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NO NÍ M RA
Osnova:

I. M sto h íchu a srdce chtí e
II. P lno ní návšt vník
III. Snící bohyn pokušení, touha v p edeh e krutosti
IV. Ho kosladké polibky sukkuby
V. Ve spárech bolesti, šílenství a objetí smrti

St edov ké m sto leželo pod mlžným oparem a soumrak se pozvolna snášel na gotické
v že starodávných palác a majestátních katedrál. Hlavn v této m stské ásti mlha s v ní
p icházející nadvlády noci zdála se býti ješt hustší a neprostupn jší, takže bylo vid t na
pouhých pár sáh p ed sebe. Domy zde byly pov tšinou d ev né s d ravými doškovými
st echami, otlu ené a nebo staré kamenné paláce, které m ly dny své slávy již poh beny
v dávné minulosti. Byla to prost ta nejchudší a nejodporn jší stinná stránka jinak krásného a
ctnostného m sta. Zde žijící lidé pat ili k té nejhorší chásce – žebráci, vrahové, nev stky a jiní
vyvrhelové spole nosti. Slušný lov k by se bál vejít do této tvrti za bílého dne, natož když
padl temný soumrak. Já jsem však krá el beze strachu ztichlou no ní ulicí tou známou cestou,
kterou jsem již prošel tolikráte. Tolikráte, když jsem se již nemohl ovládnout, když na mne
op t p išla ona h íšná touha plna zvrácenosti mé choré mysli. Pokušení, kterému jsem vždy
podlehnul. Nejhorší na tom ale bylo, že jsem byl kn z. Kn z, který u í o lásce a dobru, uvnit
p itom však sám tak zkažen a pln ne istoty. Tak jako temnota, která jest ukryta v každém
sv tle, tak každý ve svém nitru ukrývá své malé špinavé tajemství. Tolikráte jsem proplakal
na kolenou mé nejtemn jší noci a prosil Pána, aby mne zbavil onoho démona chtí e.
„Požehnej mne pane, a istý jsem, den ode dne ctnostn jší, sežehni mou duši plamenem a
budu nad sníh b lejší…“ Takto jsem se modlil po mnohokráte, avšak onen Padlý and l svíral
mou duši pevn ve svých spárech a slavil své vít zství. Vít zství v boji o mou špinavou duši.
Bez nad je na krásu, na lásku a na spásu tiše bloudím stínem noci. No ní m ra mého chtí e
mne pronásledovala v mých nejtemn jších hodinách.
Pro západ slunce jsem se od l do ebenové erni a káp halící do stín mou tvá . Mé
kroky se hlasit rozléhaly pustou a ztichlou ulicí, plnou odpadk a d sivého puchu, který se
rozléval jako nákaza za bezm sí né noci. Ten zápach zp sobovaly zdechliny žebrák ,
toulavých ps a jiného již nerozpoznatelného tlejícího odpadu, nahromad ného na jedné kup
v temném pr jezdu. Kolem se prohán la hejna much a ervi slavili sv j hodokvas. Nikdo
z obyvatel této tvrti nem l peníze na slušný poh eb. S mírným znechucením jsem prošel
kolem té hromady tlejícího masa, ale nijak zvlášt to mé srdce nezranilo. S pachem mrtvol
mám p eci své zkušenosti… Mým cílem byly na erno nat ené dve e v malém dvorku za
pr jezdem, kde stíny rozhán l m síc v úpl ku svým st íb itým p ísvitem a hv zda Božího oka
b snila na obloze. Stejn jako kdysi p ed lety poprvé se chv ly mé zk ehlé ruce vzrušením,
když jsem vy ukával domluvené heslo na dve e. Po hodnou chvíli se nic ned lo, ale potom se
z chodby za dve mi ozvaly pomalé šouravé kroky. Klí zarachotil v zámku a dve e se
sk ípav otev ely. Zn lo to jako výk iky zmu ených duší ze samotného l na pekelného. Na
prahu stála ošklivá sta ena, jejíž obli ej p ipomínal list poma kaného pergamenu a od na byla
do starých plesnivých hadr . „Á, jakápak to velevzácná návšt va p inesla požehnání do mého

domu! Samotný pan Páter,“ pravila babice hlasem v ískající mrtvoly a nechutn zachropt la,
což zn lo jako ubohá parodie smíchu. Ml ky jsem vytáhl ze záhyb svého plášt tu ný m šec,
plný cinkajících mincí, a podal ho sta en . Ta ho znalecky pot žkala a v nepost ehnutelném
mžiku zmizel n kde v záhybech jejího ubohého od vu. „Dnes mám pro vás n co opravdu
speciálního, vynikající zboží. Jsem si jista že budete spokojen. Však se ra te p esv d iti sám,“
pravila arod jnice a uvolnila mi cestu do dve í. Pak mne vedla temnou chodbou, ozá enou
matným svitem lou í, kamsi do sklepení. A koli jsem tuto cestu již dob e znal, nemohl jsem
se zbavit nep íjemného pocitu a mrazení v zádech. Poté mne odemkla t žké železné dve e
pomalované podivnými symboly a op t za mnou zav ela. Dve e se zabouchly jako víko od
rakve. Ješt jsem zaslechl její v ískavý smích: „P eji p íjemnou zábavu!“ Potom jsem již
z stal v místnosti sám. Skoro sám…
erné svíce odlité z tuku mrtvých podbíziv tan ily a zahalovaly temnou kobku do
závoje z tekutého zlata, kreslíce p itom pitoreskní stínové obrazy, podobné pokrouceným
postavám démon , na vlhké kamenné zdi. Kouty byly pono eny v neproniknutelné sametové
šero. Uprost ed místnosti stál mramorový oltá , na kterém bylo cos p ikryto sn hobílým
závojem. Na stolku u zdi byly pitevní nástroje a kameninová karafa, z které jsem si nalil
krvav rudé víno do k iš álové sklenice. Chvíli jsem pozoroval rubínové víno a jemn usrkl.
Chutnalo sladce, avšak bylo poznat, že je zasvin no všelikými afrodisiaky. Odložil jsem
pohár a t esoucí se rukou jsem strhl závoj z podstavce. P ed o ima mi prob hly rudá kola a
v hlav se mi zatm lo. Zdálo se, že zlo ve své temné kráse pošpinilo kvílející hv zdy a zhaslo
jejich zá . Na sarkofágu ležela mladá dívka, nadpozemsky krásná, ne nepodobna bohyni
Afrodité, která p ekro ivše eku Styx sestoupila ze sedmého eónu, aby zastínila slunce svou
vznešeností, doruda rozpálila m síc svou krvavou vášní, žádajíc po smrti aby dýchala…
Prameny lesklých, ebenov erných vlas jí splývaly p es plná adra a její pokožka byla
chladné barvy alabastru. Dokonalému obli eji vévodily zav ené o i, pod ví ky snící sv j
v ný sen o bájných zahradách Edenu. Její rty vynikaly jako kapka zmrzlé krve na bílém
sn hu. Slastí jsem p iv el o i, o ekávajíce p íslib vzrušení. Mé ruce nenechavé p ejížd ly po
její ledov chladné pokožce a sametových vlasech, mé žhavé polibky plné vášn se snášely na
její karmínové rty, které však neop tovaly m j žár a z stávaly stále chladné jako kus ledu.
Chtí e v ískaly po vypušt ní. To už první horké kapi ky mé lásky sežehly jako ohnivý déš
její bílou pokožku…
Když jsem cht l proniknout do jejího l na, probourat bránu dávného Midiánu, stalo se
rychle za sebou pár velmi nep íjemných v cí. Nejprve se na dív iných rukou a nohou za aly
objevovat stigmata, která vzáp tí tiše lkala sv j krvavý proud i z jejího rozkroku. Z o í jí
kanuly pot ky krvavých slz jako rubíny. Mé vzrušení se rázem vytratilo, jako když úsvit
vyhání šero z kout temných síní. Vtom se dív ino t lo napjalo jako luk a prudce se posadilo.
Ví ka se náhle otev ela a odhalila mlé ná b lma bez zornic vyhaslých o í and l . Mrazivý
záblesk nep ítomného pohledu pro ízl jako b itva mlhu lži a zastavil se p ímo na mne.
Šarlatové rty se lehce odhrnuly a prozradily dva dlouhé ostré špi áky, perletí se lesknoucí ve
sv tle svíc. Poh ební majestát procitl, zrodila se vampiréza a v nebi se vzdechem skonal
serafín. Utajený výk ik m síce, onoho slunce noci splynul v jeden s mým hlasitým výk ikem
d su a p icházejícího šílenství. Temná postava v kápi s ost e nabroušenou kosou už kroužila
kol mne, o ekávajíce m j poslední výdech, aby mne uvrhla jako slzy do kalného proudu eky
Léthé. Upírka se trhavými pohyby postavila, jako orchidej z útrob pekla, zjevujíc se mi v celé
své kráse. Na h íšné myšlenky jsem však nem l ani pomyšlení, m j mozek se již pomalu
propadal do spár pominutí smysl . V záchvatu zoufalství jsem se vrhl ke kamennému stolku,
kde mezi pitevními a mu ícími nástroji se t pytil veliký seká ek na maso. P itom jsem zavadil
o karafu s vínem, která se t eskem dopadla na podlahu, rozbitá na tisíc kousk a víno se
rozlilo jako krev na jatkách. To už onen démon stál p ímo vedle mne s doko án otev enými
rudými ústy a lesklými špi áky, la nícími po erstvé krvi. Usko il jsem p ed nataženými

pa áty a p itom ladným obloukem al seká kem p ímo do jejího krku. V o ekávání proudu
krve a t la hroutícího se k zemi jsem se hluboce zmýlil. Smrtící nástroj sice pronikl hladce
k ží, ale zasekl se o páte , jako by byla z oceli. Upírka si seká ek pohrdav vytrhla z krku a
odhodila ho s kovovým cinknutím, rozléhajícím se temnou kobkou jako poh ební zvon, na
zem. P i tom všem nevytekla jediná kr p j krve a rána se ihned zacelila. „Nikdy nezabiješ
lásku noci temné, to ona tebe jednou setne!“ d la upírka dutým záhrobním hlasem, který budil
zdání šepotu z jiného sv ta. Vzáp tí jsem dostal ránu do spánku a propadl se do náru e
Morfeovy.
Netuším, jak dlouho jsem byl v bezv domí, ale byl jsem si jist, že jsem m l št stí v
nešt stí. Sta il by trochu siln jší úder a byl bych na míst mrtev. Její síla byla vskutku
nadlidská. Jak jsem se probral, pomalu jsem otev el o i. Ihned jsem je ale musel op t zav ít,
protože mihotavé sv tlo svíc pro mne bylo doslova oslepující. V pravém spánku se ozvala
ostrá bodavá bolest, která za ala nar stat do nesnesitelných obzor . Navíc jsem zjistil, že
jsem úpln nahý p ipoután k chladné st n zapušt nými okovy, takže jsem se nemohl ani
hnout. Po chvíli jsem se vzpamatoval, ale místnost byla prázdná. Zanedlouho se však ozvaly
kroky a do dve í vstoupila upírka, post íkaná životodárnou krví, vle íce za sebou objemný
náklad. Byla to ona sta ena, te již bývalá majitelka domu. M la vypíchnuté o i, po ezané
t lo a krk doslova rozdrásaný jako od divoké šelmy. Nezbyla v ní ani kapi ka krve. Smí il
jsem se s tím, že podobný osud eká i na mne. Upírka upustila mrtvolu jako pytel špíny a
s b itvou v ruce p istoupila ke mne. Díval jsem se do jejích ledových o í bez zornic, plných
nezm rné krutosti a nenávisti. Uchopila b itvu do své malé n žné ruky a za ala s pomalou a
precizní kastrací. Zpo átku jsem val, ale bolest v podb išku byla natolik trýznivá, že mi po
chvíli p estaly fungovat hlasivky, nesnesitelná bolest již otup la a upadl jsem do p esladké
letargie. Jak dívku p estala tato hra bavit, jemn se ke mne p itiskla svým ledovým t lem,
za ala mi dlouhým, krví pot ísn ným jazykem olizovat krk a do ucha mi šeptala slova
v neznámých démonických jazycích. S nete ností jsem o ekával, až se mi zakousne do krku a
zem u pomalou smrtí vysáním. Už jsem se t šil, t eba na mne eká lepší sv t a lepší život.
Nebo snad v né utrpení, bolest a beznad j v nejhlubších plamenech pekelných? Ostré bílé
špi áky skoro až n žn zajely do mé kr ní tepny. Ucítil jsem, jak krev vytéká, odplavujíce s
sebou bolest a strach toho sv ta. Mé o i zahalil nejprve krvavý opar a cítil jsem, jak chladne
mé t lo a ochabuje mysl. „Odevzdávám svou duši do Tvých milosrdných rukou Pane…,“
vydechl jsem naposled, jediná slza lítosti jako perla skanula po mé bledé tvá í a pak už mé o i
zast ela sametová temnota. Samotná Smrt mne objala ve své bezedné mrazivé náru i, plné
krutosti a n hy zárove .

