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Ležel na nějaké rovné podložce, patrně pryčně. Cítil ve vzduchu sladkou studenou hnilobu, 
pach, který předtím nikdy nepoznal. Oči měl stále ještě zavřené, i když kroky dávno zmizely, 
i když hlasy se již neozývaly, a kdy teplý fáč z jeho očí zmizel. Snažil se dýchat velmi málo, 
téměř neznatelně. Vycítil, že je v místnosti sám. Nemělo žádnou cenu, aby křičel nebo 
vzdychal. 
Nadzdvihl hlavu, pomalu otevřel oči. Tak to je všechno, podivil se. To je vše? Díval se do 
bílého stropu, nebyl zklamaný, byl jen naprosto odevzdaný a poslušný. 
Místnost nebyla veliká, byla prostě zařízená a nevymalovaná. V čelní stěně byly staré 
oprýskané dveře, naproti dveřím, tam, kde byl kout místnosti, stálo několik polic. Nalevo od 
dveří byl patrně komín, protože právě tam neomítnuté cihly nepatrně vystupovaly ze zdi. 
Komín patrně slouží k vytápění místnosti. Naproti této stěně byla pryčna, na které teď ležel, 
jinak nikde nic, kromě malého okénka u stropu. Místnost nebyla zařízena nábytkem, pouze 
pryčna, police a v rohu pod okénkem malá ohrádka z prken, kde byla kupka brambor. Nade 
dveřmi svítila žárovka. 
Pomyslel si, tak to je vše. Takhle jednoduché to tedy bylo a zavřel únavou oči a během 
několika minut znovu usnul a spal klidně, žádné sny, nic, co by ho už rozrušilo. Ani si 
nevzpomněl na kroky, které ho sem přinesly, na ruce, které ho položily na dřevěnou pryčnu a 
které mu sejmuly gázu z očí. Nic nebylo, jen jakýsi beztížný stav, pocit uvolněnosti a tepla, a 
jemné vůně pánské kolínské, blažený klid a mír, který se rozléval celým tělem a připadal mu 
nadmíru bezpečný. Byl to nový nikdy nepoznaný stav, který bylo příjemné respektovat a 
nestavět se proti němu na odpor, přijmout jej a pokusit se jej bezezbytku užít.  
Jak dlouho spal, nevěděl. Probudil se svěží, odpočatý, už ho nic nebolelo. Pomalu a kupodivu 
lehce vstal a sednul si na pelest. 
V rohu místnosti seděl muž, asi padesátiletý, vkusně oblečený, pečlivě oholený, ostříhaný, 
cítil jeho vkusnou kolínskou vodu. Dělal, že ho nevidí. Ani muž si ho nevšímal, seděl a díval 
se klidně před sebe. V ruce měl malou dřevěnou tužku, kterou občas zamával před sebou ve 
vzduchu, ale pak ji zase položil zpět do klína a dál nehybně seděl.  
Vydal se opatrně na prohlídku místnosti. Nikde však nenašel ani jedinou škvíru, snad kromě 
dveří, které byly bez kliky, a okénka, jenž bylo zas příliš vysoko. V místnosti nebyl žádný 
jiný východ. Rozhodl se muže příliš nevšímat, kupodivu ani muž mu nevěnoval kdovíjakou 
pozornost. Snažil se pečlivě prohlédnout každý kout. Klekl si a v jednom místě začal opatrně 
a velmi pomalu seškrabávat omítku. Pod omítkou by měly být cihly, pomyslel si, protože 
právě cihly byly vidět v místě, kde byl komín, právě tam byly cihly holé a neomítnuté. Ozvalo 
se důrazné a ostré klepání.  
Ustal v práci. V tu chvíli klepání přestalo. Znovu začal škrábat do omítky. Uslyšel důrazné 
klepání. Otočil se po směru hluku. Muž seděl a díval se trpělivě před sebe. Znovu začal 
škrábat. V tu chvíli muž znovu začal klepat tužkou do židle, na které seděl. V žádném případě 
nechtěl muže provokovat nebo dokonce proti sobě popudit, a tak se pokorně vrátil zpátky na 
pryčnu.   
Muž mlčky vstal a tiše odešel. Ovšem, že po čase začal na muže žárlit. Muž totiž chodil do 
jeho pokojíčku, kdykoliv se mu zachtělo, což mu po čase začalo být dost nepříjemné. Bral 
toho muže jako daný fakt, který je nutné respektovat, cítit vděk, že žije, na nic se ho neptat a 
nestavět se proti němu. Nikdy ho ani v hloubi duše nenapadlo, muže si nějak naklonit, či ho 
dokonce pro sebe využít nebo ho přelstít. Proč také a jak? Byl rád, že přežil, cítil vděk, a ptát 



se na cokoli mu připadalo nemístné. Proti komu se vzepřít pomocí toho muže? Ne, neměl 
takovou cenu, aby si dával jakékoli podmínky. Naučil se muže nikterak nedráždit. Ono se 
vlastně nikdy nic tak hrozného nepřihodilo; jen jednou chtěl zjistit, co se stane, když bude 
škrábat dál, nic zvláštního se však nestalo, klepání začalo, pokračovalo, on celý zpocený, 
s prsty rozškrábanými se snažil nevnímat monotónní klepání, vráželo mu do uší, až se 
nakonec ťukot změnil v jednotvárný chuchvalec zvuku, stiskl zuby a škrábal dál. Jaké to bylo 
zadostiučinění, když za několik hodin klapot ustal! Vyhrál! Stačila by sice jen krátká chvíle, 
kratičký okamžik a prohrál by, omítka už byla celá poškrábaná jeho prsty, ale jemu to v té 
chvíli nevadilo, protože věděl, že vyhrál.  
Ráno byl napjatý, jak celá příhoda skončí. Velice ho zajímalo, jak se mu pomstí. Nebylo by 
náhodné, kdyby do pokojíku vtrhli muži a začali vytrvale bušit do všeho, co by jim přišlo pod 
ruku. Nebo by ho postříkali studenou vodou. Co jiného by mu mohli provést? Jak se mu 
pomstí? Byl zvědavý.  
Když bylo v okénku světlo, otevřely se dveře a jeden z mužů, ten malý- protože byl ještě 
jeden dozorce, Velký, tak tomu, který mu dával jíst, říkal Malý - tedy Malý naplnil plechovou 
misku až po okraj, položil ji na zem za dveře a odešel. Po celou tu dobu ležel u zdi na podlaze 
a škrábal zeď. 
Časem vůbec zapomněl, proč zeď škrábe. Ano, bylo to proto, aby muže podráždil, aby ho 
vyprovokoval, aby se něco dělo, ale nedělo se nic. Muž dál seděl na své židli, kterou si vždy 
přinesl, ťukal, když škrábal, a když jeho škrábání trvalo příliš dlouho, on přestal anebo odešel. 
Ale teď začal přemýšlet, proč vlastně škrábe. Už to nevěděl. Hlavní důvod mu unikl. Začas 
škrábání zanechal vůbec, nemělo to cenu. 
Po přídělu jídla, který byl v tuto dobu velmi často - dostával z misky každé tři hodiny, ne 
nijak moc, ale bylo toho tolik, aby se dosyta najedl - přicházel výběh; po dojedení z misky 
zaťukal muž na staré oprýskané dveře, Malý ho nechal vyjít na chodbu, tam stál Velký, ten ho 
převzal. Chodba nebyla veliká, asi tři metry dlouhá, metr a půl široká, šest kroků na délku, 
dva a půl kroku na šířku. Pak chodba zahýbala doleva, další tři kroky, pak dveře. Další dveře 
byly napravo i nalevo. Matně si vybavoval tu chodbu, ale až mnohem později se měl 
dozvědět, co bylo za dveřmi.  
Velký s ním na výběh nikdy nechodil, pouze ho převzal, Malý někam odešel. V té době ho 
viděl vždy jen při dávání z misky, vlastně až do té chvíle, když se to stalo s tím Holým. 
Velký seděl na malé stoličce, takové, jakou měl muž u něho v pokojíčku, seděl a podřimoval a 
on si v tu chvíli chodil po chodbě, šest kroků tam, šest nazpátek. Doleva zabočit nesměl, tam 
by ho totiž Velký neviděl. S nikým se zde také nikdy nesetkal, tedy v té době, kdy dostával 
z misky každé tři hodiny. 
Chůze trvala až do chvíle, kdy ho Velký odvedl znovu do pokojíčku, tam už seděl muž, dostal 
z misky, pak pryčna nebo škrábání, ťukání, prohra nebo výhra, to podle nálady muže. Potom 
příděl z misky, škrábání, z misky, pak noc, protože v okénku byla tma. 
Jednou, venku bylo světlo, jasný den, se patrně neomaleně zeptal Malého, proč je tady, ale 
Malý patrně správně nerozuměl, možná, že otázku položil nesrozumitelně či přímo nejasně, 
zkrátka stalo se, že Malý neřekl ani slovo, možná jeho otázku přeslechl, krátce řečeno vstal a 
zmlátil ho. Ptal se pochopitelně potom muže, ten však neodpověděl, ptal se Velkého, když 
přinesl misku, ale ani ten mu nic neřekl. Tekla mu krev ze rtu a obočí, krvácení se nedalo 
zastavit, a tak poznal Holého.  
Holý, to nebylo jméno, to bylo něco jako poznávací znamení, tak si ho pro příště označil. Byl 
to muž, který přišel, když byla v okénku už tma, musela být noc, přišel ho ošetřit, protože 
stále nepříjemně krvácel. Byl to větší muž, silný, ihned ho zarazilo, že nemá na obličeji, na 
hlavě, na pažích ani chloupek. Obočí měl zcela vyholené, i ruce, neměl vousy, vlasy, šel 
z něho na první pohled strach. Ošetřil ho pravda pečlivě, a ještě se dokonce se zájmem zeptal, 
proč ho Malý tak zbil. V noci ho napadlo, že se tak hloupě ptát vůbec neměl; když si stále 



promítal celou situaci znovu, napadlo ho, že Malý něco řekl, že on ho neuposlechl, proto ho 
zbil. Měl ho poslechnout, měl lépe předvídat, a neptat se. Obočí ho pálilo a bylo tak dobře. 
Ráno, protože bylo za okénkem světlo, přišel Velký. Řekl, že je zpívání, a tak jen celý 
polekaný krátce kývl a následoval ho. Vyšli na chodbu a zahnuli doleva.  
Velký ťukl tužkou na dveře nalevo a otevřel je. 
Byla to prádelna. V rohu u dveří byl do cihel zasazený velký kotel. Naproti v rohu byla taktéž 
do cihel zasazena kulatá vana. Podlaha se sbíhala doprostřed do malé výlevky. Napravo od 
dveří, na protější stěně, bylo okénko, které bylo zamřížované. Pod okénkem byla lavice a stůl. 
Lavice i stůl byly z bílého prostého dřeva, na lavici seděl muž. Ruce měl položeny na stole, 
díval se na něho, různě si je proplétal, rukama všelijak točil, až si je zcela zkroutil. Byl tak 
zaujatý svými prsty, že si ho přestal všímat. Zakašlal. Velký krátce sykl. Byl tedy raději 
zticha. 
„M ůžete jít…“ Muž stále zíral na své prsty, patrně nemohl pochopit, jak se mu to mohlo stát. 
Nevěděli ani on, ani Velký, komu to patřilo. 
„Kdo?“ zeptal se opatrně a čekal, že mu Velký dá ránu. 
„To snad není možné,“ řekl muž. 
„Diví se asi svým prstům,“ pošeptal mu Velký do ucha neobyčejně přátelsky. 
„To snad není možné, aby byl někdo tak troufalý!“ 
Muž se na něho přísně podíval. Přestal se na muže usmívat.  
Jestli je to tady také takové jako tam v pokojíčku, bude to zlé. Velmi zlé. 
„Ven!“ k řikl muž na Velkého.  
Velký odešel a tak zůstali spolu sami. Muž plácl dlaněmi o stůl. Všiml si, že dřevo stolu je 
nasáklé za ta léta párou a bylo krásně bílé. Muž mezitím vstal, přešel ke dvířkům napravo od 
své ruky a otevřel je. V místnosti, o které se nikdy nedozvěděl, jak byla veliká, bylo pečlivě 
naskládáno dříví. Muž na ně ukázal: 
„Tak, to je teď vaše. Zde si budete brát dříví a budete topit tady v tomto kotli. Přitom budeme 
spolu hovořit, nesmíte přestat, dokud vám neřeknu.“ 
„Budu topit,“ souhlasil. Vytáhl několik jemně naštípaných dřívek, přenesl je ke kotli, snažil se 
najít sirky, ale nikde žádné nebyly. 
Muž sirky vytáhnul z kapsy a podal mu je. 
„Budete odpovídat na otázky.“ 
První topení mu dělalo dost velké potíže, ono totiž odpovídat na otázky, aspoň trochu se 
přitom soustředit a současně topit, je dost těžké, ale naučil se to. 
„Tak tedy. Jméno?“ 
Nevěděl jméno a tak jen pokrčil rameny. 
„Topit,“ řekl muž a ťukl kloubem do stolu, „topit a odpovídat. Tak tedy jméno nevíte…“ 
pokrčil nos. „Nevíte. Narozen?“ 
Šel právě pro další dřívka, a tak jen otočil hlavou, a řekl nevím, a pokračoval dál v cestě. 
„Tak je to správné. Zasmál se, začal do rytmu mávat prstem, přitom si pobrukoval: „Narození 
ještě není, narození ještě není…“ 
Nevěděl, co to má znamenat. A muž pokračoval: 
„Dnes už topit nebudeme. Když je zpívání, tak je zpívání. Zazpíváme si nějakou písničku…“ 
Sedl si na lavici a začal bručet jakousi melodii, měl přitom zavřené oči a pomalu se nakláněl a 
zakláněl. Melodie se skládala z menších a naráz velikých intervalů. 
Stál před ním a pozoroval ho. Najednou se muž zarazil, otevřel oči a řekl: „Můžete jít, je 
konec. Konec…“ a podíval se na své prsty a začal si je proplétat. 
Otevřely se dveře a Velký ho zatahal za rukáv a zašeptal přátelsky: 
„Pojďte, tady nemáte co dělat, hajdy na pryčnu!“ To bylo jeho první zpívání. Ležel, hleděl do 
okénka, za kterým byla tma, a nerozuměl tomu všemu. 



Dostával už z misky po šesti hodinách, ale už neměl tak obrovský hlad. Dostával, a to stále 
stejně, třikrát denně do misky. Z kašovité stravy se přešlo na stravu pevnou, tj. na kroupy a 
hrách, někdy asi tak po šesti sedmi dnech trochu masa, někdy zelí a vápenná omítka. Tu jedl 
sám ze stěny, škrábal si ji nehty a vkládal na jazyk, dělal to pochopitelně v době, kdy muž 
v pokojíčku nebyl. Mimochodem, nikdy se mu nepodařilo přijít na rozvrh hodin, který by muž 
pevně dodržoval. Buď seděl v místnosti celé hodiny, někdy i celé dny, anebo trvalo den dva 
nebo i tři, kdy za ním vůbec nepřišel. 
A tak dlouhé hodiny pobíhal po pokojíku a obyčejně až po několika dnech ho ráno našli přede 
dveřmi. Ležel tam, patrně prý v noci vstal z pryčny a ve spánku došel ke dveřím a tam, 
náměsíčný, usnul. Jen on věděl, že to tak nebylo, jen on patrně věděl o úzkosti a bezedném 
strachu, který se v něm za poslední týdny nashromáždil. 
Když ho konečně navštívil muž s tužkou, bral to jako učiněné boží požehnání. Vytáhl snaživě 
několik naštípaných dřívek, přinesl je ke kotli a snažil se najít sirky.  
„Chcete sirky?“ Muž mu je podal. 
Zapálil a hleděl do ohně. 
„Líbí se vám oheň?“ zeptal se. 
V tu chvíli muž do ohně foukl, plamínek zhasl. 
„Vidíte? Nehoří. Bude trest.“ 
Zavřeli ho do dveří, které byly nalevo od prádelny. Místnůstka byla dva kroky dlouhá a dva 
kroky široká. Na stěně byl hák. Za ten ho Malý pověsil. Visel chudák za vlasy několik 
centimetrů nad podlahou. A ještě řekl: „Ty ošklivý Absalome…“ a odešel.  
Byl tam tři dny. Kůži na lebce měl rozpálenou a měl dojem, že se každou chvíli musí část 
jeho hlavy oddělit a jeho tělo spadne na zem, ale naštěstí už o tom nebude vědět, protože se 
jeho mozek rozteče po místnůstce. Bohužel se to nestalo, visel tam i druhý den. Křičel, naříkal 
a prosil, proklínal a zase prosil, ale nikdo nepřišel. Až konečně druhý den večer přišel muž a 
usmál se na něho. Přišel k němu a vší silou se mu pověsil kolem pasu. Řval, cítil, že se mu 
žíly na krku natahují k prasknutí, muž na něm visel, a aby na něm mohl viset ještě líp, měl 
ohnuté nohy, všiml si. Omdlel. 
Třetí den k večeru sundali.  
V pokojíčku seděl muž, jenže jiný než, který tu byl předtím. Velký mu pošeptal, že se muž na 
něho zlobí, proto ty celé tři dny tolik ťukal, a že je vinen, protože nebyl na svém místě. 
Sesul se na pryčnu, bylo mu v tu chvíli jedno, že muž začal vytrvale ťukat. Líbilo se mu to, 
měl dojem příjemného blaha; to ťukání ho přesvědčilo, že je zase doma, ve svém pokojíčku. 
A když mu Malý přinesl ještě vrchovatou misku hrachu, pocítil štěstí. 
Ležel na pryčně a cítil ve vzduchu studenou sladkou hnilobu, nikdy si na vzduch v svém 
pokojíčku nezvykl. Čekal na zpívání, bál se ho, ale očekával ho jako jediné rozptýlení, 
jedinou možnost, jak uniknout od jednotvárnosti dne. Ale přišlo něco jiného. Přišel muž 
v červeném saku a žena v kostýmku téže barvy. Vešli a nechali otevřené dveře. Vstal, 
nevěděl, co mu chtějí. Muž na něho ukázal prstem a naznačil, aby k němu přišel. Žena se 
dívala přímo před sebe a jeho si nevšímala. Vyšli na chodbu, domníval se, že bude chodit jako 
obvykle, ale nestalo se tak. Vyšli nahoru po schodech, odbočili vpravo, prošli tmavou 
chodbou, pak ještě několik schodů. Světlo se stále přibližovalo. Prošli ještě jednou chodbou, 
pak muž náhle otevřel jedny dveře. To, co uviděl, mu vyrazilo dech.  
Před jeho očima se rozprostřela velká zahrada, mnoho metrů zeleného trávníku, stromy bíle 
obalené, několik nízkých keřů, růže bílé a rudé, pískové cestičky a uprostřed kašna a tichým 
vodotryskem. Byla to nádhera. Stál tam jako opařený a nemohl se na tu krásu vynadívat. 
Ovšem najednou mu muž zakryl dlaní oči, a vedl ho zpět cestou, kterou přišli.  
Za chvíli už zase ležel na pryčně, žena stála na místě, na kterém ji viděl, když přišla a jeho si 
nevšímala. Muž na ni kývl, otočili se a odešli.  



Vůbec nevěděl, co to mělo znamenat, ale na ten zážitek nikdy nezapomene. Dlouho se mu 
nepodařilo zahradu vidět.  
Ležel na pryčně a byl rád, když Malý přinesl misku. Byl hrách a rýže, co víc si přát, a začal 
hltavě jíst. 
Nejhorší chvíle v tomto období byly, když muž s ním v místnosti neseděl, kdy už ani nemohl 
škrábat, protože to prostě nemělo cenu, kdy nepřišel ani muž v saku ani žena, kdy nebylo 
zpívání ani chození po chodbě; to jen tak ležel a zíral před sebe. Byly to nejhorší chvíle, horší, 
v mnohém horší než dny strávené na háku, protože teď před ním byly jen hodiny absolutní 
nečinnosti, které se z minut vzteku měnily v desítky minut podráždění a netrpělivosti.  
Mdloby, únava a bezvládí nad celým tělem a stesk, to byly výsledky, všechno se jakoby 
změnilo, v nazírání, ale i v rozměrech předmětů; kdy například zíral na žárovku nade dveřmi, 
začala měnit svůj tvar, více se protáhla jakoby v kapku, pak začala kroužit, blikat, průrazně 
svítit, to všechno na něho působilo strašidelně, bál se toho, nepomáhalo zavírat bolavé oči. 
Ještě horší než halucinace vizuální byly halucinace sluchové, stávalo se, že ho volal ženský 
hlas neznámým jménem, nevěděl, jaké to bylo jméno. Snažil se alespoň malovat úzkým 
střepem do omítky, vybavoval si kresby květin, vesměs naivní dětské kresbičky, které 
kdovíkde viděl, a které se mu v mysli vybavovaly, bušil v beznaději hodiny hlavou do pryčny, 
jednou si dokonce rozbil hlavu, zavolali pak Holého a musel na hák. Nebylo to příjemné, 
protože čekal, kdy přijde muž a bude mlátit tužkou.  
Probudilo ho tiché oslovení. Zdvihl hlavu, podíval se k místu, odkud zvuk přicházel. Na židli, 
proutěné a světle bílé, seděl muž. Na sobě měl světlý oblek, kravatu a silné prsty na rukou. 
Měl širší obličej, pevné přísné rty, šedivé vlasy, které mu mírně padaly do očí. Nos výrazný, 
pevné chřípí, kterým popotahoval, když nemluvil. Všiml si, že v ruce nemá tužku, to bylo 
dobré znamení.  Chtěl vstát, ale muž ho rukou zarazil: 
„Lež tiše,“ řekl. „Spal jsi? Spal jsi lehce? Nebo jsi měl těžký spánek? Jen lež, tiše…“ pokynul 
na něho rukou, „lež…“ 
Zíral na něho a nemohl uvěřit, že ho přišel někdo navštívit. 
„Nemůžeš stále ještě uvěřit, že by zrovna tebe mohl někdo navštívit,“ sípavě se usmál, pak 
popotáhl, „stále ještě nemůžeš?“ 
Pak muž sáhl do kapsy. Dostal strach a poděšeně se stáhl. 
Muž vytáhl cigaretu.  
„Proč ses lekl? Bojíš se mě? Bojíš?“ usmál se. „Tak tady teď bydlíš,“ rozhlédl se. „Proč nic 
neříkáš?“ 
„To je můj--“ 
„Co je to tvého,“ zeptal se muž a popotáhl, „co je to tvého?“ 
„To je můj… to je můj pokojíček.“ 
„Pokojíček? Tady toto?“ 
Muž vytáhl zlatý zapalovač a připálil si. „Promiň, jistě kouříš, máš na to věk,“ usmál se. 
Natáhl k němu ruku s krabičkou cigaret. Na krabičce byl obrázek hnědého zvířete, vypadalo 
to zvíře jako kůň, ale kůň to nebyl. 
Muž popotáhl: „Tak koně znáš a velblouda ne?“ 
Sklopil jsem oči, velblouda jsem neznal. 
„Tak on nezná velblouda a přitom už kouří…“ sípavě se usmál. 
Přistoupil k muži a předklonil se nad ním. Muž znovu sáhl do kapsy, vytáhl zapalovač a 
připálil mu. 
„To se nebojíš, že to na tobě poznají, že jsi kouřil? Nevadí ti,“ naoko se ulekl, „že ti tykám?“ 
Mávl rukou, bylo mu to jedno. 
„Kouříš jako komín,“ usmál se muž. „Jako fabrika.“ 
Podíval se znovu kolem sebe, rukou udělal oblouk, pak si loket opřel o stehno, seděl tak 
podivně. 


