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Předmluva

plně první kastrace koně, kterou jsem jako veterinární chirurg kdy provedla, se odehrála v srdci Dublinu.
Když jsem stanoveného rána projížděla tou městskou džunglí, byla jsem přesvědčená, že mi museli dát špatnou adresu.
Správně jsem našla Primrose Villas 53, ale stál přede mnou
obyčejný řadový dům v úzké ulici; naprosto nepravděpodobné bydliště pro koně.
Kde zrovna tady ten kůň může být, podivovala jsem se při
pohledu na miniaturní předzahrádku, dost stísněnou i pro auto.
Rozhlížela jsem se kolem, ale nikde ani živáčka. Po marných
pokusech najít zvonek jsem několikrát zabušila na dveře. Bezvýsledně.
Chystala jsem se k odchodu, když z okna nade mnou vykřikl
dětský hlas: „Jste ta veterinářka?“
„Jsem!“ zavolala jsem nahoru. „Jsou rodiče doma?“
„Proč se ptáte? Nic jsem neproved,“ odpověděl, než zmizel
za chatrnou záclonou.
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Čekala jsem, že se objeví u dveří, ale musela jsem znovu zabušit, než jsem zevnitř uslyšela nějaký dusot a dveře se na škvírku pootevřely.
„Ste tu kvůli tomu koni, nebo ne?“
„Ano, přesně tak,“ odpověděla jsem co nejpřívětivěji. „Kde
ho máte?“
„Poď dál,“ odpověděl a rukou přes rameno mi naznačil, ať ho
následuji přes kuchyň k zadním dveřím vedoucím do blátivého
dvora stejné velikosti jako přední zahrada.
V tomto nepříliš slibném prostředí jsem uviděla malinkého
hřebce v celé jeho strakaté kráse. Šťastně se vyhříval na slunci
obklopený starými bicykly, roztrhanými pytli na odpadky a otřískanými zbytky už dlouho nepoužívaného televizoru.
„Dobrá,“ zvládla jsem říct a snažila se nedat najevo svůj úžas.
„Máš tu někde rodiče, abychom se do toho mohli pustit?“
„Ty jo, to je můj kůň, na co furt nějaký rodiče? S nima to
nemá nic společnýho.“
„Budou nám muset pomoct.“
„Si děláte srandu? Máma se ho bojí a stejně je pryč.“
„A co táta? Kde je?“
„Jak to mám sakra asi vědět!“ odpověděl opovržlivě. „Toho
maníka jsem neviděl roky.“ Kluk na mě vyzývavě koukal a čekal,
co já na to.
Pomalu se mě zmocňoval pocit, že se mi to snad jenom zdá.
Vždycky jsem si představovala, že svou první kastraci provedu
v nóbl hřebčíně plném schopných ošetřovatelů, kteří zručně přidrží skvostného hřebce, zatímco já provedu rutinní zákrok za naprostého ticha přerušovaného jen občasnou vlnou souhlasného
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mumlání ze strany ohromených diváků. Teď to ale vypadalo, že
tu budeme jenom já, malý Eddie a strakáč Anto.
Na chvilku jsem zaváhala, ale pak jsem seznala, že asi bude
nejlepší se do toho pustit.
„Dobrá, takže mohl bys mi přinést lavor plný horké vody, prosím? A budeme potřebovat provaz, na kterém ho budeš držet.“
„Dobře, doktorko,“ odpověděl Eddie, očividně potěšen, že
představení začíná.
Zatímco byl pryč, pečlivě jsem si naplnila injekce sedativy,
protitetanovou vakcínou, antibiotiky a místním anestetikem,
které vpíchnu do varlat.
Eddie, šťastný jako blecha, klopýtal zpátky s těžkým lavorem
na nádobí. Voda cákala všude kolem a než dorazil ke mně, zbyla
v něm sotva polovina. Pečlivě jsem vylovila pár fazolí a kousek
nacucaného toustu z vody, která měla sterilizovat moje vybavení. Šplíchla jsem do ní trochu jódu a doufala, že to bude stačit.
„A co nějakou ohlávku, Eddie?“ zeptala jsem se. „Na něčem
ho budeš muset držet.“
Na okamžik se zamračil. Pak bez dalšího váhání ledabyle vytáhl ze zadní kapsy odlamovací nůž a jedním zkušeným tahem
uřízl šňůru na prádlo, aby z ní vyrobil ohlávku.
„Máma tě za tohle asi zabije, ne?“ zajímala jsem se, protože
házel stěží proschlé prádlo na hromadu harampádí, které hrozilo zaplavit celou zahradu.
Nonšalantně pokrčil rameny jako někdo, kdo je v průšvihu
každou chvíli a nic si z toho nedělá. „Šmarjá, dyť vona furt kvůli
něčemu vyvádí.“
„Tak, Eddie, ty ho teď dobře podrž a já mu dám první injekci.“
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Anto byl naštěstí mírný tvor a neprotestoval, když jsem mu
prohrábla střapatou srst, abych našla krční žílu, do níž bych
vpíchla jehlu. Zatáhla jsem za píst stříkačky a trocha jasné krve
se promíchala s čirým obsahem injekce. V tu chvíli se můj asistent poprvé usmál. „Šmarjá, vy mu to píchnete do žíly. To je teda
fakt hustý, doktorko.“
No, pomyslela jsem si, aspoň to uznalé obecenstvo by tu bylo.
Během pár minut sedativa zabrala a hřebec se pod vlivem
velkorysé dávky nejistě potácel.
Eddiemu, který vypadal zklamaně, jsem vysvětlila, že jde
o nový druh léku a Anto zůstane během zákroku stát.
„Takže mu nebudu muset dřepět na hlavě jako tomu předtim?“
„Ne, bude celou dobu stát,“ zopakovala jsem a přála si, abych
si byla tak jistá, jak se snažím vypadat. Sledovala jsem drobného hřebce, jak se malátně kymácí ze strany na stranu. S každým
pohybem hrozilo, že se pod ním složí nohy.
Rychle jsem oblast vydezinﬁkovala a vpíchla lokální anestetikum do varlat. Moje tělo sladilo pohyb s pohupováním jeho zádi,
až se i mně zatočila hlava. Jen jsem doufala, že pokud upadne,
nevezme mě s sebou.
Nezbývalo než počkat, až anestetikum začne působit. Pokusila jsem se ticho prolomit nezávaznou konverzací, ale vlastně
jsem nevěděla, co říct. „Nejsi dneska ve škole, Eddie?“
Trucovitý pohled. „Je to jen hromada kravin.“
Zkusila jsem to znovu. „Jak dlouho už máš Anta?“
„Dost dlouho.“
„A odkud ho máš?“
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Propaloval mě podezřívavým pohledem. „Od jednoho chlápka.“
Vzdala jsem to. Dospělým otázky očividně nejsou povoleny.
Kůň byl konečně připravený. Jakmile jsem vytáhla ostrý skalpel, Eddie zase ožil. „Žíši, to vypadá fakt vostře. Můžu si ho nechat, až skončíte?“
„To nejde, budu ho potřebovat na dalšího koně,“ odpověděla
jsem rychle, ačkoli šlo o striktně jednorázový nůž.
Popadla jsem vzdálenější varle, zařízla hluboko do tkáně
a s uspokojením sledovala, jak lesklý orgán vyklouzl z šourku
a zůstal viset na několika vazech a cévách.
„Jsou naprosto vobrovský!“ ozval se závistivý vzdech.
Opatrně jsem čelistmi zářivě nových kastrovacích kleští uchopila vaskulaturu a silně zmáčkla, dokud se čelisti nesetkaly a pomalý křupavý zvuk nevystřídalo tupé ducnutí, jak varle dopadlo
na zem.
Eddie zářil nadšením. „Paráda! Dám je dneska večer ségře
do postele, ta se podělá strachy!“
Jeho nadšení neopadlo, ani když jsem zopakovala proceduru
na druhé straně. Znovu se na mě začal dívat s respektem.
Než jsem se nadála, měla jsem svou první kastraci za sebou.
Spokojeně jsem si prohlédla stále omámeného kastráta před sebou, a i když okolnosti tak úplně neodpovídaly mým představám,
nemohla jsem mít nadšenější publikum než Eddieho, který teď
pozorně zkoumal varlata, v každé ruce jedno.
Čekal mě dlouhý den, a tak jsem musela stáhnout oponu.
„Takže,“ promluvila jsem na svého nového obdivovatele. „Dávej na něj pozor a kontroluj, jestli nekrvácí. Kdyby něco, zavolej mi.“
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„Jasná páka, doktorko. Co sem dlužen?“ zeptal se s výrazem
protřelého obchodníka.
„Devadesát pět euro, že jsi to ty,“ odpověděla jsem.
Bez váhání zalovil zakrvácenou rukou v zadní kapse a vytáhl
paklík pětieurových bankovek. Pečlivě odpočítal devatenáct, přičemž si mezi každou bankovkou olízl prst.
„Pětadevadesát,“ řekl a plácl mi penězi do dlaně, čímž dokončil obchod. Na okamžik zaváhal a pak rázně popadl další
bankovku, kterou mi nacpal do ruky k ostatním. „A to je pro
tebe, lásko.“
Snažila jsem se neurazit jeho velkorysé gesto smíchem, ale
pohled na vážný výraz toho pihovatého kluka s ježatými vlasy
mě přemohl. Když jsem si dávala peníze do kapsy, musela jsem
odvrátit tvář.
Tentokrát mě doprovodil bočním průchodem a obdivně sledoval, jak si balím náčiní do kufru auta.
„Tak se měj, Eddie, a někdy příště,“ rozloučila jsem se.
„Víte co, doktorko?“ řekl a zarazil se, zatímco já jsem čekala na verdikt svého mladého klienta. „Jste zatraceně hustá mrcha, to teda jo!“ potvrdil mi s hlubokým obdivem odrážejícím
se v jeho mladých očích.
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