
 

Sedim si v baru po další skurvený šichtě. 

Břicho mi kroutí křeče z hladu ale i přez to do 

sebe zlomím dalšího panáka vodky... Skurvená 

stanice, Kiril semnou pěkně vymrdává.. Maj mne 

vyplácet a platit veškeré položky co potřebuju 

ke své práci. Jsem jejich jediný doktor tak by 

mohly mít trochu respektu, ale zatím nemám co 

žrát a jodové tabletky musim skladníkovi platit 

ze svého. Kývnu na barmana a objednám ještě 

jednu vodku. Barman se ke mne přikrčí a naleje 

si také. Polohlasně se mne zeptá. ,,Leží ti v 

žaludku co?” Nasraně odpovídam že když mi 

stanice neplatí tak mi v žaludku neleží nic. 

Ale ne, myslim Kirila, pokračuje barman. Kopnem 

do sebe panáky a začínáme se na sebe culit. 

Nalije mi ještě dvě rundy a v rychlosti 

sestavíme plán. Podáme si ruku a odcházim do 

své ordinace... Jdu temnou chodbičkou a už jsem 

nadohled cíle, když tu mi zatarasí cestu 

vojačka. Nemam náladu se sní bavit, ale ona na 

mne namíří kvér. Co si to kurva dovoluješ 

osopim se na ní. Odpoví mi úsměvem že dál 

nemohu bez propustky. Začnu na ní štěkat 

nadávky jelikož mne nechce pustit na mé místo. 

Od někud uslyším spěšné kroky. Otočim se a 

vidím vyšší postavu v ruce s brokovnicí. 

Mikail, bleskne mi hlavou. A už slyšim jak něco 

ten zelenej mozek a trotl v jedné osobě 

pořvává. Nahodím úsměv a mile ho pozdravím. Co 

se tu kurva děje osopí se na mne o dost méně 

mileji... Odpovídám že mi byl zamítnut přístup 

do vlastní ordinace. Usměje se na Vojačku a 

prohodí něco šeptem. Zaslechl jsem jméno Orina, 

to je dobré si zapamatovat... Sedám si v 

ordinaci na židli když tu mne napadne. 

Preventivní kontroly pro všechny vojáky, 

sežerte si to vy vojenský svině. Prvních pár 



kontrol probíhá vcelku normálně, když přijde na 

řadu vojačka Orina labužnicky si oblíznu rty. 

Do naha! Na váhu! Dřepy, kliky, shyby.... 

Vychutnávam si pohled na její tělo. Pak jí 

donutím si pořádně odkašlat, zatímco ji 

poslouchám stetoskopem, nezní to moc zdravě (po 

tom jak jsem jí dal do těla to ani být zdravé 

nemohlo), otočil jsem jí ksobě a zkontroloval 

mandle, mírně opuchlé mandle... Angína jak 

vyšitá. Buď si koupíš léky nebo zůstáváš zde. 

Neochotně si odemne kupuje pilulku co už mi pár 

let leží v kapse. Usměju se povolim jí obléct 

se a vypakuju jí. Otočím se, zapálím cigáro a 

odcházim směr bar. V baru sedám a objednávam 

dvě vodky. Barman naleje a prohodí bez pohybu 

rtů, že budem potřebovat zbraně. Poplach! 

Všichni vojáci se seberou a běží ke vstupu z 

povrchu. Otáčim se a beru jedinou zbejvající 

vojačku lahví po kebuli. Chci jí vzít kvér ale 

než se na něco zmůžu vojáci už pochodujou 

zpátky s nějakým náckem. Mikail ke mne příde a 

začne něco řvát. Dělam že omráčenou oživuju a 

vduchu se modlím aby nepřišla ksobě dokud tu ti 

zelení otrapové budou. Slibuju že se o 

omráčenou postarám a mikail i s celým procesím 

kolem nácka odchází ke kirilovi. Omráčenou 

odtáhnu za bar a necham jí svému osudu. Vydávám 

se k bráně, doběhnu a někdo se dobívá dovnitř. 

Rychle šáhnu po pistoli a mizím zpět v útrobách 

stanice. Pistol schovávam za barem. Chvilku jen 

tak stojim a klopim panáky když pro mne přibíhá 

voják že by semnou chtěl Mikail mluvit. Past, 

prolítne mi hlavou ale říkám si že ro risknu, 

nemam u sebe ani kradenou pistoli ani žádné 

jiné inkriminující materiály. S úsměvem se 

vydám ta vojákem a pokoušim se navázat hovor, 

jde půlkrok predemnou a zdá se mi že je dost 

nervní. Zahybám kolem své ordinace když tu mne 



něco natlačí na zeď. Kde je Mauser poručíka 

Schwarze?! Je to Mikail a drží mi na krku 

nabitou pistoli. Chvilku přemýšlím a pak ze 

sebe vykoktám že nevim co je mauser (snad mi to 

sežere). Ale ten hňup neni tak blbej... Kde je 

pistole poručíka Schwarze opakuje otázku znovu 

a trochu mi přitlačí na ohryzek. Začínam mít 

strach, nabídnu mu ať mne prošacují (očividně 

si to užívaj) ale nic nenachází. Mikail 

zbledne, něco zavřeští a odklusá i se zbytkem 

vojáků do tmy stanice. Nechal mne hlídat jednou 

holkou, očividně nováček jelikož natažená ruka 

s pistolí se jí třese jak barman na novou 

děvku. Pšíknu si a v půlce pšíkance jí zarazím 

svou pěstí rypák so hlavy, druhou rukou 

odkloním zbraň která vystřelí do vzduchu. 

Pronikavá bolest mi projede celým tělem, 

podlamují se mi nohy a někdo mne kopne do 

žeber. Ještě než omdlim všimnu si že mám 

prostřelené lítko z kterého chčije krev, zvednu 

pohled a vidím toho zmrda Mikaila připravenýho 

znovu vystřelit. Pohlcuje mne temnota. 

Probouzím se o dvě hodiny déle na ošetřovně, 

nohu mam fušersky sešitou sešívačkou a 

prosakuje zní stále trochu krev. Nade mnou 

stojí Kirill a Mikhail. Kiril pošle Mikhaila 

pryč. Nic neřeknu. Usměju se na Kirila a ptam 

se co se stalo, on úsměv neopětuje zato mi z 

nohy vyrve jednu svorku. Propadám chvilkové 

agonii. Kiril se začne ptát. Nic neřeknu. Další 

vlna bolesti a v noze se mi zvětšuje díra. 

Kiril položí otázku znovu a pomalu se 

přibližuje ke třetí svorce co drží moje lýtko 

pohromadě. Nemám na to... Vše hážu na barmana a 

kiril to polkne i s navijákem. Podává mi 

zapálený cigáro a láhev vodky. Cvaknu si a 

bolest ustupuje. Kiril odchází a mě v hlavě 

běží myšlenky jak dlouho tu ještě budu, nežmne 



zastřelí mikail či barman. Sundavam si 

doktorský hadry a převlikam se, snažim se 

zahalit si co nejvíc xicht. Beru hůl a ztěžka 

se belham stanicí k východu, na baru štípnu 

láhev vodky a masku. Nikdo si mne zatim 

nevšímá. Odejdu do Hanzy tam si doktorů váží. 

Procházím kolem vojáků a otevírám bránu na 

povrch. Vtu chvilku ucítim prudkou bolest v 

zátylku a padám tváří k zemi. Střelili mne a je 

otázka sekund než chcípnu. Jsem nevinej, za to 

může Kiril a tahle skurvená stanice! Propadám 

se do černé bezedné jámy a přestávám vnímat.... 
 


