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Předmluva
Kateřina Andrlová
Zdravím tě právem, zvědavý čtenáři!
Předmluvu jsem si chtěla napsat už dlouho, ale nikdy mě nenapadlo, že to bude k
cizím textům. Mé sny jsou holt hodně fantastické. Ale zpátky k tomu, co vás jistě zajímá.
Soutěž New Weird a jak to bylo dál. Vlastně... Jak to všechno začalo.
Blog jsem si založila v zimě 09, blíží se tedy jeho čtvrté narozeniny! Prakticky od
samého založení jsem na něm pořádala různé soutěže. Některé by za zmínku nestály, jiné mě
pomalu posunovaly dál. Tím hlavním bodem změny byla kolová literární soutěž, která kromě
registrace obsahovala i další body, které její vedení značně komplikovaly. Tak se stalo, že
koncem roku 11 jsem došla k závěru, že soutěž na svém blogu sice chci, ale jinou. V jistém
směru menší, ale zato komplexnější. Dlouho jsem vybírala směr, kterým bych se chtěla dát.
Fantasy nepřipadalo v úvahu, v soutěžní sféře je děsně profláknuté. Sci-fi soutěží tolik není,
nebo o nich jenom nevím a to z důvodu, že nejsem fanda. Jak bych pak mohla hodnotit takové
povídky? Hledala jsem tedy dál, až jsem našla New Weird. Nevěděla jsem, co si pod tím
představit, ale překlad „divná fantastika“ mi úplně stačil, abych se pro něj rozhodla.
Na Silvestra téhož roku jsem sepsala pravidla a oslovila píšící kamarády blogery,
jestli mi nechtějí porotcovat. První z nich byla Maglaiz, pamatuju si to, protože jí to udělalo
hroznou radost a už se mnou absolvovala dva ročníky. Stejně jako ostatní, které jsem k
tomuto nevděčnému postavení zmanipulovala. A taktéž doufám, že se mnou a se soutěží
vydrží ještě pár ročníků! Nicméně kolektivy se mění, tak to prostě je, a letos se k nám přidal
David P. Stefanovič. To jsem si takhle jednou četla Pevnost a najednou koukám „fanda New
Weird“ a v mé mysli už se začal psát mail, tedy, rodit plán. Netrvalo dlouho a porotcovská
základna se rozšířila na osm lidí. I když sebe bych snad neměla ani moc počítat, jsem
ovlivněná tím, že jako jediná znám jména všech autorů a ač se snažím nebýt, chodí mi texty
od lidí, kterým prostě fandím.
Na své porotce můžu být hrdá. Každý z nich má velký podíl na tom, že soutěž tak
hezky prospívá. A Cirrat se Sikarem dokonce vychovávají soutěžící svými videohodnoceními
a videonávody „Jak na...“, které zveřejňují na svém webu – Triumvirát. Pokud jste je ještě
neměli příležitost shlédnout, doporučuji je hlavně těm, kteří uvažují o tom, že pošlou svou
povídku do třetího ročníku.
Kvantita povídek zůstala po oba roky na dvanácti kusech, nicméně musím říct, že
kvalita se zlepšila. Ubylo diskvalifikací a i prací, nad kterými si my porotci škubeme vlasy a
pláčeme, že jsme na to zase kývli a musíme k tomu dokonce napsat hodnocení, které bude
konstruktivní a ne destruktivní. Přestože se sami cítíme jako po demolici. Někdy je to prostě
těžké. A o to větší radost pak máme z textů, které jsou vypilované a vybroušené do lesku.
Přemýšlím, jak tohle vyjádření zmírnit, ale ono to nejde. Vždycky bude někdo horší
a někdo lepší. Jako porotce mám radost z toho, že autoři, kteří se účastní New Weirdu jsou
stále lepší a lepší. Jako autor můžu říct, že mě víc potěší pozitivní slovní hodnocení u
povídky, která se neumístila, než vítězství nad špatnými soupeři.
Když jsem dostala možnost napsat úvod k tomuto sborníku, který obsahuje pět
nejlepších prací z každého ročníku, rozhodla jsem se oslovit i porotce, jestli nemají chuť se k
tématu vyjádřit se mnou. Cirrat a Temnářka příležitosti využily, tak se můžete kouknout, jaký
mají na věc názor:

Cirrat
Myslím si, že největší výzvou u této soutěže, a to pro účastníky i porotu, byl žánr.
New Weird je velmi mladý, a proto je občas velmi obtížné poznat, co do něj ještě patří. V obou
ročnících jsme obdrželi dvanáct povídek a mám pocit, že letos jsme měli "vypsanější"
a zkušenější autory.
Bohužel jsme se loni i letos setkali s nedodržením soutěžních propozic, kvůli kterému
jsme diskvalifikovali povídky. V obou případech šlo o hrubé nedodržení minimálního počtu
znaků, ale i další. Soutěžící ztráceli body za jiné písmo, velikost nebo třeba i formát souboru,
než jaké určila organizátorka. Z pohledu porotce to vnímám jako nezdvořilost: ti lidé chtějí,
abychom jim jako porota věnovali čas a úsilí, ale oni sami nejsou ochotni se snažit, aby
dodrželi stanovené podmínky.
Jsem velmi ráda, že jsem se mezi porotu dostala, protože se setkávám s nápady a
realitami, které bych jinak neměla šanci poznat. Kdykoli někdo tvrdí, že je dnešní společnost
neoriginální a bez fantazie, stačí mi vzpomenout si na některé z těch lepších příspěvků, a hned
je mi na světě líp.
A povídky s velkými chybami? Minimálně je využívám jako inspiraci pro články na
webu Triumvirát, kde se s kamarády zabýváme právě psaním a záležitostmi kolem něj.
Temnářka
Ráda se zapojuji do invenčních projektů a tím literární soutěž New Weird rozhodně
je. Máme okolo sebe tolik fantasy, sci-fi a hororových soutěží, ale o žádné další, která by se
věnovala “novým podivnostem”, nevím. Rozhodně nelituji, že jsem letos už podruhé kývla na
to, že pomůžu s hodnocením. Naskytla se mi možnost seznámit se se spoustou nových
šikovných autorů, jejichž fantazie nezná hranic. Jistě, máme zde psavce horší a lepší jako v
každé soutěži, ale musím říct, že oproti minulému ročníku se celková úroveň povídek znatelně
zvýšila. Nelze si nepřát, aby tato tendence přetrvala i do dalších let, protože dobrých
a originálních textů není nikdy dost a o ty v této soutěži není nouze.
Uf, to jsem si nemyslela, jak je těžké napsat předmluvu! Doufám, že jste ještě plni sil
a rovnou se vrhnete na povídky. Jak jsem řekla, je to pět nejlepších z každého ročníku a jako
bonus povídka Pán krys od porotkyně Terezy Matouškové, kterou známe jako Temnářku.
Kateřina Andrlová
Jak voni mu to řikali.... alias!

Sussanah de Silva
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Petra Slováková
5. místo
Nebe bez hvězd

Čtyřicátý pátý věk železa. Železonoc, období temna. Do Města zase pomalu ale
jistě přicházela zima. Nemám ráda tohle roční období. Mrznou mi konečky prstů a v noci
bývá taková inverze, že se nejde nadechnout bez toho, aby se člověk nerozkašlal.
Často mívám sny. Sny o městě z oceli. O konstrukcích a železu. Mase a šroubech.
O mostech, kde nosníky spojují šlachy. A když se probudím, ty obrazy jsou skutečné. Jako
bizarní kolosy technických památek, které se i čas snažil zavát, aby zmizely z povrchu země,
se tyčily televizní věže, satelity a z nich vedoucí sloupy elektrických vedení, jež protínala
krajinu dráty, jako žíly prorůstají maso.
Město bylo živý organismus. Dýchající a pulsující s pomrkávajícíma očima světel,
které v noci září, aby přes den byly slepé. Byly to ulice plné aut, smogu a semaforů, aby
dělaly náš život pestrobarevný, zatímco ve skutečnosti je šedivě smutný a trpký jako plody
trnkových náletů na okraji dálnic.
Žili jsme v podivném světě. Zaliti v železobetonových masivech a sociálních
slumech se skrýváme za rouškou anonymity, protože jsme vyměnili svou jedinečnou identitu
za pocit pomíjivého bezpečí. A zatím město žilo z nás, našich snů, přání a ztracených jmen.
Továrny pracují ve dne v noci a ozubená kola toho obrovského soukolí industriálního
briliantu se točí, i když občas vržou a skřípou. Továrny na život a páru. Továrny na nás. A my
chřadli - anonymní mechanická těla v poskvrněném davu. Bylo to podivné století. Věk
rozumu převážil nad vším ostatním, všude se jen objevovaly skvělé převratné vynálezy a za
nápady se platilo zlatem. Ale může člověk vítězit rozumem sám nad sebou? Věk rozumu…
proto nás tvoří a proto nás zabíjejí.
Kdysi mi to můj otec vyprávěl. Příběh o tom, jak jsme schovali hvězdy do nitra
země. Říká se, že lidé vytvořili Obraceč, nástroj, který nás měl zachránit. Svět byl zničen a
tak jsme utekli. Protože jen lidská mysl dokázala ve své geniálnosti vymyslet, jak to provést, a
lidská ruka tak učinila následovaná příkladu mozku. A tak se okrást o nádheru oblohy. Otec
říkával, že když žil ještě v normálním světě, vídával souhvězdí a počítal ty jednotlivé body
světélek, jejichž světlo k nám letí tisíce let. Než je tmáři začali zhasínat. Zmenšili a
zkomprimovali nic a skryli hvězdy pod podrážky svých bot. Svět se ponořil do tmy. Obloha
zmizela. A neživá těla ponořili do kádí, odkud jsme vzešli my...
Hračky.
Otec říkával, že jsme lidé s příměsemi, abychom přežili ve zničeném světě. Právě
proto po nás šli tmáři. Ti, kteří zhasínají hvězdy. Technokraté vynalezli Obraceč nejhrůznější lidský vynález, ale tmáři rozsévali tmu v převráceném světě. Oni byli opravdové
zrůdy ne jako my všichni. Oživlí mrtví. Když nad tím tak uvažuju, nevím, zdali byli někdy
vůbec živí. Já jsem živá. Doufám… podle protokolu nás setřídili na mrtvé a zbytečné. Možná
je jedno synonymum druhého, nejsem znalec. Jsem jen panenka.
Přežívali jsme ze všech sil ve službách lidí. A pak přišla válka. Všechno to začalo
jediným slovem: „neporozumění“. Technokraté představovali vysokou šlechtu znalou
v technických oborech. Byla to inteligence doby, pokročilá a před ničím se nezastavující. Ale
našli se takoví, kterým se jejich pokrokové myšlenky nelíbily, a nesouhlasili s nimi. Zatímco
jedna část společnosti se chtěla ubírat vpřed, druhá se otočila čelem vzad a začala hledat proti
proudu času to, co jsme nechali odejít bez povšimnutí. Těm se říkalo tmáři. Zatímco

technokraté upřednostňovali vědu a techniku před vším ostatním, tmáři se zaměřili na zdroje
starodávné moci. Na magii a kouzla. Místo letadel se vrátily mnohokrát zdokonalené
vzducholodě. Mezi tou technokratickou směsí, v nichž proti sobě v jednom klání navzájem
stála stará a nová doba, jsem vyrostla. Stvořili mě technokraté jako panenku, společnici pro
své potomky. Byli jsme stvořeni, cvičeni a prodáni. Zastávala jsem post chůvy. Tmáři s námi
ale nechtěli mít nic společného. Když nás technokraté zprostili služby, nechali nás jít jako
nepotřebné. Odhodili nás jako nepotřebné hračky, kterými jsme v podstatě asi i pro společnost
byli, bez využití, bez hrozby. Tak jsme měli možnost postavit se před vlastní život, po němž
jsme tak dlouho toužili. Ale tmáři byli razantně proti. Byla to vlna romantických pobláznění
snílků s dobrodružnými sklony, které technokraté začali válcovat moderními vynálezy.
A proto bylo jejich prvním předsevzetím vyhubit nás, umělou inteligenci. Nechtěli nás uznat
sobě rovnými, vyhledávali nás za jediným účelem – zničit nás. Zabíjeli nás a mrtvé
předělávali zpátky v živé, jenže bez duše jako poslušné stroje. Bylo snazší postavit proti
technokratům jejich vlastní zbraně. Aby vyhubili krysy krysami. Ačkoliv jsme nebyli
dokonalí, pořád jsme dokázali udržet v rukou pistole. Tmáři neuměli opravit naše
mechanismy, ani zacelit poškozenou porcelánovou kůži. Neznali technologie, které byly
jejich myšlení vzdálené stovky let. Proto nás oživovali pomocí magie. Naplnili naše mrtvé
skořápky svou myslí, ovládali nás na dálku. Chtěla bych si myslet, že jsme ti dobří. Ale už
dávno není podstatné to, na kterou stranu kdo patří. Dobro je jen iluze bez naplnění. A lidé
jsou pořád tady a pořád stejní. Všichni jsme jen hračky, ať už z masa nebo z plastiku. A když
svítá, tiskneme obličej na neprůstřelné sklo a žadoníme: „Pusť nás ven!“
Trhy před radnicí byly velkolepé. Několikaset metrová věž ze skla a oceli nás hlídala
a hodiny zasazené v její střeše ukazovaly neúprosný digitální čas. Sněhurka v hadrech žebrala
o pár mincí na jídlo a čarodějka s jablky, které prodávala na tržišti, se je snažila pomocí
roztažených deštníků ochránit před nasáknutím jedy padajícími ze vzduchu. Opatrně jsem
přeběhla přes náměstí. My, co jsme bydleli ve Vnitřním městě, jsme se neustále báli o svou
existenci. O ten nepatrný, ale důležitý rozdíl mezi: teď a potom.
Mlha už zase padala. Byla hustá, neprostupná a dusila mě. Měla jsem při každém
polknutí pocit, že se mi patro lepí s jazykem. Chutnalo to odporně, ale už dávno jsem si
zvykla, že je to mé jediné denní jídlo. Všude byla cítit síra, jako v pekle. Kouř z obludných
továren v centru města chrlil do ovzduší proudy černého uhelného dýmu. Břicha vzducholodí
se občasně vynořila z oblak jako z obráceného moře a zase se ponořila zpátky. Boky čeřily
oblaka a slunce prosvítalo kolem křídel v několika paprscích duhového světla. Můry se občas
zatřepotaly na domovních zdech a tak o sobě až drze dávaly vědět, protože jinak téměř nešly
rozeznat na tmavé omítce. Jejich křídla měla daleko tmavší odstín, když se jejich organismy
adaptovaly na barvu stěn, aby mohly přežít v těžké průmyslové aglomeraci, kde byly pro
ptáky viditelné jako černá kaňka na bílém papíře. Na zdi byl přišpendlený uschlý
a vypreparovaný Parnassius apollo. Tatíček Linné by se divil.
Utíkala jsem přes železniční přejezd a než začalo vyzvánět poplašné zařízení, které
signalizovalo, že musí všichni opustit prostor kolejí, zahlédla jsem ji. Možná to byl stín, ale já
si byla jistá. Zastavila se až za závorami. Bledou tvář měla strhanou a šedé oči ledové jako
vichřice. Kolem létaly sněhové vločky ve velkých chumlech a vítr jimi zmítal v neuhlazených
poryvech, jako by je chtěl rozervat na cáry. Povětrnostní podmínky mi mohly zkreslit její
podobu, ale ty oči se s ničím nedaly splést. Propalovaly se smogovým příkrovem. Chtěla jsem
ji obejmout, kdybych nevěděla tu jistou skutečnost. Že byla mrtvá. Ucukla jsem k mostu, ale
ona mě nespouštěla z dohledu. Šla za mnou, pomalu, vypočítavě jako učitel, který si
poklepává rákoskou v monotónním rytmu, a všichni žáci se obávají, kam dopadne. Rozběhla
jsem se. Chtělo se mi křičet, ale věděla jsem, že by mi nikdo nepomohl. Ne v tomhle
chladném světě bez lásky a soucitu.

V hlavě mi třeštěla otázka: jak mě našli? A vyvolávala ve mně panickou hrůzu. Na
mysli mi opět vytanul ten nepsaný zákon, že život je neustálý strach.
Uklouzla mi noha na sněhu, upadla jsem na štěrkovou cestu a do obličeje mi
vystříklo bláto z rozježděné cesty. Když jsem se ohlédla, pořád tam stála a usmívala se.
Pokusila jsem se vstát. V koleni jsem měla drobnou prasklinu. Další z mnoha. Ale já z nich
nevyrostu. Černé šmouhy na porcelánové kůži už nikdy nezmizí.
Popadla jsem kámen, abych se mohla bránit. Zaskřípal mi v dlani, jak jsem ho
stiskla. Černé vlasy vyčesané do vysokého účesu měla na některých místech spálené, nejspíš
od té nehody, při níž zemřela. Když si všimla, že jí stojím čelem, také se zastavila. Pak
vytáhla pistoli a než jsem se nadála, zmáčkla spoušť. Kulka mi cinkla za rameny přímo o
okap budovy nádraží. Rozběhla jsem se na ni, i když jsem byla v šoku. Nevěděla jsem, co
dělat, zoufalství mě pohltilo, zastřelo mi smysly a já se chtěla bránit, kopat a kousat jako
zuřivé zvíře, jen abych si udržela svou iluzi lidství. Musela nabíjet, ale než stačila zastrčit
stříbrnou kulku do hlavně, strhla jsem ji na zem a praštila ji do namalovaného obličeje
kamenem. Shodila mě, jako bych nic nevážila, popadla mě za rukáv a snažila se mi vykloubit
paži. Zapřela jsem se nohou a podpatkem jsem ji nakopla. Stáhla mě za nohu k sobě v touze
zabít mě, jenže já ji nakopla do hrudi, a ačkoliv jsem na sobě měla těžkou několikavrstevnou
sukni, rychle jsem ji zatížila pod sebou. Popadla jsem kámen, který mi předtím upadl, a
praštila ji. Jako šílená jsem zvedala ruku, až se mi lem sukně zbarvil její tělní tekutinou a do
okolí odlétaly šroubky a součástky. Sápala se po mně. Stahovala mě za vlasy a šaty, až mi je
roztrhala, avšak za chvíli se v tom torzu konečně zablesklo a obláček kouře mi dal jasně
najevo, co jsem udělala. Apaticky jsem upustila svou provizorní zbraň a vstala. Vyděšeně
jsem hleděla na tisíce střepů. A to všechno jsem způsobila já!
Po tváři se mi svezly slzy. Odolávala jsem touze se zhroutit a hystericky si trhat
vlasy. Porušila jsem všechna pravidla, která nás v továrně naučili. Ale každou chvíli se tu
mohl objevit někdo další. Odklopýtala jsem se ke zdi nádražní haly, abych si vydechla. Sedla
jsem si na vyřezávanou dubovou lavici a hleděla na své roztrhané oblečení, jako bych
očekávala, že se mávnutím kouzelného proutku zase samo opraví. Bahno a voda pode mnou
kapaly na podlahu, až utvořily špinavou louži.
Hala byla prázdná. Jen terminál blikal barevnými světly, příšerně umělý a moderní
oproti staromódnímu vybavení. Pokladní okénko zelo prázdnotou a jediný zvuk, který rušil
okolní ticho, bylo tikání obrovských hodin s těžkopádnou ručičkou a malovaným ciferníkem,
které zíraly ze svého místa nad dveřmi jako kyklopské oko. Strop se klenul vysoko nad
hlavou. Pro továrny nebyl reprezentativní význam ani estetičnost na prvním místě, nejen
v tomto případě. Proto se upustilo od zakrývání konstrukčních prvků, čímž získaly i jistou
dekorativní funkci, již měly zdůraznit ozdobné doplňky, jako zdobené hlavice inspirované
antickými vzory. Litinové sloupy držely prosklenou střechu, jako držel Atlas na svých
ramenou celý svět. Původní strohá konstrukce s primárním účelem nosnosti byla však během
let přestavěna do pitvornosti lidem vlastní. Velkými okny padalo slabé světlo a vytvářelo na
podlaze rastr mříží. Připomínalo mi to vězení, z něhož jsem mohla vždycky odejít hlavními
dveřmi. Bylo v tom něco zlověstného.
Průčelí obtahoval vláčný secesní ornament. Linie plynulé, vlnící se křivky,
vytvářející demonstraci proti výkyvům i silnému vypětí vůle, mi připomínala neurotického
pijáka absintu, který tíhne k vyrovnané náladovosti. Z otevřených úst vykvétaly květy, listy
rozevíraly svá poupata v zelených chomáčích, rostoucí přímo z rozevřených útrob, kde
zůstalo prázdné místo po vyvržených vnitřnostech. Hrdinům trhaly žíly kořeny vyrůstající jim
z těla. Rozklad a puch téměř hmatatelný i v podání plastické omítky. Ženy v lehkém oblečení
strnuly v tanečních polohách k oslavám plodnosti, což zdůrazňovaly i hrozny vína, které jim
rostly z lůna, zatímco mužskou potenci symbolizovaly kmeny stromů, v nichž se jim

prodlužovaly ztopořené údy. Tohle bylo vzdálené umění. Daleko od těch časů, kdy se secese
považovala za lék proti ošklivosti.
Vyšla jsem ven do mlhy, abych se přesvědčila, že se to opravdu všechno stalo.
Musela jsem vidět to tělo. Zde nebylo o co stát. Můj vlak nikdy nepřijede. A i kdyby, nikdy
nebudu mít povolení, abych s ním mohla odjet, protože stále žijí ti, kdož mají klíč od mých
pout.
Kramfleky mi zakřupaly na štěrkovém náspu. Usmažení hlemýždi leželi kolem kolejí
rozsypaní jako bonbóny. Jejich skořápky vybělené sluncem praskly, když jsem na ně nechtěně
šlápla. Rudě pruhované závory připomínající punčochy holčiček ze starých pohádek se zase
skláněly dolů. Proběhla jsem kolem nich na koleje a rozhlédla se. Něco se za mnou mihlo.
Vyděšeně jsem vykřikla, ale nakonec jsem zjistila, že to jen nějaký poplašený mechanický
pták vzlétl k nízkým mračnům. Pírka se snášela k zemi a já zhluboka dýchala, abych uklidnila
šokem rozbušené srdce. Rozhodla jsem se jen podívat a utéct. Nic víc. Pak se za mnou ozval
nějaký šramot. Polekaně jsem se otočila a srdeční strojky se mi hlasitě rozvrčely. Rozbitým
obličejem, který už ničím nepřipomínal člověka, se ke mně otočila a v obviňujícím gestu na
mě namířila pistoli jako prodloužený prst. Zírala jsem do temné hlavně. Pak se ozvalo
ohlušující zapískání. S nadějí v očích jsem vzhlédla. Obludný řev železného stroje, který se
kolem nás prohnal, mi nikdy nezněl tak nádherně, jako nyní. Oblaky páry, horký dech draka,
a vrčení rozpohybovaných turbín, o které se tříštila rosa jako by to byly boky zpěněného koně,
mě donutily couvnout. Lokomotiva ji strhla. Rozmetala na kousky její už tak křehké tělo
a pak zmizela dál po kolejích, zanechávajíc za sebou obláček páry. Utržené údy létaly
vzduchem a s třeskotem dopadaly na zem. Bez krve.
Všude vládlo ticho a jen popílek padal k zemi jako bílý sníh, který netaje. Hledala
jsem ostatní, kteří tvořili průzkumné jednotky v naší pouti za Obracečem. Proto se teď naše
naděje upíraly k opuštěnému území petrolejky.
Kolonáda byla plná mršin a tělních tekutin nastříkaných na stěnách, kde se vyjímaly
jako fresky ve vlhké omítce. Byla to odporná koláž živočišného marastu. Jedna velká
páchnoucí zdechlina sžíraná rozkladači, ale rafinovaně podporující obrazotvornost. Možná mi
ty fleky připomínaly obrysy zvířat, tváře mých dávno mrtvých přátel. A my tam stáli
a nevěřili jako patroni neznámého umění, jako sebepoškozující se múzy.
Karolína šla vzadu. Byla to malá panenka s dlouhými hnědými loknami. Roztomilost
jí nemohl nikdo ani v nejmenším upřít, avšak k boji nebyla stavěná, proto v něm nevynikala,
ani přes veškerou svou snahu. S úsměvem a svou příslovečnou láskyplností si dřepla
k pobíhajícím potkanům. Hlodavci se kolem ní s pískotem seběhli.
„Karolíno!“ zavolala jsem na ni. „Nech je být!“
„Jsou roztomilé,“ odpověděla a natáhla k nim ruku, aby si je mohla pohladit.
Potkanům jen zářily rudé oči. Než jsem stačila vykřiknout, jeden z nich se jí zakousl
do prstu. Instinktivně trhla rukou, což byl zřejmě spouštěcí signál k tomu, aby se na ni vrhli
i ostatní. Vyskákali jí na klín, stáhli ji za šaty na zem a pustili se do ní. Rozběhla jsem se k ní,
hledí zacílené a rytmicky jsem odstřelovala jednu bestii po druhé. Karolína křičela, oháněla se
rukama, ale bylo jich na ní hodně. Trhali jí kůži, vlasy, snažili se dostat k obličeji. Potkani se
jí zakusovali do nechráněných částí těla. Ostatní následovali mého příkladu a snažili se
s precizní přesností odstřelovat tu malou chamraď. Jenže pak se z otvorů vyhloubených
v betonových podkladech a ze sklepů vyřítily opravdu velké krysy. Byly to mechanické
napodobeniny, kdysi stvořené pro hubení potkanů. Sloužily místo koček, vypadalo to, že
zdivočely a adaptovaly se na život v jedné skupině. Měřily dvakrát až třikrát tolik, co dospělý
potkan, jejich zuby byly kousky obroušeného kovu, ostřejší než pastičky na myši. Karolína
pod jejich váhou klesla a ony ji během několika vteřin připravily o život. Mezi šedými těly

jsme viděla její vytřeštěný zkrvavený obličej. Roztrhaly jí hrdlo, ukousaly prsty a pak se
začaly krmit na jejím mase s příměsemi, drtili mezi zuby kolečka a šroubky, strhávaly kůži
i výztuže, pára a vařící krev jim stříkala přímo do čelistí a my byli nuceni couvat před nimi.
Už nebylo co zachraňovat.
Dostali jsme se na konec kolonády, kde v dálce čněly z oparu zbytky sanatoria.
Kolem těch míst nastaly problémy se zemskou přitažlivostí. Kosti vznášející se na místech,
kde nefungovala gravitace, rozrážely substanci podobnou mlze. Pluly tam celé lebky, hrudní
koše i pánve, jen je poskládat zpátky do živých bytostí, dílek po dílku. V lucernách dohoříval
zbylý petrolej. Ropná rafinerie, která byla založena záhy po prvním použití Obraceč, sloužila
pro výrobu petroleje a topného oleje celé věky, ale už nějakou dobu byla zavřená, takže bylo
jen otázkou času, kdy bude ta zlatavá tekutina drahá jako jiné nedostatkové zboží. Z celé
oblasti se stalo nehostinné děsivé místo plné ponurých torz pokroucených stromů, na nichž
nerostlo listí. Zápach šířící se z černých jezer otrávil nejbližší ovzduší, nežili tam ani ptáci.
Jen budovy tonoucí v mrtvém tichu ustrnule hleděly na náletové porosty podél starých cest
prázdnými okny. Samotná kolonáda byla postavena na zavezené části první laguny. Když
před několika lety velká voda při železodenních povodních zasáhla továrnu, vylily se tuny
nebezpečných ropných látek, které se dostaly do povrchových vod. Než všichni oblast
opustili, stále se nebáli snít o dekontaminaci hrází a dotčeného okolí, které dočista zmrtvělo.
Jenže v tomhle světě byla naděje to jediné, co nám zbylo. Jen naděje.
Bělostné sloupy kolonády se tak staly honosným plotem ohraničující nedobrovolně
vzniklý hřbitov. Vybité vitríny obchůdků se suvenýry už dávno vykradli zloději a občas
v nich spávali bezdomovci.
Pokračovala jsem přes hráze s rouškou na obličeji a několik z nás nikdy nedošlo na
druhou stranu. Cesta byla zrádná i za bílého dne. Terén měl tendence se propadat, mnohé
vývody jedovatých plynů byly pohřbeny pod skeletem ztrouchnivělého dřeva. A pak tam byla
také podivná zvířata, která v noci lovila kořist. Nás.
Vítr byl nepříjemně chladný, prudký a páchl po síře jako peklo. Znala jsem poměrně
schůdnou stezku, ale samozřejmě krajina byla značně proměnlivá. V mlze před sebou jsem
rozeznávala obrysy postav. Opatrně jsem sešplhala po náspu. Byli to naši. Kývla jsem na
ostatní, kteří mě následovali. Byl čas se připojit ke zbytku výpravy. Zapískala jsem na
píšťalku smluvené znamení. Byl to zvuk, který vydával jeden z mechanických ptáků, takže
v té lokalitě mohl být neznalým pozorovatelem lehce přehlédnutelný. Téměř okamžitě nám
odpověděli. Pokračovali jsme dál, brodíce se až po kotníky v marastu, v zčernalé zemi
postižené rakovinou. Zápach oleje nás udeřil do nosu silněji než ve městě. Nedalo se v tom
dýchat, ale museli jsme dál.
„Kapitáne?“ zeptala jsem se nejvyšší postavy ve skupině.
„Zatím čekejte,“ odpověděl. Mechanickou rukou v rukavici s chráničem si utřel pot,
který se mu perlil na čele. Byl nečekaně mladý, pohledný a s dlouhými vlasy svázanými do
copu. Narodil se jako člověk, ale ve válce ho zasáhla střepina a rozervala mu tělo. Později to,
co z něj zachránili, vyspravili státní inženýři Vnitřního města. Tedy technokraté. Vděčil jim
za život, ale také za ztrátu lidství, která z něj udělala vyhnance mezi vlastními vrstevníky. Měl
více jak polovinu těla nesouměrně doplněnou různými přístroji a vymoženostmi vědy. Díky
tomu fungoval jako každý jiný zdokonalený člověk, avšak tmářská polovina společnosti ho
odsoudila k útěku.
„Musíme postupovat opatrně. Dnes ani ruiny nejsou tím, čím se zdají být.“
„Můžu to prozkoumat Zrakem,“ navrhla Nikola bývalá robotická modelka, nyní
v důchodu. Zavřela oči a soustředila se na určená místa. Asi po minutě se zarazila.
„Někdo tam je.“
„Živý?“ zeptal se kapitán.

„Ano, jsou živí nebo alespoň myslím. Možná hlídají. Jestli jsme opravdu na
správném místě, pochybuji, že by nechali Obraceč bez jakéhokoliv dozoru.“
„Dobrá. Obklíčíme je. První půjde průzkumná skupina, my je budeme následovat.“
Průzkumná skupina čítala pět tvorů, bez výjimky animální pokusy biologického
inženýrství. Jedním z nich byl i Richard III. Můj přítel. Jeho tělo bylo směsicí humanoidního
základu a vymožeností kočičích instinktů. Byla jsem radostí bez sebe, že ho vidím, ale kromě
letmého polibku jsme si žádné jiné něžnosti nemohli vyměnit ani slůvkem. Pevně mi stiskl
ruku a vyšel jako první s obratností kočky. Našlapoval nezvykle tiše, celé držení jeho těla
připomínalo šelmu připravenou k okamžitému útoku. Z trosek stoupal dým a to něco, tam na
nás čekalo.
Vystřelili salvu našim směrem. Snažila jsem se lehnout na zem, ale rychlost kulek
svištících kolem nás byla samozřejmě větší než rychlost pádu tíženého vlastním tělem. Slyšela
jsem slabé cinknutí, když mě zasáhli. Před očima se mi na předloktí rozlévala tmavě rudá
stuha vinoucí se v porcelánové kůži až k zápěstí. Jen jsem zírala na své zranění, dokud na mě
Moris nezačal křičet a tahat mě za rameno, abych vstala. Popadla jsem pušku, abych se mohla
bránit. Oplatit krev krví. Přeskočila jsem povalené trosky a vběhla do ruin. Schovala jsem se
za mohutný dubový stůl, který byl provrtaný mnoha otvory různých velikostí, jako obřími
červotoči. Vedle mě se ozval dutá rána. Kolem nohou se mi po chvíli rozvalovala sežehlá
plazma fosforeskující jedovatými barvami. Vyrazila jsem s nabitou zbraní a rychle zacílila.
Projela jsem prostor několika ranami, dokud jsem nevystřílela zásobník a pak jsem se znovu
schovala za provizorní barikádu. Minimálně dva jsem musela trefit. Cítila jsem, jak se do nich
kov zavrtal, jako by to bylo mé vlastní tělo. Panenky jako já mívají vrozené velké empatické
schopnosti, ale dokážeme sdílet mnoho úrovní bolesti, včetně fyzické. Boty se mi lepily k
podlaze. Koberec byl nepříjemně napitý, takže mlaskal jako houba. Posunula jsem se stranou,
ale kaluž byla tak veliká, že nebylo kam uhnout, aniž bych neskončila na nekrytém stanovišti.
Opatrně jsem vyhlédla. Po pravé straně se schovával Daniel, kývl na mě na znamení, že je
připraven. Dobila jsem zásobník a štěrkající krabičku se střelivem uložila zpátky do kapes
řasených šatů. Zhluboka jsem se nadechla, abych mohla u míření lehce vydechovat. Oplatila
jsem mu znamení a oba dva jsme vyrazili. Postavila jsem se a přiložila si pažbu k předpisově
pevnému rameni. Po bílých punčocháčích mi ztékala krev a tvořila velká tmavá kole v
místech, kde jsem klečela. Cáry mých šatů vlály v průvanu, který ke mně zároveň přinesl
odporný puch rozkladu, směsici výkalů a tělních tekutin. Dostat se ven bylo zhola nemožné.
Výstřely se rozduněly pokojem jako dunění gongu svolávajícího mnichy k modlitbě. Počítala
jsem nábojnice, které vylétávaly ven po použití, abych si byla jistá, kdy se stáhnout zpátky.
Seděla jsem ve vlhku a chtělo se mi spát. Zhluboka jsem zívla. Do původní louže se naboural
boční potůček zapáchající moči. Vyděšeně jsem nahlédla za okraj, abych viděla, že jeden z
mých přátel opět přišel o život. Moris ležel s prostřeleným hrdlem. Krev mu bublala v
útrobách, a přesto se jeho kolečka v roztržené čelisti točila a hadičky pumpovaly životodárnou
tekutinu, která nazmar stříkala ven. Skleněné oči se mu protáčely v lebce, z níž mu náraz
projektilu odtrhl kus kůže, takže odhalil kost. Jeho vojenský klobouček vyvedený v modrém
azuru zčernal kouřem. Seděla jsem vedle mrtvoly, které jsem se bez varování dotkla a
připadala si, jako balík papíru k recyklaci, který někdo zkomprimoval na nejmenší možnou
velikost. Údery srdce se mi pomalu začínaly protahovat, když jsem se přinutila uklidnit.
Vzedmul se ve mně vztek. Vytvořili komíny, továrny a zničili hvězdy a zemi. Proto
jsem je nenáviděla. Nenávist k vlastním stvořitelům, kteří mě prodrali do tohohle odporného,
zkaženého světa a já se o to vůbec neprosila. Proč nás vynalézali, když nás nehodlali uznat
jako sobě rovné?! Proč dělali věci, které nepotřebovali? Vyběhla jsem z úkrytu. Kulka zasáhla
velký kus převráceného nábytku, který byl přede mnou. Roztříštila ho a mě zasypaly úlomky.
Zakryla jsem si instinktivně tvář, aby se mi nic nedostalo do očí, ale někdo mě popadl zezadu
za ramena a strhl mě na zem dřív, než se do mě někdo ze střelců trefil. Těžce jsem dopadla.

Vyrazilo mi to dech, takže jsem chvíli jen bezmocně lapala po vzduchu. Richard III. si přiložil
prst na rty, abych zůstala potichu ležet. Omámeně jsem ho sledovala, aniž bych chápala, co
má v plánu udělat. Vzal mě do náruče a já se k němu přitiskla. Pod víčky mi protékaly slzy,
které jsem nedokázala zadržet. Měla jsem příšerný strach a teď když apatie pominula stejně
jako hrdinství, uvědomila jsem si, jak lehce jsem mohla zemřít.
„Musíme jít!“ zašeptal mi rázně.
„Já nemůžu. Prosím tě nechoď pryč!“
Objal mě a pár vteřin jsme tak setrvávali. Já, malá ustrašená hromádka, uzlíček
nervů, který ještě před chvílí střílel do nepřátel. A on, věčný vtipálek, kterému zbídačený svět
nedokázal vzít jeho optimismus.
„Jak to mohli vědět?! Někdo nás musel zradit! Jak jinak mohli vědět, že tady
půjdeme?“
„Pst! Budeme se tím trápit, jestli přežijeme,“ řekl Richard III.
Kolem nás se vznášel popel, mnohdy ještě doutnající, jak se do něho opíral vítr.
Záclony hořely a vlály. Celý pokoj byl rozmlácený na součástky a střepy. Nemohli jsme utéct,
jediná šance byla prostřílet si cestu ven. Veškerá naděje, pokud jsem ji měla předtím, než
jsem vstoupila do jámy lvové, byla pryč. Zbyla jen krabička několika použitelných nábojů.
Utřela jsem si slzy a začala nabíjet prázdné zásobníky. Ruce se mi třásly nejen zimou, ale
věděla jsem, že jakmile vstanu v naučené pozici, s prstem na spoušti, přestanou. Vyběhla na
mě podivná loutka s odhaleným skeletem. V rukou třímala jakýsi palaš, ale viditelně ji buď
tmář neuměl ovládat nebo tu věc nikdy nedržela v ruce. Praštila jsem ji pažbou, a když spadla
na zem, několikrát jsem do hlavy udeřila znovu, dokud lebka nepraskla.
„Jsi připravená?“ zeptala se mě Alžběta. Má společnice. Ode dne, kdy jsme začaly
existovat, jsme byly na stejné lodi. Ale ona byla mnohem víc. Téměř opravdová. Měla
k lidem nejblíže - dlouhé rusé vlasy a tvář bílou jako alabastr. Byla překrásná. Dokonalá
bohyně jako vytepaná ze slonoviny. Venuše zrozená z vodní pěny, která vyšla na břeh,
ušklíbla se na lidi i s jejich ošklivostí a rozhodla se odejít zpátky do moře. Ona byla tvůrce.
Osobnost, která zhmotnila myšlenku. Která našla semeno, rozloupla ho, zbavila plušky
a vtiskla mu ryzí punc. Dívka, která foukala do pampelišek - rozsévačka života.
Kdysi v továrně tvořila nové bytosti. Svou myslí dokázala vytěsnit prostor v realitě
a do trhliny přivést něco nového. Alžběta uměla vytvořit jen náhražku. Slabší odvar, ale
neuměla vymodelovat z ničeho skutečnou duši. Neuměla udělat skutečného člověka, jen
kyborga nebo humanoida s příměsemi.
„Běžte!“ křikla na nás Alžběta, poslechli jsme ji, a pak otevřela svou mysl, aby
mohla začít přetvářet realitu, která se pod její vůlí napnula a pukla jako skořápka uvařeného
vejce. Prostor se rozvlnil jako při velkém žáru. Museli jsme ucouvnout ke dveřím, dokud nám
kryla ústup. Zatímco jsme se snažili posbírat své stejně zdecimované přátelé, ona se rozhodla
za nás hrdinsky obětovat.
S rozpaženými pažemi stanula proti tmářskému vojsku. Tvůrce proti čarodějům
zapomenuté doby. Všechna vlákna času se rozpletla a pak udeřila do nepřátel. Alžběta
nepovolovala v obezřetnosti, chytala vojáky do pavučin, které jim leptaly pancíře, prožíraly
sem jim až na kůži a nezastavily se u ní. Prorůstaly jim těla, pálily je, vysávaly morek z kostí
a nepřátelé ve strašných bolestech padali k zemi, kde z nich vyrůstaly květiny. Těla se měnila,
tvořily se jim nové končetiny a staré odumíraly, jednomu vojákovi vystřelily z paží další páry
nových, až vypadal jako nějaká bizarní lidská chobotnice. Druhému se hlava roztrhla na dvě
části a v záplavě krve se oba pahýly pohnuly vlastním životem, aby vytvořily dvouhlavé
monstrum. Vojáci vrůstali do stěn, roztékali se v petrolej, měnili se v podivné bytosti
z nejhorších nočních můr. Alžběta nad tím ani nepozvedla obočí. Svého času dělávala zázraky
zrovna jako zrůdnosti. Křičící lidé byli jen bahno u jejich nohou, plazící se a skučící
o záchranu. Ona nedbala na prosby. Stiskla ruce v pěst a dva muži po každé její straně byli

rozdrceni nadlidskou silou ve smršť vnitřností a rozdrcených kostí. Krev se smísila na
podlaze, kde se z ní začaly formovat podoby obrovských psů, s nebezpečně ozubenými
tlamami a s očima planoucíma nenávistí. Alžběta vykřikla a psi se jako na povel vrhli na další
zbývající jednotky. Kulky procházely krvavou stěnou jejich těl, aniž by jim ublížily. Psi
servávali z vojáků pancíře, ukousávaly jim ruce, aby se nemohli ohánět. Panenka se usmála.
Ačkoliv prováděla strašné věci, v jejím obličeji se zračil absolutní klid. Po galerii přeběhl stín.
Vykřikla jsem, abych ji varovala, ale nemohla mě slyšet přes zvuk křiku zmrzačených vojáků
a střelby. Jedna stěna z pálených cihel se zhroutila v oblaku prachu, museli jsme ustupovat.
Richard III. mě popadl za pas a táhl mě pryč, i když jsem věděla, že dělá, to nejrozumnější
pro danou chvíli, nechtěla jsem se smířit s tím, že tam Alžbětu necháme. Křičela jsem na ni,
dokud mě nepálilo v hrdle, ale ona jen otevřela oči a ten pohled, který mi věnovala, mluvil za
vše. Uvědomila jsem si, že mám v očích slzy. Že k ní natahuji ruce a zoufale se snažím
vymanit z Richardovy náruče. Nemusela jsem být svědkem tragédie, která nadcházela, ale
nedokázala jsem odtrhnout uslzené oči od toho, jak se vojáci vymykají z Alžbětina dosahu,
kde vytahovali zbraně. Alžbětiny rty zchřadly, zčernaly a ona znovu zavřela oči. Vychrstla
spršku krve. Z hlavní nepřátel se vydraly uvězněné duše spojené kouzly ze zánovních
apokryfů. Vrhly se na ni, aby ji roztrhaly na kusy, stáhly ji do zásvětí, odkud nebylo návratu.
Nekřičela, ale v její siluetě jsem viděla proti ostrému světlu reflektorů, jak jí utrhli paže
a tahají z ní kusy masa. Očistili ji od kostí, kovu i organických hmot, pak začaly bezostyšně
požírat její duši. Ta ztratila celistvost a jako dým se kymácela na všechny strany, rozvátá
větrem, spolykaná duchy. Richard mě vytáhl ven, ani jsem nepostřehla jak. Z polorozpadlé
budovy vyrazily pavučinová vlákna, popadla vojáky a stáhla je zpátky, přeřezávajíce je
v místech dotyku. Alžběta se nevzdávala, ačkoliv sama balancovala na hranici života.
Dokázala rabovat svět svou vůlí i v tak zbídačeném stavu. Víly a banshee v bažinách ropných
lagun za ni kvílely elegickou rapsodii.
Většina skupiny utíkala pryč z toho otřesného místa. Měli jsme za úkol se
rozprchnout v případě neúspěchu a to se také stalo. Jen já tam stála a nedokázala se pohnout.
Slzy mi kanuly po tváři. V dlaních jsem žmoulala lem šatů. Stěna se zhroutila rozstřílená
samopalem, zbytek nosné konstrukce se povážlivě naklonil pod nedobrovolnou zátěží. Pod
stoupajícím prachem se něco pohnulo. Dlouhé vlasy svítily mezi zčernalým kamením.
„Viktorie!“
„Kapitáne!“ křikla jsem a utíkala k němu.
„Udělal jsem chybu. Špatně jsem domyslel následky. A oni čekali. Předvídali, lépe
nežli já. Odpusť mi.“
„Ale…!“ nechápala jsem. Pohled na jeho zbídačené tělo uvězněné uvnitř trosek,
mnou otřásl. Náhle se vymrštil a strhl mě k sobě. Vykřikla jsem, ale hned poté se obrovský
balvan přede mnou roztříštil pod střelbou. Nechtěně jsem objala to rozervané tělo, které se
pohybem ještě víc poškodilo. Zachránil mě, ale pro sebe nemohl nic udělat.
Kapitán mi něco vtiskl svou zkrvavenou rukou. Na dlani se mi třpytil malý přívěsek
oválného tvaru.
„Je to teleport. Zmenšená verze. Našel jsem ji. Nakonec...
Nevím, co to umí, ale ty na to jistě přijdeš,“ řekl a usmál se. Pohladil mě po tváři a
pak se mu tvář zkřivila bolestí.
„Pomůžu vám, nemusíte umřít!“ vyhrkla jsem naivně.
„Ne. S tím už se nedá nic dělat, probodlo mě to, nevytáhnu ty hroty.“
viděla jsem ocelové výztuže, které mu trčely z masa i mechaniky. Rozkašlal se a na
ruce, kterými jsem mu podpírala hlavu, mi steklo něco teplého. S vypětím všech sil jsem
položila jeho chladnoucí tělo mezi trosky. Jeho tvář vypadala lítostivě avšak klidně. Byl

opravdovým člověkem, ne pronásledovaným strojem, a ty emoce, hrdost a čest jasně
ukazovaly hranici mezi jím a mnou.
„Uteč odtud. Někomu se to musí podařit. Ani noc netrvá věčně tak, jako nebude trvat
tahle železonoc,“ řekl mi posledním dechem.
Proběhla jsem skrz sutiny zbylé po stavbě. Štěrk. Kosti. Odpad. Lampy se rozzářily.
V dálce se rozsvěcelo osvětlení billboardů a reklamy vypadaly v nočním šeru křiklavěji než
předtím. Vítala mě noční ulice, kde se stíny v cylindrech zdraví pokývnutím.
Potichu jsem proklouzla do našeho úkrytu. Zavolala jsem heslo a čekala na odpověď.
Skrýš byla oddělena několika uzavíratelnými přepážkami. Kdyby se něco stalo, mohla jsem se
pokusit utéct. Ale odpověď zazněla správně. Trochu se mi ulevilo.
„Myslíš, že jsou na druhé straně hvězdy?“ zeptala jsem se Richarda III., který upřeně
pozoroval bránu - jedinou cestu ven.
„Určitě, když nejsou tady, proč by nemohly být tam?“
„Taky věříš těm příběhům?“
„Nezbývá mi nic jiného, než věřit příběhům. Ale nemyslím si, že je pravda to, že
jsou hvězdy a celý vesmír převrácený do nitra země.“
„Ne?“ podivila jsem se, jak by dokázal popřít tak očividnou pravdu.
„Myslím, že tehdejší lidé obrátili náš svět do nitra země. Že využili pohonu jádra
a vyhloubili prostor pod slupkou, kterou zpevnili konstrukcemi, aby vytvořili Vnitřní město.
Vystavěli skryté nádrže a pak vypustili moře z povrchu, aby prostory ochladili. Proto
fungujeme na páru. Vytvořili obnovitelný zdroj, který cirkuluje a funguje sám pro sebe
v jednoduchém základním koloběhu přírody. To znamená jediné. Hvězdy jsou pořád na
obloze. Akorát tam venku.“
„Chci je vidět. Už dlouho po tom toužím.“
„Uvidíš,“ řekl s tichým slibem.
„Uvidíme je spolu.“
Chytil mě za ruku. Jeho dlaň byla tak teplá proti té mé.
Vyčkávali jsme, až se brána otevřela, aby mohli dovézt suroviny. Mrtví vstávali jako
oživlé stroje, aby zabíjeli živé pod malým zimním sluncem, které prosvítalo skrze špinavé
mraky. Zableskl se signál. Vydala jsem se k bráně, obezřetně, aby mě nechytili. Co se mělo
stát, ať se klidně stane. Věci jsou tu od toho, aby se děly. Věci jsou přinuceny dít se. Tmáři
hlídali bránu. Oči jim svítily odraženým světlem z obrazovek. Útok se spustil příliš rychle
a okamžitě se strhlo vraždění. A mí přátele jeden po druhém umírali. Zabili velkého
plyšového medvěda i vojáčka z cínu. Vzduchem létaly kousky plyše rozstřílené rychlopalnou
zbraní. Cinkot vystřílených nábojnic přehlušil křik a nářek. Cínová armáda se rozpouštěla pod
výbuchy plamenometů. Vojáčkům ustřelovali hlavy a údy, které sebou ještě dlouho po tom
zmítaly ve stříbrných kalužích. Panenka vedle mě plakala. Ronila krvavé slzy, ale když jsem
jí chtěla pomoct, odstrčila mě. Po tváři jí tekla kyselina a pomalu jí sžírala celé tělo. Sledovala
jsem, jak se taví. Zažíralo se jí to do kůže, až jí z končetin zůstaly jen roztřesené pahýly. Pak
se obnažilo maso. Kyselina syčela a z map v těle stoupal odporný zápach chemikálií
smíšených s rozkladem. Skleněné oči jí praskly a vytekly po porcelánové tváři. Ačkoliv oční
mok tvořila především tekutina, čočka i nervy zůstaly pevné, držely tvar dál, takže vypadala
jako kříženec panenky a porouchaného člověka. Odtrhla jsem oči od pulsujících provazců žil,
které se mi odhalovaly v rudém mase. Couvla jsem a narazila do něčeho velkého. Byl to
cirkusový slon. Ze špalkovitých nohou mu trčely opeřené konce šípů. Zkrvavené cáry kůže
mu visely z boků a plácaly se ve větru jeho trhavými pohyby, zatímco on se ze všech sil snažil
chobotem od sebe odervat tmáře, kteří ho s drápy na rukou porcovali zaživa. Pár jich rozdupal
na krvavou kaši, ale ačkoliv je odhazoval na strany, navzdory vší té síle, jejich řady

neubývaly. Zato jemu brzy dojdou síly. Oni to věděli. Někteří stáli s potměšilými úsměvy
v pozadí, kde čekali, až se unaví. Pak ho budou moci strhnout na zem a zabít.
Odražený kámen mě praštil do hlavy. Cítila jsem, jak mi po čele stéká krev. Snad
jsem alespoň přeslechla to křupnutí. Sáhla jsem si na zátylek. Prsty mi zbarvila rudá tekutina.
Svezla jsem se na kolena a začala zvracet, ačkoliv nebylo co. Dávila jsem na prázdno, dokud
mě nesrazil zahradní trpaslík. Něco na mě sprostě zakřičel, než ho pistole trefila, takže se jeho
keramické tělo rozprsklo na desítky živých střepů. Vnitřnosti se mu vyvalily ven. Pořezala
jsem si ruku o střepy z jeho těla, když jsem se pokoušela vstát. Zaryly se mi do dlaní, ale já
nedbala bolesti. Měla jsem tak příšerný strach, že jsem nic necítila. Dokázala jsem vnímat jen
paniku kolem sebe, zatímco jsem zůstala jako socha. Jako kousek hmyzu uvězněný v jantaru.
Všude létaly obláčky plyše a páchla spálenina. Papírový drak spadl v oblaku kouře vedle mě,
jen taktak jsem uhnula, aby mě nesmetl. Zabořil se do země kostrou, která možná kdysi
bývala lidská, než kosti ztenčili, vyduli a ukuli z nich jeho. Od hořícího ohně mi chytly šaty,
ale naštěstí jsem je dokázala uhasit v krvi poblíž ležícího panáka. Slaměné hračky plály
ohněm zrovna jako strašáci, kteří se dokázali jako jedni z mála postavit na odpor. Nedokonalé
neforemné ruce trhaly těla tmářů a bez výrazu jim prorážely hlavy. Vosičky poletovaly
zmateně vzduchem. Jejich pruhovaná těla se snášela k zemi, kde utočily svými bodci na
hlídače. Obrovskými ostny je píchaly do tváří, probodávaly jim lebky a oslepovali je, snášeli
se na ně, dokud se bránili, mávali holýma rukama a snažili se je od sebe odtrhnout, zatímco
jim kusadly trhali údy. Do obličeje mi stříkla krev od jiné panenky.
Utíkala jsem dál, dokud byla brána otevřená. Kolem se tyčily zčernalé pahýly stromů
a obrovské velryby zalité v asfaltovém betonu. Nafouklá břicha se vzpínala k nebi,
v podkladu se objevovaly praskliny a odér rybiny se vznášel v oparu jako pach smrti. Jeden
z těch obrovských savců vybuchl a ta obrovská exploze spolu se smrští vnitřností strhla jeden
z obrovských továrních komínů. Kolos se naklonil, jak pod ním podlaží ujíždělo a pak se
s nepředstavitelnou ranou sesypal. Využila jsem okamžiku, i když jsem se nenacházela daleko
od pokušení, sledovat s otevřenými ústy tu podívanou. Vběhla jsem do studeného vzduchu
a brána se za mnou zavřela. Musela jsem pryč! Chtěla jsem se vydat do těch krajů za
hranicemi města. Tam, kam se hrdinové z dávných dob vydávali, aby spoutali smrt. Zmenšená
kopie teleportu se aktivovala. Vykročila jsem do prázdna a padala. Svět se obrátil. Skutálela
jsem se na tvrdou vyprahlou zem. Popel se mi přesypal mezi prsty. Utřela jsem si z obličeje
krev a vzhlédla v očekávání.
Věděla jsem pravdu. To lidé zamořili a zničili zemi. Proto se na ní už nedalo žít a tak
využili sílu jádra a převrátili svět do nitra země, které samozřejmě po čase obývání také
znečistili. Snažili se stáhnout zpátky po proudu času ke starým tradicím, ale jedna sorta se
nechtěla obejít bez moderních vymožeností, proto vzniklo otevřené nepřátelství mezi
stranami. Vždycky jsem si naivně myslela, že někdo vynalezl Obraceč, požírač galaxií a tak
vlastně převrátil vesmír do středu země, zatímco náš svět se rozpínal a rozklenul do
prázdného prostoru.
Stála jsem na kopci se sklizenými žoky sena. V dálce byly vidět siluety komínů
plivající kouř, jako u nás. Ale můj pohled patřil pouze obloze. Tomu opravdovému
pomyslnému stropu nad mou hlavou. Oči se mi zalily slzami. Opravdu tam byly! Dvě stě
dvacet dva let slepoty a teď jsem viděla hvězdy. Šíleně jsem se zasmála. Krátké a pomíjivé
vítězství, než mě chytí a vrátí do výlohy, mi dalo pocit, že to jednou skončí. Že už skončí
tahle železonoc a nebe nebude bez hvězd…

Martina Mátlová
4. místo
Návrat boha slunce
Tento příběh, stejně jako všechny postavy v něm je smyšlený. Jakákoliv podobnost se
skutečnými osobami či událostmi je čistě náhodná.

„Pane, doktor Pospíšil právě přistál na letišti. Měl by tu být za dvacet tři minut,“
oznámil úředník v černém saku s kravatou poctivě utaženou kolem krku, ale jeho časový
odhad byl pouze orientační. Kdoví, jak bude vypadat pražská doprava.
„Ať se hned hlásí u mě!“ rozkázal starý muž s prošedivělými vlasy nevrle a v jeho
hlase byl znát tvrdý německý přízvuk. Lokty se opíral o hranu stolu a pohrával si s drahým
luxusním perem.
„Jistě, zařídím to,“ přikývl a zmizel ve své kanceláři.
Andreas Gebauer se zvedl ze své polstrované židle a přešel k oknu, ze kterého měl
výhled na stověžaté město a koukal ven. Pak udělal pár kroků k velkému akváriu a chvilku
pozoroval rybičky. Potom znovu k oknu, jestli náhodou hluboko pod sebou neuvidí přijíždět
auto s Lukášem, ale dole na ulici byl klid.
Nervózně vytáhl ze zamčeného trezoru za obrazem neoznačenou složku. Usedl
zpátky za stůl a otevřel ji. Našel si potřebné stránky a znovu a znovu četl to, co už dávno
věděl. Lukáš Pospíšil, 29 let, narozen v Olomouci, rodiče zemřeli při autonehodě před dvaceti
lety, babička, která se o něj starala před osmi, sportovec, ovládá tři světové jazyky a několik
dalších, vystudoval archeologii… Prostě ideální chlap, chytrý, schopný a bez příbuzných,
kteří by se po něm mohli začít shánět, kdyby se mu něco stalo. Tak proč ta mise sakra
nevyšla? Doufal, že už se brzy všechno dozví.
Netrpělivě kouknul na hodiny. Byly skoro čtyři a Lukáš už tu měl dávno být.
Nasypal krmení rybičkám a zase se pustil do procházení jeho složky.
Dočkal se ho pár minut před čtvrt na pět.
Lukáš s pravou rukou v sádře, slunečními brýlemi na nose a kšiltovkou staženou
hluboko do obličeje vrazil do kanceláře bez klepání. Ostatně jako vždycky. Gebauer, který si
na toto chování za ty tři roky ještě nezvykl, leknutím nadskočil.
„Proč nemůžu podat hlášení standardně do dvaceti čtyř hodin, ale musím hned?“
zeptal se Lukáš podrážděně, ale to se mu po devíti hodinách letu nemohl nikdo divit. Usadil
se na židli naproti šéfovi, sundal si brýle a kšiltovku a hodil je na sůl.
„Co se stalo?“ kývnul hlavou k jeho ruce a šrámu na čele, který cestou sem úspěšně
skrýval.
„Menší potíže…“
„Jaké?“ zamračil se Gebauer. „Našli jste tam to zlato?“
„Zlato, zlato, zlato… Znáte taky něco jiného?“ Pohodlně se opřel a prohrábl si rukou
blonďaté vlasy.
„Lukáši…“
„Ne, zlato tam nebylo.“
„Tak co? Nějaké staré artefakty?“
„Ne.“
„Říkal jsi, že podle tvých překladů nápisů ze zdi tam něco má být.“
„Taky tam něco bylo.“

„Co?“ Gebauer už byl znatelně vytočený z míry a musel se opravdu hodně přemáhat,
aby na něj nezačal ječet.
Lukáš pokrčil rameny. „To nevím. Uteklo to,“ dodal mladík na vysvětlenou.
Gebauer na něj vrhl nechápavý pohled. „Moment, jak to mohlo utéct? Vždyť je ta
pyramida tisíc let stará!“
„Je to celé město,“ opravil ho automaticky. „Prostě tam něco bylo. Jste první, komu
to říkám. Hlášení podám zítra v devět ráno.“ Posbíral si věci a vyrazil ke dveřím, ale ještě než
odešel, se otočil na Gebauera. „Jo, a dejte vědět Pileckému, protože Teotihuacan nepostavili
Aztékové, ale mimozemšťani. Určitě ho to bude zajímat. Nashle.“ Ještě než se stihl nadřízený
vzpamatovat z krátké návštěvy a namítnout něco o bláznech, byl už Lukáš pryč a mířil domů,
kde už několik měsíců nebyl.
Jakmile vytáhl kufry do pátého patra do malé garsonky v podkroví, hodil je za dveře
a zapnul si topení, vyrazil zase zpátky ven, aby nakoupil něco k jídlu. Po týdnech strávených
mimo civilizaci v horkém Mexiku, si v přelidněných pražských ulicích na začátku prosince
připadal cize a nepatřičně. Jak rychle se dá odvyknout lidské společnosti. Proto byl rád, když
se za ním zase zavřely dveře a on věděl, že teď bude mít chvilku klidu pro sebe.
Z igelitky vytáhl plechovku piva a zbytek nákupu nechal jen tak povalovat na
kuchyňské lince. Zapnul televizi do zásuvky a s otevřeným pivem se usadil na gauč a jen tak
znuděně přepínal z jednoho kanálu na druhý. Od moderních vymožeností si taky odvykl.
S nohama hozenýma na stole dopil pivo a zhlédl zprávy, které ho ve skutečnosti ale vůbec
nezajímaly.
Asi zapomněl i odpočívat a relaxovat.
Vytáhl laptop, sešity s nákresy a poznámkami, naučné knihy a několik drobných
artefaktů, co odmítl dát Gebauerovi, aby je prodal na černém trhu. Stejně by toho za ně moc
nedostal.
Dopsal zprávu pro nadřízeného, i když ten už měl o všem přehled, protože mu Lukáš
každý den hlásil, co se zrovna děje a jak pokračuje práce v Teotihuacanu. Ani jeden z nich
nebyl vývojem situace příliš nadšený.
Lukášovi bylo šestadvacet, právě úspěšně s červeným diplomem ukončil doktorské
studium a chystal se vyrazit na nějaké archeologické naleziště, aby si začal budovat kariéru,
ale věci se nevyvíjely tak, jak by chtěl.
Zpočátku si myslel, že je na nejlepší cestě učinit objev století, když se mu čirou
náhodou podařilo rozluštit nápisy v Pyramidě slunce z doby několik stovek let před příchodem
Aztéků do Teotihuacanu. Nebo si alespoň myslel, že je rozluštil. Jeho objev mezi ostatními
vědci nebyl vůbec přijat z jednoho prostého důvodu: to co nápisy podle Lukášova překladu
znamenaly, se jim prostě nelíbilo, nebylo by to přijato širokou veřejností a prostě to celkově
nezapadalo do toho, co lidstvo o světě a hlavně o sobě ví. Objev byl označen nesmysl a Lukáš,
který před sebou měl zářnou kariéru, poslán do zapadlého muzea kdesi na Moravě, aby tam
spravoval zdejší artefakty, z nich většina nebyla starší tří století.
A pak se objevil Gebauer. Lukáš nikdy nezjistil, kde bere všechny informace ani jak
se mu daří zařizovat všechny ty věci, z nichž mnohé jsou na hranici zákona. Legálně to určitě
nebylo. Lukáš dostal nabídku, kterou nemohl odmítnout. Najednou měl šanci dělat to, co
vždycky chtěl, cestovat po světě a zaobírat se historií s rukama po lokty zabořenýma v hlíně
na nejznámějších archeologických nalezištích. A tak ji přijal, ačkoli věděl, že jeho objevy
nikdy nebudou na titulních stránkách vědeckých časopisů, ale že skončí na černém trhu
v rukách miliardářů, kteří určují běh světa. Nejednou pocítil výčitky svědomí a nejednou si
nějaký nález ponechal pro sebe. Hliněné střepy, popsané tabulky, různé drobnosti, které by
Gebauer tak akorát hodil někam na skládku.

Do práce… Tedy spíš na schůzku s Gebauerem vyrazil metrem, protože se mu
nechtělo trčet s autem někde v zácpě. Datový disk se všemi materiály strčil do kapsy a
loudavě kráčel ke vstupu do metra. Nechvátal, poněvadž on včas nechodil nikdy.
Měl pocit, že ho někdo sleduje, ale po předchozích zkušenostech se domníval, že to
není jenom pocit. Gebauer už ho několikrát nechal hlídat a určitě to nebylo kvůli Lukášově
bezpečnosti.
Předstíral, že zabloudil a několikrát zmateně procházel kolem informačních cedulí a
tvářil se, že hledá, kterým metrem má jet, i když to ve skutečnosti věděl až moc dobře.
Do kanceláře dorazil sedm minut po deváté, ale na to už si Gebauer zvykl. Dokud má
Lukáš zpoždění méně jak čtvrt hodiny, je to dobré.
„Dobré ráno, dáš si kávu, Lukáši?“
„Jo, kafe by bodlo. Kde je Pilecký?“
„Přijde každou chvilku, volal mi, že se zasekl na silnici.“ Gebauer mu nalil kávu a
posadil se naproti němu. „Nechceš mi zatím říct, co jsi myslel včera těmi mimozemšťany?“
„Ne,“ zavrtěl Lukáš hlavou a usrkl kávu. „Cukr by nebyl?“
Gebauer před něj postavil cukřenku. „Nesnaž se to zamluvit, jak jsi to myslel?“
„Nebudu to vysvětlovat dvakrát, počkáme na Pileckého.“ Pohodlně se opřel a usrkl
již oslazenou kávu, čímž dal najevo, že z něj dřív vážně nic nedostane.
„Jak na to jsi?“ snažil se Gebauer konverzovat.
„Zlomená ruka, dvě žebra, otřes mozku a nějaký pohmožděniny, nic co by stálo za
řeč. V nemocnici mě tam dali zase do kupy.“
„Máš lékařskou zprávu pro pojišťovnu?“
„Jo, někde bude,“ dostalo se mu strohé odpovědi.
„Snídal jsi vůbec? Nemá ti sekretářka něco donést?“
„Nemusíte se o mě tak starat,“ odsekl.
Gebauer byl možná bezcharakterní parchant, který by pro peníze udělal cokoliv.
Nesnášel všechny a všechno, ale Lukáše měl rád, nejen proto, že mu vydělával hodně peněz,
ale stejně nedokázal říct, čím je mu tenhle mladík tak sympatický.
„Mám starost.“
„O zkaženej kšeft, co?“
„Mimo jiné. Co se sakra stalo, že vám na hlavu spadla jeskyně, která tam stojí už
tisíce let?“
„Už nestojí,“ odvětil klidně. „Zbořilo ji to.“
„Co?“
„Až přijde Pilecký…“
V kdysi posvátné jeskyni šest metrů pod mohutnou, starobylou Pyramidou slunce
našel Lukáš podle svých překladů úzkou chodbičku vedoucí do malé místnosti. Vstup byl starý
a po stovkách let nechtěl povolit. Lukáš si nejdřív myslel, že jeho překlady byly chybné, jak si
mysleli všichni ostatní, i Gebauer, který ho sem odmítal na jeho přání poslat. Zoufale
ohmatával stěnu a snažil se najít nějaký obrys kvádru, který se pohybuje. Pak kus stěny pod
jeho rukama povolil. Nejdřív o pár centimetrů, ale nakonec se mu s pomocí svého asistenta
Pavla podařilo kámen odsunout natolik, že se mohl protáhnout dovnitř. Moc dobře věděl, že
by tam neměl lézt jen tak. Měl by zjistit, jak to tam vypadá, prozkoumat, jestli je tunel stabilní
a co je na druhém konci. Ale on nechtěl čekat a ztrácet čas. Chtěl tam vlézt, vzít to, co tam je
a zase zmizet. Sám to nevěděl, tato část zápisu byla nečitelná, jako by se ji snažil někdo
odstranit, ale podle náznaků v zachovalém textu to bylo něco „velkého“, „vzácného“
a „mocného“.

Srdce mu zběsile bušilo v hrudi, když se po čtyřech plazil do neznáma s jednou
baterkou na helmě a druhou v ruce. Pavlovi nakázal, aby zůstal v jeskyni a nelezl za ním.
Tohle byl jeho objev. Snažil se nevnímat tuny skály a zeminy nad jeho hlavou, aby zabránil
záchvatu klaustrofobie. Prostor na konci chodby byl sice o něco prostornější, ale i tak se
v něm sotva posadil. Prozkoumával stěny popsané starým, dávno zaniklým písmem, které bylo
i venku v jeskyni a on ho, jak předpokládal, rozluštil. Barva na kameni, která byla v celém
městě už oloupaná a vybledlá, tady vypadala pořád tak jako tehdy, když je zde někdo
namaloval.
Nejvíc ho však zaujal kvádr v podlaze. Byly v něm vyryty další symboly a Lukáš si
teprve teď uvědomil, že sebou nemá foťák, aby si všechno zdokumentoval.
„Pavle, potřebuju foťák.“ Stačilo, aby vlezl zpátky do chodbičky a natáhl se pro
požadovanou věc, pak se nasoukal zpátky, aby zachytil všechny ty krásy kolem sebe. Druhou
baterku zhasnul a schoval do kapsy. Svítil si jen tou, co měl na helmě. A foťák měl stejně
blesk. Kleknul si doprostřed maličké místnosti, aby mohl zeď pořádně zaostřit.
Podlaha pod ním se zachvěla. Zděšeně se narovnal, ale neuvědomil si, že je zde strop
nízko a plnou silou se praštil do hlavy. Helma sice zachytila nejhorší náraz, ale i tak mu
leknutím vypadl foťák z rukou. Sprostě zaklel.
„Lukáši? Jsi v pohodě?“ ozvalo se tlumeně opodál.
„Jo, dal jsem si…“ Přerušil ho další záchvěv. „…do hlavy. Jsou v Mexiku
zemětřesení?“
„Asi jo. Proč?“
„Zem se třásla.“
„Netřásla,“ namítl Pavel.
Lukáš šmátral po podlaze, hledal foťák a doufal, že se nerozbil, protože chodit
nahoru pro druhý by byla ztráta času. Přístroj našel zapadlý mezi kameny u stěny. Měl štěstí,
protože nevypadal nijak poškozeně. Chtěl co nejrychleji všechno zdokumentovat a pustit se do
dalšího průzkumu, protože už se těšil na nové objevy.
Jenže sotva udělal pár snímků, deska se symboly v podlaze se rozpůlila a začala
odsunovat. Lukáš zděšeně sledoval, jak úzkou mezerou proniká ven hustá chladná mlha. Krčil
se v malém prostoru a doufal, že to není žádný jedovatý plyn, po kterém se tu začne v křečích
dusit.
Baterka na jeho helmě párkrát blikla a zhasla.
„Krucinál!“ Lukáš si odložil foťák a prohledával kapsy. Hledal druhou baterku,
protože to, co se dělo, chtěl za každou cenu vidět.
Pak se mu něco mokrého a slizkého otřelo o kůži. Otřásl se odporem a hmátnul po
tom, ale chytil je prázdný vzduch. Po druhé už ho to udeřilo do hrudi a odhodilo na zeď. Mělo
to sílu.
Lukáš vykřikl, když se mu studené pařáty omotaly kolem krku. Praštilo to s ním o zeď
a helma mu sklouzla z hlavy. Měl si ji zapnout a ne ji nosit jen tak, aby se neřeklo. Bojoval
s tím, ale bylo to silnější.
„Lukáši, co tam děláš?“
Pustilo ho to. Lukáš vystartoval, aby to chytil, ale najednou to bylo pryč. Ruka, o
kterou se opíral, se mu smekla po slizkém okraji díry, ze které to vylezlo. Nebylo to hluboko,
ale i tak se pořádně praštil do hlavy a horní polovinou těla sklouzl dovnitř. Něco cinklo o
podlahu. Baterka. Šmátral po dně, až konečně v husté slizké hmotě našel kovový váleček.
Nesvítila. Naštvaně s ní mrštil o zeď.
Musím se dostat ven, blesklo mu hlavou. Otočil se směrem, kde tušil východ, a
doufal, že se tu mezitím neotevřel druhý. Plazil se tunelem, který mu najednou připadal delší
než před tím, i když ve skutečnosti měl tak dva tři metry.
Pavel na něj zděšeně posvítil baterkou.

„Lukáši?“
Nevěděl, jak se mu předtím podařilo kámen odsunout, takže jenom náhodně
ohmatával zeď a snažil se ho zasunout zpátky. Spolu s Pavlem za pomoci hrubé síly vstup zase
zavřeli a Lukáš doufal, že ať tam bylo cokoliv, zůstalo to vevnitř.
„Odcházíme.“ Otřel si ruce od hlíny, která se nalepila na sliz, a začal balit věci.
„Vezmi ten reflektor.“
„Ještě jsme nic nenašli.“ Pavel byl stejně jako Lukáš dychtivý po nových objevech.
„Co jsi tam dělal? Vypadáš děsně.“
„Odcházíme,“ zopakoval důrazně. „Máme ještě nějakou baterku?“
Pavel mu ji podal. „Kde máš foťák a helmu? Nemůžeš to tam nechat!“
„No to je tam teda nechám.“ Lukáš popadl batoh a vyrazil.
„Co je tam ve vnitř?“ Pavel táhnul světlo a poslušně, leč neochotně, ho následoval.
Lukáš to tu oficiálně vedl, kdyby neposlech, pěkně by to od Gebauera schytal.
„Nic tam není.“
Země se otřásla. Někde za nimi se uvolnily kameny ze zdi. Ani jeden nepotřeboval
pobízet a rozběhli se kupředu. Následovalo několik dalších otřesů, které vířily prach a hlínu
a strhávaly kameny nebezpečně blízko běžící dvojice.
Byli skoro venku, když v tom se uvolnilo několik kamenů a hromada hlíny ze stěny
přímo vedle nich a smetla je na zem. Lukáš ztratil Pavla z dohledu. Škrábal se na nohy a
hledal kolegu. Oba potlučení, ale relativně v pořádku vyběhli z jeskyně, kde už netrpělivě
čekal zbytek skupiny, kterou Gebauer do Mexika vyslal.
„Byla to kryogenní komora a to v ní byl mimozemšťan. Vydávali se za Aztécké
božstvo a oni je uctívali. Snažil se dostat ven a rozpoutal to zemětřesení…“ Jeho výklad byl
poněkud zmatený, jak se snažil všechno vysvětlit co nejrychleji.
Když přestal vyprávět, oba muži na něj zmateně koukali. Racionálně založený
Gebauer si hned na začátku udělal jasno v tom, že mimozemšťané neexistují, a to, co se stalo,
má rozumné vysvětlení. Pilecký nevěděl, co si o tom má myslet.
„Vy mi nevěříte, co?“
Gebauer zavrtěl hlavou. Pilecký pokrčil rameny.
„Podle legendy se ti bohové rodili právě v těchto posvátných jeskyních,“ snažil se
dál obhájit svoji teorii. „Spalo to tam a čekalo, až to bude moct zahrát další divadýlko o zrodu
bohů.“
„Lukáši, mimozemšťané neexistují a bohové taky ne, jsou to jen mýty. Je možné, že
jsi měl zmatené vnímání po tom, co ses praštil do hlavy.“
„Seženete si přístup kamkoliv, tak se podívejte, co dělá NASA, co je v Oblasti 51…“
„Pilecký, běžte a zapomeňte, co jste tu slyšel,“ rozkázal Gebauer a poslal doktora
pryč. Když osaměli, otočil se zpátky na Lukáše. Ten seděl s rukama složenýma na prsou a
jeho pohled jasně říkal, že trvá na své teorii.
„Už jednou tě s tímhle názorem vyhodili…“
„Já vím. Vyhodili mě, protože mám pravdu a oni se jí bojí.“
„Vykašli se na to. Dej si pauzu, najdi si ženskou a pak vyrazíš do Číny.“
„Co tam?“
„Terakotová armáda. Hm?“
„Vážně si myslíte, že propašuju sochu vojáka v životní velikosti přes hranice?“
„Jsou tam i jiné věci. Teď si dej pauzu, všechno zařídím a pošlu ti materiály.“
„Stejně to byl mimozemšťan.“
„Lukáši,“ pronesl varovně. „Tohle už je uzavřené téma.“

Nudil se. V Mexiku měl pořád co dělat. Vždycky se našlo něco, co upoutalo jeho
pozornost, ačkoliv to kolikrát bylo jen kamení, které vypadalo jako úlomky hliněných džbánů.
A když se nepřehraboval hlíně, sepisoval denní hlášení pro Gebauera. Ale tady ve městě,
zavřený v malé garsonce, neměl co na práci.
Jako kulisu si pustil televizi, ale co se v ní odehrávalo, vnímal jen na půl, protože
většinu své pozornosti směřoval na počítačovou hru a u toho popíjel pivo.
Z virtuálního střílení po nepřátelích ho vyrušila až zpráva o kruzích v obilích. Tedy,
ono to vlastně nebyly kruhy, ty by ho nezaujaly, tohle byly jakési znaky a nejen v obilí,
protože na severní polokouli byla zrovna zima, ale i ve sněhu. Uprostřed bílé pláně se
zničehonic objevily jakési symboly. Po celém světě se přes noc vyrostlo na volných
prostranstvích tajemné poselství, ačkoliv málo koho napadlo, o co se může jednat.
Lukáš vypnul počítačovou hru, která mu stejně oznamovala, že mezitím, co sledoval
zprávy, prohrál, a zabrousil na internet. Začal vyhledávat všechno možné o těch znacích, ale
informací bylo žalostně málo. A tak zavolal Gebauerovi a oznámil mu, co potřebuje. Ten byl
značně skeptický, ale Lukáš se nenechal jen tak odbýt a dožadoval se toho, že nutně potřebuje
o všem vědět víc. Zavěsil teprve, až mu bylo přislíbeno, že Gebauer někoho pověří, aby ony
informace získal, a pak mu je pošle.
Netrpělivě přecházel po místnosti a čekal, až se mu ozve šéf. Zazvonil mu telefon
a dychtivě přijal hovor.
„No, tak co?“
„Je to vtípek nějakých puběrťáků, co se domluvili přes internet, že udělají světové
pozdvižení,“ snažil se ho uchlácholit oficiální historkou pro média.
„Šéfe, s tímhle na mě nechoďte, to je nějaký jazyk, zpráva.“
„Lukáši, ty ses tam do té hlavy musel praštit pořádně, že?“
„Jsem v pohodě, jen mi toho sežeňte víc. Kolik jich, kde všude jsou…“
„Pošlu ti emailem, co jsem našel.“
„Díky, šéfe, máte to u mě.“
O chvíli později už měl na konferenčním stolku rozloženou mapu světa a ni pokládal
lístečky se znaky, které se na daném místě objevily, a snažil se v tom zmatku najít nějakou
souvislost. Ne příliš úspěšně. Prohlížel si symboly a hledal nějakou indicii. Třicet sedm
symbolů, ale odhadoval, že nejsou všechny. Prázdná Afrika mu prozradila, že na Sahaře
budou další. A některé možná přes noc zapadaly sněhem.
O dalších několik hodin, hrnků kávy a prolistovaných knížek později na to přišel.
Bylo to tak jednoduché a celou dobu to měl před očima. Symboly z jeskyně, které rozluštil a
pak je našel v tom úkrytu, byly vlastně zjednodušením znaků, které se objevili přes noc. Byl
to vývoj. Písmo v Teotihuacanu bylo stovky, možná tisíce let staré, ale tohle nové se někde
jinde vyvíjelo, tak jako ostatní jazyky na Zemi.
Otevřel si sešit s poznámkami ohledně předchozího překladu a pustil se do práce.
Dalších několik hodin strávil tím, že se ke starším symbolům snažil najít jejich protějšky.
Nebyl příliš úspěšný, písmo prošlo velkým vývojem, ale i tak se mu, jak doufal, podařilo
rozluštit aspoň něco. Nebo by radši měl doufat, že jeho překlad je chybný.
V ruce pevně svíral mobil a snažil se dovolat Gebauerovi, který mu to pořád
nezvedal. Zdálo se mu to jako věčnost, ale ve skutečnosti uběhlo sotva pár vteřin od té doby,
co vytočil číslo nadřízeného.
„Lukáši?“ Šéf zněl rozespale. „Co se děje? Jsou dvě hodiny ráno.“
„Jdou po mně,“ zašeptal.
„Co? Kdo?“
„Oni! Už jsou tady!“
„Proč mluvíš tak potichu?“

„Sedím ve skříni, nesmí mě najít. Pošli sem zásahovku a zavolej NASA.“
„Lukáši, ty magore, nechceš mi třeba ještě tvrdit, že máš na hlavě alobalovou
čepičku?“ zeptal se Gebauer nevěřícně.
„Alobal nepomůže. Už jsou tady.“
„Lukáši, máš doktorát z archeologie, jsi vzdělaný a chytrý chlap, nemůžeme si
promluvit rozumně?“
„Zavolej zásahovku a řekni jim, že tu jsou mimozemšťani. Nalákám je na Letenský
sady a tam je budou moct pochytat. Tak za půl hodiny tam budu, do tý doby to musíte
vyklidit.“
„Lukáši! Lukáši! Scheiße!“ Telefon oněměl a jakékoliv Gebauerovy snahy se mu
dovolat zpátky přišli vniveč, protože si vypnul telefon.
Utíkal.
Proběhl přes Václavák pod Národním muzeem a nechápal, kam se poděli všichni
lidé. Bylo to jako by byl v celém městě sám. Ale to přece bylo nemožné! Kromě něj tu měl
být víc jak milion dalších obyvatel. Tak proč tu nikdo není?
Byl unavený. Zlomená žebra se znovu začala ozývat. Sípavě se nadechoval a doufal,
že už jsou zhojená na tolik, aby mu nepropíchla plíci a nezpůsobila vnitřní krvácení.
A pak najednou to bylo před ním. Sklánělo se to nad nějakou tmavou hmotou na
chodníku. Vypadalo to jako člověk, ale nebyl to člověk. Nemohl. Sice ho to svým vzhledem
připomínalo, pokud to mohl Lukáš na tu vzdálenost ve tmě odhadnout.
Pomalu se přibližoval, chtěl si to prohlédnout. Vždyť kolik lidí mělo příležitost
pohlédnout na skutečného návštěvníka z vesmíru? Musí se na něj podívat, protože pak ho
vědci zavřou do laboratoře a nález ututlají.
Pohlédlo to na Lukáše a vytáhlo něco z té hromady, na které sedělo. Lukáš váhavě
udělal pár kroků blíž a teprve teď v té hromadě u mimozemšťanových nohou rozeznal
člověka. Mrtvého člověka. V hlavě mu během několika vteřin prolétlo, co všechno věděl o
aztécké mytologii, a došlo mu, že to, co tvor vytáhl z těla, bylo srdce.
„Huitzilopochtli!“ zakřičel, aby upoutal jeho pozornost. Pomalu kráčel na druhé
straně ulice ve snaze ho předejít.
Tvor zvědavě zvedl hlavu.
„Huitzilopochtli,“ zopakoval Lukáš. Bůh slunce, vyžadoval prý lidské oběti, srdce
válečníků, aby měl sílu putovat každý den po obloze.
Tvor něco zavrčel.
Lukáš se rozběhl směrem k Letenským sadům, kam slíbil, že je naláká.
Huitzilopochtliho zaujalo, že ho ten člověk zná a vydal se za ním. Neběžel, ale klidně šel a
rozmýšlel každý další krok.
Gebauer zburcoval ochranku. Nikdo neprojevoval žádné nadšení z toho, že ve dvě
ráno musí jet chytat nějakého šílence, ale bez výjimky poslechli. Sám Gebauer také
nastartoval auto a vyrazil na Letnou. Nemohl dopustit, aby Lukáše chytla policie. Na to věděl
moc informací a byl příliš cenný.
Udýchaný Lukáš se unaveně svezl na lavičku pod pouliční lampou a lapal po dechu.
Zdálo se, že Huitzilopochtliho ztratil z dohledu, ale bylo mu jasné, že tu někde poblíž je.
Nemýlil se. V křoví nedaleko se ozval výkřik, který rychle umlkl. Bůh slunce neměl žádné
přisluhovače a tak si potravu obstarával sám. Lukáše napadlo, jestli se doopravdy živí jen
lidskými srdci, nebo je to zvyk z dávné doby. Nesebral odvahu zvednout se a jít se podívat, co
Huitzilopochtli dělá. Jen poslouchal, jestli tam pořád je a hoduje.

Bůh slunce za ním přišel sám. Tedy pokud se tomu, že stál ve stínech a Lukáš jen
matně rozeznával obrys postavy, tak dalo říkat. Ve vzduchu cítil měděnou pachuť a živě si
dokázal představit, jak tvorovi stéká po bradě, pokud něco takového z anatomického hlediska
má, pramínek krve… Otřásl se odporem a zvedl se mu žaludek.
„Znáš mě?“ zeptal se Huitzilopochtli jazykem nahuatl, aztéčtinou, kterou Mexičané
v různých oblastech dosud hovoří. Nebyla to sice dnešní spisovná verze, ale i tak Lukáš
pochopil.
„Znám,“ přitakal. „Ostatní už jsou tu, že?“
Huitzilopochtli mlčel. Nerozuměl.
„Návštěvníci z vesmíru pro tebe přiletěli,“ snažil se mluvit co nejjednodušeji a tak,
jak by to asi lidé řekli před stovkami let. Nebyla to otázka. Lukáš ze symbolů viditelných
z vesmíru dokázal odhadnout situaci.
Tentokrát přitakal mimozemšťan.
„Lukáši!“ Parkem se rozlehl hlas někoho třetího. Po dlážděném chodníku k mladému
archeologovi běžel jeho nadřízený Gebauer spolu s ozbrojenou ochrankou.
„Je tady, teď uvidíte, že je tady!“ vyskočil Lukáš nadšeně na nohy. „Pojďte se
podívat!“ Jenže místo, kde před chvíli Huitzilopochtli stál, bylo prázdné.
Gebauer vzal Lukáše za loket. „Pojď, pojedeme domů.“
„Ne, on je tady. I ostatní! Přiletěli pro něj!“
„Pojď, potřebuješ se vyspat…“
„Musíte zavolat zásahovku a NASA, jsou tu mimozemšťani! Podívejte se za tamto
křoví, je tam jeho oběť.“
Gebauer kývnul na ochranku, aby to prověřila a mohla tak Lukášovi vyvrátit jeho
omyl.
„Šéfe, je tu mrtvola,“ ozval se jeden z mužů váhavě. Po krátké debatě, během které
Lukáš procházel po okolí a volal Huitzilopochtliho, je Gebauer nenápadně zaúkoloval tím,
aby se zbavili těla, což jim nebylo cizí, a donutil Lukáše jít s ním k autu.
„Už mi věříte?“
„Věřím,“ lhal. „Dáme vědět úřadům, mám jisté kontakty.“
„Tam!“ vykřikl Lukáš a ukázal mezi stromy. „Huitzilopochtli.“
„Co?“
„Jmenuje se tak. Byl tam.“
„Jo, jasně,“ zamumlal nevěřícně.
Neznámý tvor se snesl odněkud z nebe a srazil Gebauera k zemi.
„Scheiße! Was ist das?“ ječel Gebauer svojí mateřštinou, protože v té chvíli si na
něco jako čeština vůbec nevzpomněl.
Lukáš se snažil Huitzilopochtliho odtrhnout od zmítajícího se nadřízeného, ale stvůra
ho odstrčila a zabořila pařát do Gebauerovy hrudi. Vytáhla jeho srdce a zakousla se do něj.
„Taky na tebe dojde,“ mlaskl Huitzilopochtli aztécky. Lukáš ani nepostřehl, jak se to
stalo a už zase byl pryč.
Doběh ke Gebauerovi, ale věděl, že je pozdě. Třásl s ním a snažil se ho přivést
k životu.
V tu chvíli na místo přiběhli i muži z ochranky přilákáni křikem.
„Zabilo ho to,“ mumlal Lukáš. „Huitzilopochtli ho zabil.“
„Zavolej policii… Nebo radši do Bohnic,“ špitl jeden svému kolegovi.
„Já jsem ho nezabil! Oni přišli! Už jsou tady!“ křičel Lukáš a bušil do dveří své
vypolstrované cely, kam ho zavřeli, aby se trochu zklidnil. „Jsou tady! Zničí nás!“ Vyčerpaně
se sesunul podél zdi na zem. „Jsou tady!“ zamumlal a sledoval Huitzilopochtliho, který stál
naproti němu.

V tu chvíli se na obloze objevilo několik velkých, zářivých objektů.

Lina Dee
3. místo
Kmotřička

„Vodprejskni, šmejde!“ prskla jsem po snědém obličeji, motajícím se až příliš
dlouho v mém zorném poli. „Nepřizpůsobivý spoluobčan“, jak se teď cikánům
z pseudoetických důvodů říká, něco zažvatlal a odpotácel se stranou. Konečně jsem zase měla
volný výhled. Bílé obkladačky socialistického nákupního centra mě studily do zad a já dál
sledovala cvrkot, který téhle ulici Trnovan příslušel každý večer a noc. Lemy síťovaných
punčoch mě škrtily, sukně mi připadala kratší, než bych kdy byla ochotná připustit, a halenka,
zapnutá na jeden knoflík, také neposkytovala zrovna ukázkové soukromí. Ovšem situace si to
vyžadovala, a jak se tak říká: účel světí prostředky. Mrkla jsem koutkem oka do podchodu a
přesvědčila se, že lesk dalších dvou očí vidím tam, kde má být. Jako by se tam sametová tma
naleptaná oranžovým světlem prohnula do oblouku a místo na okamžik potemnělo. Jen na
maličký okamžik, hned se zase dva zeleně řežavějící uhlíky uspokojivě rozžehnuly.
Vrátila jsem se k dění na ulici. U sexshopu postávající ženština podobně lehkého
oděvu, a podle všeho i mravů, už protáčela mobilní telefon. Co nevidět se tady začnou dít
věci. Než jsem se stihla nadechnout, vyjelo z postranní ulice temně modré Audi
s neprůhlednými skly a zastavilo nedaleko ode mne. Bliknutí reflektory neznamenalo nic víc
než výzvu. Nasadila jsem profesionálně potěšený výraz ala „Hurá, kunčoft!“ a rozeběhla jsem
se k autu, snažíc se nezaškobrtnout na vysokých podpatcích. Hlavou mi probleskla myšlenka
na moje glády a jejich pohodlí, hned jsem ji ale zahnala pod tíhou nastalých událostí. Zadní
dveře Audiny se otevřely a dvě ruce, chlupaté jako nohy ruského námořníka mě vtáhly
dovnitř. Hned mi došlo, že ruští námořníci nemají chlupaté jen nohy. Ten chlápek, co mě
zatáhnul do auta, vypadal jako gorila ze špatné gangsterky, stejně tak ten, co seděl na místě
spolujezdce. Zlaté zuby, upnutá černá trička a tetování s nápisy v azbuce. Jen ten za volantem
vypadal jinak. Měl ulízané vlasy, v uchu zlatou náušnici, koženou bundu, na levé straně
nepatřičně vyboulenou. Jasně, pasák. Tahle sorta lidí vypadá po celá ta léta pořád stejně.
Dělala jsem úplně blbou a tvářila se jako mírně podprůměrně inteligentní šlápota,
které absolutně nedochází situace.
„Ale pánové, vy ste tři, to bude za draho!“ chichotala jsem se a hmátla gorile vedle
sebe do rozkroku. Gorilák se jen zašklebil,a chytil mě za zápěstí. To už jsme jeli ulicí Pod
Doubravkou, míjeli cukrářství a budovu Kancelářských strojů. Znovu jsem se zasmála. „Ty to
máš rád na drsno, co?“ To už se otočil jejich šéf u volantu.
„Umřeš, děvko!“ prsknul po mě s nepřeslechnutelným ruským akcentem. „Šlapat
u menjá v rajoně se nevyplácí!“ Gorilák zesílil stisk a já se schoulila do předpisové polohy
vzlykající trosky. Vezli mě uličkami až k fabrice na přesná měřidla. Minuli ji a dál si to frčeli
k vesnicím. U lesíku zastavili, a zlatozubý spolujezdec mě za Gorilákovy asistence vyvlekl
z auta. Jejich pracky mě na zápěstích docela hodně tlačily a já se vzpouzela už skoro ani ne
jen jako. Hodili mě do příkopu a já z lehu mohla jen koutkem oka zpozorovat stín tmy
černější než noc, blýsknuvší na mě očima. Že tu nejsem sama, mě celkem dost potěšilo.
Gorilák se ke mně sehnul, zvedl za už tak dost otlačené zápěstí a vlekl mě kamsi do hlubin
hájku. Ulízanec šel za námi a Zlatozubý zůstal u auta.

Kdybych tvrdila, že mě hrob připravený v lese nějak překvapil, lhala bych. Že se tu
pohřbívá, jsme věděli už dávno, ale komu patřila ta těla a kdo je tu nechával, už nikoliv.
Gorilák mě přitlačil do kleku nad nehlubokou jámu a ulízanec vytáhl to, co mu činilo onu
bouli na bundě. Hmm, desert eagle, zbraň, která má v anglickém návodu napsáno, že prostřelí
pět válců z náklaďáku a v palestinském, že prostřelí deset za sebou stojících Izraelců. Podle
toho, že si zakročil a vzal obouruč, zná šílenou sílu této zbraně. Já také.
„Pomodli se, děvko!“ řekl, a na spoušti se mu zachvěl ukazovák. Víc než zachvět se
mu nestihl. Než to dořekl, zlomila jsem vaz Gorilákovi, Ulízanec si snažil z hlavy strhnout
chuchvalec prskajících chlupů a z míst, kde míval oči, se mu řinuly krvavé krůpěje. No vida,
i ruskej šmejd si umí pobrečet, když na to přijde.
Upravila jsem se.
„Kitty, teď ho nech, ještě si s pánem potřebuju vyměnit pár milých slovíček, než ti ho
dám.“ Kočka sebou přestala zmítat. Jako by byl její pohyb to jediné, co Ulízance drželo na
nohou, klesl na kolena, přesně do pozice, v níž jsem se ještě před okamžikem nacházela já.
Tak jsem ho ale nepotřebovala. Z kotníku jsem si klíčkem sundala subtilní pouta, která do teď
tvořila dojem extravagantního šperku a jednou stranou mu je cvakla na ruku. Skopla jsem ho
k nedalekému mladému buku akorát tak širokému, abych mu kolem něj mohla spoutat ruce za
zády. Trochu více širokému, takže se to neobešlo bez nepříjemného křupání vykloubivších se
loktů. Ach ti lidé, opravdu nic nevydrží. Natlačila jsem ho znovu do kleku, takže křupání
pokračovalo, a nohy se mu rozjížděly, že připomínal, maličkou Eiffelovku, které se
v rozkroku rozlévala nepěkná mokrá skvrna. Asi by řval, ale buď se proti řevu zatvrdil, nebo
už ani řvát nemůže. Ono se asi špatně křičí s průdušnicí proseknutou kočičím drápem. Špatné,
potřebovala jsem, aby mluvil. Připlácla jsem mu dlaň na díru v krku a sledovala, jak konečně
zase nabírá vzduch ústy. Začala jsem s monologem, který jsem brzy chtěla proměnit v dialog.
„Tak jo, ty hajzle. První věc už jsi mi ukázal. Potřebovali jsme vědět, kam ty ubohý
holky vozíš, a to už je mi jasný. I to, že žádná z těch, co se tu poslední dobou ztratily, už
nežijou. Takže mi jen řekni, kde najdeme Sabotinova, a já tě nechám bejt. Tak co?“
„Nět!“ zasípal.
Přikopla jsem mu pod rozcapený rozkrok hromádku větviček a listí a chvilku se na ni
soustředila. Trvalo tak pět vteřin, než začala dýmat, a asi dvacet, než se ohýnek rozhořel tak,
že mu začal sušit skvrnu od moči. Skoro okamžitě s procesem sušení začal i proces řvaní.
Zajímavé, jak jsou muži na to svoje nářadíčko hákliví.
„Tak ještě jednou stejná otázka.“ Zapnula jsem diktafon v mobilním telefonu.
„Nět, to pálí… Sabotinov je doma.“
„Doma tady, nebo v Rusku?“
„Tady, koupil dům za městem.“
„Kde?“
Plameny začaly trošku skomírat a s nimi i Ulízancova ochota mluvit. Přidala jsem tedy další
chrásť. „Tak kde?“
„V satelitu, nedaleko. Ten největší dům.“
Víc jsem prakticky nepotřebovala, potvrdil mi domněnky, které jsme měli, takže podniknout
útok na hlavu místní mikromafie nebude takový problém. Už, už jsem chtěla Ulízance předat
Kittynce, když se za mnou ozvalo těžkopádně šourání nohou v lesním podrostu. Než jsem se
otočila, vybuchl mi do obličeje svět. Jak jsem mohla zapomenout na hlídku u auta… Tak
začátečnická chyba.
Běh času se zcela poeticky zpomalil. Cítila jsem těžké nárazy střel i to, jak mi bez většího
odporu procházely tělem. Jak jsem padala, stihla jsem ještě zaznamenat sametově černý stín,
který Zlatozubému a pak i Ulízanci bleskově zlomil vaz.
***

„Vstávej ty trdlo!“ ozvalo se mi nebezpečně blízko ucha. Rozlepila jsem oči a marně
si snažila vzpomenout, co se vlastně dělo. Stávalo se mi celkem často, že jsem se drobek opila
a pak mi ráno bylo přesně takhle. Hlava mi třeštila, měla jsem žízeň a v hlavě okno jak
výkladní skříň. Něco mi ale říkalo, že tentokrát to není kocovina. Na hrudi mi seděla Kitty,
a ze židle vedle postele mě potměšile sledoval Erik. Opřela jsem se o lokty, abych se mohla
podívat, s čímže si to vlastně hraje. Kočka mi slezla z prsou a zlobně po mě mrskla očima.
Erik měl na klíně torzo mojí halenky a dírami v ní prostrkoval pěst.
„To bylo docela slušný, holka. Nebejt Kitty, tak jsme tě možná i pohřbívali. Takhle
jsem musel zaházet jen ty tři. Stejně jsem odolával pokušení tě k nim přihrábnout, holka
pitomá. Tumáš, najez se.“ Podal mi několik mléčných čokolád s fialovou krávou. Rozbalila
jsem jednu a začala se živit. S plnou pusou jsem mu odporovala:
„Proč mi furt nadáváš? Vím, kde je Sabotinov.“
„To já taky. Celá ta tvoje včerejší akce byla víceméně zbytečná.“ Sklonila jsem hlavu
a sledovala linii růžových jizev, vedoucích mi přes hrudník. „Sakra, letos už to do plavek
nebude,“ podotkla jsem zcela z jiného soudku. Erikův potměšilý výraz se změnil v pohoršený.
„Jak můžeš vtipkovat?“
„Znám se… Tohle není poprvé ani naposledy, co se mi něco podobného stalo. Víš
o mě ještě moc málo, můj milý. Co Pléša, říkal něco na včerejšek?“
„Zatím to neví, ale mohla bys mu říkat nějak… jinak. Přeci jen je to náš nadřízený.“
Představila jsem si lesklou hlavu našeho „zaměstnavatele“ a přemýšlela, jak jinak o něm
mluvit. Kdybych ho měla nazývat jménem, asi bych umřela smíchy. Patřil mezi ty, na nichž
se rodiče jménem pomstili za jejich narození. A náš milý Robinson Kraus by daleko lépe nesl
přezdívku Pléša, než třeba Crusoe. Civilně jsme mu říkali Rob, ale každý potřebuje nějaké to
odreagování. Erik si odkašlal.
„Fakt už vstávej, nejvyšší si nás žádá.“
„Ale běda ti, jestli mě práskneš! Znáš to, všechno se dozví, ale musí se mu to podávat
po kapkách.“
„Jo, pokud už to nebude mít na talíři z nějakého jiného ultrapřesného a rychlého
zdroje.“
Rozesmála jsem se:
„Novináři z Blesku tam nikde nebyli.“ To už po mě Erik znechuceně hodil moji
halenku cedníkovitého střihu a odešel z místnosti. Právě včas, snad si nemyslel, že se budu
šlechtit před ním. Už tak viděl až dost, když mě dával dohromady. Znovu jsem
prozkoumávala své jizvy a již asi po tisící děkovala všem bohům, že mě stvořili takovou, jaká
jsem. Nebo mě nestvořili bohové, ale démoni? Ať je to, jak chce, jsem ráda, že jsem to
přežila. Opět. I když v minulosti byla doba, kdy jsem smrt vyhledávala, vyzívala a stavěla se
jí do cesty, leč marně. Tehdy mě zasáhla obrovská ztráta a já si uvědomila, že někdo jako já,
by neměl milovat.
Vytáhla jsem ze skříně černé džíny, košili, jezdecký kabát a svoje milované glády. Jak
jen se mi po nich stýskalo, když jsem si likvidovala nohy v těch odporných křápech
s podpatky až na půdu. Když jsem si pak před zrcadlem nasazovala klobouk australák,
konečně jsem se cítila ve své kůži. V tu chvíli se pro mě vrátil Erik. V koutcích očí mu
probleskoval smích a já si trochu egoisticky říkala, že se mu takhle taky líbím víc, než ta
zmalovaná fiflena, jakou jsem ze sebe včera udělala. Otočila jsem se k němu:
„Tak co, ty blondýno, vyrazíme?“ pokývl hlavou.
„A mám tě tam hodit, nebo se dopravíš po vlastní ose?“
V očích se mu usadila čirá hrůza.
„Hodit? Tou tvojí ďábelskou kraksnou? I kdybych měl jít pěšky a pozpátku, tak ne
a už vůbec ne, když to řídíš ty.“

Hlasitě jsem si odfrkla, teatrálně rozhodila kabát a odešla středem. Když už si
chlapeček uměl odemknout, tak zavřít za sebou a zamknout zvládne taky. Přece se ho nebudu
doprošovat. Zachránil mi život, ozvalo se ve mně. Vážně? Dá se někomu, komu se smrt
vyhýbá, zachránit život? Vyparkovala jsem svého miláčka, černou Yamahu Dragstar, kterou
si ten lump dovolil nazvat ďábelským strojem. Jako by nevěděl, že za tu spanilou jízdu
nemůže stroj, ale řidička.
Hlavou mi běžely myšlenky na život, minulost se mi prolínala se současností a já se
ztrácela v obrazech. Malá dívenka ve světlomodrých šatečkách obklopená černou mlhou, či
snad kouřem smotaným z hlasů a jakéhosi vnitřního žáru, jehož rozpínání ve vnitřnostech
cítím dodnes. A to mi maminka vštěpovala, že duchy a nadpřirozeno si lidé vymysleli na
strašení zlobivých dětí. Kdyby věděla, jak hluboce se mýlila. Pak se přidal další žár, když
jsem zjistila, jak krásné je prolnutí vlastního kroku se stopou někoho, s kým se dokážete
doplnit, jako byste byli jednou bytostí, jedním tělem. Chuť zakázaného ovoce byla tak sladká,
že se jí nedalo odolat. Les, vytí šelem, které jsou podle všech zdrojů na pokraji vyhynutí
a konec všeho. Výčitky, samota a následně věčné vyhledávání smrti, té vzpomínané kmotry
s kosou, která mi již tolikrát ukázala, že mě nechce.
Zastavila jsem před nádhernou vilou nedaleko hlavní ulice. Slezla jsem z motorky
a zahleděla se na bohyni Ceres zobrazenou na průčelí nad balkonem. Měla jsem ten dům ráda,
i když vzpomínky naň stále ještě bolely a drásaly. Otevřela jsem si branku v obrovských
vratech a u videofonu se zastavila. Po chvilce se ozval umělý ženský hlas, jejž jsem v půlce
věty umlčela:
„Nemáme čas se zdržovat, plechovko, pan Kraus už mě čeká.“
„Račte vstoupit, madam,“ ozvalo se z kecafonu ublíženě, „ale nemusíte na mě být tak
hrubá.“
„Nojo, sorry,“ broukla jsem si spíš pro sebe a konečně prolomila poslední obrannou
linii. Pracovna byla v patře, přímo za obloukovitým balkonem. V koženém křesle už seděl
Erik. Jak to ten zmetek zvládá, že je tu vždycky rychleji, než já? Odfrkla jsem si a posadila se
do druhého křesla. Třetí, postavené za masivním vyřezávaným psacím stolem, se vzápětí
otočilo a já bezmála musela odvrátit hlavu, abych nebyla oslněna odlesky z pleše našeho
šéfíka. Potměšile se na mě podíval:
„Dobrá práce Sofie. Jsi tu, živá, a ani jsi nenapáchala moc škod.“
„Hm!“ zabručela jsem a otočila se na Erika. Kdyby pohled mohl vraždit, leželo by už
jeho tělo pod křeslem, nakrájené na centimetrové kostičky. On jen pokrčil rameny. Mezitím
se Pléša zase dal do řeči:
„Nekoukej na něj tak, drahá Sofie. Žalovat se sice nemá, ale informovat se musí.
A i kdyby ne, pořád platí: důvěřuj, ale prověřuj. Kvůli tvé včerejší akci tu ale nejsme.
Sabotinova teď necháme chvilku spát, aby se nám moc nevyplašil. Ovšem, mám tu poněkud
zajímavější práci, ale tentokrát pro každého zvlášť.“ Naklonil se a na okraj stolu položil dvoje
okrové papírové desky. Erik si vzal ty svoje a odešel. Já si desky otevřela ještě v kanceláři,
a zalapala po dechu.
„To po mě nemůžeš chtít, Robe. Všechno, jen ne tohle. Kamkoliv na zeměkouli
pojedu, roztrhám medvěda holýma rukama, ale tohle ne.“
Pléša se na mě soucitně podíval.
„Chápu tě, znám tvé důvody, a přesto tě tam musím poslat. Já sám bych tam nejel, je
to pro mě ještě příliš živé, i když od té doby uplynulo už patnáct let. Přesto musíš jet. Stále se
tam dějí velmi podivné věci. Fotografie a veškerou dokumentaci máš v deskách, a já ti mohu
jen popřát štěstí a úspěch. Pokud uspěješ, budu moct konečně klidně spát, a věřím, že ty taky.

Zamáčkla jsem slzu, která se mi chtěla skoulet z koutku oka a beze slova jsem odešla.
Hajzl, tohle mi dělá schválně. On si snad hraje na nějakýho zkurvenýho psychologa, nebo co.
Za mnou ještě dozníval hlas:
„A měla by ses omluvit mé sekretářce, sice je to robot, ale tvé chování se jí velmi
dotklo.“
To sotva, měla jsem chuť do toho kecafonu dole vyřvat veškeré křivdy které jsem
cítila, ale napadlo mě, že to už by nemusely sekretářčiny obvody, nebo co to vlastně má,
vydržet. Přece jen je zvyklá na něžné Robieho zacházení. Brr, představila jsem si ho, jak tu
androidku hladí a líbá a udělalo se mi šoufl. Jsou věci, které by měli dělat jen lidé. Jako
kdybych já se mazlila s topinkovačem či televizí. Stačí, že si s nimi povídám, když zrovna
nefungují, jak mají.
Dojela jsem domů a rozhlédla se. Klíče byly pod rohožkou – když nic jiného, je na
Erika spolehnutí. Kdyby nebyl tak nadutý, možná by se s ním dalo i vydržet. Otevřela jsem si
a rozhlédla se. Jak je to možné? Ten hajzlík stihl uklidit, a stejně byl u Pléši dřív, než já. Pak
jsem si ale připomněla svoje schopnosti a mávla nad tím rukou. Každý jsme nějaký a dneska
už se nedá ničemu divit. Čím dál tím víc lidí si začíná uvědomovat, že to, čemu nevěřili, je
více, než skutečné. Jen někteří před tím stále zavírají oči, snad za strachu, co by mohli spatřit.
Vytáhla jsem z horní police starý vojenský batoh a začala si tam skládat vše, co asi
budu potřebovat. Spacák, celtu, něco na převlečení, hodně vody, čokoládu a vojenské
potravinové dávky. Malé porce jídla s vysokou výživovou hodnotou, to je to, co já potřebuji.
Velké schopnosti znamenají velký výdej energie, a také její velké doplňování. Kdybych
nedělala pro Pléšu, umřela bych hlady, protože na to, kolik toho sním, bych nikdy neměla.
A přitom jsem musela vydržet i v době, kdy se mi o práci pro tento samozvaný nástroj
spravedlnosti ani nezdálo. Dnes se mi to zdá až nemožné, velmi rychle jsem přivykla životu,
který vedu teď. Na co se ale nedá zvyknout, je bolest, kterou mi život sám způsobuje. Teď
znovu zasadil ránu do citlivého místa. Loupla jsem očima po deskách s úkolem a znovu,
vztekleji, začala své věci štosovat do batohu. Nakonec jsem zatáhla tkanici a do pogumované
chlopně na vrchu vložila složku. Místo určení jsem znala velmi dobře, znamenalo to ale, že
mě čeká pár hodin na motorce, a místo relaxu v krásné krajině nejnáročnější úkol. Bojovat
sama se sebou a svými vzpomínkami jsem nikdy neuměla. Nadechla jsem se, moje ruka
šátrala v dolní polici skříně, kde se za patnáct let nahromadilo víc než jen pár centimetrů
prachu. Přes ruku mi přeběhl pavouk, zaječela jsem a praštila se o polici do hřbetu ruky.
Mrchy chlupatý, myslela jsem, že už dávno pochopily, že u mě jim pšenka nepokvete. Snad
proto se usídlily tam, kam běžně, nebo spíš vůbec, nechodím. Z pavučin jsem vymotala
balíček z tmavé kostkované látky. Rozbalila jsem ho. Ano, bylo tam vše tak, jak jsem to tam
kdysi uklidila. Nůž, příliš dlouhý a těžký, než aby mohl sloužit na krájení chleba, zahnutý
jako bumerang. Je to kukri, nůž nepálských ghurků, kdysi můj věrný průvodce, zbraň
a nástroj v jednom. Povytáhla jsem ho z dřevěné, kůží potáhnuté pochvy. Čepel vypadala
pořád tak netknutě jako tenkrát. Odhrnula jsem kabát, rozepnula si opasek na kalhotách, nůž
naň zavěsila a posunula na zadek. Seděl a netlačil. Prohlédla jsem si ostatní předměty ve
zbytku své košile. Zdobené kovové koncovky na límec, bolo s orlem a mosazná šerifská
hvězda. Pár stránek z cancáku v kožených deskách. To všechno byly vzpomínky, které měly
navždycky zůstat spolu s pavouky v dolní polici skříně. Navždycky.
***
Seděla jsem zachumlaná do deky a bylo mi senzačně. Napravo ode mě hrál Ringo na
kytaru písničky, které jsem nedávno ještě ani neznala a dnes mě dojímaly každým slovem.
Opírala jsem se zády o muže zahaleného v ovčí kožešině. Byl mladý a pohledný, držel mě za

ruku a já se konečně cítila naprosto normální. Ale kdo tu byl ve skutečnosti normální? Nikdo
a všichni. Každý jezdil do lesa zahánět nějaké svoje chmury a utíkat před všedností. Kamarádi
trampové byli úplně jiní, než kamarádi civilní, i když se velmi často jednalo o jedny a tytéž
lidi. Pootočila jsem hlavu a Maxe políbila. Vypadal úplně jinak, než jeho otec, vlasů měl dost
a jejich světlá barva ozářená ohněm mě oslňovala. Přimáčkl mě k sobě a také si užíval chvíli
klidu pod klenbou pískovcového převisu, větvemi borovic a hvězdným nebem…
Projížděla jsem nádhernou krajinou, které jsem se poslední jedno a půl desetiletí
vyhýbala. Pocit nostalgie si mě dokonale omotal kolem prstu a já zapomínala na svoje
poslání.
Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí, a slunce skloní hlavu do
strání a stráně budou mít zas barvu mědi… zněla mi v hlavě písnička a já se cítila jako kdysi,
když jsem po téhle cestě kolem Ronova chodila pěšky. Pomalinku, jen s probublávajícím
motorem jsem projela kolem statku a ohrad s koňmi. Je krásné, že se ještě dnes, v době
probouzející se umělé inteligence a technických výdobytků, někde najde místo pro tato
ušlechtilá zvířata. Postavila jsem motorku k plotu bývalé hájenky a přehodila přes ni kus
maskovací sítě, který jsem kvůli tomu vezla v brašně. Ještě jsem ji vyzdobila několika
větvemi a lesní půdou, nakonec nevypadala jako nic jiného, než hromádka lesního harampádí.
Nadechla jsem se a vykročila na cestu. Podle dokumentů bych měla kráčet do jámy lvové, či
co tu vlastně řádí za bestii. Já ale procházela po místech, která mi byla blízká, a za tu dlouhou
dobu se téměř nezměnila, snad jen stromy povyrostly. Prošla jsem skalní průrvou, kterou
v měkkém pískovci před staletími vyjezdily formanské povozy. Minula několik rozcestí
a pasek, když se přede mnou rozvinula krajina tak známá, až zabušilo srdce. Pole, i když dnes
už jen křovím zarostlá louka, stále ještě přetnutá několika cestami, na jejichž průsečíku stála
maličká boží muka. Za tím vším se před zrzavějícím sluncem tyčil majestátní tvar Vlhoště,
protkaný řadami členitých pískovcových teras. Zdalipak tam ještě hnízdí sokoli?
Tam, tam kousek pod vrcholem je můj cíl. Galathea, kemp, na kterém jsem zažila
mnoho krásného a zároveň největší ztrátu svého předlouhého života. Cítila jsem se čím dál víc
pod psa. Tohle Pléšovi neodpustím. Jako by sem nemohl poslat Erika. Já vím, nezná to tu,
a nevěděl by vůbec, jak se v tomhle kraji pohybovat. Možná bych měla cítit strach, ale jediné
co se mě zmocňovalo, byla stará tíseň a pocit, že schůzka s kmotřičkou Smrtí by vůbec nebyla
špatný nápad. Vystoupala jsem po schodech, které kdysi kamarádi opravili, aby se každý
výhleduchtivý turista mohl dostat na vrchol. Kdysi tu viselo, že tato cesta byla opravena
roverskými trampy. Dřevěné zábradlí i s cedulkami odnesl čas. Škoda.
Seděla jsem pod převisem a představovala si, jak to tu vypadalo dříve. Teď už to tu
ovládla matka příroda a známky toho, že tu dříve hospodařili lidé, byly celkem mizivé. Třeba
ohniště, to tu zůstalo, proto se v něm už pomalu rozhoříval oheň. Zbytek byl pryč, z části díky
přírodě, dílem prací pseudoekologů a nedostudovaných archeologů. Takoví lidé se pro svou
zfanatizovanost nebojí ani baskervilského psa. Vrcholky červenokorých borovic už olizovalo
šero. Jindy by tu touhle dobou byla přehršel kamarádů. Dnes, pro hrůzu, která svázala tento
kraj, ani noha, kromě těch mých dvou. Zakousla jsem si fialovou kalorickou bombu
a zvažovala, zda se vůbec obtěžovat s ohřevem vojenské stravy. Nechtělo se mi, tak jsem
raději vyndala ty zpropadené desky, jež způsobily, že se tu vůbec nacházím. Obsahovaly
kopie několika policejních zpráv za posledních deset let a fotografie těl, rozsápaných prý
nejspíše vlky. Několikrát jsem přimhouřila oči, aby se mi z nich nespustily slzy. Až příliš se
mi zdálo, že některé ty lidi z fotografií znám. Tahle přezka opasku… ty světlé ošoupané
džíny… Tolik trampů, abych se mohla splést, do místních lesů nejezdilo. Bylo mi zle.
Nejradši bych zalezla do spacáku a zalomila, jenže to nějak nešlo. Všechny zprávy
vypovídaly, že k útokům došlo v noci. Navíc - ani má vlastní zkušenost nehovořila jinak.
Zavrtěla jsem hlavou a podívala se na hvězdné nebe nad sebou. Jak moc se změnilo?

Chvilku se mi zdálo, jako bych opět cítila dotek ovčí kožešiny a vůni člověka, který
pro mě znamenal víc než vlastní život. Opravdu šlo jen o zdání, nebo se mi na okamžik
povedlo prolomit prostor a čas? Kdepak, babrání se v minulosti mi jen škodí. Daleko lepší
bude, když vyrazím na průzkum. Posunula jsem si na opasku kukri tak, abych naň bez
problému dosáhla. Přece jenom to, co tu řádí není žádný med. Vzpomněla jsem si, že zrovna
včera touhle dobou jsem stála na Masaryčce a sváděla kunčofty. Nebála jsem se Rusů, proč se
tedy teď cítím zle? Jako bych to nevěděla. Byla jsem hloupá a dělala, že jsem nečetla
Tolkiena. I on vyzdvihoval, že ten, komu se vyhýbá smrt, by si neměl začínat s obyčejným
člověkem. Pána prstenů jsem četla milionkrát, Arwenin příběh mě dojímal, ale že bych se
s ním ztotožnila, mě nikdy nenapadlo. Až když už bylo pozdě. I kdyby ne, já stále vypadám
na pětadvacet a Maxovi by už bylo padesát. Stárnul by dál a jednou bych se s mladou tváří
dívala do hrobu seschlého starce. Kdepak, neměla bych milovat, neměla bych ani žít. Vždyť
ani nevím, komu vděčím za svou nevšední existenci.
Zarazilo mě, že v lese neslyším obyčejné zvířecí zvuky. Žádný dupot srn, houkání
sýčků, sov, prostě nic. Ticho a ševelení listů a kdesi v dálce ozvěny z Litic, Skalky nebo
Blíževedel. Čím dál jsem byla od kempu, tím víc mě mrazilo. Vyrazila jsem nazdařbůh až
tam, kde kdysi býval kemp Pírko. Podvědomí mě tam zavedlo, jako tolikrát před tím.
Kdybych se tam nepodívala, cítila bych se vůči této krajině jako zrádce. Procházela jsem mezi
skalami a odkudsi, jakoby ze samého mého nitra ke mně doléhal podivný hukot občas
protržený ponurým zvukem, připomínajícím zavytí vlka samotáře. Vzpomněla jsem si na
dobu, kterou jsem trávila poblíž důlní pasovky. To hučení mi znělo velmi podobně, jen jsem
nevěděla, zda za něj může moje zmatená hlava, nebo něco tady v lese. Moje intuice křičela,
řvala, abych se otočila a odešla. Že to, co se tu děje, vůbec není pro mě. Divila jsem se. Mám
snad pro strach uděláno, alespoň jsem se o tom vždycky přesvědčovala. Včerejšek byl přece
daleko napínavější, mohlo by se zdát.
Když jsem míjela krásnou, skálu tyčící se těsně před Pírkem, zmocnil se mě pocit
slabosti, že jsem až poklesla v kolenou a musela se opřít o skálu. V tu chvíli se se mnou svět
ještě víc zavlnil a já v záblesku zahlédla pod svou dlaní podivnou rytinu, snad pentagram,
jehož jsem si dřív nevšimla. Hukot v hlavě sílil a moje tělo sláblo. Blýskalo se a já pomalu ale
jistě ztrácela vědomí. Setmělo se.
Hřbitov byl nejstrašidelnějším místem, které jsem znala. Nikdy se mi tam nelíbilo, ale
když zemřela maminka, chodívali jsme tam s tatínkem i několikrát týdně. Nechtěl mě ani
posílat do školy, i když už se po mě slečna učitelka ptala. Ten den jsme tam šli večer, po
setmění. Brána se snad nikdy nezavírala a já byla jako u vytržení z té záplavy svíček, které tu
hořely. Vždy jsem si myslela, že jsme s pár dalšími lidmi jediní zoufalci, již sem chodí. I na
maminčiným hrobě svítilo několik svíček. Sedla jsem si na lavičku a nemohla spustit oči
z osvětleného nápisu: Sophie Annabella Schmidt, geb. Rozenkrantz *1876 +1902. Mohlo mi
být tak pět let, sotva jsem chápala, že se maminka už nikdy nevrátí. Nevšímala jsem si
tatínkova podivného pohledu, se kterým zapaloval další svíčky, mumlal neznámá slova…
Nakonec mě popadl a dosti neurvale hodil do kruhu ze svic, kam pak vstoupil za mnou. Ležela
jsem a mezi vzlyky popadala dech z leknutí. Otec se ke mně přiblížil, poklekl, a zalehl mě svým
tělem. Zacpal mi ústa, druhou rukou mi šátral po těle, a šeptal, přemáhav vlastní zrychlený
dech:
„Duchové, démoni, vezměte si její tělo a vraťte mi její matku.“ Vše se se mnou vlnilo,
chtělo se mi zvracet, bála jsem se. Zablesklo se a neznámá síla odhodila otce z mého
zmučeného tělíčka, které však mělo být mučeno ještě více. Viděla jsem, jak otec skončil
nabodnutý na jednom z ostrých kovaných křížů, ale nestihlo mi ho být líto. Vnímala jsem
podivnou černou mlhu, která mě nadzvedla, a žár, jenž mě spaloval, mísil se mi s vnitřnostmi,

natahoval mě do všech stran a přetvářel. Pak byl klid a já spadla z výšky na studený náhrobek
své matky. V odrazu lesklého kamene jsem místo své, spatřila věrnou kopii její tváře.
Když jsem se probrala, nemohla jsem se ani pohnout. Jenom rozlepit oči pro mě byl
nadlidštější výkon, než všechny nadlidské výkony, které jsem dosud absolvovala. Nad sebou
jsem ale nespatřila stromy, ani hvězdy ale rozostřenou siluetu hlavy někoho, kdo si mě nejspíš
prohlížel. Když si všiml, že se probírám, stáhl se z mého zorného pole a otočit se za ním, se
mi nepodařilo. Přes hukot, který mě neopustil ani po probrání, ke mně doléhal hlas. Nejprve
zastřeně a zdálky, pak čím dál tím jasněji.
„Sofie… Sofie. To se dělá, nechat mě tak dlouho čekat?“
„Kdo jsi?“ Myslela jsem si, že jsem to vyslovila, ale rty se sotva pohnuly a hlasivky
nevydaly žádný hlas. Ticho by se dalo krájet. Rychle jsem dýchala, bušilo mi srdce. Zažívala
jsem zcela neznámý pocit. Ač znehybněna a dezorientována, cítila jsem se zvláštně. Jako by
vzduch více voněl lesem, jako by hvězdy více zářily, jako bych já… byla více živá. Až mě
z té myšlenky zamrazilo. Znovu jsem bezhlasně zaprosila o odhalení identity mého trpěného
společníka. Tentokrát se mi dostalo neočekávané odpovědi.
„Kdo jsem? Hm… myslím, že to už je v tuhle chvíli jedno. Stejně už nikdy nebudu,
kým jsem býval. Ani ty už nejsi, čím jsi bývala. Jedni démoni ti dali život, jiní ti ho umí vzít.
Svět je zvláštní. Kdo nesmrtelnost chce, nikdy ji nezíská. Kdo ji má, tomu je na obtíž.
Jenže…“ Nedořekl. Po mém boku se ozvalo zašelestění a tiché prsknutí. Kitty! Zase mě
nenechala ve štychu. Koťátko moje kouzelné, hledali jsme se, až jsme se našly. Obě zvláštní
a opředené tajemnem. Ať je ten muž kdokoliv, ona ho určitě…
Vzduchem se ozval svist, zavřísknutí a zvuk trhaného masa. Pak mi na prsa dopadl
neforemný balík čehosi černého. Sevřel se mi žaludek, a z očí vytryskly slzy. Neznámý se
zasmál.
„To bylo tvoje? Věděl jsem, že jsi zbabělá, ale že tak, aby ti musela prdel chránit
kočka, to jsem netušil.“ Ten hlas, ten hlas mi byl tak povědomý… jenže odkud? Jeho nositel
se ke mně sklonil a začal mi šeptat do ucha. S každým jeho slovem ve mně vzrůstal strach,
hrůza z poznání. Neznámé prý člověka děsí, poznané přestává děsit. Nebo děsí ještě víc.
„Sofie, Sofie… žilas ve hříchu, víš to? Tvou cestu lemovaly mrtvoly, tvým otcem
počínaje, ruskými zmetky konče. A skoro nedaleko by mohlo tlít rozsápané tělo, které si ani
nenašlo místo do tvého svědomí. Místo je skoro stejné, a i to vytí se ozývá. Jenže tady nikdy
nevyli vlci. Všechno mohlo být tak pěkné, ale ne. Vy jste to všichni vzdali. I ty, která jsi měla
šanci to změnit. I ty. Tys měla být ten ochránce!“
Vzlykla jsem.
Max se zvedl od ohně, jako už tolikrát, když se šel napít, nebo jen vyslechnout volání
přírody, a pokropit jeden ze stromů. Slyšela jsem jeho kroky čím dál tím slaběji. Stydlín.
Většina kamarádů močí div ne přímo u ohně a on se stydí jako slečinka. Uplynulo deset minut,
a kamarádka Světluška, sedící vedle mě se zaposlouchala do zvuků noci. Pak skoro se
strachem šeptla:
„Jako by tu vyli vlci…“ Také mi to tak přišlo, dokonce se i v kempovkách začalo
objevovat upozornění, že se krajem potuluje smečka vlků. Ale správa CHKO to dementovala,
že jde o planý poplach, tak čeho se bát? Slyšíme tu jen psy z Litic, zneklidněné měsíčním
úplňkem. To jsem řekla i Světlušce. Čekala jsem, až se vrátí Max, který jí to vysvětlí daleko
lépe. Jeho otec, pan Kraus měl spoustu ověřených informací, a mě zahřálo, že mi zrovna on
nabídl práci. Připadala jsem si nadevše šťastná. Pracovala jsem pro jednoho z nejvlivnějších
lidí severních Čech a nadevšechno milovala jeho syna. Jenže ten se pořád ne a ne vrátit.
Nebála jsem se, že by odněkud spadl, Měsíc poskytoval světla dost a dost. Nakonec jsem se

zvedla, a šla se podívat po okolí. Nebylo zas tolik míst, kam by mohl jít, přeci jen noční les
poskytuje jakési hranice. Jenže nikde nikdo, poblíž, ani u cesty. Vrátila jsem se k ohni, jestli
jsme se náhodou neminuli, ale tam také nic. To už si kamarádi všimli mé rozladěnosti. Ze
všech stran ke mně doléhaly hlasy, co že se stalo a tak podobně. Vzlykala jsem, že se mi ztratil
Max a nikde není. Bylo nás tam přehršel, tak jsme se opět rozešli do všech stran, ale
bezúspěšně. To už jsem slyšela vlčí vytí i já, možná doopravdy, možná jen v podvědomí, ze
strachu o milovanou osobu. Nakonec jsme se vrátili na tlachoviště. Hledat někoho v noci, po
tmě a v lese bylo takřka nemožné, i když nám to usnadňoval Měsíc. Ráno jsme pokračovali
v hledání, sotva se rozšíralo natolik, aby bylo alespoň trochu vidět.
"Pošlete sem Sissy!" ozvalo se volání od Amfiteátru, jak se říká zvláštní plošině pod
Vlhoštěm. Nikdo mě nemusel posílat, běžela jsem sama. Dale s Vlkodlakem tam stáli, bledí
a rozklepaní. Pohled upírali na jakousi jehličím obalenou masu. Zblízka už jsem poznala, co
našli. Byl to cár zkrvavené tkáně a kus Maxovy košile.
Zhroutila jsem se. V tu chvíli pro mě svět přestal existovat, i když bylo vidět, že to
sebralo všechny. Pak policie, vyšetřování a nakonec další pomníček na Roverkách, jako by
jich tam už tak nebylo dost. Ale Maxovo tělo nikdy nikdo nenašel, jen se po celém okolí tu
a tam objevovaly jeho věci.
Brečela jsem a v duchu omílala pořád dokola, že to není pravda, že všichni dělali, co
mohli. Najednou mě dvě silné ruce uchopily za košili a vytáhly do sedu. To, co zbylo z Kitty,
se mi skutálelo do klína. Rozhlédla jsem se, co mi oči stačily, ale nespatřila jsem víc, než
předtím. Ruce mnou smýkly a opřely o skálu. Znovu se mi začal točit svět, ale tentokrát už
jsem neomdlela. Seděla jsem, přede mnou kameny, les a vedle mě tušení něčeho zlého.
„Ukradl jsem tě, víš? Ukradl jsem tě mému otci, i tomu zpropadenci Erikovi. Ukradl
jsem tě démonům, kteří tě doteď chránili. A víš proč? Protože já sám jsem démon, a jediný,
kdo na tebe má ze zákona pomsty právo. Ne každý vlk je vlkem, a ne každý člověk je
člověkem. A já, já jsem teď obojí. Mrtvý a neživý, závislý na lese, myslíš, že to je život? Tys
byla zrůda, ale mohlas mezi lidi, já ne. Vyměnilas mě za ně.“
V tu chvíli se mi v zorném poli objevila jeho tvář. I bez toho jsem již věděla, kdo to je.
Plakala jsem. Vždy jsem snila, že se mi Max vrátí, jen to nemělo probíhat takhle. Chtělo se mi
prosit, vysvětlovat, i omlouvat se, jenže mé tělo mi ani teď nedalo šanci. Dívala jsem se do
toho obličeje, připomínala si rysy, zaváté prachem událostí patnácti let. Poznání mi trhalo
srdce, a zároveň mě příjemně uklidňovalo. To, co sedí přede mnou, už přece dávno není Max.
Jeho modré oči byly ty tam, teď měl duhovky jantarové barvy, a jak se v nich zrcadlil měsíc,
vypadaly divočejší a divočejší. Přibližovaly se a já slyšela jen šeptání tak démonické a přesto
konejšivé.
„Umřeš, děvko.“
Nepochybovala jsem, a vlastně jsem byla konečně spokojená. Takový radostný dýchánek. On,
já a kmotřička Smrt.

TlusŤjoch
2. místo
Pravdivé příběhy z imaginatória ve stylu
new_weird.
Varování: Všechny zde vystupující zhmotnělé představy jsou smyšlené, jestli vám však přesto
nějaká něco připomíná, hledejte příčinu ve špatně naprogramovaném p®assohejbači .

Porodní časochobot ho vyhodil v rekordně krátké chvíli. Narodil se v Praze, Vídni
a Bukurešti v jednadvaceti sekundách jako utkvělá hříšná představa pomateného semielfa a
lesní žínky od Berounky; vídeňská lehkomyslnost převládala.
Otec Katalogik jej zaregistroval pod značkou ON001 (ON si později ku svému
jménu po francouzském vzoru připojil ještě jedno malé nosové "n", s kterým si překladatel do
angličtiny nevěděl rady a zastřelil se).
Byl to poslední šot časochobotu podle císařského ediktu.
Pomocní technici poté zbavili aparaturu přívodu energie, rozřezali plazmotrubice,
odmotovali p®assohejbače a chemolepy, odlomili transbalanční křidélka včetně olejových
kalpáčů a vypustili lichosměs. Parta můvrů tajně odvezla všechny zbytky na skládku za
městem.
Nafialovělý dvojměsíc sporadicky osvětloval krajinu.
Pasťoplot ohraničující skládku vrhal vábivé mihotavé stíny jako nesmělý mladík,
když hází očkem po dívce.
Skládka byla kdysi dávno zřízena na obětišti Okolookých a mnozí pikapčíci říkali, že
za jasných úplňcích lze stále ještě spatřit pod vrstvami odpadu i obrysy třinácticípé svatyně.
Někteří se dušovali, že ta svatyně putuje, dere se na povrch a prahne po oběti. Proto ti
bázlivější nosili na krku řetízek se snítkou kozího jetele, o které se věřilo, že bezpečně ochrání
nositele před krvelačníky. Ulja učený, pomazaný kápo cechu pikapčíků, měl o tom svoji
teorii. Vše si zapisoval do deníku vázaného v kočičí kůži. Poznatky o odpadních rourách
města, které sem přinášely mrtvá tělíčka krys, domácích mazlíčků, toulavých psů, hmyzích
kokonů, hodinových ručiček, koleček, fůriků, halucigenních hub a ba se tu tu /na ta dvě "tu"
za sebou je autor hrdý/
a tam cosi Šalamounovo vyplavilo.
Ulja prý kdysi studoval lučbozpyt u vyhlášeného slovanského alchemisty Čilivoje
Lipového a v kvasných procesech se vyznal jako nikdo jiný.
Vstup na Skládku byl odjakživa zapovězen (můvrové měli výjimku), rochňat se v
kloace města považovali kněží za rouhání.
Stařena v kutně se neslyšně vyloupla ze tmy jako hrášek z lusku. Pátravě se rozhlédla
po okolí.
Za horizontem dýchalo město, luxusem, krásou, štěstím a blahobytem pro desettisíc
vyvolených. Věž libovysílače vypadala jako nahozená udička rybářova v temné lesní tůni.
A nade vším žlutavě zářila šišokopule knížecího paláce jako šťáva dýňového
kompotu, co chutná dětem po babičce.
Žena si uplivla. Slina se udusila v prachu.

Starucha se ještě jednou rozhlédla a pak vypustila vrtacího psa. Zvíře se plavně
rozeběhlo k pasťoplotu.
Rozčepýřená chlupatá koule vrazila plnou silou do vláken silového pole.
Chov vrtacích psů byl zakázán pod trestem smrti. Nikdo už neví, kdo tuhle rasu
vyšlechtil, ale k prorážení pasťoplotů byla tato zvířata k nezaplacení.
„Teď, kluci,“ sykla a máchla rukou.
Dvě tmavé postavy hbitě následovaly psa a rychle pronikly za silové pole.
Na skládce se vždycky dalo najít něco, co se dalo směnit za kus žvance či tabáku.
Čelovka osvítila nově navezenou změť. Ani to nesmrdělo.
„Fajn věcička,“ zamumlal Mimoděj a uložil p®assohejbač do batohu.
V trubkách to zavrnělo. Přímoděj napřáhl sekerku, ale Mimoděj mu strnul ruku zpět.
V rozšklebené rouře leželo podivné robě s vlasama zrzavejma vode_rzi a s
gramatickou chybou.
Pikapčíci pohlédli jeden na druhého. Pokrčili rameny. Zrzavé robě zívlo. Vrtací pes
zavrtěl ocasem a dychtivě zafuněl. Jeho morda jako by se smála. Přímoděj chytil zvíře za
obojek.
Mimoděj vytáhl ze suti ohořelý výtisk večerníku a zručně doň robě zabalil.
„Jdeme.“
„Tohle babičku nepotěší,“ rýpnul si Přímoděj do svého bratra, „nemá ráda zrzavý.“
„Já vím, od té doby, co ji pokousala ta veverka, to už jsem slyšel nejmíň tisíckrát.“
Naše Jasnost kníže Sjöröllö „Wirforma“ Pětislovný procházíme hlavní chodbou
našeho imaginatória.
Zhmotnělé myšlenky exotů umístěné v klecích se těší na ranní krmi, reálný
Dostojeffského Bjess na stakan vodky. Kocháme se svými exponáty a opakujeme si v duchu
známou Burriho poučku : „Co člověk, to exot.“ Krmiti budeme je sami, neb je to výsada
sběratelů. Palácová ficka cupitající za námi v košíku nese pochutiny. Žertem jí říkáme
Karkulko a ona se bojí, že jí jednou sežere Vlk, prostý lid by neměl naslouchat Němcové,
Erbenovi či jiným temným bardům.
Snažíme se mluviti v přítomném čase, neboť naše minulost je mlhavě hrůzná a
budoucnost nejistá.
Nový přírustek se drží tyčí klece a poulí na nás bulvy. Ú-hlava a Ú-slava, primární
řeky jeho matky mu pulzují krví jako maturitní otázky v gymnazistově hlavě; házíme mu
malého, čerstvě zabitého mže, aby se krapet zklidnil.
Produkty časochobotu většinou dospívají do dvou měsíců, ale tenhle se zdá, jak by
řekl Moravák, jakési nedmrlé.
Otec Katalogik se přišourá nehlučně jako podzimní stín, jak by ne, vždyť odjakživa
patřil k nejlepším duchonautům našeho dědečka, s právem otevírat databázi duchů.
„Poroste pomaleji, ale dožene to,“ praví jako by nám četl myšlenky, inu duchonaut.
Přikývneme souhlasně hlavou a pokračujeme rozvážně v prohlídce své sbírky.
Zahýbáme do severního traktu našeho paláce a míříme loudavě do šišokopule. Zašklebíme se
na ficku. Její tvář vypadá jako fotografie špatně převedá do odstínů šedi. Ale i my cítíme
mrazení v zádech, čůrek studeného potu nám stéká až do žlábku, zhmotnělá myšlenka
čínského draka, který patřil šílené čínské princezně Wu-Tchi, vypadá vskutku odporně. Otec
Katalogik se tváří, jako by se ho to ani netýkalo. S hlavou v oblacích nás následuje s lehkostí
cigaretového dýmu.
V šiškopuli jsou umístěny naše nejzrůdnější exponáty.
Porodní časochobot míval svoje mouchy. Kdysi se stalo, že byl p®assohejbač špatně
termostabilizován a zabrousil do hluboké minulosti a zhmotnil poslední představu žrece
okolookých. Toho, co zradil věc, a stal se tyranem. Myšlenka zhmotnila se v okamžiku, kdy

mu císařův nemanželský syn vbodl čepel zdobenou symboly devítiocasých kocourů přímo do
jeho zatvrzelého srdce. Představa byla to krvelačná, zlá, chytrá, rychlá, flexibilní a… zvráceně
morbidní se sex podtextem.
Toho dne byla středního rodu a měla podobu pururového hada. Obtáčela svůj
skleněný útulek a vemlouvavě syčela:
„Vrať ssse na stránku nula, vrať ssse na stránku nula,“ ve všech možných mutacích.
„Kambektuzíroupajdž“ slintala jazykem velkého Šejk Spíra.
„Vrať se na stránku nula,“ vibrovalo tvrzené sklo jednačtyřecetihlasně tvrdou
berberštinou Ali Baby a jeho loupežníků.
Pouštíme jí zdymadlem dvě létající elektrické praryby. Sršivě praskají, když se do
nich kousne.
Houby a duhy povstvávají z deště a slunce.
Z čeho ale povstalo tohle zrzavé děuče, lámal si hlavu Přímoděj a pozoroval pružnou
postavu, která bosa tančila na dvoře jeho báby Grundmannovu čtverylku. (považme, už ve
dvou měsících).
Pojmenovali ji s bratrem OF (OF si ku svému jménu časem přidala malé, takřka
neznělé "f", čímž potěšila zastřeleného překladatele do angličtiny).
"Dostali Ulju Učeného," pravil koverzačně Mimoděj, "jeho zuhelnatělé válenky
vyplivl pasťoplot do zbytkovny v Nudlích."
"Jak je to možné," podivil se Přímoděj, "vždyť on ten plot překonával
autoteleportací, zdánlivě byl uvnitř a zdánlivě byl vně, jeho zabití odporuje von Rupprechtovu
zákonu."
" Jeho válenky však hovoří jasnou řečí." odplivnul si nekompromisně MMD (MMD
= chatová zkratka Mimoděje)
"Zajímalo by mne, co se stalo s jeho zápisníkem," zamulal si PMD, "doufám, že se
ho nezmocnil Dejho Kledu."
OF, děuče s vlasama zrzavejma vode_rzi a s gramatickou chybou vířila jak
infikovaná virem..
ONn je zase zašmušilý a nejí. Naše Jasnost kníže Sjöröllö „Wirforma“ Pětislovný na
něj mluvíme rozverně a mazlivě ve snaze rozptýliti ho. On však poulí své modré telecí oči
kamsi k východu.
Jeho oči pošilhávají po Východu, opravujeme se, zní to patetičtěji.
Ani otec Katalogik neví, co mu schází. Ani z databáze duchů nic nevypadlo.
Myšlenka žrecova z vedlejší kóje, dnes okřídlená jako lidové rčení, omílá svoje "vrať se na
sránku nula" v nekonečné smyčce. Máme hezkou sbírku a kocháme se. Škoda, že císař
časochoboty zakázal. Zrovinka teď, když jsme si chceme ověřit, jestli i mrtví mají představy.
Myslí se nám dobře, používáme copy-brain-paste z knížecího softvérhausu, i pivo máme
vlastní...
Pikapčík stiskl kliku a zvonek nade dveřmi chvalně proslulého vetešnictví "U
Vejžlabbky" rozcinkal se jasnými tóny.
Obsluhující plivník smekl čapku a optal se, čím může posloužit. Přímoděj vytáhl
p®assohejbač a významně zamrkal tak, jak to jen zkušení pikapčíci umí. OFf, děuče
s vlasama zrzavejma vode_rzi a s gramatickou chybou, která Přímoděje doprovázela,
rozhlédla se po regálech. Na bidle ležel mladý zobák a nevšímal si jí.
Deuče začalo zpívat tichým rezavě nakřáplým hlasem v podivné měkké lingvě.
Plivník obešel obslužný bar, objal OFf kolem ramen a připojil se ku tklivé písni. Pak
zacáloval Přímodějovi a s německou strohostí oba vyplonkoval z krámu. Ani mladý zobák na

bidle, ani nikdo jiný však nezaregistroval, že Plivník strčil potajmu děučeti do kapsičky cosi v
kočičí kůži vázaného, co vonělo po vanilce. Tajuplné věci vždycky voní po vanilce.
Dejho Kledu to odjakživa hraje na dvě strany, říkalo se. Nikdo o něm nic nevěděl.
Přišel prý z pouště nebo z bažin. Dokázal splynout s pikapčíky i s můvry, dokázal stolovat
jako učenec u Otce Katalogika a vésti s ním učené rozpravy, dokázal letmým pohledem
zkrotit rozzuřeného vrtacího psa, uměl prý i přivolat kyselý déšť a líbil se vědmám, páč uměl
věštit z mraveniště.
Na svatého Huriáše, patrona mariášníků seděl u krmelce kouzelníků, zdánlivě líně.
Ze záňadří ladným pohybem houslového virtuóza vytáhl píšťalku z netopýří kosti a začal hrát.
Můj bože, jak on vám hrál.
OFf, děuče s vlasama zrzavejma vode_rzi a s gramatickou chybou následovala
melodii z netopýří kosti hopsavou chůzí cirkusového clowna. Její kolébavý pohyb rozkvelými
lukami směle konkuroval rozvážné jízdě kombajnů při žních, jak byl krásný. Srha říznačka
klopila hlavu, snad studem. Meze byly zezlátlé od jejích vlasů. Kouzelná studánka jí nabízela
slevu na všechny svoje produkty, leč netopýří píseň neposkytla jí oddychu. Ruka svírá špetku,
kamera sleduje dobrou práci loktů a střihem přenáší dychtivého diváka i s jeho popkornem ku
krmelci kouzelníků. Oba témeř hlavní protagonisté se pozdravili, netopýří melodie umlká.
Přímoděj, maskovaný za kapradě-samce, sleduje vše zamyšleně z podmezí.
Jakési procesí nám leze až do šišokopule, mistr střihu to prý povolil. Za chvíli nám
tady budou korzovat snad i víly z Lysolesí. Naše Jasnost kníže Sjöröllö „Wirforma“
Pětislovný se durdíme. Vztekáme se. Nu ano, Dejho Kledu je, dejme tomu, náš špeh, najatý
samotným Otcem Katalogikem, ale co tu dělá ta zrzavá cácorka a ten kapraď-samec, prskáme.
Chystáme se houknouti nakrknutě na stráže, ale postava v kutně, která se jako pěna na pivu
zjevila zdánlivě zprava, nám říká, že všichni gardisté spí pod vlivem Dr. Ogy (Ono "R" je
vysloveno tak nezněle, že si s hrůzou připomínáme příběhy se psem baskervillským). Prý to
však je poslední magie, která tu bude použita. Zrzavé médium tím kouskem prý pozbylo sil.
Pochybujeme...
OFf přistoupila ku kóji, kde pochrupkával ONn. Neuvěřitelné. Obě představy se
objaly přes půlcoulové tvrzené sklo. Ani Láokoóntovo sousoší nebylo krásnější jako tihle ti
dva. Ten s tou kápí přes hlavu si kliďánko přistoupí k oběma objímajícím se a tomu děučeti
vytáhne z kapsy notýsek vázaný v kočičí kůži. Naše Jasnost kníže Sjöröllö „Wirforma“
Pětislovný kocoury nesnášíme. Otec Katalogik se uzavírá v databázi duchů na tři gejtsoffské
pásvordy.
Kutna praská ve švech jako motýlí kukla a v mžiku před námi stojí ztepilý pikapčík
Ulja v nových válenkách, bohatýr. Naše Jasnost kníže Sjöröllö „Wirforma“ Pětislovný jsme
kdysi motýly lovívali, napichovali je na lesklé špendlíky a uschovávali v krabičkách od
bonbónů.
"Zabili pouze fantom autoteleporta, Přímoději," dostavá se vysvětlení překvapenému
kapraďorostu.
"Mám Knihu Bludů," říká nám Ulja Učený drze přímo z očí do očí; jako otakárek
jich má několik, a myslí si, že má nad Naší Jasností převahu.
"Ta je ti k ničemu, nic tam není," trumfujeme.
"Mám Knihu Bludů, třetí, přepracované vydání, s poznámkami Čilivoje Lipového
a s vylisovaným čtyřlístem kozího jetele," zdůrazňuje významně pikapčík a dupne si
válenkami. Posunkem naznačujeme Kledovi, aby toho otrapu podříznul jako jedličku o čase
vánočním. Dejho dělá, jako že tu není. Popravit špeha a vypálit antikvariáty, poznamenáváme
si.

"Vrať se na stránku nula," zasyčí nám za zády zhmotnělý sen žrece okolookých a my
doufáme, že je to náš spojenec.
"Jsi jenom samovzdělaný pikapčík a nemáš ku Knize klíč," modulujeme svůj hlas do
tonů naprostého opovržení a krok sun krok ťapkáme ku kóji.
Uljovi svítí oči jako fialové, dosud nerozpatlané lentilky a významně prohrabává
kočičí notýsek proti srsti, hmmm... tak klíč asi má, že? Naše Jasnost kníže Sjöröllö
„Wirforma“ máme zase gen nesmrtelnosti.
Třetí, přepracované vydání Knihy bludů se samo otvírá ve stejnou vteřinu jako
emergency exit kóje. Objímáme se se /na ta dvě "se" za sebou je autor hrdý/ zhmotnělým
snem žrece Okolookých a plavně kloužeme na stránku nula. Vše se nám vyjasňuje, jsme staří
jako plavuně, jsme zrádce Okolookých, jsme předurčeni škodit, Ulja učený se přepočítal,
třinácticípá svatyně opět povstane ku naší slávě. Naše Jasnost kníže Sjöröllö „Wirforma“
Pětislovný a slovutný žrec Okolookých jedno jsme. Síla námi vibruje jako bubeníkovo sólo.
Náš smích, dunivě hrozivý, rozléhá se šišokopulí.
"Ach, Uljo, Uljo, troufalý jsi," burácíme, "ale ten kozí jetel je jenom poudačka
starých bab a huspopasců. Prostě nezabírá."
ONn a OFf se přetočili do polohy ON. Dejho Kledu vyskakuje jako sám král žabáků
a v jeho ruce objevuje se nestydatě nahý meč se symboly kocourů na čepeli. Míří nám do
hrudi. Učiníme úkrok stranou ve snaze chrániti své černé srdce plné nenávisti a pardubického
perníku, leč zdá se, že je pozdě.
"Představu lze zabít, jen když má tělo," objasňuje nám nemanželský potomek
levobočka Jeho císařské milosti, celkem zbytečně, nám už je to putna, padáme k zemi jako
čajový lísteček z básní tradiční čínské poesie v překladu J.J.Maciczka. Umírajíce,
zhmotňujeme se jako scrapnovella, umírajíce, stáváme se novým literárním žánrem,
umírajíce, už víme, že i mrtví mají své představy.
ONn a OFf se přetočili do polohy OFF.
Černý devítiocasý kocour se vyhřívá na šišokopuli a jeho sírově žluté oči
prihmouřeně pozorují svět, který není už, co býval.

Anna Ekyelka Mudrochová
1. místo
Jen člověk

Dunění, pravidelné a hluboké, které rozechvívá kosti i myšlenky, proniklo do ryze
soukromé temnoty nepozorovaně, jen jako svoje vlastní ozvěna. Postupem času ale začalo
zesilovat, až zcela naplnilo prostor, kde předtím nebylo nic než pár vyhaslých jisker vědomí.
Nicota byla poražena, podstata temnoty změněna, realita se rozechvívala v pravidelných
intervalech s až bolestivou intenzitou.
Kajman Eschervari, oficiální věk čtyřicet pět. Specialista Královské výzkumné
jednotky, penzionovaný s hodností kapitán. Poradce Jeho Excelence Normadera Khaldara při
mírových jednáních se Snovači.
Ohlušující dunění se náhle ztišilo, až se v prvním okamžiku zdálo, že neviditelný
bubeník vynechal úder, dva, tři. Stačilo se ale zaposlouchat a bylo to zpět, ten tepající a tak
uklidňující rytmus fungujícího srdce.
Myslel jsem, že Snovači tehdy všechny sežrali! Málem to přeci odstartovalo další
válku, než Snovači poděkovali za vzácný dar a stáhli se z našeho území.
S prvním zábleskem povědomí o jednom orgánu se probudil i zbytek těla.
Ochromená mysl automaticky přijímala zprávy z jednotlivých oblastí a podvědomí
restaurovalo to, co předtím rozprášila bolest a šok. K tlukotu srdce se přidalo šelestění
vzduchu v plicích, jemné mravenčení v dlouho nehybných končetinách, první náznak svědění
všude po těle, jak se kůže stále rychleji obnovovala.
Očividně jste neměl k dispozici všechny informace, pane.
Dřív než rozumné vědomí se k životu probral všeho schopný id se svými instinkty.
Pocit totálního omezení spolu s posledními vyprchávajícími vzpomínkami na předchozí bolest
urychlily přechod do plné fyzické bdělosti, což mělo za následek jedinou možnou reakci:
plnou připravenost k boji.
Nadřízení ho odepsali se zbytkem delegace, i když v jeho případě nebylo „přijetí
daru“ potvrzeno. O dvě století později ho Snovači přinesli ke Zdi zabaleného v síti a vrátili ho
prvnímu vojákovi, který se k nim odvážil přiblížit na sto metrů. Království už bylo
pochopitelně minulostí, takže úředníci tehdejší vlády přiznali kapitánu Eschervarimu titul živé
bytosti a minimální důchod, než ho vyklopili do světa. Od té doby ho naše rozvědka sleduje.
„Neházej sebou, nebo si ublížíš!“
Přísný tón hlasu zastavil jeho marnou snahu uvolnit se z příliš těsného sevření
a zároveň mu pomohl uvědomit si, kde je. Kdo je.
„Tohle je lepší. Musím vzít řezák, Štístko poslintal jen polovinu sítě.“
Chcete říct, že nám tady někde pobíhá jedno z těch speciálně vycvičených
a vybavených monster, co podléhala jen přímým rozkazům Krále? Že máme živého vojáka ze
starého Království, kterému je pět set let?
Kajman si v duchu odříkal obvyklou mantru jména, osobního čísla a hodnosti.
Pomáhalo mu to soustředit se, zvládnout nápor adrenalinu, bušícího do tepen, staré i nové
strachy. Pokud měla Máti pravdu, místo pružné sítě byl uvězněný v pevné krustě podobné
betonu a z té se dostávalo zatraceně špatně. Bude to chtít hodně trpělivosti od nich obou.

Přesněji mu je pět set padesát šest, pane. A obávám se, že ho Snovači tehdy…
odzbrojili. Totálně a definitivně. Vrátili ho zcela čistého. Všechny testy, které na něm vojáci
provedli, navíc směřovaly k jedinému výsledku: kapitán Eschervari není fyzicky schopen
přijmout jakýkoliv podpůrný systém. Je neadaptabilní, po vojenské stránce zcela nepoužitelný.
„Štístko tě přinesl už před měsícem. Sám od sebe, ani nechtěl zaplatit. Na ostrově
jste museli žabákům pořádně zatopit, protože když jsem vyhlásila nové tažení proti Klanu,
skoro nikdo se nám nepostavil na odpor,“ hovořila Máti klidně, zatímco Kajmanovým malým
světem probíhaly záškuby a vlny horka, jak se do něj dobýval řezák a Mátina klepeta.
„Momentálně ovládám celý levý břeh od Zdi až k druhému přítoku. V nově
připojených čtvrtích se sice ještě občas vyskytnou nějaké problémy, ale nic vážného, s čím by
si neporadili mí manželové.“
Což nevysvětlovalo, proč Máti ztrácí čas s ním, když i na tuhle práci má lidi.
„Vlastně bych tě mohla nechat v kokonu, dokud tě nebudu zase potřebovat. Takhle
mě nic nestojíš a aspoň vím, kde jsi.“
Vždy okouzlující Máti, jak si ji Kajman pamatoval od první chvíle. Nejspíš měla na
nově dobytém území mnohem více problémů, než přiznávala, ale dobrovolně by ho o pomoc
nikdy nepožádala. Připomenout mu, kdo platí jídlo, bezpečný byt i ochranku, byl zkrátka její
způsob jednání.
„Hm, zase člověk,“ shrnula, co spatřila, jakmile kokon v jejích masivních klepetech
povolil a rozevřel se jako lusk. „Nechápu, co na tobě Štístko vidí. Bez krunýře, klepet,
vyvinutých svalů, zesílených smyslů… A extra krasavec taky nejsi.“
„Díky za poklonu, Máti,“ zašklebil se na svou zaměstnavatelku, jakmile se mohl
volně nadechnout a odkašláním se zbavit nahromaděného hlenu v krku a plicích. Kůže po
celém těle ho svědila, jak byla vysušená dlouhým pobytem uvnitř kokonu, ale jinak se zdála
být bez jediné jizvičky, spáleniny nebo škrábance. Měl dvě nohy, ruce, trup, mužství – Máti
měla pravdu. Zase člověk. Jen člověk.
Pak nerozumím, jak by nám mohl být k užitku.
Seděl ve zbytku kokonu a opatrně rozhýbával hlavu, ramena, paže. Během tažení na
ostrovní pevnost Mátina obchodního konkurenta musel osobně zasáhnout, jinak by se útok
velice rychle změnil v útěk. Dařilo se mu vyhýbat nejtěžším bojům, nebo ho spíš od nich
držela jeho ochranka dál, ale pár ran taky schytal. Když došlo k výbuchu muničního skladu,
byli už vlastně na odchodu, ale očividně nevypadli dostatečně rychle – jinak by nestrávil
poslední měsíc jako živá mrtvola.
Je to člověk, pane. Ta nejpřirozenější verze lidství, kterou máme k dispozici. Něco, co
jsme při testování Artefaktu zatím nezkusili.
„Pár dní ještě zůstaneš tady,“ sledovala Máti jeho postupné rozcvičování. „Venku je
relativní klid, když nepočítám odměnu, kterou kdosi vypsal na tvou hlavu. Prý „živý nebo
mrtvý, preferujeme druhou možnost“, takže soudím, že na ostrově nebyl celý Klan.“
„Domácí vězení v krabárně, skvělé,“ zašklebil se. Už chápal, proč ho Máti vyloupla
z kokonu osobně, navíc přímo ve své kanceláři. Byl jejím hlavním vojenským stratégem a ona
si své investice uměla řádně ochránit. Nejspíš se za poslední měsíc nevzdálila z kanceláře ani
do sousedních místností. Paranoidní na to byla dost.
Dobře, přiveďte ho. Nebo je to snad problém?
„Mám pro tebe slabost, človíčku, ale ne tak velkou, abych strpěla tvé urážky,“
zacvakala levým klepetem a zvedla se na svých osmi nohou. Přestože se zdály být neúměrně
tenké k mohutnému krabímu tělu a lidské hrudi, spolehlivě unesly i váhu pancíře, který si
Máti nesundávala ani v samém srdci své pevnosti.
„Ale no tak, Máti. Nejsem jeden z tvých manželů, nenechám se zastrašit tímhle
výhrůžným postojem. Co mi uděláš? Přetrhneš mě vejpůl jako nějakého podělaného žabáka?
Abys riskovala střetnutí se Štístkem?“ založil si Kajman ruce na hrudi. Neměl nic proti

opatřením, kterými ho Máti chránila, ale rozhodně nemínil trčet kdoví kolik dní přímo v její
pevnosti, páchnoucí slanou vodou, rozkládajícími se řasami a rybinou. Zvlášť když půl
hodiny cesty odtud měl vlastní bezpečný a především pohodlný byt.
Dohlíží na něj samotářský Snovač. Navíc Eschervari už téměř dvacet let pracuje dole
ve městě pro jednu krabatku jako vojenský poradce. Z pouhého pouličního gangu se vyvinula
silná organizace, která válcuje své konkurenty podél celého levého břehu ekonomicky
i vojensky. Máti si Eschervariho hlídá lépe než vlastní potomky. Nemáme šanci se k němu
dostat, aniž bychom nemuseli jednat i s ní.
„Dávno bych z tebe udělala krmení pro ryby, kdybys nebyl tak užitečný. Zmiz mi
z očí!“ propustila ho krabatka s podrážděným zachřestěním opancéřovaných listů na ocase.
Kajman si odpustil jakékoliv poznámky, protože Máti nebylo radno příliš
popichovat. Na chodbě se ale spokojeně ušklíbl. Obával se, že bude muset bojovat víc –
takhle rychlé propuštění se rovnalo malému zázraku.
Nepřípustné! Je mi jedno, jak to zařídíte, ale pokud skutečně Eschervariho
potřebujeme, dostanete ho sem. Beze svědků.
„Vítejte zpět mezi živými, pane,“ přivítal ho povědomý hlas za zády.
„Tinkare!“ potřásl mohutnou zarostlou tlapou, jen co z ní převzal šedočerný overal.
Dvoumetrový kříženec vlka a medvěda patřil k těm několika málo Mátiným teplokrevným
pobočníkům a navíc se s ním dalo normálně mluvit. Tedy většinou; když se tvářil zoufale
oficiálně jako právě teď, znamenalo to jen samé komplikace a problémy.
Jak si přejete, pane.
„Tak to vysyp. Co nás čeká?“ soukal se Kajman do overalu. Na omak obyčejná látka
dokázala zastavit všechny běžně dostupné náboje, většinu kyselin a zásad, ostří kovová,
chitinová i kostěná. Máti z ní nechala vyrobit celkem šest obleků, a když Kajman nepočítal
tenhle, tři ještě zbývaly. Nežil si zase tak špatně, na holátko.
„Žabáci přišli o většinu velení, samotnou hlavu Klanu i devadesát procent
bojeschopných členů. Naživu zůstaly jen nižší samice, třetina otroků a nemáme tušení, kde se
právě pohybují tři zabijáci, pracující převážně v jejich službách,“ vypočítával Tinkar potichu.
Vypadal stejně majestátně a nebezpečně jako vždycky, ale zastřený hlas ho zrazoval. Nejspíš
mu hlasivky poškodil žhavý vzduch z požáru tam na ostrově.
„Na vás osobně je vypsaná tučná odměna. Skoro milion kreditů za hlavu nebo jinou
životně důležitou část těla. Opravdu chcete jet domů?“
Žádné námitky? Žádné vypočítávání případných ztrát a komplikací?
„Chce se ti namáčet si kožich ve slané vodě?“ vytáhl si Kajman jezdec zipu až ke
krku a dlaněmi sjel po hrudníku k zatím prázdnému pasu. Chtělo by to zbraň. Více zbraní,
protože zvěsti o odměně nevypadaly jako věc, kterou může brát na lehkou váhu.
„Rozumím, pane,“ vykročil Tinkar po jeho boku chodbou. „Limuzína čeká venku.“
„Byl bych radši pro méně nápadný přesun.“
„Nemožné, pane. Pevnost je neustále pod dohledem. Ve voze aspoň budete krytý
před palbou. Nemělo by se vám nic stát.“
„Dokud někoho nenapadne položit na silnici minu,“ zavrčel Kajman nespokojeně,
ale víc neprotestoval. Tinkar pracoval jako jeho osobní ochránce dlouho a stále byli oba
naživu, to znamenalo hodně.
Ne, pane. Chci už tuhle záležitost uzavřít a zdaleka nejsem sama. Do pěti hodin je
kapitán Eschervari tady.
Opancéřovaná limuzína patřila k tomu nejlepšímu, co se dalo na trhu sehnat a
nemělo to nálepku „tank“. Jak Máti s oblibou prohlašovala, nový vůz či vylepšení těch
starších ji pokaždé stálo jen zlomek ceny, kterou požadoval Štístko za vydání kokonu
s Kajmanovým tělem. Luxus a pohodlí byly jen detailem navíc, ovšem příjemným. Zvlášť
když seděl u řízení Tinkar, který se v provozu choval, jako by skutečně ovládal tank.

Kajman se uvelebil na zadním sedadle, které se ihned přizpůsobilo tvaru a teplotě
jeho těla. Kdysi ho pomyšlení, že ho obklopuje živá, vnímající hmota, naplňovalo
znechucením, ale zvykl si. Na tohle i na všechno ostatní. Na obrovskou Máti a její suitu
drobných manželů, na mechany prorostlé živou hmotou, na samotné město, bující a neustále
se přetvářející, jako by samo bylo vnímající bytostí. Ostatně mu nic jiného nezbývalo; bez
Mátiny moci, peněz a ochrany by hodně rychle skončil rozebraný na orgány, jako něčí večeře
nebo v horším případě věčně uvězněný ve Štístkově lepkavé péči. Tváří v tvář takovým
vyhlídkám se mu nynější odměna vypsaná na jeho život jevila jen jako drobná nepříjemnost.
Tinkar stočil vůz do nenápadné odbočky, zároveň zhasnul všechna světla a řídil se
jen svými smysly. Bral funkci osobního strážce spíš jako životní poslání, což z něj v otázkách
Kajmanova bezpečí dělalo tvrdohlavého mezka. Kajman dobře věděl, že je zbytečné cokoliv
namítat, proto se o něco víc zabořil do polstrování a zavřel oči.
Sedadlo vycítilo jeho napětí. Jemně se rozvibrovalo, měkká semišová hmota pevněji
obemkla Kajmanovo tělo, aby ho mohla přesunout do polovičního lehu. Limuzína sice
původně byla jen dopravní prostředek, ale zásahy Mátiných techniků a zaříkávačů vytvořily
z mechana něco na způsob starostlivé pečovatelky. Tlumené osvětlení, naprosté odhlučnění
kabiny a příjemná teplota patřily k základnímu nastavení, ale v případech jako tento se
mechan zkrátka ze všech sil snažil, aby se Kajmanovi cestovalo co nejpohodlněji. Skoro to
připomínalo usínání v kokonu, ovšem bez bolesti, ochromení a děsu, který provázel každé
Kajmanovo setkání se Snovačem.
Vzpomínka na obrovského pavoukovce muže rázem probrala z polospánku.
S mírným trhnutím hlavy otevřel oči a chvíli nehybně zíral na žilkovaný strop, v hustém šeru
zdánlivě bližší, než by měl být. Cestování v živých mechanech skutečně nebylo pro
klaustrofobiky.
Kajman napjal svaly, aby se osvobodil z hřejivého a stále mírně vibrujícího sevření
sedadla. Vždycky to byl tak trochu boj, ale dnes si mechan snad usmyslel, že je potřeba živý
náklad nepustit za žádnou cenu. Kajman se mohl snažit, jak chtěl, ale spíš se zanořil hlouběji
a svým vrtěním mechana vyprovokoval k pevnějšímu sevření. Fungovalo to stejně, jako když
se moucha ocitne na listu rosnatky a marně se snaží uniknout z jejího sevření.
„Tinkare! Zbav mě toho!“
Kajman zhluboka dýchal, aby překonal vzrůstající paniku. Tohle skutečně až příliš
připomínal uvěznění v kokonu, které s sebou vždy přinášelo zlé vzpomínky a noční můry.
„Je mi líto, kapitáne. Mám své příkazy.“
Příkazy? Proč by Máti…?
„Příkazy od koho?“ znehybněl Kajman, aby se nezabořil ještě hlouběji. Už takhle ho
živá hmota svírala ze všech stran, takže nemohl pohnout ani hlavou, natož třeba zvednou ruce.
„Uvidíte sám, kapitáne. Prozatím si odpočiňte, ještě nějakou chvíli pojedeme.“
Kajman nedostal ani šanci svého pobočníka a strážce proklít. Přes tvář se mu
bleskově přetáhla jemná blána a do vzniklé dutiny vyloučil mechan silný uspávací plyn.
Kapitán Eschervari upadl do bezvědomí rychle a na dlouhou dobu.
Tlak na prsou, který brání pořádně se nadechnout. Příliš hlasitý tlukot vlastního
srdce, nepříjemné šelestění v uších. Sevření pout na rukou i nohou, díky nimž by se nemohl
pohnout, ani kdyby své tělo ovládal.
V mnohém se to podobalo tomu, když se díky bioakcelerantům ve Štístkových
slinách probíral v kokonu. Kde ale předtím plynule docházelo k oživování těla a současně
vědomí, tam teď stále ještě přetrvávala chemická otupělost a paralýza. Místo do plné bojové
pohotovosti se tak Kajman probouzel ztěžka, dezorientovaný a ochromený.
Takže? Jaké jsou předběžné výsledky?

Mezi halucinacemi a starými nočními můrami se objevilo pár skutečných
vzpomínek. Vesměs šlo o okamžiky naplněné bolestí a zmatkem, ale pár záblesků dávalo jakž
takž smysl.
Nechala jsem pro jistotu znovu provést většinu dřívějších testů a kapitán Eschervari
je skutečně rezistentní k jakékoliv formě podpůrné biotechnologie. Jeho tělo není schopno
přijmout ani lékařské nanoboty nebo chiroruny. Venku přežil tak dlouho jen díky tomu
Snovači, co na něj dohlíží.
Někdo z vlády si na něj vzpomněl. Někdo s dostatečným vlivem v armádě, aby se
nemusel obávat Mátina vzteku a touhy dostat zpět, co jí patřilo. Kajman netušil, oč jim jde,
ale nic příjemného to určitě nebude. Doktoři, jestli se jim tak vůbec ještě dalo říkat, se na něm
vyřádili víc, než když se přihlásil do Královy gardy. Testy snášenlivosti a adaptability,
hraničící se zvlášť rafinovaným a pomalým mučením – prošel si tím už jednou a teď se mu to
zamlouvalo ještě méně. Tehdy se vydal lékařům všanc dobrovolně, s vyhlídkou na získání
extrémní síly, vylepšeného těla a zostřených smyslů. Dnes mohl očekávat maximálně tak další
kolo zbytečných testů, které prozradí zase jen to jedno: že je člověk.
Kolikrát se pokusil uprchnout? Pětkrát? Šestkrát? Zpočátku podceňovali jeho holou
kůži a kosti obalené obyčejným masem, ale učili se rychleji, než on získával zpátky sílu. Pár
mrtvých vojáků jim připomnělo, že ztratil jen dodaná vylepšení, ne své zkušenosti a výcvik,
pak už se nedostal dál než na chodbu před celami. A teď se už sám ani neposadí, napůl věčně
v drogovém rauši a připoutaný k posteli nemá šanci.
Co vás tedy vede k přesvědčení, že přežije kontakt s Artefaktem? Měli jsme tady už
mnohem silnější a odolnější jedince – a sama nejlépe víte, jak všichni dopadli. On je jen maso
a krev, nic jiného.
Mnohem víc než budoucnost ho děsila minulost. Tlumící drogy uvolňovaly jeho
podvědomí, z nějž vylézaly dávno překonané noční můry. Vědomě odříznuté části paměti se
znovu hlásily o pozornost, jasnější a reálnější než skutečnost, do které se neustále pletly.
Kajman se v jednu vzácnou chvíli plného vědomí přistihl, že přestává rozlišovat sny od reality
a propadá stále víc vlivu drog. Že ztrácí ponětí nejen o okolí, ale i o sobě samém.
Právě že byli silnější a odolnější díky podpůrným prostředkům nebo cizím genům,
které původně nebyly součástí lidské DNA. To je zabilo. Kapitán Eschervari přežije.
Mantra jména, hodnosti a osobního čísla se tak stala jediným záchytným bodem,
který si jeho mysl udržela. Dokázal ji mumlat celé hodiny, aniž si to vůbec uvědomoval.
Jestli se dřív nezblázní. Řekli mi, co jste ve svých zprávách vynechala. Osm pokusů
o útěk, čtrnáct mrtvých, dvě totálně zničené laboratoře, zraněné nepočítám. Něco jsem
zapomněl? Ach ano, poslední dva týdny ho držíte v umělém spánku, protože vám lezlo to jeho
věčné mumlání na nervy.
Období totálního nevědomí, které následovalo, nedokázal spočítat. Jako když
vypnete stroj a zastavíte hodiny, prostě ten čas mezi dvěma nádechy neexistuje, jakkoliv mohl
být dlouhý. Byly tu halucinace a chaos a najednou byl Kajman znovu schopen vnímat své
tělo, používat smysly, vnímat. Otevřít oči.
Šlo o nepředvídatelnou reakci na sedativa. Teď už je plně při vědomí a schopen
normálně fungovat, což vám očividně vaši donašeči zapomněli říct. Pane.
Tahle místnost, nebo spíš sál, kam ho v bezvědomí přestěhovali, byla mnohem větší
než předchozí laboratoře. Vlastně si Kajman nebyl tak úplně jistý, jestli je ještě stále v té samé
budově. Strop byl příliš vysoko, napůl utopený v šeru a pokrytý spoustou ornamentů, místo
světel zabudovaných ve zdech zahlédl pár výkonných přenosných lamp, i vzduch tu byl cítit
jinak. Ne tak sterilně, spíš lehce zatuchle.
Začínáte být nedůtklivá.
Nikdo s ním jako obvykle nemluvil. Doktor s hroznem drobných chapadel místo
dolní poloviny tváře se na něj stěží podíval, víc věřil svým přístrojům. Strážci ho naopak

nespustili z očí, ale svou nehybností mohli konkurovat i kamenným sochám, vystupujícím ze
zdí nahoře pod stropem. Halas a změť zvuků pocházela od činorodých techniků a mechanů,
hemžících se někde mimo jeho zorné pole. Bylo to jako kdykoliv předtím a přesto jiné; cítil
ve vzduchu zvláštní napětí, jako před bouří.
Pane, máme všechno potřebné k rozluštění záhady Artefaktu, k využití jeho síly. Proč
nevydáte rozkaz? Nestane se nic horšího, než že se nám to konečně podaří.
Něco mu na tom stropě přišlo povědomé. To, jak se jednotlivé linky ornamentů
sbíhaly, rozpojovaly, vedly souběžně v širokých pásech, už někde viděl. Ne však v takovém
měřítku, spíš v menším. Mnohem menším. Něco v podvědomí mu našeptávalo, že ani
s použitým materiálem není všechno v pořádku. Neměl by to být kámen, ale něco jiného.
Barevnějšího.
Máte ho mít.
Už téměř našel v zastrčeném koutě své paměti odpověď, když náhle veškerý ruch
ustal. Kajman se sám pro sebe ušklíbl. Vždycky to znamenalo jen jedno: přišel někdo vysoce
postavený.
Nebo také vysoce rostlý. Tahle vojanda s vlčí hlavou a prackami měřila dobré dva
metry třicet, převyšovala dokonce i jeho strážce. Šedá uniforma jí slušela stejně dobře jako
předtím vědátorský plášť, který jí však věřil ještě méně než starost o jeho zdraví. Mohl se jen
dohadovat, proč ho potřebovala v plné síle a jakž takž při smyslech, ale věděl jistě, že se mu
to nebude líbit. Cokoliv vymyslely zelené mozky, to vždycky zavánělo průšvihem.
„Kapitáne Eschervari,“ kývla mu hlavou na pozdrav, zatímco mu strážci uvolňovali
pouta na rukou a nohou.
Byl to nezvyk, stát zase na vlastních nohou. Moci se relativně volně pohybovat, vidět
svět ze vzpřímené polohy a ne přikurtovaný k lehátku. Teprve teď Kajman plně docenil
Štístkovu péči – nikdy se mu nestalo, že by se mu po vyloupnutí z kokonu zatočila hlava,
nebo zvedl žaludek. A kde vlastně ten prokletý Snovač je, když se jindy dostane i skrz pevnou
skálu nebo ohnivou stěnu?
„Výhody jsou na vaší straně. Víte o mně všechno, já o vás nic,“ rozhodl se pro
přímou cestu. Neměl náladu na obvyklé tanečky vězeň – strážce, navíc byly zcela zbytečné.
„Ani nepotřebujete znát. Jste tu pro to, co představujete, ne kvůli navazování
přátelství.“
Kajman už předtím několikrát přemýšlel, jak může vlčice se zvířecí mordou
vyslovovat všechny hlásky normálně a zcela srozumitelně. Nejspíš má syntetizátor hlasu,
elektronický nebo spíš mechano-bionický, jak je v tomhle novém světě zvykem. Neviděl na
hladké černé srsti pod její tlamou žádný přístroj, šperk ani jiný předmět, takže ho měla
voperovaný přímo u hlasivek. Byla to jen drobná komplikace mezi spoustou dalších, navíc
Kajman měl pocit, že jeho pár posledních let života se skládá jen ze samých komplikací. Nic,
co by už neznal.
Potřeboval tři kroky na získání jistoty. Další dva na soustředění. Krok stranou ke
strážci vlevo, který se příliš zajímal o projíždějícího mechana s nákladem vřeštících potvor.
Prastará, praxí osvědčená rána do nervového bodu na krku, následovaná druhou ranou do
zátylku, muže spolehlivě složí na zem. Rychlý obrat na patě, je třeba se postarat o druhého
strážce. Nechat ho přiběhnout až k sobě a z pokleku udeřit levačkou do hrudi před sebou,
zatímco mu mužova pěst prolétne v elegantním oblouku nad hlavou. Využít odkryté čelisti,
pravačkou ji nabrat zespod, až se hlava zalomí dozadu, vložit do rány všechnu sílu z odrazu
ze země.
Věděli, kým býval. Několikrát jim předvedl, že zdaleka není jen bezmocné holátko.
Přesto teď stál pevně na nohou a jeho strážci se váleli na zemi, neschopní boje. Královými
gardisty se stávali jen muži, kteří dokázali naplno využít svých vrozených schopností a pro

něž byly lékařské úpravy jen doplněním jejich přirozenosti. Protože k čemu je vojákovi skvělé
vybavení, když ho stejně neumí používat?
Proti samotné vlčici však neměl šanci a věděl to. Zaskočil ji stejně jako její muže, to
ano, ale už když pravým hákem mířil na protivníkovu čelist, byla připravená k boji. Kajman
se k ní stačil akorát otočit čelem, aby ho jednou tlapou chytila pod krkem a bez zjevné
námahy zvedla do vzduchu. Pysky se jí přitom zkřivily ve výhrůžném zavrčení, jak volně
dávala průchod svému vzteku a znechucení nad neschopností podřízených.
Kajmanovi nečinilo potíže dát jí o důvod víc, proč být vzteklá. Kopnul ji do břicha,
vzápětí jí nohama obejmul hrudník a několik dalších kopanců jí uštědřil patou do ledvin.
Přesně mířené rány splnily svůj účel, vlčice povolila napětí v paži a on klesl o něco níž –
dostatečně blízko k jejímu nechráněnému krku. Stačil jediný úder hranou dlaně, aby to pod
černou kožešinou křuplo.
Vlčice byla silnější, odolnější a rychlejší, přesto ho s hlasitým neartikulovaným
výkřikem odhodila od sebe. Očividně nebyla zvyklá dostávat rány, bolest ji ochromovala
stejně jako kteréhokoliv jiného nevycvičeného živého tvora.
Několik metrů letěl vzduchem, pak ještě chvíli klouzal levým ramenem a bokem po
šedočerném mramoru. Mohl si tak zblízka prohlédnout ony povědomé ornamenty, protože
linie ze stropu se zrcadlově opakovaly v rýhách na podlaze. Kajman však věnoval pozornost
spíš uskakujícím lidem, kvičícímu plošticovitému mechanovi, kterého svým pádem také
smetl, a především vlčici. Ta se už částečně vzpamatovala a hnala se přímo na něj, aby ho
buď zpacifikovala, nebo rovnou zabila.
Když se Kajman probral do tohoto století, všechno pro něj bylo cizí, nenormální
a děsivé. Království patřilo do mýtů, válka se Snovači do učebnic dějepisu a on sám byl
vydaný napospas neustále se přetvářejícímu světu, kde se stíraly hranice mezi kovem
a masem, vědou a magií. Přesto se naučil v téhle realitě přežít stejně jako v kterémkoliv jiném
nepřátelském prostředí. Prostudoval si podmínky, dostupné zbraně a nebezpečí, uzpůsobil jim
své chování. A občas je využil ve svůj prospěch, přestože vrazit kus tyčky povalenému
mechanovi z boku mezi čtvrtý a pátý hlavový článek znamenalo riskovat okamžitou smrt.
Mechan okamžitě změnil frekvenci kvičení ve vysoký pískot, jímž vyjadřoval svou
bezprostřední paniku a hrůzu. Jeho trávicí tekutiny při kontaktu s kyslíkem prudce
vybuchovaly a teď se měl celý obsah jeho slinného vaku vylít volně z rány. Nebohý tvor se
zmítal na zádech, panožkami mával na všechny strany v marné snaze se přetočit zpět, a tónina
jeho pískání se neustále zvyšovala.
V sále zavládl chaos a panika. Další vojáci se snažili za každou cenu dostat ke
Kajmanovi a zajistit ho, technici a mechani s vyšší mírou inteligence naopak prchali pryč
z místa bezprostředního nebezpečí výbuchu. Pískot umírajícího tvora se už dávno dostal za
hranici, která je lidskému sluchu vyloženě nepříjemná. Padající předměty, svržené utíkajícím
personálem, křik a protichůdné rozkazy násobily zmatek. Všem přitom utíkal čas.
Vlčice se s hrozivým vrčením snažila postavit na nohy, přestože s ní prudkost
Kajmanova útoku a způsobená bolest hodně otřásly. Především si však konečně uvědomila, že
ji rána do krku připravila o schopnost mluvit lidským jazykem, a tedy že nemá šanci zastavit
šířící se paniku včas. Mávnutí její pracky směrem k pištícímu mechanovi nepochopil z jejích
mužů nikdo, vojáci si to gesto vyložili jako varování před výbuchem. Snažili se svou
nadřízenou dostat z nebezpečné oblasti, jak jim velely základní rozkazy, místo aby si zkusili
aspoň na okamžik myslet sami za sebe.
Kajman si mohl v duchu blahopřát. Některé věci se nezměnily ani po staletích.
Odstraň velení a armáda se ocitne v chaosu. Odjisti bombu a máš zaručený průchod kamkoliv,
třeba i na svobodu. Stačí se jen držet dostatečně daleko od výbuchu, což momentálně
znamenalo posbírat své zmlácené tělo a odbelhat se aspoň za tamten sloup.

Už byl skoro na místě, když pískání přestalo. Kajman dobře věděl, že je to jen
zdánlivé ticho, frekvence už byla příliš vysoká, než aby ji pouhé lidské ucho vnímalo. Nahlas
zaklel. Zatracená ženská! Jedinou ranou mu vykloubila rameno a možná i pochroumala
koleno! Napůl se otočil, aby zjistil, kolik má ještě času, a tlaková vlna výbuchu vynesla jeho
tělo vysoko do vzduchu. Podruhé během krátké chvíle Kajman letěl, přestože neměl křídla.
Dopad byl strašlivý. Zády narazil do nějakých beden, hlava se mu dvakrát nebo
třikrát odrazila od podlahy jako míč. Energie pohybu definitivně vytrhla levý ramenní kloub
z lůžka, přitom poškodila okolní vazy. Něco uvnitř týraného těla už nevydrželo napětí a
prasklo, ohnivý oblak se přehnal přes nechráněnou kůži a vzal si vlasy, obočí, dech.
Takhle zlé to nebylo ani před měsícem na tom ostrově. Kajman si dokázal udržet
vědomí jen částečně, omámený bolestí stěží vnímal, že nemůže pohnout levačkou. Nebyl tu
žádný Tinkar, aby ho odnesl z ohně, žádný Štístko s kusadly naplněnými paralyzujícím jedem
a ochrannou sítí, v níž se vždy nějakým zázrakem z potrhaných kousků zrodí nový člověk. Jen
zvířecí touha po přežití teď nutila Kajmana se pohnout, nechat oči otevřené, dýchat.
Když se převracel na bok, křičel bolestí. Neslyšel se, ušní bubínky mu protrhla síla
výbuchu. Otřesený mozek vnímal realitu jen zlomkovitě, zdravý rozum nahradil
nejzákladnější instinkt: utéct. Nevěděl proč, protože Kajmana smetla síla výbuchu, ale ten
tvor nepotřeboval řešit žádné složité otázky. Byl v ohrožení a neschopný boje, což vedlo
k jediné možné reakci. Utéct za každou cenu, byť za sebou zanechával krvavou stopu a každý
pohyb obnášel spoustu bolesti a příliš mnoho sil.
Náhle ho neznámá síla zvedla z podlahy. Visel ve vzduchu jako hadrový panák a byl
napůl tažen, napůl nesen přes trosky, kusy těl a rozházené předměty. Těch pár chabých
pokusů osvobodit se ho jen vyčerpalo. Natolik, že dokonce i živočišná touha uniknout
odezněla. Nezůstalo nic než umírající tělo a mozek, který automaticky zaznamenával vjemy
z přetížených smyslů, aniž by je třídil vnímající rozum.
Do paměti se uložil i pohled na vyceněné vlčí zuby, zvuk drápů, škrábajících po
mramoru, vrčení a lidský hlas, probíhající hádku. Dopad těla na rovný povrch, který se
vzápětí zachvěl dalším výbuchem. Umrtvující chlad, šířící se končetinami, chřestění
kamenných desek, sunoucích se jedna po druhé. Tma, ticho.
Jako by to byl signál pro definitivní konec, Kajmanovo srdce se v tu chvíli zastavilo.
Systém se načítá…
Detekováno jádro.
Test kompatibility spuštěn… Probíhá.
Test kompatibility dokončen. Kompatibilita jádra: 100%
Spouštím základní program. Spouštím souběžnou diagnostiku jádra.
Pozor! Jádro poškozeno! Pozor!
Spouštím detekci poškození jádra… Detekce dokončena. Míra poškození jádra: 96%.
Spouštím program pro obnovení jádra…
Postupné procitání ze snů, které jsou zapomenuty ještě dřív, než si mozek vůbec
uvědomí, že sní, to byl luxus, jakého se Kajmanovi nedostalo už dlouho. Přitom to bylo tak
příjemné, ležet ještě chvíli se zavřenýma očima a předstírat, že svět venku neexistuje! Žádné
úkoly, Mátiny megalomanské plány na ovládnutí dalších městských čtvrtí, žádní mechanové
nebo polozvířecí mutanti, kteří by mu připomínali, o co všechno ho Snovači svou staletou
péčí připravili. Že z něj udělali pouhého člověka. Slabého, bezmocného, snadno rozbitelného.
Rozbitý.
Vzadu v hlavě se mu rozechvěla tenká struna, obvykle spouštějící alarm. Něco bylo
jinak. Ne špatně, jen jinak.
Rozbitý. Neúplný. Poškozený.

Jako by se musel prodírat hustou mlhou, Kajman se v paměti vracel nazpátek velice
pomalu a ztěžka. Něco mu bránilo vybavit si předchozí den, proběhlé události nejen
posledních hodin před usnutím, ale vůbec svou nedávnou minulost. Věděl, kým je, mantra
jména, osobního čísla a vojenského zařazení mu naskočila při pouhém naťuknutí. Pamatoval
si život na rodinném sídle, službu v Králově gardě, válku i všechny následující dny, které mu
během zajetí Snovači dovolili prožít při vědomí. Návrat do světa, v němž nezůstalo z lidské
rasy téměř nic původního. První setkání s obrovskou krabatkou, velící bandě zločinců. Další
války, vedené tentokrát o jednotlivé ulice, drogové laboratoře a pěstírny, vše pro Mátinu větší
slávu a především moc.
Proces obnovení jádra probíhá.
Došlo k nějakému boji, to Kajman věděl jistě. Další potyčka s konkurenčním
gangem, možná poslední bitva s žabím klanem. Nejspíš se připletl do příliš nebezpečné
situace, odkud ho Tinkar nedokázal včas dostat, a nynější amnézie je důsledkem utržených
zranění.
Tinkar...
Proces obnovení dokončen.
Náhlé uvědomění si všech posledních událostí se dalo přirovnat k výbuchu uvnitř
Kajmanovy hlavy. Hlasitě zalapal po dechu a prudce se posadil s doširoka otevřenýma očima,
na okamžik zcela v zajetí veškeré bolesti, emocí a myšlenek, které prožil v jediném okamžiku
naráz.
„Konečně!“
Masivní klepeto ho podepřelo na zádech, aby se nezhroutil zpět do vlastních peřin,
chřestění ocasních listů Kajmanovi poprvé za dlouhou dobu znělo téměř přátelsky. Máti ho
pozorovala soustředěným a trochu soucitným pohledem, což u ní bylo velice neobvyklé.
Téměř jako by byla ráda, že ho vidí naživu a při vědomí.
„Máti?“
„Víš, kdo jsi? Kde jsi?“ zeptala se krabatka nezvykle opatrně.
„Máti, to jsem já, Kajman. A jsme… u mě doma!“ rozhlédl se po dobře známé
ložnici. „Ale jak…?“
„To Štístko. Objevil se předevčírem u mě v kanceláři a přinesl to, co zůstalo
z Tinkara. Snovač toho zrádce ještě dokázal nějak udržet při životě, dokud jsem se
nedověděla, kam tě vojáci odvezli. Zaútočila jsem na Severní hlásku se všemi oddíly, které se
mi podařilo sehnat,“ usmála se krabatka, ale místo vítězného úšklebku jí z toho vyšla spíš
grimasa bolesti a smutku.
Kajman se jí nedivil. Co ji to napadlo, zaútočit přímo na jednu z nejlépe opevněných
budov ve městě? Byl to skoro zázrak, že přežila aspoň ona! Ztráty mezi řadovými bojovníky
musely být příšerné, radši ani nedomýšlet.
„Našli jsme tě v takovém velkém sále, zavřeného v sarkofágu uprostřed, nebo co to
bylo. Štístko se hrnul přímo k němu, ale pak dvě hodiny jen dřepěl na víku a syčel na
každého, kdo se odvážil přiblížit. Ještě nikdy jsem neslyšela pavouka syčet, ani takovou
přerostlou potvoru!“ ustoupila Máti o dva drobné kroky, protože už Kajman dokázal sedět
sám.
„Sarkofág?“
Všechny funkce jádra obnoveny. Spouštím základní program.
Máti mu místo zdlouhavého vysvětlování podala holodesku. Kajman si vyvolal
z paměti jediný uložený soubor a chvíli si mlčky prohlížel jednotlivé snímky. Díry v jeho
paměti se začaly zvolna zaplňovat, jak obrazy místa vyvolávaly vzpomínky na bolest, pohyb,
hluk a zase bolest.
„Byla tam… Velela jim vlčice. Co se s ní stalo?“

„Štístko ji zahryzl. Když jsme pronikli až do sálu, pokoušela se právě sarkofág
otevřít, přestože tě pár hodin předtím prý sama zavřela dovnitř. Víš, proč to udělala?“
Teprve teď, když se díval na zmenšené snímky stropu a podlahy místa, kde opět
málem zemřel, jednotlivé dílky v jeho hlavě se konečně poskládaly do správného tvaru. To
poznání v něm vyvolalo menší šok. Copak by to skutečně mohla být pravda?
„Kajmane?“ oslovila ho Máti, když dlouho neodpovídal.
„Říkali tomu Artefakt, ona a její podřízení. Mysleli si, že jde o nějakou zbraň,
a pokoušeli se ji aktivovat. Správně usoudili, že potřebují živé jádro, biologický mozek, který
by ji řídil. Testovali různé humanoidní druhy, až jim došlo, že potřebují člověka. Čistého,
obyčejného. Nezmutovaného.“
„Tinkar tě celých těch deset let sledoval,“ narovnala se Máti do celé své úctyhodné
výšky dvou a půl metru. Když se rozzlobila, budila hrůzu už jen svým zevnějškem - a vůbec
nezáleželo na tom, že původce jejího vzteku je dávno mrtvý.
„Zachránil mi život tolikrát, až jsem to přestal počítat,“ přikývl Kajman. Nedokázal
na svého strážce myslet jako na zrádce.
„A ta zbraň? Dala by se ještě použít?“ Máti nikdy neztrácela čas zbytečnými
emocemi, zvlášť pokud za rohem číhala příležitost.
„Nikdy nešlo o zbraň, Máti. Ten sarkofág, jak tomu říkáš, bylo styčné rozhraní. Jeho
úkolem bylo chránit biomasu a převádět rozkazy lidského mozku dál do samotného zařízení.
To ale ve skutečnosti nikdy nefungovalo, nebylo hotové,“ usmál se nad ironií osudu a historie.
Předpokládal, že tenhle stroj zmizel v propadlišti dějin stejně jako Králova garda, Kajmanova
rodina i všechno, co znal.
„Ale tebe to zachránilo! Byl jsi skoro mrtvý a pár hodin na to tě Štístko vyloupnul
ven, jako by tě vymotal z vlastní sítě!“
„Copak sis nevšimla těch ornamentů na stěnách, stropu i podlaze? Nejsou ti
povědomé, Máti?“ hodil jí Kajman zpátky holodesku.
Krabatka se zamračila.
„Neměla jsem čas studovat nějaké podělané snímky! Starala jsem se o tebe!“
Kajman lehce kývl hlavou místo poděkování za projevení takové míry starostlivosti.
„Kdyby v těch rýhách byla vložená měď nebo ještě lépe křemíková vlákna a celý sál
podchlazený téměř na absolutní nulu, stále by ti to nedocházelo? Severní hláska není ničím
jiným než nedokončeným projektem superpočítače. Extrémně rychlého stroje, který měl řídit
chod celého města. Se stavbou začal už pradědeček mého Krále, ale pak vypukla válka se
Snovači a celý projekt byl zastaven, protože bylo potřeba financovat armádu.“
Na Máti bylo vidět, jak silné emoce s ní zmítají. Očividně se těšila, že získala novou
zbraň, která jí zajistí nadvládu možná nad celým městem, a při vidině, kolik ztratila za cenu
hromady cihel a kamení, se o ni pokoušely mrákoty. Naprázdno svírala a zase rozevírala
klepeta, hruď se jí těžce zdvíhala, ve tváři střídavě rudla a zase bledla.
„Vždyť. To. Fungovalo! Jsi živý!“ dostala ze sebe nakonec.
„Rozhraní jediné bylo dokončené,“ pokrčil Kajman rameny.
„Ale ostatní to zabilo!“
„Ostatní nebyli lidé, Máti.“
V tomhle jediném se vlčice nemýlila. Jen někdo jako Kajman, neuzpůsobený životu
v tomhle světě, obyčejný člověk z minulosti, mohl sloužit jako živé jádro nikdy
nedokončeného stroje. To byla jedna z pojistek, kterými dávní stavitelé své dílo a potažmo
celé město chránili. Už tehdy jim muselo být jasné, že Snovači jsou zcela reálnou hrozbou,
a tak zajistili, aby superpočítač mohl vždy ovládat jedině člověk.
Kajman měl vlastně štěstí, když ho Snovači tehdy zbavili všech vylepšení Králova
muže. Nikdy nepřišel na to, proč to udělali, z jakého důvodu ho vlastně celá staletí drželi
relativně naživu, zamotaného v kokonu a udržovaného v jakési prapodivné hibernaci,

a nejspíš se to ani nedozví. Udělali z něj zase člověka, jako by věděli, co se v budoucnu
odehraje, a udržovali ho naživu navzdory všem okolnostem a Kajmanovu dobrodružnému
životu Mátina hlavního generála.
Očividně to ale nebyl zase tak špatný osud. Kajman nad tím přemýšlel ještě dlouho
po tom, co ho Máti nechala v péči dvou ze svých nejmladších dcer a šesti strážců. Neměl nic
než své zkušenosti a výcvik a přesto velel skutečné armádě přetvorů, mechanů a polozvířecích
válečníků, proti nimž by se mohli postavit jedině snad členové Královy gardy. Bez
superschopností, vlastního pancíře, všech vylepšení, dokonce neschopný přijmout nové
způsoby léčby magií, zato s věrným osminohým stínem neustále nablízku se stal jediným
vítězem v téhle prapodivné záležitosti. On, Kajman Eschervari. Člověk.
A jeho odměnou byl vlastní život.
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R. Leeloo
5. místo
Tak co paměť?

„Je tam město.“
„Kde?“
„V tunelu.“
„Aha… Tak víte co, zavolejte mi, až budete střízlivý.“
Telefon oněměl. Neil Lynnery ho ještě chvilku držel v ruce a pak zavolal Wilsona
Begrishe, hlavního inženýra projektu.
„Dobrý den, tady stavba Transalpského tunelu, Linnery.“
„Co zas máte za problém?“ ozval se nakřáplý a otrávený hlas.
„Jenom takovou drobnost. Na dvaadvacátým kilometru se nám provalila pravá
stěna.“
„A sakra. Jak moc?“
„Asi pět metrů.“
„Nějaký smrťák?“
„Ne, nic takového. Kdo vám dělal geologii a geosondy?“
„Bergam corp.“
„Tak ať vrátí honorář. Za tím průvalem je velký volný prostor.“
„Cože? To myslíte jako jeskyně nebo něco takového?“
„Ne, spíš něco jako město.“
V telefonu bylo chvilku ticho.
„Jste tam?“ zeptal se Lynnery.
„Jo, jsem tu. Cože jste říkal, že je za tím provalem?“
„Říkal jsem něco jako město. Možná by bylo dobré, kdybyste přijel.“
„To je kravina, máme přece podrobný geologický průzkum. Na trase tunelu
prokazatelně žádná anomálie není.“
„V průzkumu možná ne. V reálu ano. Přepošlu vám záběr z mobilu, co tam na
natočil jeden z dělníků.“
„Nic neposílejte, jedu tam.“
Inženýrka Nella Crautmanová, absolventka Londýnského technického institutu a
stavební dozor na Transalpském tunelu nikdy nic podobného neviděla. Bylo to prokazatelně
město. Město osm set metrů pod zemí. Trochu jako centrum Manhattanu, uříznuté ve výšce
třiceti metrů a nad tím hladký lesklý černý strop, nejspíš čedič. Stejně tak dole, místo asfaltu
hladká monolitická černá čedičová deska. Absolutně rovná, jakoby uříznutá laserem. Ulice
byly užší než na Manhattanu a stěny toho, co nejspíše byly domy, tvořily šedomodré kovové
nosníky (asi nějaká slitina) vyplněné hladkými lesklými deskami. A všechno vyzařovalo slabé
nazelenalé světlo, připomínající pokročilý soumrak.
To ale nebylo to nejpodivnější. Nejpodivnější byla vegetace (pokud to tedy vegetace
vůbec byla). Žádné listy, jenom stonky, stvoly, lodyhy, větve, kmeny a kořeny. Všechno
pokroucené v těch nejbizarnějších tvarech a prorůstající se navzájem a taky vrůstající do těch
přísně geometrických technicistních objektů, připomínajících domy. Doslova amazonský
prales očištěn od listí, pohlcující celoskleněný Manhattan. Jakoby ho skutečně požíral.
„Co si o tom myslíš?“ zeptal se Lynnery.

Nella se na něj podívala s rozpačitým výrazem ve tváři.
„Chceš to fakt vědět?“
„Jo. A doufám, že vidíš to samý co já.“
„Nevím co vidím, ale mám dojem, že jsme se probourali do nějaký jeskyně zahlcené
halucinogenním plynem. Protože to, co vidím, nemůže být skutečné.“
Begrish hodil na stůl tlustopis se spoustou grafů, tabulek, příčných profilů a
geologických sond.
„Nevěřím ničemu, co jste mi tu říkali. Ani tomu videu. A jestli je to nějaký pitomý
vtip a já se sem vláčím až z Frankfurtu zcela zbytečně…“
„Není to vtip,“ prohodila Nella.
„Nevěřím tomu.“
„Viděl jste video.“
„Tohle dokáže udělat každý, kdo má k dispozici nějaký grafický program. Pusťte si
Pána prstenů.“
Lynnery vzal ze skříňky stavařskou přílbu a hodil ji na stůl.
„O.K. Tak si to vemte a jedem se tam podívat. Je to deset minut.“
„Nikam nejdu. Pod zem mě nikdo nedostane,“ zavrčel Begrish.
Lynnery pokrčil rameny.
„Pak nevím, co s tím chcete dělat. Mám to zazdít a dělat jakože nic?“
Begrish kývl na třicetiletého muže, co přijel s ním.
„Tady pan Mingelo tam s vámi zajede. Má s sebou kameru.“
Lynnery se k němu otočil.
„Dobrý den, Lucian Mingelo, hlavní inženýr geoprůzkumu,“ představil se Begrishův
doprovod.
„Takže ten elaborát tady je vaše práce?“
Mingelo mlčky přikývl.
„V tom případě, až se odsud vrátíme, byste měl dát výpověď.“
Probouzel se. Těžko říct po jaké době. Po roce, po sto nebo tisíci, možná po milionu
let konečně ucítil závan vzduchu. A nedlouho po té zaregistroval i pohyb. Potom data.
Pronikala celým jeho organismem a oživila neuronovou síť. Po tom dlouhém půstu je lačně
hltal bez toho, že by se je snažil nějak třídit. Obnovil čerpání vody z podzemních rezervoárů a
doufal, že si toho slabého hukotu ani nevšimnou.
Nella Crautmanová zregistrovala slabé hučení, ale brala to jako zvukovou halucinaci,
coby doplněk té vizuální.
„Tohle jsem ještě nikdy neviděl,“ připustil Mingelo a zrakem přejížděl nazelenalý
prostor.
„Nejste sám,“ řekl Lynnery.
„Teda viděl jsem něco podobného v postkatastrofických filmech.“
„Myslíte, že to tu zapomněl Hollywood? Nebo naopak je to příprava na nějaký jejich
tajný blockbuster?“ zeptala se poněkud posměšně Nella.
„Už jste se podívali do některého z těch… objektů?“
„Ještě ne. Právě se to chystáme udělat.“
„Nemohou tu být nějaká nebezpečná zvířata?“
„No vida. Konečně začínáte věřit tomu, co vidíte.“
Přelezli obrovský kmen položený přes ulici, z něhož vyrůstaly další křečovitě
pokroucené a nekonečné větvě.

„Strom se pohnul.“
„Víš to jistě?“
„Říkal jsi, že ho mám hlídat. Mám šelmí oči, vidím i v noci.“
„Co všechno se pohnulo?“
„Dvě větve. Viděla jsem to zcela zřetelně.“
„Co plamen?“
„Pořád stejný.“
„Tak hlídej dál. Musí být zelený.“
Kdesi v dálce zavřeštěl papoušek.
Uvnitř to připomínalo věž, možná maják, možná rozhlednu. Čtvercový prostor
s točitým schodištěm v jeho středu, vedoucím k čedičovému stropu. I tady vevnitř byl celý
prostor prorostlý podivnou neskutečnou vegetací, svíjející se v křečovitých propletencích,
jakoby výtvor surrealistického malíře či chorobného mozku.
„Do prdele. Kdo tohle mohl vytvořit? A k čemu?“ hlesl Mingelo.
„Mně spíš zajímají ty rostliny. Nikdy jsem na Zemi nic podobného neviděla.“
„Možná dosud neznámý botanický druh žijící pouze pod zemí.“
„Bez světla?“
„Nemá to listy, takže by ho stejně nemělo čím absorbovat. A je to vůbec živé?“
Nella se zadívala na drsnou kůru pokrouceného kmene.
„Možná kdysi bylo,“ řekla a přiložila ruku na kmen.
„Když jsi tak blbá a vylezlas tam, tak musíš i slézt,“ zakřičel Leon zdola na Nellu.
„Neodkážu to. Mám strach.“
„A vylézt nahoru jsi strach neměla?“
Zakroutila hlavou.“
„No tak pak seš prostě blbá.“
„Mám strach,“ opakovala Nella, pevně se držíc větve stromu nad sebou.
„Hele, tak já si stoupnu pod tebe a skočíš. Chytím tě.“
„Ty mě?“
„Jo, já tebe. Neboj. Podívej, stoupnu si přímo sem. Tak dělej.“
Nellynu bratru bylo jedenáct a Nelle o dva roky víc. Nevěřila, že ji chytí. Ale jinou
možnost neviděla. Ještě chvilku váhala, pak zavřela oči a skočila.
Dopadla do Leonovy náruče. Ten zařval a svalili se oba na zem. Otevřela oči. Byla
živá. Leon taky, ale jeho pláč se rozléhal po celé zahradě.
„Je to dobrý?“ zeptala se a Leon řval pořád dál.
Přiběhli rodiče. Leona pak odvezli do nemocnice. Měl zlomenou ruku.
„Takže jste viděli co jste viděli a teď mi řekněte, co s tím chcete dělat?“ zeptal se
Lynnery v kanceláři vedoucího stavby, když skončil videozáznam, co dole pořídil Mingelo.
„No, asi bychom to měl hlásit někam výš,“ řekla Nella. „Zavolat archeology, fyziky,
biology a chemiky.“
„Ano, to je taky řešení,“ přiznal Lynnery. „Ale pak se musíme smířit s tím, že stavba
bude zastavena. A kdoví, na jak dlouho. Všechny ty roky pak…“
„To nejde,“ přerušil jej Begrish, když si představil tu katastrofu.
„Takže to chápu tak, že to vidíme stejně.“
Begrish se na Lynneryho zmateně podíval.
„Zazdíme to a hotovo.“
„Nechte mi den na rozmyšlenou.“
„ O.K.“

„Zatím to aspoň nějak provizorně zabedněte a nelezte tam.“
Nella si sedla k počítači, připojila se na net a otevřela si rodinné album. Musela
pětadvacet let zpět, až do roku 1988. Leonovi tehdy bylo jedenáct a jí necelých třináct. Našla
si fotky z června. Oslava jejich třináctých narozenin. Byli tam všichni. Rodiče, babičky i oba
dědové, dvě tety a jeden strýc, taky dvě kamarádky. Dort byl třípatrový a hořelo na něm
třináct svíček. Nella tam stála pyšně jako princezna a měla ruku v gypsu. Zírala na tu fotku a
pořád si to nedokázala srovnat v hlavě.
Když je před hodinou výtah dopravil na povrch, věděla, že něco není v pořádku. Ale
nebyla si jistá. Teď to viděla na vlastní oči. Tehdy pod tím stromem nechytal Leon ji, ale ona
Leona. To ona měla zlomenou ruku, ne Leon.
„Je v tom nějaká magie,“ řekla Nella, když všichni odešli a zůstal tam jen Lynnery.
„V čem zase?“
„Tam dole, v tom prostoru. Je to živé a umí to komunikovat.“
„Nevšim jsem si.“
„Umí to komunikovat na bázi nějaké magie. Umí to číst vzpomínky a umí je to
měnit.“
„Co blbneš? Seš v pohodě?“
„Jasně že jsem v pohodě. Ale když jsem byla tam dole a sáhla si na jeden z těch
pokroucených kmenů, hlavou mi prolétla vzpomínka z dětství. A byla jiná, než ta skutečná.
Změnilo jí to.“
„Co ji změnilo“
„Co já vím? To živé tam uvnitř.“
„Sakra jak to víš, že ji to změnilo?“
„Kontrolovala jsem si to na fotkách. V dětství jsem si zlomila ruku. Jenže tam dole,
tam si ji zlomil Leon, brácha.“
Lynnery se posadil a zadíval se na Nellu.
„Třeba si to pamatuješ blbě.
„Zlomenou ruku si zapamatuješ.“
„Tak už seš přetažená.“
„Nejsem sakra přetažená. Říkám ti, že je tam něco živého a že se to snaží
komunikovat. Byl to nejspíš pokus o kontakt.“
„Pokus čeho o kontakt?“
„Co já vím? Toho něčeho, co je tam dole. Toho, co dokázalo postavit ty podivné
struktury a pak je obrůst stejně podivnou vegetací.“
„Možná sleduješ zbytečně moc filmů.“
„Musím se tam vrátit,“ řekla rozhodně Nella.
„Slyšela jsi Begrishe. Máme to zabednit a nemá tam nikdo lézt.
Lynnerymu zazvonil mobil. Vzal ho. Chvilku poslouchal.
„Cože…? To myslíte vážně…? Prolezli jste to celé? Že tam nikdo nechce? To si
děláte srandu… Musíte ho najít… Dobrá.“
Lynnery položil telefon.
„Ztratil se tam jeden dělník,“
„Kde?“
„Dole, u toho průvalu. Jeden z těch, co dělali na tom bednění. Prý se mrknul kousek
dál dovnitř a nevrátil se. Jeho vysílačka je hluchá. A nikdo nemá odvahu ho tam jít hledat.“
„Jdu tam,“ řekla rezolutně Nella.
„Na to zapomeň.“

„Jdu tam. Říkám ti, že je to živé a že se to snaží komunikovat. A určitě je to
inteligentní, pokud to dokáže přečíst mé vzpomínky a pak je změnit.“
„Jaký by to mělo smysl?“
„Aby to na sebe upozornilo.“
„Asi máme kontakt,“ řekla mladá indiánka v dlouhé bílé košili Naalaovi.
Šaman v pestrobarevném hábitu byl skloněný nad dvěma oranžovými kameny u
ohniště. Otočil se k ní.
„Odkud?“
„Velká dálka. Ne odsud. Jiný světadíl, jiná planeta. Asi jiný vesmír.“
Naalao se narovnal.
„Skutečně?“
„Zelený plamen.“
„Dobrá. Sežeň mi dvě větve ceiby a zařízni kohouta. Pak přijď za mnou.“
Poté nechal kameny svému osudu a vypravil se do svého stanu, který byl největší
v osadě a jehož středem prorůstal obrovský strom s nepravděpodobně pokroucenými větvemi.
Boční provalená stěna už byla už téměř celá zabedněná. Zůstala v ní jen asi metrová
mezera a v ní slabé nazelenalé světlo. Před obřím razícím kolosem postávalo asi deset
dělníků.
„Už se objevil?“ zeptala se Nella.
„Ne,“ zakroutili dva z nich hlavou.
„Jak je to dlouho co zmizel?“
„Asi hodinu.“
„Jdu tam.“
„To bych neriskoval,“ ozval se asi čtyřicetiletý neoholený muž s přílbou na hlavě.
„To vidím,“ odsekla Nella a přistoupila k otvoru v bednění.
„Nechcete se aspoň přivázat na lano? Možná spadl do nějaké propasti, nebo se to pod
ním propadlo.“
„Dík, zvládnu to,“ řekla Nella a vykročila dovnitř.
Nepamatovala si přesně, jak to vypadalo posledně, byla příliš šokovaná, ale nyní se jí
zdálo, že se něco změnilo. Ale ani zanic nemohla přijít na to, co. Objekty připomínající domy
asi ne. Takže možná ta vegetace? Možná rostla. Možná od té doby co tu nebyla vyrašily nové
větve a další výhonky. Možná se jen změnilo jejich pokroucení. Zaslechla opět slabé hučení,
jakoby tam někde byla klimatizace, což samozřejmě byla blbost. Propletla se mezi několika
větvemi vyvolávající v ní vzpomínku na prolézačky na dětském hříšti a podařilo se jí
nepravidelným otvorem u země dostat do osmiúhelníkového objektu, jehož jedna strana byla
proražena ve výšce tří metrů silným kmenem.
Prostor byl vyplněn divokým tuhým propletencem kmenů, větví a lián, táhnoucích
se od podlahy až ke stropu. Cítila, jakoby ji někdo sledoval. Jakoby stěny byly posázeny
tisícem očí a všechny ji bedlivě pozorovaly. Něco tu bylo živé. Nedokázala však ani
odhadnout co, ani proč ji to napadlo, jelikož ta vegetační struktura před ní budila spíš dojem
zkameněliny. Jakoby ta divoká vegetace žila někdy v pravěku a nyní je již spousty let mrtvá.
Nella sáhla na jednu z nejbližších větví. Nic se nedělo. Obepjala ji všemi prsty a stiskla.
Daggy se posadil těsně vedle její židličky a otočil se zády. Dělal jakoby nic, jakože
ho vůbec nezajímá, Ale Nella dobře věděla, oč tu jde. O to kuře, co má na talíři. Irský setr
s nádherně lesklou kaštanovou srstí měl hlavu téměř v úrovni stolu.
„Ségra, jestli mu něco dáš, tak to nezvládáš,“ ozval se Leon.

„Co bych mu dávala? Stejně nic nechce.“
„Víš, že mu ze stolu nemáme nic dávat.“
„Nesmíš to tak hrotit,“ řekla a když Leon upřel oči do svého talíře, nenápadně
shodila vidličkou z toho svého na zem zbytek kuřecího křídla. Daggy dělal, že ho nic
nezajímá a že nic nevidí, ale schlamstnul ho ještě dřív, než stačilo dopadnout na zem.
Nella povolila stisk a otevřela oči. Pamatovala si Daggyho. Měli ho až do jejích
patnácti let. Pak ho obrečela. Brečela dva dny, než táta přivezl nového psa. Štěňátko úplně
stejné rasy, černého gordon setra.
Tak proč teď viděla kaštanového irského?
Teď už se nemohla vrátit. Protáhla se mezi dalšími pokroucenými větvemi dál.
Obrovský, možná metrový kmen s podivně žlábkovaným povrchem se před ní objevil
z ničeho nic, jakoby tam najednou vyrostl. Možná hlavní kmen celé té zvláštní rostliny. Cítila
potřebu ho obejmout. Přemýšlela proč, ale než si to stačila zdůvodnit, už byla u něj. Jakoby se
její tělo odpoutalo od mozku a jeho rozhodovacích procesů.
Objala kmen a přitiskla se na něj. Cítila teplo. A také slabé chvění. Že by uvnitř
proudila tekutina? Krev? Jemné, téměř neznatelné vibrace. Všimla si, jak u pravé ruky
z kmenu vyrazily jemné vlásečnicové výhonky. Obtočily se kolem jejího zápěstí a začaly jí
obrůstat prsty. A za chvíli už totéž cítila na nohou. Jemné šimrání. Nohu jí omotávaly tenké
provázky.
Chtěla se odtrhnout, ale nemohla. Ne, že by neměla tu sílu, ale něco jí v tom bránilo.
Její vědomí. Vlastně se odtrhnout nechtěla. Vlastně se chtěla ještě víc přitisknout. Co nejvíc.
Chtěla vrůst do té struktury a stát se její součástí. Najednou se cítila neuvěřitelně lehká,
jakoby její tělo vůbec neexistovalo. Jakoby neexistovalo vůbec nic.
Otevřela oči. Nad sebou měla bílý strop se zářivkami.
„Už je to lepší?“ zaslechla odněkud z pravé strany.
Otočila tam hlavu. Asi padesátiletý muž ve světlezeleném plášti. Pokoj byl prázdný,
až na postel, na které ležela a kovovou konstrukci nad ní, se dvěma uchycenými plastovými
lahvemi. Vedly z nich hadičky do její levé paže.
„Kde to jsem?“ zasípala, jelikož měla úplně sucho v krku.
„V nemocnici Caapiranga.“
„To mi nic neříká.“
„Amazonie, Brazílie.“
„Panebože…, jak jsem se sem dostala?“
„Přitáhli vás sem příslušníci jednoho z místních domorodých kmenů. Já jsem doktor
Howard. Jak se cítíte?“
„Jak jsem se sem sakra dostala?“
„Už jsem vám to říkal.“
„Mám být na opačné polokouli.“
„To asi těžko. Místní šaman vás našel pod jejich rituálním stromem.“
„Šaman?“
„Je to dost nebezpečný kmen, nikdo se na jejich území neodvažuje. Samá magie a
dle některých očitých svědků, či spíše přeživších, docela účinná. Pamatujete si aspoň své
jméno?“
„Nella Crautmanová.“
„Výborně. To souhlasí s tím, co u vás našli.“
Howard přešel k její posteli.
„Tak vás vítám zpět, doktorko Crautmanová.“
„Nejsem doktorka. Jsem inženýrka.“

„No dobrá, možná bude ještě chvilku trvat, než se vám vrátí paměť úplně. Už jsme
vás skoro odepsali. I když mi ti indiáni tvrdili, že použili kouzlo a že určitě přežijete, nevěřil
jsem jim. Přesto jsem to ale zkusil.“
„Díky.“
„Jestli chcete někomu poděkovat, tak jim.“
„Jak to, že jsem tady? Mám být v Evropě. V Alpách.“
Doktor se posadil na okraj pelesti.
„Fakt si nic nepamatujete?“
„Pamatuji. Jsem Nella Crautmanová, inženýrka dopravních staveb. Razíme tunel
v Alpách. A najednou jsem tady.“
„Hmmm… asi to bude chtít nějaký čas.“
„Jaký čas sakra? Na co?“
„Na to, aby jste zjistila, že jste doktorka archeologie a dělala jste na zdejších
vykopávkách. Asi jste se připletla na území, na které jste neměla. Kontaktovali jsme vaši
domovskou univerzitu. Expedice měla šest členů. U Coari jste se od nich odchýlila. Hledali
vás čtyři dny, pak to vzdali.“
Nella rezignovaně zakroutila hlavou.
„To je naprostá blbost. Který je rok?“ zeptala se.
„2013.“
„Aspoň něco souhlasí. Tak si najděte na netu Montech. Je to firma, která vyhrála
zakázku na nejdelší tunel v Evropě. Pod Alpami. Z Luzernu až do Locarna. Já tu stavbu
dozoruji. Určitě tam bude i seznam hlavních inženýrů a dozorů. Najdete tam mé jméno.
Možná i s fotkou.“
„Hmm, když myslíte,“ řekl Howard a vstal.
„Chcete něco k jídlu?“
„Ne. Chci laptop.“
„O.K.“
Nella si položila laptop na klín a naťukla svou mateřskou firmu. Montech žádný
tunel nestavěl. Nestavěl ho vůbec nikdo. Projekt byl před třemi lety zastaven už v přípravné
fázi.
Stáhla si fotky z rodinného alba. Oslava třináctých narozenin. Ruku v sádře měl
Leon, ne ona. Pod stolem ležel černý gordon setr. U fotek z promoce nebylo napsáno
Technický institut Londýn, ale Humboldtova universita v Berlíně, obor archeologie.
Do pokoje vešla sestra.
„Dobrý den, Já jsem Fiona. Tak co paměť? Už se zlepšuje?“
„Trochu.“

Nela Wurmová
4. místo
Pozor na schody

Maruška se vydala do obýváku pro knížku, kterou chtěla ukázat kamarádkám. Ke
knihovně však nedošla. Sama od sebe se totiž zapnula televize.
Jely v ní dostihy. Koně skákali přes překážky a komentátor vykládal cosi o předních
šampiónech, o tom, kdo si jak vede a o špatném počasí komplikujícím závod. Maruška
zavrtěla hlavou a sáhla po ovladači, aby to vypnula. Zvláštní. Co může způsobit, že se televize
sama spustí? Nějaký vadný kontakt? Asi je to celé rozbité, protože ani ovladač nefunguje
a bedna se vypnout prostě nedá. Přes obraz přešla kočka. Víte, jak jsou takové ty pirátské
verze filmů, které někdo natočil v kině? A občas se tam zvedne a odejde nějaká silueta
diváka? Tak přesně tak. Dole pod obrazem se objevil řádek používaný pro krátké aktuální
zprávy. „Severní Korea oslavila narozeniny svých diktátorů. Leden přinese velké zdražování.
Dálnice D1 bude v příštím roce konečně opravena. Dejte si pozor na vaše schodiště.“
Maruška si to přečetla jednou, a pak, s překvapením, ještě podruhé.
Protože měla i na jedenáct let dost velkou fantazii, pro jistotu se šla podívat za dveře.
Nebylo tam nic zvláštního. Schody dolů, pět pater, panelák. No, co jsem si taky myslela, že
uvidím, pomyslela si Maruška. Asi chtěli do zpráv napsat, že je námraza a bude to klouzat,
nebo něco takového, ale už to tam nedali celé... O patro níž seděla černá číča. Měla dlouhé
chlupy, které neodrážely ani paprsek světla, a zlaté oči, které naopak zářily i v přítmí chodby.
Vypadala trochu jako díra v prostoru ve tvaru kočky, ze které někdo svítí dvěma baterkami.
„Ahoj kočič,“ pozdravila Maruška.
„Mňau,“ pozdravila číča.
„Čí jsi? Tady nikdo takovou kočku nemá,“ zeptala se Maruška.
„Mňau,“ odpověděla číča.
„Můžu si tě pohladit?“ řekla Maruška a vydala se za kočkou. Ta se zvedla, šla jí
naproti, otřela se jí o kalhoty, a když ji holčička podrbala na krku, otřepala se a vytvořila
kolem sebe obláček černých chlupů.
A pak se tak strašlivě zamotala Marušce pod nohy, že holčička zakopla a letěla dolů
po schodech a propadla přes zábradlí a točila se v prostoru a nakonec rovnováhu znova našla
a postavila se na nohy a oddechla si, než zjistila, že sice zase stojí pevně na schodech, ale
jaksi z druhé strany. Obráceně. Takže podle všeho asi hlavou dolů.
Gravitace se netvářila, že by ji to nějak znepokojovalo. To Maruška z toho byla
podstatně nervóznější. Jako by se celý prostor převrátil naruby spolu se schody. Z kočky už
viděla jen ocas mizící mezi dveřmi ven z domu. Maruška zatřásla hlavou a uzavřela to s tím,
že se jí to asi jenom zdá, možná se jen praštila do hlavy.
Když zkontrolovala, že je celá a kupodivu si nerozbila ani koleno, už už se chtěla
vrátit zpátky k sobě do bytu, když si uvědomila, že zvenku slyší strašný křik. Spíš burácení
davů než křik. Zvědavost jí nedala a vydala se po schodech dolů – nebo kam? – za kočkou.

Vylezla z domu a okamžitě zase uskočila zpátky. Místo chodníku, ulice, aut,
samoobsluhy a popelnic byla před domem římská aréna. Písek, horko, tribuny plné ječících
lidí. V přesvědčení, že má vidiny, vykoukla ven Maruška ještě jednou. A to už slyší křik
vyvolávače: „Dámy a pánové, dnes spatříte zcela jedinečný výstup. Lesní monstrum, které
vzniklo zkřížením divočáka a bahenního ostrozuba, přímo před vašimi zraky roztrhá tuto
dívenku se zvučným jménem Marie Vébrová a s hnědýma nevinnýma očima!“
Maruška se nemusela moc rozhlížet, aby spatřila obrovskou funící bestii s ostrými
kly, jak se řítí přímo na ni. Okamžitě za sebou zabouchla domovní dveře, ty první i ty druhé, a
běžela po schodech nahoru jako o závod, kde snad bude byt jejích rodičů, v něm její pokoj,
její dvě kamarádky a kde bude všechno v pořádku. Schody brala po dvou. Strašlivě se jí
ulevilo, když zaslechla volání své střelené známé Barči a o významný kus rozumnější Terezy,
které se říkalo Terin. Jenže šlo tak nějak zdálky a tlumeně...
„Maruško? Jsi tu?“ ozývalo se odkudsi.
„Jsem! Kde jste vy?“ zavolala Maruška vyděšeným hlasem. „Musíme honem pryč,
honí mě obří divoké prase!“
Holky ochotně a pobaveně přistoupily na něco, o čem si myslely, že je to další
z Maruščiných dobrodružných her.
„To snad ne!“ zavolala Terin a hlasem napodobovala hrdiny z dobrodružných filmů.
„Musíme k sobě, abychom se mu líp ubránily!“
„Tak poběžte honem za mnou, já jsem ve třetím patře,“ supěla Maruška.
Bylo slyšet tlumené dupání čtyř nohou, a pak křik:
„Už jsme ve třetím patře, kde jsi ty?“
„Já... já jsem tady taky, jakto, že se nevidíme?“
Divné.
Chvíli pobíhaly mladé slečny sem a tam. Tak nějak divně se ozývalo jejich dupání.
Pak to Marušce došlo. Tak se jí to přece nezdálo?
„Já jsem na druhé straně schodů!“
„Jak to myslí, na druhé straně?“ ptala se nechápavě Barča Terezy.
„Koukněte se dolů přes zábradlí!“ zavolala Maruška a srdce jí tlouklo až v krku,
protože kromě křiku holek slyšela taky to, jak venku davy skandují a jak něco buší na
vchodové dveře.
Holky se koukly přes zábradlí. Maruška stála na schodech z druhé strany. Zespodu.
Ona sama to vnímala právě obráceně.
„Teď to neřešte, já nevím, jak se to stalo, to vymyslíme potom! Hlavně se teď musím
dostat zpátky k vám... musíme otočit schody... nějak... jenže když je teď otočíme, co když
budeme zase každý na špatné straně... co mám dělat?“ zoufala si Marie.
Ty dvě jí moc nepomohly. Vůbec nechápaly, co se to děje. Barča vymýšlela, jak se
Maruška zvládla na ty schody pověsit hlavou dolů, protože věděla, že pro dobrou hru ta holka
udělá ledasjakou bláznivinu.
„Hele, já skočím dolů, za vámi...“ („Jako myslíš sem nahoru?“ zeptala se Terin.) „...a
až poletím kolem, tak vy mě musíte chytit! A pak se musíme držet, pořádně, dokud
nedopadnu!“
„Cože?“ ptala se Bára.
„Prostě mě chytejte a vytáhněte mě k sobě!“ zakřičela Maruška a skočila do propasti,
ze které na ni koukaly dva vykolejené obličeje. Těžko říct, co se pak semlelo. Maruška letěla,

cítila čtyři ruce, jak po ní sahají, jak ji pevně drží, jedna jí pak utrhla kus oblečení a uvolnila
se, ona uviděla dvě šmouhy připomínající její kamarádky, a tak po nich vztáhla ruce a chytila
je, ale letěla dál, a celý svět udělal kotrmelec, a kdoví jak moc se překulil, a nakonec ležely
všechny tři na schodech a byly potlučené, ale pořád se pevně držely. Mezi nimi se válel malý
plyšový tygr, který během toho kotrmelce vypadl Báře z kapsy.
Chvíli bylo ticho. Pak se tři bolavé hromádky začaly pomalu sbírat ze země.
„Už se můžeme pustit?“ ptala se Terin.
„Proboha, co to bylo?“ pokračovala Bára.
„Jo, myslím, že už se můžeme pustit. Já nevím, co to bylo. Fakt nevím. Asi... asi svět
na druhý straně schodů. Já nevím. Hlavně pojďme odsud pryč. Pojďme domů. To bylo
hrozný. Tam dole byla aréna a chtělo mě zabít nějaký zvíře. Honem, jdem k nám. Už aby
přišli naši z toho plesu,“ drmolila Maruška.
V tom spěchu ani neposbíraly, co z nich vypadlo, vyklusaly do pátého patra, jenže
všechny dveře do bytů byly zavřené.
„Tak to je dobrý. Já nemám klíče. Měly jste nechat pootevřeno,“ zamračila se Marie.
„No, měly, ale však je tam tvůj malej brácha, tak on nám může otevřít,“ řekla Terin
a zazvonila na domovní zvonek.
Až když zvonek zvonil, všimla si ona a posléze i ostatní, že na zvonku není napsáno
„Vébrovi“, ale „Souboj se Šátkovcem“.
Ten po chvíli otevřel. Byl uplácaný z hlíny, toporně se klátil, ale zato zatraceně
rychle. Měl jen oči a pusu. Žádné uši, žádný nos. Zařval a vrhnul se po třech holkách. Holky
zařvaly taky. S jekotem vzaly nohy na ramena.
„Schováme se tamhle v přístěnku u půdy,“ zasípala Terin. Zaletěly tam všechny tři
jako střely. Vypadalo to, že se hliněný panák nechal na chvíli zmást, a zamířil směrem k půdě.
„Jenže on se sem vrátí, když nás tam nenajde,“ šeptla Bára. „Když souboj, tak
souboj,“ a vyrazila z přístěnku za panákem, aniž ji ostatní dvě stačily zadržet. Měla výhodu
momentu překvapení. Skočila panákovi za krk a začala ho mlátit. Jenže zkuste mlátit do hlíny.
Příšera byla mnohem silnější než malá holka. Sice mu chvíli trvalo, než se vzpamatoval, pak
si ale celkem bez potíží divné závaží na krku sundal, zašklebil se a začal Báru škrtit.
Maruška i Tereza se pokusily během dvou vteřin vymyslet, jak Báru zachránit, ale
vypadalo to zoufale. Protože zoufalá situace vyžaduje zoufalá řešení, Tereza sáhla po prvním,
co bylo po ruce – po velkém hadru, který byl v přístěnku u věcí na umývání chodeb – vyběhla
ven, a aniž pořádně věděla, co bude dělat a proč, hodila hadr hliněnému panákovi přes hlavu.
Ten Báru opravdu pustil. Když se z hadru vymotal, roztáhla se mu tvář
v keramickém úsměvu. Chvíli si hadr zálibně prohlížel, pak si ho omotal kolem krku jako
šátek, z díry v zádech vytáhl buřinku, nasadil si ji, zamával třem vyděšeným holkám a
štramácky si to odkráčel zpátky tam, kde by správně měl být Maruščin byt.
***
Bára brečela. Poté, co ji málem uškrtil hliněný panák, se nezmohla na nic jiného.
Marie seděla v koutě a nepřítomně hleděla před sebe. A Terin, ta nepřestávala mluvit.

„Třeba nás chytil v parku nějaký úchyl a zfetoval nás. Teď máme halucinace, to jako
že vidíš různý věci, co nejsou. Četla jsem o tom v encyklopedii, že prý jsou na to takový
houby, a pak vidíš třeba bílý myši a tak. Teda, nepsali tam, že bys viděla hliněnýho chlapíka,
kterej by ti dal po hubě. Ale třeba měl ten úchyl fakt drsný houby!“
Marie nevypadala, že by Terezu vůbec slyšela. Zato Bára poslouchala každé její
slovo a hledala v nich cokoliv, co by ji uklidnilo. Nic moc nenašla. Takže vzlykala dál.
„Tyjo, ale to on třeba zfetoval jenom mě! A vy se mi normálně zdáte!“
„Nebo se zdáš ty mně. Hele, já si fakt nepřipadám jako něčí vidina,“ zavrčela
Maruška.
„Hele, a co když vám prostě váš soused přelepil cedulku na zvonku a převlíkl se do
kostýmu, aby nás postrašil?“
„Chceš tam zkoušet zvonit ještě jednou?“ zeptala se Marie a vrhla po Terin zoufalý
pohled.
„Já ani kdyby mi za to nabídli půl roku prázdnin.“
Terin se však odmítla vzdát uspokojivého vysvětlení.
„Třeba spíme. Nebo jsem se praštila do hlavy a ležím v nemocnici v bezvědomí. A
nebo nás unesli ufoni a dělají na nás pokusy!“ Báře se rozšířily zorničky a chytila další vlnu
hysterie.
„A nebo je to prostě všechno pravda. Otočily se s náma schody do jiný dimenze a my
už se neumíme vrátit,“ řekla Maruška.
Terin si povzdechla. „Ta verze s úchylem nebo s bezvědomím se mi líbila víc.“
***
Když se holky sebraly z toho nejhoršího, začaly přemýšlet, jak z té šlamastyky ven.
Maruška si s velkou úlevou všimla, že už zespoda od vchodových dveří neslyší rány a křik.
Aspoň jedné věci se s otočením schodů snad zbavily.
„Můžeme zkusit ty schody otočit znova,“ navrhla uslzená Bára.
„No jo, jenomže co když se nedostaneme domů, ale na nějaké ještě horší místo,“
namítla Maruška.
Terin pokývala hlavou. „A navíc, když tě na druhé straně nemá kdo chytit, jak si
můžeš být jistá, že se s těmi schody fakt otočíš. Že se prostě jen dole nerozplácneš o dlažbu.“
Brzy jim došlo, že na půdě se nemůžou schovávat napořád. Rozhodly se nakonec, že
se pokusí dostat ven z domu a zjistit, kde to vlastně jsou. Třeba najdou nějakou pomoc. Nebo
aspoň zjistí, kde jsou. Nebo cokoliv.
Bránila se jen Maruška, na kterou s každým krokem dorážela vzpomínka na arénu a
děsila se, co bude venku teď. Naštěstí se její obavy nepotvrdily – venku se rozprostíral
vyhřátý park, v korunách stromů zpívali ptáci a slunce příjemně hřálo do tváří.
Vydaly se napříč parkem. Zezačátku šly opatrně a každé šustnutí je k smrti vyděsilo.
Brzy se však uklidnily – nezdálo se, že by v parku hrozilo nějaké nebezpečí.
Došly až k palouku uprostřed parku. Bíle tam kvetly jakési keře a uprostřed stál
altán, ke kterému vedla vyšlapaná stezka. A po ní –
Všechny tři zalapaly po dechu. Bára vykřikla: „Vždyť tam jde naše paní
vychovatelka! A naši spolužáci!“

Přestože paní vychovatelku nesnášely až za hrob, teď se zaradovaly, že vidí nějakou
známou tvář. Chvíli nato si ale všimly, že děti, které jdou s ní, jsou nějaké podivné. Byli tam
všichni jejich kamarádi – Matouš, Lukáš, Andulka... Ale byli nějací... jiní. Strašlivě tlustí.
Jako kdyby je někdo nafouknul. Spořádaně seřazení se drželi za ruce, pochodovali kolem
velké kalužiny, na tváři měli zářivý úsměv, ale místo aby povykovali a brebentili jako
vždycky (z čehož paní vychovatelce normálně praskala hlava), byli úplně zticha. Tváře i
končetiny se jim nadouvaly, až vypadali, že se každou chvíli vznesou. Než se Bára, Marie a
Terin vzpamatovaly, byl ten podivný zástup u nich.
„Ale ale,“ zavrzal hlas paní vychovatelky. „To jsou věci. Jakto, že se tu holčičky
potulují samy?“
„My jsme...“ začala Terin, do jejíchž očí byl zapíchnutý vychovatelčin pohled, ale
hlas se jí tak nějak vytratil.
„My jsme zabloudily,“ pípla Bára.
„Tak zabloudily,“ usmála se vychovatelka. „Hm, hm. Tak copak s vámi uděláme.
Budete si mě muset usmířit. Když si mě usmíříte, můžete jít dál s námi, a já vám garantuju, že
už se nikdy neztratíte. To by si přál každý, viďte, děti!“ řekla a otočila se ke svému
nadouvajícímu se zástupu. Děti se stále stejným úsměvem pokývaly. Jen Marušce se zazdálo,
že nafouknutý dvojník třídního otloukánka Jirky se pokusil na ni nenápadně zaposunkovat a
zavrtět hlavou. Ale nebyla si jistá, protože ho ihned zpražila pohledem paní vychovatelka a
poklepala si výstražně prstem na velký špendlík, který měla připevněný na klopě.
„Tak, tak. Abyste si mě usmířily, musíte mi zazpívat nějakou pěknou písničku. A tím
stvrdíte, že chcete zpátky ke mně do družiny, kam patříte. Ty začneš. Tak, rychle, čekám,“
řekla a věnovala křivý úsměv Báře. Ta se při pohledu na vychovatelku zmenšila aspoň o půl
metru. Nedokázala odporovat, a tak začala tenkým hláskem zpívat: „Skákal pes, přes oves,
přes zelenou...“
„Dobře, to stačí. Teď ty!“ ukázala prstem na Terin.
„Já... totiž...“
„Čekám!“
„Tak třeba... Vyletěla holubička ze skály...“
„Stačí. Teď ta poslední.“
Maruška ještě jednou vrhla tázavý pohled na balónek ve tvaru Jirky. Ten se sice
křečovitě usmíval, ale vykulil na ni oči. Protože byly taky nafouknuté, vypadalo to vážně
děsivě.
„Víte, paní vychovatelko, my se ale nechceme přidat k vám do družiny,“ pípla
Maruška.
Vychovatelka zrudla.
„Cože jsi to řekla? Jsem si jistá, že jsem se přeslechla!“
„No... prostě... nechceme k vám do družiny. Chtěly bychom se dostat zpátky domů,
kde je normální paní vychovatelka a normální spolužáci a maminka a tatínek.“
„Ty káčo hloupá,“ rozkřičela se vychovatelka, „co si to dovoluješ?! Všechny děti
milují moji družinu! Všechny rozumné děti...“ řekla výhružně a vytáhla svůj špendlík. „Za tu
opovážlivost tě zakleju pod led! Schválně, jestli ti přijde pomoct ta tvá “normální“ paní
vychovatelka!“
Nato mávla obřím špendlíkem, ozvalo se zapraskání, udělala se zima a kalužina,
vedle které stál zástup tlustých dětí, se pokryla pevnou vrstvou ledu. Nato se vychovatelka
zamračila, připevnila špendlík ke klopě, zavelela „jdeme“ a začala se pomalu vzdalovat se
svým malým stádem.

Bára a Terin se chvilku zmateně rozhlížely kolem sebe, protože Maruška prostě
zmizela. Až po chvilce uslyšeli tichoučké ťukání. Zjistily, že vychází z kaluže. A když se nad
ní sklonily, zjistily, že někde pod ledem matně vidí jakoby v dálce svou kamarádku.
Osahávala z druhé strany led, snažila se do něj uhodit a kopnout a rozbít ho, ale nešlo to.
Něco křičela, slyšet ji ale bylo jen malinko. Taky Bára se okamžitě pokusila na led dupnout,
ani se nezamyslela nad tím, jestli by tak kamarádce vlastně nemohla ublížit. Neublížila, ale
s ledem taky nehnula.
***
Maruška už vzdala snahu bušit do ledové stěny. Ve skutečnosti nebyla v kaluži, ale
v jakémsi bílém světě, který neměl nebe ani zemi, a člověk tak vlastně moc nevěděl, po čem
chodí. Ať už to bylo cokoliv, Maruška si na to sedla, schoulila se do klubíčka a ruce si dala do
rukávů. Rty měla úplně modré a ztrácela cit v nohou. Neměla ponětí, jak dlouho tu může
vydržet.
Venku už byla tma. Bára s Terin chvilku venku panikařily a snažily se rozbít kaluž
čímkoliv, co našly, ale po chvíli to taky vzdaly a někam zmizely, kdoví kam. Marie už vzdala
snahu o statečnost a brečela jako želva. Trochu se bála, že jí slzy zamrznou hned na tvářích.
Najednou ale vytřeštila oči a rozbušilo se jí srdce. V bílém světě se objevila malá
černá tečka. Maruška se prvně vyděsila a začala horečně přemýšlet, kam asi tady může utéct
před něčím, co ji bude chtít zabít. Ale tečka se blížila, až se objevily také žluté oči.
Pomalu a líně tlapala známá černá kočka k třesoucí se Marii, až si způsobně otočila
ocas kolem nohou a usadila se asi tři metry od ní. Olízla si kožich a pravila:
„Zdravíčko. Zima, že?“
Marie nevěřila svým uším. Na druhou stranu za poslední den (nebo jak dlouho to
trvalo) už nevěřila svým smyslům tak často, že si začínala zvykat.
„Ty mluvíš?“
„Ne asi. Vy lidi se vždycky ptáte na samozřejmosti?“ odsekla kočka.
Maruška chvíli jen nechápavě koukala. Pak zavrtěla hlavou. „Kde se tu bereš?“
„Kde bych se tu brala. My kočky chodíme, kam nás napadne. Ale u lidí jsem to ještě
neviděla. Tak jsem se na tebe přišla podívat. Jestli třeba nejsi taky trochu kočka. Je dobré znát
své sousedy.“
Holčička setřela slzy. Po chvíli sebrala dech. „Jak to myslíš, jestli nejsem trochu
kočka?“
„Myslím to tak, jestli nejsi trochu kočka,“ mroukla číča, olízla si tlapku a tou si
párkrát přejela po hlavě.
Maruška chvilku přemýšlela. „Počkej, takže ty se umíš dostat sem i odsud? A i domů
se umíš dostat?“
„Kam?“
„Domů… Jako, víš, tam jak jsme se prvně potkaly, na těch schodech.“

Kočka se zatvářila asi tak znechuceně, jako když jí nabídnete granule, když má
zrovna chuť na tuňáka s hermelínem. „Takže nejsi. Já si to myslela. Nám kočkám to totiž
většinou líp pálí. Snad už jsem říkala, že si chodíme, kam nás napadne.“ Nato pokračovala ve
svém umývacím rituálu. Chvilku bylo slyšet jen mlaskání a přejíždění drsného jazyka po srsti.
„A nemohla bys mi pomoct?“
Mlaskání ustalo. „Cože?“
„Jestli… Prostě jsem tady zakletá, je mi tu hrozná zima a strašně bych chtěla domů…
Ale do opravdického domů, víš, kde je máma a taťka a brácha, co chodí ještě do školky, a
normální paní vychovatelka, která je sice protivná, ale nenosí s sebou obří špendlík… Ale já
nevím, jak odsud, a navíc musíme s Bárou a s Terin do školy a rodiče už určitě volali
policajty a máma brečí a…“
„Počkej, počkej,“ zarazily ji vykulené žluté oči. „Ty chceš po kočce, aby ti
pomohla.“
„No…“
„Jako jen tak?“
„Jako jen… já nevím, něco bych vymyslela, můžu ti vždycky nachystat krmení, když
přijdeš, nebo tak… Ale pomoz mi odsud!“
Povzdech. Dlouhé a zamyšlené olíznutí kožichu na levém boku.
„Božínku. Vy lidi jste prostě neuvěřitelně nesamostatní. Bez nás koček byste si
nezvládli ani sednout před krb.“ Další chvíle mlaskání.
„Hele, oukej. Mám tam u vás jedno kotě, mít tam zaopatření se mi hodí. Ale to
krmení nějaký dobrý. Žádný žrádlo pro psy. Mám ráda tavený sýr.“
Maruška horlivě přikývla.
Nato kočka vstala a dost ji překvapila, když se jí začala otírat o nohy. Pak jí
vyskočila do klína, několikrát se jí hlavou otřela o bradu a nechala se chvíli bez dalších
komentářů hladit. Pak se strašlivě naježila a otřásla. Ve vzduchu zavířily černé chlupy a
dívenčino tričko od nich bylo rázem úplně celé. Nakonec ji sekla drápkem do nohy. Maruška
překvapeně vyjekla, ale zase zmlkla, když ji zpražila dvě žlutá světla koukající z tmavého
prostoru.
„Tak. Teď mi ještě polož ruku na záda. A jdeme. Jo, a nic tu nezapomeňte, ty ani ty
druhé dvě šmudly, ať si vás to tu nezapamatuje. Ono by to asi ničemu nevadilo, ale lepší to
nepokoušet.“
Nato vyrazily obě dvě přímo naproti ledové stěně. Marie stačila jen zadržet dech a
připravit se na ránu, která nepřišla. Jen vlasy se jí na chvíli pokryly jinovatkou a snad se jí
zazdálo, jak kolem uší slyší tichounké praskání.
***
Terin s Bárou naštěstí nebyly daleko. Marušce spadl kámen ze srdce, když je našla,
jak spí za stromem kousek od kaluže. Venku už taky byla pořádná tma, ale kdoví, jak to tu
chodilo se dnem a nocí. Terin byla nadšená, když otevřela oči a uviděla Marušku živou a

nezakletou, zato vysvětlit cokoliv rozespalé Báře bylo téměř nemožné. Kočka byla trochu
netrpělivá, takže moc nečekala, až holky všechno pochopí, a hned skočila do náruče nejdřív
jedné a vzápětí druhé. Bára jen pípla, „ale já jsem alergická na chlupy“, a začala kýchat, ale
nikdo na ni nedbal.
Odešly po chvilce. Po dlouhé době jim svítily oči – nakonec i Báře, když konečně
pobrala informaci „tohle je kočka, která nás zavede zpátky“. Těšily se domů, i když přitom
tak trochu doufaly, že do rána všechno nezapomenou a budou to moci povyprávět ve škole.
Přeci jen, bylo to dobrodružství.
Číča je vedla cestami, po kterých určitě nepřišly. Každou chvíli se odněkud ozvalo
„au“ nebo „pozor“, protože černá průvodkyně odmítla vzít na vědomí, že ne každý potmě
vidí. Když procházely jakousi houštinou uprostřed městského parku, a pak zamířily do
ztemnělého betonového podchodu, zapochybovala Maruška, jestli jí kočka nelhala a jestli jim
nakonec taky nechce ublížit. V představách se jí objevila obří šelma s obřími zuby a vousy
dlouhými jako stromky před školou, která je slupne jednu po druhé.
Naštěstí nakonec doopravdy došly k domu, který vypadal docela jako jejich. Terin
otevřela kočce, vlezly dovnitř a s malou dušičkou zamířily ke sklepu. „Schody do sklepa
budou nejjednodušší,“ podotkla číča.
Zastavila se na šestém schodu. V chodbě byla úplná tma a odkudsi se neustále ozýval
protivný syčivý zvuk, ale co to bylo, radši nikdo nechtěl vědět.
„Tak, vážené dámy, bylo mi ctí,“ mrouklo cosi dole na zemi. „S dovolením vás tu
vypustím.“
„Hele, číčo, počkej ještě,“ zeptala se najednou Bára překvapivě zvědavým hlasem.
„Copak, kotě?“
„Proč vlastně u nás kočky nemluví?“
„A to říká kdo, že nemluví?“ opáčila temná skvrna a pobaveně přimhouřila oči.
„Tak, a teď krok dolů, ze šestého na sedmý schod,“ zavelela. Nato se jim všem třem
zamotala pod nohy tak, jako se jim ještě žádná kočka pod nohy nezamotala. Holky se
automaticky pokusily zachovat rovnováhu a chytit se jedna druhé, ale výsledkem bylo, že se
sesypaly všechny tři na podlahu. Svět se otočil. Několikrát. Když zvedly hlavu, bylo
rozsvíceno a kočka už zmizela za rohem.
Vstaly a běžely po schodech nahoru až ke zvonku s nápisem „Vébrovi“. Dost se jim
ulevilo, když tam ten nápis tentokrát skutečně našly, a když uslyšely rozčilené hlasy
z Maruščina bytu. Jeden patřil jejímu tatínkovi, druhý komusi cizímu, v pozadí brečel malý
Mariin bráška. Maruška nemohla sebrat odvahu, ale než se vzpamatovala, Bára už zvonila na
zvonek.
Dveře se rozletěly skoro hned a stál v nich policista. Naproti němu byl unavený
Maruščin táta, kterému se obličej rozzářil úlevou a radostí, když uviděl na chodbě tři špinavé
slečny. Marie nečekala, až se jí rozhodne vynadat, a skočila mu do náruče.
„Já jsem říkal, že určitě za chvíli přijdou samy,“ zamručel policista. Z kuchyně se
vynořila uplakaná paní Vébrová a s Bářinou maminkou. V předsíni zavládl chaos, ve kterém

nikdo nevěděl, jestli se má nejdřív vítat, hubovat, zlobit, plakat, sepisovat protokol,
telefonovat posledním zaangažovaným rodičům nebo odvolávat pohotovost.
***
O pár hodin později byla Bára, Terin i Maruška každá ve své posteli. Maruška a Bára
dokonce se slíbenou omluvenkou na další den do školy. Pan Vébr seděl v křesle a doléval
víno paní Vébrové.
„Jsem strašně rád, že sem trefila sama,“ řekl pan Vébr.
„Já taky,“ odpověděla jeho žena. „Hrozně jsem se bála, že už se jich nedočkáme.“
„Ale dobře byly holky promáchané, viď? Kdoví kde se vlastně toulaly.“
„No jo. Děti,“ povzdychla si paní Vébrová.
Chvilku seděli v tichu.
„Stejně jsem si myslel, že bude jiná,“ zamyslel se pan Vébr. „Ale však uvidíme.
Zaplaťpánbůh za toho plyšového tygra, co ho Bára zapomněla v domě na chodbě. Ten člověk
od policie říkal, že by nám je jinak ta kočka odvedla nadobro tam k nim, odkud přišly. Poslyš,
už je strašně pozdě, měli bychom jít, než se rozední,“ řekl a podíval se zálibně na manželku.
„Máš pravdu,“ usmála se a chytila ho za ruku. Vstali, pomalu došli k otevřenému
oknu a pan Vébr pomohl své ženě na parapet. Jen chviličku poté, co vyskočili, znělo třepotání
čtyř malých křídel. Pak zaniklo ve zvuku nočních autobusů.

Martin Maniaque
3. místo
Lupanarium

Dědek neměl nohy. Seděl naproti mně v gondole zepelínu, a zatímco prsty žmoulal
popruh, kterým bylo jeho kolečkové křeslo připevněné ke stěně, probodával mě pohledem. Na
hřbetu jedné z jeho vrásčitých rukou měl staré tetování, které se vlivem času změnilo
v jakousi změť rozmazaných bodů. Snažil jsem se ze všech sil na něj nedívat, šla z něj hrůza.
Raději jsem si podepřel hlavu a sledoval z okénka město, ke kterému jsme se pomalu blížili.
Tak moc jsem se snažil a má dřina se nakonec vyplatila. Přilétal jsem k Olomouci,
městu svobodných umění s Univerzitou ve svém středu. S Univerzitou, na které už za necelý
týden začnu díky stipendiu studovat mechaniku. Sledoval jsem starobylé hradby a kostely a
rozlehlé parky a rozária, které byly každou chvíli blíž a blíž. Potom se zepelín mírně natočil a
mě praštilo do očí to protivné podvečerní slunce.
Odvrátil jsem pohled a snažil jsem se mrkáním zbavit mžitek. Zjistil jsem, že mrzák
na mě pořád zírá. Tentokrát si hrál s balíčkem karet. Svěsil jsem hlavu a smířeně vydechl.
V tom se gondolou rozlehlo hlášení o brzkém příletu do města. Zvedl jsem se, popadl jsem
kufr a vykročil do uličky. Potom mě polilo horko, dědek mě totiž chytil za paži. Ruce měl
plné jaterních skvrn.
„Kdysi jsem byl jako ty,“ prolomil stařec ticho po čtyřech hodinách mlčení.
„Rozmysli si dobře, co uděláš. Ať nedopadneš jako já.“
„Díky za radu,“ odpověděl jsem a vysmekl jsem ruku z jeho sevření.
Byl jsem zvyklý na neustálé poučky svých prarodičů, ale tohle mě doopravdy
vyvedlo z míry. Z toho člověka jsem se cítil nesvůj, děsil mě jeho pohled a to moudro si taky
mohl nechat od cesty. Po tichém nashledanou, které jsem ani v nejmenším nemyslel vážně,
jsem se konečně vydal uličkou pryč.
Když jsem se dostal ze zepelínu na plošinu, málem mě porazil poryv prudkého větru.
Slyšel jsem, že ve městě nebylo vhodné otevřené prostranství pro přistávání vzducholodí,
proto se vedení města rozhodlo vybudovat kotevní věž převyšující většinu běžných budov.
Stačil jsem se ještě ohlédnout, abych si prohlédl další ukotvené zepelíny a parsevaly,
než začali pracovníci nádraží mě a ostatní cestující směrovat do příletové haly. Tam jsem
spěšně zamířil k výtahům. Nechtěl jsem riskovat, že se dědek náhodou dostane do stejného
výtahu a já budu muset vytrpět několik dalších chvil v jeho přítomnosti. Pod věží jsem si
rozložil mapu. K Vlčinci to bylo nejblíž přes park, potom podél řeky a kolem jižního rozária.
Vlčinec se měl na několik nejbližších měsíců stát mým domovem. Ubytování na
předražených kolejích jsem si nemohl dovolit a tak jsem byl nadšený, když mi strýc pověděl
o známé svého kolegy, která pronajímá studentům byty za rozumnou cenu. Měl jsem sice
bydlet se třemi mě neznámými lidmi, ale pořád to bylo lepší než drahé koleje.
Už se začalo stmívat, když jsem dorazil ke skupince domů, které byly přimáčknuté
ke starým městským hradbám. Jistě jsem zamířil k tomu nejvyššímu z nich. Starobylý
pětipatrový dům měl novou, temně červenou fasádu a nade dveřmi nápis Lupanarium. Což
znamená Vlčinec. Vím, že kdysi se tak označovaly bordely. Už mi došlo, proč bydlení tady

nestojí tolik. Pohnutá minulost je pohnutá minulost. Chvíli jsem nervózně přešlapoval na
místě, potom jsem se odhodlal a stiskl zvonek.
Otevřela mi postarší žena, vysoká a vyzáblá, s vlasy staženými do tuhého drdolu. Na
sobě měla zelený župan a v ruce cigaretu, zasazenou ve špičce. Voněla tabákem.
„Vy jste paní Doubravka?“ vypravil jsem ze sebe. „Jsem Richard Emerich a přišel
jsem kvůli bydlení. Pan Apolinář říkal, že by všechno mělo být zařízené.“
„Už jsem si říkala, kde jste se asi zdržel,“ odpověděla.
Potáhla si z cigarety, vyfoukla mi kouř přímo do obličeje a chvíli si mě prohlížela.
Její silně namalované oči byly vlídné a přátelské. Potom se jí ve tváři objevil široký úsměv.
Pár zubů tam chybělo.
Jakmile jsem překročil práh domu, něco mi podrazilo nohy a já jsem se před svojí
novou bytnou jak dlouhý tak široký rozplácl na podlaze. Bytná vyjekla. Když jsem se sbíral
ze země, došlo mi, že slyším štěbetání a pak jsem si všiml tří černých kuřat, která na mě
dorážela. Byla to sice kuřata, ale veliká byla jako dospělé slepice.
Kuřata kolem mě poskakovala a snažila se mi zabránit v tom, abych se postavil. Po
pár vteřinách jim došlo, že se jen tak nedám. Jedno z nich se ke mně potom opatrně přiblížilo,
rozkročilo se a ze zobáku mu vyšlehlo několik malých plamenů. Nestihl jsem uhnout a tak
jsem skončil s propálenou dírou v kalhotách.
„Hermane, přestaň!“ okřikla bytná kuře, když si uvědomila, co se to vlastně děje.
Pomohla mi na nohy a otočila se. Všimla si pootevřených dveří do svého bytu a
spráskla ruce. Nejspíš za sebou zapomněla zavřít a ty potvory prostě utekly. Hermana si vzala
do náruče a na ta další dvě hvízdla. Kuřata přestala a vydala se za svou paní do bytu, odkud se
bytná za chvíli vrátila. Sama, naštěstí.
„Moc se za svoje plivníky omlouvám,“ začala paní Doubravka. „Mám je teprve
krátce a jejich výchova je poněkud náročná. Jste pro ně cizí a oni jen bránili dům a -“
„V pořádku,“ zarazil jsem ji. „Nic mi není.“
„To jsem ráda,“ oddychla si. „Ty kalhoty mi potom přineste, spravím vám je.“
Vydal jsem se ke svému kufru, jehož obsah se válel všude kolem mě a začal jsem si
do něj skládat spodní prádlo, knihy a další věci. Přemýšlel jsem o plivnících. Už jsem o nich
slyšel, ale nikdy jsem žádného z nich neviděl. Ať do teď. Byli poměrně vzácní a pro
nezkušeného chovatele taky nebezpeční. Časem se uvidí, jak to bytná zvládne.
„Víc věcí nemáte?“ zeptala se, když jsem si věci naskládal zpátky.
„ Momentálně ne,“ odpověděl jsem. „Zbytek mi přiletí zítra nebo pozítří
vzducholodí. Nemohl jsem to vzít najednou. Na to jsou při cestování vzduchem předpisy.“
Doubravka jen pokývala hlavou, otočila se na patě a vydala se dál chodbou ke
schodišti.
„Musíme pěšky, výtah nefunguje.“
Na chvíli jsem se u výtahu zastavil. Byl to jeden z těch starých typů, ze kterých při
sebemenším pohybu ucházela pára, a celý se nebezpečně třásl, i když nebyl zrovna
porouchaný. Možná bych se na něj mohl někdy podívat. Se stroji to docela umím.
Bytná mě vedla po schodech až nahoru, do posledního patra úplně pod střechou. To
mě potěšilo, vždycky jsem chtěl bydlet v podkrovním bytě. Zastavili jsme se přede dveřmi.
Nikde jsem neviděl zvonek, ale na dveřích bylo masivní klepadlo. Musím říct, že ten kravál,
když na něj bytná klepala, by probudil i mrtvého.
Čekal jsem ledacos, ale ta slečna, která otevřela dveře, mi vyrazila dech. Byla to ta
nejkrásnější zrzka, jakou jsem kdy viděl. Obličej měla plný pih, usmívala se od ucha k uchu
a na sobě měla jen spodní prádlo. A měla bionickou paži i nohu.
„Tak tě tu vítám, jsem Stela,“ pozdravila a podala mi ruku.

„Já jsem Richard, těší mě,“ odpověděl jsem, aniž bych z podané ruky spustil oči.
Byla to dokonalá souhra všech součástí. Přišla o pravou paži i nohu, ale takhle byla
snad ještě krásnější. Všechny ty kovové částečky, ozubená kola a vůbec. Byla to nádherná
řemeslná práce. O to víc, že podání umělé ruky bylo naprosto přirozené. Nechci si ani
představovat, kolik to muselo stát.
„Podpis smlouvy a nájem vyřešíme zítra, teď se zabydlete,“ vložila se do toho bytná.
Ještě jednou se omluvila za útok plivníků a propálené kalhoty, rozloučila se a vydala
se po schodech dolů. Stela se natáhla pro můj kufr a zvedla ho, jako by snad nic nevážil. Její
umělé části byly nejen krásné, ale taky silné. Nechtěl bych od ní dostat pěstí. Hodila kufr do
předsíně a pokynula mi, abych šel dál.
„Bytná nám o tobě všechno řekla. Je to pěkná drbna,“ spustila Stela a zabouchla za
námi dveře. „Prý budeš studovat mechaniku. Já myslela, že na tyhle obory chodí jen uhrovatí
panicové s mastnými vlasy. Ty vypadáš docela normálně.“
Nevěděl jsem, jestli to mám brát jako kompliment. Raději jsem mlčel. Stela mě
začala provádět po bytě. Začala záchodem a koupelnou, kam se vcházelo z předsíně. Moc
jsem ji nevnímal. Pořád byla jen ve spodním prádle. Bylo mi jasné, že jsem s Vlčincem chybu
neudělal. Mít takovou spolubydlící vyváží všechny případné nedostatky.
Pokračovali jsme v prohlídce. Centrální částí bytu byl obývací pokoj spojený s malou
kuchyňkou. Moje estetické cítění bylo na nule, ale tohle na mě udělalo dojem. Byla to změť
nejrůznějšího nábytku, křesel, taburetků a stolků, ze stropu visely houpací sítě, zavěšené na
trámech a na zdech byla spousta fotografií a obrazů. Všechno to bylo tak různorodé, ale
nějakým způsobem to do sebe zapadalo.
„Zařizovali to tady Matti s Ofkou,“ prozradila mi Stela. „Oba studují umění na
Univerzitě, takže se tady na tom pořádně vyřádili. Já do školy taky chodím, ale na dálkové
studium. Přes týden jsem v ateliéru v centru a fotím.“
A fotila zatraceně dobře. Prohlížel jsem si její snímky na zdech, fascinovaly mě.
Doménou Stely byly portréty. Všichni ti lidé, nekroskopové a šamani, bioničtí hybridi
i bytosti ze severu jako by se chystali každou vteřinou promluvit a vystoupit ze svých
fotografií. Trošku se začervenala, když si všimla, jak mě její práce zaujala. Chvíli na mě
koukala a pak si odkašlala.
„Pojď, představím tě ostatním,“ řekla a vydala se ke dveřím do jednoho z pokojů.
První, čeho jsem si všiml, když jsme vešli dovnitř, byla obrovská manželská postel.
Polehávali v ní dva lidé, ale bylo tam místo i pro třetího. Na zeď naproti se promítal film.
Stela se na mě usmála a potom se vydala přímo k posteli. Zalezla si mezi ty dva, na místo,
odkud se předtím zvedla, když mi šla otevřít.
„Tohle je Ofka,“ prozradila Stela a usmála se na ni.
„Neboj se, já tě nekousnu,“ zazubila se Ofka a zlehka poklepala na kraj postele.
Nervózně jsem se šel posadit k nim. Ofka mi okamžitě podala ruku a to takovým tím
starým způsobem, při kterém muž líbá ženě hřbet ruky. Jen jsem pokrčil rameny a ruku jí
políbil. V tu ránu se začala smát. Byl to pronikavý, hlasitý a nakažlivý smích, při kterém se
otřásal celý pokoj. Naprosto seděl k její nátuře, a co si budeme povídat, seděl i k její postavě.
Ofku bylo opravdu za co chytit. A vůbec jí ta kila navíc neubírala na kráse, spíš naopak.
Co jí ovšem na kráse ubíralo, byly ornamenty a symboly, kterých měla po těle plno.
Některé byly vytetované, jiné snad vyřezané a pár dokonce vypálených. Vypadalo to, že další
moje spolubydlící je čarodějnice. Se stříbrným kroužkem v nosu.
Potom tu byl ještě ten mladík, modrooký kudrnáč. Ubalenou cigaretu, kterou kouřil,
poslal Ofce. Tabák v ní určitě nebyl. Natáhl se ke mně přes postel a podal mi ruku. Když jsem
se k němu naklonil, uvědomil jsem si, že nádherně voní. Ale nebylo to jako vůně nějakého
parfému. Cítil jsem z něj květiny. Snad fialky?

„Já jsem Matti, budeme spolu bydlet,“ představil se. „Ten minulý spolubydlící toho
moc nenamluvil. Doufám, že s tebou bude zábava.“
Neměl přízvuk, náš jazyk se naučil opravdu skvěle. Matti vstal z postele, vzal mě
kolem ramen a vydal se ukázat mi náš pokoj. Byl trošku menší, než pokoj Stely a Ofky, ale to
nevadilo. Nebyla tu manželská postel, která by zabírala zbytečně moc místa. Za to tu byly
všude obrazy, byly jich plné zdi a některé stály na zemi opřené o zeď. Každý tu byl nadaný,
připadal jsem si tak nějak obyčejně. A ještě obyčejněji jsem si připadal ve chvíli, kdy se Matti
zmínil, že tam čas od času přespí jeho přítel.
Můj nový spolubydlící mi přinesl z předsíně kufr, ukázal mi postel, stůl i skříň.
Zjistil jsem, že i když je umělec a já industriál do morku kostí, tak si spolu skvěle rozumíme.
Vypadalo to, že se Vlčinec opravdu stane mým druhým domovem. Když jsem si vybalil,
rozhodl jsem se jít rovnou spát. Zdálo se mi o plivnících.
Probudil mě křik a rána do hlavy. Matti po mě hodil polštář. Okamžitě jsem vyskočil
z postele a utíkal za ním. Obývák byl plný kouře, který se valil z pokoje holek.
„V předsíni je hasící přístroj!“ křiknul na mě.
Když jsem ho našel, vřítil jsem se do pokoje a uviděl plameny. Postel hořela! Začal
jsem tedy okamžitě hasit. Až po chvíli jsem si uvědomil, co se děje kolem mě. Stela se
vyděšeně krčila v rohu místnosti. Plakala. Potom jsem se ohlédl. Ofka byla jako živá
pochodeň. Její oblečení bylo v jednom ohni. Škvařilo se a já jsem cítil spálené maso. Chtělo
se mi zvracet. Matti z ní oblečení trhal holýma rukama. A vypadalo to, jako by některé
z ornamentů na jejím těle vydávaly slabé světlo.
Naštěstí bylo rychle po všem. Postel se podařilo uhasit a Ofka byla živá. A pokud
můžu soudit, zranění nebyla tak vážná, jak to původně vypadalo. I tak na tom byla ale docela
špatně. Matti Ofku přenesl do koupelny a přikázal mi chladit jí ledovou vodou popálená
místa, zatímco on zavolá lékaře a sbalí jí věci do nemocnice.
„Já jsem nechtěla. Moc mě to mrzí,“ omlouvala se Ofka a já netušil za co.
Snažil jsem se na ni mluvit a čas od času jsem jí musel dát jemně pár facek, aby mi
tam opřená o vanu neusnula. Přikryl jsem ji ručníkem, i když to už asi stejně nebylo potřeba.
Z jejího nahého a popáleného těla jsem viděl vše, co se vidět dalo.
Matti něco křičel do telefonu a běhal po bytě jako smyslů zbavený. Přišla za mnou
Stela a přinesla staré velké látkové kapesníky. Opatrně je namáčela v ledové vodě a přikládala
Ofce na popálená místa. Už neplakala, ale oči měla opuchlé.
„Byla jsem u Florentiny, za chvíli přijde,“ řekla a popotáhla.
„Kdo je Florentina?“ zeptal jsem se.
„Naše sousedka, bydlí pod námi,“ vysvětlovala Stela. „Je taky čarodějnice. Nebo
šaman. Nebo co já vím, v tomhle oboru se zrovna nevyznám. Mohla by jí pomoct.“
Hned na to do koupelny vešel Matti. Přede dveřmi nechal stát kufr s pár kousky
oblečení, v rukou měl spodní prádlo a nějakou halenu. Přidřepnul si k Ofce a pohladil ji po
tváři. Usmála se.
„Doktoři byli u nějaké velké nehody, proto jim to tak trvá. Ale už jedou sem, budou
tu každou chvíli,“ utěšoval ji Matti. „Pojď, něco ti oblečeme.“
Seděl jsem stranou a sledoval, jak se ti dva pokoušejí Ofku nasoukat do oblečení a
hlídají při tom mokré obklady všude po těle. Když se jim to podařilo, do koupelny vešel
někdo další. Florentina. Štíhlá tmavovlasá žena v jednoduchých černých šatech s obrovskou
brašnou v ruce.
Na nikoho se nepodívala, nic neřekla a zamířila rovnou k Ofce. Chytila ji za bradu
a chvíli si prohlížela její tvář. Potom sklopila oči, otevřela brašnu a vytáhla lahvičku s nějakou
zelenou tekutinou. Nechala Ofku otevřít pusu a pár kapek jí do ní nalila. Okamžitě se jí
ulevilo.

Flora lahvičku schovala a vytáhla druhou. Tentokrát s nějakým modrým prachem.
Půjčila si od Mattiho jeden z kapesníků, kterým se snažil Ofku chladit a trošku prachu na něj
nasypala a následně to celé přiložila na jednu z popálenin. Chvíli to nic nedělalo, potom se
ovšem objevil neuvěřitelný puch. Florentina postup opakovala a Ofce se do tváře vrátila
barva.
„Víc už pro ni udělat nemůžu,“ promluvila konečně Flora. „A navíc už mě ani
nebude potřeba. Jsou tady.“
Pár sekund po tom, co dořekla větu, dolehla k uším všech ve Vlčinci siréna. Pomoc
konečně dorazila. Pomohl jsem Mattimu odnést Ofku na chodbu, kde jsme ji přidržovali
a čekali na zdravotníky. Odněkud se najednou vynořila paní Doubravka s tím, že zdravotníci
se na schodech s nosítky nevytočí a co že se vlastně stalo.
Proklatí homunkulové! Kdyby jezdili pro zraněné normální živí lidé, určitě by našli
způsob, jak ji dostat dolů. Ale tihle ne, ti mají svůj program, a když se někde nevytočí
s nosítky, tak mají zranění prostě asi smůlu.
Ofka nebyla schopná dostat se dolů po svých a nebylo možné ji celých těch pět pater
nést. Dostal jsem ale nápad. Předal jsem Ofku Stele a udělal pár kroků k nefunkčnímu výtahu.
Vykopl jsem krytku kabeláže a začal se vrtat v útrobách starého stroje. Marně. Nemohl jsem
ani za boha přijít na to, proč ten krám nefunguje. V duchu a potom i nahlas jsem prosil
a nadával a vyhrožoval a pak, prostě jen tak, se výtah najednou rozjel. Všichni se na mě
otočili s tázavými výrazy a já jen pokrčil rameny. Skvěle, takže nálepky panice s mastnými
vlasy, který se vyzná ve strojích, se asi nezbavím.
Do nemocnice s Ofkou odjela Stela. Původně chtěl jet Matti, jenže ve Vlčinci byla
po požáru velká spousta práce. I když se nám ho podařilo zažehnat poměrně rychle, nějaké
škody napáchat stačil.
Pro Mattiho bylo těžké vidět Ofku v tomhle stavu. Znali se sice jen rok, ale za tu
dobu, co spolu bydleli, se sblížili natolik, že nebýt Mattiho zájmu o muže, určitě by teď byli
spolu. Mám pocit, že plakal, když jsme stáli před Vlčincem a velký kráčející stroj se štíhlýma
pavoučíma nohama ji odnášel pryč. Zvědavé obličeje sousedů v oknech taky moc nepomohly.
Nakonec jsme venku zůstali jen my dva a Florentina.
„Sama to nezvládne,“ řekla Flora. „Nevím, jak dlouho už ty výkyvy má, ale musí
s tím něco urychleně dělat. Není normální, aby je měla v tomhle věku. Měla by si o tom
s někým promluvit.“
Odešla a nechala mě a Mattiho venku. Přemýšlel jsem, hodně jsem přemýšlel. Flora
mluvila o výkyvech, Ofka se omlouvala. Nemusel jsem ale na vysvětlení čekat dlouho. Matti
se posadil na schody před Vlčincem a svěsil hlavu. Posadil jsem se vedle něj.
„Tu postel zapálila Ofka,“ začal. „A zapálila i sebe. Víš, čarodějnice běžně mívají
takové výkyvy ve schopnostech kolem puberty. Nemůžou kontrolovat svůj dar. Ale tehdy to
pro ně není nebezpečné, protože jsou ještě slabé. Ohnivé čarodějky maximálně pouští jiskry a
občas zapálí nějakou tu knihu. Jenže Ofka už je žena a plnohodnotná čarodějnice. A přišlo to
na ni až teď. Už se jí povedlo pár věcí podpálit, o tom žádná, ale nikdy to nebylo tak šílené.
Nikdy neublížila sobě a ani nikomu jinému.“
„A co její rodina?“ zajímal jsem se. „Proč jí nepomůže nikdo z rodiny? Nebo
z cechu?“
„V její rodině nikdo magii neovládá,“ odpověděl Matti. „A v cechu nikdo neví, jak jí
pomoci. Nevím, co budeme dělat.“
Postavil se a otočil se k Vlčinci. Nechtěl, abych mu viděl do tváře.
„Pojď, vletíme na to, ať jsme co nejdřív hotoví,“ řekl.
Vstal jsem a následoval jsem ho dovnitř. Mlčky jsme došli k výtahu. Neptal se, jak
jsem ho mohl zprovoznit bez jakéhokoliv nářadí. A to bylo dobře, protože jsem sám neměl

nejmenší ponětí, co bych mu odpověděl. Nastoupili jsme do výtahu a rozjeli se. Všude kolem
nás syčela pára. A já jsem načal něco, co mě napadlo už včera večer a jen k tomu přispěla
dnešní situace.
„Všiml jsem si,“ spustil jsem, „že nemáš popálené ruce.“
„Cože?“ nakrčil Matti obočí.
„Když jsi z Ofky strhával to oblečení, musel ses spálit. Ale na tvých rukou,“ chytil
jsem ho za zápěstí a pečlivě jsem si prohlížel jeho dlaně, „není jediný puchýř. A taky ta tvoje
nádherná vůně. Voníš po květinách. A parfém to není.“
Výtah dorazil do nejvyššího patra a my jsme vystoupili na chodbu. Tam se Matti
zastavil a chvíli jsme koukali jeden druhému do očí. Neřekl nic. Když jsem s tím začal, musel
jsem to i dokončit. Zhluboka jsem se nadechl.
„Jsi fext?“ zeptal jsem se.
Matti se nervózně rozhlédl. Očekával v každých dveřích minimálně jednu hlavu
zvědavého souseda. Když se ujistil, že nás nikdo neslyšel, otevřel dveře a vešel dovnitř. Šli
jsme až do obýváku, kde mě nechal a sám odešel do kuchyně. Uvelebil jsem se v široké
houpací síti hned pod oknem. Kouř už skoro nebyl cítit.
Můj spolubydlící se po chvíli vrátil se dvěma obrovskými hrnky něčeho hnědého.
Jeden hrnek mi podal a usadil se v síti hned vedle mě. Bylo to kakao a bylo výborné. Trošku
upil a odkašlal si.
„Ano, jsem fext,“ přiznal.
Jen jsem pokýval hlavou. Mlčel jsem. Ačkoliv jsem měl snad tisíc otázek, byl jsem
trpělivý, nechtěl jsem ho vyplašit. Tohle bylo delikátní téma. Fextové byli velice vzácní
a společnost je nepřijímala moc dobře. Drtivá většina lidí se na fexty dívala skrz prsty, jako na
něco nečistého a zlého. Kolovaly pověsti o nesmrtelnosti fextů a jejich paktech s démony. Tak
to bývá ostatně vždy, když jsou lidé konfrontování s něčím neznámým. Matti kvůli tomu
musel určitě hodně vytrpět a je mi naprosto jasné, proč to nevykládá každému na potkání.
„Pocházím ze staré rodiny,“ dal se Matti do vyprávění. „Původní kořeny máme tady,
ale po třicetileté válce, kdy se o fextech lidé poprvé dozvěděli, se mí předci raději odstěhovali
a rozptýlili se po severních zemích. Nechtěli riskovat, že budou zatáhnuti do čarodějnických
procesů. Když pomyslím na to, jak se lidé dřív chovali k čarodějnicím a jak k nim přistupují
dnes, dává mi to malou naději, že se třeba taky jednou dočkám přijetí.“
Matti si pořádně přihnul kakaa a potom vytáhl s kapsy ubalenou cigaretu a
zapalovač. Odložil hrnek stranou a zapálil si. Nevím, jakou rostlinu to kouřil, ale vonělo to
podobně, jako voní on sám. Rozhoupal síť a cigaretu mi podal. Nikdy jsem nekouřil a taky to
podle toho dopadlo. Rozkašlal jsem se, v krku mě škrábala snad celá smečka čertů a trošku se
mi motala hlava. Matti se zasmál a vzal si cigaretu zpět.
„Fextem se může stát prakticky každý,“ pokračoval. „Stačí jen, aby matce před
porodem nepraskla voda a dítě se narodilo v plodovém obalu. Ten se opatrně odstraní a usuší.
Potom se musí do sedmi dní od narození dítěte provést takový odporný rituál, ke kterému je
potřeba novorozenec, sušený plodový obal a spousta zvířecí krve.“
Při představě porodu a zvířecí krve se mi zvedl žaludek. Ale možná to bylo tou
cigaretou.
„V naší rodině,“ navázal Matti, „máme takovou genetickou zvláštnost. V každé
generaci se najde alespoň jedno dítě, které se takhle narodí. Takže tvorba fextů má u nás
dlouholetou tradici.“
„Nedivím se, že si vás lidé spojují s démony,“ utrousil jsem. „Po takovém obřadu…
Ale chápu, že rodiče si člověk nevybírá. Na druhou stranu, má to přece své výhody.
Nezranitelnost a nesmrtelnost musí být fajn, ne?“

„Oheň mě nespálí, kulka nezastřelí, to je pravda,“ uznal Matti. „Ale s tou
nesmrtelností to není stoprocentní. Můžu se utopit nebo udusit. Může mě dostat jakákoliv
vážná nemoc jako všechny.“
„Takže nežijete věčně?“ zajímal jsem se. Matti vyprskl smíchy.
„Ne, to opravdu nežijeme,“ vysvětloval mi. „Žijeme dvakrát déle, než lidé, ale
nakonec taky umřeme. Dokonce naše tělo se potom rozkládá mnohem pomaleji, než je tomu u
lidí. Ale o mrtvých tělech se bavit nechci.“
Mluvili jsme spolu celé dopoledne. Z Mattiho opadla nervozita, a když jsem ho
ujistil, že mi ani v nejmenším jako fext nevadí, otevřel se mi úplně. Myslím, že se z nás
během to dne stali přátelé. Odpoledne přijel Barnabáš, Mattiho partner a pomohl nám dát byt
do pořádku. Taky jsem podepsal smlouvu a vzducholoď mi přivezla zbytek mých věcí.
Konečně jsem byl oficiálním nájemníkem ve Vlčinci.
Potom večer, když jsem se v houpací síti snažil číst a nevnímat přitom zvuky
z pokoje, kde si to Matti s Barnábášem zjevně pořádně užívali, vrátila se z nemocnice Stela.
Okamžitě mi padla do náruče. Oči měla opuchlé a trošku se třásla.
„Ofka bude v pořádku,“ řekla s viditelnou úlevou. „Pár dní si ji tam nechají, neměla
by mít žádné následky. Jen asi spoustu jizev.“
Napadlo mě, že je to asi jedno. Protože nepůjde moc dobře poznat co je ornament
a symbol a co už je jizva. Takže všechno nakonec dopadlo dobře. Nicméně ve vzduchu se
pořád ještě vznášela otázka o tom, jak budeme situaci s Ofkou řešit. Florentina říkala, že Ofka
to sama nezvládne. Jenže Ofka je palice tvrdohlavá. Příště by to mohlo dopadnout daleko hůř.
Ofku jsme chodili pravidelně do nemocnice navštěvovat. S každým dalším dnem na
tom byla lépe. Doktoři odvedli dobrou práci, po týdnu měla dokonce Ofka náladu na hádky se
ženou, se kterou sdílela pokoj. Byla to nějaká mulatka a Ofka o ní říkala, že je to flundra
nemytá, špinavá, která si to rozdá s každým doktorem i zdravotním bratrem na oddělení.
Podle mě jí jen záviděla.
Netrvalo to ani dva týdny a Ofka se nám vrátila zpátky do Vlčince. Ani mi nedošlo,
jaké tu bez ní bylo ticho. Teď už se smála na celé kolo, i když musela ještě zůstat v posteli.
Nám ostatním mezitím začala škola a Stele dokonce výstava, její fotky byly naprosto úžasné.
Mechanika pro mě byla obor jako stvořený. Teorii jsem nikdy úplně nepochopil, ale
ani to nebyla potřeba. V praxi jsem pracoval intuitivně, bylo to jako má druhá přirozenost.
Stal jsem se tak nejlepším studentem v ročníku. Vybralo si to ovšem daň v podobě závisti
a v některých případech také nenávisti ze strany několika mých spolužáků – paniců
s mastnými vlasy.
Mě to ovšem nechávalo chladným. Měl jsem své přátele ve Vlčinci. S Mattim se
z nás během pár týdnů stali nejlepší přátelé a ze Stely s Ofkou se vyklubaly holky, které
kromě zábavy a záchvatů smíchu dokázaly v člověku vyvolat pocit domova.
Mělo to ale jeden háček. Doma se má člověk cítit v bezpečí. A s Ofkou pod jednou
střechou bylo zůstat v bezpečí čím dál obtížnější. Od jejího návratu z nemocnice se nestalo
nic tak hrozného, jako to ráno, kdy podpálila postel i sebe. Ale všechny ty maličkosti, ty
podpálené závěsy a ručníky a knihy v knihovně se tomu po sečtení velice přibližovaly.
Navíc se Ofce přitížilo i po fyzické stránce. Neustále trpěla migrénami a měla
horečky. Bolelo ji celé tělo. Říkala, že ji ten oheň spaluje zevnitř a že jednoho dne vyhoří jako
svíčka. Tohle všechno bylo příčinou častých návštěv naší sousedky Florentiny. Díky ní se
Ofka zbavila spousty nepěkných jizev po popáleninách.
Flora byla zvláštní žena. Dozvěděl jsem se, že není tak úplně čarodějnice, ale spíš
něco jako vědma, nebo médium. Zkrátka a dobře že její doménou je komunikace s entitami
mimo náš čas a prostor. Léčitelství je pro ni jen jakýmsi koníčkem.

Občas nám vyprávěla o tom, že v posledních měsících je čím dál nebezpečnější
mluvit s bytostmi zvenčí. Nějací vědci v Novém Japonsku prý přišli na způsob jak se do těch
sfér nabourat a posílají tam své stroje. Ta vědomí, která tam sídlí, přestávají lidem důvěřovat.
Florentina nosila zvláštní medailonek. Bylo na něm šest bodů, které se postupně
zmenšovaly a byly uspořádány do kruhu nebo snad začínající spirály. Vypadalo to jako nějaké
souhvězdí. Byl bych dal ruku do ohně za to, že jsem něco podobného někdy viděl. Jednou
večer jsem se jí na to zeptal. Seděli jsme v obývacím pokoji, popíjeli Mattiho kakao a Flora
vyměňovala Ofce zvláštně páchnoucí obklady na jizvách.
„Je to symbol Matky,“ začala vysvětlovat Flora. „V Olomouci existuje společenství
zvláštních lidí. Nemám teď na mysli čarodějnice a šílené inženýry, na ty můžete narazit na
každém kroku. Mám na mysli lidi, kteří jsou opravdu zvláštní, jiní a jedineční ve svém oboru.
A Matka nad námi drží ochrannou ruku, vede nás.“
„Chápu,“ povzdechl jsem si, „takže nějaká sekta. Musím říct, že jste mě docela
zklamala. Nikdy bych si o vás nepomyslel, že se můžete zaplést s nějakou pochybnou církví,
se kterými se v poslední době roztrhl pytel.“
„Chlapče,“ zasyčela, „já umím nahlížet do sfér mimo náš svět. Vím, co a hlavně kdo
tam je. A můžu ti říct, že ani jeden z těch bohů, jejichž uctívání se teď těší takové oblibě, tam
není! A když vím, že nikdo takový neexistuje, proč bych vstupovala do nějaké ubohé sekty.
To by udělal jen hlupák, který není při smyslech. A připadám ti já snad jako smyslů zbavený
hlupák?“
„Ne,“ odpověděl jsem a naprázdno jsem polkl. V takových chvílích z ní šel trošku
strach.
„Sdružujeme lidi, kteří se učí rozvíjet svůj potenciál,“ pokračovala. „Spousta nových
příchozích v sílu Matky zpočátku nevěřila, ale jakmile zkrotili a ovládli svůj dar, uvěřili.
Myslím, že by i Ofce mohla Matka pomoct. Měli byste se za námi co nejdříve zastavit. Všem
by vám mohla Matka pomoci.“
Pořád mi to znělo jako nějaká sekta. Být to jen na mě, mávl bych nad tím rukou a
nikdy už o tom nezačínal. V čem bychom já nebo Stela potřebovali pomoci? A Matti byl taky
docela obyčejný fext, naprosto smířený se vším co jeho podstata obnáší. Ale potom jsem si
všiml, jak se Ofce rozzářily oči. Bylo jasné, že nás návštěva Florentiných přátel nemine.
Večer dva dny na to jsme všichni podle Florentiných instrukcí stáli v jedné zapadlé
uličce v centru před nízkými plechovými dveřmi, které byly natřené na modro. Ony to možná
asi ani nebyly dveře, protože na dveřích většinou bývá klika. Tady byl jen zvonek a nade
dveřmi kamera. Ofka pokrčila rameny a dřív, než ji kdokoliv z nás stačil zarazit, zazvonila.
„Ano?“ ozvalo se z reproduktoru nad zvonkem.
„Přišli jsme za Florentinou,“ řekla Ofka.
A ještě, než stačila říct něco dalšího, dveře se otevřely. Na nic nečekala a vydala se
dovnitř, po schodech dolů. Stela si jen povzdechla a dala se za ní, se mnou a Mattim v závěsu.
Schody nás zavedly několik metrů pod zem, před mohutné dřevěné dveře. Čekal jsem za nimi
všechno, od oltáře a lidi v hábitech po zatuchlé čarodějnické doupě. Nikdy by mě ale
nenapadlo, že se skrze dveře dostaneme do úplně normálního a obyčejného baru. Stáli jsme
tam jako přimražení hodnou chvíli, dokud jsme neuslyšeli známý hlas.
„Tak tady jste!“ zahalekala na nás Flora přes celý podnik a zamířila si to rovnou
k nám. „Z čeho jste tak přepadení? Přece jsem vám říkala, že nejsme žádná sekta. Pojďte se
posadit.“
Zavedla nás k jednomu ze stolů a odešla pro něco k pití. Bar to nebyl nijak veliký,
ničím se nelišil od ostatních podniků. I většina lidí v něm vypadala docela normálně. I když,
našlo se pár výjimek. Třeba ten muž v obleku s přítelkyní, která vypadala víc mrtvá, než živá.
Nebo ten vědátor, co si v rohu povídal se svým homunkulem a taky… Cože?!

Nevěděl jsem, jestli mě náhodou nešálí zrak, pro jistotu jsem si promnul oči. Ale on
tam pořád byl – mrzák ze zepelínu! Seděl u jednoho ze stolů, měl na něm rozložené karty a
opět mě probodával tím svým šíleným pohledem. Raději jsem se k němu otočil zády. Byl
jsem rád, když se vrátila Florentina s pitím a posadila se k nám.
„Co je zač ten člověk na vozíku?“ zeptal jsem se jí.
„Ten stařec? To je Celestin Eleuther,“ vysvětlovala Flora. „Je to zapšklý mrzout,
s nikým nemluví. Kdysi to býval bravurní věštec, ale ty doby už jdou dávno pryč.“ Na chvíli
se odmlčela, upravila si korzet a pokračovala. „Teď tedy k tomu, proč jsme tady. Jak už jsem
říkala před dvěma dny, ráda bych vám pomohla. Ofka sama nastalou situaci nezvládne, její
oheň se vymyká kontrole. A co se vás tří týče, mrzí mě, když vidím, jak takový potenciál leží
ladem.“
„Potenciál?“ ozvala se Stela. „S Mattim snad něco dokážete, ale co chcete ode mě
a Richarda? Nemyslím si, že se vyznáte v umění nebo mechanice.“
Florentina se samolibě usmála. Bylo jasné, že celou dobu čekala, až někdo tuhle
otázku položí. Byla celá nedočkavá, až bude moci odpovědět.
„Vy vážně netušíte, co dovedete, že?“ ušklíbla se. „Moje milá Stelo, často se chodím
dívat na tvoje výstavy. Tvoje fotky jsou jedinečné.“
„Díky,“ začervenala se Stela.
„Říká se, že fotky kradou duše,“ pokračovala. „Částečně je to pravda. Ale nejsou to
jen fotografie. V každé soše, v každém obraze i knize jsou zachyceny střepy duše lidí, kteří se
stali umělci inspirací. A na světě existuje několik lidí, kteří jsou schopní s těmi střepy
pracovat dál. Tito lidé se skrze střepy ve svém díle napojí na daného člověka a můžou ho
nějakým způsobem ovlivnit. Můžou léčit, nebo i ubližovat. Ty k těm lidem patříš Stelo, proto
jsou tvé fotografie tak jiné.“
Stele spadla brada. Vlastně nám všem spadla brada. Ale to nebylo všechno, co měla
Florentina na srdci. Otočila se ke mně.
„Geniální student mechaniky,“ řekla, „který dokáže pouhou myšlenkou vnuknout
strojům život. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, co jsi zač. Nebylo to tak jednoduché,
jako se Stelou a jejími fotografiemi. Pořád jsem přemýšlela nad tím, jak se ti podařilo
zprovoznit ten výtah. Musela jsem se spojit s několika bytostmi zvenčí, ale nakonec jsem na
to přišla. Tvůj dar je pořád jen v zárodku, potřeboval bys cvičit.“
Udělalo se mi nevolno. Zvedl jsem se ze židle a zamířil si to rovnou na záchod.
Nahnul jsem se nad umyvadlo a omyl si obličej ledovou vodou. Najednou jsem si nepřipadal
tak obyčejný, ale nejsem si jistý, jestli se mi to zamlouvalo. Přivádět stroje k životu? To
nebylo normální. Čarodějnictví, nekromancie, věštění, to všechno bylo součástí lidstva od
nepaměti, ale tohle? Nevěděl jsem, jestli chci být toho všeho součástí. Narovnal jsem se,
podíval se na svůj odraz v zrcadle a trhnul jsem sebou. Někdo za mnou stál. Nebo spíš seděl.
„Nevaroval jsem tě v té vzducholodi snad dostatečně?“ spustil mrzák.
„O co vám jde? Co tady děláte?!“ vyjel jsem na něj.
„Co tu dělám? Na to bych se měl ptát spíš já tebe. Já jsem součástí tohohle cirkusu
přes čtyřicet let!“
V tu chvíli mi to došlo. Došlo mi, kde jsem viděl symbol z Flořina medailonku.
Viděl jsem ho už tehdy v zepelínu, stařec ho měl vytetovaný na ruce.
„Musíte odtud zmizet,“ pokračoval. „Viděl jsem v kartách, co se na vás čtyři chystá.
Co na vás Florentina chystá! Ta mrcha! Co vám nabulíkovala? Že potřebujete pomoct? Že to
bez ní nezvládnete? Že vás tihle lidi přijmou s otevřenou náručí? Byla na vás milá?“
Přikývnul jsem, ale nedocházelo mi, co tím vším sleduje. Všiml si mého výrazu.
„Dobře mě poslouchej. Matka je skutečná. Není to vymyšlená modla nebo nějaký
metaforický nesmysl. Je tady a vždycky tu byla. Čerpá sílu ze zvláštních lidí, proto je
Florentina seskupuje na jednom místě. Jednou za čas si Matka dokonce vyžádá někoho,

z koho by se mohla nasytit víc. Naposledy jsem to odnesl já,“ řekl a ukázal na místo, kde měl
kdysi nohy.
Pokynul mi hlavou a přesunul se těsně ke dveřím, trošku je pootevřel.
„Podívej,“ řekl mi, „jak tvým přátelům motá hlavu. Jak si vás jednou získá, už nikdy
se jejího vlivu nezbavíte. Karty mi řekly, že se blíží doba, kdy se bude Matka potřebovat opět
nasytit. Myslím, že vaše ohnivá kamarádka je na řadě. Florentina ji chce.“
Nevěděl jsem, jestli se Celestin zbláznil, nebo mi říká pravdu. Florentina přece
nebyla zlá. Potom jsem si škvírou ve dveřích všiml výrazu, s jakým sledovala mé
spolubydlící. Hrála si s nimi. Snažila se Stele ukázat její schopnosti. Nechala ji polaroidem
vyfotit barmana a potom jí začala dávat nějaké instrukce. Stela uchopila fotkou oběma
rukama a začala se do ní vpíjet pohledem.
„Proč tu zůstáváte, když víte, co je Florentina a vůbec celý tenhle podnik zač?“
zeptal jsem se.
„Musím chránit lidi, jako jste vy,“ odpověděl. „Navíc většina lidí v baru nemá
ponětí, o co ve skutečnosti jde. Nikdy se s Matkou nesetkali. Florentině tu nevadím, protože si
myslí, že jsem blázen—“
Z rozhovoru nás vytrhl křik. Všichni u stolů vyskočili na nohy a rozběhli k baru.
Florentina měla hrůzu v očích. Něco bylo špatně. Barman se zhroutil na bar. Z očí, uší a nosu
mu tekla krev. Florentin pokus se Stelou vyšel jinak, než si plánovala. Nějaký hlas volal, ať
někdo zavolá záchranku. Rozrazil jsem dveře ze záchodu, přiřítil se ke stolu a všechny tři
odtamtud vytáhnul. Florentina po mě šlehla pohledem. Ukázal jsem jí prostředníček a potom
všechny tři bleskovou rychlostí vykopal z baru ven. Slyšel jsem blížící se sirény.
Celou cestu domů nikdo z nás nepromluvil ani slovo. Ovšem jakmile jsme se dostali
do obýváku, Stela se rozplakala.
„Mohla jsem ho zabít,“ vzlykala. „Florentina říkala, že ho mám skrz tu fotku přivábit
k sobě. Ale já tohle nechci. Nechci ubližovat lidem! Nechci taková být!“
Během večera jsem jim vylíčil všechno, co jsem se dozvěděl od Celestina. Shodli
jsme se na tom, že mu budeme věřit. Stela celou noc plakala, usnuli jsme až nad ránem. Když
jsme se vzbudili, Stela byla pryč. Sbalila si věci a potichu se vytratila. Na posteli nechala
vzkaz, na kterém byla napsaná jediná věta: „Na tohle nemám.“ To bylo všechno. Nikdy už se
neukázala.
Uběhlo dalších pár týdnů, během kterých jsme se Florentině úspěšně vyhýbali.
Párkrát se stalo, že přišla a klepala nám na dveře, ale pokaždé jsme ji dokázali ignorovat.
Několikrát jsme dokonce zvažovali stěhování.
S Ofkou to šlo od desíti k pěti. Potom, co viděla v baru a co Stela odešla, byla pořád
skleslá. Už se nesmála a nevtipkovala jako předtím. Navíc měla velké bolesti a čím dál častěji
zapalovala věci kolem sebe. V cechu si s ní nikdo nevěděl rady. Doufali jsme, že to prostě
přejde, jako to nakonec přejde v pubertě všechny čarodějnice. Jenže ono to nepřecházelo.
Všechno se to vyhrotilo jednoho večera před Vánocemi.
Seděl jsem se spolužáky ve vinárně, kam jsme se šli večer po přednáškách napít,
když mi zazvonil telefon. Byl to Matti a byl hysterický.
„Ofka odpoledne podpálila jednu učebnu,“ křičel do telefonu. „Já jsem jim musel
pomáhat a dostal jsem se domů ať teď. Ale ona tu není. A myslím, že sem ze školy ani nešla.
Klepal jsem na sousedy, ale nikdo ji neviděl. A Florentina není doma.“
„Do prdele,“ ulevil jsem si. „Myslíš, že mohla jít za ní do toho baru?“
„Já nevím! Bojím se o ni! Je nešťastná, je možné že tam šla, aby ulevila sobě i nám.“
„Poslouchej mě,“ snažil jsem se nezačít vyšilovat jako on, „za pár minut se sejdeme
před barem. Podíváme se po ní.“

Položil jsem telefon, rozloučil se a okamžitě jsem se vydal do té uličky. Mattiho jsem
našel, jak tam sedí zkroušeně přede dveřmi.
„Dovnitř se nedostaneme a na zvonek nikdo neodpovídá,“ řekl.
„To nech na mě,“ mrkl jsem na něj a přiložil ruku na dveře.
Od té doby, co jsem se o svém daru dozvěděl, jsem se snažil trošku trénovat. Dlouho
to netrvalo, mechanismus ve dveřích povolil a nám se tak otevřela přístupová cesta. Seběhli
jsme po schodech dolů, ale bar byl prázdný. Začali jsme propadat zoufalství, když jsme si
všimli jedněch dveří za barem. Otevřeli jsme je a za nimi objevili spoře osvětlené schodiště,
které se stáčelo do hloubky pod městem. Slyšeli jsme ze spodu nějaké hlasy, snad zpěv. Bylo
nám jasné, že musíme dolů. Pak ale Matti odněkud vytáhl pistoli.
„Kde jsi to vzal? Zbláznil ses?“ sykl jsem na něj.
„Ta patří Ofce, dostala ji ode mě loni k narozením, na ochranu,“ pronesl suše.
Nemělo cenu se s ním přít. Okamžitě jsme se vydali dolů. Po několika minutách a
bůhví kolika otáčkách schodiště jsme se pomalu vkradli do malé místnosti, ze které vedly
pootevřené dveře. Při tom zpěvu, který se zpoza dveří ozýval, tuhla krev v žilách. Snažili jsme
se opatrně nahlédnout škvírou. Zjistili jsme, že dveře vedou do nějaké veliké jeskyně
s podzemním jezerem. Na břehu jezera stálo několik lidí, včetně Florentiny. Všichni se dívali
někam napravo, kam už jsme neviděli. Vypadalo to, že tam hoří oheň, všichni zpívali.
Nezbývalo nám, než otevřít dveře a zjistit víc. Přál bych si, abychom to nikdy
neudělali. Ten pohled, který se nám naskytl, nevymažu z paměti do konce života. Na břehu
jezera byla u kůlu připoutaná Ofka. Byla nahá a očividně v bezvědomí. Kolem ní se vznášela
zvláštní mlha a vypadalo to, že se line od těch divně oblečených lidí. Správně jsem poznal
Florentinu a taky pár lidí z baru.
V té jeskyni ale bylo ještě něco. Matka. Musela to být Matka. Nic zvrácenějšího jsem
nikdy neviděl. Zdvihalo se to z černého jezera a naklánělo se to nad Ofkou. Bylo to obrovské,
bílé a nevypadalo to jako nic, co stvořila příroda. Bylo to tak nedokončené. Muselo to v jezeře
žít celá staletí.
Zíral jsem na to, dokud mě Matti neodstrčil stranou. Odjistil zbraň a začal po té věci
střílet. Jakmile se jí kulky zaryly do těla, začala křičet. Nechápal jsem, jak může křičet, když
nemá ústa. Ale křičela a byl to zvuk, který mě doháněl k šílenství. Lidé se hnali se k nám.
Potom se náhle ke křiku té zrůdy se přidal křik další. Byla to Ofka, která se probrala a vřískala
z plných plic. A mnou najednou projela vlna tepla.
Všiml jsem si Mattiho zděšení. Přestal střílet na tvora, který se s křikem nořil zpátky
do vody. Rozběhl se ke mně, srazil mě na zem a položil se na mě. Zakryl mě vlastním tělem a
já jsem vzápětí pochopil proč. Křičící Ofka najednou vzplála obrovským jasným a horkým
plamenem. Byla jako malé slunce. Její plameny se šířily na všechny strany a zasažení lidé se
svíjeli v agónii. Všude byla najednou spousta světla, zápachu a křiku.
Probral jsem se v nemocnici. Měl jsem ovázané celé tělo a cítil jsem v sobě léky
proti bolesti. Matti seděl vedle mě, na hlavě měl klobouk. Oheň ho připravil o vlasy.
„Ofka?“ vypravil jsem ze sebe.
„Jen my dva,“ zakroutil Matti hlavou. „Byl jsi mimo pár dní. Policie si myslí, že to
byl výbuch plynu. Já… odjíždím pryč. Končím se školou, letíme dnes s Barnabášem do
Amsterdamu. Přišel jsem se rozloučit.“
Sklonil se nad postelí, opatrně mě objal a odešel z pokoje. To bylo naposledy, co
jsme se viděli. Posílal mi dopisy. Usadil se, získal práci v galerii a s Barnabášem se vzali. Za
čas dopisy chodit přestaly.
Po jeho odjezdu jsem zůstal několik měsíců v nemocnici. Začal jsem mít problémy
se spánkem. Od té doby každou noc slýchávám Matku, jak tam hluboko pod zemí naříká, jak
trpí a jak mě volá k sobě. Nevím, jak dlouho ještě jí dokážu odolávat.

TlusŤjoch
2. místo
ONOMASTIKON BOŽÍ
Fon Deův postulát: Svět není strukturovaný.
Weird sister římská tři dlouho váhala, co dát tomu uřvanci uřvanému do vínku.
/Jéňa Jentopi: Svitky průšvihu/.

Padal šeříkový déšť. Hustý, dusivý a lepkavě sladký.
Sčotr ΠΨΠ3 (Pípsípísrí / Пипсипиcри/) si povytáhnul límec svého pláště, upravil si
kapuci a rozvážně vkročil do pásma IV.
Sčotři povstali v minulém století jako vrcholný produkt laboratoří Labbka & Lappka
sklonováním irského vlkodava, transylvánského vlkodlaka a psohlavce z Taus.
„Líp, než vyjít rozkazem,“ jak říkával s oblibou jejich abakman.
Sčotři povstali, aby bděli.
Sčotři povstali, aby bděli nad bezpečím lidu.
Sčotři povstali, aby zatočili s vyvrheli.
Tři zelené artikule pastevecké:
Stádo je jistota.
Offce nesmí vybočovat, vybočená Offce je snadnou kořistí vlka.
Offce nesmí opouštět office.
/Jéňa Jentopiš: Svitky průsvitu/.
„Leden,“ pomyslel si, „dřív se touhle dobou prý praktikoval zimní spánek a noci
bývaly antracitové...“
Nevěděl, co slovo antracit znamená, ale hřálo ho to na duši.
Ještě za chůze začal s profilací svého slídiče. Ta činnost se mu líbila, bylo to jako
skládat pastýřskou píseň, hutnou, melodickou, ve formě sevřené.
Fámulus zhmotnil se.
Oči modré, více azuru, ano, tak, úsměv chlapecký, nesmělý, nevinný, čelo myslitele,
na nos hrst pih, vlasy raději delší, culík, ano, svázat do culíku, no jo, cop, ten na vyvrhele
obvykle zabírá, bicepsy pokérkovat, kotva znamená naději, kříž víru.
A ještě namodulovat hlas. Změkčit slovanským přízvukem.
Déšť ztloustl až na třetí level krupičné kaše.
Fámulus beze slov zamířil k opuštěnému domu. Protáhnul se napůl vyvrácenými
dveřmi, tiše a elegantně jako kuna, když jde loupit do kurníku.
Předsíň byla vlhká a studená, plíseň se nestoudně rozlézala po stěnách v hebkých
chomáčích, chlorofylová zeleň tu vládala rukou pevnou a neochvějnou.
Tu dívku našel v dalším pokoji. Trhla sebou, když vstoupil a rychle si přitiskla na
prsa jakýsi balíček.

Fámulus nepatrným, téměř bondovským pohybem odhodil z čela neposednou kadeř a
usmál se.
„Nebojte se,“ pravil chlácholivě.
Sčotr spokojeně vnímal konejšivost okamžiku. Jako kocour za krkem drbaný.
Vše směřuje k happy endu.
/Jéňa Jentopiš: Svitky Hollywoodu/.
Na horním schodišti zavrzala podlaha a ze stínu se vyloupla postava dalšího hráče.
„Masloguboff,“ zaječela dívka, „rychle pryč!“
Prosmýkla se kolem fámula směrem ku krbu.
Instinktivně ji následoval.
Stiletu stačily pouhé tři otočky a ušlechtilá ocel se mlaskavě jako žhavý pocel
zabodla fámulovi do ramene. Klopýtl pod tou ranou a smetl dívku do popelu ohniště. Její ruce
hbitě třikrát pootočily vystouplou cihlou nad roštem a krbové dno se rozestoupilo.
Masloguboff ošklivě zaklel.
„Budiž oheň,“ tleskla dívka a mihotavé plaménky v mžiku osvětlily prostory kolem.
„To jsou voskovice! Ty jsou zakázané, včely jsou přeci jedovaté,“ rozlítil se fámulus.
„Jedovatý je především ten stilet v tvém těle,“ poučila ho.
Bolestně si uvědomil, že mu jeho ščotr vlastně ani nedal jméno. Umře jako
nekřtěňátko.
„Ty ne, leč tvůj mástr ano,“ řekla dívka, jako by mu četla myšlenky, „Sčotr je mrtev,
ať žije fámulus.“
Musí to být hrozné, být hlavní hrdina a zemřít hned na druhé stránce,“ zahlaholila reportérka
Dýdýsí v suchu své virtuální kanceláře.
„Jak víš…“
„Že´s zhmotnělec? Já jsem Golemka, takže fámula poznám na sto honů.“
Přesunula se k němu blíž a vytáhla mu štíhlou čepel z rány. Cítil její alabastrové
prsty na svém rameni a tělem mu projela slastná vlna horkých malin. Voněla jako křemínek,
když se jím křísne.
„Golemka? Rabi Löw přece…“
„Golema zničil. Protože ta hrouda hlíny byla divoká, neovladatelná, svéhlavá,
poživačná, vilná a svedla mu dceru.“ Usmívala se šelmovsky, ale její stříbrné oči byly smutné
a unavené. Zdála se tak křehká a zranitelná.
„To dělá těch deset procent karlovarského kaolinu v mé krvi. Hlíny a rasy by se
neměly míchat.“
„A on?“
„Aporetik Maslogobuff, mluví jako když sádla ukrajuje. Jde mu o můj fenomén
zemitosti. To je něco jako selský rozum, víš?“
Ukonejší čtenáře sáhodlouhým barvitým popisem a pak ho nečekaně překvapí zákeřnou
střelou do zad.
/Kritika svitků úsvitu/.
„Nemám moc času, musím získat šém,“ dodala chvatně.
„Šém-ham-foraš přece rabi zahodil do Vltavy…“

„Babské tlachy, šém je přece celek 72 jmen božích, čili šifra, heslo k nesmrtelnosti,
koukni na ten numerický kříž dvojek a trojek v mocněnci a mocniteli : 72 = 2 3 x 3 2 . Chybí
mi poslední godname,“ zavrtěla se Golemka netrpělivě a úrodná polabská černozem jí divoce
zapulzovala ve vlasech. Otevřela tu věc, co tak úzkostlivě svírala v ruce. Přitisknul se k ní
blíž, aby lépe viděl. Jejich ramena se prolnula a maliny začaly želírovat.
„To je pražský telefonní seznam z roku 19xx. Skrývá-li se Ďábel v detailech, proč by
se Bůh nemohl skrývat třebas pod šifrou Leonardo da Novák?“ Zafilosofovala si Golemka
vzrušeně.
„Bůh je Láska,“ zamumlal fámulus a jejich kolena se sťukla jako tupláky v bavorské
pivnici.
„To si myslel Lennon taky; bohužel to však od roku 1914 neplatí,“ povzdechla si
Golemka, leč neodtáhla se.
Masloguboff zkoumavě ohmatával krb jako porodní bába břicho prvorodičky.
Přeskočil netrpělivě 3333 znaků. Jako aporetik si to mohl dovoliti.
/Jéňa Jentopiš: Průšvih průsvitu/.
„To by zvládl i zednický přidavač,“ zachechtal se nakonec a jemným tlakem vbodl
bronzovou zubočistku do spáry mezi šestnáctou a sedmnáctou cihlu a krb mu otevřel své dno.
Našel ty dva v objetí nad heslem „Žalman“.
„Kominík nosí štěstí,“ zažertoval v narážce na svou ukoptěnou tvář.
Fámulus vyskočil bojovně vpřed.
Lýtkovými svaly mu však náhle proběhla mrazivá křeč jako maratónec, když vpadne
trhavě do cílové pásky.
Golemka se mýlila. Aporetikův jed zabíjí vše. Kdyby byl býval měl ščotr oře, pošel
by ten kůň taktéž. Fámulus se sesunul k zemi a zesnul jako protržená pavučinka na podzim.
„Ani jsem mu nestačila dát jméno,“ pomyslila si Golemka hořce.
Masloguboff si užíval své entrée.
„Mimochodem,“ pravil mentorsky, „toto je původně knížecí Moldaubergova tajná
hrobka, budovaná tak, aby odolala tisícileté vodě.“
V krbu prasklo a vchod se zablokoval.
„Tyhle mechanické pasti pohřebišť mne fascinují už od dob Indyana Džounse,“
ušklíbl se Maslogoboff jízlivě.
„Ale to teď není na pořadu dne… to si vyřeším později,“ dodal s nabubřelou
převahou učence všech dob.
Golemka se skřípavě natočila bokem, aby zdůraznila křemičitou složku své
osobnosti. A v tom obratu dala najevo i své nesmírné pohrdání.
Aporetik vytáhl ze zákulisí svého hábitu bohatě zdobenou lakovanou čaire s motivem
siněgubek v různém stádiu vývoje.
„Mám pro tebe dárek,“ usmál se rozjíveně jako jinoch chytající šibalský kousek,
odklopil víčko z krabičky a bohatýrsky fouknul. Odjakživa to s bublifukem uměl.
Půdní
bakterie
Actinomycety
vyšlechtěné
napůl
v Masloguboffově
gammakultivátoru a napůl v ústní dutině jeho pokusného králíčka chutě zaútočily na
Golemčinu patu.
„Provedou dekompozici tvé organické části,“ pravil aporetik, aby bylo jasno i těm,
co nestudovali pedologii.
Golemčina zemitost zalarmovala obranné prvky a přešla k protiúderu. Roj
Mycobacterium vaccae napadl Masloguboffův čich a sluch a stimuloval extrémně vysoký

výron serotinu, který aktivoval prefrontální kůru, střední a zadní spánkovou kůru a talamus
aporetikova mozku. Bezbřehý pocit štěstí roztančil hbitě Masloguboffovy nohy od ruského
kozáčku až po latinsko-americkou čaču. Golemka ironicky zapískala v návalu bujarosti dvě
kankánové melodie.
Bakteriální kmeny obou znesvářených stran zmutovaly, přeskupily se a napadly
mimo jiné i své pány, jakož i de luxe pohřební kočár knížete Moldauberga.
Mrtvola fámulova zchundelatěla bleděfialovými výtrusy a nechutně páchla. Střevní
mikroflóra vylila se bokem.
Chcete-li si řádně vychutnat sveřepý boj mikroorganismů, použijte fotonový mikroskop od
firmy Macháček & Machatá.
/Úvodní reklama Svitků průšvihu/.
Aporetik měl pocit, že se mu z toho štěstí úplně odvaří jeho logické myšlení, na které
byl jako chlap neskonale pyšný.
Golemce se začaly loupat nehty, na které byla jako žena neskonale pyšná.
Do neviditelné bitvy nejmenších z nejmenších byly vtaženy i plísně na zdech.
Omítka, malta i cihly se začaly drolit. Děti pařeniště dobře věděly, co dělají, když v roce
MMXI varovaly amerického prezidenta před použitím bakteriologických zbraní. Ovšem pan
aporetik si nabubřele myslí, že to má pod kontrolou.
Masloguboff bleskově zanalyzoval rychlost chátrání zdiva. To číslo ho upřímně
zděsilo.
Ale další záchvat pocitu štěstí mu zatemnil mysl a on vyzval Golemku galantními
slovy k tanci.
„Pojď si trsnout poslední valčík na modrém Dunaji.“
„Nech toho,“ houkla Golemka nevraživě, neboť její ženská intuice došla plus mínus
ke stejným číslům jako Masloguboff.
„Ještě se můžeme zachránit,“ dodala, krotivše svůj hlas do smířlivého tónu, „znáš-li
poslední godname.“
Rozhicovaný aporetik ustal se škubavými pohyby argentinského tanga a zemdleně
usedl na oj pohřebního kočáru.
„Je zajímavé, že pocit štěstí pudí lidi se slovanskou krví ku tanci.“
/Jéňa Jentopiš: Svitky průvodů/.
„Oj!“ Zaskřípal oj pod vahou Masloguboffova korpusu.
„Ой,“ zafuněl Masloguboff těžkopádnou ruštinou.
„Neznám, do jeho matěry,“ ulevil si vztekle.
„Ale zkus ba'al zevuv…“
„Belzebub? Čili pán much?“
„Jo, vždyť dobro a zlo je jeden celek.“
Oba začali na přeskáčku vyslovovat drmolivě jména ďáblů, daemonů, džinů,
phantomů
a zlých horských skřítků.
Proud vody byl však silnější než proud slov. Lidstvo by se už jednou konečně mělo
poučit z historie potop.
První cihla vyražená tlakem se rozprskla o zlacenou lucernu pohřební bryčky a
červená antuka poprášila tělo umrlého fámula, až připomínal vepřovou pečeni kořeněnou
mletou čili pastou.
„Přece jenom… fakt bychom si mohli zatančit,“ vzdala to Golemka.
Nakročili k indiánskému tanci trávy.

Zeď se začala rozklesávat. Golemčinu rozvířenou suknici zasáhla duhová sprška
kapek tvrdé nefiltrované vody.
Aporetikův trojrohý klobouk učence odlétl a zmizel v neosvětleném koutě.
Voskovice chroptivě prskaly a čadivě skomíraly.
„V životě jsem vlastně nenabídnul remízu,“ pomyslil se Masloguboff.
„V životě jsem vlastně nepřijala remízu,“ pomyslila si Golemka.
Obraz knížete Moldauberga odpadl ze skoby, z tajného výklenku vypadla i jeho urna
z broušeného skla a popel se rozsypal na fámulovo tělo.
„Měla jsem štěstí, že jsem ho potkala, byť jen na krátko. Krásně ho ten sčotr
vymodeloval,“ zavibrovalo to sladkobolně v Golemčině mysli.
Zdivo puklo, jako by někdo trhnul olbřímím zipem.
„Představoval jsem si peklo jinak,“ zamudroval naposledy Masloguboff, „člověk se
učí neustále.“
A v hrobce to zavířilo jako v mixéru.
Golmulus zhmotnil se v rákosí a řeka mu šplouchala rytmicky u nohou.
„Poslední jméno boží je Plaváček,“ zpívá si Vltava halasně, stoupajíc do vyšších
poloh následována bakteriemi, zatímco offce se bohabojně houfují poblíž vytopené office.
Weird sister římská tři dlouho váhala, co dát tomu uřvanci uřvanému do vínku.
/Jéňa Jentopi: Svitky průšvihu – rekapitulace a sumáře/.
Dodatky:
Jéňa Jentopiš poslal falešnou zprávu o své sebevraždě.
/Kritika Svitků úsvitu/.
Ze slova „Jéňa“ automatická funkce MS Word udělá slovo „Keňa“.
/Poznámka editorova/.

Tereza Kadečková
1. místo
Sladké sny

Kapsle se táhly všemi směry v několika patrech. Bylo jich tu na tři tisíce a to se
Miranda nacházela v té nejmenší části budovy. Slabé modré světlo vycházející zpoza skel
ozařovalo okolí. V každé z nich spal člověk.
Do ticha se ozývalo pípání. Vycházelo z příručního počítače na Mirandině předloktí.
Procházela kolem kapslí a na obrazovce se jí ukazovala jména a zdravotní stav osob za skly.
Rakovina, rakovina, roztroušená skleróza, Alzheimer. Než našla toho pravého, musela
vystoupit až do třetího patra.
Říkala si, že najít zdravého jedince v oddělení neléčitelných nemocí je nesmysl, ale
v poslední době měla Postel nepořádek ve svých Spáčích. Nedávno viděla dítě v oddělení
seniorů, už ji nemohlo nic překvapit.
Připojila počítač ke kapsli a po pár minutách byl zadán pětimístný kód. Kapsle
zasyčela a kapalina v ní se začala vypouštět. Když zmizela úplně, naskytl se Mirandě pohled
na mladého muže kolem třicítky s krátkými hnědými vlasy. Jmenoval se Robin Davis, aspoň
tak to stálo v jeho kartě.
Položila na zem tašku a otevřela víko kapsle. Hned rozzlobeně svraštila obočí.
Někdo tu byl před ní. Po břiše muže se táhla klikatá jizva. Žádná chirurgická práce, Miranda
poznala amatéra na první pohled. Nic ale nedá za to, když se podívá.
Z tašky vytáhla mechanickou rukavici. Nasadila si ji a připojila ji ke svému počítači.
Z jednoho z prstů vyjel skalpel a Miranda muže otevřela.
Vnitřnosti byly na kaši. Střeva rozřízlá a podle smradu se taky vylila žluč. Žaludek
byl pryč a játra jakbysmet. Miranda znechuceně vyřízla zbytek střev a odhodila je na zem.
Ledviny byly neporušené, dostat se na ně byl sice trochu problém, ale vyjmula je a vložila do
dvou přenosných chladících sklenic. Pevně je uzavřela.
Rozhlédla se po tom sajrajtu. Neměla čas se s ním zdržovat. Do útrob muže nacpala
noviny a laserem začala sešívat ránu. Hezky rovně, ne jako ten blbec před ní. Kdyby se sem
chtěl vrátit, bude ohromně překvapený a třeba si přečte něco o nevadské krizi.
Byla v půlce zašívání, když ji někdo chytil za ruku.
„Co to děláte?“
Miranda se dívala do vyděšených očí Robina Davise.
***
Robin Davis se probudil a jeho první myšlenka byla, jak dlouho asi spal. Potom
otevřel oči a viděl tu ženu s obrovskou rukou, která mu něco dělala na břiše. Pálila ho.
Škvařila! „Co to děláte?“ vykřiknul a pokusil se vzepřít. Nešlo to, byl připoutaný k lůžku.
Žena zalapala po dechu a ustoupila.
„Odpovězte!“
Hlas se rozlehl budovou a vracel se v ozvěnách i s hvizdem sirén.
„Do prdele,“ sykla žena, stiskla několik tlačítek a pouta, která Robina držela na
místě, povolila. Robin se svalil na zem, pod rukou mu něco čvachtlo. Rozeznal v tom zbytky

vnitřností, ale nepřemýšlel nad tím, kde se tu vzaly. Nebyl na to čas. Žena k němu klekla
a přiložila mu ruku na týl hlavy. Robin vykřiknul, jak mu tělem projel elektrický impuls
a zprovoznil mu ztuhlé svaly.
„Pohni,“ houkla žena, hodila na záda tašku, chytila Robina za ruku a rozběhla se.
Robin chvíli klopýtal, nemohl si vzpomenout, jak se používají nohy, pak krok srovnal. Cítil se
hrozně nesvůj. Sotva se probudil a už utíká. Neměl tušení, co se děje. Tak prostě následoval tu
ženu.
Ta ho vedla mezi báněmi, často slyšel další kroky a výkřiky. Najednou byli z budovy
venku a protahovali se pod drátěným plotem. Zastavili se už za prvním rohem ukryti mezi
dvěma paneláky. Robin si teprve teď uvědomil, že je mokrý, krom bílých kalhot na spaní
nahý a je mu příšerná zima. Pokusil se zahřát, a když při tom sklonil hlavu, vydral se mu úst
další výkřik.
Z napůl zašitého břicha mu vyčuhoval kus novin. Japonské hranice stále uzavřeny,
dokázal přečíst. Zaúpěl.
„Ticho,“ napomenula ho žena a vyhlédla do ulice směrem k Posteli. „Jsem z toho
stejně vyplesklá jako ty, tak buď od tý lásky a nevzbuzuj pozornost.“ Otočila se k němu
a kriticky si ho prohlédla. Robin si připadal jako vykuchaná hadrová panenka, kterou někdo
vymáchal v kaluži. Žena si sundala bundu a hodila mu ji. „Obleč se.“
„Z břicha mi trčí noviny!“ vykřiknul Robin.
„A budou ti trčet i z hlavy, jestli nepřestaneš řvát.“
Trochu se ztišil a přehodil přes sebe bundu. „Řekneš mi, co se děje?“
„Ne teď,“ odpověděla a chytila ho za ruku. „Jdeme.“
***
„Mého muže si nevšímej. Je to psychiatr,“ řekla mu jako první věc, když vešli do
jejího bytu. Zpoza zavřených dveří na levé straně chodby se ozýval smích chvílemi
přecházející do hysterie. Robin se otřásl.
Posadil se v kuchyni. Miranda odložila tašku na židli vedle. „Nabídla bych ti čaj, ale
vzhledem k tvému stavu to není dobrý nápad.“
„Co se stalo?“ zopakoval už aspoň po sté svou otázku. „Spal jsem…“
Miranda se zběžně podívala na obrazovku počítače. „Padesát šest let, čtyři měsíce
a osm dní přesně,“ přečetla. „O hodně jsi přišel. Ty jsi generace co utíkala před
hladomorem?“
„Ano.“
„Hloupý nápad,“ Miranda se posadila a upila čaje. „Všichni, co se dali uspat, jsou
mrtvoly.“
„Cože?“
„Byl hlad, bylo málo lidí pro práci. Tak jsme museli přejít na alternativní stravu. Dal
by sis kousek Korejce? Máme ho v mrazáku. Dobrý ročník.“
Nekomentoval to, jenom zbledl.
„A aby toho nebylo málo, stal se z vás dobrý zdroj náhradních dílů,“ Miranda
otevřela tašku a položila na stůl sklenice s ledvinami. „Seznamte se. Robinovy ledviny.“
Nebylo divu, že Robin omdlel.
***
Když přišel k sobě, ležel na posteli a slyšel hlasy. Otevřel oči. Na jedné straně
postele stála jeho únoskyně a na druhé muž, kterého neznal.
„Jak dlouho si myslíš, že takhle může přežít?“ zeptala se žena.

„Všechny jeho životní funkce se zdají v pořádku. Funguje jen na srdci, plicích
a mozku. A myslím, že by přežil i bez plic,“ odpověděl muž.
„Ježišikriste, Jonathane, ten chlap je vycpanej novinama! Není v pořádku!“
„Proč jsi ho sem vůbec brala?“
„Kdyby mě identifikoval, byl by obchod v háji,“ její pohled sklouznul k Robinovi.
„Ah, jsi vzhůru.“
„Jak se cítíte, příteli?“ naklonil se k němu Jonathan.
„Mám žízeň,“ přiznal Robin.
Jonathan se podíval na svou ženu. Ta nesouhlasně mlaskla a zmizela v kuchyni.
„Jmenuji se Jonathan Bradbury. Jsem Mirandin manžel, lékař. Nemáte se čeho bát.“
„Robin Davis,“ pomyslel si, že se má zatraceně čeho bát. Je tu s úplně cizími lidmi
a má být mrtvý! Začínal být zoufalý.
„Klid, příteli,“ Jonathan, jako by v něm četl. „Promluvíme si a uvidíme, co se dá
dělat. Váš stav je pro nás stejně nový, jako pro vás.“
Robin se posadil a vděčně přijal sklenici s vodou od Mirandy, která se vrátila
z kuchyně. „Vaše žena říkala, že jste psychiatr.“
„Ano. Sešil jsem vás,“ poznamenal Jonathan. Robin se podíval na břicho, bylo
zavřené a táhly se přes něj dvě dlouhé jizvy. Jedna rovná od Mirandy a druhá klikatá.
„Děkuju,“ napil se, udělalo mu to dobře. Konečně neměl tak sucho v krku a taky se
trochu uklidnil. Pokusil se srovnat si věci v hlavě. „To co vaše žena říkala,“ zvedl oči
k Jonathanovi.
„Je rozrušená, nechtěla vás vyděsit,“ omluvil se Jonathan. Miranda něco mrzutě
zamumlala a znovu zmizela v kuchyni. „Vysvětlím vám to všechno pomalu. Nejspíš to bude
šok, ale věřím, že se s tím srovnáte. S vaším stavem jste se vyrovnal rychle.“
„Asi si to ještě neuvědomuju.“
Jonathan se opřel na židli. „Začnu od začátku. Jistě si ještě pamatujete to šílenství
ohledně uspávání. Když se naskytla možnost počkat na vyrobení léků proti smrtelným
nemocem, všichni se do toho vrhli po hlavě. Proč umírat teď, naděje čeká v budoucnosti, to
byl reklamní slogan Postele.
Všichni chtěli mít jistotu přežití a dlouhého života. Nejdřív jen ti nemocní, kteří
našetřili dost peněz. Na uspání se dokonce braly i půjčky. Můžete nám vše splatit
v budoucnosti. Časem se z uspávání stala móda bohatých. Spousta jich věřila v to, že se
dočkají lepších zítřků a snad i něčeho, co jim prodlouží život. Tak se nechali uspat, aniž by
jim něco bylo.
Jenomže počet spících narůstal v mnoha státech a počet pracujících klesal. Firmy
začaly krachovat a jediný fungující monopol byla Postel. Čím víc lidí se dalo uspat, tím
rychleji upadala ekonomika. Mohlo za to víc věcí, ale když pár významných byznysmenů
zamrazilo svá konta, začal propad. S propadem uléhalo víc lidí a tím se prohlubovala krize.
Byl to bludný kruh a s každou otáčkou byl horší a horší. Po celém světě stály tisíce Postelí
naplněných Spáči.
Stavěli je všude. Jenomže ekonomika padla, na úrodných půdách byly Postele a jídla
byl nedostatek. Tehdy Postel začala prodávat maso.“
„A lidem to nevadilo?“ zeptal se Robin a dělalo se mu mdlo.
„Lidé měli hlad a nikdo se neptal, kde se maso vzalo. Kolovaly drby a měli jsme
špatné tušení, ale jak se říká, sladká nevědomost. Takhle jsme přežívali a ekonomika se začala
znovu rozjíždět. Když jsme se dozvěděli pravdu, nikdo si s tím už hlavu nelámal. Žijeme jako
kanibalové a dnešní vegetariáni jedí vepřové.“
Robin se otřásl. „To je odporné.“
„Zvyknete si.“
„A co já?“ zeptal se Robin.

„Spolu s těmi všemi problémy jde ruku v ruce černý trh. Někteří lidé potřebují čas od
času, popravdě velmi často, nové orgány. Udržují se tak déle naživu. Takže transplantace
podstupují nejen potřební, ale i staří. Někteří si to nemohou dovolit legální cestou. A tak jsou
tu vykradači jako Miranda. Víte, že v kapsli přežijete i bez vnitřních orgánů jako je žaludek
a ledviny? Avšak po probuzení… Proto jsme tak překvapení,“ Jonathan se postavil a začal
přecházet po pokoji. „Příteli! Vy jste něco nového!“
Robin rozhodně nesdílel Jonathanovo nadšení. „Jak je možné, že ještě žiju?“
„Netuším, ale znám někoho, kdo to zjistí. Zavolal jsem svému známému, ještě dnes
vás vezmeme do laboratoře. Pak se dozvíme víc,“ slíbil Jonathan.
Svůj slib nesplnil tak úplně. Robin opravdu šel do laboratoře, ale jen za doprovodu
Mirandy. Znal ji jen chvíli a už ji neměl rád. Asi to mělo spojitost s těmi ledvinami v jejím
batohu. Jonathan se omluvil s tím, že musí zapsat nějaký experiment a pak se z jeho pokoje
zase začaly ozývat divné skřeky.
Město se od doby, co se Robin nechal uspat, moc nezměnilo. Pořád stejně odporné,
pořád plné bezdomovců. „Ekonomika šla do kytek. Postel nemohla zachránit všechny,“ řekla
mu Miranda, když se s ní o tu myšlenku podělil. „Už jsme tady.“
Vešli do hračkářství. Robinovi to přišlo směšné, ale Miranda procházela mezi regály
s jistotou. Napadlo ho, že si je jistá ve spoustě věcí. Možná proto ji vytáčí, že se stalo něco,
nad čím nemá kontrolu a je na něj tak ostrá. Nebo to už patří k ní.
Miranda otevřela dveře za regálem s plyšovými medvědy. Byl tu sklad, který už
nepřipomínal hračkářství ani trochu.
Uprostřed místnosti se nacházel operační stůl, kolem stěn stály skříně a regály
s naloženými orgány, složkami, knihami a několika desítkami chirurgických nástrojů.
„Howarde? Jsi tu?“ houkla Miranda.
Z dalších dveří vyběhnul muž v středních letech. „Mirando! Rád tě vidím!“ rozpřáhl
ruce. Robin si všimnul, že je má podivně nazelenalé a šupinaté.
„Nepřeháněj to,“ opáčila Miranda a postavila na stůl sklenici s ledvinami. „Mám
u tebe výplatu.“
Howard ji ignoroval. Přišel k Robinovi a začal si ho prohlížet. Nejspíš nikdy neslyšel
o osobním prostoru, protože se jeho obličej pořád nacházel maximálně centimetr od Robina.
„Panečku, panečku,“ opakoval, když zmatenému Robinovi zvedal ruce a přejížděl po jeho
jizvě.
„Nechte toho,“ vzpamatoval se Robin.
Howard se mu zblízka zadíval do očí. Měl zvláštně zúžené zorničky. „Famózní!
Všimla sis toho, Mirando? Krev mu koluje úplně normálně! Ten chlap je zázrak! Musím se
podívat dovnitř!“ s těmi slovy odtančil ke stolku s chirurgickými nástroji.
„Tak to prrr!“ zamával Robin rukama. „Já se tu nehodlám dát vykuchat!“
„Pozdě,“ upozornila Miranda.
„Chci jen vědět, co se stalo. Je toho tolik co chci?“ vykřikl Robin.
Howard odložil skalpel. Zpod pláště mu vyčuhoval kousek ocasu a on s ním mrzutě
mával ze strany na stranu. „Má dost nervy, co?“ otočil se na Mirandu.
„Dneska ráno jsem se probudil, i když jsem měl být mrtvý. Ano, mám nervy.“
„V rámci vědy ti pomohu,“ Howard ukázal na křeslo. Robin se zamračil, ale posadil
se. „Odeberu ti krev a uvidíme, co se dá zjistit. Mirando, můžeš mě zatím seznámit s fakty?“
Miranda se posadila na operační stůl. Howard mezitím odebral Robinovi krev. Ten
pečlivě poslouchal, taky chtěl znát kus historie.
„Dal jsi mi tu objednávku na ledviny člověka s AB krevní skupinou. Tak jsem si ho
našla v databázi. Ideální dárce. Bylo jich tam desítky, ale věkem, pohlavím a částečnou
genetickou strukturou se shodoval jen on. Vloupala jsem se do Postele, mají tam teď pekelný
bordel. Kapsle byly přeházené, trvalo mi čtvrt hodiny jen najít správné oddělení a další půl

hodiny najít jeho. Když jsem otevřela kapsli, všechny jeho životní funkce byly stabilní. Tak
jako vždycky. Dokud jsi na přístrojích, dokážeš přežít i bez druhotných vnitřních orgánů,“
vysvětlila Miranda.
„Druhotných,“ zopakoval Robin. Řekla to, jako by žaludek nebyl důležitý.
„Srdce a mozek, to ti stačí, zbytek ti do těla dostanou,“ pokračovala Miranda. „Když
jsem ho vytáhla ven, zjistila jsem, že už tam byl někdo přede mnou. Rozhodilo mě to, nejsem
zvyklá paběrkovat. Navíc to musel být nějaký kretén, řez šel kostrbatě a střeva byla rozřízlá.
Byl to sajrajt, vždyť se podívej, jakou jizvu mu to udělalo! Ale ledviny tu byly, chyběl
žaludek a játra. Vyházela jsem zbytek, abych se dostala na ledviny. Když jsem ho pak
zašívala, probudil se. Konec příběhu.“
Howard seděl u mikroskopu a mlčel.
„Teď nevím, jestli se mám cítit uraženě,“ konstatoval Robin.
„Páni!“ vykřiknul najednou Howard. „Máš něco v krvi, chlapče. To by mohlo
posunout můj výzkum mnohem dál!“
„Jaký výzkum?“ zajímal se Robin, ale Howard už zase nevnímal a tancoval po
místnosti.
„Howard pracuje na nesmrtelnosti,“ odpověděla místo něj Miranda. „Použil už
všechno možné. Dnešní věda dokáže lidi udržet při životě transplantací orgánů, ale nikdo
nemůže žít věčně. A tak se někteří přední vědci snaží přijít na lepší způsob, jak žít dlouho.
Howard to vzal přes plazy a testoval na sobě. Neúspěšně, krom pokřiveného vzhledu si odnesl
ještě vyhazov z výzkumného ústavu a občasnou chuť na cvrčky.“
Howard zaúpěl. „Proč jsem na to nepřišel já?“ s vytisknutým papírem přiběhl
k Robinovi. „Někdo ti naočkoval nějakou chemikálii. Tvoje tělo z ní čerpá všechno, co
potřebuje. Je to energetický zdroj. Potřebuju víc vzorků tvojí krve. A potřebuju najít zdroj.“
Robin nastavil ruku pro další odběr. „Ale je to výzkum někoho jiného.“
„Když s ním vyjdu na světlo světa jako první, bude můj,“ prohlásil Howard.
„Mirando?“
„Ještě mi dlužíš za ledviny,“ odsekla Miranda.
Howard hodil na stůl obálku. „Tak?“
Miranda si vybrala peníze, schovala je a zvedla se. „Zjistím, co budu moct. Ale toho
chlapa jsem ti přivedla já, i za to budu chtít výplatu.“
„Zlato, všechno, jen co se stanu slavným.“
„Jasně,“ odfrkla si Miranda a zamířila ke dveřím.
„A co já?“ dožadoval se pozornosti Robin.
„Ty budeš hodný a hezky tu na maminku počkáš. A ta ti slibuje, že pan doktor
Howard do tebe v její nepřítomnosti nebude řezat.“
Robin nasucho polkl, když Miranda zmizela a Howard vykřikl. „Musíme udělat ještě
pár testů!“
***
Co se Mirandy týče, tenhle život už ji otravoval. Měla neustálé problémy se
zákonem, musela si pořád dávat pozor a neudělat si víc nepřátel, než bylo nutné. Její sen byl
otevřít si knihovnu ve středu města, kde jsou ještě lidi bohatí, a už nikdy nemuset řezat do lidí
nebo se rvát na ulici. Proto byla tahle nabídka lákavá. Howard měl dost schopností na to, aby
zjistil, co se doopravdy stalo. A kdyby se mu povedlo lék na nesmrtelnost vymyslet, byly by
peníze. A pak by byl dobrý život.
Ráda o sobě přemýšlela jako o nejlepší. Svoje okolí o tom nepřesvědčila, ale jí to
usnadňovalo práci. Potřebovala zjistit, kdo byl u Robina před ní a taky, kdo se zajímá o to

oddělení, ve kterém Robin ležel. Znamenalo to ptát se lidí a nabourávat se do systémů.
Znamenalo to, že z těžce vydělaných peněz nezbude nic.
Na černém trhu byla jako doma. Znali ji tu, ona znala velká zvířata. Stačilo pár
správných otázek s pár správnými lidmi. Bylo snadné zjistit, kdo v poslední době potřeboval
nové orgány a taky, kdo byl najat na tu práci.
Ten, co potřeboval orgány, musel být zoufale bez peněz, protože na jejich získání
poslal Blbečka Franka. Frank se snažil, to je pravda, a byl i docela dobrý, dokud ho nepřejel
kamion. Dostal nové ruce a do mozku čip, aby mohl mluvit. Poškození bylo velké a Frank je
od té doby prostě neschopné pako. To by vysvětlovalo rozřezané orgány.
Blbeček Frank bydlel v garsonce s třemi dalšími lidmi. Víc si při svém stavu nemohl
dovolit. Práce o něj většinou nezavadila, takže vzal za vděk každému flusu. Miranda nečekala,
že by se od něj něco dozvěděla, nejspíš neměl s celou situací nic společného. Přesto zaklepala
na dveře bytu.
Zaslechla supění a mechanické cvakání. Potom se dveře otevřely. Frank na ni zíral,
na holé lebce se mu skvěla jizva. Miranda si znovu uvědomila, jak moc šišatá hlava mu po té
nehodě zůstala. „Nazdar, Franku.“
„Mirando,“ dostal ze sebe těžce. Rozhodil rukama, bylo to pro něj snazší, než se
zeptat, co tu dělá.
„Poslední práce, Robin Davis, co jsi s ním dělal?“
„Proč?“
„To tě nemusí zajímat. Paběrkovala jsem po tobě. Špinavá práce.“
„Babka. Játra,“ naznačil rukou vybírání vnitřností.
Miranda si povzdechla. Komunikace s Blbečkem by ji musela stát nervy. Kohokoliv
by stála nervy. Nebyla možnost, aby s tím měl něco společného.
„To je všechno? Sebral jsi orgány, zašil ho a vypadnul? Nic víc?“ Frank zavrtěl
hlavou. „Tak jo, promiň, že jsem tě rušila.“
Tohle byla slepá stopa. Takže už musela jen pátrat u zdroje. To bude nejtěžší.
Blbeček Frank zavřel dveře a na počítač na svém zápěstí nacvakal zprávu.
***
Jonathan pil už třetí kafe a sepisoval zprávu. Účinky nových drog na psychiku
a tělesné funkce. Bylo mu špatně jako psovi, ale testování už měl za sebou. Teď už jen
formální část a ve zdravotním časopise můžou tisknout. Jednou ho tahle práce zabije.
Z psaní ho vyrušila rána a zvuk sypající se omítky. V rámci vteřin se rozrazily dveře
do pokoje a na už stojícího Jonathana se pověsili dva muži. Pokusil se jim vytrhnout, ale
marně. Oba měli na obličejích masky, které zakrývaly celou tvář, stejně tak chlápek, co přišel
do místnosti až po nich. Jediné, co na mužích rozeznal, byla tři pírka na pravém
rameni každého z nich. Pracovali pro Postel.
„Kde je?“ zeptal se třetí chlápek. Měl chladný, kovový hlas, který Jonathanovi jen
přidal na bolesti hlavy.
„Kdo?“ zeptal se Jonathan. Odpovědí mu byla rána pěstí do žaludku. Obě kafe se mu
vrátily a Jonathan se pozvracel na podlahu.
„Víme, že tu byl? Kde je teď?“
„Nevím, o čem mluvíte,“ zachrčel Jonathan. Další rána.
„Vaše žena sem přitáhla chlápka z Postele a my ho chceme zpátky.“
„Moje žena si většinou tahá chlapy do postele,“ uchechtl se Jonathan. Tentokrát
trvalo dobrých dvacet vteřin, než bití ustalo. Třetí muž očividně neměl náladu na žerty.
Natáhnul ruku, na dlani mu ležel malý mechanický pavouček. Rozpínal nožičky do stran,
cvakal kusadly a byl jen připravený vyrazit do akce.

„Víte co to je?“ zeptal se chlápek. „Myslím, že jste na to psal práci, ne? Poslední
technologie. Tahle věc se vám nabourá do nervového systému a pouští do něj impulzy.
Normálně je to pro odstranění bolesti, ale tenhle je speciální. Pokud nechcete postoupit velmi
bolestivou proceduru, radil bych vám mluvit.“
Jonathana bolel celý člověk a přestával vnímat. V ústech měl kyselo a znovu se mu
z toho zvedal žaludek. Nehodlal ale těm parchantům říct jediné slovo. Nedá jim Mirandu.
„O čem si chcete povídat? O drogách?“ zašeptal.
Rána tentokrát přišla od samotného šéfa. Jonathan pak ucítil bodnutí do týla a svět se
mu zamlžil bolestí.
***
Postele zvenku vypadaly jako obyčejné kopulovité budovy. Byly obehnané plotem,
na příjezdové cestě u brány stáli dva hlídači a třetí čas od času obcházel areál. Nebyl problém
dostat se dovnitř a žádnému ze zlodějů to nikdy nepřišlo divné. Miranda si teď uvědomila, jak
absurdní to bylo. Když děláte něco, co se nesmí dostat na veřejnost, schovejte to jako jehlu
v kupce sena. Jak velká pravděpodobnost byla, že si ji někdo vrazí do ruky?
Malá. A jmenovala se Miranda Bradbury.
V počítačích Postele našla složku Robina Davise. Nechal se uspat v dvaceti devíti
letech. Perfektně zdravý. Ze spořádané rodiny, měla dost peněz, aby Robinovi zaplatila
uspání, ale nikdo další z rodiny se uspat nenechal. Buď měli rozum, nebo se jich krize ani
v nejmenším nedotkla. Ani to nebylo zvláštní.
Na Robinovi nebylo vůbec nic. Byl perfektní. Perfektně čistý.
Nikdo takový neexistoval!
Miranda vytrhla kabel z počítače a nadechla se. Když se jí povedlo uklidnit, znovu
nechala volně proudit myšlenky. Nevěřila na náhody. Ani trochu. Když nemohla najít nic na
něj, musela se podívat hloub. Jenomže o jeho rodině tu nebyla jediná zmínka.
Znovu se zapojila a napsala číslo jeho kapsle do databáze. Vyhledavač jí vyhodil
jeho složku, potom dlouho nic a nakonec ještě jednu složku pojmenovanou jen číslem.
Otevřela ji.
„Bingo,“ vydechla.
Dokument se sestával ze zápisků experimentu v rámci měsíců. 20459 Robin Davis,
objekt, na kterém byla testována nová látka pro nesmrtelnost. Stalo se tak před dvěma lety,
experiment byl úspěšný jen zčásti. Robina nikdy neprobudili, nechávali jeho tělo dlouho
venku bez živin a on dál přežíval. Píchli mu experimentální látku, kterou jeho tělo odmítlo
přijmout. Vědce nenapadlo nic lepšího, než zabít bílé krvinky a nahradit je. Už dřív tento
pokus neúspěšně provedli. Tentokrát se ale setkal s pozitivní odezvou. Robinův imunitní
systém byl nahrazen. Stal se nesmrtelným.
Na žádost příbuzných byl experiment zastaven. Nebyl tu důvod. Konec experimentu
podepsal vedoucí lékař.
Miranda se kousla do rtu. To snad ne!
Vedoucí lékař byl Howard Montague.
***
Robin seděl v křesle a četl časopisy. Moc se nezměnilo. Ženy chtěly být krásnější,
štíhlejší a muži chtěli mít vypracovaná těla a stát se předními fotbalovými hráči. Sex, drby,
zajímavosti, všechno stejné jako dřív. Jenom kuchařka se rozšířila o nejlepší možnou přípravu
lýtka nebo paže. Kdyby měl Robin žaludek, určitě by mu udělal kotrmelec.

Howard byl zavřený vedle v místnosti a Robina ignoroval. Zkoumal tam vzorky
a občas nadšeně vykřikoval. Robin tomu nevěnoval pozornost. Od šoku při probuzení ho
nemohlo nic překvapit. Už ani ta nová kuchařka.
Po přečtení dalšího článku (Rajská omáčka – Afroameričan nebo Američan?) se
podíval na hodiny. Seděl tu už tři hodiny. Přišlo mu to jako věčnost od té doby, co se
probudil, přitom to nebyl ani celý den. Venku už se muselo začít stmívat, ale tím si nebyl
jistý, protože tu nebylo jediné okno. Začínal se nudit, měl žízeň a chuť na hamburger. Třeba
i z Korejce. Ale asi ho nikdy neochutná. Neměl na to žaludek.
Vstal a začal si prohlížet místnost. V jedné poličce stál rámeček s fotografií. Byl tam
Howard a žena, která bezpochyby podstoupila stejnou proceduru jako on, protože měla
plochý nos místo vlasů šedivou šupinatou kůži. Držela v náručí vejce. Šťastná
rodinka, pomyslel si Robin.
Zaslechl hlasy. Howardovým skřekům nevěnoval pozornost, ale teď se změnily
v dialog. Zbystřil a přistoupil ke dveřím.
„To nemůžete.“ To byl určitě Howard.
„Howarde, měli jsme dohodu. Ten experiment neměl pokračovat.“ Tenhle hlas Robin
neznal. Byl klidný a chladný.
„Ale jsem na cestě! Už vím, jak to udělat. Dejte mi možnost!“
„Příbuzní toho muže…“
„Jsou mrtví a už je to nezajímá.“
„Měli jsme tě nechat zavřít, když jsme měli možnost. Kde je ten chlap?“
„Nemůžete mi v tom bránit!“ tentokrát křičel skoro hystericky. Následovalo tříštění
skla.
Robin vzal za kliku a pokusil se otevřít. Marně. Howard se zamknul. „Howarde?“
zavolal.
„Je to moje životní dílo, nemůžete mi ho vzít!“
Cvaknutí, pak se dveře prudce otevřely. Dva páry rukou Robina chytly a vtáhly do
místnosti. Nestihnul se ani leknout. Dva muži ho drželi mezi sebou ve stoji.
„Tak přece,“ třetí muž s maskou na obličeji, která podivně poblikávala, se otočil
k Robinovi. „Je to on.“
„Není to hotové!“ vykřiknul Howard. Stál na druhé straně operačního stolu a z nosu
mu tekla krev. „Není! Můžeme to udělat spolu!“
„Pusťte mě!“ trhnul sebou Robin.
Maska vytáhnul dlouhý nůž a bez varování ho zabodl Robinovi do břicha. Robin
vykřiknul, bolelo to. Maska ho otevřel jediným plynulým řezem. Ven vypadaly vlhké
chuchvalce novin a s odporným pleskavým zvukem dopadly na podlahu. Robin začal vzlykat.
„Zajímavé,“ konstatoval Maska.
„Nemůžete mu ubližovat, je vzácný! Jediný!“ zakňoural Howard. Robin znovu
zavzlykal. Kam se to jen probudil? Proč mu museli tak ubližovat?
„Co po mně chcete? Nechte mě být,“ cuknul sebou Robin.
Maska schoval nůž a podíval se na Robina. „Jste první fází pro nesmrtelnost, příteli.
Samozřejmě, že vás všichni chtějí. Žijete bez orgánů, nepotřebujete je. Teď vás stačí zbavit
srdce a mozku a budete nesmrtelný.“ Robin zalapal po dechu a z očí se mu valily slzy.
„Vrátíte se do Postele, jako by se nic nestalo. Budete probuzen podle smlouvy.“
Nakonec to neznělo jako špatný nápad. Co mu chybělo, když spal? Nebudou mu
ubližovat, nic ho nebude bolet a nebude potřebovat, aby všemu rozuměl. Přikývnul.
„Ale já to dokážu. Potřebuju ho,“ zaskučel Howard.
„Ne, doktore. Vaše práce je u konce. Máme všechno, co potřebujeme,“ oznámil mu
Maska. Jediný výstřel a Howard zmizel za stolem. Robin slyšel jen chrčení. „Tak, pane
Davisi, půjdeme.“

Když ho odváděli, zahlédnul Robin Howardovo tělo. Krev byla rozlitá kolem něj na
podlaze. Byl mrtvý. Robin se roztřásl. Chtěl pryč.
***
Postel nejenom, že prodávala lidi na maso. Dodatečně na zdravých jedincích začala
experimentovat s novými léky a pokusy o transplantaci. Doktor Howard Montague byl
vedoucí projektu zabývající se nesmrtelností. Jeho experimenty byly víceméně úspěšné,
využíval geny živočichů s větší odolností, než má člověk. Když si byl ke konci jistý, že
vytvořil správnou látku, vyzkoušel ji na sobě a na své ženě. Látka v jeho těle ale zmutovala
a zanechala na něm viditelné následky. Stal se z něj nový druh. Kvůli neúspěchu přestala
Postel výzkum nesmrtelnosti financovat. Howard udělal poslední experiment sponzorovaný
rodinou Davisových, ale byl přerušen kvůli nedostačujícím výsledkům a ututlán.
Poslední, na kom Howard prováděl své testy, byl Robin. Proto chtěl ty ledviny.
Věděl, že Miranda Robina najde a taky věděl, že bude první, za kým zajde, když se jí probudí.
Howard to měl celou dobu v plánu. Proč ji tedy poslal sem? Proč měla hledat informace
o projektu, když to byl on, kdo ho vytvořil? Sebrali mu snad spisy? Postup experimentu nebyl
k nalezení. Rozhodně ne na síti.
Miranda si povzdechla. Tak o co šlo? Blbeček tu byl před ní, proč se tedy Robin
probudil až potom?
Začalo to zapadat.
Blbeček Robinovi něco píchnul a Howard chtěl vědět co. Kdo si objednal Blbečka?
A jak se Howard dozvěděl, že se s Robinem něco stalo? Tyhle otázky zůstaly nezodpovězené.
Miranda se ušklíbla. Howard ji sprostě využil. Nejednal s ní na rovinu. Přitom byli partneři už
dlouhou dobu. Musel něco vědět. Musel vědět, že je to nebezpečné. Nebezpečnější než
cokoliv. Tak moc, že by s tím Miranda nesouhlasila.
Zadoufala, že je Jonathan v pořádku.
Odpojila se rozhodnutá vypadnout co nejdřív. Smrdělo to, bude nejlepší se
s Jonathanem sbalit, odejít z města a začít někde znovu. Zamotala se do většího problému, než
chtěla.
Zastavila se mezi kapslemi, zaslechla hlasy. Opatrně vykoukla. Chodbou pod ní šla
skupina zaměstnanců Postele a vedli mezi sebou Robina. Miranda vydechla. Našli ho
u Howarda. Jonathan věděl, kde jsou. Bože, ať je Jonathan v pořádku. Přikrčila se a potichu je
sledovala.
„Uspíme vás, nebudete o ničem vědět,“ říkal muž s maskou.
„Chci se vyléčit,“ požádal Robin dost sklesle.
„Je mi líto, taková možnost tu není. Dáme vás na bezpečné místo, ať se neopakují
podobné incidenty jako dnes.“
Robin měl v břiše díru, visely mu z ní noviny. Byl to směšný pohled, Miranda
přemýšlela, jak se tak může vůbec pohybovat. Sundala si tašku z ramena, vyndala z ní
mechanickou rukavici a nasadila si ji. Tašku vmáčkla mezi kapsle a pokračovala za skupinou.
Došli až k dvoukřídlým dveřím a zmizeli za nimi. Miranda si pamatovala, že na tom
místě je laboratoř. Slezla dolů a přikrčila se pod okýnky. Nahlédla dovnitř.
Robin už ležel na stole a muž s maskou stál nad ním a odebíral krev. „Je smutné, že
jsme vás museli hledat,“ říkal Maska. „Nerad dělám špinavou práci.“
„Zabil jste Howarda,“ vzlyknul Robin. „Nemusel jste.“
„Musel,“ řekl Maska klidně. „Tenhle experiment se nesmí dostat ven. Ještě ne.
Howard by všechno zkazil. Každý, kdo o něm ví, musí zemřít. Teď už zbývá jen ta žena. Kde
je?“
Robin zavrtěl hlavou.

„Zmínila se, kam má namířeno?“
Robin znovu zavrtěl hlavou.
„Nevadí. Teď půjdete spát,“ Maska se natáhnul pro injekci.
Miranda se nadechla. Jonathan je mrtvý. Hledají už jenom ji. Až ji najdou,
nezaváhají ani vteřinu. Jako nezaváhali u ostatních. Měla by se sbalit a vypadnout dřív, než ji
chytí. Pryč z města. Co nejdál, kde ji nenajdou.
Ale v tom experimentu byly peníze. Každý potřeboval peníze.
Rozrazila dveře. Ruku s rukavicí nataženo před sebou. Několik pružinek luplo
a skalpely v prstech vylétly ven a postupně se zabodly do dvou poskoků. Třetí trefil Masku do
ramene. Trhnul sebou a sáhl po zbrani, Miranda už ale byla u mrtvého vojáka a zamířila jeho
zbraň na Masku. „Nehýbejte se,“ zasyčela.
Maska pustil zbraň a zvednul ruce. „Paní Bradbury, nepletu-li se.“
„Teď už vdova,“ natáhla kohoutek zbraně. „Prosím, odstupte od Robina.“
Maska začal couvat, najednou se ale zarazil a zíral ke dveřím.
„Zabij ho, Mirando,“ uslyšela Howardův hlas. Otočila se ke dveřím, zbraní pořád
mířila na Masku. Stál tu Howard s Blbečkem za zády. Živý a zdravý. „Zabij ho, protože zabil
Jonathana, a protože když ho necháš naživu, nezastaví se, dokud tě nenajde.“
„Jsi naživu?“ syknul Maska. „Jak to, že jsi naživu!“
Howard se postavil vedle Mirandy. „Jsem rád, že jsi v pořádku,“ usmál se na ni.
„Opravdu. Opravdu jsem.“
„Jonathan?“ zadoufala Miranda.
„Je mi líto, byl jsem se za ním podívat. Popravili ho,“ zavrtěl hlavou Howard.
Miranda ucítila, že se začíná třást. Poslední naděje byla v trapu. A to jen proto, že se
namočila do tohohle nesmyslu. „Zatraceně,“ vzlykla a otočila se na Masku. „Ty zasranej
hajzle.“
Maska na obličeji praskla, když mu kulka provrtala hlavu.
„Výborně, Mirando. Zasloužil si to.“
Miranda se otočila na Howarda a zamířila na něj. „Chci znát pravdu,“ dostala ze sebe
skrz slzy. „Chci. Znát. Pravdu.“
Blbeček zavřel dveře a zajistil je. Howard se podrbal na hlavě a spustil. „Potřeboval
jsem dotáhnout ten experiment do konce. To chápeš,“ podíval se na ni. „Už toho hodně víš,
chtěl jsem, aby ses to dozvěděla. Ale ne všechno se dá zjistit z lékařských záznamů. Byl jsem
jen krok od úspěchu! Použili jsme sami sebe – já a má žena. Naše dítě mělo být perfektní,
nesmrtelný tvor. Odolný a schopný. Jenomže když jsme ho dostali z vajíčka, bylo mrtvé.
Hledal jsem chybu a už jsem byl skoro hotový. Robin byl další a na skvělé cestě úspěchu! Ale
zatrhli mi to! Zrušili ten zatracený experiment a vyrazili mě jako psa!“
Stisknul pěsti a nadechl se, aby se uklidnil. „Tak jsem musel jednat na vlastní pěst.
Načerno. Blbeček pro mě získával vzorky a já postupně přišel na to, jak dotáhnu experiment
do konce. Robin byl speciální a jeho děti, ty budou perfektní. Potřeboval jsem se dostat
k poslednímu kroku. Potřeboval jsem dostat Robina k sobě a všechno dotáhnout do konce.
Blbeček zajistil, aby se probudil, až u něj budeš, protože jsem potřeboval tebe.“
„Mě?“ zopakovala Miranda. „Na co sakra potřebuješ mě?“
„Nesmrtelnost není otázka vědy, ale evoluce, Mirando. U Robina se to skoro
podařilo, ale až nová generace může být perfektní. Tak, jako mělo být perfektní naše dítě.
Jenomže nebyla vhodná žena se správným genetickým kódem. Až ty.“
„Já?“ zopakovala a přišla si nekonečně tupá.
„Ano. Tvoje a Robinovo dítě bude perfektní.“
„To ti ruplo v kouli, jestli si myslíš, že s ním budu mít dítě!“ rozkřikla se Miranda.
„Omlouvám se, drahá Mirando, ale to není v tvojí moci.“

„Že ne?“ zašklebila se a stiskla spoušť. Howard se prohnul, když se mu kulka
provrtala do hrudníku a syknul. Než stihla Miranda zareagovat, byl u ní Blbeček a vyrazil jí
zbraň z ruky. Chytil ji za ruce, jeho mechanické paže byly moc silné, nedokázala se mu
bránit.
„To byla chyba, drahá,“ zakuckal se Howard a narovnal se. Miranda vyděšeně
sledovala, jak mu díra v hrudníku pomalu zarůstá. Kulka vypadla ven. „Zapomněl jsem se
zmínit, že mi můj malý experiment přinesl silné regenerační schopnosti. Teď už chápeš i to,
proč žiju.“
„Koukej mě pustit,“ škubla sebou Miranda. „Přísahám, že tě zabiju!“
Howard k ní přišel a usmál se. Podíval se na Robina, který spal na stole. Spánek měl
zasloužený. To co prožil za jediný den, neprožije spousta lidí za celý život. „Mirando.
Nezabiješ.“
Blbeček držel zmítající se Mirandu, když k ní Howard přišel s injekcí. „Budu mít
zpátky svoje místo. Budu zase pracovat pro Postel. Protože vy dva mi přinesete slávu. Děkuji
ti, Mirando.“
„Shoř v pekle,“ vyplivla Miranda, když jí zabodnul jehlu do ruky. „Shoř…“

Bonus

Tereza Matoušková
Pán krys

Kdyby se ve městě nacházel jediný zvon, bolestné zakvičení by z části přehlušil
jeho sytý hlas. Jenže zvonice zely prázdnotou a i kdyby ne, nezbyla tu jediná živá duše, kterou
by zajímalo, jestli je půlnoc nebo poledne. Nač něco takového potom hlásit. Vřískot raněného
zvířete tedy prořízl noc jako damašková čepel.
Měsíc se probudil ze svého spánku a nahlédl do tmavého podloubí. Proti stříbrnému
svitu luny se tam míhaly dva stíny. Tu a tam splynuly v jeden a potom stín získal naježenou
srst, obrovské uši a ptačí křídla.
Holub upustil vydloubnuté oko a vítězoslavně zaplácal křídly. Krysa zacouvala do
kouta. Z prázdného očního důlku jí odkapávala krev. V tom okamžiku doplatil její opeřený
soupeř na mladickou nezkušenost. Starý holub by věděl, že na krysu zahnanou do kouta se
neútočí. Když už, ne ze země. Ne ve tmě, kdy pták nemůže spoléhat na svůj zrak.
Na dlažbu dopadlo vyškubané peří. Nešťastný opeřenec se zazmítal, jak se snažil
setřást hlodavce, který mu zažloutlými zuby drásal hrdlo. Nakonec škubl křídly, v marném
pokusu uletěl a žuchl na chodník. Krysa se znechuceně otřepala, sebrala do tlamy ztracené
oko a zmizela v kanále. Chátrající budovy tiše zíraly do noci a kdyby se jich někdo zeptal,
jestli ví něco o té půtce, zapíraly by. Pomalu se halily do tmy. Měsíc pro dnešek ukojil svou
touhu po krvi a znovu se skryl za mraky.
***
Pán krys věděl, že kdyby si měl mezi svými svěřenci vybrat nejstatečnějšího
bojovníka, ukázal by na Valkýru. Holubi jí loni v létě pobili všechny mladé a strakatá krysa
neopomněla jedinou příležitost, aby se mohla pomstít. Až teď, když ji držel v ruce, si
uvědomil, kolik jizev se skrývá v jejím hustém kožichu.
„Je mi líto, to oko už nezachráním. Přiběhla jsi pozdě.“ Bulva v jeho prstech ještě
okamžik pulzovala jeho léčitelskou magií, ale brzy pohasla. Tkáň si nechtěla dát říct.
Valkýra nevypadala, že by jí na tom záleželo. Hbitě vyšplhala pánovi na rameno a
zbylým kukadlem zapátrala mezi domy. Její bratři a sestry postávali všude kolem, natahovali
růžové čumáky k nebi a naslouchali, jestli se k nim nedonese smrtonosné zašustění křídel.
Krysy a holubi spolu bojovaly už desítky let o nadvládu, stejně jako jejich Páni.
Nikdo si nepamatoval, jak to všechno začalo a už vůbec ne, co tomu předcházelo. Když Pán
Krys zapátral v hlubinách své paměti, dokázal si vybavit hrůzu, kterou pocítil, když se vzbudil
uprostřed vyprahlé pustiny, obklopený kruhem křepčících stínů. Pamatoval si, jak zvedl ruce
k očím a nějakou dobu tupě zíral na zčernalé konečky prstů. Nakonec, opanován hrozivou
předtuchou, si sevřel chladné zápěstí. Tenkrát ještě nevěděl, co přesně by měl nahmatat, ale
pochyboval o tom, že to našel. Nenalezl to, ani když intuitivně přitiskl ztuhlé paže na hruď. U
nohou mu ležel pohozený klobouk se širokou krempou. Částečně ho zakrýval dlouhý pánský
kabát. Obojí neslo stopy dlouhodobého užívání a tak trochu vypadalo, jako by už nějaký ten
pátek leželo pohozené v příkopu, kde na ně střídavě pražilo slunce a pršelo.
Roztřeseně se pro svršky natáhl a vyškrábal se na nohy. Stíny přestaly poskakovat,
znehybněly a nato se vytáhly do výšky. Zvedaly k němu čenichy, natahovaly k němu packy a
v příšeří letního podvečera se jim oči leskly láskou a pýchou. V tom ucítil příliv zvláštní síly –
později ji sám pro sebe nazval magií, protože žádný jiný příhodnější výraz nenašel – kolovala
mu po těle cestami, kterými dříve proudila krev a přinutila ho vnímat svět z jiného hlubšího a

neskutečnějšího pohledu. Mysl mu naplnily pištivé zvířecí myšlenky. Mluvily o strachu, se
kterým hleděly k obloze, o vyškubaném holubím peří a lysinách v kožichu, o krvi, vlastní i
ptačí.
Ze vzpomínání ho vytrhly cupitavé kroky tří chlupatých nohsledů. Blížili se k němu
bývalou hlavní třídou, teď po všech těch letech zpola zasypanou pískem.
„Našli jste to nádraží?“ Pán krys vyšel svým svěřencům v ústrety.
Hlodavci začali horlivě přikyvovat.
„V tom případě odcházíme. Mějte oči na stopkách.“ Pokynul svým malým
čtyřnohým vojákům, kteří hlídkovali všude kolem, na zídkách a na vyrudlých taškách starých
střech. Potom vyrazil prázdnou ulicí směrem ke slunci, které se líně klonilo k západu.
„Vím, co si o tom myslíš,“ prohodil směrem k Valkýře, která mu stále panáčkovala
na rameni a kriticky si ho měřila jediným okem. „Jenže vlak nám může zkrátit cestu i o
několik dní.“ Zasněně podrbal krysu za růžovýma ušima a pak pronesl hlasem stejně tichým a
zastřeným jako má kdokoliv, kdo po něčem touží tak silně, že se bojí to vyslovit nahlas.
„Třeba se zítra ráno probudíme a uvidíme moře.“
***
Těžko říct, co ten vlak pohánělo a kdo určoval směr jeho trasy. Pán krys nikdy
nezahlédl strojvedoucího a na liduprázdných nádražích by člověk našel průvodčího jenom
stěží. Téměř to vypadalo, že se oprýskaná lokomotiva jednoho rána prostě rozhodla nadýchat
čerstvého vzduchu. V depu se na ni jenom prášilo a navíc stát celá desetiletí bezúčelně na
kolejích je děsná nuda. Tak prostě vyrazila napříč vyprahlou zemí, občas ze zvyku zastavila a
posečkala, jestli někdo nenastoupí a když se nikdo neobjevil, ujížděla dál a vesele si u toho
poskřípávala a hvízdala.
Pán krys zkoumavě přejel prsty po červenobílém nátěru jednoho ze šesti vagónů.
Překvapilo ho, že z něj vyzařuje téměř živočišné teplo. Váhavě se natáhl ke dvířkám a pomalu
je otevřel. Pár odvážnějších krys v čele s Valkýrou skočilo na schůdky a vyšplhalo dovnitř.
Jejich pán je daleko opatrněji následoval. Ve voze panovalo příšeří. Na okna se již nalepilo
tolik špíny, že propouštěla jenom nepatrný zlomek světla. Obezřetně nahlédl do prvního kupé.
U okna se choulila drobná postava navlečená v maskáčích a vytahané mikině s kapucí.
Parazité se kolem Pánů motali od nepaměti. Přiživovali se na magii, motali se jim za
patami a ve skrytu duše doufali, že jednou zaberou jejich místo. Pán holubů si z nich s oblibou
dělal poskoky, zcela závislé na jeho síle a tím pádem plně oddané ptačí věci. Vládce krys mu
jich pobil už nejméně tucet. Sám si nikdy žádného parazita podrobit nezkoušel. Nepotřeboval
lidskou společnost, respektive si to spíš namlouval, jelikož když spatřil osobu choulící se u
okna, něco ho přinutilo vstoupit.
Parazit si sundal kapuci a zvedl k němu pomněnkové oči. Vlastně zvedla. Měla tělo
sotva čtrnáctileté dívky. Reálně jí mohlo být klidně padesát nebo šedesát let. Nebo nemuselo.
Pán krys si nebyl jist, jestli se paraziti zrodili všichni naráz i s Pány, nebo se probouzeli
postupně.
„Ahoj,“ pozdravila ho. Neznatelně zamumlal odpověď.
„Ty jsi Pán krys, že jo?“ pokračovala. „Já jsem Vědma.“ Natáhla k němu štíhlou
paži. Kdyby si člověk odmyslel tu bledost a mrtvolně promodralé rty, musel by o ní říct, že je
nekonvenčně půvabná. Pán trochu rozpačitě stiskl nabízenou ruku. Nevyzařovalo z ní ani
tolik tepla jako z obživlého vlaku, ale i přes ten chlad připadal vládci ten dotek příjemný. Jen
neochotně ji pustil a posadil se naproti ní na sedačku.
„Kam jedeš?“ zeptala se. Pohodlně se uvelebila, vyhodila si nohy na opěrku a natáhla
se pro ušmudlaný kelímek. Nasekala si do něj šlahouny trnité rostliny, jež tu živořila všude
kolem na jinak holých svazích. Nic jiného se tu udržet nedokázalo. Občas je konzumoval i

Pán krys. Nepotřeboval jíst, ale líbilo se mu, když si mohl připomenout jaké to bylo, když
musel.
„K moři,“ odvětil Vědmě úsečně.
„Hustý,“ pozvedla obočí. „Kde to je?“
„To přesně nevím, ale je tam spousta vody a ve vzduchu tam cítíš sůl a tlející
chaluhy,“ popsal jí ozvěnu svých dávných vzpomínek. Mohl by toho povědět mnohem víc.
Moře pro něj znamenalo štěstí. Hřejivé slunce, smích a... Život.
„Jo,“ přitakala. „Dáš si?“ Ukázala na kelímek.
„Ne.“
Pán krys mlčel a doufal, že ona bude mlčet taky. Vydržela to. Jenže ne moc dlouho.
Po chvíli se zvedla, přisedla si k němu a upřela na něj dokonale odzbrojující pohled.
„Můžu si na tebe ještě sáhnout? Je to už hodně dlouho, kdy jsem někoho takhle
potkala. Nemůžu uvěřit, že jsi skutečný. Prosím.“
„Klidně.“ Vládce teď citelně postrádal tlukoucí srdce. Kdyby mu fungovalo, jak má,
bušilo by teď jako o závod. Pokud ona nikoho nepotkala dlouho, on celou věčnost. Ženy ho
mimoto znervózňovaly vždycky.
Vědma se nejprve zlehka dotkla jeho ramene, potom se osmělila a zlehka mu přejela
konečky prstů po hrudi.
„Hustý.“
Magie, která Pánovi krys kolovala v žilách místo krve, se po vzoru její hmotnější
sestry začala hromadit v místech, kde se v podobné látky v takových situacích obvykle
kumulují.
„Ty vole, vidíš toho ptáka?!“ vykřikla Vědma zničehonic. Pán krys na ni kvůli
kontextu, ve kterém se ozvala, zůstal na moment vyjeveně zírat. Až potom mu došlo, jak
vyděšeně se tváří. Otočil se. Za oknem spatřil holubí siluetu. Vládce zaklel a strhl nemrtvou
dívku k zemi. Slyšeli dutý náraz, jak opeřenec narazil do skla. Opatrně vzhlédli. Za oknem se
těch okřídlených potvor hemžil celý mrak. Pán krys ucítil ve vzduchu cizí nepřátelskou magii.
Znamenalo, že jeho holubí protějškem nebude daleko.
„Ven z vagónu!“ křikl v neblahé předtuše a pomohl Vědmě na nohy. „Dělej!“ V tom
okamžiku, přesně jak se obával, zapraštělo pukající sklo a okénka se rozletěla na miliardu
střepů. Kouzlo, které to způsobilo, jim ještě stačilo pročísnout vlasy a potom se rozplynulo.
Vlak prudce zabrzdil a Pánovi krys se zazdálo, jako by se kovové tělo stáhlo v křeči. Skřípot,
který zazněl z přední části soupravy, mu připomněl bolestné vřeštění raněného zvířete.
Teplota v kupé začala stoupat.
„Ústup!“ řval Vládce jako smyslů zbavený a táhl za sebou Vědmu úzkou chodbou.
Do vagónu už stačila proniknout celá holubí jednotka. Několik krys se s nimi navzdory
rozkazům pustilo do křížku. „Nechte ty hřivnáče! Pryč! Chcete tady chcípnout? Valkýro,
Chlupáči!“
Ze soupravy spíš vypadly, než že by vyskočily. Pán krys si držel ruku, kterou si
popálil při otvírání dveří. Vlak žhnul jako dítě stižené horečkou. Pokud ten stroj skutečně
nějakým zázrakem obživl a tohle byla nějaká obdoba imunitní reakce, souprava se pokusí
zničit vše cizorodé. Vládce pochyboval, že při tom bude rozlišovat mezi holubími narušiteli a
jimi, cestujícími.
„Dál od vlaku,“ sípal, „běžte od toho zkurveného...“ Stále křečovitě svíral Vědminu
ruku. Dívka se k němu vyplašeně tiskla. Valkýra, která vylezla svému pánovi na rameno, aby
měla lepší výhled, nervózně těkala po okolí jediným okem. V tlamě stále svírala utrženou
holubí nohu, kterou si z vagónu odnesla jako trofej.
Přesto, že se Pán krys snažil svými čárami okolní vzduch ochladit, začínalo jim být
nepříjemně horko. Z vagónu začal vyvěrat puch spáleného masa a sežehnutého peří. Když to
ucítily krysy, začaly vzrušeně pištět.

Lokomotiva zřejmě uznala, že potíže zažehnala, spokojeně si zahvízdala a znovu se
rozjela. Vládci se to možná jen zdálo, ale měl pocit, že se dokonce i rozbitá okna začala
pomalu znovu zacelovat.
Nahoře na kopci spatřil siluetu svého protivníka. Pán holubů nehnutě sledoval
ujíždějící vlak. Po nějaké době se otočil a zmizel za hřebenem. Vládci krys vrtalo hlavou,
proč se ani nepokusil svým svěřencům pomoci.
***
Rozpukaná země marně volala po vláze. Jalové nebe však mohla prosit marně.
Nevisel na něm jediný mrak. Kopce porůstala jen trnitá popínavka. Její scvrklé tobolky
zrovna dozrávaly, pukaly a na zem z nich vypadávala drobná semena. Vítr je roznášel po
kraji. Pán Krys a Vědma je zašlapávali do suché půdy.
„Viděli tě se mnou a půjdou po tobě. Bude lepší když se mě budeš držet,“ sdělil své
společnici Vládce úsečně.
„Hm,“ udělala. Za chůze zaujatě kopala do kamínků. Táhl se za ní oblak zvířeného
prachu. Mezi drny se zničehonic objevila strakatá šmouha. Valkýra se vrátila z obhlídky
překvapivě brzy. Hbitě se propletla labyrintem podrostu, seskočila na stezku a vyšplhala
Pánovi na rameno.
„Nedaleko odtud našla ruiny menšího města,“ interpretoval Vědmě, co mu krysa
zakvičela do ucha. „Podle Valkýry by stálo za to to prozkoumat.“
„Hustý,“ kývla dívka. „Valkýra je ta myš?“
„Jo.“
„Hustý.“
Pán krys se na Vědmu podrážděně otočil.
„Ještě jednou řekneš „hustý“ a přísahám, že tě hodím do nejbližšího pichlavého keře
a tam tě nechám.“
Průsmyk se otevřel do údolí a oni konečně spatřili Valkýřiny ruiny. Zvedaly se z
tiché krajiny, jako poslední zuby ze stařecké dásně. Středem údolí ubíhala stará silnice. Na
jejím štěrkovém okraji Pán krys Valkýru na moment zadržel. Řidiči sice vymřeli, ale už
několikrát viděl, jak se opuštěné auto samo od sebe rozjelo a zmizelo v dáli. Když se ujistil,
že je všude pusto a prázdno, obezřetně vstoupil na rozpálený asfalt a vkročil mezi
polorozpadlé budovy.
Ve vzduchu se držel puch hnijícího masa. Vědma nakrčila nos a vytáhla si mikinu do
tváře tak, aby mohla dýchat přes tlustou látku. Pán krys nic takového necítil od bitvy u
vyschlé řeky na jihu země, tam kde se zvířata střetla naposledy. Zem se tenkrát dusila pod
vrstvami holubích a krysích těl. Téměř nezbyl nikdo, kdo by je mohl odklízet, ani magie Pánů
by na to nestačila. Jenže to se odehrálo před třemi lety a od té doby k žádnému většímu střetu
nedošlo.
Zdroj zápachu nemuseli hledat dlouho – na první ptačí mrtvoly narazili už v bočních
uličkách. Směrem do centra jich přibývalo čím dál více a náměstí jimi bylo zasypáno docela.
„Tak to je hust... strašný. Co se jim mohlo stát?“ šeptla Vědma stísněně.
„Nemoc... Možná se pobili mezi sebou,“ hádal Pán. Dloubl botou do jednoho
nehybného holuba a převrátil jej. Z jednoho prázdného očního důlku se vyplazil štíhlý bílý
červ. „Ať se stalo cokoliv, ty potvory tu neleží mrtvé dlouho.“
***
Utábořili se na periferii, daleko od páchnoucího centra. V omšelé a oprýskané vilce,
která se jim stala dočasným útočištěm, musel kdysi přebývat hudebník, skladatel, či aspoň

nadšenec – v prachu se tu povalovaly zbytky nástrojů. Vědmu zaujala ladička. Vypadalo to,
že si několik tónů ještě zachovalo svou čistotu a tak se s ní dívka usadila do okna a zasněně do
ní foukala.
„Zbláznila ses? Upozorníš na nás...,“ okřikl ji Pán nevrle.
Vědma se zatvářila kysele a sklouzla z parapetu. Příšeří skrylo její mrtvolnou bledost
a ona působila docela jako živé děvče. Pán krys si uvědomil, že ho ten fakt uvnitř drásá.
„Co budeš vlastně dělat, až najdeš to své moře?“ zeptala se znenadání.
„Nevím..., já...,“ vykoktal překvapeně. Nikdy nad tím takto neuvažoval. „Až najdu
moře, tak se prostě všechno změní. Nedokážu říct jak. Ale rozhodně to bude lepší než tohle –
ať je to, co je to.“
Dlouho jej upřeně pozorovala.
„Myslíš, že jsme v pekle?“
„Ne, spíš ne. Alespoň ne v tom pravém smyslu,“ odpověděl neurčitě. „Ale říct s
jistotou to nedokážu. Nepamatuji se na svůj předchozí život. Ten co byl, než jsem se probudil
zde. Tedy až na pár útržků, ale z nich stejně nepoznám, jestli jsem nějak hřešil.“ Krákavě se
zasmál. Nebyla v tom špetka veselí.
„Ani já si toho moc nepamatuji,“ povzdechla si dívka. „Probrala jsem se v mrazáku.
Asi se mě chystali pitvat nebo něco takového. Někdo mě musel zabít, víš. Za ty roky už to
zmizlo, ale tenkrát jsem měla na krku tmavý pruh a taky...“ Hlas se jí zlomil. Chvíli ještě
zírala do prázdna, pak se schoulila do klubíčka a rozplakala se. Pán krys se k ní natáhl a
neohrabaně stiskl drobné rameno. Když neucukla, váhavě ji k sobě přimkl.
„Už je dobře,“ zamumlal rozpačitě. Přišlo mu, že mu v náruči ztěžkla, jako by z ní se
slzami odcházela i kouzlená síla, která udržovala její tělo v chodu.
„Vědmo?“ zatřásl s ní. Zakňourala. Bez delšího rozmýšlení se jí otevřel a nechal
svou magii volně proudit přes její prokřehlé tělo. Věděl, že jí jako parazit část přirozeně
absorbuje. Zničehonic ztuhla a napjala se jako struna.
„Nebraň se tomu, uvolni se,“ radil jí. Slyšel, jak tlumeně zasténala a magie, která se
mu od ní vrátila, už nepatřila jenom jemu, ale rozpoznal v ní i tu její. Kolovala mu po těle a
vlila mu do buněk nezvyklou horkost. Dalo práci zakázat si, aby se s ní dál těšil, a s další
dávkou čar pro Vědmu ji poslat zpět.
„Vem si ode mě kolik chceš,“ nabízel jí.
„Ty ode mě taky,“ vydechla a hlas měla zastřený vzrušením. Chtěl odmítnout s tím,
že na rozdíl od ní má magie dost, ale náhle mu došlo, že jí nedokáže říct ne. Pokaždé když se
Pánovy ledové tkáně setkaly s její energie, vrněly jako mazliví kocouři.
Nepřipouštěl si, že by v tom mohlo být něco sexuálního, na to byl přeci mezi nimi
příliš velký věkový rozdíl. Hladit ji a líbat mu přišlo jako nejpřirozenější věc na světě. Zarazil
se, až když na něj promluvila.
„Měl jsi nějakou manželku nebo přítelkyni tehdy předtím?“ ozvala se.
„Jestli nějaká ženská dokázala vydržet s tak ošklivým a nabručeným chlápkem jako
jsem já, tak ano. Záleží na tom?“ odvětil. Na patře cítil pachuť mrzutosti, jak ho vytrhla ze
snu, který s ní prožíval.
„Jsi hezky ošklivý,“ opáčila roztomile. „Já jen, že nemusíš být tak opatrný. Stejně už
mi nemůžeš ublížit...“ Možná chtěla dodat, že tolik jako někdo před ním. Určitě něco
takového nedělala poprvé, na to mu její pohyby připadaly příliš ladné a jisté. Když si to
později spojil s tím, co mu řekla o své smrti, děkoval všem bohům tohoto prokletého světa, že
si ze své předchozí existence nic nepamatuje.
Nezáleželo na tom, že její bradavky studí jako kostky ledu a její rozkrok nehřeje –
když ji laskal, sténala a když do ní pronikl, napjala se a vyšla mu vstříc jako kterákoliv živá
bytost. Ač vlastně dýchala naprázdno a bez užitku, lapala okolní vzduch do úst s vášnivou
chtivostí.

„Ještě jsem se takto mrtvá nemilovala...,“ šeptla mu do ucha.
Pán krys v odpověď hekl.
„Co z tebe vlastně půjde ven?“
„Uvidíš.“
„Zrychli,“ poručila si.
„Tak?“
„Ááááách.“
Svět se smrskl do směsi vzrušení, pravidelných přírazů a jejích výkřiků. Potom se
jeho tělo na okamžik propadlo do víru slasti. Na to ho rozkoš vyhodila ze světla své přízně
zpátky do reality a on klesl kňourající dívce na náručí. Na nějakou dobu se tam uvelebil.
Potom mu přišlo, že Vědma podezřele dlouho mlčí, zeptal se, jestli se jí to líbilo.
„Hmmm,“ dozvěděl se.
Valkýra, která se právě vrátila z hlídky, se drze vetřela mezi ně a ustlala si mezi
jejich pupky. Jako jediná z nich tří si mohla skutečně zdřímnout.
***
Ploužili se po silnici, pryč z města a zpátky do hor. Slunce jim nemilosrdně pražilo
do zad. Krysy čím dál častěji zvedaly růžové čenichy k nebi, jako by každou chvíli odtamtud
očekávaly útok.
„Pán holubů je pěkně debilní jméno pro boha – nebo co to vlastně jste,“ ozvala se
Vědma. Usoudila, že slunce v týle je záležitost skutečně nepříjemná a znovu si nasadila
klobouk, který ráno ukořistila svému milenci.
„O nic lepší než Pán krys,“ ucedil její společník.
„To aspoň nezní, jako by ses rád rýpal v nose,“ broukla dívka.
Vládce ji chtěl napomenout, že má za protivníka mocného čaroděje a že není radno si
z něj utahovat. Nedostalo se mu už ovšem příležitosti. Krysy začaly vyvádět. Nad horami se
objevil temný mrak. Rychle se pohyboval směrem k nim. Pán krys vykřikl stručné rozkazy.
„Drž se za mnou a žádné hlouposti,“ otočil se na Vědmu. „Kdyby to začalo vypadat
zle, tak... Tak máš vlastně smůlu.“
„Díky, povzbudivé,“ zavrčela dívka.
Mrak už se přiblížil natolik, že mohli rozeznat jednotlivá holubí pírka. Z jejích středu
se zformovala vysoká mužská postava. Pánovi krys vždycky tento soupeřův trik imponoval.
„Takže se konečně opět potkáváme tváří v tvář, kolego,“ usmál se Pán holubů. „Dalo
práci tě najít.“
„Věřím,“ zabručel vládce krys. Kdybyste postavili oba Pány vedle sebe, jen stěží
byste uhodli, že mají něco společného. Jeden zanedbaný v omšelém kabátě s nestříhanými
mastnými vlasy, druhý naopak upravený až s hysterickou pečlivostí. Kdoví, kde holubí vládce
sehnal po těch letech nažehlený oblek a dobrého holiče.
„Vidím, že sis našel roztomilé koťátko,“ změřil si Pán holubů Vědmu hladovýma
očima.
„Roztomilé koťátko,“ zapitvořila se po něm dívka. Udělala, jakože se šťourá v chřípí
a naznačila cvrnknutí. Pán krys ji zpražil pohledem.
„Přišel jsem si promluvit,“ ignoroval parazitku holubí čaroděj.
„Bohužel to vypadá, že naši poddaní na diplomacii moc nejsou,“ ucedil Pán krys.
Holubi se očividně vymkly svému vládci zpod kontroly, protože se bez váhání pustili do
svých savčích nepřátel. Krysy se pochopitelně nedaly a tak peří jenom lítalo.
„Jsou to jenom zvířata...,“ vykřikl Pán holubů, ale v tom okamžiku po něm skočila
Valkýra.

Kdyby se někdo po pár měsících Vědmy na tuto bitvu zeptal, těžko by ji dokázala
popsat. Pamatovala si jenom sérii magických záblesků. Jeden z nich ji odmrštil ze silnice.
Dopadla do příkopu mezi trnité rostliny. Nějakou dobu se nedokázala hnout, očividně si
narazila nějaký důležitý magický tok, který jí umožňoval hýbat se. Mohla se jenom snažit
uhádnout, kolik krysích pacek po ní dupe a kolik pařátů se jí snaží ublížit. Zničehonic se ale
magie znovu probudila a ona vyskočila na nohy. Napůl oslepená světlem kouzel se vydala k
silnici. Pod nohama jí křupaly drobné zdechliny. Nehodlala se dívat dolů a zjišťovat, zdali to
jsou přátelé, či nepřátelé.
Zničehonic světlo pohaslo a ona spatřila svého milence, jak klečí nad mrtvolou
holubího nepřítele. Zděsila se, když viděla, že pláče.
***
Pán krys ucítil, jak mu Vědma stiskla rameno.
„Vyhráli jsme,“ slyšel ji říkat.
„Ne, nevyhráli, miláčku,“ zavrtěl hlavou. Dlouhé vlasy mu sklouzly do očí.
„Nechápu,“ hlesla.
„Jsme lidé. Tedy aspoň jsme byli,“ zamumlal. „Kdysi tomuto světu vládla naše
magie a krysy, holubi a další chamraď se jenom krčili v našem stínu. Jenomže jsme jednoho
hezkého dny vymřeli. Těžko říct, jestli za to mohla katastrofa, nemoc, nebo jsme se prostě
pobili mezi sebou. S námi zmizela i lidská magie – když pominu naše výtvory, které si jí část
uchovaly, jako vlaky nebo auta... Ostatní druhy začaly válčit o nadvládu. Jen dva dokázaly
obstát proti konkurenci a společně zničit ostatní. Krysy a tihle zpropadení ptáci. Na sebe
navzájem ale už nestačili. Chyběl jim lidský důvtip a schopnost hromadit kouzelnou moc, aby
to dokázali. Holuby napadlo, že si nějakého člověka vzkřísí, aby je takzvaně vedl. Neptej se
mě jak, ale podařilo se jim to. Krysy samozřejmě nemohly zůstat pozadu.“ Sledoval silnici
posetou mršinami. Všiml si strakatého kožichu. Co se stalo s Valkýrou poté, co ji Pán holubů
odhodil? Je to ona? Všechny krysy vypadaly podobně, takže nemusí být. Možná přežila a za
chvíli doběhne, vyleze mu na rameno a strčí mu čumák do ucha. Jako vždy.
Podíval se Vědmu. Došlo mu, že na něj mluví.
„Jak jsme ale potom vstali z mrtvých my? Nás krysy ani holubi k ničemu
nepotřebují...“
„Zřejmě se při oživovacím rituálu probudilo tolik kouzelné síly, že to jenom tak
mimochodem vzbudilo i pár dalších magicky nadaných jedinců,“ odpověděl jí. „Pán holubů
na to přišel před pár lety a rozhodl se vymanit ze vlivu tvorů, kteří ho takto využívali.
Jenomže zjistil, že bez nich a bez jejich libovůle existovat nemůže. Bohužel ale ani nenalezne
věčný klid. Proto se je snažil všemožně zničit. Pod rouškou válečných tažení proti krysám je
posílal na sebevražedné mise. Když viděl, že to nestačí, rozhodl se vyhledat mě, abych ho
zabil.“
„Stále nechápu, v čem je problém...“
„Krysy už mě nepotřebují, Vědmo. Pán holubů je mrtvý a většina těch ptáků padla s
ním. Proč by mě dál živily? Budeme se muset rozloučit.“
„Možná ne,“ šeptla Vědma.
„Jak to...? Počkej, tohle ne,“ křikl, když viděl, co drží v ruce. „Tohle není tvoje
záležitost. Můžeš dál svobodně žít. Nepleť se do toho. Prosím.“
Zavrtěla hlavou a objala ho. Voněla jako mořský vzduch a jemu náhle přišlo, že hřeje
jako slunce. Když zavřel oči, slyšel vzdálené šumění vln.
Vědma držela v ruce tři holubí vajíčka. Našla je v troskách města. Líbila se jí a tak si
je nechala jako suvenýr. Teď když se je rozhodla nakrmit svou magií, zárodky uvnitř ožily.

Vnímala jejich čáry a brala si je za své. Několik přeživších holubů k ní zvědavě dohopkalo.
Zárodky už vyrostly a začaly se klubat. Jeden holub se osmělil a vyskočil své Paní na rameno.

Sarden.cz
Nejstarší československý deník o fantastice
Webzin Sarden.cz je to správné místo, kde se dozvědět o dění na domácí i zahraniční
fantastické scéně.













Denně vám přináší nejnovější recenze knižních i filmových pecek.
Vždy vás včas informuje o chystaných akcích...
...a rychle přináší i reportáže.
Dozvíte se na něm vše, co potřebujete vědět o svých oblíbených autorech.
Pokud nevěříte recenzím, nechte se přesvědčit ukázkami z knih.
Máte-li soutěžního ducha, pravidelně se můžete zúčastnit soutěží nejenom o knižní
ceny.
Je vám vždy na blízku díky Facebooku, Twitteru i Google Plus.
Chcete-li se vyjádřit k dané problematice, není třeba se registrovat. Diskutovat můžete
v naprosté anonymitě.
Podporuje nové autory a je otevřen každému fanouškovi, který by jednou rád psal do
předních československých magazínů.
Takový a ještě mnohem lepší je váš Sarden.cz.
Navštivte ho a přesvědčte se sami!
Nebo ho i vy aktivně vytvářejte...

Již vyšlo

Stahujte ještě dnes!
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