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Tak jsem tady, myslivečku.  

Na co koukáš? Sám sis mě přivolal. Volal jsi ďábla, jsem tu. Co si přeješ?  

Ďábel že nemůže být ženská? To by ses divil, chlapče. My jsme Luciferův nápad. Stvořil si 

pár pekelníků ženského pohlaví, zatím prý na zkoušku. Co se mě týká, myslím, že to vymyslel 

báječně, Lucifer se vyzná. A k tobě se to zrovna hodí. Proč? No, poslat obvyklého ďábla 

v myslivecké kamizolce k myslivci v myslivecké kamizolce nějak nemá ten správný efekt. 

Krásná? Já vím, děkuju ti. To byl taky Luciferův nápad. Zvláštní, proč zvláštní? Naopak. 

Pamatuj si, myslivečku, že krásné ženské nadělají vždycky nejvíc škody. Ale. A jak by sis mě 

představoval. Šerednou, strašnou jak půlnoční bouře, peklo aby se mi dívalo z jednoho oka a 

očistec z druhého? To ti navykládali v kostele, viď? Tfujtajbl. Mysli, myslivečku. Kdyby 

hřích nebyl krásný, proč byste to dělali? Ošklivé nejsou hříchy, ale až ty následky.  

Tak co by sis přál. Peníze, velkou spoustu peněz, chtěl by ses ženit. Chápu. Rychtářova dcera 

je krásná až bůh brání. Tfujtajbl, že mi to vždycky ujede… Tahle svatba bude maličkost, když 

hlavní už máš. Její lásku přece, myslivečku. Ne, tyhle věci my nedodáváme, od toho jsou tu ti 

nahoře. Tfuj.  

Nějak ti hrají očka, myslivečku. Myslíš si, že to nevidím, ale já vidím všecko. Nevíš, že i 

ďábel může hledět do duše? A v tvé dušičce se líhnou spády, jeden hříšnější než druhý. Ale 

ale, proč by ses styděl, já už viděla věcí… Divil by ses, co si lidi navymýšlejí. Takže peníze. 

A jaká další přání mám zapsat do smlouvy? Nic? Už nic nechceš? Ale ale… Nelži, 

myslivečku, lhaní je veliký hřích. To, co jsem viděla před chvílí, to nic? Nemusíš nic říkat, 

stačí přikývnout. Tak vidíš. Připsáno. 

Cena? Obvyklá, myslivečku, upíšeš nám svou duši. Splníme ti všechna přání a až se tvé dny 

naplní, budeš náš. Navěky. Skoro všechna, krom tedy té lásky, ale tu už jsi získal. Už ti zase 

hrají očka, myslivečku. Tak platí? Dobrá. Ano, vlastní krví. Ale neboj se.  

Já ti to pak pofoukám.  


