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Prolog

Klap. Klap. Klap.
Pronikavá bolest v hlavě rezonuje s nesnesitelnými
zvuky útočícími na můj sluch.
Klap. Klap. Klap.
Nepřetržité hučení, bílý šum zarývající se do mozku –
a přesto je přízračné ticho. Ticho, až na ty divné rány.
Co to, sakra, je?
Proč je tu takové horko – tak strašné horko, že vidím
vzduch chvějící se nad asfaltem – a mně je přitom taková zima?
Kurvaﬁx!
Něco napravo upoutá můj pohled – zkroucený kov, rozervané pneumatiky, cáry plechu – a já nejsem schopen ničeho, jen na to zírám. Becks mě uškrtí, že jsem oddělal káru.
Roztrhá mě na cucky, dopadnu jako to moje auto rozházené
na trati. Co se, kurva, stalo?
Ten divný pocit dole na páteři.
Zrychlí se mi tep.
Hlavou mi problesknou zmatené představy. Zavřu oči
a snažím se zahnat ten dunivý zvuk, to bubnování v mozku.
V mozku, který nedokáže polapit chaotický sled myšlenek.
Protékají mojí myslí jako písek mezi prsty.
Klap. Klap. Klap.
Otevřu oči a snažím se zjistit, odkud pocházejí ty zatracené zvuky, které jen znásobují bolest…
… pohřbít bolest v rozkoši…
Ta slova se mi mihnou myslí a mě brní hlava, jak se snažím pochopit, co se děje. A najednou ho před sebou uvidím:
tmavé vlasy, které by potřebovaly holiče, v ručičkách plastový
vrtulník; náplast se Spidermanem kolem ukazováku, který
roztáčí setrvačník.
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Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
„Klap,“ řekne neskonale něžným hlasem.
Proč je to tak strašně nahlas? Zpod hustých řas se na
mě dívají veliké oči, průzračně zelené duhovky jako ztělesněná nevinnost. Prsty si pohrávají se setrvačníkem, a když
se naše pohledy setkají, pohodí hlavou a upřeně si mě prohlíží.
„Ahoj, ty tam,“ řeknu a prostor mezi námi rezonuje
ohlušujícím tichem.
Něco není v pořádku.
Něco, sakra, není v pořádku.
Zase ten strach, je tu zpátky.
Strach z neznámého, záblesky vzpomínek.
Dusím se děsem.
Zelené oči se do mě vpíjejí.
Strach pomalu ustupuje, když se pousměje koutkem
ukoptěných úst a na tváři se mu udělá dolíček.
„Nesmím mluvit s cizími lidmi,“ řekne a trochu narovná
záda, tváří se jako velký kluk, jakým by chtěl být.
„To je správné. To tě naučila maminka?“
Odkud já ho znám?
Jen pokrčí rameny. Důkladně si mě prohlíží a pak se mi
znovu zadívá do očí. Lehce cukne víčky, když zaznamená
něco za mými zády, ale z nějakého pitomého důvodu z něj
nedokážu spustit pohled, nedokážu se přinutit, abych se
ohlédl za sebe. A není to jen kvůli tomu, že je to snad nejkouzelnější dítě, jaké jsem kdy viděl… Ne, je to, jako kdyby
mě tím pohledem spoutal, a já se tomu nedokážu ubránit.
Na čele mu vyskočí drobná vráska. Sklopí víčka a ukazuje mi další náplast se superhrdinou na velkém šrámu na
koleni.
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
Ticho! Do prdele, ticho! Mám chuť zařvat na démony
v mé hlavě. Nemají právo tu být… Nemají právo se rojit
6

kolem toho rozkošného chlapečka, a přesto kolem něj zběsile víří jako na kolotoči. Teď právě bych se měl ve svém voze
řítit po závodní dráze. A já se teď chystám vykročit k přeludnému obrazu malého kluka, zatímco bych se měl připravit
na sprďáka od Beckse. Když vidím své auto, určitě zaslouženého.
Přesto nedokážu odolat.
Udělám ještě jeden krok, pomalu a rozvážně, tak jak
přistupuji k našim klukům na baráku.
Kluci.
Rylee.
Musím ji vidět.
Už nikdy nechci být sám.
Musím ji cítit, znovu se jí dotknout.
Necítím nic než nekonečný chaos. A přesto dělám další
krok skrz mlhu k tomu nečekanému paprsku světla.
Buď mojí jiskrou.
„To asi musí bolet, to koleno…“
Nasupeně si odfrkne. Kouzelné dítě. Tváří se tak vážně,
pihovatý nosík ohrnutý vzhůru, dívá se na mě, jako by mi
něco nedocházelo.
„To jsem rád, že to vím!“
Ten má ale pěkně proříznutou pusu. To se mi líbí.
V duchu se usmívám a on se mi znovu koukne přes rameno,
už potřetí. Chci se ohlédnout, na co se to kouká, a jeho hlas
mě zarazí. „Není ti nic?“
Ech? „Co tím myslíš?“
„Není ti nic?“ zeptá se znovu. „Vypadáš nějak rozbitej.“
„O čem to mluvíš?“ Vykročím k němu. Tváří se vážně
a prstem s náplastí otáčí vrtulí své hračky. Klap. Klap. Klap.
Začíná mě to rozčilovat.
Znovu mě zamrazí dole v páteři. Obhlížím svoji závodní kombinézu a vidím, že s ní nic není, poplácávám se
rukama po těle, abych se ujistil, že jsem v pořádku. „Nic mi
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není, kámo. Vidíš? Nic se mi nestalo.“ Oddechnu si. Ten
hajzlík mě na chvíli vyděsil.
„Blbost,“ řekne a protočí panenky, pak mi ukáže přes rameno. „Hele. Jsi rozbitej.“
Obrátím se, tváří se tak klidně, je to tak matoucí.
Ohlédnu se za sebe.
Srdce se mi zastaví.
Zatají se mi dech.
Klap.
Strnu.
Klap.
Zděšeně zamrkám, snažím se rozehnat výjev před sebou. Ale obraz stále prostupuje vazkou mlhou.
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
Kurva. Ne. Ne. Ne. Ne.
„Vidíš?“ řekne ten andělský hlásek vedle mě. „Já ti to říkal.“
Ne. Ne. Ne. Ne.
Z plic mi konečně vyrazí vzduch. Donutím se polknout.
Jako bych měl v krku smirkový papír.
Vím, že je to skutečné – ten chaotický výjev před mýma
očima – ale jak je to možné? Jak to, že jsem tady i tam?
Klap. Klap. Klap.
Zkusím se pohnout. Chci se rozběhnout. Upoutat jejich pozornost a říct jim, že jsem tady – že jsem v pořádku –
ale nohy neposlouchají příkazy šílejícího mozku.
Ne. Nejsem tam. Jsem přece tady. Vím, že jsem v pořádku – vím, že jsem naživu – protože cítím, jak se mi svírá
hruď, když udělám krok, abych se podíval zblízka.
Polije mě hrůza, protože to, co vidím… to prostě není
možné…
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
Zkoprnělý hrůzou poslouchám vrnění řezáku, když posádka sanitky rozřezává jezdeckou přilbu. V okamžiku, kdy
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se přilba rozpůlí, mám pocit, že mi exploduje hlava. Svezu se
na kolena, bolest je tak šílená, že se zmůžu jen na to, abych
zvedl ruce a chytil se za hlavu, aby mi neupadla. Ale musím
se dívat. Musím vidět, kdo je v mém voze. Ale nejde to. Bolí
to, strašně to bolí.
… jestlipak člověk cítí bolest, když umře…
Trhnu sebou, když ucítím na rameni jeho ruku… ale
v okamžiku, kdy se toho místa dotkne, bolest přestane existovat.
„Co to…“ Vím, že se musím podívat. Musím vidět, kdo
je v tom autě, ačkoliv pravdu už znám. Úlomky vzpomínek
probleskují myslí jako střípky rozbitého zrcadla v tom zaplivaném baru.
Mrazivá hrůza mi prostupuje páteří, svírá mě a rezonuje celým tělem. Nejde to. Nedokážu zvednout zrak. Čeho
se bojíš, Donavane? Místo toho otočím hlavu vpravo, dívám
se mu do očí a vidím v nich nečekaný klid uprostřed bouře.
„To je…? To jsem…?“ zeptám se kluka a dech se mi zadrhne
v hrdle, můj hlas je rukojmím úzkosti.
Jenom se dívá – ty křišťálové oči, zasmušilá tvářička,
našpulené rtíky, nos pokropený pihami – a pak mi stiskne
rameno. „Co myslíš?“
Nejradši bych s ním zatřásl a dostal z něj odpověď, ale
vím, že to neudělám. Nemůžu. Stojí vedle mě uprostřed té
neskutečné vřavy a já nikdy necítil takový mír a zároveň tak
děsný strach.
Odtrhnu oči od jeho vážné tváře a znovu pohlédnu na
scénu před sebou. Jako bych se ocitl v kaleidoskopu rozpolcených obrázků. Zahlédnu tvář na nosítkách. Do hajzlu,
vždyť to je moje tvář.
Srdce mi vynechá. Zastaví se. Umírá.
Spiderman.
Sinavá pleť. Zavřená víčka jsou napuchlá, tvář samá
modřina. Bledé bezvládné rty.
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Batman.
Konec, život vyprchává, a přesto se má duše drží ze
všech sil.
Superman.
„Ne!“ vykřiknu. Hrudí mi projede bolest, ale hlas mi
selže a z úst vychází jen chroptění. Nikdo mě neslyší. Nikdo
na můj křik nereaguje – ani mé vlastní tělo, ani lékaři kolem
něj.
Ironman.
Vidím, jak se tělo na nosítkách – moje tělo – trhaně pohybuje, když si na ně kdosi klekne a začne mi stlačovat hrudník. Kolem krku mi dají límec. Nadzvednou víčka a zkontrolují zornice.
Klap.
Starostlivé tváře. Malomyslné výrazy. Rutinní pohyby.
Klap.
„Ne!“ křičím znovu a panika už zachvátila všechny
buňky mého těla. „Ne! Já jsem tady! Jsem ještě tady! Nic se
mnou není.“
Klap.
Slzy na tvářích. V očích poslední zbytky zmírající naděje.
Život ze mě vyprchává.
Dívám se na ruku bezvládně se houpající pod nosítky –
jediná kapka krve pomalu putuje k bříšku prstu a při dalším
prudkém stlačení hrudníku se odlepí a dopadne na zem.
Zaměřím se na rudou stužku krve, nedokážu zvednout zrak
zpátky ke své tváři. To bych nevydržel.
Nemůžu stát a dívat se, jak ze mě prchá život. Strach,
který se mi vkrádá do srdce, je nesnesitelný – dosud nepoznaný pocit, který se po kapkách trousí do mého podvědomí,
chlad, který se vsakuje do mé duše.
„Pomoz mi!“ Obrátím se k chlapečkovi, tak důvěrně
známému a přece cizímu. „Prosím,“ žadoním úpěnlivě
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a vkládám do své prosby všechen svůj život. „Ještě nejsem
připravený…“ nedokážu dokončit větu. Kdybych to udělal,
pak bych se smířil s tím, co se odehrává na nosítkách přede
mnou – a byl bych srozuměn s tím, proč tu vedle mě stojí.
„Ne?“ zeptá se. Jediné slovo, ale teď je nejdůležitějším
slovem v mém mizerném životě. Zírám na něj, uhranutý
tím, co vidím v těch hlubokých očích – porozumění, přijetí, uznání – a jakkoliv se mi nechce opustit ten slastný
pocit, když ho vidím, neznám jednodušší odpověď na jeho
otázku – zda zvolím život, nebo smrt.
A přesto, rozhodnutí žít – vrátit se zpátky a dokázat,
že si, kurva, zasloužím, abych žil – znamená, že budu muset
opustit tu andělskou tvářičku a vzdát se pokoje, který jeho
přítomnost přináší mé trýzněné duši.
„Uvidím tě ještě?“ Nejsem si jist, kde se ve mně ta otázka
vzala, ale odněkud se vynořila, dřív než ji dokážu zadržet. Se
zatajeným dechem čekám na odpověď. Ano, nebo ne.
Nakloní hlavu na stranu a ušklíbne se. „Pokud je to
v kartách.“
V čích kartách, sakra? Mám chuť na něj zařvat. Božích?
Ďáblových? Mých? Čí jsou ty zatracený karty? Ale jenom
hlesnu: „V kartách?“
„Jo,“ trochu potřese hlavou. Kouká na vrtulníček v ruce
a zase na mě.
Klap. Klap. Klap.
Teď zvuk zesílí, všechny okolní hlasy v něm zanikají,
a já přesto pořád ještě slyším jeho dech. Stále slyším bušení
srdce v ušních bubíncích. Klidný dech z jeho dětských úst,
který obklopí mé tělo jako tichý šepot, když mi položí ruku
na rameno.
Najednou vidím vrtulník, Letecká záchranná služba,
objeví se v mém zorném poli. Slyším pravidelný zvuk rotorů – klap, klap, klap. Vozík s nosítky se posune vpřed, míří
k vrtulníku.
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„Tak co, jdeš, nebo ne?“ zeptá se mě.
Namáhavě polknu a ohlédnu se na něj. Kývnu, trochu
rezignovaně. „Jo…“ Sotva šeptám, jazyk mi ztěžkl strachem
z neznámého.
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
„Hej,“ řekne a moje oči se znovu obrátí k tomu neskonale krásnému obličejíku. Mávne rukou k tomu shonu za
mnou. „Hele! Tví superhrdinové přeci jen přišli.“
Rychle se obrátím, srdce až v krku, v hlavě úplný zmatek. Napřed to nevidím, pilot je ke mně zády a pomáhá naložit moje nosítka, ale když se obrátí a vyskočí na sedadlo
pilota, přímo mě to uhodí do očí.
Srdce se mi zastaví.
A znovu se rozběhne.
Duši zaplaví úleva.
Pilot má pomalovanou helmu.
Červeně.
S černými pruhy.
Přímo přede mnou se skví Spidermanův poznávací
znak.
Kluk ve mně se zaraduje. Dospělý muž vydechne úlevou.
Obrátím se, abych se s kloučkem rozloučil, ale nikde
ho nevidím. Jak to mohl, sakra, vědět, o těch superhrdinech?
Rozhlížím se kolem sebe – chtěl bych znát odpověď – ale je
pryč.
Jsem úplně sám.
Zbývá jen útěcha těch, na jejichž příchod jsem čekal celý
život.
Superhrdinové konečně přišli.
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