
Kde život náš je vpůli se svou poutí,

já zabloudil jsem v temném lese…

Dante ⁄ Božská komedie

Na pí sí píšu svoje sí ví

a civím, kam se poděly

ty maliny a trpký roky

a holky v mini v mojí posteli…

Kapela Zdarr ⁄ Blues čtyřicetiletého
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I.
Dingy dingy ding ding ding! Opožděná tramvaj číslo 22 zazpívá 
svoji hymnu, zastaví u ostrůvku plného neklidných robinsonů 
s dlouhými plnovousy vlajícími ve větru, otevírá doširoka svoje 
dveře a příjemným ženským altem zahlásí jméno stanice: „Ma-
lostranská. Příští stanice Belveder!“

A  užuž zavírá, aby se rozhrkala vstříc prudkému stoupání 
a  smýkala s  cestujícími pověšenými na  madlech jak s  norim-
berskými zločinci, když v tom se do zavírajících dveří prodere 
na poslední chvíli obrovitý černý stín a žene se po černovlasém 
muži středního věku s tváří provinilého faráře, jenž si svůj visel-
cův sen sní těsně u zadních dveří soupravy.

„Kňourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,“ zachroptí černý chlupatý ďá-
bel a vrhá se kajícníkovi tesáky po pohlaví.

Překvapený muž má poprvé v  životě možnost dotknout se 
mohutného divočáka holýma rukama. Skvostný exemplář, 
v kohoutku jistě přes metr a vážící plné dva metráky! Ale nemá 
kdy obdivovat divoký atak přírody do otravného stresu měst-
ské hromadné dopravy. Divočák se neúprosně žene za vyhléd-
nutou obětí a útočí svými kly na jeho klín. Muži se podaří od-
vrátit prudký útok, obratně chytí kňoura za chlupaté uši a drží 
si od  těla tu svíjející se bestii s  vypoulenýma krví podlitýma 
očima.
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Chtěl by se podívat na  hodinky, zkontrolovat čas, protože 
s kancem v rukách se mu cesta neuvěřitelně vleče, ale nedokáže 
si vyhrnout manžetu, a  tak nezbývá než se zdvořile zeptat lidí 
v tramvaji.

Ostatní pasažéři však bleskem stáčejí zraky jinam, jen aby se 
nemuseli angažovat v  problému s  divočákem na  trase dvaadva-
cítky, a toužebně vyhlížejí nejbližší zastávku. I ohromený revizor 
přestal vykonávat svoji práci a  hryže se nervózně do  rtů. Pouze 
jediná osoba, atraktivní blondýnka se silnou vrstvou make-upu 
na tváři a velmi dobře vyvinutou figurou pod přiléhavým obleče-
ním, spojí svůj vyzývavý pohled se zpoceným mužem, jenž osa-
měle zápasí se dvěma metráky živé váhy, otevře ohnivě rudá ústa 
a rázem všichni spolucestující vypadnou ze své neúčastné pózy 
a horlivě se zaposlouchají, co svůdná sexbomba Bivojovi sdělí…

Namísto slov se však z úst ženy vyřinou orgiastické výkřiky 
vášnivé ženy při milování. „Ááááááááááááááááááááááááááááááá
áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá!!Ááááá
áááááááááááááááááááááááááááááááá!!“

Splaveného muže zápasícího s divočákem polije horkost, pře-
může stud, slaná chuť potu mu uvízne na jazyku a unaveně za-
vře oči. 

Zaplaví ho oslepující černočerná temnota, žádné bílé mžitky 
jako vpálené vzpomínky ji neruší, panuje noc černá jako strach. 
Svět přestal existovat, nebo nikdy nevznikl. Lidské smysly jsou 
k ničemu. Všechno známé a blízké se nenávratně ztratilo. A náh-
le se rozezvučí siréna a hluk až k zešílení zaplní tu nekonečnou 
prázdnotu.

„Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
áááááááááááááááááááááááááá!!!“

Ze tmy se ozývají vášnivé výkřiky ženy při milování. Naprosto 
šílené a neopakovatelné zvuky. Čarodějnice na mučidlech vyslý-
chané podle inkvizičního práva útrpného a  upalované na  hra-
nicích nekřičely tolik jako ta žena bez těla, ženství proměněné 
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