus: 

„Duc. Duc. Duc. Duc.“
Když doběhl i poslední, Oldfield určil Taylora za kapitána 

jednoho týmu a Sullivana druhého. Oba kapitáni si začali na stří-
dačku vybírat kluky z řady a Danny už naprosto jasně věděl, co 
se chystá. Díval se před sebe, přímo na Taylora, který i v průběhu 
vyvolávání jednotlivých jmen upíral své chladné šedé oči na Dan-
nyho. Zástup řídl, až zbyli jen Danny a Luke.

Na řadě s volbou byl Taylor. Oči měl stále bez hnutí namířené 
na Dannyho. „Kelly, pocem.“

Danny přešel ke skupince. Srdce mu sevřel ledový chlad. Ce-
lou dobu se připravoval, cestou z šaten k rozběhu a k volbě týmů. 
Ale na tohle připravený nebyl. Teď už věděl, co si vzduch kolem 
něj šeptá: Půjdou po Lukovi.
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V jistém okamžiku, když kluci zápasili ve skrumáži a veškerou 
pozornost upírali na to, kdo se vynoří s míčem, Taylor vykřikl 
a  spadl na zem. Oldfield pískl, kluci přestali hrát a učitel při-
běhl k Taylorovi. Úsměv, který si vyměnili Tsitsas se Sullivanem, 
prozrazoval, že to bylo celé předem připravené. Učitel Taylorovi 
masíroval pravé lýtko. Zeptal se ho, jestli je v pořádku, a Taylor 
odpověděl: „Myslím, že jsem si vyvrknul kotník, pane učiteli.“

Učitel se postavil a  zavolal na  chlapce: „Vezmu Taylora 
na ošetřovnu. Vy ostatní pokračujte ve hře.“

„Jasně,“ prohlásil Tsitsas, „teď budu kapitán já.“ Tsitsas byl 
o  hlavu větší než všichni ostatní, postavu měl svalnatou jako 
býk. Jeho nárok na  kapitánskou pásku by si nikdo nedovolil 
zpo chybnit.

Dannyho zápas nezajímal, bylo mu úplně fuk, jestli vyhrají. 
Ať už se zápas bude vyvíjet jakkoli, nehne se na krok od Luka.

Sullivan měl míč ve středu hřiště, a i když by dávalo smysl, 
aby postupoval dopředu, rozběhl se tam sám nebo přihrál útoč-
níkům, místo toho vyslal míč na křídlo, přímo na Luka. A menší 
chlapec se s přivřenýma očima plnou silou vrhl směrem k míči 
ve strachu, že jej chytí, a s ještě větší obavou, že ho mine. Dan-
ny běžel za ním, ale Luke byl rychlý, zoufale se snažil chytit míč 
za letu a všem dokázat, že na to má. Tsitsasův výkřik zněl jako 
zavřískání jedné ze strak, co kroužily nad nimi, a v tom okamži-
ku, kdy míč přistál Lukovi v náručí, se na něho sesypali čtyři hrá-
či, srazili ho k zemi a dopadli na něho. Danny běžel k chumlu 
těl, pokoušel se ke kamarádovi dostat, ale viděl jen, jak ostat-
ní Luka drtí; viděl, jak Tsitsas na menším chlapci leží celým tě-
lem a tlačí mu na temeno hlavy, zamačkává mu obličej do vlh-
ké hlíny s loktem zabořeným do Lukova zátylku. Danny kousal 
a kopal a máchal rukama a škrábal, kluci na něho řvali, myslel si, 
že to řve Sullivan: „Nekousej, nekousej, to není fér,“ ale Danny 
kopal a máchal rukama, kousal a škrábal, až tam zůstali jen on 
a Luke a Tsitsas. Vrhl se na Tsitsase, chytil ho do zámku a zvedl 
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do vzduchu s myšlenkou, že by mu mohl zlámat vaz, slyšel Luko-
vo kašlání a dávení, a už už zvedal pěst, aby Tsitsase udeřil, když 
vtom kolem sebe ucítil čísi pevné paže a najednou byl sám se-
vřený v zámku a ocitl se ve vzduchu a Tsitsas se postavil na nohy, 
sevřel ruce v pěst a začal Dannyho mlátit, znovu a znovu ho bušil 
do břicha a do boků. Danny se svíjel bolestí, nemohl se nadech-
nout, ale jeho první myšlenka byla: Prosím, ať mi nezlomí žebro, 
prosím, ať mi ne udělá nic, kvůli čemu bych musel přestat plavat, 
a jeho další myš lenka byla, že ať se stane cokoli a bez ohledu 
na to, jak moc to bude bolet, tak nebude brečet, nepřipustí, aby 
před nimi opět brečel, a tak i když mu každá další rána brala dech, 
nesklopil zrak, zadíval se Tsitsasovi přímo do očí, nebude brečet.

Tsitsas nechal ruce klesnout podél těla. Přerývaně dýchal. 
Ten, kdo Dannyho držel, ho teď pustil. Danny zavrávoral, ale 
zůstal stát.

Tsitsas ukázal dolů na Luka, který měl tvář celou od hlíny se 
dvěma bílými potůčky slz na tvářích. „Nechceš se postarat o svý-
ho boyfrienda, ty buzerante?“

Danny sledoval Tsitsase, jak odchází pryč, protahuje se a zve-
dá ruce do vítězného gesta. A tu se Danny rozběhl a utíkal tak 
rychle, že ani nevnímal, jestli se nohama dotýká země, a Sullivan 
zařval: „Tsitsasi, bacha!“ Tsitsas se otočil, na pohledné buclaté 
tváři měl pobavený úsměv a zvedl ruce jakoby na znamení, že 
je nedotknutelný, a právě v tu chvíli se přiřítil Danny a čelem 
do něho udeřil. Ozval se náraz kosti o kost. Danny necítil vůbec 
žádnou bolest, nezajiskřilo se mu před očima, nezatočila se mu 
hlava. A tak to udělal ještě jednou. Opět hrůzný náraz, vlhký, 
ostrý zvuk a Tsitsas zavrávoral, na tričku měl krev, nos celý rudý. 
Podlomila se mu kolena a on klesl k zemi.

Po chvilce z opačné strany hřiště přiběhl Oldfield a zamířil 
rovnou k Dannymu. Taylor za jeho zády se rozhlížel po hřišti, až 
nakonec pohledem rovněž spočinul na Dannym.

„Kelly,“ zvolal Oldfield, „co se stalo?“
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Odpověděl mu však Sullivan. „Vyskočili za  míčem, pane, 
a Kelly náhodou trefil Tsitsase hlavou.“

Učitel se zamračil, dřepl si a důkladně si prohlížel Tsitsasův 
krvácející nos. „Bylo to tak, synu?“

Zostuzený chlapec to zastřeným hlasem potvrdil.
Učitel mu pomohl na nohy a poslal všechny do šaten. Dan-

ny počkal na Luka, který byl ještě pořád otřesený, otíral si hlínu 
z obličeje a krku a úzkostlivě se Dannyho ptal, jestli je v pořádku.

Luke překvapeně otevřel pusu, když se jeho kamarád začal 
smát, řehtal se z plných plic jako blázen a sledoval přitom ostat-
ní kluky, jak se šinou se sklopenou hlavou pryč. Taylor se za ním 
neustále ohlížel a Danny si otřel pusu; prsty měl potřísněné Tsit-
sasovou krví. Nemohl se přestat smát, protože ve staré škole by 
už v tuhle chvíli byl rozbitý napadrť a válel by se na zemi, učitel 
neučitel, dostal by nakládačku, ale tohle nebyla jeho stará škola, 
tohle byl Píčovskej gympl a on byl nejsilnější a nejrychlejší a nej-
lepší. Straky nad ním kroužily a on měl pocit, jako by byl jednou 
z nich, letěl mezi eukalypty a vznášel se nad hladinou.

„Nic mi není,“ řekl a poplácal Luka po zádech. Přinutil se 
zklidnit dech a z brady si otřel zbytky krve. „Vůbec nic se mi 
nestalo.“

V šatnách se na něho nikdo ani nepodíval. Ale nikdo se ne-
odvážil si z něho utahovat, nikdo se mu neodvážil nic říct. Jen 
za zády a ze stran slyšel, jak si cosi pro sebe hudrají pod nosem, 
cítil, jak se šepot zhmotňuje v Lukově ohromeném a obdivném 
pohledu. Slyšel tato slova: „Panebože, ten Danny Kelly,“ šeptali 
si, „ten Danny Kelly, to je magor.“

Den, kdy zemřel Kurt Cobain, byl dnem, kdy se z Dannyho 
Kellyho stal magor.

„Kde jsi?“
„Zrovna jsem přišel domů.“
„Přijď k nám.“
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„Nejdřív musím jít plavat.“
Demet zasténala, pak v  jejím hlase zazněla zlost a  bolest. 

„Seru ti na plavání, potřebuju tě teď.“
Ale on musel do vody, potřeboval být ve vodě. „Přijdu hned 

po tréninku, slibuju.“
Ticho. Čekal. Ona to pochopí, musí to pochopit.

„V půl desátý, ty debile, a opovaž se přijít pozdě.“ Práskla tele-
fonem.

Ten opět zazvonil a Danny ho zvedl. „Dem?“
Byla to jeho máma. Vzala Regan s Theem do hospody na sma-

ženou rybu a hranolky; Danny v pozadí slyšel, jak si lidé objed-
návají.

„To mě mrzí, Dany,“ řekla do hluku. „Víš, to s Kurtem Co-
bainem.“

„Jo, já vím.“
„Za hodinu budeme doma.“
„Musím dneska na trénink do Coburgu.“
„Proč?“
Měl jí zalhat. Ale ona by jeho lež prokoukla. Jako pokaždé.

„Byl jsem po škole.“
Zaklela v řečtině. „Musíš si dávat větší pozor, Danny. Musíš 

dodržovat určitý pravidla, abys mohl zůstat na stipendiu.“
„O nic nešlo, zapomněl jsem na úkol do matiky, co jsme měli 

odevzdat.“
„V kolik budeš doma? Chtěla jsem ti vzít s sebou nějakou čínu.“
„Jdu k Demet.“
„To je dobře, Seda tě určitě nakrmí.“
„Jo, jasně.“
Ale Dannyho máma ne a ne zavěsit, ne a ne ho nechat být. 

„Danny?“
„Co?“
„Je mi to moc líto,“ zopakovala.
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Zneklidnilo ho, jak zvláštní bylo stoupat po betonových scho-
dech ke vchodu do coburského bazénu. Chodil sem plavat čtyři 
roky, znal všechny zaměstnance, vyhrával tu závody. Ale od prv-
ního dne na Píčovským tady nebyl a teď měl pocit, jako by se 
po dlouhých letních prázdninách vracel do školy. Pán za pře-
pážkou u vstupu byl nový a Danny si připadal trapně, jak ho to 
potěšilo, nechtěl s nikým mluvit, chtěl jen do vody. Tréninky 
družstev po škole už skončily a nyní tu kromě něho byli jen star-
ší, kondiční plavci.

Po prvním skoku do vody mu nadskočilo srdce. Záběr, kop, 
záběr, nádech, kop, záběr, kop, záběr, nádech, kop. Probíjel se 
bazénem, voda kolem něho klouzala, objímala ho, svírala. Zá-
běr, kop, záběr, nádech, kop. Dotkl se kachliček a bez námahy 
se odrazil dráhou nazpátek. Před ním plaval nějaký muž a Danny 
musel zvolnit. Potřeboval dráhu sám pro sebe. Záběr, kop, záběr, 
nádech, kop. Pokaždé když zvedl levou paži, ucítil pnutí, tupé 
pnutí v boku, zřejmě mu Tsitsas jednou z ran pohmoždil žebro, 
napadlo ho. Nebolelo to, ale nedokázal se od toho oprostit; dr-
želo to rychlost s ním i s vodou a Danny zatoužil po tom, aby byl 
na tréninku — trenér by přesně věděl, co má dělat. Ubral náma-
hu, s níž dělal tempa, udržoval sílu kopů, zpomalil dech a malič-
ko snížil rychlost. Muž před ním se opřel o kachličky a dovolil 
Dannymu, aby se dostal před něho. Danny na něho při obrátce 
kývl a odrazil se nohama, ale aby vykompenzoval bolestivé zra-
nění, natočil se na pravou stranu a neobratně zavrávoral, musel 
se nadechnout mimo rytmus s celou váhou na levé straně; záběr, 
kop, našel rovnováhu a cítil, jak ho voda nese. Záběr, kop, záběr, 
nádech, kop. Zpomalil tempo, na jednu délku, na dvě, pak se ob-
rátil a vystřelil vodou, trhal ji, nemyslel na bolest v boku — a pak 
to přišlo, pocit, kdy už nevnímal jednotlivé části těla, ani paže, 
ani nohy, ani svaly na levém boku, ani svaly na pravém, a tu přišla 
ona chvíle: nastal klid a on a voda se stali jedno. Myšlenky ustou-
pily do pozadí, volně pluly a Danny si náhle vzpomněl na vdovu 



nádech 59

po muzikantovi, viděl její tvář. Jednoho dne bude slavným plav-
cem a setká se s ní na nějakém večírku a řekne jí, jak moc pro něho 
znamenala hudba, kterou skládala a kterou zpívala, její hudba 
i hudba jejího manžela, bolest, s jakou zpíval. Záběr, kop, záběr, 
nádech, kop; myšlenky a pohyby jeho těla již nebyly oddělené. 
All denial. All denial. I’ve made my bed I’ll lie in it, I’ve made my bed, 
I’ll die in it. Ona ho vyzve, aby si k ní přisedl, bude mu vyprávět, 
jak se dívala, když vyhrával zlato na olympiádě v Sydney, když ho 
sledovala celá Austrálie i celý svět, fandili mu a skandovali a on 
vyhrál čtyři sta metrů volný způsob a potom ovládl i patnáct set 
metrů volný způsob a diváci skandovali tak nahlas, že jejich vo-
lání zaplavilo celý stadion, zaplavilo celou zemi, zaplavilo svět. 
A pak bude státní svátek a on se bude projíždět po Melbourne 
s premiérem a všichni budou radostně skandovat, všichni kro-
mě Taylora a Scootera a Wilca a Morella a Frasera, kromě Tsitsase 
a Sullivana — ti tam nebudou, vůbec si netroufnou se tam ukázat, 
protože vědí, že je lepší a tvrdší a silnější a statečnější a rychlejší.

Danny se dotkl kachliček a spustil nohy, uklidnil se a rozhlédl 
se po hladině. V dráze s ním nikdo další nebyl, v celém bazénu 
byla jen jedna další osamělá plavkyně, jejíž urputná tempa sotva 
čeřila hladinu. Danny cítil pnutí v břiše, díru, příšerný hlad, který 
bylo potřeba ukojit. Byl celý rudý, horní část těla mu vyčnívala 
z vody; neovladatelně se třásl, jako v horečce.

Pohlédl nahoru na hodiny. Bylo osm čtyřicet: hodinu a půl se 
nezastavil. V půl desátý, ty debile, a opovaž se přijít pozdě. Vyskočil 
ven z bazénu, chlad byl až bolestivý, popadl svůj ručník a spě-
chal do sprch. Byl tam sám a nechal na sebe téct jen tolik vody, 
aby ze sebe smyl chlor, a mýdla použil jen tak akorát, aby zastřel 
jeho pach. Když se oblékal, kůži měl stále ještě vlhkou, vzal si 
batoh a běžel.

Bylo téměř devět hodin. Dusal po tvrdé, studené zemi, po-
třeboval se nést vzduchem stejně jako předtím vodou, čelil usta-
vičnému proudu aut na Sydney Road, proplétal se mezi auty, 
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nevšímal si troubení klaksonů. Docházel mu dech a cítil bolest, 
cítil ji v místech, kam dopadly rány; zítra se bude muset zeptat 
trenéra, co s tím má dělat. Snažil se nedošlapovat na asfalt tak 
tvrdě; nemohl zakopnout, nemohl si dovolit namoct anebo 
natáhnout sval nebo šlachu, ale hlavně se nemohl opozdit, ne-
směl k Demet dorazit pozdě. Zezadu a ze stran ho bičoval vítr 
a Danny dusal po Murray Street a už byl u domu Celikogluových 
a mačkal zvonek, a když pan Celikoglu otevřel dveře, nemohl 
ani mluvit, pot z něho lil, byl celý mokrý a cítil bolest. Ale byl tu 
včas. Svět se točil, ale on tu byl včas.

Pan Celikoglu se ho zeptal: „Danny, není ti něco?“, ale on mu 
nemohl odpovědět, sípal a všechno ho bolelo, ale jemu to neva-
dilo, protože tu byl včas. A potom Demet vyšla ze svého pokoje 
a přiběhla k němu předsíní a objala ho, tiskla ho tak silně, že teď 
už doopravdy nemohl dýchat, ale nevadilo mu to, byl doma. De-
met ho objímala, byl doma.

Chtěla s ním utéct rovnou k sobě do pokoje, ale její máma ji 
nenechala. Paní Celikogluová trvala na tom, že se Danny musí 
najíst, a on jí za to byl vděčný; měl obrovský hlad. V kuchyni si 
sedl k malému kulatému stolu. Dostal zelené fazole v jogurtové 
omáčce, grilované jehněčí kotlety, opečenou pitu a olivy a salát 
a Danny talíř vyprázdnil během několika minut. Kolem pusy byl 
umaštěný, a poté co zhltl poslední kousek pity, hned si říhl.

„Pardon,“ řekl a škubl sebou.
„Slyšíte to?“ škádlila ho Demet. „Prý pardon.“ V jejím podání 

to vyznělo afektovaně. Zkřížila ruce a zaklonila se přes opěradlo. 
„Všiml sis, že se ti mění hlas?“

„O čem to mluvíš? Nech toho kluka na pokoji.“
Demet si otce nevšímala. Pohled, který vrhla na Dannyho, byl 

plný opovržení. „Od tý doby, co jsi na tý nový škole, mluvíš jako 
gay a slušňák.“

To není pravda. Měl stále stejný hlas, byl stále stejný; jeho Pí-
čovskej gympl nezmění, nikdy.
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Demet vstala a chytila ho za ruku. „Pojď, půjdeme do pokoje.“
„Demet,“ promluvil k ní její otec tiše a odklepl cigaretu na stůl. 

„Už nebreč, prosím tě.“
„Naser si!“ Dannyho vyděsilo, kolik zášti v jejích slovech bylo. 

Spatřil v mužově drsné tváři záchvěv zlosti, který se proměnil 
ve vyčerpané nepochopení.

„Brečíš, brečíš, furt brečíš kvůli nějaké pitomé bohaté rockové 
hvězdě. Brečíš a puká ti srdce kvůli nějakýmu idiotovi, který tu 
po sobě nechal vdovu a dítě.“

„Pst, Ohmane,“ tišila ho manželka. Muž bouchl rukou do sto-
lu, ale už nic neřekl.

Demet brečela. Seděla na zemi a spustila dlouhý, neutuchající 
nářek. Danny u ní klečel, objímal její chvějící se tělo, tiskl bradu 
na její husté rozcuchané vlasy. Ale bylo mu jasné, že její výbuch 
byl zčásti ze vzdoru namířený proti otci. Nedovolil by si to říct 
nahlas, ale na jejím bulení bylo cosi hraného. Znal Dem až příliš 
dobře. Brečela kvůli Kurtu Cobainovi, ale zároveň i proto, aby 
potrestala otce. Odtáhla se od něho. Měla zarudlé oči, opuchlou 
tvář a z nosu jí teklo. Danny jí nudli utřel a potom si očistil prsty 
do tepláků. Takhle to mezi náma je, pomyslel si, nikdy se nám 
nepřihodí nic, co bysme jeden pro druhého neudělali.

Demetin pláč ustal, ale mluvit ještě nemohla. Pokusila se zfor-
mulovat slova, ale ta se vzpříčila, uvízla jí v hrdle. Seděli těsně 
vedle sebe, zády opření o postel, s nohama nataženýma, Demet 
si hrála s uvolněnou nití na límečku Dannyho trička. Danny jí 
ovinul ruku kolem paže.

„Smrdíš chlorem.“
Danny s úlevou vydechl. Demetin hlas zněl normálně, nebo 

aspoň téměř. „Sprchoval jsem se jenom chvilku, nechtěl jsem 
přijít pozdě.“

„Fajn,“ popotáhla a dál škubala za nit, párala ji.
„Mám pustit nějakou hudbu?“
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„Ne,“ řekla a důrazně zavrtěla hlavou. „Dneska bych žádnou 
hudbu poslouchat nevydržela.“

Cosi v pokoji bylo jinak — odstranila všechny staré plakáty 
carltonského fotbalového týmu. Nyní byla na jejím zrcadle při-
lepená jen malá fotografie zamračeného Kurta Cobaina, reklama 
na Pretty on the Inside od kapely Hole, vytržená z časopisu a při-
lepená na stěnu; vedle byl přišpendlený obal alba Bleach od Nir-
vany. Na stěně v místech, kde bývaly fotbalové plakáty, zůstaly 
stopy prachu. Nechápal to a nelíbilo se mu to, ale nic neříkal. 
Věděl, co by mu na to řekla: „Ty mi nemáš o změnách co říkat — 
šel sis na ten Píčovskej a mě nechal tady.“ Jen ji tedy držel za paži.

Potom se mu vykroutila a sedla si do tureckého sedu naproti 
němu a chytila ho za ruku. Dlaň měla zpocenou, takže mu připa-
dalo, jako by byla lepkavá od mýdla, ale on se neodtáhl.

„Chybíš mi.“ Znělo to, jako by naříkala.
„Ty mně taky.“
Jejich rodiče si z  toho dělali legraci, škádlili je tím, že se 

Demet a Danny jednoho dne vezmou. Demet a Danny patřili 
k sobě. Ne že by spolu měli chodit jako kluk s holkou, nic tak 
přihlouplého; Danny si nedokázal představit, že by se s Demet 
líbal, ani kdyby byli na něco takového dost staří. Ale věděl, že se 
k sobě hodí, všichni to o nich věděli. Vždycky se o Demet bude 
starat a ona bude vždycky pečovat o něho. Musí existovat nějaké 
slovo přesahující manželství, pomyslel si, musí existovat nějaké 
vhodné slovo.

„Ty máš nějakýho novýho nejlepšího kamaráda?“ prohlížela si 
ho podezíravě, a když se ho ptala, odtáhla od něho ruku.

„Ne, jasně že ne.“ Chtěl se jí zeptat: A ty? Vždyť když spolu 
předtím mluvili, byla u Mii. Nemohl uvěřit, jak odporná, zlomysl-
ná a strašná mu ta myšlenka připadla. Ale Demet se opět opřela 
hlavou o jeho rameno a všechno strašné bylo to tam.

„Kdy ses to dověděl? O Cobainovi, že se… zastřelil?“ Snažila 
se, aby to znělo nenuceně, ale u toho slova zaváhala a zadrhla se.
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„Ve škole, řekl mi to jeden spolužák.“ Sullivan — ztišeným 
hlasem, vyděšeně.

„Jako by jim to nebylo jedno.“
„Není. Všech se to dotklo.“
Obrátila oči v sloup. Nevěřila mu a Danny věděl, že pro De-

met nikdy žádný z těch kluků, se kterými chodí do školy, ne-
bude z masa a kostí, nikdy nebude skutečný — vždycky pro ni 
zůstanou cizí.

„Takže jich se to dotklo, jo?“ Přimhouřila oči. „Ty sis tam našel 
nový kámoše, že?“

Žárlila. Bylo hezké, že žárlí, hřálo ho to. Rád by jí řekl o Lu-
kovi, jak si čte a hraje šachy; rád by jí pověděl o tom, jak ho bránil. 
Ale věděl, že dnes by neměl říkat nic.

„Ne,“ řekl, „žádný kámoše tam nemám.“
Kývala hlavou, jakoby do rytmu, který slyšela v hlavě. Napad-

lo ho, jestli ho vlastně vůbec poslouchá.
„Dneska jsem vymlátil duši z jednoho arogantního přičmoud-

lýho kluka, totálního debila, s řeckým původem.“
Demet si odfrkla. „Ty? To jenom dokazuje, jaký sráči na Píčov-

skej gympl chodí. Hele, tebe bych dokázala zmlátit i já.“ Potom 
se zamračila. „Takže na Píčovskej chodí i jiný přičmoudlí než ty?“

„Jo, ale znáš to, přičmoudlí z Teplestowe, co mají tučný konto 
a dům na pláži v Lorne.“

„Fuj,“ ulevila si pohrdavě. „Tohle je ten nejhorší druh při-
čmoudlejch.“

Zahihňal se jejímu přehnanému odporu. Pořád ještě se vzte-
kala, ale tím hihňáním ji nakazil a pak se smáli oba dva tak moc, 
až jim z toho začaly téct slzy, tak moc, že ho žebra rozbolela ještě 
víc. Ale nemohli se přestat smát a tehdy Demet otevřela oči do-
kořán a řekla: „Vidíš to, Danny, vidíš to?“ Ukazovala do prostoru 
mezi nimi a potom prstem nakreslila čáru od jeho břicha ke své-
mu. „Podívej, Danny, vidíš to? Tady je světlo, podívej se, spojuje 
nás! Ty jo, Danny, vidíš to?“
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Rozuměl tomu, že je to důsledek vyčerpání a smutného dne. 
Viděl ji, jak ve vzduchu kreslí čáru. Ale žádné světlo tam nebylo. 

„Ano,“ zalhal, „vidím to.“ Chtěl to vidět. Chtěl, aby tam bylo.
Demet zatleskala. „Jsme spřízněný duše!“ zvolala hlasem 

 plným radosti. „To znamená, že jsme navždycky spřízněný duše. 
To znamená, že budeme kamarádi i v příštím životě, i v tom 
 dalším.“

Pan Celikoglu předtím, než vstoupil, zaklepal na dveře. Zeptal se 
dcery, jestli je v pořádku, ale Demet jen cosi zabručela a odvrátila 
zrak. „Danny,“ řekl pak, „už je skoro jedenáct. Měl bys jít domů.“

„Nech ho, ať tu zůstane.“
„Ne,“ odmítl to její otec pevně. „Zítra ráno má trénink.“
Danny byl vděčný za to, že chápe, že trénink je pro něj na prv-

ním místě. Demet pokrčila rameny.
„Tak čau,“ rozloučil se s ní.
„Tak čau,“ odpověděla mu, aniž pozvedla hlavu. Ale když už 

byl ve dveřích, dodala: „Mám tě ráda, ty buzno.“
„Já tebe taky, ty čůzo,“ odpověděl.
„Zavoláš zítra?“
„Hned po tréninku,“ slíbil jí.
Muž s chlapcem stáli u vchodových dveří. Pan Celikoglu měl 

na sobě bílý nátělník a modré pyžamové kalhoty. „Odvezu tě 
domů, počkej, jenom se převleču.“

Danny zavrtěl hlavou. „Ale prosím vás, ne, vždyť je to kousek. 
V pohodě to dojdu.“

Muž natáhl ruku a zlehka štípl Dannyho do nosu, něžně jej 
pohladil po  tváři, stejně jako to dělával, když byl Danny ješ-
tě malý. „Pozdravuj Neala a Stephanii. A děkuju, žes pomohl 
 Demet.“

Noc byla chladná a Danny si vyčítal, že si nevzal bundu. Musel 
se pevně obejmout rukama, aby se chránil před zimou.
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Kolem nebyla živá duše. Jen on a bzučení pouličního osvětle-
ní nad hlavou, zvuk aut od Murray Road. Ale v hlavě mu neod-
bytně zněla píseň. Nebyla to Nirvana a nebyl to žádný hip hop 
ani techno, ani zlatá oldies klasika, ani některý z rokenrolových 
válů jeho rodičů. Nedařilo se mu pořádně uchopit její melodii, 
pořádně ji nerozpoznával, ale věděl, že tam někde kousek nad 
ním je. Pokusil se ji zachytit ze vzduchu, vzpomenout si na slo-
va, na rýmy, ale bylo to k ničemu. Nevzpomněl si na žádné slovo 
z té písně.

V závěru dne, na druhém konci mezidobí, si ji broukal celou 
cestu domů.
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„Už sis požádal o to posraný vízum?“
Musím mu to říct. Teď nastala ta chvíle, kdy mu to musím říct. „Ne-

měl jsem čas.“
Clyde se na mě dívá, jako bych byl retardovaný, jako by du-

mal nad tím, jak si kdy s takovým bláznem mohl začít. Teď mu to 
musím říct.

„Dane, letenky jsou zabukovaný. Musíme se přichystat. Už ne-
máme moc času, kamaráde.“

„Já vím.“
„Tak už se kurva objednej. Tohle mě sere.“
Naštvaně odchází do  ložnice. Slyším, jak mu boty třískají 

o zeď, když je ze sebe skopává. Teď mu to musím říct. Jdu do po-
koje za ním, je natažený na posteli, oči má zavřené, povolenou 


