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Obchoďák se jmenoval Záře a fakt zářil do zamlženého 
rána, skleněná krychle, která lapá světlo z okolí, vstřebává 
ho a odráží, v původní barvě nebo roztříštěné v duhu. 
Postavili ho přes noc. Nebo možná ne, ale rozhodně tak 
potichu, že si toho nikdo nevšiml. Tedy, Melisa tvrdila, že 
to bylo přes noc…

Jasně že se tam museli podívat, i když si Vintíř neod-
pustil řeči o ženských, které všechno utratí za parádu, ale 
Melisa v ošoupaném kabátku a stokrát opravených koza-
čkách na něj vrhla soucitný pohled, tak toho nechal.

Nechápal to. Normálně se přece všude prodávají ty věci 
z televizních reklam, no ne? Tady viděl samé blýskavé zby-
tečnosti ze skla nebo plastů, které se jako sklo tváří, aby si 
mohly hrát s duhou, neuvěřitelné šaty – nebo noční košile? 
– vyšívané přímo světlem různých barev, při bližším po-
hledu tenoučkými skleněnými nitkami, v nichž to jiskřilo, 
až člověk skoro slyšel ševel a chichot barevných bludiček. 
Neužitečné, nepraktické, bez záruky, že budete in.

„A ty hračky jsou zaručeně nebezpečné,“ poznamenal 
škarohlídsky.

„Světlo není nebezpečné,“ pravila zasněně Melisa. Kou-
kala na jednu z košilek. „Světlo je fajn.“ Ta ženská by 
nejradši svítila celou noc, co mu dalo práce ukecat ji, že 
lampy z ulice docela stačí. Ale neřekla, že to absurdní 
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prádlo chce. Netroufla si a Vintíř se nadmul pýchou, jak 
dobře si ji vychoval.

Prodavačky měly šikmé oči, ale nedokázal si je zařadit, 
ačkoli rozlišení mezi Vietnamci a Číňany docela zvládal. 
Zaslechl češtinu – asi už druhá generace, co sakra v téhle 
mizerné zemi hledají za štěstí… Melisa si ohmatala pár 
hraček, neodolala, a prohlásila, že jsou přítulné. Volovina. 
Začínal mít vztek. Štval ho vlastní obraz v zrcadlech, ne-
holený a nevrlý. Zatraceně, nemíval přece břicho! A Melise 
svítí oči… Kam se to zase žene? No jo, svítidla. Nestačí jí 
lustr po mamince?

Šoural se za ní. Cingrlátka, sklíčka, všude samá duha, 
copak se při tomhle dají číst noviny? „Samej kýč,“ utrou-
sil přezíravě a Melisa se usmála. Proti své vůli si vybavil 
stínítko na lampě po mamince, se Sněhurkou a trpaslíky, 
ale to není kýč, to je starožitnost!

Procházeli řadami lustrů a lampiček, kde úplně chy-
běly ty normální a praktické; všude křehkost a představa 
tichého zvonění, nikde žádný solidní kov, tenoučké spojo-
vací drátky se tváří jako stříbro nebo zlato, ale skoro nejsou 
vidět, ztrácejí se v záplavě duhového světla.

A potom Melisa udělala Ach a to už bylo zle. Navzdory 
řečem, které občas vedl, dobře věděl, že pro sebe skoro nic 
nekupuje – byla taková, dokonce i když ještě měl práci, jen 
jednou za čas ji to popadlo a konec, nehnul s ní.

Podíval se na tu věc. Svítící domeček? Vlastně to byl spíš 
stan, malinký cirkusový stan. Nebo jurta. Tohle si chce dát 
do obýváku? Domeček měl metr v průměru, metr na výšku. 
Skládal se z tenkých skleněných vláken, propletených 
do vzorů, které člověk spíš tušil, než viděl, střechu měl 
z broušených skleněných korálků, pospojovaných kovově 
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duhovými plíšky. Vintíř se zachmuřil. Všiml si, že stěny 
ani střecha nezáří rovnoměrně, intenzita světla se měnila, 
přesouvala a vytvářela bizarní hru stínů uvnitř i v okolí.

„Při tomhle se fakt nedá číst!“ prohlásil zoufale, jenže 
Melisa už se domlouvala s prodavačkou, načež mu vítězně 
sdělila cenu. No ne! Čekal tisíce, ale bylo to jen pár stovek. 
Představil si domácí mejdan u svítícího domečku. Pozval 
by Libušku zdola, možná i Zdeničku, její Péťa by teda zíral! 
Myslí si, že je znalec, všem by přestavěl nábytek… Zahnal 
nápad, který mu na okamžik vyhladil čelo. Mejdany něco 
stojí. A ženské? Melisa je trošinku ostražitá. No, před pár 
týdny se nečekaně vrátila z práce… A Libuška už byla sice 
oblečená, ale ložnici nestihl uklidit… Že prý ji chytla mi-
gréna, tak šla domů. Migréna! Tyhle ženské!

Ještěže už nebyli milenci. Předčítal jí z Plzáka a vysvět-
loval, jak to génius matrimoniologie myslel – prostě už 
budeme jenom přátelé, chápeš? Vzala to na vědomí s tím 
svým strnulým pohledem, a neřekla nic. Vždycky byl rád, 
že jeho žena neječí a nehádá se jako jiné manželky.

Záře zařídí dovoz až domů… Hotovo. Nenadával, ne-
mělo to cenu. Večer si Melisa domeček postaví vedle gauče 
v obýváku – spala tam od toho dne, kdy jí vysvětlil, že už 
jsou jen přátelé – a nechá ho svítit celou noc. Účet za elek-
třinu jí omlátí o hlavu, teda symbolicky, ve skutečnosti 
by ji nikdy neuhodil, ona namítne, že si na to vydělala… 
Ne, nenamítne. Usměje se, však je to jenom pár korun… 
Melisa je dobrá manželka. Nekonfliktní. Jeho zásluhou, 
tak si ji vychoval.

Domeček stál a svítil, stíny běhaly uvnitř i kolem něj, ale 
při televizi to nevadilo a pak Vintíř odešel číst si ty svoje 
psychologické traktáty. Rekvalifikuje se. Třeba ho jednou 
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zaměstnají v manželské poradně. Melisa zhasla čtecí lam-
pičku a potěšila se pohledem na svítící domeček. Ve světle 
je bezpečí. Umírání je cesta ke světlu, říkají to všichni, kdo 
se probrali z klinické smrti.

Zdálo se jí o práci. Nic se jí nedařilo, zkumavky jí padaly 
z ruky, centrifuga se zasekávala, žádanky byly nečitelné 
a na poličkách chyběly chemikálie… Pak si uvědomila, 
že za to může to bzučení. Zvedla hlavu. Zářivka nad ní 
blikala a bzučela… Takže, za vedoucím, ten se ošklíbne, 
co jste to tam vyváděly, ženský? Jako by oblíbenou zába-
vou laborantek bylo ničení zářivek. Vedoucí sepíše žádost 
o opravu, sekretářka ji (možná) odešle, časem papír do-
putuje k údržbě, a až údržbářům vybude čas, přijdou ji 
spravit. Nebo napíšou žádost o novou. Ta nebude k do-
stání… Jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce, leží tam 
v komoře, nožky má nahoře… A nikdo mu nepomůže.

Probudila se. Tyhle pracovní noční můry… Minimůrky, 
ale dávají zabrat. Domeček tiše bzučel. To bzučel její do-
meček!

Sedla si na gauči, aby se neutopila ve vlně zoufalství. 
Jednou chtěla hezkou věc, která by ji těšila. A teď tohle! 
Zahleděla se do mihotavých stínů. Zdálo se jí, že v nich 
vidí křídla, obrysy motýlích těl.

Slezla z gauče a nahmatala šňůru. Tady někde byl vy-
pínač… Nemohla ho najít. Ohmatala šňůru až k zásuvce, 
a zase zpátky. Ne, není tady!

Přeťapkala chodbičkou do ložnice a vmáčkla se k Vintí-
řovi do široké postele. Takhle spávali celá léta. Dokud se 
nestal tím… manželským poradcem. Nevěru vem čert, horší 
je ta chvála lhostejnosti, kterou přetékají jeho příručky.

Vintíř něco zabručel, obrátil se. „Co tady děláš?“
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„Nemohla jsem spát.“ I v té tmě viděla, že není vítána.
„…málo místa,“ zamumlal. „Vem si prášek.“
Chvíli se na něj dívala. Takže už nejsme ani přátelé. Co 

teď vůbec jsme?
Vrátila se do obýváku. Domeček tiše bzučel a míhaly 

se v něm stíny. Sedla si k němu na koberec. Světlo a stín, 
mávání křídel… Postupně jí to začalo připadat příjemné. 
Přátelské. Kde už dneska člověk (obzvlášť ženská) najde 
něco, cokoli, přátelského? Musí si to koupit. Usnula na ko-
berci, domeček ji hřál a zdálo se jí o létání.

Ovšemže na šňůře byl vypínač, jen ho v rozespalosti 
přehlédla.

Nakonec byla spokojená. Bzučení znělo přívětivě, bez-
pečně. Křídla nadouvala stěnu ze skleněného světla, jako 
by se chtěla prodrat ven, aby ji objala, přitulila, pohladila. 
Líbilo by se jí to, protože, jak se někdy píše v inzerátech 
na seznámení, samota tíží. A nejvíc samota ve dvou, ta 
přímo zadupává do země. Nikdo ji nehladil. A ta křídla se 
nikdy neproderou ven, svět je už takový a fyzikální zákony 
platí – i o tom má Vintíř příručku. Příručky na poličkách, 
příručky v hlavě.

V noci se vinula ke stěně domečku, aby se zahřála a měla 
pěkné sny. Ráno se pak budila plná energie a nepocho-
pitelné radosti. Trvalo to týdny. Ne, když se tak ohlédla 
nazpátek, trvalo to mžik. Potom přišel hlad.

Domeček měl hlad a za nocí skomíral. Únava z pla-
ného, neslaného nemastného života se vrátila. Elektřina 
nestačí, myslela si Melisa, a klidně by obětovala půl litru 
krve, kdyby věděla jak. I ona měla svoje příručky, i když 
od jiných autorů. Třeba od Brama Stokera a jeho násle-
dovníků. Ty ovšem Vintíř neuznával.
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Oznámila mu to na poslední chvíli. Nemocnice má 
tak málo laborantů, že za noční služby nabízí příplatek… 
Nezmínila se o výši jeho podpory a Vintíř se tvářil spoko-
jeně. Četla mu na čele: Dobře jsem si ji vycvičil. Ponižující? 
Tak si přečtěte něco o středověku. O Talibanu. Prostě si 
sežeňte pár příruček.

Pozval si Libušku, něco ti ukážu, řekl a Libuška se za-
chichotala. Sbírku motýlů? Ale svítícím domečkem byla 
nadšena. Nikdy nic takového neviděla! Přišlo mu to kapku 
divné, Libuška nepracuje a na svém bývalém vysoudila 
slušné prachy, celý den vymetá obchody – že by vynechala 
Záři? Zeptal se jí na to, jen pohrdavě pokrčila rameny. Ty-
hle vietnamské bazary…

Dělali to na koberci u domečku a Vintíř měl dojem, 
že svítící vlákna spokojeně bzučí. Zapomněli na ručníky 
pod sebe, ale než se zvedl a došel pro hadr, skvrna byla 
pryč a koberec jako nový. Podrbal se na hlavě. No tohle!

Fungovalo to. Domeček byl veselejší a Melisa s ním. 
Někdy se mu tiše omlouvala, že mu tohleto nemůže poskyt-
nout; život jí dával hrozně málo volnosti, málo času, a teď 
už vlastně žádnou chuť. Vintíř začal být spavý a popud-
livý. Libuška prý chodí po doktorech – Melise se jednou 
dostala do rukou její krev, ale zkumavka se čirou náhodou 
rozbila při centrifugaci, smůla, děvče.

V Záři domečky neměli. Ne, nedošly. Nikdy nic takového 
neměli. Prodavačka Libuši vysvětlila, že takové svítidlo 
se do panelákových bytů nehodí, zabírá moc místa. Lidé 
chtějí osvětlení shora, nechcete si vybrat tady z těch nád-
herných…

„Kecy,“ řekl Vintíř. „Těm šikmookým se nedá věřit.“ Ale 
moc mu to nevadilo; Libušce se domeček líbil a chodila 
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k němu na návštěvy ráda. I když přes den polehávala a po-
stonávala a nikdo nevěděl, co jí vlastně je.

Noční křídla sametově mávala, hladila a konejšila a Me-
lisa věděla, že má přítele.

Jednou se vrátila do prázdného bytu, ale přišla na to až 
v poledne, když se prospala. Vintířovy klíče byly na místě, 
visely na háčku nad jeho botaskami a bundou. „Neode-
šel odtud,“ řekla nahlas a z obýváku jí odpovědělo slabé 
zabzučení.

Domeček vypadal jinak. Rozvaloval se na koberci jako 
sytý manžel po obědě, stíny v něm se pohybovaly malátně 
a líně. Sedla si k němu a cítila, jak se sytost přelévá i do ní. 
Pak ji napadlo vlézt dovnitř. Je tam dost místa, žádné zá-
řivky, světlo vydávají samotné stěny a stříška, viděla to, 
když ho přivezli.

Odklopila stříšku. Nevykřikla, ani se jí neudělalo zle. 
Pomalu, pečlivě dala stříšku zase na místo. Tak já počkám, 
až tam bude volno.

Sama se divila, že jí nevadí spát vedle něj. Něco jí říkalo, 
že by se měla bát, ale ten hlas byl docela slabý. Čekala. Obří 
krajty tráví kořist celé týdny… Až jedné noci se uvnitř za-
třepetaly dvě můry. Docela malé, minimůrky. Pustila je 
ven, a když se nechtěly hnout z obýváku, ulovila je do za-
vařovačky a vyhodila z balkónu. Pak se opatrně vměstnala 
do domečku. Viděla a cítila, jak se celý rozzářil hřejivou 
radostí. „Tak jo,“ řekla. „Já chci taky lítat.“

Protože se stmívá_tisk.indd   303 10. 4. 2017   9:20:26



516
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Jedna z nejvýraznějších autorek domácí fantastiky má 
na svém kontě již několik desítek knih. Píše fantasy, sci-fi, 
horory či thrillery, žánry s oblibou kombinuje a nenechává 
se spoutávat konvencemi. Střídá i styly příběhů – poetiku 
s břitkým humorem a sarkasmem, přímočaré vyprávění, 
náznaky mezi řádky… Vždy se však můžeme spolehnout, 
že se nám dostane čtivé knihy s propracovanou zápletkou 
a řadou překvapení.

Z autorčiných děl zmiňme sci-fi trilogii Údolí Žalozpěvu 
(Triton, Praha 2008–2009), lékařský thriller 24 a 1⁄2 ho-
diny denně (Klub Julese Vernea, Praha 2004) či originální 
fantasy Kniha prokletých (Straky na vrbě, Praha 2003). 
Rečková je rovněž kmenovou autorkou Nakladatelství 
Epocha, v jejíž oblíbené Edici Pevnost vydala dvoudílné 
romány Pohřbeni na Soldafaru (2008), Věčný čas zubů 
(2010), sbírku sci-fi povídek Pachatelé zvláštních činů 
(2009), sci-fi thriller Virtuální vrazi (2015) a mysteriózní 
fantasy Jáma a dům (2017). Nejnovějším počinem je pak 
výběr nejlepších povídek Protože se stmívá (2017), vychá-
zející v reprezentativní vázané podobě.

Jana Rečková je držitelkou řady ocenění – třikrát získala 
titul Lady fantasy, na svém kontě má i Mloka či cenu Ika-
ros. Opakovaně byla nominována také na Cenu Akademie 
science fiction, fantasy a hororu. Kromě vlastní tvorby se 
věnuje rovněž překladům. I v nich překvapuje schopností 
proniknout k duchu rozdílných děl a plně využívá svůj 
neotřelý dar pro jazyk.
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