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Süße des Lebens / Sladkost života (2006)
Paulus Hochgatterer
(nar. v roce 1961 v rakouském Amstettenu) je spisovatel
a psychiatr pro děti a mládež, žije ve Vídni. Je autorem
řady románů a povídek, ve kterých často zpracovává
téma psychicky narušených jedinců a ztroskotanců. K jeho
nejznámějším knihám patří Über die Chirurgie (O chirurgii,
1993), Über Raben (O krkavcích, 2002) a Eine kurze Geschichte
vom Fliegenfischen (Krátký příběh o muškování, 2003). Autor
získal několik literárních cen a stipendií, mimo jiné Stipendium
Eliase Canettiho. Za román Sladkost života obdržel prestižní
Deutscher Krimi Preis (2007).
Synopse:
Román nás uvádí do životů několika lidí žijících v příjemné a zdánlivě klidné rakouské vesnici,
v níž se nic dramatického nikdy nestalo – až do jedněch Vánoc.
Je doba vánočních svátků, dárky jsou už rozbalené a šestiletá holčička popíjí kakao a hraje
Člověče nezlob se! společně se svým dědečkem, když zazvoní zvonek. Dědeček dojde ke dveřím,
s někým tam chvíli mluví, vezme si kabát a vyjde ven.
Když se její dědeček nevrací, holčička si oblékne svou novou prošívanou bundu s veverkou
a vydá se ho hledat. Sleduje dědečkovy stopy a najde jeho tělo na příjezdové cestě k jejich stodole.
Podle oblečení není pochyb, že je to jeho tělo, ale jeho hlava je rozbitá na krvavou kaši. Děvčátko
jde domů a po několik následujících dnů vůbec nepromluví.
Nicméně, tělo je objeveno hned ráno po vraždě, a případ musí řešit superintendant Ludwig
Kovacs. Je to rozvedený detektiv středního věku, který miluje sledování hvězd, má dceru, s níž
nedokáže komunikovat, a zrovna začíná nový vztah se ženou žijící v okolí.
Na základní úrovni vypráví tento román o strašném zločinu a vyšetřování, které následuje. Ale
ve skutečnosti se dotýká daleko hlubších témat: dětských traumat, násilí a krutosti, bolesti, kterou mohou způsobit ti nejbližší. Hochgatterer poodhaluje závoj normality a odkrývá život pod povrchem.
Z němčiny přeložil Tomáš Dimter, česky vydalo nakladatelství Host (Brno 2010).
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Čtyři
Jím bramborovou kaši se smaženými cibulovými kroužky. Vařila Lora. Chutná to celkem
v pohodě, hlavně kroužky. Ale i tak je to polská děvka. Piju vlažný mátový čaj. Po parkovišti
jezdí křížem krážem Gerstmann s pluhem a vyhrnuje sníh. Stejně bude ráno zase sněžit,
takže je to úplně zbytečný. Gerstmann dělá zbytečný věci a dostává za to od nás peníze.
Někdy si vezme auto jen tak a projíždí se po okolí. Potom tvrdí, že se auto musí zajet a tak.
Otec říká, že podle vedoucího prodeje Reitera je Gerstmann nejdůležitější člověk ve firmě.
Protože má přehled.
Daniel je zase tady. Leží ve svém pokoji a spí. Dřív nevyspával tak dlouho. Říká, že musí
natankovat. Říká, že po čtyřech vyjebanejch měsících musí nejdřív pořádně natankovat.
Západka myčky nádobí se zasekla. Nechám talíř položený vedle myčky. Lora by ho měla
uklidit. Daniel říká, že se prý Lora doma modlí k nějakýmu divotvornýmu obrázku, potom to
prý dělá s různýma chlapama. Tak to dělají všechny tyhle polský děvky. A navíc mají všechny
příšerný účesy, nejčastěji blonďatý.
Vezmu si kousek vánoční štóly. Je z cukrárny a už týden stará. Matka říká, že je v ní tolik
tuku, že se nemůže zkazit. Taky tak chutná. Možná trochu po vanilce. Druhý kousek chutná
prakticky už jenom po tuku. Je to zázrak, že neprasknu. Tvrdí to všichni, kdo mě viděli jíst.
Daniel říká, že kdo je vnitřně pořádně nabitý, může toho sníst, kolik chce, a neztloustne.
I když to není stoprocentně jistý, protože například našemu tátovi visí panděro přes opasek
a být víc nabitý než on už ani nejde.
Dveře do Danielova pokoje jsou zavřený. Představuju si, jak leží na posteli, na břiše,
a pravou ruku má kolem hlavy. Říkal, že mi jednou poví všechno, co se vevnitř dělo. Vždycky
říká „vevnitř“ a říká, že si všimne, až mi to bude moct říct. Každopádně v posledních čtyřech a půl měsících trénoval. Stačí se podívat na jeho ruce, aby to člověku došlo. „Už jsi zase
povyrostl,“ říkávala matka, když přišel domů. On nikdy nic neříkal.
Na mým stole leží dvě věci: můj Game Boy SP a tenhle novinový výstřižek. Přesně vzato
je to kopie novinovýho výstřižku, kterou mi včera dal Daniel. Kurier, strana čtyři. „Byla
to opravdu nehoda?“ vytištěno hodně tučně, podtrženo červeným lihovým fixem. Pod tím
příběh nějakýho chlapa, kterýmu někdo rozmlátil hlavu. „Mužova hlava byla znetvořena
k nepoznání,“ píšou v těch novinách. Ten muž se jmenuje Sebastian Wilfert a údajně bydlí
někde u Mühlau, nad městem. Vedle textu novinového článku je fotka toho chlapa. Nedá se
na něm rozeznat, jak vypadal, protože obličej je přemalovaný červenou, v silných kroužcích.
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Mohl by to být jakýkoliv obličej. „Síla nad tebou převezme vládu,“ prohlásil Daniel, když
mi podával článek. V první chvíli jsem nevěděl, co tím myslí. Pak mě praštil. To mi pomůže
vždycky. To uvolní vedení.
Před postelí mám autodráhu. Taky takovou měl. Ohromná osmička, se čtyřma dráhama.
Otec mi říkal, že v mým věku člověk potřebuje autodráhu. Taky měl podobnou. Zapojím ji
a usadím žluté autíčko s modrým dvojitým pruhem do drážky. Vezmu si ovladač a jedu jedno
kolo, hodně pomalu. Mám-li bejt upřímnej, tak mě to dost sere. Ale jediný kolo s Blue Falconem třeba v FZero GX nebo Devil’s Dungeon dá člověku tisíckrát víc. Když to říkám tátovi,
oznámí jenom: dva týdny ZP, a ZP znamená zákaz počítače.
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