
Štědrý večer očima kapra 

Už je tady zase zima. Celá moje rodina se na zimu vždy velmi těší, protože některé z nás 

vybere vyšší moc. Vyloví nás a vloží do jakési nádoby a pak nás někam odvezou. Nevím kam, protože 

já ještě vybrán nebyl. A je to tady, výlov začíná. Vybrali mou sestřenici a i souseda. „Vyberte mě! 

Vyberte mě!“ křičím a zahlédnu síť. Vplavu do ní a ocitnu se na souši, špatně se mi dýchá. Vložili nás 

do nádoby a odvezli. Čekal jsem větší vzrůšo. Objevil jsem se na nějaké tržnici. Mám strach. „Neměj 

strach,“ říká mi nějaký hlas, „nebude to bolet.“ Z dálky vidím, jak se ke mně natahují nějaké ruce. 

Zase jsem na souši. Vidím spoustu lidí, kteří stojí nad nádobou s kapry a něco si říkají. „Chcete ho 

celého, nebo jen půl?“ zeptá se muž, který mě drží v rukou a podívá se na mě. Co myslel tím půl? Co 

se mnou chtějí udělat? Tyto otázky si kladu celý den. Najednou se ozve ženský hlas a ten povídá. 

„Dejte mi ho celého, manžel ho doma zpracuje.“  Vůbec nechápu, co tím myslela. Ten muž mě vloží 

do jiné nádoby, než ve které jsem byl před tím. Nejsem tady sám. V rohu nádoby se krčí přibližně 

stejně starý kapr, jako jsem já. Připlavu k němu a zeptám se ho, o co tady jde. Řekl mi, že nám všichni 

lhali. Řekl mi, že tímto náš život končí. Vyděsil mě. Nic mi pořádně nevysvětlil, jen se dál krčil v rohu a 

už na mě víc nepromluvil. Bojím se toho, co mě čeká. Chtějí nás snad zabít? Vždyť i my máme právo 

na život.  

Usnul jsem a zanedlouho jsem se probudil ve vaně. Vidím dvě děti, jak se na mě usmívají a 

sahají na mě svými umazanými prsty. Vytahují mě z vody a pak mě tam zase vhazují. Mučí mě. 

Nejspíše ze mě chtějí vydolovat vše, co vím, ale nejsem si jist. Celý zbytek dne probíhá v poklidu. 

Nikde žádné děti a ani jeden člověk. Kde je ten kapr, co byl se mnou v nádobě, ve které jsme jeli sem? 

Zabili ho? Nebo ho snad pustili? Nevím, co si mám o tom myslet. Možná neměl pravdu, lidé jsou 

možná nekrvelační a vstřícní.  

Spletl jsem se. Ten muž mě vynořil z vody a položil mě na jakousi desku. Plácám sebou o 

desku, aby mě vrátil zpět do vody. Nepomáhá to. Brousí si nůž, kterým mě nejspíš zabije. Stalo se 

přesně to, co jsem si myslel. Usekl mi hlavu a ukončil můj život. Nic nevidím. Jen tmu, která se na mě 

žene ze všech koutů. Cítím obrovský chlad.  

Vznáším se! Má duše putuje dál. Vidím ty lidi, jak sedí u stolu a na talířích mají mé maso. 

Modlí se. „Bože, dej, ať nám tato vydatná večeře přinese do nového roku klid a mír.“ Otevřeli oči a 

začali trhat mé maso ostrými zuby.  Rozplakal jsem se a začal jsem cítit nenávist vůči lidem. Pomsta 

bude sladká. Na druhý den jsem se naučil pohybovat věcmi a děsit je tím.  

Každý z nás může mít doma ducha kapra. Dejte si pozor, co jíte. 
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