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Můj otec postával na okraji cesty hned vedle auta. Stál tam s plastovým kanystrem v ruce a doufal, že 

mu někdo zastaví. Já jsem jel na motorce v helmě, která mi zakrývala celou tvář. Zastavil jsem vedle 

něj, ale helmu jsem si nesundal. 

 „Došel vám benzín?“ zeptal jsem se. 

„Ano,“ přitakal. 

„Tak si naskočte.“ 

Otec nasedl na motorku, aniž by věděl, kdo jsem. Už je to pět let od doby, co jsme se viděli naposled, 

dokonce jsme spolu ani nemluvili. Naposled jsme se objali na pohřbu mé matky. Ale potom, aniž by se 

cokoliv mezi námi stalo, telefonáty probíhaly čím dál tím méně, až nakonec neprobíhaly vůbec. 

Viděl jsem, jak sklopil hlavu, aby se ochránil před silným větrem. Určitě si všiml zvyšující vložky v mé 

pravé botě; mám totiž pravou nohu trochu kratší než levou. Můj otec mi mnohokrát vyprávěl o tom, 

jak je ta zpráva, kterou jim lékař oznámil hned po mém narození, rozrušila. Pro mě to teda nikdy nebylo 

žádné drama, ale vždycky mi připadalo, že se mí rodiče cítí provinile kvůli těm několika centimetrům, 

které chyběly, nebo naopak přebývaly, jak se to vezme. Nikdy se mi nepodařilo zjistit, kterou nohu 

vlastně považovali za tu vadnou. 

Jsem velmi obratný řidič, prokluzuji mezi auty manévry, které by se z určitého úhlu pohledu mohly zdát 

až nerozumné. Postřehl jsem, že se mě můj otec, i přes jistý stud, který v něm vyvolával kontakt s jiným 

mužem, chytl za rameno levou rukou, zatímco si pravou rukou tiskl kanystr ke stehnu. Věděl jsem, že 

ani na chviličku nepřestal sledovat tu vložku do bot. Nepochybně se ptal sám sebe, zdali je možné, že 

jsem jeho syn. Možná si vzpomněl na ty zástupy doktorů, ke kterým jsem chodil, na ty nekonečné 

rentgeny a tu spoustu pokusů, jak problém vyřešit, než došli k téhle prosté, mechanické nápravě: 

umístit malinkatý doplněk do boty kratší nohy. Najednou mi otec stiskl rameno, což by se dalo vyložit 

jako známka náklonnosti, na kterou jsem ale nijak nereagoval. Zanedlouho jsme dorazili na benzínku, 

kde slezl z motorky i se svým kanystrem v ruce. Řekl jsem mu, že zpět k autu ho vzít nemůžu, ale on mi 

odpověděl, že to není žádný problém a že on už si někoho najde. Sledoval jsem, jak se snaží zachytit 

můj obličej přes kouřový štít mojí helmy. Tu noc mi doma několikrát zazvonil telefon, ale když jsem ho 

zvedl, nikdo tam nebyl. 
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