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KAPITOLA
NA TO 

Zapomeň!
A KLIDNĚ 

na ty dveře 
můžeš bušit 
třeba celou 

noc. ale Tebe UŽ 
DOVNITŘ NIKDY 

   nepustím! ANI 
     náhodou!
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Nemůžu
uvěřit, že bys 
mi tohle mohla 
udělat, Shellie. 
máme toho 
navzájem tolik 
společnýho -- 
to pro tebe nic  
  neznamená? 

   jasně
že Znamená. 

spoustu nocí, co 
jsem si držela pytlík 
s ledem na obličeji, 
kams mě praštil. 

spoustu zmeškanejch 
plateb na účtu, protože 
nikdo nechce flirtovat 

se servírkou, 
která má nateklej 

obličej plnej 
modřin.

a když s tebou nikdo 
nechce flirtovat, tak si 
u tebe neobjedná pití. 

A když si u tebe neobjed-
ná pití, nedá ti spropitný.

 A servírka bez dýšek 
nemůže platit nájem. 

Ne, když bere minimální 
mzdu. to prostě nedo-
káže. málem jsem při-

        šla o tenhle byt kvůli
            tomu, co všechno 
          jsme měli navzájem           

               „společnýho“ .    

             A nechat se 
   mlátit rozhodně 

 není moje představa, 
jak si pěkně užívat. 

A jestli tohle  nechápeš, 
 tak bys to měl vzít

          za znamení jasný
        jak facka, že máš 
           vo kolečko víc.

chápu, že se 
zlobíš. Ale od-

pouštím ti, ani mě 
nemusíš odprošovat. 

Určitě všemu, cos říkala, 
věříš. proto si musíme 
sednout a o všem si 

promluvit. už kvůli tobě. 
Prosím. zlato, bez ohledu 

na to, co si o mně nalháváš, 
to nemáš v sobě ani stín 

pochybnosti? ani 
     Hluboko tam v srdci… 

už kvůli naší
lásce?

bože, 
už mě z toho tvýho   

mluvení třeští hlava! 
a určitě to nejsem já, kdo 
si tady něco nalhává -- je 

totiž nad slunce jasnější, 
že my dva nejsme 

milenci.

 protože
 Je sakra rozdíl 
chodit s klukem, 

 kterej není v jádru 
 až tak špatnej -- a tím,

  že zjistíš, že ses jen ne-
 chala ukecat do postele

 krásnejma řečičkama 
naprostýho zoufalce,

  kterej si pokaždý, když
   se ožere, což dělá až 
  příliš často, odskaku-
   je od svý ženy, o kte-
      rý se ti jen tak
       mimochodem, 
         zapomněl 
           zmínit.

a hlavně když 
je to tak velkej 

zoufalec, co musí  
mlátit holky,  aby si 

připadal jako 
chlap.

To bolelo, 
Shellie. To bylo 

krutý. 

Jedna věc 
je, když děláš

fóry. To ti 
můžu vodpustit. 

Ale nesnaž 
se mě připravit 
vo koule. a to 
Myslím vážně, 

         zlato.

         nedělám 
    žádný fóry. prostě 
mě už nikdy nedostaneš. 
hele, udělej pro sebe něco, 
malej Jackie, a nech se vy-
šetřit u cvokaře nebo
u někoho takovýho. 
Nech se vyšetřit  -- 
a teď vypadni.

Jenom 
klidně otevři, 
Shellie. Já 
to s ním 
vyřídím.
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to už je víc urážek, 
než co dokáže chlap 
snést, kotě. Otevři ty 
dveře. Promluvíme 
si. a Uvidíš, jak 
hrozně se ve 
mně pleteš…

Poslechni ho, 
Shellie. Já jsem 

připravenej.

Ne, Dwighte. 
Panebože, nepleť 

se do toho.

Kdyby věděl, že tu 
se mnou seš --  nedovedeš 

si představit, jak zle by to 
mohlo skončit. Nehádej se se 

mnou. Tohle je můj byt 
a já ti říkám, nepleť se 
do toho. Myslím to 

vážně, Dwighte.

Je to 
tvůj byt. Ale 
buď opatrná, 
Shellie. Ten 

šašek je pořádně 
nalitej -- a má tam 
s sebou další čtyři 
kámoše, který jsou 

stejně nalitý
 a nadržený 
jako on.

přísahal 
bych, že tam 

někoho máš. Máš tam  
 někoho, zlato? Nelži mi.  

  Aspoň to mi dlužíš.

   Někoho? 
Malej Jackie, tady 

jsou přímo černošský 
erotický orgie. mělo mě 
už všech pět nadhazovačů 
Basin City Blues a teď mi 
dělá společnost půlka 
jejich střídačky. slyšíš

jak si to s nima 
rozdávám?

Utahuješ si ze mě, kotě. 
Já nejsem žádnej rasista  -- 
některý z mejch nejlepších 
kámošů… Ale když takhle 
mluvíš, začínáš mě fakt 
štvát. Já to snáším, 
snáším to už nějakou dobu, 
a tys zatím porušila 
veškerý pravidla 
slušnosti, jaký 
   existujou.

 A celou dobu, 
co mi tohle děláš, jsem 
moc zdvořilej, než abych 

tě upozornil, že můžu tyhle 
všivý dveře rozkopat na kusy, 
kdy se mi zachce -- a nikdo 

mi v tom nezabrání.

   Víš, 
   co jsem 
zač, kotě. 
a Víš, co 
dokážu.

dá mi to hodně 
přemáhání, bejt 
takhle zdvořilej.

Tak dobře, 
pustím tě dál.
ale Jenom na 

chvilku.

proboha
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-- ty sis s sebou 
přived celou tu svoji 
bandu! Copak nikdo 
z těch blbců nemá 
vlastní život, že se na
tebe pořád takhle
        lepěj?

Tohle se ti 
bude líbit,   
  kotě --

-- je to fakt skvělej nápad. 
Dostal jsem ho cestou 

sem a kluky to okamžitě 
nadchlo. Zavoláš pár svejm

 kámoškám, co s tebou 
              dělaj v baru, a společně 
                   pak obrazíme všecky 

pajzly ve městě. a  Bude 
                        to náramný.

Hej, kluci! je tu

Pívo!Pívo!

„Blbců“. 
Já bysem 
jí jednu 
natáh.

    nebudu
   nikomu 
 volat. Tebe 
s těma tvejma 
kreténskejma 
kámošema bych 
nehodila na 
krk ani svýmu 
nejhoršímu 
nepříteli.

Tak „kreténskejma 
kámošema“, jo? Ta 

si vo to přímo říká. 
Já bysem jí jednu 

natáh. 

Hele, vodka. 
Hustý. Fakt 

hustý.

Tak 
moment! Co 

má bejt 
tohle?

Máš na sobě pánskou 
košili -- a rozhodně není 

moje! Co se to tady 
                  sakra děje!

Nelži mi, ty 
děvko! Je z tebe 
cejtit cizí chlap! 
Cejtím ho! 
Bylas s někým 
jiným a bylas  
s ním dneska!

   A ještě se tím 
vytahuješ, abys mě 
mučila! Pozvalas mě 
s kámošema dál, jen 
abys mi to dala sežrat! 
Jenom abys mě ponížila!
Tohle teda snášet nebudu, 
ty mrcho! Kdo je to?
 a Kde je?

  Hele, já 
bysem ji  
 zabil.

     Je to 
Superman. už je 

pryč. ulít oknem, 
hned jak tě slyšel 
přicházet, protože 
se tě strašně bál.

připadá 
ti to legrační? 

Myslíš, že nemám 
žádný city? 

Máš vůbec tušení, 
cos mi to
provedla?

Kde je?
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Jestli mě 
chceš praštit, 
tak si posluž, 
ty  pošahanej 

parchante!

už zase 
o mně říkáš ty 

lži? a Přímo před 
mejma kámošema? 
V životě jsem na 
žádnou ženskou  
nevztáhnul ruku! 

Nikdy!

Sakra!

Teďs jí 
to ukázal, 
 chlape!

Ty jeden
parchante! 
ty Ubohej, 
zatracenej
zbabělče!

Nemusíš 
bejt hned tak
zaujatá, kotě. 

popojedem. Ty, já, 
kluci -- přece jsme 
tady, abysme se 
pobavili, ne?

Hned 
jsem zpátky. 

musím 
s pískem.

Škoda, že ses 
nestavil dřív, Malej 
Jackie. Moh ses 
seznámit s mým 
klukem. Mohs 
vidět, jak vypadá 
   vopravdickej 
     chlap!

Znovu mě 
chceš připravit 
   vo koule.

    tak Já 
se starám, 
abych nám na 
večer napláno-
val zábavu, a ty
mi jdeš po
 koulích.

Ale já ti 
vodpouštím. 
tak Jsem vel-
korysej.

I když 
nečekám, že to 
voceníš! To Ani 

náhodou!
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je velkorysej. 
   Nikdy nemyslí na sebe.

 nikdy si Nikdo z nás 
nemusí platit pití -- ne, 
když je s náma Velkej 

Jack. Velkej Jack to za 
nás vždycky zatáhne. 
Ten chlap je snad 

         svatej.

Ale je to 
pruďas  --  neměla 
bys ho takhle 
   vytáčet.

              Ale takovej už 
              Velkej Jack je. Nemůžeš 

ho nemilovat. Se mnou by 
si neměla takovýhle starosti. 

Já sem něžnej chlap. Romantik. 
              A ty seš ta nejkrásnější 

holka, co sem kdy viděl.

Drž hubu a dej 
ty pracky pryč, 
nebo ti uříznu 
   ptáka. 

   Páni. To se 
podívejme.

ale no tak, 
srdíčko, přece 

bys nechtěla jít ven 
takhle voháknutá. 
je to Tam hotová 
džungle. Kromě 
toho máš někam 

         zavolat.

Jo! Správně! Máš 
přece zavolat svejm 

kámoškám z báru! Řekni 
jim, ať sebou hoděj! 

             Čas běží!

     A 
 nezapomeň 
brnknout tý 
tanečnici  -- 

tý s tím lasem
 --  jakže se to 

menuje? 
Nancy, že jo?

Jo! 
Určitě 

 zavolej Nancy! 
A řekni jí, 

     ať si veme
     to laso!

Bude 
to paráda! 
předvedeme 
vám, jak se

     bavit!
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pořád Neslyším, že bys 
někam volala, Shellie… 
Tohle mi nedělej, kotě. 
to Už přestává bejt 
   sranda, Shellie…

  Tak 
mi, kurva, 
odpověz! 

Tohle nemám 
zapotřebí!

Ahoj. Jsem 
Shelliin novej kluk. 
A jsem úplnej  
    magor.

Konec ukázky.

Celou knihu
v tištěné podobě 
zkoupíte v tomto 
obchodě.




