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Psal se rok 1981 a od zbytku Ïivota nás dûlilo dvacet minut. Tedy aÏ na
jednoho z nás.
Spencerovi bylo ãtrnáct. Byl nejstar‰í, tak jsme za ním poﬁád bûhali. Já
byl mlad‰í o osm mûsícÛ a Drew za mnou zaostával je‰tû o dva t˘dny. Na‰e
trojice trávila kaÏd˘ den letních prázdnin spoleãnû. Asi by se dalo ﬁíct, Ïe
jsme byli nejlep‰í kamarádi. V tom vûku uÏ existuje urãit˘ rozdíl mezi nejlep‰ími pﬁáteli a náhodnou partiãkou, co akorát nemá nic lep‰ího na práci.
Já se jmenuju Bobby. Nikdy mi neﬁíkali Robert nebo Bob.
Toho dne panovalo v Oregonu neobvyklé letní dusno. Komáﬁi jako
vlkodlaci. Sedûli jsme na zemi v ohbí lesa, necel˘ kilometr od civilizace.
Na tom lese nebylo nic aÏ tak zajímavého, prostû jsme se tam zrovna nûjak
nachom˘tli a s tím jsme se spokojili.
Do lesa jsme chodívali ãasto.
„Mohli bychom skoãit do trafiky a zkusit tam ‰típnout Hustler,“ nadhodil Drew. Ten zﬁídkakdy nûco navrhoval.
Den si zívnul.

„Né.“ Spencer se vrtal klacíkem v zemi. „Tyhle vûci mû vÏdycky leda tak
naserou.“
„Co jako?“
„Porno ãasopisy.“
„A co tû na nich sere?“ chtûl jsem vûdût já.
„UÏ mû bolí ruka.“
Pﬁesnû jsem vûdûl, co tím myslí, ale nechtûl jsem to dát najevo.
„KéÏ bych mûl v pokoji ‰tos HustlerÛ aÏ po strop,“ ﬁekl Drew. „Z tohohle
mû ruka nikdy nerozbolí.“
„ProtoÏe se‰ úchyl,“ pﬁisadil si Spencer a zkrabatil tváﬁ. „Prostû jsem
z toho nûjak… Nevím, asi to neumím popsat.“
Já to svedl. MoÏná proto ze mû vyrostl spisovatel.
„Frustrovan˘,“ doplnil jsem.
„Jo.“ Namíﬁil na mû klacíkem. To malé gesto mû potû‰ilo. „Frustrovan˘.
Pﬁesnû tak. UÏ mû nebaví slintat nad buchtama, kter˘ nikdy nesbalím.“
„Rad‰i si zvykej.“
„Vyhul mi.“ To byla Spencerova oblíbená prÛpovídka, kterou dával najevo okázal˘ nezájem. „Já jedin˘ uÏ jsem to dûlal.“
S Heather. V‰ichni jsme tu historku sly‰eli. Na tomto místû bych rád
doplnil, Ïe Heather Winalda si to byla ochotna rozdat s k˘mkoli, ale protoÏe mû si k tûlu pustit odmítala, drÏel jsem jazyk za zuby. Kdysi mi nûkdo tvrdil, Ïe se v dívãí ‰atnû svlékla pﬁed Mikem McCartym. Nevûﬁil jsem
tomu, ale dlouhé mûsíce jsem tu pﬁedstavu nedokázal dostat z hlavy.
Nebyl jsem vyloÏenû o‰klivé dítû, ale moc krásy jsem nepobral. Dopadal na mû stín tuctovosti, zahaloval mû v‰eobjímající plá‰È nemotornosti
a hormony mû poÏíraly zaÏiva, jako by to byly hnidy.
Skrz trhlinu v hustém listoví nad na‰imi hlavami se k nám dral sluneãní
svit. Tipoval jsem, Ïe bude nûjak kolem poledne.
„Burger King?“ navrhnul jsem. K hromadû na‰ich kol válejících se na
zemi pﬁihopkala veverka a zaãala oãichávat gumy. Drew po ní mr‰til kamínek, ale netrefil se. Veverka ani nehnula brvou.
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„Já jsem pro.“
„Potﬁebuju zaloÏit.“
„Proboha, Bobby, to ﬁíká‰ vÏdycky.“
„V‰ichni potﬁebujeme prachy,“ opáãil jsem. „Akorát já je prostû potﬁebuju obzvlá‰È naléhavû.“
„Zatáhnu to za tebe,“ poplácal se Drew po náprsní kapse.
„Dík.“ Drew si to mohl dovolit. Rodiãe mu kaÏd˘ t˘den dávali deset babek, mûl prostû z prdele kliku.
V pﬁední kapse kraÈasÛ se mi r˘soval walkman. Objemná sluchátka jsem
nosil jako ostatní dûti k‰iltovku: prostû poﬁád. Vytáhl jsem walkmana,
otoãil kazetu a zmáãkl play. David Lee Roth zaãal prozpûvovat nûco o krásn˘ch holkách, Eddie do toho zpíval vokály a zkreslené riffy jeho kytary
Charvel mluvily samy za sebe. V‰echny ostatní zvuky kolem mû se zhroutily jako domino, pohrouÏil jsem se do hudby a jen tak mimodûk jsem sledoval veverku prozkoumávající na‰e bicykly.
Po pár vteﬁinách se zvíﬁátko polekalo a vystﬁelilo na nejbliÏ‰í strom. Pﬁelétnul jsem oãima úzkou stezku klikatící se kolem na‰ich kol a zachytil
jsem pohyb. Nûkdo tam ‰el.
Nejdﬁív jsem uvidûl chlapce.
Byl mlad‰í neÏ my. O pár let. Ten ãlovûk, co mu ãerné vlasy ostﬁíhal podle hrnce, zjevnû nerad platil za holiãe. Hoch se pﬁihlouple ‰klebil a klimbal rukama. Znal jsem ho.
Jmenoval se Brian. Bydlel ãtyﬁi baráky ode mû a ﬁíkalo se o nûm, Ïe je
trochu pomalej‰í. Nikdy mû nepﬁesvûdãil o opaku. Bylo mu plus minus
deset.
Dívku, která kráãela za Brianem, jsem neznal. Byla o hlavu vy‰‰í. Vtom
Brian uhnul stranou a já ji spatﬁil v celé kráse. Dlouhé rudé vlasy jí jen
vlály, jak si to k nám ráznû ‰inula. Mûla na sobû tílko a kraÈasy, z obojího
uÏ trochu vyrÛstala. Podívala se na nás a usmála se. Rozhoupal se mi Ïaludek.
Vypnul jsem hudbu.

„No teda,“ vydechl Drew. I jemu se zjevnû cosi rozhoupalo.
„Ahoj, kluci,“ pozdravil nás Brian pﬁi‰krcen˘m hláskem.
„âaues,“ zvolal Spencer. Vstal. „Kdo jste?“
„Ten kluãina bydlí kousek ode mû,“ zamumlal jsem. „Holku neznám.“
Zastavila se na tﬁi metry od nás. Brian mû nad‰enû vítal, pﬁipomínal
‰tûnû.
„Tohle je nûjaké tajné místo nebo tak?“ zeptala se.
„Nic tajného na nûm není,“ odtu‰il Spencer.
Dívka si zaloÏila ruku v bok a já sledoval, jak si ji Spencer obdivnû prohlíÏí.
K˘vla smûrem k Brianovi. „Potkala jsem ho, potuloval se úplnû sám.“
„On je vÏdycky sám,“ ﬁekl jsem. „Vídám ho u nás na ulici kaÏd˘ den.“
Pﬁi pohledu na Briana se jí nepatrnû roz‰íﬁily zorniãky. „Napadlo mû,
Ïe ho zavedu domÛ.“
„On pﬁece bydlí na opaãné stranû,“ ukázal jsem smûrem, odkud pﬁi‰li.
„Tam, co já.“
„Já ti to ﬁíkal,“ prohodil Brian. Upﬁel na mû zrak. KÛÏe mu témûﬁ spl˘vala s vybledl˘m svûtle hnûd˘m triãkem, které mûl na sobû. „¤íkala, Ïe pr˘
pÛjdeme na procházku.“
„Jak se jmenuje‰?“ zeptal se Spencer.
„Elizabeth. Ty?“
„Spencer.“ Ukázal na nás. „Bobby a Drew. Ty tu nûkde bydlí‰?“
Pﬁik˘vla. „Jsem tu nová. Pﬁeveleli mi sem tátu. Pﬁistûhovali jsme se z Portlandu.“
„Chodí‰ na stﬁední?“
„Zrovna jsem zaãala.“ Tûkala oãima z jednoho na druhého. „Nastupuju
do tﬁeÈáku.“
Nás tﬁi ãekal první roãník.
Rozhlédla se kolem. „TakÏe semhle chodíte kouﬁit trávu nebo tak?“
Ta otázka se zdála tak… dospûlá. Neznal jsem nikoho, kdo by kouﬁil
trávu.
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„Ne,“ ﬁekl Spencer. „Prostû sem jen tak chodíme.“
„A co tu dûláte?“
„Nic moc.“ Spencer k ní pﬁistoupil o krok blíÏ. Vztyãil hlavu, jako by naslouchal ‰elestûní vûtru. „Co bychom tu podle tebe mûli dûlat?“
„Pﬁijímá‰ návrhy?“
Spencer pokrãil rameny. „Nejlep‰í nápad mûl zatím Drew. Chtûl ukrást
nûjaké Hustlery.“
Lesy jako by utichly. Brian se na mû natvrdle zakﬁenil.
„Co je to Hustler?“ za‰eptal.
„To má‰ fuk,“ odbyl jsem ho. Stﬁelil jsem pohledem po Drewovi, kter˘
Elizabeth nepokrytû oãumoval. Spencer postoupil o dal‰í krok.
„âím sis krátila ãas v Portlandu?“ chtûl vûdût.
„V‰ím moÏn˘m.“ Popo‰la o krok blíÏ a ocitla se ve volném kruhu tvoﬁeném námi tﬁemi. Její oãi mûly modrou barvu, jaká se vidí jen u rudovlásek, byl to odstín sepran˘ch riflí. Na tílku se jí slabû r˘sovaly koláãe potu
a zdÛrazÀovaly kﬁivku jejích Àader.
Brian dobloumal k nejbliÏ‰ímu stromu a zadíval se nahoru.
„Kam jsi ho chtûla vzít?“ zeptal jsem se. „Myslím doopravdy.“
„Jak jsem ﬁíkala. Vedu ho domÛ.“
„Narazí‰ na ‰punta bloumajícího kousek od domova, vyláká‰ ho na
procházku a pak ho zavede‰ do lesa? Trochu divné, nezdá se ti?“
Ústa se jí zkﬁivila do náznaku úsmûvu. „Ty jsi nûjak˘ zvûdav˘.“
Otoãil jsem se na chlapce. „Odvedu tû domÛ, Briane.“ Vykroãil jsem
k nûmu. „NeÏ se o tebe zaãnou va‰i bát.“ CoÏ byla hovadina. Jeho rodiãe
by nejspí‰ nezaznamenali, ani kdyby zmizel na cel˘ den.
„Tﬁeba se mu domÛ nechce,“ namítla Elizabeth.
Brian se na mû otoãil a pﬁik˘vl. „Ale mnû se celkem chce.“ Dal‰í k˘vnutí. „Fakt.“
UloÏil jsem walkman zpût do pﬁední kapsy, stáhl si sluchátka kolem
krku a popadl jsem Briana za mûkkou, ulepenou ruku. Pﬁipadal mi mnohem mlad‰í, víc neÏ o ty ãtyﬁi roky.

„Tak pojì, Briane.“
Jakmile jsme se pﬁiblíÏili k Elizabeth, poprvé jsem ucítil, jak voní. Její
vÛnû se nesla lesem, na té neveliké m˘tince, jiÏ obvykle okupovali v˘hradnû
kluci, pÛsobila lahodnû a exoticky. Mûla na sobû parfém, ale do nosu mû
pra‰tilo nûco jiného neÏ kvûtinky. Cítil jsem vÛni jejího vzru‰ení. Vzru‰ení a oãekávání. Nejrad‰i bych jí do mûkké ‰íje zaboﬁil nos a nasával, jako
bych tím mohl pﬁenést ãást jejího vzru‰ení na sebe.
Elizabeth udûlala úkrok smûrem k nám, pﬁitom se na mû usmívala. SnaÏila se mi postavit do cesty?
„V pohodû,“ ozval se Spencer. „AÈ si jdou. Urãitû si tu najdeme jinou zábavu.“
Zakﬁenila se. „Jo? Co tﬁeba?“
Drewovo funûní se témûﬁ nedalo pﬁeslechnout.
Spencer si odplivnul. „Nûco lep‰ího neÏ oãumování Hustleru.“
Je‰tû nikdy jsem nezaÏil, Ïe by Spencer mluvil s holkou takov˘mhle
zpÛsobem. NemÛÏu ﬁíct, Ïe by mû to vyloÏenû rajcovalo, ale nudit jsem se
teda rozhodnû nestihl.
„Néé,“ odfrkla si. „Vy, kluci, jste moc velcí.“
Spencer se zasmál, ale ne pobavenû. Nervóznû. „Moc velcí? Moc velcí
na co?“
„Na to, co mám na mysli.“ K˘vla na Briana. Desetilet˘ prosÈáãek se záﬁivû usmál. „Na to chci jeho.“
Spencer od ní odlepil oãi a podíval se na mû. I já ãumûl jako puk.
Hodlala si to s tím kluãíkem rozdat?
To bylo naprosto za hranou.
Pak se zeptala: „Briane, uÏ jsi nûkdy vidûl nahatou holku?“
„Maminku,“ vypálil ho‰ík bez sebemen‰ího zaváhání.
„A nûkoho mlad‰ího? Jako jsem já.“
„Ne.“ Stisknul mi dlaÀ o nûco pevnûji. „Ne.“
Elizabeth vykroãila a pﬁiblíÏila se k nám na metr. Pak si sundala tílko.
Nezaváhala. Prostû si ho svlékla, jako by byla sama v pokojíãku.
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„A do prdele,“ zaslechl jsem Drewa.
SpencerÛv v˘raz jsem nezachytil, protoÏe jsem od ní nedokázal odtrhnout oãi.
„MÛÏe‰ si na nû sáhnout,“ ﬁekla. „Jestli chce‰.“
Ucítil jsem, Ïe se mi roztﬁásly ruce, jak jsem je k ní pomalu pozvedal,
Frankenstein hadr.
„Ne ty.“ Pokynula Brianovi. „On.“
Brian na mû upﬁel zrak. Byl zmaten˘, ale nebál se.
Nemluvil jsem, ale mÛj pohled mu ﬁekl v‰e, co potﬁeboval vûdût.
Do prdele, chlape. Chápe‰, oã tu kráãí? Jsi vyvolen˘. Zatím to asi neocení‰, ale za pár let ti v˘znam téhle události dojde. Bude‰ za krále.
Brian pﬁik˘vl, ne jí, ale mnû. V tu chvíli mi do‰lo, Ïe není retardovan˘.
MoÏná ani pomalej‰í. Bylo to jen dítû, které se právû chystalo uãinit velk˘
krok: stát se muÏem.
Brian postoupil kupﬁedu a natáhl pravou ruku. Huben˘mi prstíky jí
pﬁejel po nad˘chan˘ch bradavkách dívãiny pﬁed maturitou. Elizabeth se
na nûj zadívala a usmála se.
„Dobﬁe,“ ﬁekla.
Chtûl ruku odtáhnout, ale ona po ní chÀapla.
„Pojì sem,“ ﬁekla a vyprostila ho z mého sevﬁení. Sotva jsem ho pustil,
zaplavila mû vlna Ïárlivosti. Odvedla ho na m˘tinku, poblíÏ na‰ich kol,
které se tam válely po zemi. KdyÏ procházela kolem Spencera, ohlédla se
za ním a prohlásila: „MÛÏe‰ se dívat, jestli chce‰.“
Nedávalo to praÏádn˘ smysl. Ale z pohledu ãtrnáctiletého kluka na tom
v tu chvíli tolik nezáleÏelo.
Majestátní javory a duby se kolem nás jako by stahovaly a chtûly nás
obklíãit. Dívka ﬁekla Brianovi, aby si lehl na zem poblíÏ hromady balvanÛ,
které jsme tu a tam vyuÏívali jako provizorní ohni‰tû, kdyÏ jsme se sem
vyplíÏili v noci. Brian uposlechl. Stála nad ním a pak mu pomalu dosedla
na rozkrok, sv˘mi kraÈasy na jeho dÏíny. Jedin˘ chybûjící kus ‰atstva pﬁedstavovalo její triãko, a tak jsem si nebyl jist˘, co bude dál. Brian se zjevnû

k niãemu nemûl. VzhlíÏel k ní s oãima dokoﬁán a na‰pulen˘mi rty. Tipoval jsem, Ïe úplnû zapomnûl d˘chat.
·lehl jsem pohledem po Drewovi. Mûl na ní pﬁikované oãi, jako by
sledoval nejnapínavûj‰í okamÏik finále Svûtové ligy. Pak jsem mrknul na
Spencera. Vypadal nasranû.
„Co to sakra vyvádí‰?“ oboﬁil se na ni Spencer. Rozladûnû si mnul
hrudník.
Ona si koneãky prstÛ polaskala prsa a zaklonila hlavu. Zavﬁené oãi.
Tváﬁí ke stromÛm ãnûjícím do v˘‰e. „Uspokojuju své touhy,“ vydechla.
To se mi vrylo navûky do pamûti. Uspokojuju své touhy.
Otevﬁela oãi a zahledûla se na Briana. „Zavﬁi oãi, brouãku.“
Brian zavﬁel oãi.
Dál se usmíval.
„Proã on?“ ptal se Spencer. „Proã ne já?“
„UÏ jsem ti to ﬁíkala, zlato. Se‰ prostû moc velk˘.“
„Moc velk˘? Byl bych nûÏn˘.“ SpencerÛv hlas se zatvrzoval. V tom tónu
bylo úplnû v‰echno. Frustrace.
Elizabeth na sobû stále mûla kraÈasy a kolébala se na Brianovi sem
a tam.
Brian dál nehnutû leÏel.
„No tak, zlato…“ ohlédla se po Spencerovi. „S tebou si to tﬁeba rozdám
potom.“
Spencer vztekle vycenil zuby. „A co kdyby sis to se mnou rozdala jako
první?“
KrouÏila boky v mal˘ch, pevn˘ch kruzích. „UÏ jsem to ﬁíkala, já rad‰i
mal˘.“
Brian mûl stále zavﬁené oãi.
Cítil jsem, jak mi vzru‰ení prostupuje cel˘m tûlem a mûní se v rozechvûní. „Proã?“ za‰eptal jsem. „Proã tohle dûcko?“
Elizabeth nejdﬁív neodpovûdûla. Dál se pánví tiskla k rozkroku Brianov˘ch sepran˘ch, tûsn˘ch dÏínÛ. Tam, odkud jsem stál, nebylo vidût víc neÏ
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její záda, kﬁivku nah˘ch bokÛ a silná, bílá ramena. Rudé vlasy se jí po
zádech rozlévaly jako voda. Sedûla sotva pût metrÛ ode mû, ale pﬁitom se
nacházela v jiném svûtû.
Pak ustala v pohybu a natoãila hlavu ke Spencerovi, kter˘ postával asi
metr napravo ode mû. Tehdy jsem koneãnû spatﬁil její tváﬁ.
Zmûnila se. UÏ se neusmívala. Nezbylo v ní vÛbec nic. Nemûla v sobû
Ïádné teplo ani hloubku.
Elizabeth pﬁestala b˘t ãlovûkem. Líp to vysvûtlit nedokáÏu.
„ProtoÏe malí se neumí bránit,“ ﬁekla.
Vtom vytáhla z ohni‰tû kámen o velikosti softballového míãe, slabou
vteﬁinku ho svírala ve vzduchu nad hlavou a pak jím roztﬁí‰tila Brianovu
lebku.
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