
Samaritán 
 
 
Převalila se. Ponořila záda do futonu. “Tak to bylo něco, miláčku.” 
 
Civim do stropu, nic neříkám. Čekám, až se zvedne, abych se mohl oblíknout,             
porozhlídnout po bytě a vypadnout.  
 
Kamila je přítelkyně mýho kámoše, kožaře Emila. Ten dvakrát za měsíc odjíždí            
na lékařský konference. A přesně v ty dny chodim do jeho luxusního loftu v Radlicích,              
přijímám od ní uvítací, převoněný polibek, čumim na striptýz a klátim ji. Má světle              
hnědý vlasy a jinak nic, co bych zdůraznil. Aritmeticky průměrná ženská. Jenže            
nemam na výběr. Emil ji neumí udělat. Narozdíl ode mě. Takže kdybych to za něj               
nevzal, zdrhne mu.  
 
Nemyslete, nedělám to zadarmo. Když Kamila vleze do sprchy, otvírám třetí šuplík            
odspoda v komodě vedle teliny. Emil tam dává hotovost pro všechny případy.            
Za každou návštěvu si účtuju litr.  
 
O mym samaritánství samozřejmě neví. Ani Emil, ani Kamila, ani ty statisíce Čechů,             
kterym různýma špinavostma pomáhám ke spokojenějšímu životu. Poslouchám        
z jeho kulatý huby jednou za dva měsíce kecy o dokanalym vztahu nad pivem             
a myslim si svý. Kdyby věděl, co za tou domácí pohodou stojí, ztřískal by mě. Ale               
správný kamarádství něco stojí, i když on by se mnou samozřejmě nesouhlasil.            
Protože z toho skvělýho šmejda, co se potuloval po sídláku a vykrádal šikmovoký            
na hotelu, vyrost div ne sluníčkář se srdcem dlani. Doktor dobroser.  
 
Emil už si několikrát všimnul, že z šuplíku zmizel litr. Obvinil ji. Seřval. Ale ona si                
ve svý ženský hlouposti jedna a jedna dohromady nedala. Ženský sou v tomhle            
primitivní, ať si gendristky říkaj, co chtěj. Všechno mi hraje do karet. Nejsem negr,              
abych nakládal cizí ženský jenom kvůli zvířecím instinktům.  
 
Sem běloch. Slušný. Dobře vydělávající. Vytříbená rasa, vítěz světovýho šampionátu          
v darwinismu. A na rozdíl od ostatních, já vidim všechny ty sajrajty, na který tenhle               
svět dojede. Zahalený ksichty, halal, fetky, nadační pracovníky, mantristy, ekošpíny.          
Šmouhy vývoje lidský rasy.  
 
Cvakly dveře do koupelny. Sprcha. Zvedám se, otvírám šuplík, beru litr. Strkám hlavu             
do koupelny. 
 
“Mizim, čau,” zakřičim a zavírám. Natahuju džíny a triko. Opouštim byt. Dneska mě             
ještě čeká jedna velká akce. 
 
🔺 
 
Seznámil nás ten hajzl. Bylo mi šest let. Vrátil se z hospody, ale máma ho nechtěla               
pustit do bytu. Kymácel se pod oknama a opíral se o Procházkovic trabanta. Občas              
vyprávěl, že je člen spořilovskýho undergroundu nebo co, ale byl to normální            
alkoholik.  



 
„Otevři mi, kluku, dyť sem tvůj táta. Přece mě tu nenecháš mrznout,“ řval spod oken. 
 
Bylo mi ho líto. Otec, hlava rodiny, a takhle bezradně huláká. Došel sem na tajňačku               
dolu, aby máma nic neviděla. Otevřel sem dveře do paneláku a hned utržil facana.              
Čapnul mě za vlasy a táhnul po schodech jak králíka. Strachem sem ani necek.  
 
Zničehonic zastavil a nasadil obvyklý bohorovný výraz.  
 
„Kdopak to tu je? Ten, co nic neviděl, žejo? Seznamte se kluci. A ty mi dej klíče.“ 
 
Emil. Podali sme si ruce, podívali se na sebe a hned bylo jasný, že budem bratři                
v průseru. 
 
Když sem přišel domu, máma seděla v kuchyni u stolu, před sebou panáka vypitýho             
rumu a na rtu šlic protáhlý až k uchu. Usmála se, ale oči se jí leskly jak zrcátka.  
 


